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Mukavaa alkanutta vuotta kaikille! 
 

Pakkaset tulivat, ja näyttävät myös pysyvän. Välimuotoa tälle säälle ei tunnu olevan, joko sataa tai 

sitten kipristellään paukkupakkasissa. No, joka tapauksessa viime vuosi saatiin päätökseen ja 

samalla kirjoitettiin taas yksi historian sivu lisää, kun Irene Wahlmanin pitkä ja ansiokas 

kymmenvuotinen puheenjohtajan kausi päättyi vuoden vaihteessa. Kiitos Irenelle kaikista 

Ruskatalojen palveluyhdistyksen hyväksi annetuista vuosista ja aktiivisuudesta yhdistyksen 

asioissa! 

Syyskokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Esa Yli-Kestin, joka on jo 

toistakymmentä vuotta ollut Ruskatalojen palveluyhdistyksen jäsen ja hallituksen jäsenenäkin yli 

kymmenen vuotta, joten monissa retkissä on mies jo tutuksi tullut.  

Myös jäsentyöryhmään saatiin uutta verta, kun uudeksi jäsentyöryhmän jäseneksi valittiin Seija 

Forström. Niin ja siitäpä sitten aasinsillalla keskeisimpiin, eli tuleviin retkiin. On taas päät puhki 

mietitty erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. On naistenpäivän 

tanssia, teatteria niin Tampereen Pyynikillä kuin Turun Samppalinnassakin, Tangon taikaa 

Seinäjoella, kesäiltaa Villa Ruskassa unohtamatta. Uskomme, että osallistutte sankoin joukoin 

tuleviin lysteihin!  

Ja mielipiteitä kuullaan sekä uusia ehdotuksia otetaan edelleen vastaan, jotta retket olisivat 

toiveiden mukaisia! Uusia jäseniä toivotaan myös mukaan toimintaan. Retket sekä yhteiset 

illanvietot ovat hyvä tapa tuoda tuttavat mukaan yhdistyksen toimintaan ja liittymään jäseniksi.  

 

Toivottelemme Teille kaikille oikein mukavaa tätä vuotta! 

 

Ollaan kuulolla, 

 

Terveisin, Hanna-Leena ja Esa 

 

 

HALLITUS 

Yhdistyksemme uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2014 – 2015 valittiin Esa Yli-Kesti. 

Hallituksessa jatkavat vuonna 2014 Sonja Muukkonen, Tuula Saarinen ja uutena jäsenenä Antti 

Laakso. Erovuoroisista jäsenistä hallitukseen valittiin vuosille 2014 – 2015 Arja Sjöblom, Janne 

Fält ja Pirjo Varpela.  

 

 

 
 

KEVÄTKOKOUS 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ke 23.4.2014 klo 18.00 Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  Hallitus 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Ota ystävä mukaan ja lähde viettämään hauskaa ja piristävää päivää Turun 

messukeskukseen Naisday –messuille. Messuilla naisilla on mahdollisuus tutustua 

uutuustuotteisiin ja kokeilla erilaisia kauneuden ja hyvinvoinnin hoitomuotoja. 

Messuilla voi hemmotella itseään edullisin messuhinnoin esim. kasvo – ja 

käsihoidoilla. Lisäksi messuilta löytyy koruja, muotia, laukkuja, huiveja, kosmetiikkaa 

jne. Tapahtumassa voi käydä myös kuuntelemassa tietoiskuja kauneudesta, 

hyvinvoinnista ja liikunnasta. Mukana on myös upea muotinäytös.  

Messujen jälkeen mennään vielä Raisioon kauppakeskus Myllyyn ostoksille ja 

syömään (oma kustannus). Myllyssä on 100 erilaista liikettä sekä useampi ravintola. Hintaan 

sisältyy kuljetus ja pääsylippu messuille.  

 

Lähtö Ruskakoti klo 8.30, Pohjoispuisto 6 klo 8.40 ja Tikkulan ABC klo 8.50. Sitovat 

ilmoittautumiset 14.3.2014 mennessä! 

 

 

Lähde katsomaan Turun Samppalinnaan uutta kotimaista kantaesitystä  

 

MATTI JA TEPPO – THE TURKU BROTHERS. 
 

Kaikki alkoi vuoden 1966 Ponnahdus pinnalle – laulukilpailusta ja kuinkas sitten 

kävikään… Matti ja Teppo on turkulainen ilmiö, joka ei jätä ketään kylmäksi. Musikaali käsittelee 

kaksikon elämää ja uraa todellisista lähtökohdista, mutta pilke silmäkulmassa. Se on tarina, joka 

osittain on tapahtunut ja osittain olisi voinut tapahtua. Pääosissa nähdään musiikin ja komedian 

konkarit Sami Hintsanen ja Petja Lähde – mutta kumpi on kumpi? 

