
Koiran nimi - Hundens namn Rekisterinumero - Registernummer

Rotu - Ras Uros  Narttu
Hanhund Tik

1. omistajan sukunimi - 1. ägarens efternamn Etunimi - Förnamn

Syntymäaika - Födelsedatum Kennelliiton jäsennumero - Kennelklubbens medlemsnummer

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka - Näradress, postnummer och -anstalt

Sähköposti - E-post Puhelin - Telefon

Haluan liittyä Kennelliiton jäseneksi - Jag vill bli medlem i Finska Kennelklubben
Lehtivaihtoehdot - Tidningsalternativ: 

1. Koiramme-lehti / Bastidningen Koiramme - Våra Hundar
2. MetsästysKoiramme-lehti / MetsästysKoiramme - Våra Hundar, en del av 

sidorna har bytts ut och innehåller artiklar om jakt 
3. Koiramme-peruslehti + MetsästysKoiramme-lisäsivut / Bastidningen Koiramme

- Våra Hundar + sidorna i MetsästysKoiramme – Våra Hundar, mot tilläggsavgift

Tietojani saa luovuttaa rotujärjestölle – Mina uppgifter får överlåtas till rasorganisation
Tietojani saa luovuttaa suoramarkkinointiin – Mina uppgifter får överlåtas för direkt-
marknadsföring
Nimeni ja postitoimipaikkani saa näyttää Jalostustietojärjestelmässä koiran kohdalla 
– Ägarinformationen (namn och ort) kan visas i avelsdatabasen

Allekirjoitus – Underskrift
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Tietojani saa luovuttaa suoramarkkinointiin – Mina uppgifter får överlåtas för direkt-
marknadsföring
Nimeni ja postitoimipaikkani saa näyttää Jalostustietojärjestelmässä koiran kohdalla 
– Ägarinformationen (namn och ort) kan visas i avelsdatabasen
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Koiran kirjaaminen ensimmäisen omistajan nimiin on maksutonta. Omis-
tajailmoituksen tehtyäsi saat todistuksen siitä, että sinut on merkitty koi-
ran omistajaksi. Koiralle voidaan merkitä korkeintaan kolme omistajaa. 
Uusi omistaja saa omistajatodistuksen postitse, kun omistajamuutokses-
ta tullut lasku on maksettu. 
Det är avgiftsfritt att registrera hundens första ägare. Högst tre personer 
kan antecknas samtidigt som hundens ägare. Den nya ägaren får ägar- 
intyget per post, när räkningen för ägarförändringen är betald.

Omistajamuutoksen ollessa kyseessä - Då det gäller förändringar i ägarskap:

Entisen omistajan/Entisten omistajien nimi ja allekirjoitus -  
Tidigare ägarens/ägarnas namn och underskrift

Omistajailmoitus tai -muutos
Ägaranmälan eller ägarförändring

Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8 02770 ESPOO Puh./Tel. +358 (0)9 887 300 The Finnish Kennel Club
Finska Kennelklubben ry. Kamrersvägen 8 02770 ESBO Fax +358 (0)9 8873 0331 www.kennelliitto.fi

08.2015

Postita osoitteella / 
Skicka till adressen:   

Jotta voit tehdä omistajailmoituksen tai -muutoksen, täytyy sinun olla koiran virallinen omistaja. Katso kauppasopimuksesta kohta omistajuuden 
siirtymisestä. • För att du skall kunna göra ägaranmälan eller ägarbyte måste du vara hundens officiella ägare. Kolla i köpeavtalet punkten om ägarrätt.

Pvm – Datum

Allekirjoitus – UnderskriftPvm – Datum

Allekirjoitus – UnderskriftPvm – Datum

Suomen Kennelliitto -  Finska Kennelklubben ry. 
Omistajailmoitus
PL 20
FI-79101 Leppävirta, Finland   

Tai sähköpostin liitteenä /
 eller e-postbilaga: rekisterointi@kennelliitto.fi  
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