
HYVÄ JÄSENYHDISTYKSEN  

PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 

Muistattehan käydä päivittämässä yhdistyksen jäsenmäärät ja 

toimihenkilöt Omakoiraan sekä muistattehan palauttaa 

liitteenä olevan kennelpiirin vuositilaston helmi-maaliskuun vaihteessa.  

Vuositilasto tulee täyttää ja lähettää helmikuun loppuun mennessä kennelpiirin sihteerin 

sähköpostiin sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi   

Jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin laittakaa postin kautta:  

Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi, tiedustelut klo 16. jälkeen 0400 600034.  

Kennelpiirin säännöissä vuosikokoukseen osallistumisesta on sanottu seuraavaa,  
Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on  
hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja on antanut Kennelpiirin 
jäsenyhdistyksen vuosittaisen toimintailmoituksen kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana, josta 
ilmenee myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän 
jäsenmäärä. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- 
eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla 
jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua 
kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. 
 
Kennelpiiri kerää tietoa jäsenyhdistyksiensä vuosittaisista tekemisistä. Mm. piirin alueella 

järjestettävät ryhmänäyttelyt jaetaan aktiivisuuspisteiden mukaisesti. Siksi on tärkeää, että 

yhdistykset täyttävät vuositilasto –lomakkeen, lisäävät jäsenmäärän ja allekirjoittavat sen sekä 

lähettävät Kennelpiirin sihteerille ensisijaisesti sähköpostiin. Ao. lomake on postin liitteenä tai sen voi 

hakea Kennelpiirin kotisivuilta osoitteesta. www.pohjois-savonkennelpiiri.fi.  

OMAKOIRA- järjestelmän tunnukset  

Puheenjohtajat ja sihteerit pääsevät omilla Omakoira-tunnuksillaan (kennelliiton jäsennumero) 

kirjautumaan järjestelmään. Kennelpiiri postittaa puheenjohtajalle ja sihteerille maaliskuun alussa 

vuosikokouskutsut sekä tietoa kennelpiirin vuoden 2023 vuosikokouksesta. 

JÄSENMAKSUT 

Kennelliitto on ilmoittanut laskuttavansa itse omat 2023 jäsenmaksunsa, valitettavasti kennelpiirissä 

ei ole vielä päästy käsittelemään tätä asiaa, joten tiedotamme jäsenmaksujen tilanteesta teille 

myöhemmin.  

Käykääpä päivittämässä yhdistyksenne tiedot ajan tasalle Omakoira-järjestelmään 

 Yhdistyksen perustietoihin päivitetään sen henkilön nimi, jolle Kennelliitto lähettää 

Koiramme-lehden sekä muutakin postia. Myös sähköpostiosoite tulee olla ajan tasalla. 

 Yhteystietoja-sivulinkin kautta päivitetään ajan tasalla olevat luottamustehtävät, 

puheenjohtaja ja sihteeri jne. Täältä kennelpiirissä poimitaan yhdistysten voimassa olevat 

sähköpostiosoitteet, kun lähetämme postia teille päin 

 Jäsenmäärää kysytään sivulinkin kautta, se merkitään ao.  vuoden kohdalle 31.12. mukaisesti 

 

mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/


Jos tarvitsette yhteystietojenne päivittämisessä apua tai teille tulee muista asioista kysymyksiä, olkaa 

yhteydessä suoraan Kennelliittoon jasenyhdistykset@kennelliitto.fi tai kennelpiirin sihteeriin Eija 

Airaksiseen, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi Jos teille tulee Kennelpiirin jäsenmaksuista 

kysymyksiä, olkaa yhteydessä kennelpiirin rahastonhoitajaan Sari Vähäkoskeen, 

vahakoski.sari@gmail.com  p. 044 333 2487 

HAAKAHUKSIA –jäsentiedotteet on julkaistu myös kennelpiirin kotisivuilla, seuraava ilmestyy 

maaliskuun aikana. Tiedotteet lähetetään sähköpostilla jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja 

sihteereille, joita toivotaan jaettavan ainakin omassa hallinnossa toimiville. Yleiset tiedotuskanavat 

kennelpiirissä ovat kotisivut ja facebook, käykääpä kurkkaamassa! 

KENNELPIIRI MYÖNTÄÄ ANSIOITUNEILLE toimijoille anomuksesta ansiomerkkejä, haku päättyy 28.2. 
Ohjeet ja lomakkeisto löytyy: http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38 
 
AKTIIVISTA ALKANUTTA VUOTTA KAIKILLE HARRASTUKSEN PARIIN 
Jos teillä on kysyttävää, niin olkaa rohkeasti yhteydessä! 
T: Eija Airaksinen, piirin sihteeri, p. 0400 600034 klo 16. jälkeen  
tai sähköpostilla sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 
 
Kennelpiirin kotisivut löytyvät www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 
Kennelpiirin facebook -sivusto löytyy https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri  
 
Myös osalla Kennelpiirin rotujaostoilla on omia facebook -sivustoja, joilta löytyy ajankohtaisia asioita 
tällä hetkellä ainakin löytyy…  

 https://www.facebook.com/psnuorisojaosto  
 https://www.facebook.com/kaverikoiratpohjoissavossa  

 

Aloitetaan uusi vuosi teemalla ”koira kansalaisena ennen ja nyt”  
kuvassa Rölli vielä miettii, että mitäköhän tuo tarkoittaa? 

 
 

Kuva on Söpöin koirakuvakilpailun 2020 satoa ja kuvan tuolloin ikuisti Anu Väänänen. 
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