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Tamman astutuksessa menestymisen ilmoittaminen
• Tamman omistajalla tulee olla Oma talli-tunnukset Heppa-järjestelmään.
– Tamman tulee näkyä ilmoittajan Omat hevoset-listauksessa joko omistuksessa tai
osaomistuksessa olevissa hevosissa.
– Lue lisää Oma talli-tunnuksista
http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/oma_talli

• Oriinpitäjän tulee olla kuitannut astutusmaksu maksetuksi Heppaan.

Mistä pääsen ilmoittamaan menestymisen?
• Kirjaudu sisään Heppa-järjestelmään Oma talli-tunnuksilla.
• Klikkaa vasemman puolen valikosta kohta hevoset ja hae
tamma nimellä tai rekisterinumerolla.
• Avaa tamman astutus/tiineysluettelo.

Menestymisen ilmoittaminen
• Kun oriinpitäjä on kuitannut astutusmaksun maksetuksi, avautuu
tamman astutusluetteloon sarakkeeseen menestyminen linkki ”ilmoita”.
• Linkistä pääset täyttämään menestymisen tiedot.
– Valitse menestyminen-pudotusvalikosta oikea vaihtoehto.
• Varsoi oriin/tamman, luonut, varsa syntyi kuolleena, tamma kuoli kantavana, varsa kuoli synnyttyään, ei
tiinehtynyt

Menestymisen ilmoittaminen
• Kirjoita päiväys kenttään varsan syntymäpäivä.
– Täytä päivämääräkenttä myös mikäli tamma on luonut tai tamma/varsa on kuollut.
– Ei tiinehtynyt-vaihtoehdon valitessasi päiväyskenttä jätetään tyhjäksi.

• Valitse kotipaikkakuntasi mukainen hevosjalostusliitto.
– Kuntakohtaisen hevosjalostusliittolistauksen löydät osoitteesta
http://www.hevosjalostusliitot.fi/portaali/fi/yhteystiedot/

Menestymisen ilmoittaminen
• Anna varsalle nimiehdotus (katso lisätietoa nimeämisestä seuraavalta
sivulta).
• Tallenna menestymistieto klikkaamalla sivun alaosasta painiketta
”tallenna”.
– Tallennuspäiväksi tulee automaattisesti se päivä, jolloin tallennat menestymistiedon.
– Tallennusajankohta vaikuttaa rekisteröinnin hinnan määräytymiseen. Hinta on
alhaisin, kun varsa on ilmoitettu rekisteriin kuukauden sisällä syntymästä.
• Kts. hinnasto
http://www.hippos.fi/suomen_hippos_ry/suomen_hippos_ry/palveluhinnasto/rekisterointi

Varsan nimeäminen
• Tutustu hevosten nimeämissääntöihin osoitteessa
http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/varsan_rekisterointi/hevosen_nimeaminen

• Nimiehdotus on lopullisesti hyväksytty vasta, kun hevosen
kohdalta poistuu ”rekisteröinti kesken” tieto.
• Mikäli nimiehdotusta ei tässä vaiheessa anneta, merkitään
varsa rekisteriin emän nimellä ja syntymävuoden
numerotunnuksella.
– Kun olet keksinyt varsalle sopivan nimen, ilmoita siitä joko oman
alueesi hevosjalostusliittoon tai Hippokseen.

Varsan sijaintipaikka
• Mikäli varsa sijaitsee jossain muussa osoitteessa kuin
kasvattajalla, ilmoita varsan sijaintipaikka.
– Tieto on nähtävissä hevosjalostusliitoissa sekä Hippoksessa.
– Tunnistajat kartoittavat jo kesällä tunnistettavien varsojen sijaintia ja
suunnittelevat syksyn tunnistusreittejä.

Varsa rekisterissä
• Kun olet tallentanut menestymistiedon, on tieto nähtävissä
tamman sekä oriin astutus/tiineysluetteloissa kaikille Hepan
käyttäjille.
– Varsa näkyy tässä vaiheessa vain emän ja isän luetteloissa tiedolla
varsoi oriin/tamman.
– Hevosjalostusliitot käyvät sähköiset ilmoitukset läpi ja merkitsevät
varsat alustavasti rekisteriin. Varsa saa tässä vaiheessa UELNnumeron ja se löytyy Heppa-järjestelmästä nimiehdotuksella tai
emän nimellä ja syntymävuoden tunnuksella.

