Tämä kun on yllä, katseet kääntyy kyllä! Isännälle
ja emännälle on syksyn ehdoton asuvalinta Turun
Corgikerhon oma vetoketjuhuppari

JÄSENTIEDOTE 12/2020
Kiitos kaikille Halloween Match Showhun
osallistuneille! Marraskuu ei masenna
corgikansaa – touhua riittää hyvässä seurassa!
-

Outi

TURUN CORGIKERHON OMAT JÄSENTUOTTEET
OVAT VIHDOIN SAATAVILLA!

******************************
Illat pimenevät, mutta eipä hätää –
corgikerholaiset loistavat pimeässäkin uusien
huomiohuivien ansioista.

Voit tilata kerhologolla varustetun huomiohuivin
koirallesi ja vetoketjuhupparin itsellesi - tai vaikka
joululahjaksi kaikille sukulaisille ja ystävillesi
kätevästi verkkokaupan kautta,
https://shop.logosi.fi/turuncorgikerho/
Tee tilauksesi 23.11. mennessä, niin tuotteet
ehtivät jouluksi
Tuotteet toimittaa Logosi.fi, joka on turkulainen
opiskelijavetoinen yritys, joka työllistää Turun
Kauppakorkeakoulun jäseniä sekä tekemällään
voitolla tukee koulun opiskelijoiden toimintaa.
Mikäli tarvitset itsellesi, yrityksellesi tai
edustamallesi seuralle tmv jotakin vastaavia
tuotteita, ota yhteyttä Alina Nikulaan,
alina@logosi.fi
******************************
Oletko muistanut varata paikkasi NOSEWORK
ETSINTÖIHIN?
Koirapalvelu Eva järjestää nuuskijoille
harjoituksia DoXX-Areenalla os. Varastokatu 4,

ovi 4, 21200 RAISIO. Harjoituspäivät ovat
tiistaisin 10.11. ja 24.11. alkaen klo 18.00.
Jokaiselle osallistujalle varataan 20
min yksilöllinen aika, 1-luokan etsinnät.
Koulutuksen hinta on 22 €/kerta,
ilmoittautumiset viimeistään 4 vrk ennen tulevaa
kertaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumiset
https://holvi.com/shop/koirapalvelueva/section/
doxx-areena
Eva Teittinen, 040 7376264
www.koirapalvelueva.fi
www.facebook.com/koirapalvelueva
PUUHAILU ON PARASTA!

kulkemaan jonossa poluilla ja rauhoittumaan
taukopaikalla.
Retki sopii kaikille aloittelijoista konkareihin,
alaikäraja pennuilla kuitenkin 6kk.
Kierrämme Vajosuon kierroksen, jonka pituus on
3km
Kokoontuminen osoitteessa Vajosuontie, Rusko.
(Parkkipaikka heti tien alussa) klo 9.30.
Varusteet: Mukavat ulkoiluvaatteet ja hyvät
poluille sopivat kengät, tarpeeksi lämmintä
vaatetta mukaan kun pysähdymme paistamaan
makkarat (kerho tarjoaa makkarat, omat juomat
mukaan), corgille valjaat tai panta, normaali
hihna (ei flexiä) ja vettä. Kannattaa ottaa koiralle
makkaranpaistotauon ajaksi mieluisaa
rauhoittavaa puuhaa, esim täytetty Kong tai muu
vastaava. Opetetaan koiria rauhoittumaan ja
lepäämään kun pysähdytään. Voit ottaa myös
alustan koiralle.
Ilmoittautuminen sähköpostitse
terhijohannan@gmail.com 16.11. mennessä.
Retkelle mahtuu mukaan 5 corgia.
Retki on Turun Corgikerhon jäsenille ilmainen!
CORGIJOOGAA 22.11.!

