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Heissan ! 

Aurinko paistaa, ainakin välillä. Suomen suvi on vaan niin kovin lyhyt, että jos sitä tässä alkaa 

odottelemaan, huomaa, että se oli siinä. Joten nyt pitää nauttia, satoi tai paistoi…tuulee kuitenkin! 

Ruskataloissa kesä on ulkoilun juhlaa! Taloissa järjestetään harrastetta joka päivä ja suurin osa siitä 

on ulkosalla. Tällä hetkellä on menossa jalkapalloturnauksen karsintaottelut, jotka huipentuvat 

Ruskakodissa pelattavaan finaaliin. Viime vuonna voiton vei Ruskakodin Poukama- yksikkö, joka 

sai palkinnoksi mitalit, kiertopalkinnon sekä taskukokoiset konjakit, ihan vaan sydänlääkkeeksi 

rankan turneen jälkeen. 

Myös suuri joukko vapaaehtoisia jäseniämme on kesän aikana isossa roolissa osallistumassa 

erinäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, lisäkäsinä ja jalkoina, joita tarvitaan, jotta pyörätuolit 

liikkuvat ja osallistuminen mahdollistuu. Jos Sinä kiinnostut ja koet mielekkääksi osallistua 

Ruskatalojen vapaaehtoistyöhön, ole yhteydessä taloihin niin varmasti löydämme juuri Sinulle 

sopivaa toimintaa ikäihmisten parissa. Vapareita kun tarvitaan ihan läpi vuoden. 

Jäsentyöryhmä on taas miettinyt erilaisia retkiä ja tapahtumia kesälle ja tulevalle syksylle. 

Ensimmäisenä tulossa onkin Villassa yhteinen Kesäilta 2.7, jonne sinnekin olette kovasti 

tervetulleita. Tarjolla on mukavaa yhdessä oloa laulun ja makkaranpaiston merkeissä, sekä 

perinteinen saappaanheittokisa, jossa ei välttämättä lopputulos ratkaise voittoa Myös paljon 

muuta ajanvietettä ja retkeä on tähän kirjeeseen tuumailtu, joten nyt porukalla mukaan toimintaan. 

Kuten todettu, yhdessä olemme vahvoja, edelleen! 

 

Lopuksi haluan toivottaa kaikille oikein hyvää kesää, 

Ollaan kuulolla, 

 

terkuin 

Hanna-Leena  
 

SYYSKOKOUS 
 

Yhdistyksen syyskokous pidetään ke 11.11.2015 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 saappaanheittokilpailu (palkinnot), makkaran 

grillausta ja mukavaa yhdessäoloa  
 

Jäsenistön pikkujoulua vietetään Villa Ruskassa la 21.11.2015 klo 17.00 alkaen. Pikkujoulusta 

lähetetään tarkempi tiedote syksyllä.  
 

Hyvän vastaanoton saanutta tuolijumppaa jatketaan syksyllä keskiviikkoisin klo 12.00 – 13.00. 

Villa Ruskassa. Tuolijumpan vetäjänä toimii Eira Ruotsalainen. Tuolijumppapäivät ovat: 
 

Syyskuu: 2.9., 9.9., 16.9., 23.9. ja 30.9.  

Lokakuu: 14.10., 21.10. ja 28.10. 

Marraskuu: 4.11., 11.11., 18.11. ja 25.11. 
 

Muutokset päivämäärissä ovat mahdollisia! 



  
 

 

 

 

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. 
 

Lähtö linja-autoasemalta pe 11.9. klo 21.00. Matka Kilpisjärvelle toteutuu, 
mutta vielä mahtuu mukaan innokkaita Lapinkävijöitä!  

 
 

 
Lähde mukaan perinteiselle 3 päivän Viipurin matkalle tutustumaan kaupunkiin sekä 
tekemään edullisia ostoksia.  
Tällä kertaa yövymme uudehkossa vuonna 2009 avatussa hotelli Victoriassa. Hotelli 
sijaitsee hyvällä paikalla kauppatorin laidalla. Huonevarustus; suihku/kylpy, wc, 
hiustenkuivaaja, puhelin, tv, minibaari, tallelokero ja internet-yhteys.  
 
Matkan hintaan sisältyy matkat, majoitus hotelli Victoriassa kahden hengen huoneissa 
(sis. aamiaisen) ja viisumin. Viisumia varten tarvitaan: 
 

- mustavalkoinen passin kopio, passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen 
- yksi passikuva (aika uusi) 
- vakuutusyhtiöltä todistus matkavakuutuksesta. Kopio vuosivakuutuskortista tai 

ammattiyhdistyksen jäsenkortista ei käy.  
 
Viisumianomukset täytetään nykyään internetissä. Matkanjohtaja tekee 
viisumianomukset nettiin ja jokainen käy henkilökohtaisesti allekirjoittamassa 
viisumianomuksen Ruskakodilla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Passikopio, 
valokuva ja todistus matkavakuutuksesta toimitetaan 7.8.2015 mennessä Ruskakotiin.  
 
Lähtö linja-autoasemalta klo 5.00, Vapaudenkatu 6 klo 5.10 ja Tikkulan ABC klo 5.20. 
Sitovat ilmoittautumiset 31.7.15 mennessä! Matkan toteutuminen vaatii 30 matkalle 
lähtijää.  

