HUOM! 20.9. illalla ei ole treenejä – sen tilalla
teemme

JÄSENTIEDOTE 9/2020

KÄVELYRETKEN HISTORIALLISELLE VIRNAMÄELLE
20.9. klo 17.00

Syksyllä ulkoilemme yhdessä, jos vain sää sen
sallii!
Lokakuussa pääsemme siirtymään loskakelien
alta lämpimään hallitilaan treenaamaan. Kerho
on vuokrannut Doxx Areenalta hallin lokajoulukuun ajaksi. Halli sijaitsee Raisiossa,
osoitteessa Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO.
Hallivuoromme ovat tiistaisin ja sunnuntaisin.
Treenaamaan pääset joko kerhon järjestämillä
kursseilla, tai voit varata hallin myös yksityiseen
harjoitteluun. Laajennamme kurssien
lajivalikoimaa toiveittenne mukaan, kun saamme
toiminnan oikein kunnolla käyntiin!
-

Outi

Virnamäen muinaismuistoalue sijaitsee aivan
Turun ydinkeskustan tuntumassa. Se on
merkittävä osa Suomen varhaista
kulttuurihistoriaa. Kierros vie meidät keskelle
historiallista kulttuurimaisemaan ja kuulemme
tarinoita tuhannen vuoden takaa.
Kokoontuminen Aurajoen opastuskeskuksen
edessä, Valkkimyllynkuja 2, 20540 Turku.
Virnamäen ohi liikennöivät Turun
paikallisliikenteen vuorot 55 ja 56. Keskustasta
päin tultaessa kannattaa kyydistä jäädä pois
Halistensillan jälkeisellä pysäkillä.

******************************
PUISTOTREENIT KAARINAN URHEILUPUISTOSSA
jatkuvat vielä syyskuun ajan sunnuntai-iltaisin klo
19.00 .

CORGITREFFIT 6.10. klo 19.00
Tähkäpään koira-aitauksessa, Pertuntien päässä,
satoi tai paistoi!

******************************
DOXX-HALLISSA TAPAHTUU!
Lokakuun ohjelmassa on arkitottelevaisuutta,
näyttelytreenejä, kehonhuoltoa ja
takapäänkäyttöharjoituksia, virikkeistämistä ja
puuhailua sekä corgijoogaa! Pääsemme myös
tutustumaan Ressu-toimintaan.

Kurssin hinta on Corgikerhon jäsenille
40€/koirakko (muut 45€/koirakko). Ohjaajana
toimii fysioterapeutti ja corgiharrastaja Johanna
Taka-Anttila.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi 25.9. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään maksuohjeet.

PÄÄTÄ JA HÄNTÄÄ
– kehonhallintaa, tasapainoa ja takapäänkäyttöä

KORVAT VAIN KORISTEENA? - tottelevaisuustta
arkeen ja juhlaan

Hyvä kehonhallinta on koiralle tärkeää niin
arkielämässä kuin monessa harrastuslajissakin.
Erityisesti pitkärunkoiselle koiralle takapään
hahmottaminen voi tuottaa haasteita. Erilaisten
käännösten, peruuttamisen ja sivuaskeleiden
opettaminen helpottuu, kun kehonhallinta
kehittyy. Hyvä kehonhallinta kasvattaa myös
koiran itseluottamusta. Jokainen koira hyötyy
hyvästä koordinaatiokyvystä!

Kurssilla harjoitellaan pienryhmässä
arkitottelevaisuuden keskeisimpiä asioita, mm.
kontaktia, hihnakäytöstä, luoksetuloa, vieraiden
ihmisten tervehtimistä sekä erilaisia
hoitotoimenpiteisiin ja muuhun käsittelyyn
liittyviä asioita. Harjoituksia muokataan
osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kurssi sopii kaikille ja kaikenikäisille koirille, mutta
peruskoulutuksen on hyvä olla siinä vaiheessa,
että koira pysyy hyvin ohjaajan hallinnassa.
Harjoittelemme kehonhallintaa ja takapään
käyttöä pienryhmässä neljänä peräkkäisenä
lokakuun sunnuntaina klo 18.00-18.50, alkaen
4.10.2020 lämpimässä hallissa Doxx Areenalla,
os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO. Ryhmässä
max 6 koirakkoa. Treenitunnin kesto on 50 min,
jonka jälkeen on 10 min siirtymäaika ennen
seuraavaa ryhmää.

