Talven tohinassa
Heipä hei hyvä lukija ja tervehdys Suomen Palveluskoiraliiton toimistolta!
Juuri nyt me teemme historiaa! Luet ihka ensimmäistä SPKL:n Uutiskirje Onnia. Lupaamme, että tämä ei
suinkaan jää viimeiseksi, tarkoituksenamme on nimittäin tuottaa Uutiskirje Onnia jatkossa 4 - 6 kertaa
vuodessa.
Suomen Palveluskoiraliiton toimisto sijaitsee Keravalla, ja tällä hetkellä toimistolla työskentelee neljä
henkilöä:
Toimistopäällikkö Maarit Saarto hoitaa mm. toimiston esimiestehtäviä, hallintoa, projekteja ja
yhteistyöverkostoja. Vapaa-ajallaan Maarit harrastaa bordercolliensa kanssa kansallisia pk-lajeja, tokoa ja
paimennusta.
Järjestösihteeri Katja Laitilan pitkä kokemus on tehnyt Katjasta elävän tietosanakirjan SPKL:n asioissa.
Katja vastaa mm. talous- ja kirjanpitotehtävistä, hallituksen kokousvalmisteluista ja pöytäkirjoista sekä
monien hallituksen päättämien asioiden toteuttamisesta. Katja on dobermann-harrastaja, nuoren uroksen
kanssa lajeina tällä hetkellä mm. pk-jälki.
Viestintäsuunnittelija Eija Ojanen hoitaa asiakaspalvelua aina iloisella ja ystävällisellä otteella. Eijan
puhelin soi tasaiseen tahtiin ja sähköpostia kilahtelee koneelle lähes tauotta. Eija vastaa myös liiton
viestinnästä ja tiedottamisesta, mm. some-päivityksistä, sekä kurssien ja koulutusten järjestelyistä. Eija
toimii aktiivisesti myös Suomen Rottweileryhdistyksessä mm. arkitottelevaisuuskouluttajana.
Pelastuskoiratoiminnan koulutussuunnittelija Kirsi Liikanen vastaa toimiston peko-asioista. Kirsi toimii
peko-toimikunnan sihteerinä ja suunnittelee koulutuksia, joissa mm. painotetaan entistä enemmän verkkooppimismahdollisuuksia. Vapaa-aika kuluu peko-treeneissä ja etsinnöissä hälykoiran, lyhytkarvaisen
hollanninpaimenkoiran ja pelastuskoiraksi valmistuvan nuoren springerspanielin kanssa.

Toimistolla(kin) tapahtuu:
Vastaamme toimistolla arkipäivisin useisiin kymmeniin eri aiheita koskeviin puheluihin ja satoihin
sähköposteihin. Älä siis kovasti hämmenny, jos joskus vastaamme puhelimeen ”hieman oudosti”!

Mikäli liikuskelet Keravan suunnalla, toivotamme sinut tervetulleeksi pistäytymään toimistolla! Meillä on
täällä iloinen ja rento tunnelma, ja mielihyvin keitämme vierailijoille kahvit. (Kahviamme on tosin joskus
moitittu liian vahvaksi, joten joudut ehkä keittämään oman kupillisesi. Lupaamme kuitenkin jutustella
kanssasi mukavia kahvin valmistumista odotellessamme.)

Esittelyssä yhteistyökumppanimme
Vuoden 2021 alusta alkaen 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.

SPKL:n toimiston koiratkin suosittelevat BoT-tuotteita lämpimästi!
Tutustu Back on Trackin laajaan tuotevalikoimaan täällä: https://backontrack.fi/
Uutiskirje Onnin pikahaastattelussa monien koiraurheilun harrastajien tuntema Tuuli Koski kertoo
koiristaan, kaksoiskäyttövalio Sasusta ja nuoresta Lumosta, harrastuksistaan ja Back on Track -tuotteista.
Lue Tuulin haastattelu täältä: https://www.palveluskoiraliitto.fi/spkl/uutiskirjeet/onnihaastattelee.html

Arvonta! Arvonta! Arvonta!
Mikäs se olisi uutiskirje ilman arvontaa? Niin juuri, ei mikään!
Siksi pistimme pystyyn kilpailun. Kaikkien kilpailukysymykseen
vastanneiden kesken arvomme upean, tyylitietoiselle ja
toimivalle koiralle kehitetyn Back on Trackin Haze Collection sarjan takin: https://backontrack.fi/products/haze-collection-koirantakki

Ai niin, miten arvontaan pääsee osallistumaan? Aluksi mietimme, että arvontaan osallistuminen
tapahtuu keräämällä 15 kappaletta voikukan lehtiä maitotölkkiin ja lähettämällä maitotölkki (voikukan
lehtineen) tänne toimistolle. Tämä ajatus kaatui siihen, että mitäpä jos maitotölkkejä saapuu
tuhansittain?! Mitä teemme niillä kaikilla maitotölkeillä? Ja toisaalta mistä voikukan lehtiä edes löytää
näin talvella?
Välttääksemme maitotölkkien vyöryn ja koska olemmehan kaikki tolkun ihmisiä, päätimme tehdä asian
ihan perinteisellä tavalla: Käy osallistumassa Lyytissä: https://www.lyyti.fi/questions/0a6ef8b104.
Lähetä vastauksesi viimeistään ystävänpäivänä 14.2.2021!

KILPAILUKYSYMYS:
Mikä tämä on? Kerro esineen käyttötarkoitus kaikkine yksityiskohtineen (huomaa DeLuxe-mallin
lisävarusteet!).

Arvomme palkinnon kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken tiistaina 16.2. ja ilmoitamme voittajalle
asiasta kirjekyyhkyn toimittamalla viestillä... Tai siis ehkä kuitenkin luultavasti sähköpostitse, koska
kyyhkyn kouluttaminen kirjekuriiriksi osoittautui paljon vaikeammaksi kuin mitä aluksi arvioimme.
Kouluttamisasioissa keskitymme jatkossa mieluummin koiriimme.

Iloiset terveiset toimistolta!

Maarit, Katja, Eija ja Kirsi
Pysy ajan tasalla seuraamalla kanaviamme:
• Palveluskoirat-lehti
• Palveluskoiraliiton kotisivut: www.palveluskoiraliitto.fi
• Facebook: Suomen Palveluskoiraliitto
• Instagram: suomenpalveluskoiraliitto sekä
• #suomenpalveluskoiraliitto #spkl #kansallisetlajitnousuun

