RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
JÄSENKIRJE 2/2016
Tervehdys!
Alkuun tuon tuoreet terveiset Isolta Kirkolta, Helsingin Säätytalolta, josta eilen illalla ajelin kotiin.
Sattuipa käymään niin hassusti, että allekirjoittanut tuli valituksi sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamista varten nimettyyn Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmään. Itsessään jo
aikamoinen sanahirviö, mutta sisältö vieläkin solmukkaampi...Keskeistä ja mielestäni arvokasta on
kuitenkin se, että tällainen tavallinen toiminnanjohtaja täältä Länsirannalta on otettu mukaan tuohon
valmistelutyöhön, jos vaikka ihan oikeasti saataisiin kentän ja käytännön ääntä kuuluviin, ja miksei
saada, kyllä minulla ääntä piisaa
Suomessa ollaan valtakunnallisesti ison edessä näitä uusia itsehallintoalueilta muodostettaessa ja
niiden organisointia mietittäessä. Keskeiseksi nousee mielestäni vanhusasiakkaan näkökulmasta
valinnannavapauden toteutuminen. Jotta vanhus tai hänen läheisensä ylipäätänsä kykenee tekemään
valintaa, on palvelulupaukset sekä niiden seuranta saatettava julkisiksi. Peräänkuulutan
läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Palvelun laadun, henkilöstön ammattitaidon ja toimijan taustatietojen
julkiseksi saattamista, nykyisellään tämä ei toteudu. Tärkeää on myös se, että ihminen, kaikissa
elinkaaren vaiheissa, saa tarvitsemansa palvelut tasa-vertaisina, riippumatta siitä missä päin Suomea
asuu. Kuten todettu, paljon on peltoa kynnettävänä, mutta työ on hyvässä käynnissä ja jatkuu,
vanhuksen ääntä kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen!
Palatakseni maanpinnalle, tämän kirjeen sisältöön, niin kyllä taas reissua riittää! On päivän reissuja
lähemmäksi ja viikon reissua pidemmälle. Olkaa aktiivisia, ottakaa osaa eri tapahtumiin ja
toimintoihin, joita tässä kirjeessä esitellään. Lisäksi haluan teidän tietävän, että kaikissa
Ruskatalojen palvelutaloissa on Avoimien Ovien päivä torstaina 26.5.2016. Tulkaa poikkeamaan ja
ottakaa ystävännekin mukaan, mitä suurempi on joukko, sitä suurempi on sen voima!
Ollaan kuulolla,
terkuin, Hanna-Leena
HALLITUS
Yhdistyksemme puheenjohtajana vuosina 2016 - 2017 jatkaa Esa Yli-Kesti. Hallituksessa vuonna
2016 jatkavat Antti Laakso, Sonja Muukkonen ja Seija Forström. Erovuoroisista jäsenistä
hallitukseen valittiin vuosille 2016 - 2017 Arja Sjöblom ja Pirjo Varpela sekä uutena jäsenenä
Roy Kanerva. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sonja Muukkonen.
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ke 20.4.2016 klo 18.00 Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

MUUT TAPAHTUMAT
Tervetuloa viettämään jäsenistön kesäiltaa Villa Ruskaan ke 29.6.2016 klo 17.00
alkaen. Illan musiikista ja yhteislaulusta huolehtii Tarmo Peltomaa. Ohjelmassa
lisäksi leikkimielistä kilpailua, makkaran grillausta ja mukavaa yhdessäoloa 
Suosittu tuolijumppa Villa Ruskassa jatkuu keskiviikkoisin klo 12.00 – 13.00
toukokuun loppuun asti. Kevään viimeinen kerta on 25.5.2016. Tuolijumpan vetäjänä
toimii Eira Ruotsalainen.

Avoimet ovet Ruskataloissa to 26.5.2016 klo 10.00 – 17.00. Taloissa
tapahtumia pitkin päivää. Nyt on mahdollisuus tutustua palveluihin, tiloihin ja toimintaan.
Tervetuloa!

