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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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Yhdistystiedot -välilehden näkyminen 

Omakoirassa on mahdollisuus ylläpitää yhdistyksen perustietoja, 
luottamustehtäviä sekä kirjata vuosittain yhdistyksen jäsenmäärä. 
 
Yhdistystiedot-välilehti näkyy ainoastaan niille henkilöille, joille on annettu 
oikeus ylläpitää yhdistyksen tietoja. Kennelliitto hallinnoi ylläpito-oikeuksiin 
oikeuttavia luottamustehtäviä. 
 
Oikeudet on annettu jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille. Sihteeri tai 
puheenjohtaja voi lisätä Omakoirapalvelussa yhdistyksen jäsenelle 
yhdistystietojen ylläpitäjä-oikeudet antamalla hänelle luottamustehtävän 
Ylläpitäjä. 
 
Käyttäjä kirjautuu sisään omilla Omakoira-tunnuksillaan. Kirjautujan tulee olla 
Kennelliiton jäsen. 
 
Yhdistystietojen ylläpitäjälle näkyy myös välilehti Tapahtumat, jossa käsitellään 
koe- ja näyttelyanomuksia. Näistä on oma erillinen ohjeensa. 
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Yhdistyksen valinta – Kennelpiirit ja lajiliitot 

Mikäli henkilöllä on ylläpito-oikeus kennelpiirin tai lajiliiton tietoihin (esim. 
sihteeri tai puheenjohtaja), on hänellä sitä kautta automaattisesti oikeus myös 
kaikkiin kyseiseen kennelpiiriin tai lajiliittoon kuuluvien jäsenyhdistysten tietoihin. 
 
Kennelpiirin edustajalle avautuu myös pätevyyksien ja osoitelistojen käsittelyyn 
liittyviä lisätoimintoja. Näistä on omat erilliset ohjeensa. 
 
Kennelpiirin ja lajiliiton edustajalle avautuu Ylläpidettävä yhdistys-valinnan 
(kennelpiirin / lajiliiton tiedot) alle uusi pudotusvalikko. Siitä valitaan 
kennelpiiriin kuuluva yhdistys tai lajiliittoon liitetty jäsenyhdistys jonka tietoja 
halutaan ylläpitää. 
 
Jotkut valikossa näkyvistä yhdistyksistä saattavat näkyä tummempina. Tämä 
tarkoittaa, että yhdistyksen jäsenyys ei ole voimassa. 
 

  

Yhdistyksen valinta – jäsenyhdistykset  

Henkilöllä voi olla ylläpito-oikeus yhteen tai useampaan yhdistykseen. Tällöin 
ylläpidettävän yhdistyksen tiedot valitaan pudotusvalikosta. 
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Tietojen ylläpito 

Perustiedot 

Perustietoihin ylläpidetään se osoite, johon yhdistyksen kaikki postitus halutaan 
tulevaksi.  
 
Yhteyshenkilön nimi kerrotaan yhdistyksen nimen alla olevaan ensimmäiseen 
tietokenttään. 
Muiden (ennen osoitetietoja olevien) tietokenttien sisällöllä ei ole merkitystä 
postituksen kannalta. 
 
Mikäli yhdistyksen edellisen toimintavuoden jäsenmäärä on ilmoittamatta, tulee 
siitä näytölle ilmoitus. 
 
Mikäli yhdistys maksaa jäsenmaksua tai lehtitilausta saapuu yhdistyksen 
sähköpostiin tieto laskusta jos Haluan sähköpostiviestin uusista jäsenmaksuista 
on rastitettu. 
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Jäsenyys 

Jäsenyyteen liittyvät tiedot valitaan sivupainikkeesta. Toiminnolla voi mm. 
muuttaa lehtitilauksen tyypin. Lehtitilausta ei voi muuttaa useita kertoja 
peräkkäin. 
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Luottamustehtävät 

Luottamustehtävät-sivulla tarkastellaan sekä ylläpidetään yhdistyksen 
luottamushenkilöiden tietoja.  
Tarkemmat tiedot luottamustehtävästä tulevat oikeanpuoleiseen laatikkoon 
klikkaamalla haluttua riviä luottamushenkilöluettelosta. 
 

 

Yhteystietojen muuttaminen 

Mikäli henkilön puhelinnumero- tai sähköpostiosoite halutaan antaa, voidaan ne 
syöttää luottamustehtävän ylläpitoruudussa. Lopuksi painetaan Tallenna muutos–
painiketta.  
 
Huom! Mikäli sähköposti- tai puhelinnumerotiedot löytyvät jo ennestään 
ylemmistä tietokentistä, niitä ei voi muuttaa.  
 
