
Pahnue rekisteröinti

1. Kasvattaja

Nimi:_____________________________________________ Jäsennumero:_____________

Osoite:________________________________________________________________________

Kasvattajanimi:_____________________________________ Merkintätunnus:___________

2. Porsaat
 

Syntymäaika:________________________

1. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

2. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

3. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

4. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

5. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

6. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

7. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

8. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

9. Nimi:                                          [ ] Karju [ ] Leikko [ ] Emakko Väri:

    Mikrosiru:                                                 Omistaja:

Lauri
Konekirjoitusteksti
OHJEETMikäli käytät, Microsoft Edge selainta ei se salli täydennysominaisuutta.Toimi näin:paina selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä jotka ovat vierekkäin ... Valitse aukeavasta valikosta "avaa internet Explorerissa. Mikäli taas käytät Mozilla Firefox selainta joka ei myöskään automaattisesti avaa koneellasi PDF-ohjelmaa joka salliin lomakkeen täydentämisen.Toimi näin: klikkaa selaimen oikeassa yläkulmassa tekstiä "avaa toisella ohjelmalla" Valitse valikosta Abobe Acrobat Reader DC. Valitse tämä myös oletetuksi.  
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3. Sukutiedot
 

Emä

Syntymäaika:

Rek.nro:

Ee. Eee.

Eei.

Ei. Eie.

Eii.

Isä

Syntymäaika:

Rek.nro:

Ie. Iee.

Iei.

Ii. Iie.

Iii.

Vakuutan antamani tiedot totuudenmukaisiksi.

Päiväys: Allekirjoitus:

___________________________ ______________________________________

 
Suomen Minipossuyhdistys ry

       www.minipossuyhdistys.fi
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Nimenselvennys
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Täyttöohjeistus

1. Kasvattaja
• Jäsennumero. Suomen Minipossuyhdistys ry:n jäsennumerosi.
• Kasvattajanimi. Tällä tarkoitetaan porsaan nimen eteen tulevaa mahdollista kasvattajanimeä 

ns. tilanimeä.
• Merkintätunnus. Eviralta saamasi sikojen merkintätunnus, ns. ”korvanumero”, ”sikatunnus”.

2. Porsaat
• Sukupuoli. Kastroitavat karjut merkataan leikoiksi vaikka kastrointi tapahtuisi myöhemmin.
• Omistaja. Ilmoita tulevan omistajan nimi jos tiedossa. Jos porsas jää kasvattajalle tulee 

omistajaksi lisätä kasvattajan nimi.

3. Sukutiedot
• Sukutiedot lisätään kokonaisuudessaan siltä osin kun tiedetään kolmen sukupolven ajalta. 

Joka kohtaan nimen lisäksi tulee ilmoittaa rekisterinumero jos rekisteröity. Mahdollinen 
syntymäaikakin on hyvä lisätä, jos täydellistä syntymäaikaa ei ole tiedossa voi antaa 
esimerkiksi pelkän vuodenkin. Arviot eivät käy vaan syntymäajan tulee olla 
totuudenmukainen.

4. Väliaikainen- ja pysyvä rekisteritodistus
• Mikäli omistaja tietoa ei ole saatavilla ilmoitusta täytettäessä ,porsas saa ensirekisteröinti 

todistuksen joka on väliaikainen. Viimeistään uusi omistaja ilmoittaa puuttuvat tiedot 
täyttämällä ne suoraan ensirekisteröintitodistukseen ja lähettämällä sen yhdistyksen 
rekisterivastaavalle. Tämän jälkeen porsas saa pysyvän rekisteritodistuksen postissa. Jos taas
kasvattajalla on porsaasta täydelliset tiedot, väliaikaista todistusta ei lähetetä vaan possu saa 
pysyvän todistuksen automaattisesti.

Alle voit lisätä muita mahdollisia lisätietoja. Jos pahnueeseen on syntynyt enemmän kuin yhdeksän 
porsasta voit kirjata tähän tai erilliselle paperille loput tiedot kuten aiemmin on kysytty.

Lähetä ilmoitus osoitteeseen Veera Hakola, Pekkakuja 70, 85560 Nivala.
Sähköposti yhteys minipossu.jasen@gmail.com

Lisätiedot:

mailto:minipossu.jasen@gmail.com
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(täytä lomake > tallenna täytetty lomake koneellesi > lähetä sähköpostin liitteenä) Voit myös täyttää lomakkeen ja tallentaa sen omalle koneellesi ja tulostaa lähettääksesi sen normaalina postina. Lähetysosoitteet näet alla.
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