VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y.
PL 686
20701 Turku
puh. 02-2394 417
fax 02-2394 411
Arvoisa kennelpiirin jäsenyhdistys

KIERTOKIRJE 1/2010

Hyvää alkanutta vuotta.
Kennelpiirin tilat Lausteella ovat vuokrattavissa. Tiloissa voi järjestää:
kerhoiltoja
- kokouksia
kursseja
saunailtoja
syntymäpäiviä
- joulujuhlia ym., ym.
Vuokrahinnat ovat:
jäsenyhdistys
ei jäsenyhdistys
maja/ilta
20 euroa
maja/ilta
40 euroa
maja/päivä
30 euroa
maja/päivä
50 euroa
sauna/vrk
40 euroa
sauna/vrk
60 euroa
pienimuotoinen kokous
10 euroa
pienimuotoinen kokous
20 euroa
Siivoussakko on 150 euroa, jos jättää tilat siivottomaan kuntoon. Kennelpiirin tilojen syrjäisen
sijainnin vuoksi niihin on hankittu turvajärjestelmä. Aiheettomista hälytyksistä veloitetaan 100
euroa. Vartiointiliike laskuttaa siitä.
Vuokraustiedustelut kennelpiirin toimistoon puh. (02) 239 4417.
Näyttely ym tarvikkeiden lainaussääntö liitteenä.
Näyttelyjakotilaisuus 13.4.2010
HUOM! ryhmä- ja erikoisnäyttelyiden anomisajat ovat muuttuneet:
Vuoden 2012 ryhmänäyttelyiden jakotilaisuus järjestetään 13.4.2010 alkaen klo 18.00 Kennelpiirin
tiloissa Lausteella, Ketunkatu l a, Turku. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2012 ryhmänäyttelyt (9kpl).
Vuoden 2012 näyttelyanomukset toimitetaan kirjallisina kennelpiirin toimistoon syyskuun 2010
loppuun mennessä. Jäsenyhdistyksen, joka aikoo anoa kennelpiirin kiintiöstä näyttelyä, on oltava
edustettuna tilaisuudessa tai toimitettava näyttelyanomus kennelpiirin toimistoon ennen sitä.
Anomuksia, joita ei ole tilaisuudessa käsitelty, ei tulla puoltamaan. Näyttelyanomuskaavakkeita
jaetaan paikan päällä. HUOM! Näyttelyanomus kaavakkeet ovat uudistuneet. Vanhoja
kaavakkeita ei enää saisi käyttää.
PIIRIVERO
Piirin alueella järjestettävien näyttelyiden on suoritettava 15 piirivero osallistuneiden koirien
ilmoittautumismaksuista. Piiriveron ulkopuolelle jäävät pentuluokkien, TOKO:n, agilityn ja junior
handlerin ilmoittautumismaksut. Rotujärj estojen ja rotua harrastavien yhdistysten näyttelyt ovat
piiriverosta vapaita. Yhdistysten tulee esittää erittely maksamansa piiriveron perusteista.
Piirivero on suoritettava yli 1000 koiran näyttelystä kolmen kuukauden sisällä, alle 1000 koiran
näyttelystä kuukauden sisällä näyttelystä piirin tilille Liedon Säästöpankki 430915-2168129.

