
ONNI TAAS TÄÄLLÄ KOLKUTTELEE!

Mitä parhainta uutta vuotta teille ja meille kaikille. Onni ei jäänyt
joululomalle, vaan tässä se jälleen tulee.

Yhteistyökumppanimme Back on Track ja Mari Leiviskän haastattelu

SPKL:n virallisena yhteistyökumppanina on tunnettu hyvinvointituotteiden kehittäjä ja valmistaja Back 
on Track. BoT:n tunnetuin innovaatio, tieteellisesti kehitetty Welltex-materiaali heijastaa kehon omaa 
infrapunalämpöä takaisinpäin. Tämä lisää verenkiertoa ja tehostaa palautumista. Ihmisten, koirien ja 
hevosten tuotteet auttavat ehkäisemään vammoja ja tukevat kuntoutuksessa. Parhaan käsityksen 
tuotteiden hyödyistä saat tietenkin itse kokeilemalla.

Kaikki Back on Trackin koirantakit on valmistettu funktionaalisesta Welltex-kankaasta, jolla on lämpöä 
heijastava ominaisuus. Pitkäaaltoinen lämpösäteily vilkastuttaa verenkiertoa, jolloin lihakset 
vetreytyvät ja kykenevät parempaan suoritustehoon. Tuotteet sopivat käytettäväksi vammojen 
ennaltaehkäisyyn, lihasten tulehdusperäiseen kipuun sekä niveloireisiin.
Tuotteet löydät https://backontrack.fi/

Onni ehtii paljon ja nyt Onni-kirjeenvaihtajamme Taina-Oona Mäkelä-Ittaja on haastatellut TOKO:n
Pohjoismaiden mestaria Mari Leiviskää. Reportaasista selviää muun muassa vastaus kysymykseen 
onko Roima arkielämässäkin Pohjoismaiden tottelevaisin koira? Lue haastattelu: 
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/artikkelit/kultamitalistin-kuulumiset-mari-leiviska.pdf

#yhteistyossabackontracksuomi #_backontrack

Tervetuloa ratkomaan Uutiskirjeemme ihka ensimmäinen ristikko.
Onni-ristikon vihjeet:
1. SPKL
2. Kerta- tai vuosi
3. Tarvitset tällaisen kilpailuissa/kokeissa.
4. Tärkeä toimihenkilö kilpailuissa/kokeissa.
5. Pelastuskoiratoiminta eli….
6. MH-

https://backontrack.fi/
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/artikkelit/kultamitalistin-kuulumiset-mari-leiviska.pdf


Ole oman elämäsi Virkkulainen! Ole Virkusti ajan tasalla! Virkku-korttilainen 
on arjen supersankari. Virkulla voitat vaikeudet! Virkkulaisena valtavasti 
valinnanvaraa!
Seiso sinäkin tukevasti ja ylpeästi Virkku-korttilaisena. Meitä Virkku-korttilaisia 
onkin jo noin 14 000 ja joukkomme kasvaa koko ajan lisää.

Nyt tietysti se hyvä kysymys: MIKÄ on Virkku-kortti?
Virkku-korttilaisia ovat kaikki Virkkuun rekisteröidyt henkilöt eli kaikki,
joilla on tunnukset Virkku.netiin. Virkkuun rekisteröityminen puolestaan on 
sangen helppoa ja nopeaa sekä täysin maksutonta.
Ohje rekisteröitymiseen löytyypi
https://www.virkku.net/files/virkku_rekisteroityminen.pdf
Virkku-kortti ei ole mikään paperikortti, vaan toimii mobiiliselaimella. 
Virkku-kortista löydät mm. Virkku-numerosi, lisenssitietosi, toimihenkilöpätevyytesi, tiedot tulevista 
kokeistasi, kursseista ja tapahtumista.
Eikä siinä vielä kaikki! Nimittäin Virkku-korttilaisena löydät kortistasi SPKL:n yhteistyökumppaneiden 
vaihtuvia tarjouksia sekä mm. mukavia alennuksia esim. joistakin koulutuksista
Virkku-kortti löytyy https://www.virkku.net/kortti 
Lisää Virkku-kortista https://www.palveluskoiraliitto.fi/suomen-palveluskoiraliitto-ry/virkku-kortti.html

Onni kiittää ja kuittaa eli taas ensi kertaan!

Tietenkin meillä on myös arvonta!
Tällä kertaa kysymme: Mitä tai millaista toimintaa toivoisit Palveluskoiraliiton järjestävän?
Tätä kysyimme jo Koiramessujen yhteydessä ja saimme mukavan määrän todella mainioita vastauksia, 
joten nyt pyydämme lisää kannanottojanne asiaan.

Vastaa kysymykseen Lyytissä viimeistään 14.3. Lyytissä: https://www.lyyti.fi/questions/9f935738aa

Ihan kaikkien vastanneiden kesken arvomme palkinnot 15.3. 
Palkintoina on kolme kappaletta Back on Trackin
uutuustuotetta, nimittäin kaulapantoja, joissa on 
hoitava materiaali koiran kaulan puolella. 
(Sopiva pannan koko tiedustellaan voittajilta.)

Voittajat tavoitetaan pullopostilla ja plätkäistään
voitosta julkaisu SPKL:n Faceen myös.

Terveisin toimistolta 

Maarit, Katja, Eija ja Kirsi

Toimisolla tapahtunutta!
Toimisollapa hyvinkin… Nimttäin olaan taas jaettu kieropalkintoja ja tehty 
tiedostustoimintaa tai Maarit muuttunut Maritiksi, myös kilapilut ovat olleet 
ajankohtaisia, lisäksi toki klassikot eli tyhmätyöt ja tally-tokoilu ovat olleet 
esillä... Ai mistä on yse? Kirjoitushäröistäpä tietenkin. Kun tomistolla paljon 
vastaillaan säköposteihin ja joskus niitä kiiressäkin kirjoitellaan kyllä niitä 
kirjotusstiplujakin mukaan tulee. Oneksi (aikakin useimiten) kirjoitushäröistä
huolimata teksteistämme saa selvää vähintänkin kohtudella. Kaiketikin. Ehkä. 
Toivotavasti.

Pysy ajan tasalla seuraamalla 
kanaviamme:

• Palveluskoirat-lehti
• Palveluskoiraliiton kotisivut: 

www.palveluskoiraliitto.fi
• Facebook: Suomen 

Palveluskoiraliitto
• Instagram: 

suomenpalveluskoiraliitto sekä
• #suomenpalveluskoiraliitto #spkl 

#kansallisetlajitnousuun
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