
RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY  
JÄSENKIRJE 1/2013 
 
Hyvää uuden vuoden alkua, hyvät Ruskatalojen palveluyhdistyksen jäsenet! 
 
Minulle on alkanut kymmenes ja samalla viimeinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. 
Kun syksyllä 2002 minua pyydettiin asettumaan ehdolle puheenjohtajan pestiin – ihan 
pystymetsästä – ja tulin syyskokouksessa valituksi, minulle aukeni aivan uusi elämänalue, jota en 
siihen mennessä paljonkaan ollut ajatellut. Kiitos silloisen toiminnanjohtajan Leenan ja 
talouspäällikön Lean, pääsin tutuksi ensin Ruskatalojen kanssa ja sittemmin tutustumaan 
palvelutalotoimintaan laajemminkin. 
Kymmenisen vuotta sitten Ruskahovi oli valmistumassa ja Ruskalinna suunnitteilla. Näiden 
hankkeiden myötä asukasmäärä ja samalla myös työntekijämäärä kasvoi huimasti. Ruskataloista tuli 
suuri osa Porin kaupungin vanhusten huoltoa ja merkittävä työnantaja Porissa ja ympäristökunnissa. 
Visionsa mukaisesti Ruskatalot on ollut vanhustenhuollon suunnan näyttäjänä monessa asiassa ja se 
työ jatkuu yhä.  
Myös jäsenistön merkitystä yhdistyksen voimavarana on aina pidetty tärkeänä. Kuluneen 
kymmenen vuoden aikana jäsentoiminta on ollut vireää, eikä se nykyään ole ainakaan hiipumaan 
päin. Ja jäsenistöstä kumpuaa myös asukkaille hyvin tärkeä toiminnan muoto: vapaaehtoistyö. 
Jäsentyöryhmä on tärkeä linkki jäsenistön ja hallituksen, ja myös jäsenistön ja toimivan johdon 
välillä. 
Sukupolvenvaihdos Ruskatalojen johdossa on toteutunut ja uudet henkilöt toiminnanjohtajana, 
talouspäällikkönä ja palvelujohtajina ottaneet paikkansa. Mielestäni hallitus voi olla tyytyväinen 
valintoihinsa ja Ruskatalojen tilanteeseen ylipäätään. Vaikka alkanut vuosi tuokin taas melkoisia 
haasteita esimerkiksi Porin ja yhteistyöalueen kilpailuttaessa jälleen tehostetun palveluasumisen, 
uskon että Ruskatalot on hyvissä käsissä ja menestystarina jatkuu. 
Hyvää vuotta 2013 toivottaen, 
Irene Wahlman 
 
Tammikuiset terveiset  
 
Vuosi on taas vaihtunut ja kovaa vauhtia mennään kohden uusia haasteita! 
Haasteita tosiaan. Tästä vuodesta, tarkemmin sen ensimmäisistä kuukausista on tulossa 
palvelutalotoimintamme haastavimmat. Lehdistä olemme voineet lukea, kuinka suuri pyrkimys 
suurilla monikansallisilla yrityksillä on tulla tänne Poriin tuottamaan palveluita vanhuksille.  
 
Uskon ja tiedän, että meidän toiminnallamme on vankka jalansija porilaisessa palveluntuotannossa, 
ja olemme omalla työllämme ja näyttöjemme kautta ansainneet arvostuksemme vanhusten 
keskuudessa.  
 
Meillä on vahva arvopohja, josta me työtämme ammennamme. Meillä on upea henkilöstö, jonka 
kautta vanhukset saavat palvelutaloissamme arvokkaan vanhuuden. Ja ennen kaikkea, meillä on 
arvokas vapaaehtoistoiminta, jonka arvoa ei rahassa voida mitata. Tahdonkin tässä kohtaa taas 
kerran kiittää ja edelleen kannustaa teitä jäsenet osallistumaan enenemissä määrin 
vapaahentoistoimintaamme! Olen varma, että jokaiselle halukkaalle löytyy oma 
vapaaehtoistoiminnanmuotonsa.  
 
Kannustan myös teitä toreilla ja turuilla kulkiessanne pitämään ääntä Ruskatalojen toiminnan 
monipuolisuudesta ja yleishyödyllisyyden merkityksestä näillä kovan rahan markkinoilla! Kaikki 
meteli on kotiinpäin!  
 
