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Satakunnan Kennelpiirin jäsenyhdistysten yhteyshenkilöille!
Yhdistysten vuosikokoukset ovat lähestymässä tai jo pidettynä. Tulevan vuoden suunnitelmat ovat
tehtynä.Viime vuoden (2021) jäsenmaksuja on vielä maksamatta muutamalla yhdistyksellä ja
maksun pitää olla piirin tilillä FI77 447310 200 86946 vuosikokoukseen mennessä. Jäsenmaksu on
40€.Vuoden 2022 jäsenmaksusta tekee päätöksen vuosikokous 30.3.2022.
Jäsenyhdistysten ei tarvitse postittaa toimintailmoitusta, koska Omakoiraan tehty päivitys riittää.
Omakoiran tietoja tarvitaan niin Kennelliiton, kuin kennelpiirinkin tarpeisiin. Omakoiran osoite
yhdistyksille on: http://www.kennelliitto.fi/FI/jasenyys/omakoirapalvelu/ Tärkeää on päivittää
yhdistyksen jäsenmäärä vuosittain ja toimihenkilöiden yhteystiedot.

KOE- JA KURSSIANOMUKSET
Kokeet anotaan Omakoiran kautta määräaikaan mennessä. Omakoiran tapahtumatietojärjestelmässä
allekirjoittanut voi tehdä myöhemmin muutoksia esim. ylituomarin vaihtuessa. Piirin sivuilla ei
omaa koe- ja kurssikalenteria julkaista, vaan kaikki ajanmukainen tieto on Omakoiran
tapahtumatietojärjestelmässä. Kurssianomukset tehdään myös Omakoirassa.

VUODEN 2024 KIINTIÖERIKOISNÄYTTELYT
Piirin kiintiöerikoisnäyttelyt vuodelle 2024 on anottava kennelpiiriltä syyskuun 2022 loppuun
mennessä. Näyttelyhakemukseen tarvitaan selvitys hakijan/hakijoiden kenneltoiminnasta sekä
kokouspöytäkirjan liite, jossa yhdistys on päättänyt olla mukana hakemassa näyttelyä vuodelle
2024. Liitetiedostot tulee toimittaa Omakoirassa näyttelyanomuksen mukana. Puollettujen
näyttelyiden osalta hallitus huomioi erityisesti hakijoiden kenneltoiminnan monimuotoisuuden,
haetut ryhmät, aikaisemmin pidetyt näyttelyt ja näyttelyn ajankohdan sekä alueellisen jakautumisen
piirin koko alue huomioiden. Lisätietoihin voi myös merkitä esim. yhdistyksen juhlavuoden tms.
Hallitus suosittelee useamman yhdistyksen olevan näyttelyn hakijoina.
Näyttelyohjaajat järjestävät koulutustilaisuuden näyttelyiden hakijoille ja tässä koulutuksessa on
oltava hakijoiden edustajat paikalla.

ANSIOMERKKIANOMUKSET
Satakunnan Kennelpiiri ry:n hopeiset/kultaiset ansiomerkit, ansioviirit sekä ansiokkaan
kenneltoimijan kunniakirjat tulee anoa hyvissä ajoin, koska hallitus kokoontuu vain muutaman
kerran vuodessa.
Ansiomerkkihakemuskaavake löytyy kennelpiirin kotisivuilta. Ansiomerkkien luovuttaminen
tapahtuu piirin tilaisuuksissa tai yhdistysten juhlatilaisuuksissa.
Kennelliiton ansiomerkkihakemuskaavake löytyy Kennelliiton sivuilta ja ne on toimitettava piirin
osoitteeseen hyvissä ajoin. Kennelliiton hallitus päättää ansiomerkeistä tammikuussa ja kesäkuussa.

LISÄTIEDOT
Mikäli tarvitsette asioista lisää tietoja, voitte soittaa numeroon 040 5810870 kello viidentoista
jälkeen. Sähköpostilla voitte ottaa yhteyttä: satakunnan.kennelpiiri@gmail.com
Satakunnan Kennelpiiri ry:n vuosikokous pidetään Ravintola Merimestassa, Reposaaressa ke
30.3.2022. Kokouksen esityslista ja valtakirja julkaistaan piirin kotisivuilla osoitteessa
www.satakunnan.kennelpiiri.fi.
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PS. Muistattehan lähettää piirin FB-sivulle tietoa yhdistystenne järjestämistä kokeista, näyttelyistä
yms. kenneltilaisuuksista.

