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HUOM! 
 
Eri selaimet (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, jne.) 
käsittelevät ohjelmistossa liikkumista eri tavoilla. 
Tämän johdosta toivotaan, että käyttäjät välttävät selaimessa 
olevien edellinen ja seuraava –painikkeiden käyttöä. 
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Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille 

Yhdistystiedot-välilehti näkyy niille Omakoira-käyttäjille, joilla on 
yhdistystietojen ylläpitoon oikeuttava luottamustehtävä jossain kennelpiirissä. 
 
Valinta Osoitteet löytyy sivun vasemman reunan painikkeista.  
 

 
 
Osoitetoiminnon avulla voit katsella ja siirtää taulukkolaskentaan yksittäisen 
yhdistyksen tai oman kennelpiirisi yhdistysten voimassaolevia 
luottamushenkilöiden yhteystietolistauksia. Tiedot voit rajata myös halutun 
luottamustehtävän mukaisesti. 
 
Listauksesta voit myös tulostaa tiedot tarralomakkeelle, tai poimia henkilöiden 
sähköpostiosoitteet tiedostoon. 
 
Mikäli sinulla on oikeus ylläpitää useamman kennelpiirin tietoja, voit valita 
kennelpiirin Ylläpidettävä yhdistys valinnasta. 
 

 

Tietojen haku listaukselle 

Haku tuo listauksen hakutuloksista automaattisesti näytölle heti annettuasi 
valintakriteerit. Erillistä hakupainiketta ei siis ole. 
Valinnan jälkeen kannattaa rauhassa odottaa hakutuloksen saapumista näytölle. 
 
Ensi kertaa sivulle tultaessa ohjelma tuo listan käyttäjän omaan kennelpiiriin 
kuuluvien yhdistysten sekä niiden luottamushenkilöiden yhteystiedoista. 
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Rajoitus: Jäsenyhdistyksen luottamushenkilöiden tiedot tulevat listalle vain, 
mikäli kyseisen yhdistyksen kennelliiton jäsenyys on voimassa. 
 
Yksittäisen henkilön tiedot tulevat listalle, riippumatta hänen henkilökohtaisen 
jäsenyytensä voimassaolosta. 
 
Syntyneen listan voit siirtää tarralomakkeelle, taulukkolaskentaan tai 
sähköpostiosoitelistalle. 
 
Mikäli haluat katsella ainoastaan yhden yhdistyksen yhteystietoja, valitse haluttu 
yhdistys Jäsenyhdistys-kohdassa olevasta pudotusvalikosta. 
 

 
 
 
Mikäli haluat saada koko kennelpiiriä koskevien yhdistysten lista näytölle, valitse 
kohdasta Jäsenyhdistys ylin valinta, eli tyhjä. 
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Yhdistykset, joiden edellisen vuoden jäsenmäärä on antamatta 

Mikäli haluat listalle ainoastaan ne yhdistykset, joilla edellisen vuoden 
toimintailmoitus on jättämättä (eli jäsenmäärä kirjaamatta Omakoira-palveluun – 
luottamushenkilöiden tietojahan voidaan ylläpitää milloin tahansa), valitse rasti 
kohtaan Ed. vuoden toimintailmoitus antamatta. Tällöin listalle tulevat 
ainoastaan ne yhdistykset, joilta puuttuu edellisen vuoden jäsenmäärä. 
 

 
 

Sähköpostiosoitelistan luonti 

Klikkaamalla Sähköpostiosoitteet painiketta, siirtyvät näytöllä olevan listan 
sähköpostiosoitteet tekstitiedostoon. 

 

 
Osoitteet on valmiiksi eroteltu toisistaan puolipisteellä, joka on useimpien 
sähköpostiohjelmien tunnistama osoitelistan erottelumerkki. 
 
Osoitteet voit tästä siirtää helposti leikepöydän (kopioi – liitä) kautta 
sähköpostiohjelmalle. 
 
Sulje lopuksi ikkuna painamalla osoiteikkunan oikeasta ylänurkasta löytyvää Sulje 
painiketta. 
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Sähköpostiosoitteet poimitaan listalle seuraavasti: 

 jos henkilöllä on tiedoissa tallennettuna ainoastaan henkilökohtainen 
sähköpostiosoite, tuodaan se 

 jos henkilöllä on tallennettuna (myös) yhdistyssähköpostiosoite, tuodaan se 

 jos henkilöllä on tallennettuna vain yksi sähköpostiosoite (kumpi tahansa), 
tuodaan se. 

 
 

Esimerkki: 
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Tietojen siirto taulukkolaskentaan 

Siirron käynnistys 

Kun haluttu luettelo näkyy näytöllä, paina                               painiketta. Tällöin 
näytöllä näkyvä lista siirtyy taulukkolaskentaan. 
  

 

Yleistä huomioitavaa tietojen siirtämisessä 

Eri Internet -selaimet (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, jne.) 
käyttäytyvät eri tavoin siirrettäessä tietoa web-sivulta. Myös selaimen versio sekä 
tietoturva-asetukset vaikuttavat. Ongelmien esiintyessä kannattaa ottaa yhteyttä 
henkilöön, joka tuntee tietokoneesi tietoturva- ja selainasetukset. Voi olla, että 
ne eivät salli ponnahdusikkunoiden avaamista, tai tiedostojen lataamista.  
 