Nähdään, 
t. Hanna-Leena  



KEVÄTKOKOUS 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ke 10.4.2013 klo 18.00 Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  Hallitus 
 

  
 

 

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE LA 13.4.2013  63 € 
 
Kevät aloitetaan Sirkku Peltolan uutuus näytelmällä ”LENTO”. Näytelmä 
sijoittuu lentokoneterminaaliin, jonne kokoontuu 11 toinen toistaan 
sytyttävämpää persoonaa odottamaan lomamatkaa etelään. Aamulentoa 
varjostaa pieni univelka, joka toimii lähtölaukauksena monenlaisille 
sattumuksille; sananharkoille, välien selvittelylle, rakkaudentunnustuksille ja 
kommelluksille. Rooleissa ovat mm. Risto Salmi, Pentti Helin, Mikko 
Nousiainen, Mika Honkanen ja Tuire Salenius.  
 
Näytös alkaa klo 13.00. Ennen näytöstä klo 11.00 alkaen ruokailemme Suuren 
näyttämön lämpiössä. Ruokavaihtoehtoina on porsaanleike 
pippurikastikkeella ja kermaperunat tai kermainen uunilohi ja tilliperunat. 
Molemmat annokset sis. vihersalaatin ja ruokajuomana jääveden. Haluttu 
ruokavaihtoehto ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä Katjalle. Ruokailu 
on katettu seisovaan pöytään. Matkan hintaan sisältyy; matkat, ruokailu ja lippu. Lähtö Ruskakoti 
klo 9.30, Pohjoispuisto 6 klo 9.40 ja Tikkulan ABC klo 9.50. Sitovat ilmoittautumiset 12.3.2013 
mennessä!  
 
PÄRNU 9.-13.6.2013 (su-to)  350 € 
 
Lähde viettämään kesäistä kylpylämatkaa Pärnuun.  
 

Su 9.6. Klo 3.45  Lähtö linja-autoasemalta  
 Klo 8.15  Saapuminen satamaan 
 Klo 9.15 Eckerö Linen uusi laiva m/s Finlandia lähtee Helsingistä Tallinnaan 
 Klo 11.45  Laiva saapuu Tallinnaan. Matka jatkuu omalla bussilla Pärnuun (n. 130 km) 
 

Su – to Puolihoito kylpylässä päivittäin sekä 3 hoitoa kolmena päivänä (ma-ke). 
 

To 13.6. Aamiainen hotellissa, minkä jälkeen huoneiden luovutus. Lähdetään Pärnusta kohti Tallinnaa. 
 Tallinnan satamassa on vielä hetki ostosaikaa.  
 

 klo 16.30 Tallinkin m/s Star lähtee Tallinnasta kohti Helsinkiä.  
klo 18.30 Laiva saapuu Helsinkiin. Helsinkiin saapumisen jälkeen lähdetään ajamaan heti 

Poria kohti. 
Hintaan sisältyvät 

- Laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin 
- Linja-autokuljetukset, linja-auto mukana koko matkan ajan 
- Majoitus Pärnun Valkoisessa Talossa kahden hengen huoneessa 4 vrk 
- Puolihoitoateriat (aamiainen ja illallinen)  
- Aamusauna ja –uinti 
- Aamuvoimistelu 
- Uima-altaan käyttö aukioloaikoina 
- Puistotalon sauna- ja allasosaston käyttö klo 10-17 
- 3 hoitoa kolmena päivänä (hoitopäivät ma-ke) 



Sitovat ilmoittautumiset pe 26.4. mennessä! Muista ottaa mukaan passi tai kuvallinen EU:n 
hyväksymä henkilökortti. Suosittelemme matkavakuutusta. Vastuullisena matkan järjestänä on 
Matka-Vekka Oy.  
 
Terveyskylpylä Estonia/Valkoinen talo **- 
 
Valkoinen talo on palvellut kylpylävieraita jo 1980-luvulta alkaen; tilat ja palvelut on pidetty 
nykyajan vaatimuksia vastaavina. Valkoinen Talo on yhdistetty lasitetulla kävelysillalla kadun 
toisella puolella olevaan Vihreään Taloon, jonka ravintolassa tarjoillaan myös ateriat. Estonia-
kylpylät ovat perinteisiä terveyskylpylöitä, jotka panostavat monipuolisiin ennaltaehkäiseviin 
terveyshoitoihin.  
 
Yleiset tilat ja palvelut 
Vastaanotto, apteekki, optikko, pitseria, käsityömyymälä, biljardi, maksullinen internetyhteys. 
Vastaanotossa rahanvaihto. Kylpylässä on uima-allas ja saunatilat. Vuokrattavana kylpytakkeja ja 
kävelysauvoja. 

Hoitotilat ja -palvelut 
Hierontahuoneita, fysioterapia, energiakapseli, voimistelusali, uima-allas, saunaosasto ja 
maaliskuussa 2012 avattu Kuolleenmeren vesi- ja ihonhoitokeskus. Osa hoidoista on Vihreän Talon 
puolella. 

Huoneet 
Savuttomissa huoneissa on puhelin, TV, radio, suihku, wc ja osassa parveke. Laminaattilattiat. 
Näköalat huoneista vaihtelevat. Lisävuode alle 15-vuotiaalle. 

