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Mukavaa vihdoin meidätkin saavuttanutta kevättä kaikille SOTY ry:n jäsenille!
Kokouskutsu:
Suomen Orofakiaalisen Terapian Yhdistyksen
VUOSIKOKOUS
pidetään keskiviikkona 22.5.2013 klo 17.30
Lasten ja nuorten sairaalan (Lastenlinna) Kotkakabinetissa
Lastenlinnantie 2, 00250 Helsinki
Esillä ovat sääntömääräiset asiat. Toivotamme kaikki SOTY ry:n jäsenet tervetulleiksi paikalle
osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistystä koskeviin päätöksiin. Vuosikokouksessa valitaan
yhdistyksen hallitus tulevalle toimintakaudelle.
Esityslista
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen Vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
6. Tilintarkastajien lausunto
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Talousarvio v:lle 2013
9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen v:lle 2013
11. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2013
12. Kirjanpitäjä ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2013
13. Muut asiat
- uudet kunniajäsenet
14. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 26.3.2013
Soty ry:n hallitus

Asiaa koulutuksista:
Tammikuussa järjestämämme nelipäiväinen Oral Placement Therapy (Tasot 1 & 2) koulutus oli antamienne palautteiden ja myös omien kokemustemme perusteella varsin
onnistunut. Suurkiitos kaikille osallistujille ja palautetta antaneille jäsenillemme
aktiivisuudestanne!
Tämäntyyppistä
käytännönläheistä
ja
systemaattisesti
terapian
tuloksellisuutta mittaavaa koulutuspakettia on selvästi kaivattu Suomeen. Nyt meillä on
käytössämme yksi oraalimotorisen kuntoutuksen menetelmä lisää, vanhoja hyviä käytänteitä
unohtamatta.
Oral Placement Therapy Finland -ryhmä on perustettu Facebookiin osallistujien toimesta,
käykäähän tykkäämästä! Tykkäämällä myös Soty ryn facebook -sivuista, saatte ajankohtaiset
tiedot yhdistyksen toiminnasta tuoreeltaan!
Oral Placement Therapy (Tasot 1 & 2) -koulutuksen suuresta suosiosta johtuen osa halukkaista
valitettavasti jäi koulutuksen ulkopuolelle. Talk Tools järjestää vastaavia koulutuksia muissakin
Pohjoismaissa ja Euroopassa, mm. Norjassa, Tanskassa ja Puolassa, jo huhtikuun aikana.
Syksyn aikataulut eivät vielä ole näkyvissä talktoolsin nettisivuilla. Tutustukaahan tarjontaan
tarkemmin osoitteessa www.talktools.com !
OPT (Tasot 1 & 2) -koulutuksen käyneet ovat toivoneet, että OPT -tutkimus- ja
kuntoutuslomakkeet käännettäisiin suomeksi. Soty ry:n tarkoituksena on ottaa selvää
käännösten teettämisen mahdollisuuksista resurssiemme puitteissa. Otamme mielellämme
vastaan myös osallistujien mahdollisesti tekemiä omia käännöksiä jaettavaksi nettisivuillamme
tai OPT -facebook -sivuilla. Pidämme teidät ajan tasalla kaikissa koulutuksiin liittyvissä asioissa
kotisivuillamme ja facebookissa.
Soty ry:n hallitus suunnittelee järjestävänsä kaksipäiväisen syömiskoulutuksen (”Feeding
Therapy – A Sensory Motor Approach MD”) Suomessa alkuvuodesta 2014. Koulutusta on kovasti
toivottu ja OPT-kouluttaja Renee Roy Hill suositteli sitä lämpimästi. Odotamme parhaillaan
tietoja kouluttaja Lori Overlandin aikatauluista ja mahdollisuuksista saapua Suomeen
suunnitelmiemme mukaisesti. Syömiskoulutus ei edellytä OPT Tasojen 1&2 käymistä. Näin ollen
se palvelisi parhaiten KAIKKIA jäseniämme, myös heitä, jotka eivät tämänvuotiseen
koulutukseen mahtuneet.
Seurailkaa ilmoittelua nettisivuillamme www.soty.fi ja Sotyn facebook -sivuilla.
Ilmoitamme koulutuksesta myös sähköpostitse jäsenkirjeellä heti, kun suunnitelmat tarkentuvat.
Muistutamme jäseniämme jäsenmaksusta:
Vuoden 2013 jäsenmaksu 15 € maksetaan
tilille: 800026-13206985, IBAN: FI36 8000 2613 2069 85

BIC: DABAFIHH (Sampo-pankki)
Muistathan merkitä viestikenttään nimesi ja jäsenyyttäsi koskevan vuosiluvun. Erillistä laskua ei

lähetetä. Jäsenmaksuohjeet löytyvät myös nettisivuiltamme.

Jos et halua enää olla yhdistyksen jäsen, yhteystietosi ovat muuttuneet tai sinulla on muuta
jäsenasiaa ilmoitathan siitä nettisivujemme lomakkeiden kautta.
Hyvää kevään jatkoa kaikille!
Helsingissä 26.3.2013
Ritva Paetau, puheenjohtaja

Hanna Jäntti, sihteeri

