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Sovellukset → /asenna/ Näköislehti → /nakoislehti/

Näin Helsinki sulkee sairaalapaikkoja – Malmilla pahin
tilanne → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730146

Etusivu → / / Paikalliset → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/

Pussailuvideo ei jätä kylmäksi – Nyt on
yritystä!

Tiina Örn
20.1.2017 19:10 | Päivitetty 6.5.2020 7:23

Koirapäiväkoti Koiraparkissa todistettiin keskiviikkona hurmaavaakohtausta.

Bichon frisé Leo pisti kaikkensa peliin, kun se todisteli

pitävänsäkovastibullmastif�herra Rönnistä.

Salaisuudeksi jää, onko herrojen välillä aistittavissa romanttista rakkautta vai onko

kyse vain hellästä ystävyydestä. Rönni ei hämmentynyt Leon hellittelystä, vaan

jatkoi päivälepoaan. Samana päivänä myös villakoirauros Leskinen osoitti isoa

Rönniä kohtaan suurta kiinnostusta.

–Rönni on Koiraparkissa kaikkien suosikki. Niin pienet kuin isot koirat ovat

hurmoksissa Rönnistä. Myös pennut pitävät siitä, kertoo Koiraparkissa

työskentelevä Johanna Suhonen

Suhonen pohtii, että suosio johtuu varmasti siitä, että Rönnin päällä voi leikkiä,

ratsastaa, hyppiä ja pomppia, eikä se ole moksiskaan.

Ja niinhän se on: Kärsivällinen, hellyydenpuuskia hyvin kestäväystävä on

haluttuystävä. Eikä omat voimansa tuntevan tarvitse ryttyillä kenellekään.

Videon kuvasi: Konsta Kursula

Video, jonka Koiraparkki.com (@koiraparkki) julkaisi18. 01ta

2017 klo 2.49 PST

 → /

https://www.helsinginuutiset.fi/asenna/
https://www.helsinginuutiset.fi/nakoislehti/
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730146
https://www.helsinginuutiset.fi/
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/
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Lisää aiheesta

Kommentoi 0

Lue lisää aiheesta

Eläimet → /aihe/El%C3%A4imet Harrastukset → /aihe/Harrastukset Huumori → /aihe/Huumori

Hyvät uutiset → /aihe/Hyv%C3%A4t_uutiset Lemmikit → /aihe/Lemmikit

Voiko iha nam paa olla! Por voo lai nen "mum mo koi ra" alkoi imet tää or vok si jää nei tä pik ku kis -
so ja – vi deo link ki
19.1.2017 10:04 | Päivitetty 19.4.2020 18:18

 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1554728

Jaa

1

Etusivulla nyt  → /

Luetuimmat  → /luetuimmat/

Kau pun ki pi la si re mon til la skeit ti puis ton käyt tö kel vot to mak si – nyt sen kor jaa mi nen mak saa
tupla hin nan
Tänään 20:00

 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4734445

Har vi nai sen asuin ta lon val mis tu mi nen vii väs tyy Kal lios sa – täl lais ta tuhoa raju tu li pa lo en -
nät ti tehdä
Tänään 7:40 1

 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4727748

Ko ti hoi don hoi ta ja pu la on Hel sin gis sä nyt pa hem pi kuin vuo si kausiin – "Työt on pakko jakaa
niil le hoi ta jil le, jotka työ pai koil la ovat"
Tänään 6:55 | Päivitetty tänään 7:17 1

 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730141

Rä jäy tys työt al ka vat Ha ka nie mes sä – tääl tä saat kor va tul pat il mai sek si
Eilen 19:00 1

 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730439

Miksi “trikoo- ohjukset” aja vat au to teil lä, vaik ka vie res sä menee pyö rä tie? Beni Kau ha nen
pal jas taa syyt lii ken ne käyt täy ty mi seen, joka är syt tää monia
Eilen 11:00 | Päivitetty tänään 18:07 34

 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4725265

Miksi “trikoo- ohjukset” aja vat au to teil lä, vaik ka vie res sä menee pyö rä tie? Beni Kau -
h lj t t liik kä ttä t i j k ä ttää i
 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4725265

 → /
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 → https://uusimaa.menoinfo.fi
Helsingin tapahtumia

Palvelut

Suuret Oluet - Pienet Panimot → https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1193199
Helsinki | Helsingin rautatientori | 19.7.-31.7. | Tapahtumat

G ji htt // i i f fi/#! t?id 1191249

ha nen pal jas taa syyt lii ken ne käyt täy ty mi seen, joka är syt tää monia

Hä tä vil kun oikea käyt tö yhä mys tee ri mo nel le au toi li jal le – tämä on uusi ohje → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4732821

Bel gia lai sen ku vaa jan piti asua Suo mes sa vain hetki: sit ten vas taan tuli suo ma lai nen
Essi ja unel mien bis nes idea
 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4725119

Emmi ajaa Har ley Da vid so nil la yli 240 km/h – "Moni yl lät tyy, kun otan ky pä rän pääs -
tä"
 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4725212

Ko ti hoi don hoi ta ja pu la on Hel sin gis sä nyt pa hem pi kuin vuo si kausiin – "Työt on
pakko jakaa niil le hoi ta jil le, jotka työ pai koil la ovat"
 → https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4730141

Mistä tänään puhutaan?

