3/2021
Olet juuri saanut käsiisi Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n vuoden kolmannen jäsenkirjeen. Tälläkin
kertaa olemme suunnitelleet jäsenistöllemme reissua, juhlaa ja aktiviteettia laidasta laitaan.
Toivottavasti löydät loppuvuoden tapahtumista itseäsi kiinnostavan vaihtoehdon ja lähdet mukaan
mikäli aikataulusi vain osuvat yksiin!
Oikein hyvää syksyä ja lähestyvää joulunaikaa. Nähdään!

TUURIN KYLÄKAUPPA
LA 13.11.2021, 25€ / HLÖ
Keskisen Kyläkauppa on Suomen suurin tavaratalo ja
samalla suosituin matkailukohde yli kuudella miljoonalla
vuosittaisella kävijällään. Sen välitöntä tunnelmaa, upeita
yksityiskohtia ja yllättäviä kohtaamisia on mahdotonta
kuvata sanoin – ne on koettava henkilökohtaisesti.
Vierailupäivänämme Tuurin kyläkaupassa vietetään myös
Joulunavausta, joten lähestyvä joulunaika näkyy varmasti
kaupan ohjelmassa ja sisustuksessa.
Matkan hinta sisältää edestakaisen kuljetuksen Tuurin
kyläkauppaan. Matkalla pysähdymme myös Jalasjärven
Juustoportille.

LÄHTÖ:
07:40 Ruskakoti
07:50 Pohjoispuisto 6
08:00 ABC Tikkula
Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 20.10.2021 mennessä:
Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).

RETKIEN PERUUTUSEHTO
Sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun.
Peruutusmaksu on peruuttamisesta aiheutuneiden kustannusten mukainen, vähintään 15 €.
Ennen sitovaa ilmoittautumispäivää tehdyistä peruutuksista ei tule lisäkustannuksia.
Tarkista matkavakuutuksesi korvausehdot matkan peruuttamistilanteessa.
Järjestämme retket aina vastuullisesti, THL:n ohjeistuksia noudattaen.

JOULUJUHLA
LA 27.11.2021 KLO 16:00, VILLA RUSKA
Ruskatalojen jäsenistön Joulujuhlaa vietetetään parin
vuoden tauon jälkeen perinteiseen tyyliin Villa Ruskassa
hyvän ruuan, musiikin ja ohjelman merkeissä!
Ohjelmassa on mm. arpajaiset, bingotanssit sekä
Joulumuori-tarinan jatko-osa jouluruokailua unohtamatta.
Musiikillaan juhlaväkeä viihdyttää Vesa Formunen
orkestereineen.
Tervetuloa mukaan viihtymään!

OSALLISTUMISMAKSU:
Jäsenet: 32€
Ei-jäsenet: 37€
SIJAINTI:
Villa Ruska, Isosannanpuistokatu 26, 28190 Pori.
Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 3.11.2021 mennessä:
Katja Kuusisto (katja.kuusisto@ruskatalot.fi / 044 4711 201).

TULOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA
TUOLIJUMPPA
Keskiviikkona 6.10. alkanut tuolijumppa jatkuu Villa Ruskassa aina keskiviikkoisin klo 12:00-13:00.
Syyskauden viimeinen kokoontumiskerta on ke 24.11.2021. Tuolijumppa jatkuu taas ke 12.1.2022.
Tervetuloa!
TALKOOT
Perinteiset Ruskatalojen syystalkoot järjestetään lokakuussa (Ruskakoti ma 11.10.2021, Ruskahovi
ti 12.10.2021 ja Ruskalinna to 14.10.2021). Päivä aloitetaan klo 09:00 aamukahvilla siinä talossa,
missä talkoot ovat. Talkoolaisille tarjotaan myös maittava lounas. Tervetuloa mukaan!
VAPAAEHTOISTEN REKRYPÄIVÄ VILLA RUSKASSA
Tule kuulemaan Villa Ruskaan keskiviikkona 20.10.2021 klo 13-16, miten voit olla mukana
rakentamassa vanhusten hyvää arkea omien voimavarojesi ja kiinnostuksesi mukaan. Kahvitarjoilu.
SYYSKOKOUS
Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n syyskokous pidetään Villa Ruskassa (Isosannanpuistokatu 26)
torstaina 25.11.2021 klo 17:30 alkaen. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

