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VUOSIKOKOUS 15.2.

Tammikuu on talven sydän! Vaikka siirryimmekin
jo kohti toista koronakevättä, on sydän täynnä
toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Uutta
kalenteria on mukava ryhtyä täyttämään
erilaisilla corgitapahtumilla! Rajoituksista johtuen
aloittelemme varovaisesti ja aina terveysseikat
muistaen, turvavälejä noudattaen, maskeilla
varustautuneena, pienryhmissä harrastaen.
Pienten ryhmäkokojen vuoksi kannattaakin olla
aktiivinen ilmoittautumisten kanssa!
Tiedotteessa on myös ennakkotietoja tulevasta
ohjelmasta – muista seurata tiedottamistamme
myös facebookin ja instagramin puolella!
-

Kerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään
15.2. klo 18.00. Kokoukseen on mahdollista
osallistua myös etäyhteydellä. Tarkemmat tiedot
ja ohjeet tulevat helmikuun alussa. Jos sinulla on
asioita, jotka haluat vuosikokouksen
päätettäväksi, ilmoita niistä 31.1. mennessä, niin
asiat ehtivät esityslistalle!

14.2. vietämme YSTÄVÄNPÄIVÄÄ JA
LASKIAISRIEHAA Ruissalossa, Saaronniemen
koira-aitauksessa klo 12.00 alkaen. Saaronniemen
ympäri kiertää myös mukava lenkkipolku! Kerho
tarjoaa mehut ja makkarat ym! Tarjoilujen vuoksi
ilmoittautumiset etukäteen um.nikko@netti.fi

Outi

**********************
CORGITREFFIT TÄHKÄPÄÄN KOIRA-AITAUKSESSA
jatkuvat vapaamuotoisina jokaisen kuukauden
ensimmäisenä tiistaina – seuraavan kerran siis
2.2. klo 19.00. Koirapuisto löytyy Pertuntien
päästä. Meno puistossa voi joskus yltyä vähän
raisuksi ja sen vuoksi näin vuoden alussa
muistutamme hyvästä koirapuistoetiketistä!
Tiedotteen lopusta löydät vinkkejä turvalliseen ja
mukavaan koirapuistoulkoiluun.

YHTEISLENKIT TURUN ALUEELLA JA
LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ
Keskimäärin kerran kuukaudessa lähdemme
yhdessä lenkkeilemään ja tutustumaan
kotiseutumme ulkoilualueisiin. Ensimmäinen

yhteislenkki suuntautuu Turun lentokentän
vieressä sijaitsevalle Pomponrahkan
luonnonsuojelualueelle, ja se tehdään
Kalevalanpäivänä 28.2. Kokoontuminen klo 12.00
parkkipaikalla. Pomponrahka on helpoimmin
saavutettavissa Vahdontien kautta, josta on kulku
suon lounaisreunan pysäköintipaikalle. Tästä
lähtee viitoitettu polku suon pitkospuureitille.
Ilmoittautuminen etukäteen um.nikko@netti.fi,
Ryhmässä 9 hlö.

Valmennusryhmä harrastuskoirille! Lystitassun
Saara Uljas on räätälöinyt corgikerholle oman
valmennuksen, jossa harjoitellaan taitoja, joista
on hyötyä kaikissa harrastuksissa. Harjoitukset
voidaan soveltaa jokaiselle koirakolle tason
mukaan, vasta-alkajasta konkariin. Valmennus
kestää kaksi kuukautta, ja sen aikana on
käytännön treenit joka toinen viikko. Väliviikoilla
on etävalmennusta verkossa. Saara on itsekin
entinen corgisti, ja hän kilpailee tuloksekkaasti
useammassa eri lajissa. Pienryhmä starttaa 22.4.
torstaisin klo 19.00.

Toukokuussa
Keskiviikkoisin kiidetään agilityn huumassa.
Naantalin koirakoulun Anni Suovuori ohjaa
corgeille suunnitellun alkeiskurssin Vanton tilalla.

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

Kalenterit esiin! Ennakkotietoa kevään muusta
ohjelmasta:
Maaliskuussa
Koirakylpylään! Kerholle on varattu vuoro
Hyvinkään Onnenkoiraan lauantaina 20.3. klo
12.00-13.00.

Huhtikuussa
Hajutyöskentelyä! Tutustumme monipuolisesti
hajutyöskentelyn eri muotoihin Evan Koirakoulun
kurssilla. Luvassa on noseworkia, virikejäljestystä
ja henkilöhakua. Saamme myös tietoa ID-haun
kiehtovasta maailmasta. Harjoitukset tehdään
jokaisen lähtötason mukaisesti – kurssi sopii siis
sekä vasta-alkajille että jo asiaan vihkiytyneille
harrastajille. Seitsemän kerran kurssi tulee
olemaan maanantaisin klo 18.00 ajalla 12.4. 24.5.

Kerhon oma Match Show järjestetään
Helatorstaina 13.5. Kupittaan Kaivonkentällä.

Paimennuspäivä sunnuntaina 23.5. Karjataidon
tilalla Liedossa, Kaisa Hilskan taitavassa
ohjauksessa.
Lisätietoja tulossa!

