JALOSTUSPÄIVÄT 2022
29.1.-30.1.2022, Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio
Jalostuspäivät ovat vuosittainen Kuopiossa järjestettävä Suomen
Pystykorvajärjestön, Suomen Harmaahirvikoirajärjestön, Suomen
Laikajärjestön sekä Lappalaiskoirat ry:n yhteinen tapahtuma.
Tapahtumaviikonloppu koostuu lauantaina pidettävistä mielenkiintoisista
yhteisistä ja rotukohtaisista luennoista sekä sunnuntaina Sorsasalon
raviradalla pidettävästä Jalostuspäivien koiranäyttelystä. Lauantain
tilaisuus on kaikille maksuton.
Olit kokenut konkari tai uusi koiranomistaja, niin kannattaa tulla paikalle
kuulemaan mielenkiintoisia luentoja ja tapaamaan muita koiraihmisiä!
Tervetuloa Kuopioon Jalostuspäiville 2022!
Lauantain tapahtumapaikan osoite on:
Hotelli Iso-Valkeinen
Majaniementie 2
70420 Kuopio
p. 017 5396 100
Järjestelyistä vastaa Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry

OHJELMA:
LAUANTAI 29.1.2022
Yhteisohjelma:
Paikka: Auditorio

klo 09.00–09.30

Avaussanat, rotujärjestöjen tervehdykset

klo 09.30–11.15

Pääluento: Koiran geenit ja perimä – lyhyt oppimäärä
-jalostuksen perusasioita kansantajuisesti
luennoitsija: Kirsi Sainio, Suomen Kennelliitto

klo 11.30–13.00

Yhteisluento: SHHJ:n rodut, Laikajärjestön rodut sekä
karjalankarhukoirat:
Uudet hirvenhaukkukokeen säännöt -mitä muutoksia tulossa?
Luennoitsija: Sääntö- ja koulutusvaliokunta

Klo 16.00–17.30

Koirien luonnetesti -mikä se on? Mitä se kertoo koirien luonteista?
Luennoitsija: luonnetestituomari Jorma Kerkkä

LAIKAT
Paikka: Kärry (hotelli Iso-Valkeisen päärakennuksessa)
klo 13.00–13.45

Lounas

Klo 13.45–14.30

Venäläis-eurooppalainen laika: rotukohtainen vuosikatsaus

Klo 14.30–15.15

Länsisiperianlaika: rotukohtainen vuosikatsaus

Klo 15.15–16.45

Itäsiperianlaika: rotukohtainen vuosikatsaus
Rotukohtaisiin katsauksiin voit myös osallistua omalta
kotikoneeltasi Teams-yhteydellä. Etäyhteyden toteutusta varten
ilmoittaudu järjestön sihteerille etukäteen 21.1.2022 mennessä.
Ilmoittautuminen sähköpostilla os. laikasihteeri@gmail.com
Saat vastausviestinä vahvistuksen ja lisäksi lähempänä tilaisuutta
erillisen Teams-kutsun, jonka tarvitset, jotta voit osallistua.

JALOSTUSPÄIVIEN LAUANTAIN ILTAOHJELMA
Lauantaina 29.1.2022 järjestetään hotelli Iso-Valkeisen ravintolassa kaikille avoin
yhteisillallinen.
Illallinen alkaa klo 19.30
Illalliskortti 35 €/hlö, sisältää runsaan buffetpöydän:
Savumenu Hotelli Iso-Valkeisen tapaan
•
•
•

monipuolinen alkuruokapöytä: kylmäsavuhaukicocktail, marinoituja
savuvalkosipuleita, hedelmäistä juustosalaattia, yrttivihersalaattia ja
kananpoika-caesarsalaattia
Savuhärkää, Savutofua, portviinikastiketta, herkkutattipaistosta,
parsakaalipyreetä ja timjamiöljyllä maustettua paahtoperunaa
herkulliset jälkiruoat

Varaa illalliskorttisi ennakkoon, ja maksa paikan päällä. Varaukset sähköpostilla:
sales@isovalkeinen.com
Illalla tanssiravintolan puolella toivetanssit DJ:n johdolla sekä ensimmäistä kertaa
Jalostuspäivillä: karaokeilta!
MAJOITUS:
Hotelli Iso-Valkeinen
p. 017 539 6100
sales@isovalkeinen.com
Kylpylä Hotelli Kunnonpaikka
p. 044 7476 560
myynti@kunnonpaikka.com
Varauksen yhteydessä mainittava alennuskoodi ”Jalostuspäivät”
Hotelli Kunnonpaikasta on varattu kiintiö ns. tarjoushintaisia huoneita.
Kiintiö voimassa 10.1.2022 asti
Hinnat (sis. aamiaisen, kylpylän sekä kuntosalien vapaan käytön):
102 €/yhden hengen huone/vrk
123 €/kahden hengen huone/vrk
Lisäksi tarjolla edullisempaa majoitusta hostellin puolella (kerrossängyt):
90 €/ 1-2 hh-huone/vrk
115 €/3 hh-huone/vrk
140 €/4 hh-huone/vrk

sis.aamiaisen, kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön.
Huom! Hostellihuoneissa lemmikit eivät ole sallittuja
Lemmikkilisä: 10€/koira/yö (max 40 €/huone)

Tutustu Jalostuspäivien ohjelmaan nettisivuilla:
http://www.pystykorvakerho.fi/
Jalostuspäivien näyttelyn kotisivut: http://www.showlink.fi/shows/jalostuspaivat2022
Lisäksi löydät Jalostuspäivät Facebookista! Liity ryhmään: Jalostuspäivät –Kuopio
Kannattaa liittyä, sillä saat parhaiten ja nopeimmin tietoosi tapahtumaan liittyvät uutiset,
ohjelmapäivitykset jne.!