Tämän jälkeen (selaimesta ja asetuksista riippuen) selain kysyy avataanko vai 
tallennetaanko tiedosto (ao. näyttöjen ulkonäköön vaikuttaa mm. työaseman 
käyttöjärjestelmä ja sen versio). 
 

Internet Explorer Firefox 

 

Taulukkolaskentaan siirtyneet tiedot 

Taulukkolaskentaan siirtyy enemmän tietoa kuin näytöllä on näkyvissä. Tiedot on 
otsikoitu. 
 
Aluksi tulevat yhdistyksen yhteystiedot. Yhdistyksen on aina oltava Suomen 
Kennelliiton jäsen ja jäsenyyden on oltava voimassa. Yhdistyksen tiedot tulevat 
useaan kertaan allekkain, koska niitä on tällöin helpompi käsitellä 
taulukkolaskennassa. 
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Luottamushenkilöiden yhteystiedot ovat yhdistystietojen jälkeen. Status kertoo 
henkilön Kennelliittojäsenyyden voimassaolon. Yhteystiedot ovat henkilöiden 
perustiedoissa olevat osoitteet, eli kotiosoitteet.  
Mikäli henkilö on merkinnyt postiosoitetietonsa salaisiksi, niitä ei tulosteta. 
 

 

Osoitetarrojen muodostaminen 

Yleistä 

Näytölle poimitusta aineistosta voit muodostaa osoitetarrat ja tulostaa ne 
tarralomakkeelle. 
 
Huom: Osoitetiedot ovat henkilöiden kotiosoitteita, eli henkilön jäsenrekisteriin 
merkitty henkilökohtainen osoite. 
 
Tulostettavan osoitteiston muodostus tapahtuu painamalla                  
painiketta. Tällöin näytöllä näkyvät tiedot siirtyvät tarralomakkeelle sopivaksi 
asemoituun PDF-tiedostoon. 
 

 
 
PDF-muotoinen tarratuloste avautuu omaan ikkunaansa tai välilehdelle (riippuen 
Internet-selaimen asetuksista). PDF-tiedosto tulostetaan normaalisti kuten mikä 
tahansa muu tiedosto. 
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Tarralomakkeen malli 

Tarralomake on yleisin käytetty A4-lomakemalli, jossa on kolme tarraa rinnan ja 
kahdeksan allekkain. Tarran leveys on 70 mm ja korkeus 37 mm. Lomakkeella ei 
ole erillistä ylä- tai alamarginaalia, vaan tarrat alkavat heti paperin reunasta. 
 
Ellei tarra istu lomakkeelle, on syytä tarkistaa tulostusasetukset. Ne ovat 
työasemakohtaisia ja niihin vaikuttaa ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäversiot sekä 
monet muut tekijät. Myös käytettävällä tulostimella saattaa olla vaikutusta 
asetuksiin. Usein riittää että tulostettavan lomakkeen asetuksena on A4-koko (eikä 
esim. Letter). 
 
Ongelmien esiintyessä kannattaa ottaa yhteyttä henkilöön, joka tuntee 
tietokoneesi sekä kirjoittimesi asetukset. 

Yhdistystarrojen muodostaminen 

Näytölle poimitusta aineistosta voit muodostaa yhdistysten postiosoitteen 
sisältävät osoitetarrat ja tulostaa ne tarralomakkeelle. Yhdistysosoitteen 
sisältävät tarrat tulostetaan valitsemalla painike                   . 
 

 
 
Tarralomakkeelle siirtyvät yhdistyksen perustietoihin tallennettu osoitetieto (ei 
siis luottamushenkilön henkilökohtainen osoite). 
Toiminto tuo tarralle yhdistyksen perustiedoissa olevan yhdistysnimen ykkös- ja 
kakkoskentän (kakkoskentässä on usein yhteyshenkilön nimi) sekä yhdistyksen 
postiosoitteen. 
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Vinkki: Jos haluat tehdä postituksen jäsenyhdistysten sihteereille 
kotiosoitteeseen, valitse luottamustehtäväksi Jäsenyhdistyksen sihteeri sekä paina 
                               .  
 
Mikäli haluat sihteeritarrat yhdistyksen postiosoitteilla, valitse                  . Tällöin 
osoitetiedot tulevat yhdistyksen perustietoihin ylläpidetyistä osoitetiedoista. 

 

Jäsenyhdistysten ilmoittamien jäsenmäärien siirto taulukkolaskentaan 

painikkeesta saat listauksen yhdistysten ilmoittamasta 
päättyneen toimintavuoden jäsenmäärästä. Tälle listalle tulevat kaikki valitun 
kennelpiirin jäsenyhdistykset. 
 

 
 
Listaus tottelee annettuja alkuvalintoja, joten mikäli halutaan kennelpiirin 
kaikkien yhdistysten jäsenmäärät, tulee Jäsenyhdistys-valinnan olla tyhjä. 
 
Luottamustehtävärajauksella ei ole merkitystä.  
 
Tietojen avaaminen taulukkolaskennassa tapahtuu edellä kuvatun ohjeistuksen 
mukaisesti. 
 

 


