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Kesäinen tervehdys! 

 

Vihdoinkin aurinko paistaa ja ruoho vihertää! Tänään tulin töihin farkkuhameessa, 

koska nyt tuli kesä! 

Vaikka kesä tulikin, työt eivät lopu. Porin perusturva ratkoo parhaillaan tehostetun 

palveluasumisen kilpailutuksen satoa, ja omat tarjouksemme lähtivät myös matkaan 

ajallaan. Nyt vaan jäämme odottelemaan, että he tekevät viisaita päätöksiä 

ikäihmisten hyvän arjen turvaamiseksi jatkossakin. 

 

Kesä tuo mukanaan myös monta mukavaa retkeä ja tapahtumaa jäsenistölle. On 

kesäteatteria, Linnan aarteita, Villa Royalia, Viipuria ja kesäiltamaa omassa Villa 

Ruskassamme. Toivon, että jokainen löytää itselleen jotakin sopivaa tämän kirjeen 

tarjonnasta, vaihtoehtoja piisaa! 

 

Lopuksi toivotan Teille oikein mukavaa kesää! 

 

Ollaan kuulolla, 

Hanna-Leena 
 

 

 

 

SYYSKOKOUS   

Yhdistyksen syyskokous pidetään ke 13.11.2013 klo 18.00 Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  Hallitus 

 

 

 

 

 

MUUT TAPAHTUMAT 
 

Tervetuloa viettämään jäsenistön kesäiltaa  

 

Villa Ruskaan pe 12.7.2013 klo 17 alkaen. 
 

Ohjelmassa on mm. yhteislaulua, Vesa Formusen soittamaa hanurimusiikkia, makkaran grillausta, 

kesäisiä pihapelejä ja mukavaa yhdessäoloa.   

 

Jäsenistön pikkujoulua vietetään Murhamysteeriä ratkoen Villa Ruskassa pe 29.11.2013. 

Pikkujoulusta lähetetään jäsenistölle tarkempi tiedote syksyllä.  

 

 

 

 



  
 

 

FABERGÉN JA KUNINKAALLISEN LOISTON NÄYTTELY             50 € 

VILLA ROYALISSA KE 26.6.2013 
 

Nyt on vielä mahdollisuus lähteä tutustumaan todella kauniiseen Villa Royaliin ja sen   

 

 Fabergén ja kuninkaallisen loiston näyttelyyn. 
 

Villa Royalissa nautitaan historiallisesta loistosta eri tyylein rekonstruoiduissa saleissa ja 

salongeissa jotka loistavat kullan kimallusta, antiikkia, Fabergén keisarillisia posliinimunia, 

antiikkiposliinia ja upeita kattauksia. Tutustumme näyttelyyn sekä ruokailemme Villa Royalissa. 

Tarjolla on broilerin rintaa mandariinikermassa. Ateriaan kuuluu lisäksi kaksi salaattia, tuoretta 

leipää ja levitettä, sekä ruokajuomana vettä ja marjamehua. Kun on ihailtu kaunista ympäristöä ja 

saatu vatsat täyteen, matkaa jatketaan lähistöllä sijaitsevaan Herkkujuustolaan. 

 

Herkkujuustola yhdistää sveitsiläisen juustonvalmistusperinteen ja puhtaat suomalaiset raaka-aineet. 

Herkkujuustola tuottaa seitsemää erikoisjuustoa; Vilho, Hilma, Savu-Hilma, Heidi, Väinö, Metsuri 

ja Puna-Heidi sekä aitoa kirnuvoita. Juustoilla on Maakuntien parhaat -laatumerkintä sekä Hyvää 

Suomesta –merkki. Herkkujuustolan juustomestarina toimii sveitsiläinen Peter Dörig. Tutustumme 

juustolan toimintaan sekä saamme juustomaistiaisia. Herkkujuustolasta on mahdollisuus ostaa 

juustoja mukaan. Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen! 

 

Matkan hintaan sisältyy: matkat, pääsymaksu ja ruokailu. Lähtö Ruskakoti klo 10.20, Pohjoispuisto 

6 klo 10.30 ja Tikkulan ABC klo 10.40. Sitovat ilmoittautumiset 5.6.13 mennessä! 

 

 

”LINNAN AARTEET” ATENEUM JA TAMMINIEMI LA 17.8.2013             75 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt on mahdollisuus lähteä tutustumaan Helsinkiin Ateneumiin ”Linnan aarteet” näyttelyyn. 

Presidentinlinna on parhaillaan remontissa ja se mahdollistaa tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden 

suurelle yleisölle päästä tutustumaan ensimmäistä kertaa presidentinlinnan aarteisiin. Näyttelyn 

ytimenä ovat keisarillinen taidekokoelma sekä Ateneumin Presidentinlinnaan tallettamat teokset, 

joiden lisäksi mukana on runsaasti arvokasta esineistöä. Esillä on mm. Albert Edelfeltin, Werner 

Holmbergin, Ferdinand von Wrightin, Hjalmar Munsterhjelmin ja Akseli Gallen-Kallelan teoksia. 

Yltäkylläinen juhlakattaus tarjoaa myös paljon tietoa lähes 200-vuotiaan palatsin 

rakennushistoriasta ja elämästä vuosisatojen saatossa.  

 



Meille on varattu opastettu kierros klo 11.15 joka kestää n. tunnin. Tämän jälkeen on mahdollista 

tutustua omaan tahtiin Ateneumin perusnäyttelyyn sekä käydä syömässä Tablo Ateneumissa. 

Lounaaseen kuuluu runsas salaattipöytä sekä keitto.  

