
KYMMENVUOTISKRONIKKA 

Kattojärjestö Senioriliitto ja vuosi 2010  

Jäsenenä Uudenmaan piiri  Jäseniä varten töitä teemme 

Keski-Espooseen tieto kiiri,  risuja ja ruusuja saamme. 

neljä yhdistystä Espoosta  Jäsentilaisuudet ja harrastekerhot 

löytyy sen jäsenlistasta:    toimintaamme ei petä verhot. 

Leppävaara, Matinkylä, Olari ja Tapiola, Eläkeikäinen oppiminen ohjenuora 

ihme ja kumma - ei lainkaan Keski-Espoota. asiaohjelmista palaute on suora. 

Tuumasta toimeen Martti ja Eino  On säännöt ja kokoukset viralliset 

päättivät, että löytyy keino,  ne ovat ne pakolliset. 

otetaan mukaan Valto    Jäsentilaisuuksissa asiaohjelmaa 

niin siihen riittää saldo.   ystäviä uusia ja vanhoja tavata saa. 

Yhdistyslaki - kolme määrää   Aiheita ollut on monenmoista 

toimeen siis nämä kolme ”jäärää”  vuosittain liki kaksitoista: 

Perustamiskokous koolle kutsuttiin   Historiaa, kulttuuria, terveyttä, turvallisuutta 

17.1.2011 nimet paperiin kirjattiin.  kotiin liittyvää ja kirjallisuutta. 

Miksi uusi yhdistys?   Olennainen osa on ohjelmaa 

Väestömäärä voimakkaasti kasvoi   kaksi juhlaa toistuvaa, 

yhdistystoimintaa moni toivoi,  Synttärit pyöreät ja puolipyöreät  

pitkät oli matkat olemassa oleviin  joulujuhlat ne erittäin tärkeät. 

lähemmäksi toimintaa kaivattiin.   Tapahtumaosio, on aika pieni 

Ajatus kyti ja kolmikko toimeen tarttui          ulkoilupäivänä voi löytyä sieni. 

tekemistä ja yhteydenottoja karttui,  ”Seniorit kappelilla” ja kirkkopyhä 

PRH, Senioriliitto ja Uudenmaan piiri  mukana toiminnassa yhä. 

ahkerasti napsahteli tietokoneen hiiri. SyysMatin markkinoilla, on oltu 

Yhdistykselle piti nimikin olla             piirin tapahtumiin mukaan tultu, 

kuumana kävi monenkin ”polla”  on golfia, keilailua ja kesäjuhlaa   

”Espoon kansalliset seniorit” oli lopputulos,      aikaa ei kukaan turhaan tuhlaa. 

Uudenmaan piiristä jäätiin ”ulos”,    

se jäi nimestä kiinni.   Kerhotoiminta on vilkasta 

    kyse ei ole pienestä tilkasta, 

Heti tammikuun lopussa aika eka kokouksen kerhoja on kymmenkunta 

toimenpiteet listalla ja valinta hallituksen. kyllä vaan, ei se ole unta.  

Sovittiin treffit liittoon ja piiriin   Harrastusmahdollisuuksia tarjolla 

menettelytapoja selviteltiin.  pois jäädä ei tekosyyn varjolla. 

Aikamme rekisteröintiä odoteltiin,  Retket, matkat ja vierailut 

toukokuun lopussa se ylös kirjattiin.  ne erittäin odotetut, toivotut. 

Liiton jäsenyys kesäkuussa vahvistui  Kymmenen vuoden saldo huima 

piiri sen epäsi ja vastavirtaan ui.   82 tehtyä matkaa, tulos aika roima. 

Peräti viisi vuotta kulua ehti  Ei paljon huonompi ole kulttuuripuoli 

ennen kuin kääntyi suotuisa lehti.  37 teatteri- ja konserttikäyntiä, pois siis huoli.   

    Espoon kansalliset seniorit ry:n historiikki 

Aloitus muutaman jäsenen turvin  Kuvateos ja kasvutarina 

yli kolme sataa ja kymmenen vuotta  ”tuhansien” kuvien arina. 

ei yhdistystä perustettu suotta.  Kuvaus yhdistyksen kehityksestä 

Kokoontumispaikkojen tarve suuri  pienestä suureksi ja ajasta lyhyestä. 

Sentterin jälkeen kävi tuuri,   Se ei kaihda nimeä vaihtaa 

valtuustotalosta tilat saimme    mahdollisuuden uudelle antaa 

kahvipullat vain kaupasta haimme.  Keski-Espoon seniorit ry:nä jatkaa 

    yhtä monipuolista tekee matkaa. 



 

 

 


