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HYVÄ JÄSENYHDISTYKSEN SIHTEERI 

 
On aika palauttaa yhdistyksenne vuositilasto vuodelta 2016. Sekä päivittää toimihenkilöiden tiedot vuodelle 2017, 
jos ne ovat muuttuneet edellisestä vuodesta. Nämä postit lähetetään Kennelpiiriin ja lomakkeet löytyvät 
liitetiedostoista.  
 
helmikuussa … 

- Yhdistyksen jäsenmäärä päivitetään Omakoira-järjestelmään  
- Vuositilasto pyydetään palauttamaan sihteerille helmikuun loppuun mennessä.  
- Piirinmestarin ja omistajan yhteystiedot, tarvitsemme myös tietää kennelpiirin toimintakertomusta varten. 

Yhdistykset kutsuvat oman lajinsa piirinmestarit vuosikokoukseen muistamista varten.  
 

maaliskuussa … 
- Yhdistykset tarkastavat ja tarvittaessa päivittävät toimihenkilöiden tiedot Omakoira-järjestelmään 
- Kennelpiirille ilmoitetaan vain muuttuneet tiedot.  
- Postista löytyy myös ansiomerkkianomuslomake ja – sääntö kennelpiirin ansiomerkin anomista varten. 

Ansiomerkit anotaan viimeistään 28.2.2017, piirin rotujaostot käsittelevät nämä ja tekevät piirihallitukselle 
esitykset, piirihallitus hyväksyy merkit maaliskuun kokouksessa. Ansiomerkit jaetaan pääsääntöisesti 
kennelpiirin vuosikokouksessa.  

 
syyskuussa … 

- anotaan Kennelliiton ansiomerkit, nämä anomukset käsitellään keskitetysti aina lokakuun kokouksessa.  
- näyttelyt vuodelle 2019 anotaan Omakoira-järjestelmän kautta viimeistään syyskuun viimeinen päivä 
- Sawo Show:n, KV:n ja KR –näyttelyiden järjestelyyn mukaan pääsemiseksi, anomukset lähetetään viimeistään 

syyskuun viimeinen päivä Tuula Laitiselle (virallinen pöytäkirjanote allekirjoitettuna) tuula.laitinen@pohjois-
savonkennelpiiri.fi  

 
Näyttelyasioissa voitte kääntyä Tuula Laitisen puoleen, hän avustaa teitä,  
email: tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi, puh. 050-5125031.  

 
Kennelpiirin posti ja jäsenmaksut lähetetään sähköpostilla, joten huolehdittehan, että käytössänne on voimassa 
oleva sähköpostiosoite. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huomattavasti meidän työtä täällä kennelpiirissä. Sihteerin 
sähköpostiosoite on sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi, rahastonhoitajan sähköposti on 
erkki.shemeikka@meili.fi 

 
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät myös Kennelpiirin kotisivulta,  
osoitteesta http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/41 
 
Kaikki muutkin kenneltoiminnan lomakkeet löytyvät kennelpiirin kotisivulta osoitteesta  
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38  
 

Kennelpiirin vuosikokous pidetään 28.3.2017 Siilinjärvellä Punttisilimässä.  
Vuosikokouskutsu löytyy 1-2017 Haakahuksia -lehdestä, joka ilmestyy helmikuussa.  

Kotisivut löytyvät osoitteesta: www.pohjois-savonkennelpiiri.fi, josta löytyy ajankohtaiset asiat. 
 

MUISTATTEHAN: Yhdistyksellänne on vuosikokouksessa äänioikeus vain,  
jos vuositilasto ja toimihenkilöilmoitukset vuodelta 2016 on palautettu ja jäsenmaksu maksettu ajallaan.  

 
Palauta posti sähköpostilla sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi tai Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi 

Vuosikokouksessa tavataan! 


