Suomen Minipossuyhdistys ry:n ylläpitämää virallista minipossu rekisteriä hoitaa rekisterivastaava
Veera Heikkilä.
Possujen rekisteröinti muuttuu paperilliseksi 1.2.2015 lukien ja sähköinen ilmoitus mahdollisuus on
lisätty vuoden 2016 aikana. Possujen ilmoituslomakkeet löydät tästä osiosta.
Ohjeet possujen ilmoittamisesta.
• Tulosta ja täytä oikea ilmoituslomake, yksilö-, pahnue- tai muutosilmoitus.
• Postita lomake osoitteeseen:

Veera Heikkilä, Pekkakuja 70, 85560 Nivala
• Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen minipossu.jasen@gmail.com
• Muistathan tarkastaa että kaikki tiedot ovat täysin oikein. Ne kopioidaan ilmoituksesta
suoraan rekisteriin.
Yksilölomake on tarkoitettu yksittäisen possun ilmoittamiseen, pahnue taas kasvattajien
ilmoittamille pahnueille. Muutoslomakkeella voit ilmoittaa kaikenlaisista muutoksista. Niin esim.
yhteystietojesi muutoksista kuin vaikkapa omistaja muutoksesta. Muutos ilmoitusten tekeminen on
enemmän kuin suotavaa jotta rekisteri pysyy ajantasalla. Vain possujen omistajat voivat pitää omien
possujensa tiedot ajantasaisina! Tietojen muuttuessa saat aina uuden rekisteröintitodistuksen.
Ensirekisteröintitodistus
Ensirekisteröintitodistus annetaan porsaalle jolla ei ole omistaja tietoa vielä ilmoitus vaiheessa.
Viimeistään porsaan uusi omistaja täyttää ensirekisteröintitodistukseen puutteelliset tiedot ja
postittaa todistuksen täytettynä yhdistykselle. Tämän jälkeen possu saa lopullisen
rekisteröintitodistuksensa. Myös kasvattaja voi täyttää ja lähettää omistaja tiedot
ensirekisteröintitodistuksella jos rekisteripaperi on hänellä ja näin uuden omistajan kanssa sopii.
Tällä muutoksella kannustetaan pitämään possujen tiedot ajantasaisina sekä kasvattaja pystyy näin
todistamaan että possu on rekisteröity vaikkei omistaja tietoa ole vielä ilmoittaessa ollut.
Alla näet kuvina ensirekisteröintitodistuksen (vasen) sekä lopullisen rekisteritodistuksen (oikea).

Alla vielä tarkempi ohjeistus kasvattajille pahnueiden rekisteröintiin.
PAHNUEEN REKISTERÖINTI
1. Kasvattaja toimittaa pahnueilmoituksen Suomen Minipossuyhdistyksen rekisterivastaavalle.
Toimitustavat ovat joko sähköisesti tai postitse.
Postin kautta: Veera Heikkilä, Pekkakuja 70, 85560 Nivala.
Sähköpostin liitteenä tietokoneella täytetty lomake osoitteeseen
minipossu.jasen@gmail.com
2. Kasvattaja saa postitse possuille rekisteritodistukset, joko ensirekisteröintitodistuksen tai
lopullisen rekisteritodistuksen sekä ohjeistuksen paperien kanssa toimimiseen.
Jos omistajaa ei ole tiedossa ilmoitusta lähettäessä possu saa ensirekisteröintitodistuksen.
Jos omistaja on tiedossa tulee possulle automaattisesti lopullinen rekisteripaperi. Jos porsas
jää kasvattajalle itselleen tulee omistajaksi merkitä kasvattajan nimi, tällöin porsas saa siis
myös lopullisen rekisteritodistuksen jossa omistajana on kasvattaja.
3. Porsaan, jolla on ensirekisteröintitodistus, myyntivaiheessa kasvattaja antaa
ensirekisteripaperin porsaan mukana uudelle omistajalle ja ohjeistaa omistajaa sillä
ilmoittamaan tietonsa yhdistyksen rekisteriin. Myös kasvattaja voi täyttää
ensirekisteritodistukseen omistaja tiedot sekä osoitteen johon todistus lähetetään.
HOX! Omistajan tiedot (ja mahdolliset muut uupuvat tiedot) täytetään suoraan
ensirekisteröintitodistukseen ja täytetty todistus lähetetään postilla vastaavalle.
4. Yhdistys postittaa virallisen rekisteripaperin osoitteeseen joka on ilmoitettu todistuksessa.
Kasvattajalta tarvitaan siis pahnueilmoitus. Jos omistajat ovat tiedossa niin muuta ilmoitusta ei
tarvita mutta omistaja tietojen uupuessa ensirekisteröintitodistuksen lähetys täytettynä joko uuden
omistajan tai kasvattajan toimesta.

Maksut
Possujen rekisteröinti on jäsenille ilmaista kuten tähänkin asti. Uutena mahdollisuutena myös eijäsenet voivat rekisteröidä possuja, tällöin hinta on 5€/possu.
Maksutiedot
Tilille: FI6254970520026484
Saaja: Suomen Minipossuyhdistys ry
Kirjoita viestiin, Rekisteröintimaksu ja rekisteröitävän/rekisteröitävien possujen nimet.
Kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa voi olla aina yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen
minipossu.jasen@gmail.com

