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PÄIVITÄMME YHTEYSTIETOJAMME
Ilmoita sähköpostiosoitteesi meille lähettämällä 

sähköpostiviesti osoitteeseen katja.kuusisto@ruskatalot.fi. 

Kirjoita viestiin koko nimesi, niin saamme päivitettyä 
osoitteen oikealle henkilölle. 

Aurinko paistaa joka suunnasta, ja se paistaa meille ruskatalolaisille, erityisesti tänään.

Jos oli kevät pitkä, harmaa ja kylmä, oli se kylmää ja vaikeaa kyytiä myös meille, jotka 
kamppailimme kaiken sen työn puolesta, jota porilaisten vanhojen ihmisten hyväksi on 
Ruskataloissa vuosien saatossa tehty.

Asiaa seuranneet ovat lehdestä saattaneet lukea tämän taistelun eri käänteistä, joka käytännössä
kulminoitui viime torstaihin, jolloin Porin perusturvalautakunta löi nuijallaan pöytään tehostetun
palveluasumisen uuden vuorokausihinnan 1.7.2021 alkaen. Se on nyt hinta, jolla tätä työtä 
pystytään jatkamaan vanhuksen ääntä kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen. Se on hinta, 
jolla selviämme kaikista niistä velvoitteista, jotka meitä työnantajana sitoo. Se on 
hinta, jolla pystymme säilyttämään 350 työntekijän työpaikan, ja ennen kaikkea 
sen työnteon kulttuurin, jollaista ei ole toisaalla. Ja kyllä, kyllä meillä siinä arjessa 
sattuu ja tapahtuu, eikä jokainen päivä ole pelkkää onnistumista, mutta pääsään-
töisesti voimme katsoa iltaisin peiliin ja todeta, että parhaamme teemme, ja sen 
pitää olla kyllin riittävää. Tämä ei ole meille vaan työpaikka, tämä on jotain paljon 
enemmän, ja se näkyy meistä- ruskatalolaisista!

Vuosi on ollut kaikkiaan erikoinen ja erityinen. Koronakurimus on ajanut 
kaiken kokoontumis- ja harrastustoiminnan minimiin, emmekä näin 
ollen ole voineet järjestää retkiä tai muuta oheistoimintaa Ruskatalojen 
palveluyhdistyksen jäsenille. Nyt kuitenkin on valoa myös tämän tunnelin 
päässä, ja uskaltauduimme tähän kirjeeseen jo kokoamaan muutaman 
retken ja tapahtuman, joiden kautta pääsemme uuteen alkuun, kohti 
normaalia, kohti yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä, jota 
jokainen on jo pitkään kaivannut. Toivottavasti löydätte tästä kirjeestä 
teille sopivia tapahtumia ja tilaisuuksia. Itse toivoisin näkeväni monta uutta 
kasvoa Villa Ruskassa järjestettävässä vapaaehtoistyön rekrytilaisuudessa, 
koska sille toiminnalle on tarve ja paikkansa.

Lopuksi toivotan aurinkoisia päiviä kesään ja leutoja tuulia tulevaan, 
ihan meille kaikille.

Ollaan kuulolla!

Hanna-Leena



RETKET 2021
RAUMAN KESÄTEATTERI
LA 7.8.2021, 45 € / HLÖ

Tarinan päähenkilö tajuaa, että on koko elämänsä kaivannut 
nuoruudenrakastettuaan. Hän päättää etsiä Marja-Leenan 
käsiinsä ja niin alkaa seikkailu halki kesäisen Suomen.

Mikko Kivisen ja Otto Kanervan kirjoittaman näytelmän 
punaisena lankana toimivat Gösta Sundqvistin laululliset 
tarinat.

Huippumuusikoista koostuvan livebändin säestämän 
esityksen rooleissa nähdään mm. Janne Raudaskoski, 
Annika Eklund, Saara Lehtonen, Ilkka Merivaara ja Jani 
Koskinen.

Esitys alkaa klo 14:00. Matkan hinta sisältää lipun ja 
kuljetuksen.

LÄHTÖ:  
12:10 Ruskakoti, Peräsimenpolku 1
12:20 Pohjoispuisto 6
12:30 Tikkulan ABC

Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 2.7.2021 mennessä: 

Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).

UMPIMÄHKÄÄN-RETKI
KE 18.8.2021, 36 € / HLÖ

Löytyykö sinulta seikkailumieltä? Lähde mukaan 
Umpimähkään-retkelle. Hyppäät vain bussiin ja katsot mitä 
päivä tuo tullessaan. Tämän helpompaa ei retkeily voi olla. 

Retki tarjoaa mukavaa matkaseuraa, kauniita maisemia, 
mielenkiintoisia kohteita, vatsan täytettä ja ainahan voi myös 
jäädä jotain mukaan matkan varrelta. Säänmukaiset vaatteet 

ylle, hyvät kengät jalkaan ja eikun menoksi!

LÄHTÖ:  
08:30 Ruskakoti, Peräsimenpolku 1
08:40 Pohjoispuisto 6
08:50 Tikkulan ABC

PALUU:  
Olemme takaisin Porissa n. klo 18:00.

Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 23.7.2021 mennessä: 

Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).



WE WILL ROCK YOU -MUSIKAALI
LA 28.8.2021, 119 € / HLÖ

Yksi maailman rakastetuimmista ja menestyneimmistä musikaaleista, We Will Rock You, saapuu 
Helsinkiin suomenkielisenä esityksenä Helsingin Jäähallissa. Musikaali pohjautuu Queenin musiikkiin.