Huom! Tiedot tallennetaan tällöin ”kakkoskenttiin”. Tiedot tallentuvat 
luottamushenkilön henkilökohtaisiin jäsentietoihin, joten tietoja ei ole hyvä 
muuttaa henkilön itsensä tietämättä. 
 
Mikäli henkilön osoitetiedoissa on virheellisyyttä, voidaan rastittaa kohta Tarkasta 
osoitetiedot Itellan palvelusta. Tällöin järjestelmä lähettää henkilön tiedot 
Itellan osoitepalveluun tarkistettavaksi. Mikäli osoitteenmuutokset ovat ajan 
tasalla ja henkilö pystytään Itellassa tunnistamaan, toimittaa Itella järjestelmään 
voimassaolevat osoitetiedot. Tämä tapahtuu kuitenkin viiveellä. Palautteen 
tuleminen saattaa kestää useampia päiviä, päivitystiheydestä riippuen. Merkintä 
tarkistuspyyntökentässä säilyy siihen asti kun tiedot ovat päivittyneet. 
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Tietoihin jää talteen merkintä muuttajasta sekä aikaleima muutoksesta. 

Luottamustehtävän lopettaminen 

Luottamustehtävä merkitään päättyneeksi painamalla Lopeta luottamustehtävä–
painiketta. 
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Ohjelma kysyy tällöin lopettamispäivän, joka valitaan valikosta. Mikäli 
päättymispäiväksi annetaan kuluva päivä, näkyvät tiedot luottamustehtävissä vielä 
vuorokauden loppuun asti. Voit ”virkistää” ruudulla näkyvät luottamustehtävät 
painamalla uudelleen Luottamustehtävät–sivupainiketta. 
 

 
 
Huom! Luottamustehtävän tiedot jäävät talteen Kennelliiton tietoihin, vaikka 
luottamustehtävä merkitään päättyneeksi. Henkilö voi tällöin tarkastella 
luottamustehtävähistoriaansa henkilökohtaisilta Omakoira-sivuiltaan. 
 

Uuden luottamustehtävän lisääminen 

Uusi luottamustehtävä annetaan painamalla Lisää luottamustehtävä–painiketta. 
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Tällöin oikeanpuoleisessa laatikossa annetaan uuden henkilön tiedot. 
Luottamustehtävä valitaan ylimmän kentän pudotusvalikosta. 
 

 
 
 
Tähdellä merkityt ovat pakollisia kenttiä. 
 
Henkilö valitaan luottamustehtävälle syöttämällä henkilön jäsennumero sekä 
sukunimi. Mikäli annetun henkilön jäsennumero- nimi- ja osoitetiedot täsmäävät 
Kennelliiton jäsenrekisteristä löytyvään henkilöön, tulee näytölle henkilön 
puhelin- ja sähköpostiosoitetiedot. 
 
Jäsennumeron antamista nimi- ja osoitetietojen yhteydessä suositellaan, mikäli 
sellainen on tiedossa. 
 
Mikäli tiedot eivät yksiselitteisesti täsmää yhteenkään Kennelliiton rekisterissä 
olevaan henkilöön, voidaan kaikki yhteystiedot syöttää käsin. Tiedot tarkistetaan 
Kennelliitossa. Tiedot tallentuvat Kennelliiton järjestelmään. 
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Rotukohtainen luottamustehtävä 

Mikäli luottamustehtävä on rotukohtainen (esim. jalostusneuvoja tai 
pentuvälittäjä), tulee luottamustehtävän tietoihin näkyviin painike Rodut. 
 

 
 
Painamalla Rodut-linkistä päästään rotujen valintanäyttöön. Täällä ylläpidetään 
kyseisen henkilön kyseiseen luottamustehtävään liittyviä rotuja. 
 
Rotuja voi rajata valitsemalla alemmasta listasta roturyhmä. Tällöin ylemmässä 
ikkunassa näkyy ainoastaan kyseisen roturyhmän rodut. Listasta valitaan 
rotu/rodut ja siirretään ne valituiksi (oikeanpuoleinen ikkuna) painamalla > 
painiketta.  
Rotuja poistetaan valittujen listalta vastaavasti valitsemalla rotu ja painamalla < 
painiketta. 
 
Huom! Voi käyttää myös monivalintaa painamalla ctrl-nappia valinnan yhteydessä 
tai massavalintaa käyttämällä Shift -painiketta. 
 
Lopuksi painetaan Tallenna–painiketta. 
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Jäsenmäärät 

Jäsenmäärät-sivulla annetaan päättyneen vuoden lopussa ollut yhdistyksen 
äänivaltaisten jäsenten määrä. Jäsenmäärän voi antaa vain kerran ja sitä voi sen 
jälkeen muuttaa ainoastaan Kennelliitto, joten luvun antamisen kanssa kannattaa 
olla tarkkana. 
 

 
 


