Täältä tullaan tOISTAMISEEEEEEEN…
Se on morjesta pöytään täältä Palveluskoiraliiton toimistolta jälleen.
Onni aloitti vahvasti ja nyt meillä on Uutiskirjeessä jo vanhat perinteet.
Tässä Uutiskirje Onnin toinen kipale.

Kun koko Suomessa on ollut vahva
etätyösuositus, niin myös SPKL:llä ollaan
tietenkin tuota suositusta noudatettu.
Kokoukset on siten siirretty wwwmaailmaan, ja Teams-sovellus on tullut
hyvin tutuksi.
Moka on lahja, kaikki mokaavat, ja
mokaamisen voi ottaa ilon kautta. Niinpä
teimme tähän Onniin Teams-aiheisen
bingon. Mitkä bingo-ruudut tuntuvat
tutuilta?
Pssst: Kahvinsa jokainen Teamskokoukseen osallistuja on saanut keitellä
itse sopivaksi. Eli ei huolta, vahvaa tai
mietoa, kahvi on aina ollut juojansa
makuun.

Esittelyssä yhteistyökumppanimme
Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa vain eläinvakuuttamiseen erikoistunut vakuutusyhtiö. Agrian tärkein
tavoite on luoda turvaa lemmikeille ja ihmisille.
Agrialta löytyy vakuutustuotteita kaikille koiranomistajille: myös kasvattajille ja aktiiviharrastajille. Agria
edistää koirien hyvinvointia ja terveyttä sekä yhteiskunnallista asemaa monin tavoin, mm. tukemalla
eläinlääketieteellistä tutkimusta.
SPKL:llä on suunnitteilla Agria Koiratieto 2021 -tilaisuus: Ajankohta varmistuu lähiaikoina, seuraa siis
tiedotustamme. Tilaisuudessa Agrian asiantuntijat esittelevät koirien terveyteen liittyvää, tilastoilla kerättyä
tietoa. Luvassa on aivan varmasti todella kiinnostava tapahtuma!
Tiesitkö, että Virkku-korttilaisena saat etuja ja alennuksia Agrian vakuutuksista? Katso lisätietoja
https://www.palveluskoiraliitto.fi/spkl/vakuutukset ja kysy tarvittaessa lisää: p. 029 1701080 (arkisin klo 818), tai asiakaspalvelu@agria.fi
Pysy ajan tasalla seuraamalla kanaviamme:
•
•
•
•
•

Palveluskoirat-lehti
Palveluskoiraliiton kotisivut: www.palveluskoiraliitto.fi
Facebook: Suomen Palveluskoiraliitto
Instagram: suomenpalveluskoiraliitto sekä
#suomenpalveluskoiraliitto #spkl #kansallisetlajitnousuun

”Vasara ja
nauloja…” eikä
kun siis ”Paneeli
ja lautoja… koko
rahalla…”
Tule mukaan
paneloimaan
kanssamme!
Nyt paneloidaan täyttä asiaa: Palveluskoiraliitto järjestää yhteistyössä SporttiRakin kanssa suorassa
videolähetyksessä käytävän paneelikeskustelun tiistaina 4.5. kello 19-20.30.
Lähetyksessä keskustellaan kansallisista palveluskoiralajeista. Paneloimassa ovat Jani Heinilä, Reija Nieminen,
Marja Uusitalo ja Tuuli Koski.
Kuulijoilla on mahdollisuus lähettää kysymyksiään etukäteen sekä myös lähetyksen aikana. Osallistuminen on
ilmaista Virkku-kortin haltijoille. Virkku-korttilaisena pääset ilmoittautumaan mukaan ja esittämään halutessasi
ennakkokysymyksiä: https://forms.gle/i5j2xyM2PNwf25H19
Lue lisää: https://sporttirakki.fi/tapahtuma/nettipaneeli-ti-4-5-klo-19-kansalliset-palveluskoiralajit/
MIKÄ IHME ON VIRKKU-KORTTI?
Kun panelointi on maksuton Virkku-korttilaisille, pitäisi sitten vielä tietää mikä se sellainen Virkku-kortti on… Asia
ei ole mystinen, vaan kun sinulla on käyttäjätunnukset Virkkuun, saat tärkeimmät Virkku-tietosi käyttöön myös
mobiililaitteesi kautta. Virkku-kortti on tarkoitettu ainoastaan mobiilikäyttöön (puhelimet ja tabletit) – eli sitä ei
ole optimoitu tietokoneen näytölle.
Virkku-kortin löydät menemällä mobiililaitteesi selaimen kautta osoitteeseen 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
ARVONTAA PUKKAA
Tällä kertaa kysymme: Missä lajissa kilpailukehän tulee olla suorakaiteen muotoinen kehä, jossa lyhyemmän sivun
tulee olla pituudeltaan vähintään 10 metriä tai kilpailukehä voi olla myös pyöreä tai soikea, jolloin lyhimmän
halkaisijan on oltava vähintään 12 metriä?
Vastaa Lyytissä https://www.lyyti.fi/questions/b7a3203d0b viimeistään 23.5.2021. Kaikkien vastanneiden kesken
arvomme mukavan palkinnon.
Voittajalle ilmoitamme voitosta tällä kertaa pullopostin välityksellä, ja tuotepaketin toimittamisesta vastaa 1.4.
tehdystä IT-päivityksestä vastannut Aino-Päivikki Repola-Illi.
Njää.. Tai josko vaan ilmoitellaan tylsästi sähköpostitse ja laitetaan palkinto postiin?
A-P Repola-Illi on hieman erikoinen immeinen, joten tiedä vaikka palkinto menisi hänen mukanaan rikki…

Keväisin terveisin toimistolta
Maarit, Katja, Eija ja Kirsi

