Jäsentiedote 1/2019
Hyvää alkanutta Corgivuotta 2019!
Vuosi on alkanut reippaasti, koirajumppaajat ovat
olleet vauhdissa jo heti tammikuun alusta alkaen.
Lisää hauskaa ja hyödyllistä ohjelmaa on luvassa
koko vuodelle. Muista ottaa jäsenyydestäsi kaikki
hyöty irti ja osallistua kerhon tukemaan toimintaan.
Jos omatunto vielä kolkuttaa viime vuoden maksamattoman jäsenmaksun suhteen, ehtii aisan
vielä hoitamaan. Ota yhteyttä kerhon rahastonhoitajaan Yrjö Kohoon. Jäsenmaksuilla katamme
kerhon jäsentoiminnan ja pystymme tarjoamaan
edullisia tapahtumia jatkossakin!
-Outi
******************************

HELMIKUUN HELMI!

Hinta corgikerhon jäsenille on 65€/koirakko (normaalihinta 75€). Vielä ehdit mukaan ilmoittautumiset sähköpostilla um.nikko@netti.fi
Maksu yhdistyksen tilille FI13 5229 0940 0093 70.
Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/aktivointi

******************************

KERHOTAPAAMISET
Aloitamme säännölliset kerhotapaamiset joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 19.00
Tähkäpuiston koira-aitauksessa, Petreliuksessa.
Aitaus sijaitsee Pertuntien päässä. Rauhallisesssa
koirapuistossa on corgien ja heidän omistajiensa
mukava tutustua toisiinsa. Ensimmäisen kerran
tapaamme 5.2.Tervetuloa!

Nyt viimeistään on aika aktivoitua ja ilmoittautua
helmikuussa järjestettävälle
******************************
RALLYTOKOTREENIT JATKUVAT
Maaliskuun sunnuntai-illat treenataan rallytokoa
Tuijan Koirakoulussa. Corgikerhon oma pienryhmä treenaa 3.-31.3.klo 20-21 Tuija Seren opastuksella. Pikaiset ilmoittautumiset
um.nikko@netti.fi
Viiden kerran koulutukset maksavat jäsenillemme
75€/koirakko. Harjoitukset räätälöidään koirakkokohtaisesti.
AKTIVOINTI- JA VIRIKKEISTÄMISKURSSILLE
torstaisin 7.-28.2. klo 18-19
Helmikuussa tarjoamme koirillemme aivojumppaa!
Kurssilla syvennytään koiran virikkeistämiseen
päämääränä kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ohjaajat oppivat paremmin ymmärtämään koiran omaehtoisen tarjoamisen kautta tapahtuvaa oppimisja koulutusprosessia, jonka seurauksena minkä
tahansa tempun opettaminen arjessa on helpompaa.
Kurssille ei ole ikä- tai taitovaatimuksia - tämä sopii hyvin myös pennuille!

LIU LAU LASKIAISTA 5.3.
Maaliskuun kerhotapaaminen järjestetään kuitenkin Laskiaisen kunniaksi Ruissalon Saaronniemessä 5.3. klo 17.30. Yhteisen ulkoilun jälkeen
kokoonnumme nuotiolle grillaamaan. Kerho tarjoaa mehut ja makkarat!

Mukaan mahtuu 15 paimenta. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita – tule kokeilemaan syttyvätkö
paimenkoirasi vietit!
Paikka varmistuu, kun maksat osallistumismaksun
yhdistyksen tilille FI13 5229 0940 0093 70. Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/paimennus.
SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA!
Muista seurata tiedottamistamme myös omassa
facebookryhmässämme. Jätä kommenttisi sinne
aina silloin tällöin, niin viestit varmasti nousevat
esille uutisvirrassasi!
Maaliskuussa on myös kerhon SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 18.3. klo 18.00. Paikka
on ravintola Ilo Itäharjulla, os. Kalevantie 25. Esityslista lähetetään myöhemmin. Esillä ovat sääntömääräiset asiat. Mikäli sinulla on asia, jonka haluat vuosikokouksen käsittelyyn, toimita tiedot siitä
15.2. mennessä sähköpostilla, um.nikko@netti.fi.
Kerho tarjoaa tuttuun tapaan kokoukseen osallistuville pizzat!

******************************
Kevään kuluessa on tulossa vielä paljon muutakin
ohjelmaa, mutta etukäteistietona jo nyt:

Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Oona Kurjenrauma
Johanna Kurokallio
Terhi Lindroos
Ulla-Maija Nikko, vpj,
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää

050 512 1799
0400 518109
0400 990 606
044 532 6403
050 321 9760
044 906 4342
050-5011432

Anna Fälden, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja

044 207 4721
040 0735 960

Pankkitili

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

Kesä tuntuu nyt vielä etäiseltä unelmalta, mutta
eipä aikaakaan kun kesälaitumet kutsuvat! Corgikerhon oma PAIMENNUSPÄIVÄ järjestetään Somerolla Woollandiassa 8.6.
Koska koulutuspäivä laskutetaan kerholta jo huhtikuussa, tarvitsemme myös sitovat ilmoittautumiset
ajoissa! Voit siis ilmoittautua jo nyt:
um.nikko@netti.fi
Ohjelmassa on teoriaa ja kaksi kierrosta lampailla/koirakko. Kerhohinta 50€/koirakko sisältää
myös salaattilounaan ja kahvit. Seuralaisten ja
muiden kuunteluoppilaiden hinta on 11€/hlö.

