
Ho-Ho-HOU, 
Onnin 
kanssa 
kohti 
joulua!

Nyt annetaan tonttu-
ukkojen hyppiä ja 
kurkkia sekä 
nautitaan joulun 
tunnelmasta yhdessä 
rakkaidemme kanssa.
Uutiskirje Onnin 
myötä toivotamme 
kaikille tunnelmallista 
joulua!

Esittelyssä yhteistyökumppanimme

D&C Dogsport ja verkkokauppa dogsport.fi: Koiraharrastajan 
verkkokaupasta kaikki tarvikkeet lajiin kuin lajiin helposti ja edullisesti! D&C Dogsport toimii yli 30 
vuoden vankalla kokemuksella, ja valikoimista löytyvät tarvikkeet niin koirille kuin omistajankin 
varusteiksi. Tarvitsetpa tarvikkeita sitten rally-tokoon, jälkiharrastukseen, hakuiluun tai tokoon, 
valikoimaa varmasti löytyy jokaiseen lajiin. Tarjolla on toki tuotteita myös kissoille. Apulaistonttumme 
vinkkasi, että oivallinen lahjavinkki kamuille tai itselle on myös D&C:n lahjakortti!

Palveluskoirat-lehden numerosta 6/2021 pääset lukemaan yrittäjä Veijo Silvennoisen ”Silverin” ja 
Pirre Anttilan tarinan kaupan historiasta tähän päivään. Lue lisää Silverin kaupasta myös 
Palveluskoiraliiton sivuilta https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/artikkelit/silverin-putiikki-aloitti-
pienesta-myymalaautosta.pdf

Tervetuloa verkkokauppaan:
https://dogsport.fi/

Myymälän osoite: Työpajatie 20, 06150 Porvoo

https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/artikkelit/silverin-putiikki-aloitti-pienesta-myymalaautosta.pdf
https://dogsport.fi/


Joulu on ihanaa aikaa yhdessä karvakamujemme kanssa. Muutamat huomiot kannattaa kuitenkin tehdä, jotta 
joulu on myös turvallista aikaa karvaisille ystävillemme. 

Elävä tuli ja kynttilät luovat tunnelmaa, mutta kynttilöiden suhteen tarkkuutta, että koira ei hännänhuiskeellaan 
tipauta kynttilää esim. pöydältä alas.

Joulukoristeita ei koiran (tai ei ehkä ihmisenkään…) kannata maistella, eikä myöskään maistella erilaisia 
joulukukkia, koska niistä monet ovat koiralle myrkyllisiä.

Suklaat, rusinat ja viinirypäleet eivät ole koirille sopivaa purtavaa. Myöskin ksylitoli voi aiheuttaa pieninäkin 
määrinä koiralle myrkytysoireita. Joulukinkku saattaa olla kodeissa joulun kunkku, mutta kinkun suolaisuuden ja 
rasvaisuuden vuoksi se ei karvakuonoille ole hyväksi. Kinkun kypsässä luussa on siruja ja sitä ei siksi saa koiralle 
antaa.

ATNOVRA

:?esyk no atsijal ätsiM : 

Joulun odotuksen tiimellyksessä on jo sanatkin kysymyksessä menneet vähän sekaisin eli ensin pitäisi 
saada selville mikä kysymys on.

Vastaa kysymykseen Lyytissä viimeistään 9.1.2022 https://www.lyyti.fi/questions/ca5c90ea83

Ihan kaikkien vastanneiden kesken arvomme palkinnon 10.1.2022. Palkintona on tällä kertaa upea Back 
on Trackin ortopedinen koiranpeti. Kuva: Back on Track.
https://backontrack.fi/collections/koirien-pedit/products/ortopedinen-koiranpeti#

#yhteistyossabackontracksuomi #_backontrack

Voittajan ikkunan taakse lähetämme tonttupartion kurkkimaan ja 
hihkaisemaan voitosta. Tammikuussa tontuilla on nimittäin mukavasti 
aikaa joulusesongin jäljiltä.

Jouluisin terveisin toimistolta 

Maarit, Katja, Eija ja Kirsi

Kahvia, kahvia!
Muistanette kuinka Maailmanhistorian Ensimmäisessä 
Uutiskirje Onnissa mainitsimme siitä, että toimiston kahvia on 
ajoittain moitittu hieman vahvaksi? Niin tai näin, se kahvin 
vahvuus on makukysymys. 
Mutta nyt iloisesti teemme tämän tärkeän tiedotuksen:
Toimistolle on hankittu pieni kapselikahvinkeitin! Ja voihan 
pojat, sillä kun saa surrauttaa kaffet ja kaakaot – kukin makunsa 
mukaan. Mieluusti tarjoamme kupillisen vieraillemmekin!

Pysy ajan tasalla seuraamalla 

kanaviamme:

• Palveluskoirat-lehti

• Palveluskoiraliiton kotisivut: 

www.palveluskoiraliitto.fi

• Facebook: Suomen Palveluskoiraliitto

• Instagram: suomenpalveluskoiraliitto 

sekä

• #suomenpalveluskoiraliitto #spkl 

#kansallisetlajitnousuun

https://www.lyyti.fi/questions/ca5c90ea83
https://backontrack.fi/collections/koirien-pedit/products/ortopedinen-koiranpeti

