
Animal Assisted Intervention 
(AAI) seminarium

31.8. - 2.9. 2018
Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsingfors

Seminarium om hund-assisterad verksamhet

Seminariet arrangeras av föreningen Koirat kasva-
tus- ja kuntoutustyössä ry - Hundar inom fostran 
och rehabilitering rf. Det internationella seminariet 
riktar sig till professionella inom social- och hälsovår-
den samt för övriga  intresserade av djur-assisterat 
arbete.

Huvudföreläsare är OTR/L, FAOTA Melissa Winkle 
(USA). Seminariet hålls i huvudsak på engelska. 

Teman inför veckoslutet är bl.a.  
•	 hund-assisterat arbete med olika klientgrupper
•	 hundens välmående
•	 hundskolning

Seminarieprogrammet fastställs slutligen under 
våren. 

Föreläsare
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 imp-
rove independent living and vocational 
skills in natural and integrated community 
settings. 
Melissa is active in evaluation, interventi-
on, 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, natio-
nal and international positions.



KOSTNAD

Animal Assisted 
Intervention 

(AAI) seminar

31.8. - 2.9.2018
Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsingfors

Seminarium om hund-
assisterad verksamhet

Anmälning
Anmälningar tas emot under tiden 1.3.2018 - 15.8.2018. 

Anmälan görs via Holvi- nätbutiken som finns på föreningens seminariesida:

https://holvi.com/shop/aaiseminar2018/ 

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry - Hundar inom fostran och rehabilitering rf bibehåller rätten till förändringar.

Kontaktuppgifter
Övrig information gällande anmälning, 
kontakta:
aaiseminar2018@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi 

040-5440570 / Paula Leppänen

För mera information och förfångningar: 
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/
animal-assisted-intervention-aai-seminar-
helsinki-31-8-2-9-2018/

Deltaravgift för 1 dag

Fredag 30.8. 75 €
Lördag 1.9. 150 €
Söndag 2.9. 150 €

Deltaravgift för 3 dagar

Early bird pris (tillgänglig tills 31.5.2018):
300 €

Pris efter 1.6.2018: 375 €

Efter anmälan fås bekräftelse per e-mail (ett 
kvitto på utfört uppköp från nätbutiken) som 
också fungerar som inträdesbiljett till semina-
riet. 
Anmälan är bindande när anmälningsavgiften 
erlagts i nätbutiken. Anmälningsavgiften åter-

betalas endast mot läkarintyg. 
Ifall du behöver få räkning på anmälningsavgif-
ten ber vi dig ta kontakt via e-mail på adressen  
aaiseminar2018@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi. 
Faktureringsavgiften är 10€. 
Deltagarantalet till seminariet är begränsat.

Avgiften inkluderar föreläsningen för ifrågava-
rande dag/ar och workshop/s samt lunch och 
kaffe enligt programmet. På lördagen ordnas en 
separat middagstillställning, varom närmare in-
formation innan sommaren. 
Anmälning till seminarium or middagen sker sepa-
rat via Holvi-nätbutiken.