 
 

 



 

 

Hurmaava musikaali rakkauden nälästä ja elämän ilosta! 

 
 
Keski-iän kriisissä oleva asianajaja Fredrik Egerman elää näennäisesti hyvää ja toimivaa 
elämää. Hänen poikansa opiskelee papiksi ja kotona on nuori, kaunis vaimo Anne. 
Mutta silti kaikki tuntuu lattealta. Eräänä iltana 
kaikki muuttuu, kun hän vie nuorikkonsa teatteriin. 
Lavalla säteilee Desirée Armfeldt, hurmaava 
näyttelijätär, Fredrikin rakastettu vuosien takaa. 

Desirée on teatterikiertueiden tähti, jonka kiireinen 
ura on vienyt tytär Fredrikan luota. Desiréen viisas ja 
tiukka äiti, Madame Armfeldt, on ottanut 
kasvattaakseen Desiréen tyttären ja tämä aiheuttaa 
äitien ja tyttärien välille ristiriitoja. Elämä 
parrasvaloissa ei kuitenkaan paikkaa rakkauden 
kaipuuta eivätkä hetken huvitukset tuo onnea. 
Mutta sitten Desirée näkee katsomossa Fredrikin, 
miehen menneisyydestään. 

Vanha suola alkaa janottaa eivätkä Desirée ja 
Fredrik enää voi olla tapaamatta toisiaan… 

Kaipaus toiseen syliin kuljettaa muitakin, jotka 
saapuvat viettämään kesäistä viikonloppua Madame 
Armfeltin kartanoon. Tarkkasilmäiset palvelijat 
pääsevät seuraamaan isäntiensä ja emäntiensä 
juoksua intohimon, rakkaudennälän ja erilaisten 
väärinkäsitysten pauloissa. 

Stephen Sondheimin laulutekstit saivat osuvan kääntäjän tamperelaissäveltäjä-
sanoittaja Juice Leskisestä, jonka kynänjälki on ihanan lennokasta ja terävää. 
Visuaalisesti kaunis musikaali on kirpeä ja kepeä, hauska ja koskettava. Desiréen 

musiikki vie valssaten mennessään nauru kavaljeerinaan. Suurelle näyttämölle luodaan 
visuaalisesti kaunis maailma 1900-luvun herrasväen ja heidän palvelusväkensä 
elämästä. 

Rooleissa ovat mm. Petra Karjalainen (Desirée), Veeti Kallio (Fredrik), Tuire Salenius ja 
Sari Havas. 

Esitys alkaa klo 13.00. Ennen esitystä klo 11.00 syödään Tampereen Työväen Teatterin 
suuren päänäyttämön lämpiössä Desirée – menu.  

 
Menu sisältää; Ananassalaattia ja passion-mandariinivinegretti, juusto-paprikasalaattia, 
katkarapu-tomaattisalaattia, hunajakanaa, timjami lohkoperunoita ja yrttileipää. 
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 1.9.2015 
mennessä! 

http://www.ttt-teatteri.fi/media-gallery/lightbox/29782/4027


 
Ota ystävä mukaan ja lähde viettämään hauskaa päivää Turun 

messu- ja kongressikeskukseen Osaava Nainen – messuille. Naisten 
upeat ja monipuoliset messut kokoavat yhteen laajan kirjon naisten 

elämäntapaa ja vapaa-aikaan liittyviä ideoita, palveluja, tietoiskuja 
ja uutuuksia. Messuilla on mukana vuosittain noin 250 yritystä 
esittelemässä tuotteitaan ja palveluitaan. Laaja teemoitettu 

näyttelyalue ja monipuolinen ohjelmatarjonta takaavat, että päivän 
kiinnostavimmat puheenaiheet löytyvät näiltä messuilta.  

 
Messujen jälkeen menemme vielä Raisioon kauppakeskus Myllyyn ostoksille ja 
syömään (oma kustannus). Hintaan sisältyy kuljetus ja pääsylippu messuille. 

Lähtö Ruskakoti klo 8.30, Pohjoispuisto 6 klo 8.40 ja Tikkulan ABC klo 8.50. 
Sitovat ilmoittautumiset 29.9.15 mennessä! 
 

KYSY LIPPUJA Kansallisoopperan musikaali ”Oopperan kummitus” la 

7.11.2015 sekä Seinäjoen tangomarkkinoiden tangokuningatar-finaali to 
9.7.2015 ovat tällä hetkellä loppuunmyydyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä Katjalta 

p. 627 5187. 
 

Retkille lähtiessä linja-auto kulkee lähtöpaikkojen mukaista reittiä Ruskakoti – 
Pohjoispuisto 6 – Tikkulan ABC. Jäsenistön toivomuksesta linja-auto pysähtyy 

myös tarvittaessa Karjarannassa sijaitsevalle linja-autopysäkille. Jos olet jo 
ilmoittautunut jollekin retkelle ja haluat vaihtaa lähtöpaikan Karjarannaksi, 
muista ilmoittaa paikan muutoksesta Katjalle! 
 
 

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  Hanna-Leena Ojalainen 

  puheenjohtaja sihteeri 

 

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! 
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