Kurssi järjestetään neljänä peräkkäisenä
lokakuun sunnuntaina klo 19.00-19.50, alkaen
4.10.2020 lämpimässä hallissa Doxx Areenalla,
os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO. Ryhmässä
max 6 koirakkoa. Treenitunnin kesto on 50 min,
jonka jälkeen on 10 min siirtymäaika ennen
seuraavaa ryhmää.
Kurssin hinta on Corgikerhon jäsenille
40€/koirakko (muut 45€/koirakko). Ohjaajana
toimii Johanna Taka-Anttila.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi 25.9. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään maksuohjeet

KEHÄKETUKSI KUUKAUDESSA

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää
koiranäyttelyistä: Miten näyttelyyn
valmistaudutaan, ilmoittaudutaan ja mitä
kannattaa harjoitella? Miten näyttelykehä pyörii?
Miten saan esille koirani parhaat puolet
näyttelyssä? Tule oppimaan kehässä tarvittavia
taitoja kokeneen näyttelyharrastajan ja welsh
corgi pembroke ja cardigan rotujen kasvattajan
ohjauksessa!
Näyttelykoulutusta järjestetään loka-joulukuussa
tiistaisin 6.10.2020 alkaen lämpimässä hallissa
Doxx Areenalla, os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200
RAISIO. Harjoitusaikoja on kaksi, klo 11.00-11.50
ja 17.00-17.50, joten myös etä- tai vuorotyössä
käyvien on mahdollista osallistua koulutukseen!
Treenitunnin kesto on 50 min, jonka jälkeen on
10 min siirtymäaika ennen seuraavaa ryhmää.
Koulutuksen hinta on 40€/koirakko/kk (muut
45€/koirakko/kk). Voit osallistua itsellesi sopivana
aikana ja halutessasi vaikka molempiin ryhmiin!
Ohjaajana toimii Outi Toivola, kennel
Heinikosken.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi. Ilmoittautuneille lähetetään
maksuohjeet.

CORGIJOOGAA!

Alkaako tuleva työviikko painaa mieltä jo
sunnuntaina? Päästä irti stressistä ja osallistu yinjoogaan ystävällisten ja ihmisrakkaiden corgien
seurassa! Vuorovaikutus koiran kanssa nostaa
veren serotoniini- ja dopamiinitasoja, mikä
rauhoittaa ja tuo mielihyvän tunteen. Koiran
läsnäolo ja silittäminen alentavat verenpainetta
ja hidastavat sykettä. (Lääketieteen ja kirurgian
tohtori Heimo Langinvainion tutkimus, 2017)
Corgijooga järjestetään sunnuntaina 18.10. klo
16.00-17.30 lämpimässä koiraharrastushallissa
Doxx Areenalla, os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200
RAISIO. Ohjaajana toimii fysioterapeutti ja
joogaharrastaja Johanna Taka-Anttila.
Joogatunti koostuu helpoista asennoista, jotka
auttavat kehoa rentoutumaan. Tunnilla tehdään
pitkiä venytyksiä, jotka hoitavat kehon
sidekudoksia ja niveliä, sekä edistävät
nestekiertoa. Corgijooga tarjoaa harjotteiden
lisäksi myös rentouttavaa vuorovaikutusta
leppoisien corgien kanssa. Jooga sopii corgienkin
sielunelämään – ne ovat lempeitä lemmikkejä,
mutta saattavat tuoda joogaamiseen myös omia
yllätyksiään. Ei voi tarkkaan tietää, mitä kaikkea
voi tapahtua!
Tarvitset tunnille lämpimät, joustavat vaatteet
(halli on tarkoitettu koiraharrastukseen ja voi
tuntua viileämmältä kuin urheilusali) sekä
joogamaton tai muun alustan, esimerkiksi viltin ja
villasukat. Huom! hallissa ei ole erillisiä

pukeutumis- tai peseytymistiloja. Tunti sopii
myös aloittelijoille. Ryhmään mahtuu mx 20 hlö.
Hinta on 15€/hlö sisältäen ohjauksen 45 min ja
sen jälkeen teetä ja sympatiaa tarjoavat suloiset
corgit.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi 15.10. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään maksuohjeet.
RESSU-TOIMINTA TUTUKSI