PYYNIKIN KESÄTEATTERI LA 27.7.2013   75 € 
 
Tänä kesänä menemme katsomaan Pyynikin kesäteatteriin kotimaista suosittua musiikkikomediaa 
”KUUMA KESÄ ´85”. Aloitamme päivän lounasristeilyllä Hopealinjan Ravintolalaivalla. Risteily 
lähtee Laukontorin satamasta klo 12.30 kohti Pyynikkiä ja Rosendahlin rantaa. Risteilyllä nautitaan 
maittava lounas Pyhäjärven pitopöydästä. Ruokajuomana on vesi, muut juomat lisämaksusta. 
Laivalla on A-oikeudet. Rannasta on lyhyt kävelymatka Pyynikin kesäteatteriin. Näytös alkaa klo 
14.00. Esitys kestää n. 2 t 45 min.  
 
Työryhmä Heikki Syrjä – Riku Suokas – Heikki Vihinen ovat kirjoittaneet musiikkikomedian, joka 
alkaa samasta tilanteesta kuin TTT:n Vuonna ´85 – esitys, mutta kertoo siitä mitä päähenkilöiden 
elämässä tapahtuu kesän 1985 aikana.  
 
Koulut ovat juuri päättyneet. Lokomon duunari Tommi Turmiola 
kohtaa Pyynikin kesäisessä yössä vaalean kaunottaren 
Karoliinan, ja lempi leiskahtaa. Tommin tietämättä Karoliina on 
vain pysähtynyt hetkeksi Tampereelle jatkaakseen kesäreissuaan 
poikaystävänsä Reksun bändin keikkabussissa pieniä rock-
festivaaleja kiertäen. Palavasti rakastunut Tommi lähtee 
jäljittämään Karoliinaa. Rooleissa nähdään mm. Sami Hintsanen 
(Tommi) ja Kaisa Mattila (Karoliina). Kuuma kesä ´85 – 
musiikkikomediassa kuullaan Eppu Normaalin, Juicen ja 
Popedan kappaleita ja siinä irvaillaan rakkaudella 80-luvun musiikkimaailman erilaisille ilmiöille.  
 



Matkan hintaan sisältyy; matkat, risteily, lounas ja lippu. Pyynikillä on pyörivä ja katettu katsomo. 
Lähtö Ruskakoti klo 10.00, Pohjoispuisto 6 klo 10.10 ja Tikkulan ABC klo 10.20. Sitovat 
ilmoittautumiset 26.6.2013 mennessä!  
 
RUSKAMATKA SAARISELÄLLE 31.8.-7.9.2013 (la-la)  480 € 
 
Tänä vuonna ruskamatka tehdään Saariselän upeisiin maisemiin. Matkaan lähdetään Lyttylän 
Liikenteen autolla linja-autoasemalta pe 30.8. klo 22.00. Perillä majoittaudutaan keskustan 
tuntumassa oleviin mökkeihin; Luppoloma ja Govadas. Mökeissä on 2 hengen huoneet. 
Molemmissa mökeissä on hyvin varusteltu keittiö, hyvät pyykinpesu mahdollisuudet, 
luonnonkivitakka, tv, internet yhteys ym. Mökkeihin voi tutustua paremmin osoitteessa 
www.saariselka.com/matkailijalle/majoitus Mökkien hintaan sisältyy liinavaatteet (vuoteet 
pedattuina), pyyhkeet, kylpytakit, loppusiivous ja takkapuut. Jos haluaa osallistua joka päiväseen 
soppalounaaseen, linja-autossa kerätään sopparaha 5 €/pvä. Muuten jokainen järjestää oman 
ruokailunsa itse. Mukaan myös oma muki kahvihetkiä varten!  
 
Matkan toteutuminen edellyttää 30 matkalle lähtijää. Sitovat ilmoittautumiset 25.4.2013 
mennessä! Tämän jälkeen lähetetään ennakkomaksu 200 €. Loppumaksu heinäkuussa. Muista 
matkavakuutus!  
 
 

MUUT TAPAHTUMAT 
 
Äitenpäivälounas järjestetään Villa Ruskassa su 12.5.2013 klo 13.00. Äitienpäivälounaan hinta on 
25 €, alle 12-vuotiaat 12,50 € ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2013 
mennessä!  
 
Jäsenistön kesäiltaa vietetään Villa Ruskassa pe 12.7.2013 klo 17 alkaen. Ohjelmassa on mm. 
yhteislaulua, hanurimusiikkia (Vesa Formunen soittaa), makkarangrillausta ja mukavaa 
yhdessäoloa. TERVETULOA!  
 

TIEDOKSI! Jäsentyöryhmä suunnittelee Viipurin matkaa elo-syyskuuhun! 
 
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! 


