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 y10.30–12.30 Ilmoittautuminen päiville

 y10.30–12.30  Lounas ravintolassa

 y12.30–16.20  OSJ:n koulutuspäivä

Koulutuspäivän ohjelmaan kuuluvat kansanedustaja 
Paula Risikon avajaispuhe, päätoimittaja ja kirjai-
lija Markku Mantilan esitys sosiaalisesta mediasta 
ja sivistyksestä sekä OSJ:n puheenjohtajan Pekka 
Koskisen terveiset ajankohtaisista edunvalvonnan 
asioista. Lisäksi saadaan kuulla SSO ry:n puheen-
johtaja Katriina Honkalan tervehdys, musiikkiesityk-
siä sekä OSJ:n toiminnanjohtajan ja järjestösihteerin 
esitys ajankohtaisista järjestöasioista. 

Lauantain ohjelman tarkemmat kellonajat löytyvät 
osj.fi-verkkosivuilta.

ILMOITTAUTUMINEN
OSJ:n koulutuspäivään voivat osallistua OSJ:n yhdis-
tysten viralliset edustajat sekä muut OSJ:n jäsenet. 
Yhdistysten virallisille edustajille koulutuspäivä on 
maksuton. Koulutuspäivään mahtuu yhdistysten 
virallisten edustajien lisäksi noin 100 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta OSJ:n jäsentä.

Yhdistysten viralliset edustajat ilmoittautuvat koulu-
tuspäivään OSJ:n lähettämän sähköisen linkin kaut-
ta, joka saapuu yhdistyksiin yhdistystiedotteessa.

Senioriopettajapäivien ilmoittautumisohjeet jäsenille 
sekä hinta- ja hotellitiedot julkaistaan Senioriopetta-
ja-lehdessä numero 3, joka ilmestyy 20.5. Ilmoittau-
tuminen päättyy 31.7. 

Iltaohjelma lauantai 10.9.2022
Lauantain iltajuhlasta alkaen vietetään senioriopet-
tajapäiviä, jotka järjestää SSO ry. 

Paikka:  
Hotelli Alma, Ruukintie 460100 Seinäjoki

Aika: 19.30–23.00

Luvassa on yhteinen illallinen sekä viihdettä: 
Taikuri Al Dante sekä Helena Taijala &  
TST-orkesteri (Helena Taijala &  
The Swinging Teachers). 

Sunnuntaina voit valita vaihtoehtoisia ohjelmia 
oman kiinnostuksesi mukaan. Vaihtoehtoisesta oh-
jelmasta ja ilmoittautumisista kerrotaan tarkemmin 
toukokuussa ilmestyvässä Senioriopettajassa. 

1 Opastettu kävelykierros: Lakeuden Risti ja  
kaupungintalo sekä messu Lakeuden Ristissä.  

2 Opastettu kävelykierros: Lakeuden Risti, kau-
pungintalo ja kaupunginteatteri sekä pääkir-
jasto Apila ja Aallon kirjasto.

3 Ohjelma hotelli Alman Simuna-salissa, Jonna 
Anttila, laulu ja säestys. Gerontologian ajan-
kohtaisia tuulia, Tampereen yliopiston apulais-
professori ja THL:n erikoistutkija Jenni Kulma-
la. Lisää liikettä päivään, Seinäjoen kansalaiso-
piston suunnittelijaopettaja, LitM Kirsi Tammi-
vaara. Yhteinen päivien päätös Simuna-salissa. 

MEILLÄ ON TILAA KAIKELLE HYVÄLLE,  
ERITYISESTI TAPAHTUMILLE!
 Seinäjoesta puhuttaessa mieleen saattaa tulla 

maantiede: kaupunki ja sen ympäristö on ”aakeeta 
laakeeta”, tasaista ja avaraa. Maantieteellisen ava-
ruuden lisäksi Seinäjoella on tilaa sanan kaikissa 
merkityksissä: 64 000 asukkaan kaupungissa on 
tilaa kaikelle hyvälle. 

 Seinäjoki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien keski-
pisteessä, tänne on helppo tulla ympäri Suomen 
ja täällä on helppo olla, kaikki tarvittava löytyy 
lähes kävelymatkan päästä. Kaupunki tunnetaan 
akateemikko Alvar Aallon suunnittelemasta ainut-
laatuisesta hallinto- ja kulttuurikeskuksesta sekä 
kesätapahtumistaan. Provinssi, Tangomarkkinat, 
Solar Sound ja Vauhtiajot houkuttelevat vuosi 
toisensa jälkeen kymmenet tuhannet ihmiset viih-
tymään kaupungissamme.

Tervetuloa Seinäjoelle! 
OSJ:n koulutuspäivä  
lauantai 10.9.2022
Paikka:  
Seinäjoki-sali, Kalevankatu 35,  
60100 Seinäjoki

Ohjelma 
sunnuntai 11.9.2022 
Paikka:  
Hotelli Alma, Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki /  
vaihtoehtoiset kohteet
Aika: klo 9.15–13

ETÄISYYDET JUNALLA
 yHelsingistä 2 h 40 min
 y Turusta 2 h 57 min
 y Tampereelta 1 h 5 min
 yOulusta 2 h 40 min
 yRovaniemeltä 5 h 9 min
 y Jyväskylästä 2 h 45 min

Seinäjoen Senioriopettajat (SSO ry) 
toivottaa kaikki senioriopettajat 
tervetulleeksi Valtakunnallisille 
senioriopettajapäiville Seinäjoelle 
syyskuussa 2022.

Ohjelmassa on mielenkiintoisia 
luentoja, tutustumista Seinäjoen 
kaupungin nähtävyyksiin sekä 
tietysti mukavaa yhdessäoloa. 

Tervetuloa 
Seinäjoelle  

– Avaruuden  
pääkaupunkiin

 y Ensimmäinen päivä on OSJ:n 
koulutuspäivä ja se 
toteutetaan Seinäjoki-salissa. 
Seinäjoki-sali sijaitsee 
Kampustalolla SeAMKin, 
Seinäjoen ammatti- 
korkeakoulun  
toimipisteessä. 

 y Toisen päivän  
Seinäjoen  
Senioriopettajat  
järjestää  
Hotelli Almassa.