Ressu-toiminta on ammatillisesti ohjattua
vapaaehtoistoimintaa, jossa tukihenkilö toimii
oman koiransa kanssa lapsen tai nuoren tukena.
Tuki on välittävää läsnäoloa ja aikaa yhteisen
tekemisen merkeissä. Koira innostaa ulkoiluun ja
tarjoaa luontevasti läheisyyttä.
Tukihenkilö on luotettava aikuinen, joka
antoisassa tehtävässään pääsee jakamaan ilon
koirastaan lapsen tai nuoren kanssa. Tukihenkilön
koira on tottunut lapsiin ja tutustuu mielellään
uusiin ihmisiin. Se on terve ja hyvin hoidettu.
Tukihenkilöt ja koirat on valittu huolella ja
tukihenkilöt koulutetaan tehtäväänsä.
Oman tukihenkilön voi saada 7-17 -vuotias lapsi
tai nuori oman sosiaalityöntekijänsä kautta.
Mukana toiminnassa on yhtä lailla tyttöjä kuin
poikia. Toiminta on kaikille vapaaehtoista.
Tule tutustumaan Ressu-toimintaan tiistaina
27.10. klo 20.00 Doxx Areenalle, os. Varastokatu
4, ovi 4, 21200 RAISIO. Ilmoittautuminen 23.10
mennessä sähköpostilla, um.nikko@netti.fi

Tilaisuus on osallistujille ilmainen. Kahvitarjoilu.
******************************
Marraskuussa näyttelytreenit jatkuvat, ja niiden
lisäksi on luvassa rallytokoa, hajutyöskentelyä,
puuhapäivä sekä pienille koirille suunnattu
Match Show Halloweenin merkeissä.
PURAISIKO RALLYKÄRPÄNEN?

”Rallytoko on hauskaa aktivointia, jota voivat
harrastaa kaikenikäiset ja kaiken kokoiset koirat
ja ihmiset! Tärkeintä radalla ja treeneissä on
iloinen kontakti, liikkeet suoritetaan hymyssä suin
hännät heiluen.”
Treenaamme rallytokon alo-avo luokan liikkeitä
neljän harjoituskerran kurssilla marraskuussa,
sunnuntaisin klo 19.00-19.50, alkaen 8.11.2020
lämpimässä hallissa Doxx Areenalla, os.
Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO. Ryhmässä
max 6 koirakkoa. Treenitunnin kesto on 50 min,
jonka jälkeen on 10 min siirtymäaika ennen
seuraavaa ryhmää.
Kurssin hinta on Corgikerhon jäsenille
40€/koirakko (muut 45€/koirakko). Ohjaajana
toimii rallytokon mes-luokassa kilpaileva Johanna
Taka-Anttila.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi 30.10. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään maksuohjeet.

MIHIN NENÄ NÄYTTÄÄ? – nosework etsinnät

PUUHISPÄIVÄT

Mielekästä nenänkäyttötreeniä jokaiselle koiralle!
Nosework ei vaadi koiralta tai ohjaajalta mitään
erikoistaitoja, perushallinta riittää harjoituksiin
osallistuvilta. Laji sopii myös aroille koirille, koska
lajia ei tarvitse harrastaa ryhmässä. Nosework
tarjoaa valtavat mahdollisuuden koiran
virikkeistämiseen!

Koiralle on tärkeää päästä tyydyttämään
lajinomaisia tarpeitaan – haistelemista,
tutkimista, ruuan etsimistä, kaivamista
jäljestämistä, repimistä jne. Kotona ja
puutarhassa nämä eivät aina ole toivottuja
asioita, mutta puuhailu- ja virikkeistämisilloissa
kaikki on mahdollista! Omistajan tehtäväksi jää
rentoutua ja seurata, kun koiralla on hauskaa!
Kaikki perheenjäsenet ja koirat iästä riippumatta
ovat tervetulleita mukaan. Puuhailloista saat
ideoita koirasi virikkeistämiseen osana arkea ja
lisäät näin koirasi hyvinvointia!

Järjestämme marraskuussa noseworkiin ja
kaikenlaiseen hajutyöskentelyyn opastavia
harjoituksia ja etsintöjä yhteistyössä Koirapalvelu
Evan kanssa lämpimässä hallissa Doxx Areenalla,
os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO.
Harjoituspäivät ovat tiistaisin 10.11. ja 24.11.
alkaen klo 18.00. Jokaiselle osallistujalle
varataan 20 min yksilöllinen aika, 1-luokan
etsinnät.

Koirapalvelu Eva järjestää corgeille ja heidän
ystävilleen puuhailuiltoja lämpimässä hallissa
Doxx Areenalla, os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200
RAISIO

Koulutuksen hinta on 22 €/kerta,
ilmoittautumiset viimeistään 4 vrk ennen tulevaa
kertaa, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Ajankohdat: tiistaisin 27.10. ,17.11. ja 15.12. klo
18.00-19.45 sekä sunnuntaisin 6.12. ja 27.12. klo
12.00-13.45

Ilmoittautumiset
https://holvi.com/shop/koirapalvelueva/section/
doxx-areena
Eva Teittinen, 040 7376264
www.koirapalvelueva.fi
www.facebook.com/koirapalvelueva

Hinta: 18 €/kerta, ilmoittautumiset viimeistään 4
vrk ennen tulevaa kertaa, jonka jälkeen
ilmoittautuminen on sitova. Paikan voi
tarvittaessa myydä eteenpäin, ilmoita
muutoksesta.
Ilmoittautumiset
https://holvi.com/shop/koirapalvelueva/section/
doxx-areena
Eva Teittinen, 040 7376264
www.koirapalvelueva.fi
www.facebook.com/koirapalvelueva

Joulukuussa vuorossa on mm aktivointia ja
puuhailua, Pentu Match Show ja mahdollisesti
myös rallytokon möllikisa. Esittäkää toiveitanne!
******************************
OMATOIMINEN HARJOITTELU

Corgikerhon jäsenten on mahdollista vuokrata
hallia myös omaa harjoittelua varten edulliseen
hintaan 15€/tunti tiistaisin ja 20€/tunti
sunnuntaisin. Kerhon ulkopuolisille hinnat ovat
20€/tunti tiistaisin ja 25€/tunti sunnuntaisin.
Vapaita vuoroja voi tiedustella sähköpostilla,
um.nikko@netti.fi
******************************
TÄRKEÄT TERVEYSTUTKIMUKSET!

Kerho haluaa kannustaa jäseniään tutkituttamaan
koiransa viralisin terveystutkimuksin.
Terveystulokset antavat arvokasta tietoa koko
rotua ajatellen ja auttavat omistajaa toimimaan
koiransa parhaaksi. Virallisten
terveystutkimusten alaikäraja on 12 kk, jolloin
virallisen lausunnon voi saada lonkkien, kyynärien
ja selän (TTV & VA) osalta. Täydellisen virallisen
selkätuloksen (em lisäksi SP & IDD) saa 24 kk
täyttänyt koira.
Turun Corgikerhon jäsenenä saat 20€ hyvityksen
loppusummasta, kun viet corgisi
terveystutkimuksiin eläinklinikka Syliin. Syli
sijaitsee Raisiossa Nesteentien varrella, os.
Kreetankuja 2. Varaa itsellesi sopiva aika , p 044
9777 635. Kuvaukset tehdään pääasiassa klinikan
aukioloaikoina arkisin klo 9.00-15.30.
Tutkimusten jälkeen lähetä kuva kuitista sekä
tilinumerosi sähköpostilla osoitteeseen
tuck.jasensihteeri@gmail.com, niin maksamme
hyvityksen tilillesi.
Hinnat: Lonkat + kyynärät ED 160€ (yli 20 kg
175€)
Selkä 50-95€(hinta riippuu kuvien määrästä)
Kyynärät INC 35€
Muista tilata sähköiset lähetteet valmiiksi ennen
kuvausta! Lähetteet eivät sisälly em. hintoihin.
Tarjous on voimassa vuoden 2020 loppuun
Lisätietoja antaa Johanna Taka-Anttila, p. 0400
821927, johanna.takaanttila@gmail.com
******************************
Värikastä syksyä!
Toivottelee Hallitus

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
Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