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje
lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Sähköpostiosoite

Tilaa uutiskirje

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja → https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja
Käyttöehdot → https://policies.google.com/terms?hl=fi .

 → /

https://uusimaa.menoinfo.fi/
https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1193199
https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1191249
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4725265
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Etusivu → /

Uusimmat → /uusimmat/

Luetuimmat → /luetuimmat/

Paikalliset → /paikalliset/

Urheilu → /urheilu/

Pääkirjoitus & mielipide → /paakirjoitus-mielipide/

Gojira → https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1191249
Helsinki | Black Box, Helsingin Jäähalli | 19.7. | Musiikki

Thor: Love and Thunder → https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1200962
Helsinki | Tennispalatsi | 17.7.-21.7. | Elokuvat

Verenluovutus Malmilla → https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1201753

Helsinki | Malmin työväentalo | 20.7. | Tapahtumat

Antti Koivula & Carusel Allstars / Caruselin kesäkeikat → https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1203778
Helsinki | Carusel | 20.7. | Musiikki

Operaatio Mincemeat → https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1198250
Helsinki | Kinopalatsi | 16.7.-20.7. | Elokuvat

Ilmoita tapahtuma → http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/esm

Haetaan kahta kokkia Kirkkonummelle
RekryDiili Oy

Tarjoilija
RekryDiili Oy

Haetaan kokkia Helsinkiin
RekryDiili Oy

Sähköasentaja
RekryDiili Oy

Haetaan tilaustarjoilijoita keikkatyöhön
RekryDiili Oy

ALUEESI TYÖPAIKAT

Yhteistyössä: Helsingin Uutiset

 → /

https://www.helsinginuutiset.fi/
https://www.helsinginuutiset.fi/uusimmat/
https://www.helsinginuutiset.fi/luetuimmat/
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/
https://www.helsinginuutiset.fi/urheilu/
https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/
https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1191249
https://uusimaa.menoinfo.fi/#!event?id=1200962
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https://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/uusimaa/?utm_source=helsingin-uutiset&utm_medium=banner&utm_campaign=tfeed&utm_term=rb-helsingin-uutiset
http://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/rekrydiili-oy/haetaan-kahta-kokkia-kirkkonummelle/1640337/?utm_source=helsingin-uutiset&utm_medium=banner&utm_campaign=tfeed&utm_term=rb-helsingin-uutiset
http://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/rekrydiili-oy/tarjoilija/1650995/?utm_source=helsingin-uutiset&utm_medium=banner&utm_campaign=tfeed&utm_term=rb-helsingin-uutiset
http://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/rekrydiili-oy/haetaan-kokkia-helsinkiin/1640343/?utm_source=helsingin-uutiset&utm_medium=banner&utm_campaign=tfeed&utm_term=rb-helsingin-uutiset
http://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/rekrydiili-oy/sahkoasentaja/1651013/?utm_source=helsingin-uutiset&utm_medium=banner&utm_campaign=tfeed&utm_term=rb-helsingin-uutiset
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Postiosoite: PL 350, 01511 Vantaa 
Käyntiosoite: Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa 
Vastaava päätoimittaja: Karri Kannala

 → https://vastuullistajournalismia.fi/

Tietosuojalauseke → https://www.keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke/
Evästevalinnat → javascript:window.gravitoCMP.openPreferences();

Asiakaspalvelu → https://oma.media.fi/lehti/helsingin-
uutiset/

Mediamyynti → https://mediamyynti.etelasuomenmed
uutiset/yhteystiedot/

Yhteystiedot → https://oma.media.fi/lehti/helsingin-
uutiset/yhteystiedot/

Mistä tänään puhutaan?

Sähköpostiosoite

Tilaa uutiskirje

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja → https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja
Käyttöehdot → https://policies.google.com/terms?hl=fi .

Sovellukset

Uutissovellus sisältää tuoreet juttumme, joita ilmestyy ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Asenna uutissovellus → /asenna/

Päivän lehti -sovellus sisältää näköislehtemme liitteineen sekä näköislehtien arkiston. Asenna sovellus
laitteesi sovelluskaupasta.

 → https://apps.apple.com/us/app/helsingin-uutiset/id538330645

 → /

https://vastuullistajournalismia.fi/
https://www.keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke/
javascript:window.gravitoCMP.openPreferences();
https://oma.media.fi/lehti/helsingin-uutiset/
https://mediamyynti.etelasuomenmedia.fi/printti/helsingin-uutiset/yhteystiedot/
https://oma.media.fi/lehti/helsingin-uutiset/yhteystiedot/
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
https://policies.google.com/terms?hl=fi
https://www.helsinginuutiset.fi/asenna/
https://apps.apple.com/us/app/helsingin-uutiset/id538330645
https://www.helsinginuutiset.fi/
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 → https://www.keskisuomalainen.com/

Olemme osa Keskisuomalainen-konsernia.