KEISARILLISIA LAHJOJA PAVLOVSKIN PALATSISTA – NÄYTTELY SEKÄ TURUN
LINNAN KESKIAIKA LA 12.3.16
50 €
Näyttely kertoo Venäjän keisarillisesta lahjakulttuurista. Esillä on yli 150 ylellistä lahjaesinettä
Pietarin lähistöllä sijaitsevan Pavlovskin palatsin kokoelmista. Esineet kuvastavat Venäjän
keisarillisen hovin lahjakulttuuria 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun saakka. Lahjat olivat
olennainen osa niin hallitsija perheen virallista kuin yksityistäkin elämää. Lahjoihin kietoutuu
tarinoita perhesuhteiden historiasta, kansainvälisistä yhteyksistä ja valtakunnan sisäisistä virallisista
tapahtumista. Näyttelyyn tutustutaan oppaan kanssa. Lisäksi tutustumme oppaan johdolla Turun
linnan keskiaikaiseen osaan sekä Erik IVX vankilaan. Ryhmämme jaetaan kahteen osaan.
Molemmat ryhmät kiertävät oppaan kanssa edellä mainitut kohteet. Opastuksiin on varattu aikaa 2
tuntia klo 10 - 12. Keisarillisia lahjoja-näyttelyyn pääsee liikuntarajoitteinenkin hissillä, mutta
kierros linnan puolella on hankala kulkuisempi, koska siellä on esim. rappusia ja kapeita käytäviä.
Kierroksen jälkeen syömme Brunssin Turun linnan ravintola Juhana Herttuan kellarissa. Ravintolan
brunssissa (brunssi on aamupalan ja lounaan yhdistelmä) ruoat on katettu eri noutopöytiin joista
jokainen voi valita mieleistään syötävää. Ruokailun jälkeen siirrymme linja-autolla Turun
keskustaan jossa voi viettää aikaa omaan tahtiinsa esim. shoppailen tai tutustumalla keskustaan sekä
Aurajoen maisemiin.
Lähtö Ruskakoti klo 7.20, Pohjoispuisto 6 klo 7.30, Tikkulan ABC klo 7.40, Sitovat
ilmoittautumiset 19.2.16 mennessä!

Suurmusikaali Sugar – Piukat paikat
on valloittava sekoitus hullutuksia, iloa ja tarttuvia melodioita!

Muusikkokaverukset Joe ja Jerry joutuvat sattumalta Chicagon alamaailman välien selvittelyn
silminnäkijöiksi. Pelastaakseen henkensä kekseliäs kaksikko pestautuu Söpö Suen tyttöbändiin –
pukeutuneena tietysti hameisiin, hepeniin ja korkokenkiin. Hunajainen solisti Sugar Kane saa
kuitenkin kaksikon pään niin pyörälle, että mekoissa on vaikea pysyä…
Rooleissa mm. Hanna-Liina Võsa/Helena Rängman – Sugar Kane, Lari Halme – Joe, Risto
Korhonen – Jerry. Esityksen kesto 2 t 50 min. Esitys alkaa klo 14.30.

Matkan hinta sis. lipun, matkat sekä sämpylän ja tripin. Lähtö Ruskakoti klo 12.00, Pohjoispuisto 6
klo 12.10, Tikkulan ABC klo 12.20. Sitovat ilmoittautumiset 14.3.2016 mennessä!

Aloitamme päivän klo 10.00 tutustumalla taidetalo Pilvilinnaan. Pilvilinna on taiteilija Raija
Nokkalan värikäs ja omaperäinen taidetalo, jonka ulko- ja sisäseinät on koristeltu maalauksin.
Pihapiirissä on pitsimökki, hauska taidepolku ja kahviterassi meren
rannalla. Kierroksen jälkeen on vuorossa kahvit ja herkkuja
herkkupöydästä. Tämän jälkeen n. klo 11.45 lähdemme oppaan
johdolla opastetulle kaupunkikiertoajelulle. Kiertoajelun jälkeen
teemme pienen merimatkan Tiftö V aluksella Pietarinkarin saareen,
jossa on ruokailu (saaristolaispöytä) Purjehdusseuran Paviljongilla.
Noin klo 15.00 palaamme takaisin mantereelle. Tutustumme vielä
vanhaan kirkkoon (v.1629) sekä Wahlbergin museotaloon, joka on
entinen tupakkatehtailijan porvariskoti ajanmukaisine kalusteineen.
Kotimatkalle lähdemme n. klo 17.00.
Matkan hinta sis. matkat linja-autolla, sisäänpääsyt, opastukset,
venematkan, ruokailun ja kahvit Pilvilinnassa. Lähtö Ruskakoti klo
7.40, Pohjoispuisto 6 klo 7.50 ja Tikkulan ABC klo 8.00. Sitovat ilmoittautumiset 7.6.2016!

