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SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKUBBEN ry.

Kennelpiirin ohjesääntö

Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubbenin (jäljempänä liitto) jäsenyhdistys, joka samalla
on liiton alueellinen toimielin. Sen tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa sääntöjensä ja tämän ohjesäännön
mukaisesti kenneltoimintaa alueellaan niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus.

Yleiset tehtävät
1. Kennelpiiri työskentelee alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen
laajentamiseksi ja tehostamiseksi.
- harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa,
- ohjaamalla ja valvomalla alueensa kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa, lähentämällä eri rotujen
harrastajia toisiinsa ja syventämällä niiden yhteistyötä järjestämällä joko yksin tai yhteistoiminnassa
jäsenyhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa monipuolista kenneltoimintaa.
Alueen kenneltoiminnan edustus
2. Kennelpiiri
- edustaa alueensa kenneltoimintaa sekä valvoo sen etuja.
- pitää yhteyttä alueellaan toimiviin sidosryhmiin sekä tekee tarpeellisiksi katsomaansa kenneltyötä
yleensä ja kennelpiirin toimintaa edistäviä aloitteita ja ehdotuksia.
Piirin edustajat liiton valtuustoon ja yleiskokoukseen valitaan piirin sääntömääräisessä kokouksessa liiton
sääntöjen määräämäksi ajaksi. Valintaan ovat oikeutettuja osallistumaan piirin jäsenyhdistysten edustajat
piirin sääntöjen määräämällä tavalla
Jäsenistö
3. Kennelpiirin jäseniä ovat piirin sääntöjen mukaisesti hyväksytyt jäsenyhdistykset. Liiton hallitus
hyväksyy jäsenyhdistyksen jäsenekseen saatuaan kennelpiiriltä jäsenyhdistyksen säännöt,
toimihenkilöluettelon osoitteineen ja yhdistysrekisteriotteen.
Jäsenyhdistys saa Kennelliiton jäsenjulkaisun.

Kotimaiset yhteydet
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4. a) Kennelpiiri pitää yhteyttä liittoon
lähettämällä vuosittain sellaisen piirin toimintailmoituksen, joka käsittää toimintakertomuksen
tilinpäätöksineen, seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, piirin virkailijaluettelon
osoitteineen ja muut liiton pyytämät tiedot sekä piirin jäsenyhdistysten yhteystiedot.
- ilmoittamalla vähintään kuukautta ennen vuosikokouksensa pitoajan ja paikan.
b) Kennelpiiri pitää yhteyttä jäsenistöönsä
- välittämällä liiton johdon ja piirin tiedotuksia, ohjeita ja päätöksiä julkaisemassaan jäsentiedotteessa sekä
tarvittaessa palstallaan liiton julkaisussa ja paikallisissa tiedotusvälineissä
- lähettämällä piirin edustajia jäsenyhdistystensä kenneltilaisuuksiin.
c) Kennelpiiri pitää yllä yhteyksiä hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi muihin kennelpiireihin,
rotujärjestöihin sekä alueella toimiviin muihin kenneltyötä sivuaviin järjestöihin, viranomaisiin ja
tiedotusvälineisiin.
Näyttely- ja koetoiminta
5. Kennelpiiri järjestää, ohjaa, tukee ja valvoo näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa alueellaan liiton
hallituksen vuosittain antamien tarkempien ohjeiden mukaan.
- Järjestämällä näyttelyiden ja kokeiden toimihenkilöiden koulutusta ja ohjaamalla koulutustilaisuuksien
toimeenpanoa päättämällä (tarpeen vaatiessa yhteistyössä ao. rotujärjestön kanssa) kaikista niistä
toimialueellaan järjestettävistä koirakokeista, koetuomarikursseista, kilpailuista ja otteluista, joiden
hyväksymistä ja valvontaa liitto ei ole pidättänyt itselleen tai luovuttanut ao. rotujärjestölle.
Palkintotuomari- ja muu koulutus
6. Kennelpiiri hoitaa liiton antamien ohjeiden ja valtuuksien puitteissa ja rotujärjestöjen kanssa yhteistyössä
koetuomarikoulutusta ja tuomareiden pätevöintiä sekä tekee tarvittavia esityksiä ja antaa lausuntoja siihen
liittyvissä kysymyksissä liiton koetuomareiden koulutusohjeen ja ohjesääntöjen mukaisesti.
Kennelpiiri hoitaa osaltaan liiton antamien ohjeiden mukaisesti mm. kasvattajien, kehätoimitsijoiden ja
näyttelyohjaajien koulutuksen. Kennelpiiri pätevöi liitolta saamansa valtuutuksen mukaisesti hyväksytyn
koulutuksen suorittaneet luottamushenkilöt. Oikeuden toimia tehtävässä kennelpiiri voi myös peruuttaa,
jos syytä siihen ilmenee.
Rahoitus
7. Kennelpiiri hoitaa toimintansa rahoituksen ja saa liitolta taloudellista tukea liiton hallituksen erikseen
vahvistamien perusteiden ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

