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SYYSKOKOUS
Lapin Nuuskujen syyskokous pidettiin lauantaina 24.11.18 ravintola Pahassa
Kurjessa ja kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Kyösti Kokkare.
Sääntömääräisessä kokouksessa asialistalla oli toimihenkilöiden valinta, sekä
talousarvion ja toimintasuunnitelman esittäminen vuodelle 2019. Syyskokous
valitsi Lapin Nuuskut ry:n puheenjohtajaksi Mari Tuunaisen. Johtokunnan
erovuoroisten jäsenten paikalle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Päivi Nurmi ja
Johanna Sirviö sekä varajäseniksi Kikke Haverinen ja Johanna Määttä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Kaisamarja Vihanta ja Jaana Saukko sekä
heidän varamiehikseen Saila Karinen ja Terhi Jakkila.
Toimikuntien puheenjohtajiksi vuodelle 2019 valittiin seuraavat:
TOKO- ja RALLY-TOKO-toimikunta: Mirva Raappana
NOME-toimikunta: Maiju Häkkilä
Näyttelytoimikunta: Riikka Hast
MEJÄ-toimikunta: Päivi Nurmi
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksua päätettiin korottaa yhdellä
eurolla vuodella 2019.
Sääntöjen mukaisten syyskokousasioiden lisäksi johtokunnalle ei ollut esitetty
muita asioita kokouksessa käsiteltäväksi.

NUUSKU-HALLI
Nuusku-hallissa ollaan keretty treenailla jo kaksi kokonaista kuukautta ja
voimme tyytyväisinä ilmoittaa, että hallimme on saanut erittäin hyvän
vastaanoton. Hallilla on käynyt paljon sekä uusia että vanhoja treenaajia ja
treenikalenteri on täyttynyt kiihtyvään tahtiin.
Halli on tietysti yhdistykselle iso taloudellinen panostus ja tarkoitus on saada
hallin toiminta sellaiseksi, että siitä saatavat tulot kattaisivat hallin kulut. Hallin
vuokra on 1750 euroa kuukaudessa ja tähän hintaan sisältyy myös hallin
lämmitys. Ensimmäiset kaksi kuukautta ovat lupailleet hallille oikein hyvää
tulevaisuutta, koska vuokrakulut ollaan saatu katettua täysin hallin toiminnasta
tulevilla tuloilla, eli treeni- ja kurssimaksuilla sekä hallivuorojen vuokrauksella.
Vuokran maksun jälkeen halli on tuottanut vielä voittoa reilut 800€/kk näiden
kahden ensimmäisen kuukauden ajan. Koska talvikausi on aktiivisempaa aikaa
hallin käytölle, tulee toiminnan tuottaakin silloin enemmän, jotta voimme kattaa
näillä tuloilla hiljaisempien aikojen, kuten kesäkauden vuokramaksuja.
Erityisen iloisia olemme siitä, että hallilla on päästy treenailemaan jo monessa
lajissa: nomea, rallytokoa, tokoa, näyttelytreeniä sekä perehdytty
vetoharrastukseen. Noutaja-nuuskujen mieltä lämmittää erityisesti se, että
myös nomeharrastajat ovat oivaltaneet monenlaisia harjoittelumahdollisuuksia
hallissa ja avoin nometreenivuoro on ollut suosituimpia treenivuorojamme.
Nuusku-halli on herättänyt kiinnostusta myös muissa koirayhdistyksissä ja
tällä hetkellä vakituisia treenivuoroja on vuokrattu kolmelle muulle
yhdistykselle.

PALAUTETTA
Uusi vuosi ja uudet kujeet kolkuttelevat jo aivan oven takana, joten on hyvä
hetki arvioida mennyttä ja suunnitella tulevaa. Siksipä haluamme nyt kerätä
palautetta, risuja, ruusuja, kehitysehdotuksia ja toiveita toiminnastamme, jotta
voisimme yhdessä kehittää yhdistystämme.
Oheisesta linkistä pääset täyttämään palautelomakkeen ja toivomme, että
laittaisit palautteesi 20.12.18 mennessä, jotta voimme koostaa niiden pohjalta
agendaa ensi vuodelle.
Tästä pääset jättämään palautteesi,
https://www.lapinnuuskut.fi/palaute/
Kiitos!
Terveisin,

Lapin Nuuskujen johtokunta

