
Animal Assisted Intervention 
(AAI) seminar

31.8.-2.9.2018
Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki

Koira-avusteisen työskentelyn seminaari

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää kan-
sainvälisen seminaarin kasvatus-, sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilaisille sekä muille eläinavusteisesta 
työskentelystä kiinnostuneille Helsingissä.

Seminaarin pääluennoitsijana toimii Melissa Winkle 
(USA). Seminaarin kieli on pääosin englanti.

Perjantaina seminaarissa on luvassa yleisluentoja 
koira-avusteisesta työmuodosta ja viikonlopun ai-
heina on ammatillisia aiheita mm.
•	 koira-avusteinen työskentely eri kohderyhmien 

parissa
•	 koiran hyvinvointi
•	 koiran kouluttaminen

Seminaarin ohjelma tarkentuu kevään aikana. 

Luennoitsijat
Melissa Winkle, OTR/L, FAOTA  works 
with children and adults of all ages and 
abilities in Albuquerque, NM. 
Her private practice, Dogwood Therapy 
Services Inc. offers opportunities to 
improve independent living and vocational 
skills in natural and integrated community 
settings. 
Melissa is active in evaluation, intervention, 
consulting, international workshops, 
program development and research. Her 
special interests include animal assisted 
interventions, assistance dogs as assistive 
technology options, and nature therapy. 
Melissa serves in a number of local, 
national and international positions.



OSALLISTUMISMAKSUT

Animal Assisted 
Intervention 

(AAI) seminar

31.8.-2.9.2018
Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki

Koira-avusteisen 
työskentelyn seminaari

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu  

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry seminaarin verkkokaupan Holvin kautta osoitteessa: 

https://holvi.com/shop/aaiseminar2018/ 
Ilmoittautuminen on avoinna 1.3.-15.8.2018

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot
Tiedustelut ilmoittautumisesta, tapahtumasta sekä 
laskutuksesta ensisijaisesti sähköpostitse: 
aaiseminar2018@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi 

040-5440570 / Paula Leppänen

Seminaarin nettisivuilta löydät lisätietoja 
muun muassa kulkuyhteyksistä sekä 
majoitusvaihtoehdoista: 
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/
animal-assisted-intervention-aai-seminar-
helsinki-31-8-2-9-2018/

Yhden päivän osallistumismaksut

Perjantai 30.8. 75 €
Lauantai 1.9. 150 €

Sunnuntai 2.9. 150 €

3 päivän osallistumismaksu

Early-bird hinta 31.5.2018 asti:
300 €

1.6.2018 alkaen: 375 €

Ilmoittauduttuasi saat vahvistussähköpostin (verk-
kokauppaostoksen kuitti), joka toimii seminaarin 
pääsylippuna. 

Ilmoittautuminen on sitova maksettuasi ilmoittautu-
mismaksun verkkokaupassa. Ilmoittautumismaksu 
palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

Mikäli haluat, että ilmoittautumismaksu laskute-
taan, laitathan sähköpostia alta löytyvään osoittee-
seen. Laskutusmaksu on 10€€. 

Seminaarin osallistujamäärä on rajattu.

Hintaan sisältyvät kyseisen päivän luennot ja work-
shopit sekä lounaat ja kahvit ohjelman mukaan. 

Lauantai-iltana järjestetään yhteinen illallinen, jon-
ne ilmoittaudutaan erikseen. Tästä tulee lisätietoja 
kesään mennessä ja ilmoittautuminen illalliselle 
tapahtuu seminaarin verkkokaupan kautta. 


