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Mukavaa alkavaa vuotta meille kaikille!
Vanha vuosi on saatu päätökseen ja hyvillä mielin voimme ottaa uutta vastaan! Viime vuosi oli
yhdistyksessämme monen juhlan aikaa. Päällimmäisenä muistuu mieleen Ruskalinnan
kymmenvuotissyntymäpäivät marraskuuna alussa ja heti perään yhdistyksemme
ansiomerkkijuhlallisuudet Porin Teatterissa. Eikä yhtään hassummalta näytä tämänkään vuoden
osalta. Huhtikuussa pääsemme juhlistamaan Ruskakodin 20-vuotissyntymäpäivää. Kuten todettua,
aika on mennyt siivillä ja aina on muistettava, että ilman historiaa emme voi kirjoittaa tulevaisuutta,
ja tulevaisuutta ei voi kirjoittaa ilman sen tekijöitä! Pitäkää edelleen keskustelua yllä yhdistyksen
palvelutoiminnasta ja sen yleishyödyllisyydestä niin Turuilla kuin Toreillakin kulkiessanne!
Haluankin kannustaa kaikkia yhdessä rakentamaan Ruskatalojen tulevaisuutta, vanhuksen ääntä
kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen. Olkoon osallistuminen sitten yhteisien retkien kautta tai
vapaaehtoistoiminnassa, vaihtoehtoja on taas koko kirjeen verran tarjolla. Yhdessä olemme
vahvoja!
Ollaan kuulolla,
terkuin
Hanna-Leena
HALLITUS
Yhdistyksemme puheenjohtajana vuonna 2015 jatkaa Esa Yli-Kesti. Hallituksessa vuonna 2015
jatkavat Pirjo Varpela, Arja Sjöblom ja Janne Fält. Erovuoroisista jäsenistä hallitukseen valittiin
vuosille 2015 - 2016 Antti Laakso ja Sonja Muukkonen sekä uutena jäsenenä Seija Forström.
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ke 15.4.2015 klo 18.00 Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus
MUUT TAPAHTUMAT
Tervetuloa viettämään jäsenistön kesäiltaa Villa Ruskaan to 2.7.2015 klo 17.00
alkaen. Illan musiikista ja yhteislaulusta huolehtivat Marita Kivelä ja Heino
Hänninen. Ohjelmassa lisäksi leikkimielistä kilpailua, makkaran grillausta ja
mukavaa yhdessäoloa 
Tuolijumppaa Villa Ruskassa klo 12.00 – 13.00 maaliskuun keskiviikkoina 4.3., 11.3., 18.3. ja
25.3. Tuolijumpan vetäjänä toimii Eira Ruotsalainen. Maaliskuun tuolijumpat ovat maksuttomia.
Jos tuolijumppa saa hyvän vastaanoton eli väkeä riittää, niiden pitämistä jatketaan.
Nyt kaikki joukolla mukaan pitämään kunnosta huolta!

Nyt on mahdollisuus nähdä upea Anja Pohjola pääroolissa
uudessa koskettavassa aikalaisdraamassa
”IHMISEN OSA”. Muissa rooleissa mm. Heikki Kinnunen,
Matti Hakulinen ja Mari Posti.
”Ihmisen osa” on koskettava perhedraama. Iäkkäällä
pariskunnalla on kolme aikuista lasta ja kaikilla heillä
omat haasteensa. Lämmön näytelmään lataa Anja Pohjolan esittämä Salme
Malmikunnas. Salme antaa tarinansa tulla.
Ihmisen osa käsittelee vakavia aiheitaan lempeästi. Suru, luiskahtaminen
tehokkaiden kelkasta sekä ympäröivän maailman pintakiilto riipaisevat syvältä.
Näytelmän pohjavireenä on vahvana lohtu ja luottamus tulevaan. Tapahtumat,
joihin henkilöt ajautuvat ja tapa, jolla he maailmaansa reagoivat, on
tunnistettava.
Näytös alkaa klo 13.00. Näytelmän kesto on 2t 30 min. Lähtö Ruskakoti klo
10.30, Pohjoispuisto klo 10.40 ja Tikkulan ABC klo 10.50. Paluumatkalla
syömme linja-autossa kanapatonkia ja trippiä. Matkan hintaan sis. matkat, lippu
ja kanapatonki+trip. Sitovat ilmoittautumiset 4.2.2015 mennessä!

Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi teemme
retken Hämeenlinnaan tutustumaan Sibeliuksen
syntymäkaupunkiin. Aloitamme päivän klo 9.30
aamukahvilla Hämeen linnassa. Kahvin jälkeen siirrymme
linnaan opastetulle kierrokselle. Linnakierroksen jälkeen n.
klo 11.30 menemme linja-autolla Sibeliuksen
syntymäkotiin, jossa meillä on opastettu kierros. Museossa
on kalusteita, asiakirjoja, valokuvia ja pienesineitä jotka
kertovat Jean Sibeliuksen lapsuudesta Hämeenlinnassa.
Museon sisätilat on kunnostettu 1860-luvun eli PikkuJannen lapsuuden aikaiseen asuun.
Museo kierrosten jälkeen n. klo 12.30 nautitaan lounas Jannen tapaan Ravintola
Piparkakkutalossa. Ravintola Piparkakkutalo on kunnostettu kauniiseen vuonna
1906 rakennettuun jugendtyyliseen huvilaan. Lounaaseen kuuluu; porkkanalla
ja appelsiinilla maustettu vihersalaattia, naudanpaistia, kastike paistoliemestä ja
persiljaperunat. Jälkiruokana on uuniomena ja vaniljakerma.
Lounaan jälkeen n. klo 13.30 on vuorossa Sibeliuksen jäljillä- kiertoajelu
Hämeenlinnassa. Opastetulla kiertoajelulla kuulemme Sibeliuksen elämästä
Hämeenlinnassa. Samalla tutustumme Suomen vanhimman sisämaakaupungin

