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Kesä koittaa! 
 

Suvivirren aika on taas tullut, ja onneksi myös lupa sen laulamiseen! Joskus täytyy kyllä ihmetellä, 

että on tämä Suomi vaan kumma paikka. Kun asiaa jos toista, täytyy ihan lailla ja asetuksella valvoa 

ja ministeriöissä pohtia, kuten nyt vaikka tuo suvivirren veisuu. Paljon on myös asioita, jota meidän 

täytyy lainpykälin määrittää, jotta voimme olla edes osittain varmoja siitä, että ikäihmisille 

pystytään takaamaan turvallinen ja arvokas vanhuus. No, itse voin yöni nukkua sen suhteen 

rauhassa, sillä Ruskataloissa tehdään päivittäin työtä vanhusta arvostaen ja hänen yksilöllisyyttään 

kunnioittaen.   

Toki, jos toivomuslähteeseen voisin nyt heittää toiveen, pitäisi meidän edelleen kasvattaa 

vapaaehtoistoimijoiden joukkoa. Olkoon sitten vaikka niin, että tämä kirje on se toive Teille jäsenet, 

ottakaa osaa yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan, Teitä tarvitaan mukaan. On vanhuksia, joilla ei ole 

ketään omaista tai läheistä. Ehkä eniten kaivataan ulkoilutusapua ja asiointiapua, mutta kaikki apu 

vastaanotetaan! Taloissa on aktiiviset virikeohjaajat, jotka varmasti löytävät jokaiselle sopivaa 

vapaaehtoistyötä. Ja edelleen Suuri Kiitos Teille, jotka jo nyt olette Vapari-ringissä mukana! 

Jotten vain aina olisi ottavana osapuolena, tuo kesä jäsenille myös paljon mukavaa tullessaan. 

Monta mukavaa teatteri matkaa, lähelle ja vähän kauemmas, on illan viettoa Villa Ruskassa, retkeä 

Viipuriin, Viiniä ja Hengenravintoa Hämeenlinnan seudulla sekä Ruskamatkaa Pyhäjärvelle! 

Tulkaa mukaan, ja tuokaa ystävät myös. 

 

Lopuksi, oikein mukavaa kesää, satoi tai paistoi, ”rillaillaan”! 

 

Ollaan kuulolla, 

 

Hanna-Leena 

 

 

SYYSKOKOUS 

Yhdistyksen syyskokous pidetään ke 12.11.2014 klo 18.00 Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  Hallitus 

 

MUUT TAPAHTUMAT 

 

Tervetuloa viettämään jäsenistön kesäiltaa Villa Ruskaan to 10.7.2014 klo 17.00 

alkaen. Illan musiikista ja yhteislaulusta huolehtivat Marita Kivelä ja Heino 

Hänninen. Ohjelmassa lisäksi esim. saappaanheittoa, makkaran grillausta ja mukavaa 

yhdessäoloa.  

 

 

 

Jäsenistön pikkujoulua vietetään kummitustarinoiden ja tanssin merkeissä Villa 

Ruskassa la 22.11.2014. Pikkujoulusta lähetetään jäsenistölle tarkempi tiedote 

syksyllä.  

 

 



  
 

 

 

Lähde mukaan nauttimaan elokuun kauniista järvimaisemista Suomen 

Hopealinjojen risteilylle Lepaalta Visavuoreen. Aloitamme retken 

Lepaalta klo 10.00. Lepaalla on viinitila, missä järjestetään kiintoisa 

esittely ja viinien maistatus (1 likööri ja 2 viiniä), ostosmahdollisuus 

viini- ja puutarhamyymälässä. Viinitilalta siirrytään omalla bussilla 

laivarantaan. Ennen laivaan astumista on vielä kävellen opastettu 

puutarha- ja historiakierros kartanoalueella. Laiva lähtee Lepaan 

laivarannasta lounasaikaan klo 12.45 kohti Visavuorta. Laivalla on 

lounas noutopöydästä. Lounaan lomassa voi ihailla kesäisiä järvimaisemia. Laivan ravintolassa on 

A-oikeudet (oma kustannus). Laiva saapuu Visavuoreen klo 14.00. Visavuori on kuvanveistäjä Emil 

Wikströmin taiteilijakoti ja ateljee. 
 

Tänä vuonna vietetään kuvanveistäjä Emil Wikströmin juhlavuotta. Hänen syntymästään on kulunut 

150 vuotta (1864-1942). Kari-paviljongin näyttelyssä esitellään valokuvien, maalausten, 

kertomusten ja säilyneen irtaimiston avulla rekonstruoitu ullakkohuone, jonka jakoivat taiteilijat 

Axel Gallén ja Emil Wikström. Sieltä käsin nuoret sukelsivat keskelle boheemielämää ”maailman 

sydämessä” – kuten Wikström Pariisia kutsui kirjeessään äidilleen. Kari-paviljongissa on 

mahdollisuus tutustua myös Kari Suomalaisen piirroksiin. 

Tämän jälkeen ryhmä siirtyy kulttuurin saloihin oppaan kertoessa Visavuoren vaiheista ja Emil 

Wikströmin upeista taideteoksista. Samalla kierrellään ateljeemuseon näyttävissä tiloissa. 

