Jäsenkirje 2/2012

Kesäiset terveiset kaikille Suomen Orofakiaalisen Terapian Yhdistyksen jäsenille! Vaikka kesä on vasta
aluillaan ja lomat osalla vasta edessä, me Soty ry:ssä olemme jo kovalla vauhdilla suunnitelleet tulevaa
toimintakauttamme. Meillä on ilo ilmoittaa, että Soty ry järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa 4‐
päiväisen OPT (Oral Placement Therapy) ‐koulutuksen tammikuussa 2013.
Tietoja koulutuksesta:
Koulutuksen kesto: 2 tai 4 päivää (21. ‐ 24.1.2013).
Koulutuspaikka: Hotelli Radisson Blue Seaside, Helsinki, Ruoholahti.
Voit suorittaa koulutuspäivillämme Oral Placement Therapy ‐koulutuksesta tason 1 (2 päivää), tason 2
(2 päivää) tai molemmat (yhteensä 4 päivää). Vasta suoritettuasi tason 1, voit osallistua tason 2
koulutukseen.
Mikäli olet suorittanut tason 1 koulutuksen jo aikaisemmin jonkun muun tahon järjestämänä, voit
halutessasi osallistua vain tason 2 koulutukseen (2 päivää).
Taso 1 : "A Three‐Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy"
maanantai ja tiistai 21. ja 22.2.2013

Taso 2: "Oral Placement Therapy: Assesment and Program Plan Development"
keskiviikko ja torstai 23.1 ja 24.1.2013

Kouluttajana toimii CCC‐SLP, Level 6: Instructor Renee Roy Hill, Crossroads Therapy Clinic, Texas.
Koulutuskieli on englanti.
Voit tutustua menetelmään ja menetelmään liittyviin artikkeleihin sekä materiaaleihin oheisilla
nettisivuilla: http://www.talktools.com/ ja http://www.crossroadstherapyclinic.com/
Tarkka luentoaikataulu, ilmoittautumisohjeet ja ajankohtaista tietoa päivitetään Soty ry:n kotisivuille
www.soty.fi/tulevat‐koulutukset kesäkuun 2012 aikana.

Koulutuksen hinta:

4 päivää Soty ry:n jäsenille 700€
4 päivää ei‐jäsenille 900€
2 päivää Soty ry:n jäsenille 350€
2 päivää ei‐jäsenille 450€

Osallistumismaksu sisältää luennot, luento‐ ja koulutusmateriaalit, kahvit ja lounaat. Majoituksesta
vastaavat osallistujat itse.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu Soty ry:n nettisivujen kautta: http://www.soty.fi/tulevat‐koulutukset.html
Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa kesäkuun 2012 aikana.
Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2012 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään lasku sähköpostin
liitetiedostona. Koulutukseen otetaan enintään 80 osallistujaa. Osallistujat valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mahdolliset peruutukset:
Soty ry palauttaa 1.12 mennessä ilmoitetuista peruutuksista 50% osallistumismaksusta.
Sairaustapauksissa koulutusmaksu palautetaan VAIN lääkärintodistusta vastaan.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

Jäsenmaksusta:
Muistutamme jälleen vuoden 2012 jäsenmaksusta. Maksathan sen 31.8.2012 mennessä, ellet ole sitä
jo aiemmin tänä vuonna maksanut. Jäsenmaksu 15€ maksetaan yhdistyksen tilille FI36 8000 2613
2069 85. Merkitse viestikenttään nimi/jäsenmaksu 2012.
Mikäli sinulla on epäselvyyttä jäsenmaksu‐asiassa, ota yhteyttä meihin www.soty.fi/yhteydenotto.

Näkemisiin tammikuussa 2013 erittäin mielenkiintoisessa ja terapeuttien "työkalupakkia"
täydentävässä koulutuksessa!

Soty ry:n hallitus

