Jäsentiedote 2/2017
Hei !
Talven selkä näyttää jo taittuneen vaikka ollaan
vasta helmikuussa. Päivän pitenemisen huomaa
selvästi ja kevätväsymys pyyhitään pois mukavissa kerhotapahtumissa!
-Outi-

KEVÄÄN TOINEN UIMAVUORO

Tervetuloa vuosikokoukseen 21.3.2017 klo 18.00
Paikka on Itäharjun lounasravintola Ilo, Kalevantie 25, 20520 Turku

on varattu Turun Koirauimahallista torstaina 6.4.
klo 18.00-18.30. Käytössämme ovat taas kaikki
altaat, mukaan mahtuu siis 9 uimaria.
Hinta 10 e/koira.
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä
um.nikko@netti.fi ja maksu 23.3. mennessä
Turun Corgikerho ry:n tilille FI13 5229 0940 0093
70. Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/uimahalli
Muista ilmoittautua ensin, niin että saat varmistuksen, että ryhmässä on vielä tilaa!

Voit jo etukäteen käydä tutustumassa Ilon ruokalistaan, www.ilolounas.fi. Kerho tarjoaa kokouksen
osallistujille ruokailun, juomat omaan piikkiin!

VIRIKERADALLE VIRKISTYMÄÄN

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

VUOSIKOKOUS

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan
- kokouksen puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat (2)
- ääntenlaskijat (2)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Toiminnantarkastajan toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.
10. Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Kokouksen päättäminen

Koiran virikkeistäminen tarkoittaa koiran lajinomaisten tarpeiden tyydyttämistä. Näitä ovat
haistelu, tutkiminen, ruuan etsiminen, kaivaminen,
jäljestys. Tätä kaikkea on koirille luvassa Koirankodan virikeradalla! Omistajan tehtäväksi jää rentoutua ja seurata koiran touhuamista! Yhtä koiraa
varten aikaa varataan puoli tuntia. Kaikki perheenjäsenet ja koirat iästä riippumatta ovat tervetulleita
mukaan. Koirankodan halli sijaitsee osoitteessa
Inkilänkatu 4, 20300 Turku
Kerro ilmoittautuessasi koiran mahdolliset allergiat. Jos koira on herkkujen suhteen valikoiva, kannattaa ottaa mukaan koiralle maistuvia omia nameja, kaikki muu löytyy Koirankodasta!
Corgikerholle varattu aika on sunnuntaina 9.4.
alkaen klo 15.00. Mukaan mahtuu 6 koiraa, ajat
puolen tunnin välein.
Hinta 8 e/koira.
Ilmoittautumiset 18.3. mennessä
um.nikko@netti.fi ja maksu 24.3. mennessä Turun Corgikerho ry:n tilille FI13 5229 0940 0093 70.
Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/virikerata
Muista ilmoittautua ensin, niin että saat varmistuksen, että ryhmässä on vielä tilaa!

MATCH SHOW
Perinteinen mätsäri järjestetään Kupittaan Kaivokentällä keskiviikkona 3.5. Ilmoittautuminen klo
17.00 lähtien, kehät alkavat klo 18.00. Kaikki mukaan!

Kotisivuillemme voi lähettää kuvia tapahtumista,
näyttelyistä ja koirista ositteeseen
jasensihteeri(at)turuncorgikerho.net
Turun Corgikerho ry

VIRNAMÄKI-KIERROS
Lähde mukaan keväiselle kävelyretkelle ja tutustumaan esihistorialliseen Virnamäkeen torstaina
18.5. klo 18.00-19.30. Retki sopii koko perheelle!
Kokoontuminen Aurajoen opastuskeskus Myllärintalon edessä, Valkkimyllynkuja 2, 20540 Turku.
Virnamäen ohi liikennöivät Turun paikallisliikenteen vuorot 55 ja 56. Keskustasta päin tultaessa
kannattaa kyydistä jäädä pois Halistensillan jälkeisellä pysäkillä.

Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Johanna Kurokallio vpj.
Marita Mikkola
Pia Rostedt
Ulla-Maija Nikko
Terhi Lindroos
Heli Hirsikangas, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja
Pankkitili

Ilmoittautuminen 4.5. mennessä,
um.nikko@netti.fi
Retki on jäsenillemme ilmainen!

PIUPALI PAUPALI PAIMENKOIRAT!
Tule kokeilemaan heräävätkö corgisi pinnan alla
piilevät paimennusvaistot! Aikaisempaa kokemusta ei tarvita!
Järjestämme paimennuspäivän sunnuntaina
11.6. Primal Sense Farmilla Pukkilassa. Mukaan
mahtuu 12 koirakkoa ja näiden lisäksi 4 kuunteluoppilasta. Paimennuspäivä toteutuu, mikäli paimennukseen osallistuvia on vähintään 8.
Hinta 80 e/koira (saman omistajan toinen koira 60
e), kuunteluoppilaat 20 e. Hinta sisältää koulutuksen, lounaan ja kahvit. Jokainen koira pääsee
kokeilemaan paimennusta kolme kertaa päivän
aikana.
Sitovat ilmoittautumiset 10.4. mennessä
um.nikko@netti.fi ja maksu 17.4. mennessä Turun Corgikerho ry:n tilille FI13 5229 0940 0093 70.
Huom! Paimennuspäivä laskutetaan kerholta kokonaisuudessaan etukäteen!

050 512 1799
0400 990 606
044 710 1579
044 906 4342
050 321 9760
044 532 6403
040 5246 796
040 0735 960

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

