JÄSENTIEDOTE 2/2021
Helmikuu on helmeillyt ihanasti hangilla! Vaikka
sade nyt yrittääkin levittää alakuloa kilpaa
kiristyvien koronarajoitusten kanssa, niin me
katsomme toiveikkaasti kohti kevättä.
Corgihallitus on saanut uuden hallituksen ja tässä
haluammekin vielä kiittää Anna Fäldeniä ja Oona
Kurjenraumaa, jotka siirtyivät muihin haasteisiin.
Varmasti näemme näitä aktiivisia harrastajia
kuitenkin jatkossakin tapahtumissamme!
Toivotamme tervetulleiksi uudet hallituksen
jäsenet Mia Aveniuksen ja Rosamari Rissasen!
Vanhoina konkareina jatkavat vielä Ulla-Maija
Nikko varapuheenjohtajana, Pia Rostedth, Sanna
Sillanpää ja Johanna Taka-Anttila sihteerinä. Yrjö
Koho istuu edelleen tukevasti rahakirstun päällä
ja toimintaamme tarkastaa Vesa Lehto ja hänen
varahenkilönään Agneta Stigzelius-Troberg. Minä
kiitän kaikkia luottamuksesta jatkaessani kerhon
puheenjohtajana.
-

KOIRAKYLPYLÄÄN!
Koirakylpylän osallistujamäärän joudumme nyt
valitettavasti myös rajoittamaan kuuteen koiraan.
Kerholle on varattu vuoro Hyvinkään
Onnenkoiraan lauantaina 20.3. klo 12.00-13.00.
Pari uintipaikkaa on vielä jäljellä – ilmoittaudu
nopeasti um.nikko@netti.fi, jos haluat mukaan.
Hinta: 10€/uimari, 15€ mikäli haluat
yhteiskuljetukseen.

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

Outi

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

KEVÄTTÄ NENÄSSÄ!

Kiristyvistä kokoontumisrajoituksista johtuen
CORGITREFFIT TÄHKÄPÄÄN KOIRA-AITAUKSESSA
2.3. peruutetaan!
Toivottavasti huhtikuussa tilanne on jo parempi,
ja päästään silloin taas tapaamaan!
Maaliskuulle emme myöskään suunnittele nyt
mitään yhteislenkkiä – palataan siihenkin
huhtikuussa.
HUOM! Luovumme myös 28.2. suunnitellusta
Pomponrahkan yhteislenkistä! Tämä parin viime
hetkessä tulleen peruutuksen sekä säätilan
vuoksi – pitkospuut ovat tällä hetkellä petollisen
liukkaat!

Huhti-toukokuussa tutustumme monipuolisesti
hajutyöskentelyn eri muotoihin Evan Koirakoulun
kurssilla maanantaisin klo 18.00 ajalla 12.4. 24.5. Seitsemän kerran kurssilla on luvassa
noseworkia, virikejäljestystä ja -hakua. Saamme

myös tietoa ID-haun kiehtovasta maailmasta.
Harjoitukset tehdään jokaisen lähtötason
mukaisesti – kurssi sopii siis sekä vasta-alkajille
että jo asiaan vihkiytyneille harrastajille.

Hinta: kerhon jäsenille 65€/koirakko
Voit ilmoittautua pienryhmään jo nyt,
um.nikko@netti.fi

Harjoittelemme turvallisesti pienryhmässä.
Hinta: kerhon jäsenille 85€/koriakko
Ilmoittautumiset: um.nikko@netti.fi

HARRASTUSKOIRIEN VALMENNUSRYHMÄ
starttaa 22.4. alkaen torstaisin klo 19.00!

Kerhon oma Match Show järjestetään
koronarajoitusten salliessa Helatorstaina 13.5.
Kupittaan Kaivonkentällä. Merkitse tämä jo
kalenteriisi – lisätietoja tulossa myöhemmin!

Lystitassun Saara Uljas on räätälöinyt
corgikerholle oman valmennuksen, jossa
harjoitellaan taitoja, joista on hyötyä kaikissa
harrastuksissa. Harjoitukset voidaan soveltaa
jokaiselle koirakolle tason mukaan, vastaalkajasta 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.
Hinta: kerhon jäsenille 65€/koirakko
Voit ilmoittautua pienryhmään jo nyt,
um.nikko@netti.fi

**********************
Toukokuussa kiidetään CORGIAGILITYN
huumassa.
Naantalin koirakoulun Anni Suovuori ohjaa
corgeille suunnitellun alkeiskurssin Vanton tilalla
5.-26.5. keskiviikkoisin klo 19-20

PAIMENCORGIT KOHTAAVAT sunnuntaina 23.5.,
kun järjestämme kovasti toivotun
paimennuspäivän Karjataidon tilalla Liedossa,
Kaisa Hilskan taitavassa ohjauksessa.
Hinta: Corgikerholaisten osallistumishinta on
45€/koirakko, saman ohjaajan toinen koira 35€.
Muille 55€/koirakko, saman ohjaajan toinen koira
45€. Kuunteluoppilaita otamme mukaan hintaan
20€/hlö, mikäli kokoontumisrajoitukset sallivat
Voit ilmoittautua pienryhmään jo nyt,
um.nikko@netti.fi

JÄSENETU!
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
Johanna Taka-Anttila, sihteeri
Ulla-Maija Nikko, vpj
Mia Avenius
Rosamari Rissanen
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää

050 512 1799
0400 821927
050 321 9760
040 706 7760
040 717 0010
044 906 4342
050 5011432

Yrjö Koho, rahastonhoitaja

040 0735 960

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

Aktiivista Corgikevttä 2021
toivoo Hallitus
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