historiaan, kantakaupungin keskeisiin nähtävyyksiin ja ennen kaikkea
satumaiseen Aulankoon. Juomme iltapäiväkahvit Aulangon Kievarissa.
Iltapäiväkahvien jälkeen tutustutaan vielä Wetterhoffin talossa sijaitsevaan
Sibelius Centeriin, joka on säveltäjämestarin syntymäkaupungin elämyskeskus,
josta löytää myös paikalliset Sibelius-tuotteet ja matkamuistot. Kotimatkalle
lähdemme n. klo 17.00. Huom! Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Vekka Liikenne Oy.
Matkan hintaan sisältyy opastukset, sisäänpääsymaksut, kahvit, lounas,
kiertoajelu ja matkat. Lähtö Ruskakoti klo 6.30, Pohjoispuisto 6 klo 6.40 ja
Tikkulan ABC klo 6.50. Sitovat ilmoittautumiset 11.5.2015 mennessä!

Lähdetään katsomaan Pyynikin kesäteatteriin uuden kotimaisen komedian
kantaesitystä nimeltään ”Avioliittosimulaattori”. Rooleissa mm. Esko Roine,
Eija Vilpas, Tom Lindholm, Mari Turunen ja Ville Majamaa.
Aino on avoin, iloinen, vilkas lörppö Itä-Suomesta. Jussi Länsi-Suomesta on
sitten Ainon vastakohta. Rakastutaan niin päätä pahkaa, ettei mitään rajaa, alta
lähtee jalat ja päästä järki. Paljon on pelissä: kello tikittää. Jos tämä suhde ei
toimi, niin Aino uskoo heittävänsä kaivoon haaveet omasta perheestä, lapsista,
omasta hevosesta, lauantaidekkarin katselemisesta omalla kotisohvalla, oman
miehen kainalossa…
Jussia hirvittää päästää Aino kuukauden koeajalle kotitilalleen. Taloon jossa
kahvikupin paikka ei ole vaihtunut Jussin äidin kuoleman jälkeen. Siellä
huseeraa hiljaisten miesten sakki: isä, isän veli, Jussin pikkuveli ja Jussi. Miehiä
jotka eivät puhu keskenään ja jos puhuvat, ei siitä mitään selvää ota.
Lisämausteena Ainon suulaita ystäviä ja kummallisia kylänmiehiä. Ja sitten se
kaikkien fiaskojen korkeaveisu: Ainon erittäin omaperäiset vanhemmat haluavat
nähdä mihin tyttö on joutunut.
Avioliittosimulaattori on hurjaa komediaa aiheesta saako maajussi pitää
morsiamensa. Taustana suomalainen maaseutu juuri nyt. Tarjolla draamaa,
kauhunkierrettä, huumoria ja – rakkautta!
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.
Lähtö Ruskakoti klo 10.20, Pohjoispuisto 6 klo 10.30 ja Tikkulan ABC klo 10.40.
Sitovat ilmoittautumiset 25.5.2015 mennessä!

Lähde mukaan ruskamatkalle Kilpisjärvelle. Majoitus
on majatalo Haltinmaassa joka sijaitsee 300 metrin
päässä Kilpisjärvestä ja 10 km:n päässä Ruotsin ja
Norjan rajoista. Haltinmaassa on 4-hengen mökit.
Mökeissä on oleskelutila, keittiö ja kaksi
makuuhuonetta. Majoitus on puolihoidolla sis.
aamupalan ja päivällisen Haltinmaan omassa
ruokatuvassa. Teemme myös retken oppaan kanssa
Norjan puolelle.
Matkan hintaan sisältyy: yöpymiset mökeissä,
puolihoito Haltinmaassa, Norjan retki ja retkipäivän
eväät sekä opas, liinavaatteet, loppusiivous, bingo ja karaoketanssit. Ota mukaan
oma kahvimuki sekä kahvipaketti.
Retki maksetaan kolmessa erässä 100 euroa 29.5.2015, toinen erä 150 euroa
30.6.2015 ja kolmas erä 250 euroa 31.8.2015.
Lähtö linja-autoasemalta pe 11.9. klo 21.00. Sitovat ilmoittautumiset
30.4.2015 mennessä!

KYSY LIPPUJA
Musikaali ”Oopperan kummitus” la 7.11.2015 on tällä hetkellä loppuunmyyty.
Koska esitykseen on vielä pitkä aika ja peruutuksia voi mahdollisesti tulla, voi
peruutuspaikkoja kysyä Katjalta p. 627 5187.
Seinäjoen tangomarkkinoille tangokuningatar-kilpailuun to 9.7.2015 on vielä
muutama lippu vapaana. Lippuja voi varata Katjalta p. 627 5187.
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.

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