HUOM! HUOM! Myöhästyneistä piiriveroista laskutetaan viivästysmaksu 50 C/viikko.
Koe- ja kurssijakotilaisuus 17.2.2010
Koe- ja kilpailukauden 2010/2011 kokeiden ja kurssien jakotilaisuus järjestetään 17.2.2010 alkaen
klo 18.00 Kennelpiirin tiloissa Lausteella, Ketunkatu l a, Turku. Tilaisuudessa käsitellään ajalla 1.8.
-31.12.2010 järjestettäviä kokeita (ei TOKO-, MEJA- ja pk-kokeita eikä agilitykilpailuja eikä
luonnetestejä ei myöskään vinttikoirien juoksukilpailuja) ja kursseja, ajokokeet anotaan myös ajalle
1.1.- 28.2.2011. Kirjalliset koe- ja kurssianomukset (kaavakkeita saa tilaisuudessa) on toimitettava
kennelpiirin toimistoon maaliskuun loppuun mennessä. Koeanomuskaavake löytyy myös
kennelliiton kotisivuilta.
Muistutamme vielä: Jos yhdistyksenne järjestää seuraavia kokeita ajalla 1.3. - 19.8 niin muistakaa
hakea irtipitolupa ajoissa:
palveluskoirien viestikoe
kanakoirakokeet (vesi- jajälkityö, metsäkoe, kenttäkoe, tunturikoe, kanakoirien erikoiskokeet)
noutajien taipumuskokeet, noutajien metsästyskokeet
spanielien taipumuskokeet
luolakoirien vesikoe
Toimittakaa irtipitolupahakemuksenne kennelpiirille niin kennelpiiri hakee riistanhoitopiiriltä luvat
ja maksaa lupamaksun.
KOKOUSKUTSU
Varsina! s-Suomen Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 18.3.2010 alkaen klo
19.00 Raision uuden kirjaston auditoriossa Matrtinsalissa, Eeronkujanja Juhaninkujan kulmassa,
Raisio. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00. Muistutamme, että kaikkien valtakirjassa
mainittujen edustajien on tultava yhdessä tarkastuspisteeseen. Valtakirjan allekirjoittavat
yhdistyksenne viralliset nimenkirjoittajat
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 22 §:ssä vuosikokouksella määräämät asiat.
Esitys kokouksen asialistaksi liitteenä.
Kennelpiirin jäsenmaksu
On yhdistyksiä, joiden jäsenmaksu vuodelta 2009 on maksamatta. HUOM! HUOM! HUOM!
Kennelpiirin sääntöjen pykälä 22 sanoo: Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus
jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on
antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimikauden jäsenmaksun
laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Yhdistykselle, jonka
jäsenmaksu on maksamatta, ei lähetetä valtakirjaa
Toimintailmoitus
Monelta jäsenyhdistykseltä tulee toimintailmoitukset luvattoman myöhään jos ollenkaan. Tähän
asiaan tulisi saada korjaus. Ohessa toimintailmoituskaavakkeet, jotka on palautettava (myös
vaikka toimihenkilöt eivät olisikaan muuttuneet) kahtena kappaleena kennelpiirin toimistoon
viimeistään 31.3.2010, EI KENNELLIITTOON. Toimintailmoituksen tekeminen vuosittain on
ehdoton edellytys näyttelyiden ja kokeiden ja kurssien järjestämiselle. HUOM! HUOM! HUOM!