 

Näytös alkaa klo 15.00. Menomatkalla Turkuun syömme lounaan Mynämäellä Tuomaksen 

Tuvassa. Lounas sis. kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa, salaatit, juomat, leivät ja kahvi/tee. Matkan 

hinta sis. lipun, matkat ja lounaan.  

 

Lähtö Ruskakoti klo 10.30, Pohjoispuisto 6 klo 10.40 ja Tikkulan ABC klo 10.50. Sitovat 

ilmoittautumiset 30.5.2014 mennessä! 

 

 

 

Nyt on mahdollisuus päästä näkemään, kuulemaan ja kokemaan, sykähdyttävä 

vuoden 2014 Tangokuningatar -finaali Seinäjoen tangomarkkinoille. Suorana 

tv:stä lähetettävä finaali alkaa klo 21.00. Finaali kestää n. 2 tuntia jonka jälkeen 

lähdemme kotimatkalle.  

Ruokailemme menomatkalla Seinäjoella Jalasjärven Juustoportilla. Ruokana on 

broilerin filee Cafe de Paris kastikkeella, perunat ja lämpimät kasvikset. Ruokailuun sisältyy myös 



runsas salaattipöytä, ruokajuomat (kotikalja, maito, vesi), leipä, voi, kahvi/tee ja juustotarjotin 

Juustoportin juustoista. Matkan hinta sis. matkat, ruokailun ja lipun.  

 

Lähtö Ruskakoti klo 16.20, Pohjoispuisto 6 klo 16.30 ja Tikkulan ABC klo 16.40. Sitovat 

ilmoittautumiset 7.3.2014 mennessä! 

 

 

 

Lähde katsomaan Tampereen Pyynikille uutta kotimaista 

näytelmää  

 

PIRUNPELTO.  
 

Pirunpelto kertoo elämästä kuvitteellisessa etelähämäläisessä 

Tyrisevän kunnassa. Pirunharjun soramontun omistaja 

Huuko Lammi kuolee pimeissä olosuhteissa, ja espoolainen poliisi Tommi Jussila saa yllättäen 

kuulla olevansa suunnattomien soravarojen perijä. Moni muukin on kiinnostunut samasta maa-

alueesta, koska kunnan suurin yritys Tyrjän Betoni tarvitsee yhä enemmän raaka-ainetta 

elementtituotantoonsa. Kiista soravarojen herruudesta käy yhä kovemmaksi, kun pelkkä keinottelu 

ei riitä, käyttöön otetaan kovemmat aseet. Pirunpellon tyylilajiksi ohjaaja määrittelee sen olevan 

yhdistelmä draamaa, komediaa ja jännäriä.  

Rooleissa mm. tv-sarjasta tuttuja kuten Matti Ristinen, Jussi Myllymäki, Jukka Salmela ja Karoliina 

Blackburn/Anu Raipia, Teijo Eloranta ja Sanna Saarijärvi. 
 

Näytös alkaa klo 13.00. Ennen esitystä klo 11.00 syödään lounas Scandic Rosendahlissa. 

Lounaaseen kuuluu keitto ja delibuffet. Delibuffettiin kuuluu erilaisia salaatteja, kastikkeita, 

lisukkeita, siemeniä yms. Ruokajuomana vesi. Matkan hintaan sis. matkat, lounas ja lippu.  

 

Lähtö Ruskakoti klo 9.20, Pohjoispuisto 6 klo 9.30 ja Tikkulan ABC klo 9.40. Sitovat 

ilmoittautumiset 1.7.2014 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.  

 

 

 

 



MUUT TAPAHTUMAT 
 

 

Naistenpäivän tanssit järjestetään Villa Ruskassa la 8.3.2014 klo 17.00 alkaen. Illan 

tanssimusiikista huolehtii Duo Särkkä. Myynnissä on kahvia ja pikkusuolaista. Arpajaiset! 

Tervetuloa viettämään naistenpäivää tanssin, musiikin ja mukavan yhdessäolon merkeissä.  

 

 

 

Jäsenistön kesäiltaa vietetään Villa Ruskassa to 10.7.2014 klo 17.00 alkaen. Illan 

musiikista ja yhteislaulusta huolehtivat Marita Kivelä ja Heino Hänninen. Ohjelmassa 

lisäksi esim. saappaan heittoa, makkarangrillausta ja mukavaa yhdessäoloa. 

TERVETULOA!  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hallitus  Esa Yli-Kesti  Hanna-Leena Ojalainen 

  puheenjohtaja sihteeri 

 

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

Leena Ojalainen, Pekka Kallioinen, Rainer Stenfors, 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! 
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