KELL ONNI ON, SE ONNIN NÄYTTÄKÖÖT!
Ei Onnia kannata tai tarvitse kätkeä, Onni ei kapsahda katajaan eikä kaadu
kuoppaan.
Tässä Uutiskirje Onnin kolmas numero, wohou!
TOKO-nettipaneeli
Nyt paneloidaan taas mielenkiintoista asiaa:
Palveluskoiraliitto järjestää yhteistyössä SporttiRakin kanssa
suorassa videolähetyksessä käytävän paneelikeskustelun
torstaina 30.9. kello 19-20.30. Paneelin aiheena on TOKO.
Paneloimassa ovat Oili Huotari, Pipa Pärssinen, Jeanette
Wikman ja Maarit Hellman.
Kuulijoilla on mahdollisuus lähettää kysymyksiään etukäteen
sekä myös lähetyksen aikana.
Virkku-korttilaisille (eli Virkkuun rekisteröityneille)
osallistuminen on maksuton. Virkku-korttilaisena pääset
ilmoittautumaan mukaan ja esittämään halutessasi
ennakkokysymyksiä.
Lisätiedot ja keskustelijaesittelyt:
https://sporttirakki.fi/2021/08/31/tokon-nettipaneeli-30-9/
Virkku-kortti on fiksu kortti
Kun sinulla on käyttäjätunnukset Virkkuun, saat tärkeimmät Virkku-tietosi käyttöön myös mobiililaitteesi kautta.
Virkku-kortti on tarkoitettu mobiilikäyttöön (puhelimet ja tabletit) – eli sitä ei ole optimoitu tietokoneen näytölle.
Virkku-kortti löytyy mobiililaitteesi selaimen kautta osoitteesta https://www.virkku.net/kortti
Tallenna tuo sivu selaimesi kirjanmerkkeihin ja esimerkiksi päänäytölle. Kirjaudu sisään Virkku-tunnuksillasi.
Jos et vielä ole Virkku-käyttäjä, käy ensin rekisteröitymässä Virkussa. (Virkkuun rekisteröityminen on
maksutonta.)
Lue lisää Virkku-kortista: https://www.palveluskoiraliitto.fi/spkl/virkku-kortti.html

Esittelyssä yhteistyökumppanimme
Orion Eläinlääkkeet on rakentamassa eläinten hyvinvointia laajalla tuotevalikoimallaan, joka koostuu paitsi
Orionin omista, myös laajan partneriverkoston tuotteista ja sisältää valmisteita sekä eläinlääkärin että eläimen
omistajan käyttöön.
Seuraeläimille suunnattuja tuotteita ovat mm. reseptivapaat valmisteet koiran ja kissan sisä- ja
ulkoloishäätöön sekä Aptus-sarja, joka huolehtii lemmikin hyvinvoinnista aina sen turkista vatsaan ja niveliin
saakka.
Orion Eläinlääkkeiden tuotteita on saatavilla eläinlääkäreiltä, apteekeista ja eläintarvikeliikkeistä. Orion on
suomalainen yritys.
www.orionvet.fi www.aptuspet.com www.bayvantic.fi www.drontal.fi www.koiranaanipelko.fi
www.eroonpunkeista.fi
Facebook: Orion – Eläinten hyvinvointia rakentamassa
Youtube: Orion Eläinlääkkeet

Olipa kerran…
Olipa kerran kolme henkilöä, nimeltään Jokainen, Joku, Kukatahansa ja Kukaan. Piti
tehdä tärkeä työ, ja Jokainen oli varma, että Joku tekisi sen. Kukatahansa olisi voinut
sen tehdä, mutta Kukaan ei tehnyt. Tästä Joku suuttui, koska se oli Jokaisen työ.
Jokainen ajatteli, että Kukatahansa voisi tehdä sen, mutta Kukaan ei ymmärtänyt, että
Jokainen ei tekisi sitä. Kaikki päättyi siihen, että Jokainen syytti Jotakuta, kun Kukaan ei
tehnyt sitä, minkä Kukatahansa olisi voinut tehdä.
Koiraharrastustoiminta on – tai ainakin sen tulisi olla – iloista ja mukavaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä,
jossa kaikilla on hyvä olla ja kiva fiilis. Koiraharrastuksen parissa tehdään valtavan paljon vapaaehtoista työtä;
kilpailujen, kokeiden, luonnetestien ja MH-luonnekuvauksien sekä kurssien onnistumisten takana on useita
kymmeniä tunteja yhdistysaktiivien vapaa-aikaa. Tuolla vapaa-ajallaan he järjestävät näitä tapahtumia, jotta
kisoja ja testejä olisi harrastajille tarjolla läpi Suomen mahdollisimman paljon sekä monipuolisesti.
Tapahtumien järjestäjät harvoin ovat tavoitettavissa 24/7 eli huomioidaan mahdolliset soittoajat ja
yhteydenottotavat. Jos tapahtumille ei ole järjestäjiä, ei ole tapahtumiakaan. Tehdään yhdessä ja siten
mahdollistetaan monipuolinen harrastustoiminta!
Koiran lukemisen taito
Parin viikon kuluttua on tarjolla kiinnostavaa asiaa koiran lukemisen
taidosta. Tämä etäluento on torstaina 16.9. kello 18-20, luennoitsija
Katriina Tiira.
Virkku-korttilaisille luento maksaa 12 euroa ja muille 30 euroa.
Tilinumero: FI41 8000 1800 2309 80
Kirjoita maksun VIESTIKENTTÄÄN luennolle osallistujan nimi.
Ilmoittautumisen voi tehdä Lyytissä Ilmoittaudu Lyytissä viimeistään 9.9.
kello 21.00 mennessä.
LIITÄ ilmoittautumiseen mukaan maksukuitti.
https://www.lyyti.in/koiran_lukemisen_taito
Virkku-numero löytyy kun menet mobiililaitteesi selaimen kautta
osoitteeseen https://www.virkku.net/kortti ja kirjaudut sisään Virkkutunnuksillasi. Virkku-numero on heti etusivulla.
ARVONTAHOMMIA

Mistä lajista tai tapahtumasta mahtanee olla kysymys kun materiaalissa määritellään, että:
”Maastosta poikkeavan väriset haalarit ilman pehmusteita (miesten koko 52–54)”?
Vastaa Lyytissä viimeistään 27.9.2021.
https://www.lyyti.fi/questions/66c06bbd6d
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme mukavan palkinnon 29.9.
Voittajalle ilmoitamme voitosta tällä kertaa joko savumerkkien avulla taikka sähköisen postin välityksellä.

Terveisin 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