Kennelpiirin sääntöjen pykälä 22 sanoo: Kennelpiirin kokouksessa on puhe-ja äänioikeus
jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on
antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Tämä tarkoittaa, että niillä yhdistyksillä, joiden
toimintailmoitusta ei ole viime vuonna toimitettu kennelpiirille, ei ole puhe- eikä äänioikeutta
kennelpiirin kokouksessa 18.3.2010. Toimintailmoituskaavake löytyy myös kennelliiton
kotisivuilta. HUOM! HUOM! Muista merkata toimintailmoituskaavakkeeseen myöskin
yhdistyksenne jäsenmäärä 31.12.2009. Yhdistyksenne äänimäärä kennelpiirin
vuosikokouksessa määräytyy jäsenmäärän mukaan.
MONKÖ-uutiset/yhdistykset toimivat palsta
Kennelpiirin toimistoon tulee päivittäin tiedusteluja koirien koulutustilaisuuksista. Tämän takia
julkaistaan Mönkö-lehdessä "Yhdistykset toimivat" -palstalla koirien koulutustoimintaa
harrastavien yhdistysten koulutusvastaavien nimet ia puhelinnumerot. Mikäli yhdistyksenne
järjestää koirien koulutustoimintaa, pyydämme ilmoittamaan ko. lajien koulutusvastaavien
yhteystiedot palstaa varten. Tiedot löytyvät myös kennelpiirin kotisivuilta osoitteessa
www.varsinais-suomen.kennelpiiri.fi/fi
Mönkö-Uutisten jakelu
Yhdistyksille lähetetään yksi MÖNKO-uutiset lehti/yhdistys. Mikäli yhdistyksesi haluaa enemmän
kuin yhden lehden, ilmoittakaa ko. henkilön nimi/yhdistys sekä osoite piirin toimistoon. Lehtiä
lähetetään kuitenkin korkeintaan 5/yhdistys. Mikäli haluatte enemmän kuin yhden lehden niin
päivittäkää listanenne ylimääräisten Mönkö-Uutisten osalta, muuten lähetämme vain yhden lehden.
Kennelpiirin kotisivut
Kennelpiirin kotisivuilla on ajankohtaista-palsta. Palstalla kennelpiiri julkaisee jäsenyhdistysten
ajankohtaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia.
Lähetä lyhyt, sellaisenaan julkaisukelpoinen teksti yhteystietoineen osoitteella
ulla.liljeqvist@vskp.inet.fi
Toimitsijakorttien uusiminen
Koulutusohjaaja-ja koetoimitsijakortit ovat uudistuneet vuoden 2010 alusta. Tämän vuoden alusta
kirjoitetaan vain yksi korttia. Kuvallista toimitsijakorttia ei enää kirjoiteta. Kortit ovat voimassa
viisi vuotta siitä päiväyksestä minkä myöntäjä (Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry) on korttiin
laittanut. Huomioikaa, että kun kortit menevät vanhoiksi, ne tulee uusia, jos haluaa toimia
kouluttajana tai toimitsijana. Sen jälkeen kun kortti on mennyt vanhaksi, on vuosi aikaa uusia kortti.
Kun vuosi on ummessa ko. kouluttaja tai toimitsija putoaa pois listoilta.
Kaikkien muiden toimitsijakorttien uusimiseen tarvitaan yhdistyksen puolto paitsi ei
kehätoimitsij öiden. Puollossa on ilmoitettava niiden henkilöiden osoitteet joille haluatte, että kortit
uusitaan. Tämä vain sen takia, että osoiterekisterimme pysyisi paremmin ajan tasalla. Samoin on
ilmoitettava mikä laji uusitan ko. henkilölle.
HUOM! Kehätoimitsijoiden, koetoimitsijoiden ja kouluttajien tulee olla Suomen Kennelliiton
jäseniä, joten SKL:n jäsennumero on ilmoitettava korttia uusittaessa.

Toimitsijakorttien uusimisen vaatimukset:
Koulutusohjaajakortit
yhdistyksen puolto
SKL-FKK:n jäsenyys
vuoden uusimisaika
Koetoimitsij akortit
toiminut kortin voimassaoloaikana kaksi kertaa koetoimitsijana, joka on pystyttävä
osoittamaan
yhdistyksen puolto
SKL-FKK:n jäsenyys
vuoden uusimisaika
Kehätoimitsij akortit
Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje
(Kennelliiton näyttely-j a ulkomuototoimikunta 18.12.2007, voimassa 1.1.2008 alkaen)
Pätevöimisen edellytykset
Kehätoimitsij akurssille pyrkivän tulee:
- olla kennelliiton jäsen
- olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö
- olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä
Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään 16 vuotta ja suorittaa kurssin
loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisissa
näyttelyissä.
Pätevyyden säilyttämisen edellytykset
- voimassa oleva kennelliiton jäsenyys
- jatkokoulutuksiin osallistuminen
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään 1-2 kertaa vuodessa tai näyttelytoimikunnan
sihteerinä, tuomarisihteerinä tai toimistovastaavana toimiminen
Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään kennelpiirin
toimihenkilölle.
Näiden vaatimusten lisäksi kennelpiireillä voi olla lisävaatimuksia pätevyyden säilyttämiseksi.
Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n lisävaatimus
- toiminut kerran kortin voimassaoloaikana kansainvälisessä näyttelyssä kehätoimitsijana

