Suomen Coton de Tuléar ry:n TurkkiHelp

Cottonin turkin hoito on joskus vaikeaa etenkin alussa ja turkin rodunomaisena pitämiseen voi
joskus tarvita apua ja neuvoja. Kasvattaja voi olla kaukana tai ei pysty auttamaan.
Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman laaja verkosto ihmisistä joilta voi matalalla kynnyksellä
pyytää apua. Verkosto toivottavasti palvelee myös kasvattajia, jotka voivat jo pentua myydessään
kertoa TurkkiHelpin olemassaolosta kasvatinomistajille ja olla itsekin yhteydessä
turkkineuvojalistalla olevaan ja sopia tarvittavasta avusta. Turkkineuvojat ovat Coton de Tuléar
harrastajia, joilla on jo turkinhoitokokemusta.

TurkkiHelpiin ilmoittautuvat turkkineuvojat sitoutuvat neuvomaan puhelimitse tai sähköpostitse
kaikkia cottonin omistajia turkin hoitoon liittyvissä kysymyksissä oman osaamisensa ja yhdistyksen
turkinhoito-ohjeiden puitteissa. Puhelimitse ja sähköpostitse annetusta opastuksesta ei saa pyytää
korvausta. Neuvoja voi myös ilmoittaa jos on käytettävissä tarvittaessa pesujen tai turkin hoidon
opastuksessa ”kädestä pitäen” tai näyttelykunnostuksessa. Jos näissä tilanteissa sovitaan
korvauksesta neuvojalle, tämä on neuvojan ja koiran omistajan välinen asia, johon yhdistys ei ota
kantaa. Kaikki turkin kunnostukset on aina erikseen sovittava neuvojan ja koiran omistajan välillä.

Turkkineuvojien yhteystiedot tulevat yhdistyksen lehteen, kotisivuille ja facebookiin. Jos haluat
toimia yhdistyksen alaisena turkkineuvojana, täytäthän lomakkeen(tai liität sähköpostiin kaikki
vastaavat tiedot) ja toimitat sen postitse tai sähköpostitse yhdistyksen sihteerille: Päivi Toivola,
Rakuunatie 15 a 1, 01700 Vantaa tai p_lehtonen@hotmail.com.

Sitoudun toimimaan turkkineuvojana ja antamaan neuvoja korvauksetta puhelimitse ja / tai
sähköpostitse Suomen Coton de Tuléar ry:n turkinhoito-ohjeiden mukaisesti.

Nimi:______________________________
Paikkakunta:________________________

Annan neuvontaa:
Puhelimitse numerossa:__________________________
Sähköpostitse osoitteessa:_____________________________
Jos haluat määrittää ensisijaisen yhteydenottokanavan tai esim. määrittää soittoajat, voit tehdä
ilmoittaa tiedot tässä:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lisäksi sovittaessa olen käytettävissä:
Pesun, kuivauksen ja muiden hoitotoimenpiteiden opastuksessa
Takkujen avaamisessa
Näyttelykunnostuksessa
Annan tälläistä apua:
Kotonani
Omistajan kotona, jolloin mahdollinen
maantieteellinen alue on:______________________________
Muita mahdollisia lisätietoja:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tietojesi muuttuessa tai jos haluat lopettaa turkkineuvojana toimimisen ilmoitathan siitä
kirjallisesti sihteerille!
Toimita lomake sihteerille osoitteeseen:
Päivi Toivola
Rakuunatie 15 a 1
01700 Vantaa
tai sähköpostitse sisällyttämällä kaikki lomakkeen tiedot viestiin: p_lehtonen@hotmail.com

