Suomen musiikkiterapiayhdistyksen syysseminaari järjestetään tällä kertaa Lahden
Kansanopistolla (Harjukatu 6, Lahti) lauantaista sunnuntaihin 4.- 5.11.2017. Luennoitsijoina
seminaarissa toimivat (aiheet vielä alustavia) :
1. Marko Punkanen (Traumaterapia)
2. Tiinapriitta Savela ja Marjo Nyberg (Vibroakustisen hoidon käyttö lastenpsykiatriassa)
3. Riitta Luukkonen (puheterapeutti) ja Mari Ruhalahti (musiikkiterapeutti)
(Musiikkiterapia lasten varhaiskuntoutuksessa)
4. Helena Terävä (Lääkärin näkökulma musiikkiterapian hyödyistä kuntoutuksessa)
5. Pekka Ukkola: (Perheterapeuttinen yhteistyö psykologin ja musiikkiterapeutin voimin)
6. Taru Koivisto (Arts Equal -hanke)
Tuttuun tapaan seminaarin ohjelmassa myös ammattieettisen toimikunnan kokoontuminen,
musiikkiterapiafoorumi sekä yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.
Lauantain illanviettopaikaksi on varattu saunatilat Vapaudenkadulta, jossa mahdollisuus myös
omatoimiseen musisointiin. Ruoka sisältyy illanvieton hintaan (menu selviää myöhemmin) ja
juomat jokainen voi tuoda itse.
Tila:
http://www.saunailta.fi/?n=4568&Vapaudenkatu+http://www.saunailta.fi/?n=4568&Vapaudenkatu+
Majoituksen jokainen voi tällä kertaa hoitaa itse haluamallaan tavalla. Olemme kuitenkin varanneet
seminaaria varten majoituskiintiöt seuraavista hotelleista, joista jokainen voi valita mieluisensa ja
hoitaa varaukset itse. Kiintiöhinnat ovat voimassa hotellien vapaan kapasiteetin puitteissa, eli
kannattaa toimia hyvissä ajoin. Varaustunnus on kaikissa "SMTY2017"
Scandic Lahti
Vesijärvenkatu 1, Lahti
puh. 03 339 39 11
Hinta:
89 €/1hh/vrk
109 €/2hh/vrk
Huonehinnat sisältävät aamiaisen, asukassaunojen ja kuntohuoneen käytön. Huoneita on rajoitettu
määrä. Majoitus on varattavissa suoraan hotellista, p. 03-339 39 11 tai
lahti@scandichotels.com. Varaukset on tehtävä 14.10.2017 mennessä käyttämällä varaustunnusta
"SMTY2017".
Cumulus City Lahti
Kauppakatu 10
05140 Lahti, Finland
Puh./Tel. +358(0) 200 48127 (0,17 €/puh + 0,81 €/min + pvm/mpm)
E-mail: lahti.cumulus@restel.fi
Hinta:
1-hengen huone: 84Eur / huone / vrk
2-hengen huone: 99Eur / huone / vrk
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, asiakassaunat, langaton internetyhteys sekä
kuntosalin vapaa käyttö ja alv. Maksutapa: Käteinen tai luottokortti. Jokainen maksaa itse paikan
päällä. Varaukset: my.reservation@restel.fi tai Puh. +358 20 055 055 (0,17€ /puh + 0,81€/min+
pvm/mpm) Jokainen osallistuja varaa huoneensa itse suoraan hotellista ja mainitsee varatessaan

varaustunnuksen ”SMTY2017”. Huoneita voi varata niin kauan kuin standard luokan huoneita on
vapaana.
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Aleksanterinkatu 14, Lahti
puh. 020 1234655
Majoitustarjous 4.-5.11.2017:
Standard yhden hengen huone
100 euroa / huone / yö
Standard kahden hengen huone
120 euroa / huone / yö
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n. Huonehinnoista myönnetään Omistajan
bonus. Huonevaraukset tunnuksella "SMTY2017" Sokos hotels keskusvaraamolta +358201234600,
hotellin vastaanotosta +358201234655 tai hotellin myyntipalvelusta +358201234654. Sähköpostilla
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi tai sales.hameenmaa@sok.fi Majoituskiintiö on voimassa
5.10.2017 saakka, tämän jälkeen huoneita voi varata hotellin päivän hinnan mukaisesti.
Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4
15110 Lahti
p. +358 (0)3 54 400
grand@avainhotellit.fi
Hinta:
1-hengen huone: 75 Eur / huone / vrk
2-hengen huone: 90Eur / huone / vrk
Aamiainen sisältyy majoituksen hintaan. Varaukset suoraan hotellista tunnuksella "SMTY2017" .
Majoituskiintiö on voimassa 14.10.2017 saakka, tämän jälkeen huoneita voi varata hotellin päivän
hinnan mukaisesti.
Majoitusta voi tiedustella myös seuraavista kohteista (mm.):
Patria Hostel
Vesijärvenkatu 3, Lahti
info@patriahostel.fi
Tarjolla kolme kahden hengen huoneetta ja 10 yhden hengen huonetta, joissa jaettu kylpyhuone ja
WC, hinta 1hh - 40€ per yö, 2hh - 57€ per yö. Huonevaraukset etukäteen, ei varauskiintiötä.
Forenom Aparthotel Lahti City
info@forenom.fi
Useita eri huoneistoja Lahden keskustan alueella, ei varauskiintiötä:
https://www.forenom.com/fi/kohdehaku/?keywords=Lahti%2C
%20Suomi&lang=fi&lat=60.98267490000001&lng=25.661209600000007&pid=ChIJk3Zq1TAojk
YR0LRLVVG1AAQ&vm=hybrid

