
Tuontikoiran rekisteröinti 
Registrering av importerad hund 
Saatekirje liitettäväksi rekisteröintiin • Följebrev som bifogas till registreringen

Pyydän oheisen koiran rekisteröintiä Suomen koirarekisteriin ja liitän mukaan koiran alkuperäisen rekisteritodistuksen.  
Jos koiran tunnistusmerkintää ei ole merkitty rekisteritodistukseen, liitän mukaan myös joko kopion koiran passin sivusta tai muun  
todistuksen, josta tunnistusmerkintä selviää.

Jag ber att denna hund registreras i Finlands hundregister och bifogar hundens ursprungliga registreringsbevis. Om hundens ID-märkning  
inte finns på registreringsbeviset, bifogar jag även en kopia ur hundens pass eller något annat bevis, i vilket hundens ID-märkning antecknats.

Rotu - Ras
Uros - Hanhund Narttu - Tik

Nimi - Namn Alkuperäinen rekisterinumero - Ursprungligt registernummer

Kasvattajan nimi - Uppfödarens namn Alkuperämaa - Ursprungsland

Koiran väri ja karvanlaatu - Hundens färg och hårlag Syntymäaika - Födelsedatum

Koiran tähänastiset tittelit (liitä mukaan kopiot valionarvotodistuksista) 
Hundens titlar hittills (bifoga kopior på championatdiplom)

Koiran omistajatiedot: Kaikkien omistajien on allekirjoitettava rekisteröintipyyntö. Rekisteripaperit lähetetään ensimmäisenä merkitylle omistajalle, kun tuontikoiran 
rekisteröintimaksu on kirjautunut Kennelliiton tilille. Rekisteröintimaksun lasku lähetetään postitse omistajalle, laskun voi maksaa myös Omakoirassa, mikäli omistaja on 
Kennelliiton jäsen. 
Hundens ägarinformation: Observera att alla ägare skall skriva under registreringsbegäran. Registreringspappren skickas till den förstnämnda ägaren när importhundens 
registreringsavgift syns på Kennelklubbens konto. Fakturan för registreringsavgiften skickas per post till ägaren, som kan betala fakturan också i Omakoira-servicen, ifall ägaren  
är Kennelklubbens medlem.

Omistajan nimi - Ägarens namn

Lähiosoite - Näradress

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt Puh. - Tel.

Sähköposti - E-post Kennelliiton jäsennumero - Kennelklubbens medlemsnummer

Haluan samalla liittyä Kennelliiton jäseneksi  
Jag vill bli medlem i Kennelklubben

Syntymäaikani - Mitt födelsedatum 

Allekirjoitus - Underskrift

Omistajan nimi - Ägarens namn

Lähiosoite - Näradress

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt Puh. - Tel.

Sähköposti - E-post Kennelliiton jäsennumero - Kennelklubbens medlemsnummer

Haluan samalla liittyä Kennelliiton jäseneksi  
Jag vill bli medlem i Kennelklubben

Syntymäaikani - Mitt födelsedatum 

Allekirjoitus - Underskrift

Omistajan nimi - Ägarens namn

Lähiosoite - Näradress

Postinumero ja -toimipaikka - Postnummer och -anstalt Puh. - Tel.

Sähköposti - E-post Kennelliiton jäsennumero - Kennelklubbens medlemsnummer

Haluan samalla liittyä Kennelliiton jäseneksi  
Jag vill bli medlem i Kennelklubben

Syntymäaikani - Mitt födelsedatum 

Allekirjoitus - Underskrift

Postita osoitteella - Sänds till: Showlink – Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta

Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8  02770 ESPOO  Puh./Tel. +358 (0)9 887 300  www.kennelliitto.fi
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