
 
PENNUNOSTAJIEN ILMOITTAMINEN  
SUOMEN LANCASHIRE HEELER -YHDISTYS RY:N  
VARSINAISIKSI JÄSENIKSI 

 
  
 
Tällä lomakkeella kasvattaja ilmoittaa pennunostajansa Suomen Lancashire Heeler -yhdistys 
ry:n varsinaisiksi jäseniksi. Kasvattaja voi ilmoittaa henkilön, joka omistaa kasvattajan itsensä 
kasvattaman pennun (ei siis esimerkiksi tuontipentua). 
  
Kasvattajan maksama jäsenyys on voimassa kuluvan vuoden loppuun, minkä jälkeen jäsenmaksu 
on koiran omistajan vastuulla. Jäsenmaksujen hinnat ja edut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta 
www.lancashireheeler.fi>> Jäsenasiat. 
Lisätietoja saa yhdistyksen jäsensihteeriltä heeler.jasensihteeri@gmail.com 
 
Ohje kasvattajalle: 

• Täytä tietosi (nimi ja kennelnimi) tälle lomakkeelle 
• Täytä kaikkien pennunostajien tiedot lomakkeeseen 
• Lähetä skannatut tai kuvatut lomakkeet (kasvattajalomake sekä kaikki 

pennunostajien liittymislomakkeet) yhdellä kertaa 
sähköpostiosoitteeseen heeler.jasensihteeri@gmail.com 

• Vaihtoehtoisesti voit lähettää lomakkeet osoitteeseen: Miia Valkki, 
yhdistyksen posti: c/o Pirkko Vuorilehto,  Haukitie 10 H, 02170 Espoo. 

• Jäsensihteeri lähettää laskun sähköpostiisi, kun lomakkeet ovat käsitelty. 
(vuoden 2023 jäsenmaksu on 12 €/pennunostaja) 

 

Kasvattajan nimi  

Kennelnimi  

Pennunostajien liittymislomakkeiden määrä  

 
Pyydämme huomioimaan, että yhdistys pyrkii olemaan mahdollisimman paperiton:  
sähköpostit ovat maailman metsien kannalta ystävällisempi ratkaisu kuin perinteinen posti, 
joka on myös sähköistä viestintää hitaampaa. Tämän vuoksi toivoisimme, että kukin ilmoittaisi 
jäsenhakemuksessaan toimivan sähköpostiosoitteensa ja niin halutessaan myös 
puhelinnumeronsa. Sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita EI luovuteta kolmansien 
osapuolien haltuun eikä SLHY ry ota yhteyttä kuin tarvittaessa. 
Täyttämällä lomakkeen suostut siihen, että tietosi kirjataan yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
Jäsenrekisterin rekisteriselosteeseen voit tutustua yhdistyksen sivuilla  
www.lancashireheeler.fi >> Jäsenasiat 
 



Pennunostajan liittymislomake  
  
 

      
     

      
 

Tällä lomakkeella kasvattaja ilmoittaa pennunostajansa Suomen Lancashire Heeler -yhdistys 
ry:n varsinaisiksi jäseniksi. Kasvattaja voi ilmoittaa henkilön, joka omistaa kasvattajan itsensä 
kasvattaman pennun (ei siis esimerkiksi tuontipentua). Kasvattajan maksama jäsenyys on 
voimassa kuluvan vuoden loppuun, minkä jälkeen jäsenmaksu on koiran omistajan vastuulla. 
Pennunostajan on hyväksyttävä jäseneksi liittäminen kuittaamalla jäsensihteeriltä 
saamansa sähköposti tai allekirjoittamalla omakätisesti liittämislomake. Lomakkeet yhden 
pentueen osalta tulee toimittaa samassa sähköpostissa tai kirjekuoressa. 

 
Täytä selvällä käsialalla tai koneella ennen tulostamista! 
 

• Kyllä, haen Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n varsinaiseksi jäseneksi. 

Nimi 

 

Täydellinen postiosoite (katuosoite, postitoiminumero ja -paikka) lehden postitusta varten 

 

Puhelinnumero 

 

Sähköpostiosoite (pakollinen tieto sähköpostikuittausta varten) 

 

Paikka ja aika 

 

Allekirjoitus (tarvitaan vain, jos sähköpostikuittaus ei ole mahdollinen) 

 

 

Pyydämme huomioimaan, että yhdistys pyrkii olemaan mahdollisimman paperiton:  
sähköpostit ovat maailman metsien kannalta ystävällisempi ratkaisu kuin perinteinen posti, 
joka on myös sähköistä viestintää hitaampaa. Tämän vuoksi toivoisimme, että kukin ilmoittaisi 
jäsenhakemuksessaan toimivan sähköpostiosoitteensa ja niin halutessaan myös 
puhelinnumeronsa. Sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita EI luovuteta kolmansien 
osapuolien haltuun eikä SLHY ry ota yhteyttä kuin tarvittaessa. 

Täyttämällä lomakkeen suostut siihen, että tietosi kirjataan yhdistyksen jäsenrekisteriin. 
Jäsenrekisterin rekisteriselosteeseen voit tutustua yhdistyksen sivuilla  

www.lancashireheeler.fi >> Jäsenasiat 
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