
Agria Koirakävely 2019: hyväntekeväisyyskävely Etsijäkoirien
hyväksi
Agrian hyväntekeväisyyskävely Agria Koirakävely 2019 järjestetään lauantaina 25. toukokuuta Vermossa, Espoossa. Tänä vuonna hyvän
asian puolesta kävellään ensimmäistä kertaa samaan aikaan kuudessa eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Ranskassa ja
Iso-Britanniassa. Agria Eläinvakuutus lahjoittaa tapahtuman aikana kerätyt varat Etsijäkoiraliitolle.

Agria Koirakävely on helppo tapa osallistua hyväntekeväisyyteen: kävelemällä oman koiran kanssa. Agria Eläinvakuutus lahjoittaa
jokaista kävelyyn osallistuvaa koirakkoa (eli koira + ihminen) kohden 5€ Etsijäkoiraliitolle. Osallistujille tapahtuma on täysin
ilmainen. Agria Koirakävelyllä on itse kävelyn lisäksi myös muuta tekemistä koirille ja omistajille, koiran kanssa voi esimerkiksi ottaa selfien
valokuvauskopissa. Tapahtuman juontaa Tanja Karpela.

Etsijäkoiraliiton edustajia on paikalla kertomassa etsijäkoirien toiminnasta ja koulutuksesta sekä antamassa vinkkejä miten toimia, jos oma
koira karkaa. 

- Agria Koirakävely mahdollistaa sen, että jokainen kävelijäkoirakko voi merkittävästi vaikuttaa Etsijäkoiraliiton toimintaan ja karkurien kotiin
saamiseen. Tarvitsemme kipeästi rahaa esimerkiksi suurien loukkujen teettämiseen isokokoisten koirien kiinnisaamiseksi. Arkoja tai
nopeastikin villiintyneitä koiria ei välttämättä saada kiinni muilla tavoin kuin loukuttamalla. Myös muuhun karkurien kiinnisaamiseen liittyvään
toimintaan, esimerkiksi koulutukseen ja välineistöön tarvitaan avustusta, sanoo Etsijäkoiraliiton varapuheenjohtaja Päivi Rosqvist.

Agria – eläinvakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö

Agria on Euroopan johtava eläinvakuutusyhtiö, joka on aloittanut toimintansa Ruotsissa jo vuonna 1890. Suomessa Agria Eläinvakuutus on
toiminut vuodesta 2016 ja tarjoaa vakuutuksia kissoille ja koirille. Agrian päätavoitteena on luoda turvaa lemmikeille ja lemmikkien omistajille,
muun muassa Agria Koirakävelyn ja Agrian tutkimusrahaston muodossa. Suomen ensimmäinen Agria Koirakävely järjestettiin toukokuussa
2018, jolloin varat lahjoitettiin Avustajakoirat ry:lle.

-  Olen erittäin ylpeä siitä työstä mitä Agrialla teemme eläinten yhteiskunnallisen merkityksen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toivon, että
innostamme mukaan mahdollisimman monia koirakkoja kävelemään hyvän asian puolesta, kertoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Anna
Linder.

Tule mukaan Agria Koirakävelylle 2019!

Agria Koirakävely järjestetään samaan aikaan lauantaina 25.5.2019 seuraavissa maissa ja kaupungeissa:

Suomi: Espoo
Norja: Oslo
Tanska: Kööpenhamina
Ruotsi: Tukholma ja 11 muuta kaupunkia
Iso-Britannia: Edinburgh
Ranska: Hermes

Lisää tietoa Agria Koirakävelystä

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille ja koirille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus. 