HUOM! agilitykoulutusohjaajakortit ja agilitykoetoimitsijakortit uusii Suomen Agilityliitto, pkkokeiden ja luonnetestikoetoimitsijakortit uusii Suomen Palveluskoiraliitto ja vinttikoirien
juoksukilpailujen koetoimitsijakortit uusii Suomen Vinttikoiraliitto. Muut kortit uusii kennelpiiri.
Avustukset
HUOM! HUOM! Piirinmestaruus- ym. avustusanomukset on toimitettava kennelpiirille
kuukauden sisällä tapahtumasta. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä.
Jäsenyhdistysten jäsenlehdet
Moni jäsenyhdistys lähettää kennelpiirille oman jäsenlehtensä, joista voimme jakaa tietoa uusille
koiraharrastajille. Kiitos niistä. Pyydämme tarkistamaan, ettäjäsenlehtenne postituslistassa

kennelpiirin osoite on oikein, eli PL 686, 20701 Turku. Huomioikaa myös, että kennelpiirin nimi on
Varsina! s-Suom en Kennelpiiri ry eikä Lounais-Suomen Kennelpiiri ry. Vielä tulee lehtiä vanhalla
nimellä.
|

YHTEISTYÖSOPIMUS

!

\ Varsinais -Suomen Kennelpiiri ry jo Wiklundin Apteekki on tehnyt yhteistyösopimuksen.
i
\ Varsinais -Suomen Kennelpiiri ry ja sen jäsenyhdistykset saavat 10 € alennuksen kaikista
'.eläintuotteista, kun ne ostetaan suoraan yhdistyksen laskuun. Muista reseptivapaista
| apteekkituotteista 5 :n alennuksen.
!

i Jäsenyhdistysten jäsenet saavat 10 alennuksen kaikista eläinten itsehoitotuotteista.
i Muisto itsehoitotuotteis+o jo eläinten reseptilääkkeistä 5 :n alennuksen. Alennukset
\ myönnetään jäsenkorttia tms. esittämällä. Ilman reseptiä ostetuista tuotteista saa
il isäksi S-bonuksen.
Risteily
Kennelpiiri järjestää keväällä 13-14.3.2010 miniristeilyn Turku-Tukholma-Turku. (mainos liitteenä)
Hyvää kevättä
HALLITUS

VARSINAIS- SUOMEN KENNELPIIRIN
TALVIRISTEILY 13.-14.3.2010
Hinta: 50,00€ hlö / B4 hytissä
Hin+o sisältää: matkan, luennot, päiväkahvi A sämpylä, bufferuokailun ruokajuomineen.
aamiaisen
Ohjelma:
13.3 Lauantai
8.45 Lähtö m/s Amorellalla Turun satamasta
9.00 V-S Kennelpiirin ajankohtaiset asiat
9.30 Luennoitsijana Jukka Tiirikoinen
* Kennelliiton organisaatiomuutokset
* Antidoping; kokeissa ja näyttelyissä
Kahvitarjoilu
* Avoin keskustelu
14.45 Bufferuokailu
14.3 Sunnuntai
6.30 Aamiainen
7.35 Saapuminen Turun satamaan

Ilmoittautumiset: 14.2. mennessä Ulla Liljeqvist (02)-239 4417 tai
ulla.liljeqvist(a)vskp.inet.fi

VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y.

VUOSIKOKOUS 18.3.2010
ESITYS KOKOUKSEN ASIALISTAKSI
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

3.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

5.

Valitaan neljä ääntenlaskijaa

6.

Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän
toteaminen

7.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

8.

Vuoden 2009 toimintakertomus

9.

Vuoden 2009 tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

10.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

11.

Vuoden 2010 toimintasuunnitelma

12.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen toimikaudelle
2010

13.

Vuoden 2010 tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen

14.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

15.

Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

16.

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

17.

SKL-FKK:n valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajan valitseminen

18.

Jaostojen nimeäminen

19.

Muut asiat. Asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan
keskustella, jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on
yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan
mainittava kokouskutsussa

20.

Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry
valtuuttaa seuraavat henkilöt edustamaan yhdistystä Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa Raisiossa 18. maaliskuuta 2010.
Viimeisen kennelpiirin toimitetun toimintailmoituksen mukaan yhdistyksellä on 5 edustajaa, jotka
käyttävät äänivaltaa läsnäolevina.

Turussa / .2010

_________________

___________________

MÖNKÖ uutiset
PL 686
Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry.
20701 TURKU
MÖNKÖ lehden "YHDISTYKSET TOIMIVAT" palsta.
Palstalla julkaistaan ainoastaan eri lajien koulutusta harrastavien
yhdistysten koulutusvastaavan, tai ko. lajista vastaavan henkilön
yhteystiedot. Palstalle tarkoitetut tiedot voit ilmoittaa tällä lomakkeella
kennelpiirin toimistoon.
Muistathan myös ilmoittaa mahdolliset muutokset ko. vastuuhenkilöistä.
Jotta tiedot ehtisivät seuraavaan MÖNKÖön (1/2010) tulisi niiden olla
perillä
helmikuun loppuun mennessä.
YHDISTYS
NIMI_______________________________________________________
KOTIPAIKKA__________________________________________________
YHDISTYKSEN KOTISIVUJEN OSOITE___________________________________
YHDISTYKSEN KOULUTUSVASTAAVA TAI KO. LAJIN YHTEYSHENKILÖ
_____LAJI_________________________NIMI____________________PUH.

AGILITY
"MEJÄ
NOU/NOME
NÄYTTELY

TOKO
VEPE
"PK/

Koulutusvastaavien tiedot saa julkaista kennelpiirin kotisivuilla

kyllä

ei

a

a

Ilmoittajan nimi ja puh._____________________________________________
/ ^Suomen Kennelliitto-

TöimintailmöitUS

€.

Finska Kennelklubben ry.

Toimintailmoitusvuosi __________
Kennelpiirin, rotu järjestön, rotua harrastavan yhdistyksen, jäsenyhdistyksen nimi
Kotipaikka_______________________________ Perustamisvuosi___________________________

Puheenjohtaja
Nimi
Osoite

Varapuheenjohtaja
Nimi
Osoite

PostitoimipaikkaPostitoimipaikka
Puhelin

Puhelin

e-maile-mail

r ———————————————— ——————————
——————
Sihteeri

Rahastonhoitaja

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

PostitoimipaikkaPostitoimipaikka
PuhelinPuhelin
e-mail

e-mail

Yhdistyksen lehden nimi:______________________________________________
Päätoimittaja/toimituksen yhteystiedot
Tiedottaja
Nimi
Osoite

Nimi
Osoite

/^
——————————————————————————————————————— ———————————————————
————————————————————
'
Postitoimipaikka
Postitoimipaikka
PuhelinPuhelin
e-mail

e-mail

Kennelpiiri / rotujärjestö
Lomake sekä ilmoitus toimihenkilöistä lähetetään toimintakertomuksen yhteydessä Suomen Kennelliittoon huhtikuun
loppuun mennessä.
Kennelpiirin jäsenyhdistysten lukumäärä_____________________
Kennelpiirin jäsenyhdistysten jäsenten lukumäärä/rotujärjestön jäsenmäärä edellisen toimintailmoitusvuoden viimeisenä päivänä
_______
01

^ Rotua harrastava yhdistys / jäsenyhdistys
_ j^ Tästä lomakkeesta lähetetään kaksi kappaletta Kennelpiirille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri
^ :^-^ lähettää yhden kappaleen toimintakertomuksensa liitteenä Suomen Kennelliittoon, (huom. liite)
LL '0 -E,
-J c

-^ § ;c§ Kennelpiiri, jonka jäsen yhdistys on

Jäsenmäärä edellisen toimintailmoitusvuoden viimeisenä päivänä.

T- CM OT

•i!
cfl

Aika ja paikka

Allekirjoitus (puheenjohtaja/sihteeri)

Suomen Kennelliitto
Kamreerintie 8
Finska Kennelklubben ry.
02770 Espoo

Kamrersvägen 8
02770 Esbo

Puhelin (09) 887 300
Telefon (09) 887 300

