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Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa
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Onnellinen Rotukoira-teemavuoden seminaari on rakennettu aiheista,
jotka auttavat niin kokenutta kuin kokemattomampaakin kasvattajaa kehittymään, verkostoitumaan, toimimaan sujuvammin ja varmistamaan
onnistuneet koirankaupat sekä oikeiden kotien löytymisen pennuille unohtamatta ajankohtaista terveysaihetta.
Seminaaripaikkana on viihtyisä Clarion Airport, jonne on helppo tulla eri suunnista. Parkkipaikkoja riittää, eikä tarvitse ajaa pääkaupungin ruuhkissa. Aviapoliksen juna-asema on aivan hotellin vieressä.
Clarion on tunnettu lämminhenkisyydestään, hyvästä ruuastaan ja erinomaisesta palvelusta. Osoite on Karhumaentie 5, Aviapolis, 01530 Vantaa.

Ohjelma
8.30 		

Ilmoittautuminen, aamukahvia tarjolla

9.00-9.30

Päivän avaus, SuKoKan kuulumiset, Mikä tekee rotukoirasta 		

		

onnellisen?

		

Vesa Lehtonen, puheenjohtaja, SuKoKa
• Teemavuosi ja mitä se pitää sisällään
• Sopimustilanne
• Kasvattajatyöryhmä

MITÄ MAKSAA
Hinta seminaariin osallistujalle on 45 €
kun ostat paikan verkkokaupasta 30.6.
mennessä. Sen jälkeen hinta on 55 €.
Saatavilla niin kauan kun paikkoja on vapaana.
Hinta sisältää koulutuspäivän ohjelman, lounasja kahvitarjoilut. Hinta on SuKoKan tukema.
Seminaari on SuKoKan jäsenille.

YÖPYMINEN HOTELLISSA
Clarion Airport hotelli on jo tullut tunnetuksi koiraystävällisenä
hotellina, joka uutena vuotena 2016 majoitti yli 200
koiraa ihmisineen rauhalliseen, paukkeettomaan
uudenvuoden viettoon. Hotellin ympäristössä on hyvät
ulkoilutusmahdollisuudet. Olemme neuvotelleet hinnat ja
varanneet majoituskiintiön syksyn seminaarilaisellemme:
1-hengen huone 108 € / huone / vrk
2-hengen huone 108 € / huone/ vrk
lemmikkiveloitus 25 €/ viipymä
Majoitushintaan sisältyy alv, Clarion aamiainen, kuntosalin ja
asiakassaunojen käyttö aukioloaikojen mukaan.

SEMINAARIN LISÄKSI

GET TOGETHER-KASVATTAJAILTA!
Voit halutessasi myös yöpyä ja/tai osallistua
illan Get together -kasvattajailtaan. Klo 18 alkaen
kokoonnutaan hotellin Kitchen & Tablessa
juhlimaan valmistuneita Lahden KasvattajaAkatemialaisia, nauttimaan iltapalaa, viihtymään ja
verkostoitumaan muiden kasvattajien kanssa.
Illallisen hinta on noin 30-40 euroa + juomat.
Pukukoodi: smart casual tai halutessasi juhlavampi.
Ilmoita Get Together -osallistumisestasi
verkkokaupassa seminaarilippua ostaessasi, niin
osaamme varata sinulle paikan.
Paikkoja on rajoitetusti sekä seminaariin että
Kasvattajien Get Togetheriin.

Kukin majoittuja varaa ja maksaa oman
huonevarauksensa suoraan hotelliin.
Varaukset kiintiöstä tehdään hotellin Inhouse Sales
toimiston kautta
sähköpostitse reservations.cl.helsinkiairport@choice.fi
tai puhelimitse +358 10 850 3810.
Inhouse Sales toimisto on avoinna arkipäivisin klo 08:00 –
18:00. Varausta tehdessänne, mainitsettehan kiintiönimen
” Suomen Koirankasvattajat ry ”. Kaikkiin huonevarauksiin
tulee ilmoittaa majoittujan nimi / majoittujien nimet, tulo- ja
lähtöpäivä, luottokorttinumero ja kortin voimassaoloaika,
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Varaukset tästä
kiintiöstä tulee tehdä viimeistään perjantaina 6.10.2017.
Huoneen maksu suoritetaan paikan päällä hotellissa.
Yksittäinen kiintiöstä tehty huonevaraus voidaan peruuttaa
kuluitta klo 16:00 mennessä tulopäivänä. Myöhäiset
peruutukset ja no-show varaukset koko varausajan osalta
veloitetaan varauksessa olevalta luottokortilta.

• Onnellinen kasvattaja, onnellinen rotukoira, onnelliset omistajat
9.30-10.15

Parhaat vinkit ja neuvot pennunostajien valintaan, pentuohjeiden 		

		

tekemiseen ja ostajan valmistelu uuteen perheenjäseneen

		

Tuula Virtanen, kasvattaja

10.15-10.35 Tauko

11.15-12.00

Luennoits
julkaistaa ijat
sekä pennunomistajien tukena
n kaikkie
n
Liisa Suoninen, kasvattaja
vahvistut
t
ua
SuKoKan neuvontalakimiehen havaintoja: Kuinka vältän riitoja ja 		

		

käsittelen ongelmatilanteita koirakaupassa?

		

Tina Taivaloja, SuKoKan neuvontalakimies

10.35-11.15 Sosiaalisen median hyödyntäminen kasvatustyön ja kasvattajan 		
		
		

12.00-13.15 Lounas Kitchen & Tablessa
		

koirien ulkoilutus, majoittuminen jos huoneet jo vapaana, verkostoitumista

13.15-14.00 Kasvattajan kouluttautumismahdollisuudet tänään ja jatkossa
		

Vesa Lehtonen, puheenjohtaja, SuKoKa

		

Lahden Kasvattaja-akatemian todistusten jako

		

Marja Blomqvist, Marja & Olli Wuorimaa

14.00-14.50 Ryhmätyö ja purku:
		

Onnellinen kasvattaja, onnellinen koira, onnellinen koiranomistaja

14.50-15.10 Kahvitauko, verkostoitumista
15.10-15.40 Koiran terveyden kuuma ajankohtaisaihe:
		

Antibioottiresistenssi koirissa

		

Katariina Thomson, ELT, Johtava eläinlääkäri ja Sairaalahygieniasta 		

		

vastaava ell, Yliopistollinen eläinsairaala

Seminaarin
yhteistyökumppani

15.40-16.00 Päivän yhteenveto
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