Tutustuminen Visavuoreen opastuksineen kestää n. 2 tuntia. Opastuksen jälkeen juomme vielä 

pullakahvit Visavuoren kahvilassa. 
 

Lähtö Ruskakodilta klo 6.40, Pohjoispuisto 6 klo 6.50 ja Tikkulan ABC klo 7.00. Pidämme 

menomatkalla n. ½ tunnin pysähdyksen. Sitovat ilmoittautumiset 21.7.14 mennessä!  

HUOM! Retki on paikoin vaikeakulkuinen. 

 

 

Lähde mukaan perinteiselle 3 päivän Viipurin matkalle tutustumaan 

kaupunkiin sekä tekemään edullisia ostoksia. Tiistaina klo 11.00 

käydään tutustumassa arkkitehtonisesti kauniiseen Viipurin 

Eremitaasiin ja sen näyttelyyn suomenkielisen oppaan kanssa. 

Korkean tason näyttelyt tulevat suoraan Pietarin Eremitaasista. Myös 

rakennuksen pihamaalta avautuva kaunis näköala Viipurinlahdelle ja 

satamaan on näkemisen arvoinen. Matkan hintaan sisältyy matkat, majoitus hotelli Viipurissa 

kahden hengen huoneissa (sis.aamiaisen), käynti Viipurin Eremitaasissa 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 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visavuori1.JPG


ilmoitettavana ajankohtana. Passikopio, valokuva ja todistus matkavakuutuksesta toimitetaan 

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

Tikkulan ABC klo 5.20. Sitovat ilmoittautumiset 25.7.2014 mennessä! Matkan toteutuminen 

vaatii 30 matkalle lähtijää. 

 

 

Lähde mukaan katsomaan värikästä maisemaa risteilyllä Pyynikin ja Pispalan 

rantoja pitkin Viikinsaareen. Risteilyllä on mukana opas, joka risteilyn 

yhteydessä esittelee Tamperetta. Laiva lähtee Laukontorilta klo 12.00 kohti 

Viikinsaarta. Risteilyn aikana nautitaan lämmintä vihanneskeittoa (+ leipä, 

levite ja ruokajuomana vesi). Laivalla A-oikeudet. Baari/kahvila auki risteilyn 

ajan. Viikinsaaressa kierretään oppaan johdolla ja kuullaan totta ja tarinaa siitä, 

mistä ruskassa on kyse. Viikinsaaressa nautitaan nokipannukahvit ja nisuset 

luonnon rauhassa. Laiva saapuu takaisin Laukontorille klo 15.00. Muistathan 

pukeutua sään mukaan! Viikinsaaressa pystyy pääteillä kulkemaan rollaattorilla mutta luontopolulla 

ei. Laivassa on portaat.  

 

Lähtö Ruskakoti klo 9.30, Pohjoispuisto 6 klo 9.40 ja Tikkulan ABC klo 9.50. Sitovat 

ilmoittautumiset 26.8.2014 mennessä! 

 

 

Lähdetään katsomaan Tampereen Työväen Teatteriin komediaa 

”VIELÄ EHTII”. Uusi komedia on raikas ja railakas kertomus 

ystävättäristä, jotka ottavat kaiken irti elämästä. Ikää on jo 80, 

mutta paljon vielä pitäisi ehtiä; asua kollektiivissa, rakastua ja 

aloittaa uusi elämä.  

Ystävättäret ovat jo vuosia kokoontuneet viettämään aikaa 

Mariannen keskustakotiin. Naiset pelaavat korttia ja puhuvat 

työstä, lapsista, yksinäisyydestä, muistivaikeuksista ja iän 

tuomista vaivoista. Hehän ovat aina jaksaneet kaiken, jopa 

aviomiehen! 

Kun pöytään istahtaa iäkäs herrasmies, peli ja elämä saavat aivan 

uusia kierroksia. Pakkaa sekottaa vielä Marianne, joka päättää 

palkata avukseen monitoimi-Steffanin. Monen elämä muuttuu. 

Tämän komedian ikäihmiset ovat ihanan epäsovinnaisia. Kaikkea muuta kuin kilttejä ja hiljaisia. 

Vielä sitä ehtii, tässäkin iässä, räväyttää! 

 

Esitys alkaa klo 13.00. Ennen esitystä klo 11.00 syödään Tampereen Työväen Teatterin suuren 

päänäyttämön lämpiössä Vielä ehtii – menu. 

Menu sisältää: päärynäsalaattia ja aurajuustokastiketta, nizzansalaattia ja chardonnay-vinegrettiä, 

lämmintä perunasalaattia, paahtopaistia punaviiniliemessä ja kurkkuleipiä. 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 16.9.2014 mennessä! 
 

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.  

http://www.ttt-teatteri.fi/media-gallery/lightbox/28014/2374


 

 
 
Ylärivissä vasemmalta: Seija Wahlman, Veikko Nordlund, Hanna-Leena Ojalainen, Katja Kuusisto ja Leena Ojalainen 

Alarivissä vasemmalta: Seija Forström, Esa Yli-Kesti, Arja Sjöblom ja Tellervo Nylund  

Kuvasta puuttuvat Pekka Kallioinen ja Rainer Stenfors 

 

 

 
 

 

 

 

 

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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