
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY 1.1.2022
Saarisenraitti 143, 71570 Syväniemi

A V U S T U S A N O M U S
Anova yhdistys _____________________________________________

Yhteystiedot: ______________________________________________________________

Pankkiyhteys: ______________________________________________________________

Sähköpostiosoite: ______________________________________________________________

Laji/koemuoto: ______________________________________________________________

Kokeen pitoaika ja paikka:  ____________________________________________________________

AVUSTUSTA HAETAAN:

Ottelukohtainen koeavustus

SM-kokeet, kotimainen rotu ___________________________

muu SKL metsästyskoirarotu ___________________________

ym. valintakokeet ___________________________

piirinmestaruuskokeet __________________________

piiriottelut __________________________

yhdistyksen 1. koe __________________________

Osallistumismaksut

lohkokokeet __________________________

SM-kokeet __________________________

piiriottelut __________________________

Muu avustus: __________________________________________________

(muista tarvittavat liitteet)

AVUSTUSTA HAETAAN YHTEENSÄ: ______________ €

Päiväys: ________ . ________. 20 _______

Allekirjoitus:  ___________________________________________________
nimen selvennys

Käsitelty  ________ . ________. 20_______    Hyväksytty/Hylätty Summa: ____________________



POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY 1.1.2022
Saarisenraitti 143, 71570 Syväniemi

OHJEET
1. Avustusanomukset pyydetään lähettämään piirin sihteerille

viimeistään 1.12., jotta ne ennättävät piirihallituksen joulukuun
kokoukseen käsittelyyn ja ennätetään maksaa joulukuun aikana.
Myöhemmin tulleita ei käsitellä. Kennelpiiri kohdentaa avustukset suoraan
jäsenyhdistyksilleen.

2. Koetoiminnan avustaminen
Pohjois-Savon Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään piirinmestaruus-, arvokokeiden,
piiriotteluiden sekä jäsenyhdistyksen ensimmäisen kokeen järjestämisessä hallituksen
hyväksymän ohjeen mukaisesti. Piiri voi myöntää joissakin erikoistapauksissa myös
kohdeavustuksia. Avustuksen myöntämiseksi kokeen järjestäjän tulee olla Pohjois-Savon
kennelpiirin jäsenyhdistys. Avustuksesta päättää piirihallitus. Avustukset maksetaan aina
kokeen jälkeen.

3. Osallistumismaksujen avustaminen
Kennelpiiri avustaa metsästyskoirien lohkokokeiden ja SM-kokeiden sekä piiriotteluiden
osallistumismaksujen maksamisessa (lajit, jossa kennelpiiri järjestää kokokaudenkokeita
AJOK, BEAJ, HIRV, KEAJ, LINT). Muita osallistumismaksuja kennelpiiri ei avusta, niistä
huolehtivat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti. Avustuksen myöntämiseksi
arvokisoihin osallistuvan koiran tulee asua vakituisesti Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-
alueella. Lisäksi koiran ohjaajan tulee olla Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksen
jäsen.

4. Erillispäätöksin myönnettävät avustukset
Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta jäsenyhdistykselleen
harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin, harrastusmahdollisuuksien
kehittämiseen sekä ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin. Vapaamuotoinen, kirjallinen
avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille. Hakemukseen tulee liittää
hankinnan/tapahtuman tiedot, tapahtuman toteutunut tuloslaskelma sekä muistaa mainita
tulevat avustukset summineen. Koetoiminnan avustussummien tasokorotuksista tai
taloustilanteen niin vaatiessa, alentamisesta, päättää kennelpiirin hallitus.

5. Hakeminen
Lomakkeen kaikki kohdat täytetään huolellisesti, allekirjoitetaan ja lähetetään kennelpiirin
sihteerille. Kaikki hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen sihteeri@pohjois-
savonkennelpiiri.fi

6. Tiedustelut
Eija Airaksinen p. 0400 600034 klo 16. jälkeen

7. Päätös
Piirihallitus käsittelee vain täydelliset avustushakemukset.


