”Stadi on buli mutta snadi”

Valtakunnalliset senioriopettajapäivät Helsingissä
22. – 23.9.2018
Päivät järjestetään Hakaniemessä sijaitsevassa Helsinki Congress Paasitornissa
Paasivuorenkatu 5 A.

Lauantai 22.9.2018
OSJ:n koulutuspäivä
Ilmoittautuminen koulutuspäivään klo 11.00–12.30 Paasitornin ala-aulassa
Lounas klo 11.30–12.30 Paasitornin ravintolassa
OSJ:n järjestämä koulutuspäivä klo 12.45–17.00, Paasitornin juhlasali
Koulutuspäivän vierailija-alustajat ovat tutkija, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila ja filosofian tohtori,
psykologi Marja Saarenheimo. Virpi Hämeen-Anttila puhuu aiheesta lukeminen sivistyksen
rakentajana ja Marja Saarenheimo hyvän vanhenemisen monimuotoisuudesta.
Koulutuspäivän ohjelmaan kuuluvat myös OAJ:n tervehdys, OSJ:n puheenjohtajan Erkki
Kangasniemen katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin ja toiminnanjohtaja Kirsti Lehtisen
selvitys ajankohtaisista järjestöasioista.
OSJ tarjoaa osallistujille koulutuspäivän ohjelman, lauantain lounaan ja lauantain iltapäiväkahvin.
HUOM! Koulutuspäivään mahtuu yhdistysten virallisten edustajien lisäksi noin 100 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta OSJ:n jäsentä.

Yhdistysten viralliset edustajat ilmoittautuvat koulutuspäivään OSJ:n lähettämän sähköisen linkin
kautta. Muut koulutuspäivään tulevat ilmoittautuvat senioriopettajapäivien järjestäjille tässä
lehdessä ilmoitetulla tavalla.
Lauantain iltajuhlasta alkaen vietetään senioriopettajapäiviä, jotka ovat järjestäneet Helsingin
senioriopettajat ry ja Helsingin seudun ammatilliset senioriopettajat HASO ry. Näihin
senioriopettajapäivien tilaisuuksiin ilmoittaudutaan päivien järjestäjille.

Iltajuhla Paasitornin juhlasalissa klo 19.00
Iltajuhlan esiintyjät:
Kuumat Altot laulukuoro
Slangitaituri Esko Vepsä
Disk Jockey Tapani Ripatti
Iltajuhlan juontaa Esko Vepsä
Iltajuhlassa tarjoillaan pöytiin kolmen ruokalajin illallinen ruokajuomineen (2 lasia viiniä tai olut tai
virvoitusjuoma) sekä kahvi.
Vaatesäilytys on Paasitornin ala-aulassa.

Sunnuntai 23.9.2018
Vaihtoehtoiset ohjelmat:
1. Opastettu kiertoajelu uudella suomalaisen Transtechin valmistamalla Artic raitiovaunulla.
Kokoontuminen Paasitornin ala-aulassa klo 9.30. Kiertoajelu lähtee Hakaniemen torilta klo
10.00. Kiertoajelu kestää noin tunnin. Kiertoajelulle mahtuu 80 henkilöä.

2. Rannikkoristeily syksyiseen Itä-Helsingin saaristoon. Kokoontuminen Paasitornin alaaulassa klo 9.30. Risteily lähtee Hakaniemen rannasta klo 10.00. Risteily kestää noin 1,5
tuntia. Risteilylle mahtuu 60 henkilöä.

3. Omatoimisesti voi sunnuntaina käydä Kallion kirkon messussa, Itäinen Papinkatu 2. Messu
alkaa klo 10.00.

Monipuolinen buffetlounas on Paasitornin Paasiravintolassa klo 12.00 – 13.30. Ruokailun lomassa
esiintyy Slangikuoro.

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSAMINEN
Ilmoittautuminen lauantain iltajuhlaan ja sunnuntain tapahtumiin:
Ilmoittaudu ja maksa valitsemasi tapahtumat Senioriopettajapäivät 2018 verkkokaupassa osoitteessa
www.hasory.net. Valitse vasemmalla olevasta valikosta Verkkokauppa ja sitten Avaa
tuoteryhmä. Napauta valitsemasi tapahtuman painiketta Siirrä ostoskoriin. Siirryt saman tien
Ostoskoriin ja sieltä voit siirtyä Kassalle tai lisätä ostoskoriin lisää tapahtumia Jatka ostoksia
painikkeella. Valittuasi kaikki haluamasi tapahtumat siirry Kassalle. Valitse maksutapa ja paina
Jatka painiketta. Kirjoita avautuvalle kaavakkeelle tietosi (tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia)
ja paina sitten Jatka painiketta. Saat seuraavaksi yhteenvedon tilauksestasi näytölle. Hyväksy sitten
tilausehdot ja paina Siirry maksamaan painiketta. Maksa tapahtumat pankkisi
verkkopankkitunnuksilla. Maksunvälittäjänä toimii Checkout, joka näkyy tiliotteellasi maksun
saajana. Tilausvahvistus tulee antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Jos osallistut ainoastaan lauantain koulutuspäivään, etkä ole OSJ:n yhdistysten
koulutuspäiväedustaja, ilmoittaudu osoitteessa www.hasory.net. Valitse vasemmasta valikosta
kohta Ilmoittautuminen OSJ:n koulutuspäivään 22.9.2018. Täytä avautuvan kaavakkeen kaikki
tiedot ja paina Lähetä lomake. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä näytöllesi.
Jos sinulle ei ole mahdollisuutta käyttää internettiä ja osallistut ainoastaan koulutuspäivään, niin
ilmoittaudu lähettämällä postikortti osoitteeseen: Pentti Länne, Hiihtotie 4 A, 01280 VANTAA.
Kirjoita postikorttiin nimesi, puhelinnumerosi, OSJ:n paikallisyhdistys sekä mahdollinen ruokaallergia.
Hinnat
A
B