Lähde mukaan katsomaan Pyynikin kesäteatteriin näytelmää Taivaan tulet joka
perustuu samannimiseen tv-sarjaan. Näytelmästä löytyy niin Lapin lumoa kuin pohjoisen
karua elämänmenoa. Tarinassa leiskuvat vahvat tunteet ja hurtti huumori. Siinä on
vapaudenkaipuuta, onnen etsintää, riemua ja rakkautta.
Konstaapeli Rauni Väänänen palaa vuosien jälkeen takaisin kotiseudulleen Kemijärvelle.
Paluumuutto ei suju aivan mutkitta, sillä etelässä vietetyt vuodet ovat vieroittaneet hänet
pohjoisen tavoista ja etäisestä isästä. Sairasteleva isä on erakoitunut entisestään Raunin äidin
kuoleman jälkeen.
Vaikka etelän keinovalot vaihtuvat pohjoisen taivaan tuliin, kiemurat ihmissuhteissa
seuraavat matkassa. Suhdesolmuja aukoessaan Rauni totuttelee pikkukaupungin poliisin
tehtäviin ja törmää laittomiin viinabisneksiin. Onko äidin kuolemakaan selvä tapaus?
Näytös alkaa klo 14.00. Ennen esitystä klo 12.00 syödään lounas Scandic Rosendahlissa.
Lounaaseen kuuluu lihakeitto ja salaattibuffet. Ruokajuomana on vesi. Matkan hintaan sisältyy
matkat, lounas ja lippu. Esitys kestää n. 2 tuntia 40 minuuttia.
Lähtö Ruskakoti klo 10.20, Pohjoispuisto 6 klo 10.30 ja Tikkulan ABC klo 10.40. Sitovat
ilmoittautumiset 4.7.2016 mennessä!

Lähde mukaan ruskamatkalle Luostolle. Retken hinta sis. linja-auto matkat, yöpymisen mökeissä,
liinavaatteet ja pyyheliinan, sekä yhteisesti järjestetyn aamiaisen päämökissä, Losossa.
Lisäksi on mahdollisuus syödä porukalla valmistettua päivällistä päämökissä 3 euron päivähintaan,
tai vaihtoehtoisesti käydä ruokailemassa omalla kustannuksella Luoston ruokapaikoissa. Luostolla
majoitutaan kolmeen mökkiin Loso, Hopeli ja Sampola. Viikon aikana teemme retkiä Luoston
ympäristöön linja-autolla mm. Ametistikaivokseen ja Pyhälle ym. Varaathan paikkasi ajoissa.
Retki maksetaan kahdessa erässä; ensimmäinen erä 150 euroa 30.6.2016 ja toinen erä 200 €
31.8.2016.
Lähtö linja-autoasemalta ke 14.9. klo 6.00. Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2016 mennessä!

KYSY LIPPUJA
Pärnun kylpylämatkalle 27.3. - 2.4.16 voi vielä ilmoittautua mukaan. Ilmoittautumiset Katjalle
19.2.16 mennessä! Matkan hinta on 380 €/hlö.
Mahdollisia peruutuspaikkoja Seinäjoen tangomarkkinoille tangokuningas-finaaliin to 7.7.2016 voi
kysyä Katjalta.

Retkien peruutusehto:
Jos peruuttaa matkan sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen peruutusmaksu on
peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten mukainen vähintään 15 €. Tarkista
matkavakuutuksesi korvausehdot matkan peruuttamistilanteessa. Ennen sitovaa
ilmoittautumispäivää perutuista retkistä ei tule kustannuksia.

HYVÄÄ KEVÄTTÄ TOIVOTTAEN
Hallitus

Esa Yli-Kesti
puheenjohtaja

Jäsentyöryhmä:

Arja Sjöblom, Veikko Nordlund, Seija Wahlman, Tellervo Nylund,
Leena Ojalainen, Pekka Kallioinen, Mikko Poretie, Seija Forström,
Katja Kuusisto (sihteeri) ja Esa Yli-Kesti (jäsentyöryhmän vetäjä)

Soitellaan:

Katja jäsen- ja retkiasiat
p. 627 5187 katja.kuusisto@ruskatalot.fi
Hanna-Leena
p. 627 5180
hanna-leena.ojalainen@ruskatalot.fi
Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n nettisivu osoitteessa: www.ruskatalot.fi

MUISTA SÄILYTTÄÄ KIRJE!

Hanna-Leena Ojalainen
sihteeri