Etelä-Suomen Media: Aamuposti → https://www.aamuposti.fi/ • Helsingin
Uutiset → https://www.helsinginuutiset.fi/ • Karkkilan Tienoo → https://www.karkkilantienoo.fi/ • Keski-
Uusimaa → https://www.keski-uusimaa.fi/ • Lopen Lehti → https://www.lopenlehti.fi/ • Loviisan
Sanomat → https://www.loviisansanomat.fi/ • Luoteis-Uusimaa → https://www.luoteis-uusimaa.fi/ • Länsi-
Uusimaa → https://www.lansi-uusimaa.fi/ • Länsiväylä → https://www.lansivayla.fi/ • Mäntsälän
Uutiset → https://www.mantsalanuutiset.fi/ • Nurmijärven Uutiset → https://www.nurmijarvenuutiset.fi/ •
Pyhtäänlehti → https://www.pyhtaanlehti.fi/ • Seinäjoen Sanomat → https://www.seinajoensanomat.fi/ •
Sipoon Sanomat → https://www.sipoonsanomat.fi/ • Tamperelainen → https://www.tamperelainen.fi/ •
Turkulainen → https://www.turkulainen.fi/ • Uusimaa → https://www.uusimaa.fi/ • Vantaan
Sanomat → https://www.vantaansanomat.fi/

Hämeen Media: Etelä-Suomen Sanomat → https://www.ess.fi/ • Itä-Häme → https://www.itahame.fi/ •
Keski-Häme → https://www.keski-hame.fi/ • Seutuneloset → https://www.seutuneloset.fi/ • Uusi
Lahti → https://www.uusilahti.fi/

Hämeen Sanomat Oy: Hämeen Sanomat → https://www.hameensanomat.fi/ • Forssan
Lehti → https://www.forssanlehti.fi/ • Hämeenlinnan
Kaupunkiuutiset → https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiuutiset/

Kaakon Viestintä: Etelä-Saimaa → https://www.esaimaa.fi/ • Itä-Savo → https://www.ita-savo.fi/ • Juvan
Lehti → https://www.juvanlehti.fi/ • Kaakonkulma → https://www.kaakonkulma.fi/ • Kangasniemen
Kunnallislehti → https://www.kangasniemenlehti.fi/ • Keskilaakso → https://www.keskilaakso.fi/ • Kouvolan
Sanomat → https://www.kouvolansanomat.fi/ • Kymen Sanomat → https://www.kymensanomat.fi/ •
Lappeenrannan Uutiset → https://www.lappeenrannanuutiset.fi/ • Luumäen
Lehti → https://www.luumaenlehti.fi/ • Länsi-Saimaan Sanomat → https://www.lansisaimaa.fi/ • Länsi-
Savo → https://www.lansi-savo.fi/ • Mikkelin Kaupunkilehti → https://www.mikkelinkaupunkilehti.fi/ •
Paikallislehti Joutseno → https://www.joutsenolehti.fi/ • Pitäjänuutiset → https://www.pitajanuutiset.fi/ •
Puruvesi → https://www.puruvesi.net/ • Uutisvuoksi → https://www.uutisvuoksi.fi/

Keski-Suomen Media: Hankasalmen Sanomat  → https://www.hankasalmensanomat.fi/ •
Keskisuomalainen → https://www.ksml.fi/ • Laukaa-Konnevesi → https://www.laukaa-konnevesi.fi/ •
Sampo → https://www.sampolehti.fi/ • Sisä-Suomen Lehti → https://www.sisasuomenlehti.fi/ • Suur-
Jyväskylän Lehti → https://www.sjl.fi/ • Viispiikkinen → https://www.viispiikkinen.fi/ • Viitasaaren
Seutu → https://www.viitasaarenseutu.fi/

Savon Media: Heinäveden Lehti → https://www.heinavedenlehti.fi/ • Iisalmen
Sanomat → https://www.iisalmensanomat.fi/ • Joroisten Lehti → https://www.joroistenlehti.fi/ • Koillis-
Savo → https://www.koillis-savo.fi/ • Matti ja Liisa → https://www.mattijaliisa.fi/ •
Miilu → https://www.miilu.fi/ • Pieksämäen Lehti → https://www.pieksamaenlehti.fi/ • Pielavesi-
Keitele → https://www.pielavesi-keitele.fi/ • Pitäjäläinen → https://www.pitajalainen.fi/ • Savon
Sanomat → https://www.savonsanomat.fi/ • Sisä-Savo → https://www.sisa-savolehti.fi/ • Soisalon
Seutu → https://www.soisalonseutu.fi/ • Töllötin → https://www.tollotin.fi/ • Uutis-

J i htt // ti j i fi/ Viikk htt // iikk fi/ W k d

p // pp pp / / pp/ g /

 → https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.helsinginuutiset
 → /
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Jousi → https://www.uutis-jousi.fi/ • Viikkosavo → https://www.viikkosavo.fi/ • Warkauden
Lehti → https://www.warkaudenlehti.fi/  → /

https://www.uutis-jousi.fi/
https://www.viikkosavo.fi/
https://www.warkaudenlehti.fi/
https://www.helsinginuutiset.fi/