Mukaansa tempaavan musikaalin päärooleissa nähdään Saara Aalto, Nina Tapio, Jussu Pöyhönen, 
Lauri Mikkola, Vallu Lukka, Joel Mäkinen ja Jennie Storbacka. Queenin kappaleet on sovittanut 
suomeksi Mariska ja musikaalin ohjaa Maria Sid. Näyttävästä puvustuksesta vastaa muotisuunnittelija 
Teemu Muurimäki.

We Will Rock You -musikaalin valloittava tarina sijoittuu tulevaisuuteen, jossa maapallo on ilkeän Killer 
Queenin (Nina Tapio) hallinnassa. Yksinvaltias on kieltänyt live-musiikin esittämisen ja mikä pahinta, 
rock-musiikki on kadonnut kokonaan! GaGa-sukupolvi kuuntelee lamaantuneena samaa musiikkia, 
katsoo samoja elokuvia, käyttää samanlaisia vaatteista ja ajattelee täysin samalla tavalla. Joukossa on 
kuitenkin muutamia, jotka eivät halua sulautua massaan. Valtavirtaa vastaan urheasti uivat Galileo 
(Lauri Mikkola) ja Scaramouche (Saara Aalto) taistelevat vapaan ajattelun sekä muodin ja erityisesti 
vapaan musiikin puolesta.

We Will Rock You on hersyvällä huumorilla kuorrutettu vauhdikas musikaali kaipuusta elää täysillä.

Musikaalissa kuullaan legendaarisen rock-yhtye Queenin suosituimpia kappaleita, kuten I Want to 
Break Free, Under Pressure, Bohemian Rhapsody ja Another One Bites the Dust - suomeksi sovitettuina.

Näytös alkaa klo 14:00. Matkan hinta sisältää lipun ja kuljetuksen.

LÄHTÖ:  
08:15 Ruskakoti, Peräsimenpolku 1
08:25 Pohjoispuisto 6
08:35 Tikkulan ABC

Meno- ja paluumatkalla pysähdytään Forssan Autokeitaalla, jossa voi ruokailla omakustanteisesti.

Sitovat ilmoittautumiset 30.7.2021 mennessä: Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).

UMPIMÄHKÄÄN-RETKI
KE 18.8.2021, 36 € / HLÖ

LÄHTÖ:  
08:30 Ruskakoti, Peräsimenpolku 1
08:40 Pohjoispuisto 6
08:50 Tikkulan ABC

PALUU:  
Olemme takaisin Porissa n. klo 18:00.

Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 23.7.2021 mennessä: 

Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).



RUSKARETKI MUONIOON
LA 4.9.- LA 11.9.2021, 295 € / HLÖ

Perinteinen Ruskaretki tehdään tänä vuonna Muonioon! 
Kesäaika ja syksyinen ruska merkitsevät Lapissa uuden 
kukoistuksen alkua. Mikäpä siis osuvampi matkakohde 
pitkän korona-ajan jälkeiseen aikaan.

Viikon aikana tehdään retkiä luonnonhelmassa sijaitsevasta 
majoituspaikasta (Myllyniemen Majat).  
 
Yöpyminen 2 hengen tunturimajoissa ja 4 hengen viekoissa.
Mahdollisuus kimpparuokailuun (+ 30 €), maksu bussissa.

HUOM! 
- Omat lakanat ja pyyhkeet mukaan!
- Varaa meno- ja paluumatkoille matkaeväitä, sillä pyrimme    
   matkustamaan Muonioon mahdollisimman suoraan.
- Myllyniemessä ei ole palveluja.

LÄHTÖ:  
06:00 Vanha linja-autoasema. Ajoaika n. 11 tuntia.

Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 13.8.2021 mennessä: 

Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).

RETKIEN PERUUTUSEHTO
Sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun. 
Peruutusmaksu on peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten mukainen, vähintään 15 €. 

Ennen sitovaa ilmoittautumispäivää tehdyistä peruutuksista ei tule lisäkustannuksia. 

Tarkista matkavakuutuksesi korvausehdot matkan peruuttamistilanteessa. 
Järjestämme retket aina vastuullisesti, THL:n ohjeistuksia noudattaen.

JÄSENISTÖN KESÄILTA
Jäsenistön kesäiltaa vietetään Villa Ruskassa (Isosannanpuistokatu 26) keskiviikkona 30.6. klo 17-19:30. 
Ohjelmassa on yhteislaulua, makkaran grillausta ja mukavaa yhdessäoloa. Musiikista vastaa Ruskapojat. 
HUOM! Tämänhetkisten (2.6.2021). THL:n määräysten mukaisesti tapahtumaan mahtuu mukaan 
maksimissaan 50 henkilöä. 

TUOLIJUMPPA
Tuolijumppa jatkuu tauon jälkeen syyskauden merkeissä Villa Ruskassa aina keskiviikkoisin 
klo 12:00-13:00. Ensimmäinen kokoontumiskerta on keskiviikkona 6. lokakuuta. Tervetuloa!

TALKOOT
Perinteiset Ruskatalojen syystalkoot järjestetään lokakuussa (Ruskakoti ma 11.10.2021, Ruskahovi 
ti 12.10.2021 ja Ruskalinna to 14.10.2021). Päivä aloitetaan klo 09:00 aamukahvilla siinä talossa, missä 
talkoot ovat. Talkoolaisille tarjotaan myös maittava lounas. Tervetuloa mukaan!

VAPAAEHTOISTEN REKRYPÄIVÄ VILLA RUSKASSA
Tule kuulemaan Villa Ruskaan keskiviikkona 20.10.2021 klo 13-16, miten voit olla mukana rakentamassa 

vanhusten hyvää arkea omien voimavarojesi ja kiinnostuksesi mukaan. Kahvitarjoilu. Nähdään lokakuussa!

TULOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA


