Suomen Coton de Tuléar ry:n sähköinen kuukausitiedote
Helmikuu 2016
Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus ryhtyy jatkossa julkaisemaan sähköistä tiedotetta rotuumme
ja yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista! Saamamme palautteen perusteella lisäämme tiedottamista ajankohtaisista asioista. Haluamme vastata jäsentemme tarpeisiin ottamalla käyttöön
uusia tiedotuskanavia. Tiedote on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta ja se toimitetaan sähköisesti
kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.

Cotonit-lehti vuonna 2016
Cotonit lehti ilmestyy vuonna 2016 neljä kertaa,
aineistojen aikataulu:
Lehti C1: materiaalin viimeinen jättöpäivä 31.1.2016
Lehti C2: materiaalin viimeinen jättöpäivä 30.4.2016
Lehti C3: materiaalin viimeinen jättöpäivä 31.7.2016
Lehti C4: materiaalin viimeinen jättöpäivä 31.10.2016
Lehden päätoimittajana toimii Meeri Sevilä-Niang ja
lehti taitetaan ja painetaan Kevama Oy:ssä.
Aineistot pyydetään osoitteeseen:
suomencotondetulear@gmail.com

Cotonit-lehti etsii jäsenistä toimittajakuntaan innokkaita ja idearikkaita sisällönmetsästäjiä ja -tuottajia!
Tarvitsemme ihmisiä, joilla pysyy kynä kädessä ja "sanansäilä" heiluu kepeän vaivattomasti. Emme vaadi tai edellytä aikaisempaa
kokemusta (vaikka sellainenkin osaaminen
tulee suureksi hyödyksi), vaan etsimme ihmisiä, jotka haluavat tehdä rotumme lehdestä
jäsentemme näköisen, puuvillan pehmeän
lehden, jossa on mielenkiintoista sisältöä
kaikille lukijoille.
Tarvitsemme lehteen jatkuvasti myös täytekuvia kaikenkarvaisista cottosista. Täytekuvat voivat olla valokuvien lisäksi piirustuksia,
pääasia on, että kuvissa on pääosassa cottonit. Kuvia voi lähettää jatkuvasti osoitteeseen
suomencotondetulear@gmail.com
Toivomme myös saavamme paljon palautetta
lehdestä ja ideoita lehden sisällöksi!
Lisätietoja tehtävästä ja lehdestä antaa mielellään päätoimittaja Meeri Sevilä-Niang
puuvillaparatiisi@gmail.com.
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Vuoden Coton 2016 kilpailu

Vuoden 2016 jäsenmaksut

Vuoden Coton 2016 kilpailussa on uusi sarja, Parhaiten ulkomailla pärjännyt Coton.

Muistathan maksaa vuoden 2016 jäsenmaksun!
Jäsenmaksun laskun löydät lehdestä 4/2015, emme lähetä tänäkään vuonna erillistä laskua.

Tutustuthan sarjan sääntöihin cotondetulear.fi
Vuoden Coton kilpailussa noudatetaan vuonna
2016 muilta osin vuoden 2015 sääntöjä. Pentujen
tulokset ja ulkomaan tulokset pyydetään vuoden
lopussa toimittamaan pisteiden laskijalle.

Maksutiedot:
Tilinumero: FI33 1492 3000 1112 83
Saaja: Suomen Coton de Tuléar ry
Summa: Varsinainen jäsen 28e/vuosi, perhejäsen
10e/vuosi, ulkomailla asuva jäsen 38e/vuosi
Viitenumerona toimii jäsennumero, jonka löydät
lehden takakannesta tai jäsensihteeriltä
(jasensihteeri.cotonit@toydogs.net)
Jäsenmaksun eräpäivä on 25.2.2016.

Vuoden 2016 kasvattajamainokset
Tärkeää tietoa kasvattajille
Kennelliitosta!
Huomaathan tämän sähköpostin liitteenä olevan
tiedotteen Kennelliitolta! Liitteessä tärkeää asiaa
kasvattajille:




Välimuotoisen lanne-ristinikaman jalostussuositus
Jalostusneuvojien peruskurssi
Ulkomaisten urosten jalostuskäytön poikkeusluvat

Vuoden 2016 kasvattajamainoksen hinta on 15€.
Maksathan maksun yhdistyksen tilille (ks. yllä tilinumero, viestikenttään kennelnimi) ja toimita
mainos internetsivujen päivittäjälle woolwillas@gmail.com ja lehteen suomencotondetulear@gmail.com

Suomen Coton de Tuléar ry:n sähköinen kuukausitiedote
Helmikuu 2016
Yhdistyksen jäsenet saavat alennusta Findogsilta!
Findogs tarjoaa Suomen Coton de Tulear ry:n jäsenille edun -10% yli 50 euron ostoksistaan. Etu ei koske
turkinkuivaimia, niiden osia, tai trimmauskoneita eikä Ziwipeak-tuotteita. Edun saa syöttämällä kampanjakoodikenttään Cottoni2016.

Jalostustoimikunnalta:
Yhdistyskokousten mukaisesti jalostustoimikunta on alkanut valmistella urosten jälkeläismäärän rajoittamista. Jalostustarkastuksia järjestetään tänä vuonna lisää. Kaikkiaan yli 70 koiralle
on jo tehty jalostustarkastus. Niiden tulokset
löytyvät yhdistyksen nettisivuilta ”Jalostus” valikon alta.
Jalostustoimikunta toivoo saavansa jäseniltä
lisää yhteydenottoja! Sähköpostiosoite on: jalostustoimikunta.coton@toydogs.net

Coton Shop
Neopreenisuojus 11” tabletille / iPadille on tukeva iskuja vaimentava lisäsuoja tabletillesi tai
miniläppärillesi, kun kuljetat sitä matkalaukussa,
repussa tai muuten vaan mukanasi. Neopreenikotelon sisämitat noin 30 × 20 cm. Ulkomitat
noin 32 × 24 cm.
Hinta 18,00 € (+tämän tuotteen postitus 5€)
Tilaa tämä tuote ja muita osoitteesta
http://cotonshop.mycashflow.fi tai cotonry.shop@gmail.com

