KOTIMAAN KUNTOLOMAT
Elämäniloa
Liikuntaviikko Varalassa Tampereella
12.–16.4.2021 (ma–pe)
Liikuntaviikko Elämäniloa on aktiiviloma Senioriopettajille. Varalassa
liikutaan monipuolisesti mukavassa seurassa ulkona ja sisällä. Tehdään kulttuurikävely Pispalaan ja nautitaan maineikkaan noutopöydän antimista. Liikuntalomalla pääsee myös rentoutumaan rantasaunan löylyissä.
Liikuntaviikon avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Lisäksi viikon tunnelma ja anti
vahvistaa mielen hyvinvointia sekä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Liikunta kuuluu jokaiseen ikään.
Elämäniloa tarjoaa sinulle naurua, energiaa, toistemme seuraa,
uusia ideoita omaan arkeen sekä loman, jossa esiin tulevat kaikki hyvinvoinnin helmet.

Pohjois-Suomen

Hinnat:
Täysihoito 349 €/hlö, majoitus 2hh
Täysihoito 419 €/hlö, majoitus 1hh

SENIORIOPETTAJAPÄIVÄT
2.–3.10.2021 Torniossa

Tiedustelut:
Henri Kautiala +358 44 3459 921, henri.kautiala@varala.fi
Ilmoittautumiset ma 5.4.2021 mennessä:
https://www.lyyti.in/75632v_Elamaniloa_Senioriopettajat_9857

K

aksipäiväisen tapahtuman ohjelma on lähes valmis,
ja järjestelytoimikunta on päivittänyt viime syksyn
peruuntuneiden päivien ohjelmaa. Eräs pääesiintyjistä on yhä Lapin Yliopiston professori Kaarina Määttä. Hän
on kirjoittanut muun muassa kirjan nimeltä ”Rakkaus
senioreiden voimavarana” ja se on yksi hänen luentonsa
aiheista. Iltajuhlassa esiintyy muun muassa vuoden 2006
Tangokuningatar Elina Vettenranta, joten illasta on tuleva
muistorikas hyvän seuran, ruuan ja musiikin parissa.
Pyrimme kaiken kaikkiaan kohtuuhintaisen tapahtuman järjestämiseen. OSJ on tukenut päivien järjestämistä
ja käytämme osan avustuksesta paikallisyhdistysten yhteiskuljetuksiin.
Erityistä juhlallisuutta Tornion päiville tuo se, että Tornion
kaupunki täyttää tänä vuonna 400 vuotta. Monelle saattaa
olla yllätys, että Tornio kuuluu Suomen vanhimpien kaupunkien joukkoon. Senioriopettajapäivien ohjelmassa on palanen myös kaupungin historiaa.
Torniolla on pitkä historia rajattomana kauppa- ja kulttuurikaupunkina, jota leikkisästi luonnehditaan myös
Peräpohjolan Barcelonaksi kekseliään ja hieman kulmikkaan, mutta aina sallivan ja valtavirrasta irtiottoja tekevän kulttuurielämän ansiosta.

Löydät ilmoittaumislinkin OSJ:n verkkosivuilta:
www.osj.fi < Tapahtumat ja matkat < Kotimaan matkat ja tapahtumat

Ruskaloma Luostolla
Senioriopettajien oma viikko
13.–18.9.2021
Senioriopettajien ruskaloma sisältää majoituksen, puolihoidon ja
kylpylän vapaan käytön aukioloaikana. Lisäksi sauvakävelyretki
Ahvenlammelle, kahtena aamuna ohjattu vesijumppa ja yksi aamuverryttelyjumppa ulkona. Perjantain juhlaillallinen kruunaa viikon!
Aila Kelloniemi OSJ:stä ryhmän mukana.
Ruskapaketti hotellihuoneessa (5 vrk, ma-la):
2 hh 389 €/hlö
3 hh 346 €/hlö
4 hh 315 €/hlö
1 hh 585 €/hlö
Huoneet ovat käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 alkaen. Huoneen
luovutus lähtöpäivänä klo 12.00.Tarjolla myös useamman henkilön
huoneistoja ja kelomajoja. Avecit maksavat saman hinnan.
Muita käyntikohteita omatoimiretkenä ovat Pyhätunturin luontokeskus, Isokuru ja Revontulikappeli, Suvannon kylä sekä Sodankylässä eri kohteita (kimppakyydeillä). Bussiyhteys Rovaniemeltä kaksi kertaa päivässä. Lisätietoa alueesta www.luosto.fi
Ruskaviikko on erittäin suosittu. Varmista osallistumisesi ajoissa.
Voit ilmoittautua Ruskalomalle heti OSJ:n verkkosivuilla www.osj.fi
olevan linkin kautta:
https://www.lyyti.fi/reg/Senioriopettajat_Luostolla_2021

Nyt Tornioon kauempaakin
– ihan oikeasti paikanpäälle
toisiamme tapaamaan!

Tornion senioriopettajapäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan seuraavassa Senioriopettaja-lehden numerossa.

Varaukset nimellä ”Senioriopettajat” 30.7.2021 mennessä
Lapland Hotels Luostotunturi, Luostontie 1, 99555 Luosto
puh. 016 620 400, luostotunturi@laplandhotels.com
Yhteyshenkilö myyntipäällikkö Inga Örn puh. 016 620 4665
Tutustu lähemmin hotelliin www.laplandhotels.com

TERVETULOA!

Tornion Senioriopettajapäivien järjestelytoimikunta
29

T109252_29_SEOpäivät Tornio.indd 29

11.3.2021 15:12:25