OSJ:n koulutuspäivä
Iltajuhla

la
la

69 €

C
D
E

Kiertoajelu raitiovaunulla
Rannikkoristeily
Buffetlounas

su
su
su

25 €
25 €
27 €

OSJ maksaa
Kolmen ruokalajin illallinen, viini, kahvi ja
ohjelma
Lähtö Paasitornin ala-aulasta klo 9.30
Lähtö Paasitornin ala-aulasta klo 9.30
Paasiravintolassa klo 12.00-13.30

Jos sinulla ei ole internettiä eikä verkkopankkitunnuksia voit maksaa haluamasi tapahtumat
henkilökohtaisella tilisiirrolla HASO ry:n pankkitilille FI72 8146 9710 1913 79. Merkitse
tiedonantoja kohtaan nimesi, puhelinnumerosi ja mihin tapahtumiin A-E osallistut. Ilmoita myös
mahdollinen ruoka-allergia.

Ilmoittautuminen ja maksut 8.8.2018 mennessä.

Hotellit
Scandic Paasi
Jokainen varaa huoneensa itse Scandicin internetsivuilta www.scandichotels.fi/paasi käyttämällä
varaustunnusta BOPE220918 viimeistään 7.9.2018. Jokainen yöpyjä maksaa oman majoituksensa
itse käteisellä, pankkikortilla tai luottokortilla.
Hinnat:
109 € yhden hengen huone/vuorokausi
129 € kahden hengen huone/vuorokausi
Huonehintaan sisältyy luomutuotteita sisältävä aamiainen, langaton internet ja alv.
Hotellin yhteystiedot:
Scandic Paasi
Paasivuorenkatu 5 b, 00530 HELSINKI
Puh. 09 231 1700
Sähköposti paasi@scandichotels.com
Kotisivut www.scandichotels.fi/paasi
Cumulus Hakaniemi
Jokainen varaa huoneensa itse varaustunnuksella SENIORIOPETTAJAPÄIVÄT puh. 020 045
646 tai sähköpostilla my.reservation@restel.fi viimeistään 22.7.2018. Maksutapa käteinen tai
luottokortti. Jokainen maksaa varauksensa itse paikan päällä.
Hinnat:
94 € yhden hengen huone/vuorokausi
109 € kahden hengen huone/vuorokausi
Huonehintaan sisältyy runsas Buffet-aamiainen, wifi, iltasauna, kuntosalin vapaa käyttö ja alv.
Hotellin yhteystiedot:
Cumulus Hakaniemi
Siltasaarenkatu 14, 00530 Helsinki
puh. 0200 48108
Sähköposti hakaniemi.cumulus@restelhotels.fi
Kotisivut www.cumulus.fi
Hilton Strand
Jokainen varaa huoneensa itse varaustunnuksella G1HELC puhelimitse 09 393 51 tai sähköpostilla
helsinkistrand@hilton.com viimeistään 31.8.2018. Hotelli pyytää luottokortin tiedot varauksen
takaamiseksi. Jokainen maksaa varauksensa itse paikan päällä.
Hinnat:
200 € yhden hengen huone/vuorokausi
220 € kahden hengen huone/vuorokausi
Huonehintaan sisältyy runsas Breakfast Buffet-aamiainen ja alv.
Hotellin yhteystiedot:
John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki
Puh. 09 393 51
Sähköposti helsinkistrand@hilton.com
Kotisivu www.hilton.fi/helsinki-strand

Järjestävien yhdistysten yhteyshenkilöt:
Pentti Länne puh. 0400 571 828 sp. pentti.lanne@gmail.com (HASO ry)
Kimmo Hissa puh. 040 544 892 sp. kimmo.hissa@pp.inet.fi (Helsingin senioriopettajat ry)
HUOM! Yhteyshenkilöille ei voi ilmoittautua tapahtumiin puhelimitse eikä sähköpostilla, vaan
ilmoittaudu tapahtumiin ilmoituksessa kerrotulla tavalla.
Tietoa Senioriopettajapäivistä löytyy myös HASO ry:n kotisivuilta www.hasory.net.
Tietoja Helsingistä seuraavien sivujen kautta:

www.visithelsinki.fi
www.myhelsinki.fi

Bongaa Stadi!
Helsingin senioriopettajat ry
Helsingin seudun ammatilliset senioriopettajat HASO ry