Puuhiksiin voi myös ilmoittautua suoraan
Koirapalvelu Evaan em linkkien kautta. Puuhiksia
on tarjolla DoXX-Areenalla tiistaisin tiistaisin
27.10. ,17.11. ja 15.12. klo 18.00-19.45 sekä
sunnuntaisin 6.12. ja 27.12. klo 12.00-13.45
Hinta: 18 €/kerta
PATIKKARETKI KURJENRAHKAN
KANSALLISPUISTOON tehdään 21.11.
Vuorovaikutus koiran kanssa nostaa veren
serotoniini- ja dopamiinitasoja, mikä rauhoittaa ja
tuo mielihyvän tunteen. Koiran läsnäolo ja
silittäminen alentavat verenpainetta ja hidastavat
sykettä. (Lääketieteen ja kirurgian tohtori Heimo
Langinvainion tutkimus, 2017)
Corgijooga yhdistää rentouttavan yin-joogan ja
koirien vallattoman läsnäolon. Koskaan ei voi
tietää mitä tapahtuu!
Ohjelmassa on opastettu parin tunnin retki
upeissa maisemissa. Samalla opetellaan

Corgijooga järjestetään sunnuntaina 22.11. klo
16.00-17.30 Doxx Areenalla, os. Varastokatu 4,
ovi 4, 21200 RAISIO. Ohjaajana toimii
fysioterapeutti ja joogaharrastaja Johanna TakaAnttila.

Kaikki pennut ja junnut mukaan kerhon
Pikkujoulu Match Showhun 8.12.!

Tarvitset tunnille lämpimät, joustavat vaatteet
sekä joogamaton tai muun alustan, esimerkiksi
viltin ja villasukat. Huom! hallissa ei ole erillisiä
pukeutumis- tai peseytymistiloja. Tunti sopii
myös aloittelijoille.
Hinta on 15€/hlö sisältäen ohjauksen 45 min ja
sen jälkeen teetä ja corgisympatiaa
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi 17.11. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään maksuohjeet.

NÄYTTELYTAITOJEN TÄSMÄTUNTI DoXX-hallissa
29.11. klo 12.00.

Järjestämme 5-18 kk ikäisille pennuille ja
junioreille tarkoitetun mätsärin DoXX-Areenalla,
os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO.
Luokat: isot pennut, pienet pennut, ikä 5-18 kk.
Parikilpailu (kaksi samanrotuista koiraa). Myös
näyttelyn suosikkicorgi palkitaan!
Hinta: 10€/kehä, parikilpailu 5€/pari.
Ilmoittautuminen Doxx-Areenalla klo 17.0019.00. Huom! Hallilla on käytössä vain
käteismaksu. Voit halutessasi ilmoittautua myös
etukäteen sähköpostilla, um.nikko@netti.fi
Koronarajoituksista johtuen match shown
arvosteluaikataulu on porrastettu:
18.00 isot pennut
19.00 pienet pennut
20.00 BIS-kehä, parikilpailu ja suosikkicorgi

Pentumätsäri lähenee ja panokset kovenee!

Tuomareina toimivat: pienet pennut - Saara Uljas,
Lystitassun ja isot pennut – Tiia Nyberg

Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi , jonka jälkeen saat
maksuohjeet.

Paikalla myös Corgi Cafe, varaa käteistä myös
herkutteluun!
Yhteistyössä: HUSSE

******************************
JOULUKUU
Kuukauden avaa tietenkin tuttu TREFFI-ILTA
Tähkäpään koirapuistossa 1.12. klo 19.00

OMATOIMINEN HARJOITTELU

Corgikerhon jäsenten on mahdollista vuokrata
hallia myös omaa harjoittelua varten edulliseen
hintaan 15€/tunti tiistaisin ja 20€/tunti
sunnuntaisin. Kerhon ulkopuolisille hinnat ovat
20€/tunti tiistaisin ja 25€/tunti sunnuntaisin.
Vapaita vuoroja voi tiedustella sähköpostilla,
um.nikko@netti.fi
******************************
Kerhon tukemat lonkka-, kyynärä- ja
selkäkuvaukset jatkuvat eläinklinikka Sylissä
vielä vuoden loppuun saakka.
Lisätietoja antaa Johanna Taka-Anttila, p. 0400
821927, johanna.takaanttila@gmail.com

Syysterveisin, Hallitus

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA ja
INSTAGRAMISSA!
Turun Corgikerho ry
Outi Toivola, pj
Oona Kurjenrauma, sihteeri
Ulla-Maija Nikko, vpj,
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää
Johanna Taka-Anttila
Anna Fälden
Yrjö Koho, rahastonhoitaja
Pankkitili

050 512 1799
0400 518109
050 321 9760
044 906 4342
050 5011432
0400 821927
044 207 4721
040 0735 960

FI13 5229 0940 0093 70

www.turuncorgikerho.net

