
 

  

 

SENIORIYSTÄVÄ 

Kesähelteet tuntuvat väistyneen ja viimeinen 

kesäkuukausi on alkamassa. Yhdistyksemme 

senioritoiminta matkojen ja kulttuurin osalta on tänä 

kesänä ollut vilkasta ja osittain vielä jatkuu.  

Kiitos matkavastaava Paulan ja kulttuurivastaava Helenan. Markun johdolla on keilattu läpi 

kesän ja Risto vei golfarit Vierumäelle Patinan Golfmestaruuskilpailuun.  Yhdistyksemme 

järjestää Senioriliiton vuoden 2022 seniorikeilailun BowlCircuksessa Sellossa 27.-28.8.  

Syksy kuitenkin saapuu vääjäämättä. Olen kirjoittanut jutut tapahtumista sekä syyskuussa 

ilmestyvään Patinaan että Keski-Espoon sanomiin. Eri asia sitten, julkaistaanko ne. 

Ohjelmaesitteemme on jaossa ensimmäisessä jäsentilaisuudessa 6.9. ja SyysMatin 

markkinoilla 17.-18.9., jossa olemme mukana. 

Jäsentilaisuudet alkavat siis 6.9. ja silloin aiheena on ”Vinkkejä kotisiivoukseen” yrittäjä 

Mari Kilponen Topakka Emäntä yrityksestä. Syyskuun toisen jäsentilaisuuden 20.9. 

aiheena on ”Rikokset faktana ja fiktiona” ja puhujana on MTV:n rikostoimituksen päällikkö 

Pekka Lehtinen. Lokakuun 4.päivä tulee Pertti J. Rosila kertomaan siitä, miten puhemies 

Sauli Niinistöstä tuli Tasavallan Presidentti. Perinteistä syntymäpäiväjuhlaa pyöreitä ja 

puolipyöreitä vuosia kuluvana vuonna täyttäneille / täyttäville. Kaikki jäsenet ovat juhlaan 

tervetulleita. Kaupungin tervehdyksen tuo kaupungin hallituksen puheenjohtaja Henrik 

Vuornos. Marraskuussa on kolme jäsentilaisuutta. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen 

tuo 1.11. tilannepäivityksen Europarlamentista. Syyskokouksen aika valintoineen on 15.11. 

läsnä on myös diakoni Tiina Hietaniemi, joka puhuu arkiystävästä. Viimeiseen syyskauden 

jäsentilaisuuteen on valikoitunut aihe ”Arjen turvallisuus”, josta puhuu Kati Sinervä Länsi-

Suomen Pelastuslaitoksesta. Eikä Joulujuhlaa unohdeta, vaan sitä vietetään tänä vuonna 

hotelli Nuuksiossa. 

Kerhotkin aloittavat toimintansa. Aivoriihi 14.9., Digikerho 22.9., Kirjallisuuskerho 1.9., 

Käsityökerho 13.9., Luku- ja kirjoituspiiri 13.9., Pelikerho 9.9. ja Sauvakävelykerho 31.8. 

Keilakerho toimii koko ajan normaalisti. Lounaskerhon ensimmäinen tapaaminen on auki, 

johtuu ravintola Henricuksen aikataulusta. 

Matkoista ja kulttuuritapahtumista on tällä hetkellä tiedossa seuraavaa: Itä-Suomen 

kierros 12.-14.9., Laila Pullisen veistospuisto ja Kellokosken sairaalamuseo 18.8., Fredin 

muistokonsertti ”Puhu hiljaa rakkaudesta” 9.10., Espoon Teatterissa ”Huomenna hän 

tulee” 15.11. ja Kansallisteatterin Oma Pohjassa ”Suomifilmin salaiset kansiot” 23.11. 

Suunnitteilla ja työn alla on paljon muutakin. 

Aktiivista Syksyä itse kullekin! 

Tuula Nordström, pj.  

tuula.nordstrom@gmail.com puh. 040 4160 410 
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