Hartaasti odotetut, kerhon logolla varustetut
hupparit ja huomiohuivit saapuvat panosta tällä
viikolla – seuraa ilmoitteluamme facebookissa!

JÄSENTIEDOTE 15/2020

Nyt hallitus viettää hetken joululomaa – mutta
vain hetken. Tulevan vuoden toimintaa on
suunniteltu jo jonkin aikaa, ja kunhan
epidemiatilanne sallii, pyörähtää uusi
toimintavuosi taas vilkkaasti käyntiin.
-

Outi

**********************
JOULUN JÄSENETU JATKUU VUODEN LOPPUUN
Kaamosaikaa riittää vielä pitkään joulun
jälkeenkin.
TUCK-koodilla saat vuoden loppuun asti 10%
alennuksen kaikista Designwerstaan tuotteista,
mm näistä Kändel-ledkynttilöistä. Väreihin ja
kaikkiin tuotteisiin voit tutustua osoitteessa
https://designwerstas.myshopify.com/
Kändel tuoteperheen tuotteet ovat erityisesti
lemmikkiperheisiin sopivia, paloturvallisia
tunnelman luojia!
Joulu lähestyy ja vuosikin alkaa jo olla lopuillaan.
On aika kiittää kaikkia jäseniä ja toiminnan
järjestelyihin osallistuneita. Teidän ansiostanne
vuosi 2020 jää Corgikerhon historiaan muutenkin,
kuin koronaepidemian vuoksi! Jäsenmäärämme
kasvaa ja toiminta kukoistaa!
Takana on työn ja treenien täyteinen syksy DoXXAreenalla. Hallin vuokraaminen oli kerholle iso
panostus, mutta se kannatti. Aktiiviset jäsenet
löysivät tiensä kerhon koulutuksiin ja muihin
tapahtumiin. Toivottavasti meille tarjoutuu
toistekin vastaavanlainen tilaisuus!
Jäsenemme ovat myös kiitettävästi tarttuneet
toimeen ja teettäneet koirilleen
terveystutkimuksia kerhon tuella. Tähän
kannustamme kaikkia jatkossakin!

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
Muista myös tilata Husselta herkut koiraystäväsi
joulupöytään!

**********************
Löydät meidät myös instagramista nimellä
@turuncorgikerho!
Ryhdy seuraamaan meitä ja käy osallistumassa
Turun Corgikerhon ja YORAn yhteiseen
joulukuvakilpailuun. Voit voittaa herkullisia
YORAn tuotteita karvakaverillesi!
Jouluiseen kuvakisaan osallistut näin:
- postaa tilillesi kuva koirastasi viikon
teemalla.
- Tägää kuvaan ja ota seurantaan
@yorasuomi ja @turuncorgikerho
- Lisää kuvateksiin #yorayoulu
YORA on luonnollista ja vastuullista,
hyönteispohjaista koiranruokaa, joka tekee hyvää
niin koirallesi kuin koko maapallollemme!

Yhteistyömme YORAn kanssa jatkuu koko ensi
vuoden!
******************************
Corgien Jouluparaati, Eläinten Joulu -tapahtuma
ja kerhon oma Kuusijuhla jouduttiin suruksemme
peruuttamaan, mutta pienenä lohtuna kutsumme
kaikki osallistumaan Facebook-tapahtumana
julkaistavaan kuvakavalkadiin: CORGIEN
JOULUKUVAPARAATI. Julkaise kuva jouluiselta
kävelyretkeltä, jouluvalmisteluista, aattoillan
juhlatunnelmista tai muusta aiheeseen sopivasta
hetkestä tapahtuman keskustelussa 31.12.2020
mennessä, niin pääsemme yhdessä jakamaan
nämä hetket!
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

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

Pankkitili
FI13 5229 0940 0093 70
www.turuncorgikerho.net
@turuncorgikerho

Rauhallista Joulua, toivoo Hallitus