 

Ateneumin jälkeen matkaa jatketaan Seurasaaren kupeeseen Tamminiemeen, jossa meillä on 

opastettu kierros klo 15.00 alkaen. Tamminiemi on ollut kolmen presidentin Risto Rytin (1940 -

1944), Carl Gustaf Emil Mannerheimin (1944 - 1946) ja Urho Kekkosen (1956 - 1981) virka-asunto 

ja monien poliittisten neuvottelujen ja ratkaisujen näyttämö. Erityisesti presidentti Urho Kekkosen 

25-vuotisen virkakauden aikana nimestä Tamminiemi muodostui suorastaan käsite Suomen 

poliittisessa elämässä ja kielenkäytössä. Presidentti Kekkosen kuoleman jälkeen Tamminiemi 

avattiin museona joulukuussa 1987. Peruskorjauksen jälkeen 2012 avattua museota esitellään 

autenttisessa, presidentti Kekkosen aikaisessa 1970-luvun asussa. Kierroksen jälkeen nautitaan 

kahvit korvapuustin kera Café Adjutantissa.  

Ateneumissa on hissi, joten siellä kulkeminen on vaivatonta eri kerrosten välillä. Tamminiemessä ei 

ole hissiä, joten kulkeminen toiseen kerrokseen onnistuu vain portaitse.  

 

Matkan hintaan sisältyy: matkat, opastukset, sisäänpääsymaksut, ruokailu sekä kahvi ja pulla. Lähtö 

Ruskakoti klo 6.30, Pohjoispuisto 6 klo 6.40 ja Tikkulan ABC klo 6.50. Sitovat ilmoittautumiset 

19.7.2013 mennessä! 

 

 

VIIPURI 16.-18.9.2013 (MA-KE)             199 € 

 
Lähde mukaan perinteiselle 3 päivän Viipurin matkalle tutustumaan kaupunkiin, sen nähtävyyksiin 

ja tekemään edullisia ostoksia. Matkan hintaan sisältyy matkat, majoitus hotelli Druzhbassa kahden 

hengen huoneissa (sis. aamiainen) ja viisumi. Viisumia varten tarvitaan: 

 

- mustavalkoinen passin kopio, passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen 

- yksi passikuva (aika uusi) 

- vakuutusyhtiöltä todistus matkavakuutuksesta. Enää ei käy kopio vuosivakuutuskortista eikä 

ammattiyhdistyksen jäsenkortti jossa on matkavakuutus. 

 

Viisumianomukset tehdään nettiin ja ne täytyy allekirjoittaa henkilökohtaisesti. Matkanjohtaja tekee 

viisumianomukset nettiin ja jokainen käy allekirjoittamassa sen Ruskakodilla myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana. Passikopio, valokuva ja todistus matkavakuutuksesta toimitetaan 

31.7.13 mennessä Ruskakotiin. Lähtö linja-autoasema klo 5.00, Vapaudenkatu 6 klo 5.10 ja 

Tikkulan ABC klo 5.20. Sitovat ilmoittautumiset 26.7.2013 mennessä! Matkan toteutuminen 

vaatii 30 matkalle lähtijää. 

 

 

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE LA 26.10.2013             75 € 
 

Onnellisempi kuin yksikään meistä? 
 

Uusi musikaali ”PRINSESSA” perustuu tositapahtumiin ja Arto Halosen 

samannimiseen palkittuun menestyselokuvaan. Musikaali kertoo Anna 

Lappalaisesta (1896-1988) joka eli 50 vuotta elämästään Tuusulan 

Kellokosken mielisairaalassa. Risaisen lapsuuden elänyt Anna loi itselleen 

uuden elämän Prinsessana, joka rakensi hovinsa sairaalaan. Karismaattinen 

persoona herätti ristiriitoja lääkärikunnassa, mutta ennen kaikkea hän toi iloa 

ja lohtua toisten potilaiden, henkilökunnan ja ympäröivän yhteisön elämään. 



Lempeän huumorin sävyttämä tarina herättää kysymyksiä minuudesta ja erilaisuuden 

hyväksymisestä. Kuka lopulta voi sanoa, milloin ihminen on ehjä?  

Nimiroolissa nähdään Armi Toivanen. Ilkka Koivula tekee musikaalissa ensimmäisen roolinsa 

TTT:n kiinnitettynä näyttelijänä.  

 

Esitys alkaa klo 13. Ennen esitystä klo 11.00 syödään Tampereen Työväen Teatterin suuren 

päänäyttämön lämpiössä Prinsessa Menu.  

Menu sisältää: rapeaa ruis-paprikasalaattia, sieni-perunasalaattia, revittyä porsaanpaistia, 

uunijuureksia, linnaperunaa ja punajuurileipää. Ruokajuomana on jäävesi.  

 

Matkan hintaan sisältyy: matka, lippu ja ruokailu. Lähtö Ruskakoti klo 9.00, Pohjoispuisto 6 klo 

9.10 ja Tikkulan ABC klo 9.20. Sitovat ilmoittautumiset 24.9.2013 mennessä! 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

Retkien peruutusehto: 

Jos peruuttaa matkan sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen peruutusmaksu on vähintään 15 € tai 

maksu on retken peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten mukainen. Tarkista 

matkavakuutuksesi korvausehdot matkan peruuttamistilanteessa. Ennen sitovaa ilmoittautumispäivää 

perutuista retkistä ei tule kustannuksia.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallitus  Irene Wahlman Hanna-Leena Ojalainen 

  puheenjohtaja sihteeri 
 

Jäsentyöryhmä: Arja Sjöblom, Veikko Nordlund, Seija Wahlman, Tellervo Nylund, 

Leena Ojalainen, Pekka Kallioinen, Rainer Stenfors, 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! 
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