**********************
JÄSENETU!
Alkuvuoden tapahtumissa esittäytyy myös uusi
yhteistyökumppanimme YORA. YORA on
luonnollista ja vastuullista, hyönteispohjaista
koiranruokaa, joka tekee hyvää niin koirallesi kuin
koko maapallollemme!
Turun Corgikerhon jäsenille on alennuskoodi
YORAn verkkokauppaan (www.yora.fi).
Alennuskoodi oikeuttaa koko vuoden 2021 ajan
10% alennuksen verkkokaupan ostoksista. Koodi
on: TURKUCORGI10

Suoran linkin
https://yora.fi/discount/TURKUCORGI10 kautta
alennuskoodi tulee automaattisesti tilaukseen.

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

Aktiivista Corgivuotta 2021
toivoo Hallitus

KÄYTÖKSEN KULTAINEN KIRJA CORGITREFFEILLE
Turun corgit tapaavat Tähkäpään koiraaitauksessa joka kuukauden ensimmäisenä
tiistaina klo 19.00. Tapaamiset ovat sujuneet
mukavasti, ilman mitään erityisiä ongelmia.
Jotta niiltä vältyttäisiin jatkossakin, kerrataan
tässä vielä ”etikettisäännöt”
koirapuistovierailuille!
1. Meillä jokaisella on velvollisuus ja vastuu pitää
yllä turvallista ja hyvää henkeä
koirapuistossa. Koiran omistaja vastaa
vahingoista, jotka hänen koiransa aiheuttaa
muille koirille tai ihmisille.
2. Tuo koirasi puistoon vain terveenä!
Oksenteleva tai ripuloiva koira on syytä jättää
kotiin toipumaan ennen yhteisiä leikkejä. Muista
erityisesti näin epidemia-aikana tulla itsekin
puistoon vain terveenä. Noudata turvavälejä ja
käytä maskia, jos puistossa on niin paljon väkeä,
ettei turvavälien noudattaminen ole mahdollista.
3. Noudata Suomen Kennelliiton
rokotussäännöksiä. Pentujen kohdalla muista
noudattaa kahden viikon varoaikaa rokotusten
jälkeen.
4. Kiimainen narttu ei voi osallistua treffeille.
Suunnittelemattomien pentujen lisäksi tiedossa
voi olla lievää ankarampaa nahistelua urosten
joukossa, jos lempi leimahtaa – mahdollisesti
monelta taholta! Narttu tuoksuu houkuttelevalta
urosten nenään vielä jonkin aikaa juoksun

jälkeenkin – noudata siis varoaikaa tässäkin
asiassa!
5. Avaa ja sulje portti huolellisesti saapuessasi ja
lähtiessäsi. Jokainen vastaa itse omasta
koirastaan ja on tärkeää pitää huolta siitä, että
koirat eivät pääse karkaamaan portista ja että
sisään- ja uloskäynti on kaikille turvallista.
6. Koirapuistossa ulkoillaan aina ilman talutinta.
Näin koirat pystyvät tulkitsemaan toistensa
eleitä, eikä hihnassa tempominen turhaan
nostata viettitasoa.
7. Koiraa ei saa jättää yksin tai ilman aikuisen
valvontaa koirapuistoon! Lapset voivat olla aivan
yhtä vastuullisia koiranomistajia kuin aikuisetkin,
mutta eivät aina pysty toimimaan tarvittavalla
tavalla, jos jotakin yllättävää sattuu.
8. Siivoa koirasi jätökset. Puistossa on jäteastia ja
lapio tätä varten. Jokainenhan on tietysti
muutenkin varustautunut keräämään koiransa
jätökset kaduilta, joten tämä ei varmasti ole
ongelma – kunhan vaan muistaa seurata koiransa
touhuja! Likaisesta puistosta tulee kotiin likainen
koira, joka mahdollisesti ehtii liata matkalla myös
auton. Myös monet taudit ja loiset tarttuvat
ulosteiden välityksellä.
9. Jätä lelut kotiin. Pallojen, keppien ja muiden
lelujen heittely kiihdyttää koiria ja saattaa
aiheuttaa turhaa kilpailua ja riitaa. Keppi suussa
kaahaava koira voi aiheuttaa vaaratilanteita
vauhdikkaassa menossa.
10. Jos koirasi on aggressiivinen muita koiria tai
ihmisiä kohtaan, rähisee jatkuvasti ja käy toisten
koirien kimppuun, sitä ei pidä tuoda
koirapuistoon harjoittelemaan sosiaalisia taitoja.
Tämä treeni kannattaa ensin tehdä turvallisesti
muualla. Hyvätkin koirakaverukset nahistelevat
joskus keskenään ja silloin on koirien omistajien
velvollisuus puuttua asiaan. Jos tilanne pääsee
ryöstäytymään käsistä, kannattaa omistajan viedä
kuumakalle kotiin jäähylle. Joskus kemiat eivät
vaan osu yhteen, mutta seuraavalla kerralla kaikki
voi taas sujua mainiosti!
11. Jos sinusta tuntuu siltä, että leikki käy sinun
koirallesi liian rajuksi, hae se pois tilanteesta

12. Jos koirasi on kovin arka, pelkää tai ahdistuu
koirapuistossa, vie se pois. Koirapuistossa pitää
kaikilla olla hauskaa!
13. Jos itselleen kuoppaa kaivaa, siihen toinen
helposti lankeaa! Jos koirasi rakastaa kuoppien
kaivamista, täytä kuopat ennen poistumistasi
ettei kukaan kompastu niihin.
Hauskoja Corgitreffejä kaikille!

