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Aurinko alkaa jo lämmittää ja päivät pitenevät. Tänä talvena olemme saaneet nauttia kunnon
paukkupakkasista ja hangista, harvinaista herkkua täällä Länsirannikolla!

Vuoden alussa käytiin historialliset vaalit, joiden lopputulemana saimme tälle hyvinvointialueelle sen
ensimmäisen valtuuston, jolla on nyt aika valmistautua tulevaan tehtäväänsä. Vanhuspalveluiden 
näkökulmasta keskiössä pitää olla asiakas ja hänen äänensä. Tarvitsemme oikea-aikaisia
palveluita, ennen kaikkea yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Isoin asia, joka itseäni huolestuttaa on riittävän henkilöstön varmistaminen kaikissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävissä. Vanhuspalveluihin tarvitaan nyt tahdolla tekijöitä. Ei riitä, että ollaan työssä 
työn tähden. Pitää ymmärtää, mikä vaikutus omalla tekemisellä on jokaisen vanhusasiakkaan arjessa 
ja sen merkityksellisyydessä. 

Sitoutuneisuutta, vastuullisuutta ja maalaisjärkeä kaivataan asukastyössä. Ihmisiä ei hoideta 
tutkintopapereilla tai suoritetodistuksin. Nyt tarvitaan hyvän ihmisen tutkinto. 

Itselläni on vahva usko, että hyviä ihmisiä on paljon, nyt tarvitaan vain järkevyyttä siihen, 
missä työssä kukin on parhaimmillaan- lopussa kiitos seisoo.

Tähän kirjeeseen on (nyt näin kolmantena koronakeväänä) mietitty turvallisia ja ohjeiden sallimissa 
mitoissa toteutettavia tilaisuuksia. Toivotaan kuitenkin, että olemme menossa 
kohti parempaa, sillä kesälle on suunniteltu muun muassa kesäteatteri-
reissuja, umpimähkään tarpomista ja syksyksikin on jo kartoitettu 
Ruskaretken mahdollisuutta.

Toivottelen teille oikein mukavaa talvenaikaa, 
kohti kevättä mennään!

Ollaan kuulolla,

Hanna-Leena Ojalainen
toiminnanjohtaja
Ruskatalojen palveluyhdistys ry

TEKSTIVIESTIT  TIEDOTUSKANAVANA
Olemme ottaneet käyttöön tekstiviestit, jos joudumme nopeasti tiedottamaan tulevien 

tilaisuuksien muutoksista. Tekstiviestit lähtevät kaikille Ruskatalojen palveluyhdistys ry’n 
jäsenille, vaikket olisikaan kyseiseen tapahtumaan ilmoittautunut.



RUSKAPOIKIEN 25-VUOTIS- 
JUHLAMATKA
TI 5.4.2022 TURKU-TUKHOLMA-TURKU

Tervetuloa mukaan Ruskapoikien 25-vuotisjuhlamatkalle 
tanssiristeilyn merkeissä tiistaina 5.4.2022. Risteily lähtee 
Turusta klo 21:00 Viking Gracen kyydissä.

Matkan hinta sisältää kuljetukset, hytin valitussa luokassa 
sekä 6.4. buffet-aamiaisen sekä lounasbuffetin (sisältäen 
viinit).

OSALLISTUMISMAKSU:  
70€ / B2-HYTTI
75€ / A2-HYTTI

LÄHTÖ: 
Käppärän hautausmaan parkkipaikka ABC:ta vastapäätä 
tiistaina 5.4. klo 17:30.

Sitovat ilmoittautumiset torstaihin 3.3.2022 mennessä

Matkan järjestäjälle (Matkatuuli): 040 571 9179 / Sari.

Esa Yli-Kesti (pj)

Rauno Isomäki (vpj)

Kimmo Aho

Jussi Konttinen

Sonja Muukkonen

Vesa Saine

Arja Sjöblom

Esa Yli-Kesti

Tuula Koivunen

Ari Kurppa

Tellervo Nylund

Leena Ojalainen

Mikko Poretie

Arja Sjöblom

Pertti Tikka

Seija Wahlman

Jäsentyöryhmä

TULOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA

KEVÄTKOKOUS
Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n kevätkokous pidetään Villa Ruskassa (Isosannanpuistokatu 26)
keskiviikkona 27.4.2022 klo 17:00 alkaen. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

KEVÄTTEMPAUS
Jäsenistön kevättempausta vietetään Villa Ruskassa (Isosannanpuistokatu26) keskiviikkona 30.3. 
klo 12.30 alkaen. Tarjolla hernekeittoa, tervetuloa mukaan!

KEVÄTTALKOOT
Ruskatalojen perinteiset kevättalkoot järjestetään viikolla 18 seuraavasti: 

- Ruskakoti ja Villa Ruska: ma 2.5. klo 9:00 alkaen
- Ruskahovi: ti 3.5. klo 9:00 alkaen
- Ruskalinna: to 5.5. klo 9:00 alkaen


