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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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Näyttelyanomusten perustiedot 

Omakoiran Tapahtumat-välilehti näkyy käyttäjälle, mikäli hänellä on oikeudet 
yhdistyksen tietojen ylläpitämiseen tai tapahtumien anomiseen ja käsittelyyn. 
Välilehdellä näkyvät kaikki ne anomukset, joiden käsittelyssä kyseinen yhdistys on 
mukana. 
Näyttelyn anomisesta on olemassa oma ohjeensa. 
 

Yhdistysvalinta 

Mikäli henkilö on oikeutettu toimimaan useamman yhdistyksen nimissä, näkyy 
näytön vasemmassa yläreunassa yhdistysvalinta. Pudotusvalikosta valitaan minkä 
yhdistyksen anomuksia käyttäjä haluaa käsitellä. 
 

  
 
 

Anomusten käsittelyn työnkulku 

Anomuksen tilahistoria 

Anomuksen alareunassa näkyy anomukseen liittyvä tilahistoria. Siihen kertyvät 
merkinnät anomuksen käsittelyn etenemisestä. Tilahistoriassa näkyy anomuksen 
tilan muutokseen liittyvä ajankohta, anomuksen uusi tila sekä sen henkilön nimi, 
kenen toimesta anomuksen tila on muuttunut. 
 

 

Valmiin anomuksen puoltaminen kennelpiirissä 

Anomuksen tiedoissa on kennelpiiri joka puoltaa anomusta. Kun anoja on 
merkinnyt anomuksen valmiiksi, näkyy anomus välittömästi puoltoa käsittelevän 
osapuolen Omakoira-sivulla. Tällöin kyseisen kennelpiirin henkilö voi heti 
osallistua anomuksen käsittelyyn. 
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Kennelpiirin Omakoira-sivuston Näyttelyt-välilehdellä näkyy luettelo puoltoa 
odottavista näyttelyanomuksista. Päivämääräkentästä painamalla avautuu koko 
anomus, ja käyttäjä voi tarkastella kaikkia anomuksen tietoja. 
 
Puoltamispäätös merkitään Puolletaan-rastista. Mikäli näyttelyä ei haluta puoltaa, 
valitaan Ei puolleta-rasti. 
 

 

 
 
Rastin merkitsemisen jälkeen painetaan            painiketta, jolloin merkintä tulee 
voimaan ja tieto näkyy välittömästi anojan Omakoira sivulla sekä Kennelliiton 
työlistalla hyväksyttävänä. 
 

 
 
Puoltamispäätös voidaan muuttaa peruuttamalla näyttely. Tämän jälkeen 
puoltaminen on jälleen mahdollista. 
 

Näyttelyn ajankohdan muuttaminen puoltamisen yhteydessä 

Oletusarvoisesti kennelpiirin puoltama näyttelyajankohta on se, jonka anoja on 
asettanut ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Kennelpiiri voi ehdottaa hyväksyttäväksi 
jotain toista ajankohtaa. Tällöin piirin edustajan tulee siirtyä anomuksen 
ylläpitoon (painamalla päivämääräkentästä). 
Vaihtoehtoisten päivämäärien alla näkyvät kentät Piirin ehdotus ja niissä on 
oletusarvona anojan asettama ensisijainen vaihtoehto. Piirin edustaja voi käydä 
syöttämässä tähän toisen ajankohdan ja tallettaa anomuksen Tallenna-
painikkeesta. Näin anomus lähtee Kennelliiton käsittelyyn piirin ehdottamalla 
ajankohdalla. 
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Puolletun anomuksen hyväksyminen ja hylkääminen Kennelliitossa 

Kun anomus on puollettu, näkyy se välittömästi Kennelliiton työlistalla.  
 
Kun Kennelliitto on käsitellyt anomuksen ja merkinnyt sen hyväksytyksi, näkyy 
hyväksyntä välittömästi anojan sekä kennelpiirin Omakoira-sivulla. Anomuksen tila 
on muuttunut hyväksytyksi. 
 
Näyttelyn anojalle lähtee tällöin sähköpostiviesti. 
 

 
 
Hyväksymistä ei voi järjestelmässä enää jälkeenpäin muuttaa. 

 
Myös kennelpiiri näkee anomuksen hyväksyttynä omalla Omakoira-sivustollaan. 
Hyväksytyn anomuksen saa näkyviin merkitsemällä rajaustekijöihin Hyväksytty–
rastin. 
 

 
 
Kennelliitto voi hyväksyä näyttelyn ajankohdaksi minkä tahansa anomukselle 
kirjatun päivämääräehdotuksen. Tällöin näyttelyn ajankohdaksi muuttuu 
Kennelliiton hyväksymä ajankohta. 
 
Mikäli kennelliitto hylkää anomuksen, näkyy anomus piirille sekä anojalle tilassa 
Hylätty. Tämä edellyttää, että (Kennelpiirin näytöllä) on rajaustekijöissä 
rastitettu kohta Hylätty. 
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Näyttelyn peruminen 

Merkinnän näyttelyn perumisesta voi tehdä ainoastaan kennelpiirin edustaja. 
Peruuttaminen tapahtuu kennelpiirin Omakoira-sivulla valitsemalla kyseinen 
näyttelyanomus käsiteltäväksi (painamalla näyttelyluettelon päivämääräkentästä 
kyseisen näyttelyn kohdalta) 
 

 
 

ja sen jälkeen painamalla anomuksen alalaidassa näkyvää Peru näyttely-
painiketta. 
 

 
 

Tämän jälkeen näyttely näkyy anojalle peruutettuna. 

 
 
 
Anomuksen historiatiedoissa näkyvät käsittelijän tiedot. 
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Anomusten haku ja selailu 

Anomukset jotka näkyvät anomuksen käsittelijälle  

Omakoiran Tapahtumat–sivulla näkyvät kaikki ne anomukset, joiden käsittelyyn 
omakoiraan kirjautuneen käyttäjän yhdistys on osallistunut. 
 

 
 
Anomus avautuu päivämääräkentästä painamalla. 
 
Piirin Omakoira-sivuilla voidaan rajata, mitkä anomukset ovat näkyvissä. 
 

 
 

Lajittelujärjestys 

Palkissa olevasta painikkeesta voi valita listan näkymään joko tilan tai 
näyttelytyypin mukaan. 
 

      