Varsan tunnistus ja rekisteröinti
• Kun varsa on noin puolen vuoden ikäinen, tilataan paikalle tunnistaja
hevosjalostusliitosta.
– Tunnistaja merkitsee varsan mikrosirulla, ottaa siitä DNA-näytteen sekä kirjaa ylös varsan värin ja
merkit.

• Hevosjalostusliitot toimittavat tunnistustiedot Hippokseen, jossa tehdään varsan
rekisteröinti ja hevospassi.
• Jotta varsa saa ravikilpailuoikeuden, tulee se olla tunnistettu syntymävuotta
seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
• Katso lisätietoa
http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/varsan_rekisterointi/suomessa_syntyneen_varsan_rekisterointi

Syntymätodistus
• Mikäli oriilla on käytössään sähköinen astutuskirjanpito, voi oriinpitäjä merkitä
syntymätodistuksen lunastetuksi suoraan Heppaan eikä paperista syntymätodistusta
tällöin tarvita.
– Tieto on hevosjalostusliittojen tunnistajien sekä Hippoksen rekisteröintiä tekevien henkilöiden
nähtävissä.
– Tammanomistaja näkee syntymätodistuksen lunastustiedon tammansa
astutus/tiineysluettelosta.
• Klikkaa astutuksen tiedot auki astutusnumerosta.

• Jotta varsa saa ravikilpailuoikeuden, tulee suomenhevosten ja lämminveristen
ravihevosten syntymätodistukset lunastaa eli varsamaksu olla maksettuna
oriinpitäjälle syntymävuoden loppuun mennessä.

Usein kysyttyä
• Minulla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa varsomisesta sähköisesti enkä ole saanut
oriinpitäjältä paperista astutustodistusta, jonka alaosassa on varsomisilmoitus.
Miten voin ilmoittaa varsomisesta?
– Ota yhteyttä oman alueesi hevosjalostusliittoon ja ilmoita varsomisesta kirjallisesti joko
sähköpostilla tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella postitse. Hevosjalostusliittojen
yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.hevosjalostusliitot.fi/portaali/fi/yhteystiedot/
– Kerro ilmoittaessasi mikä tamma on varsonut, varsan sukupuoli ja syntymäpäivä sekä
nimiehdotus. Mikäli varsa sijaitsee jossain muualla kuin kasvattajan osoitteessa, kerrothan myös
varsan sijaintipaikan.

Usein kysyttyä
• Minulla ei näy tammani astutusluettelossa ilmoita-linkkiä. Missä vika?
– Olethan kirjautunut Oma talli tunnuksillasi sisään?
• Linkki näkyy ainoastaan sisään kirjautuneena.
– Näkyykö tamma Oma tallissa omistuksessasi tai osaomistuksessasi olevissa hevosissa?
• Tamman tulee näkyä Oma tallissa omissa hevosissa, jotta varsomisen ilmoittaminen onnistuu.
– Oletko maksanut astutusmaksun?
• Oriinpitäjän tulee kuitata astutusmaksu maksetuksi Heppaan ennen kuin varsomisesta pääsee
ilmoittamaan.
• Voit tarkastaa maksun tilanteen menemällä tamman astutus/tiineysluetteloon. Klikkaa astutusnumeroa,
josta näet astutuksen tiedot. Astutusmaksu maksettu-kohdassa on tieto kyllä/ei.
• Huomioithan, että kaikilla oriilla ei ole käytössään sähköistä astutuskirjanpitoa, jolloin maksutietoja ei
kirjata Heppaan.
– Ilmoita tällöin varsomisesta oman alueesi hevosjalostusliittoon saamallasi paperisella
astutustodistuksella, jonka alaosassa on varsomisilmoitus.

Usein kysyttyä
• Kun avaan tammani astutustiedon, ei minulla näy menestymisen
ilmoittamisvalikkoa. Mistä tämä johtuu?
– Oriinpitäjällä ei ole käytössään sähköistä astutusten tallennusjärjestelmää, jolloin olet saanut
paperisen astutustodistuksen. Täytä se alaosassa oleva varsomisilmoitus ja palauta se oman
alueesi hevosjalostusliittoon.
– Oriinpitäjä ei ole kuitannut astutusmaksua maksetuksi. Ota yhteyttä oriinpitäjään.
• Klikkaa tamman astutus/tiineysluettelossa oriin nimen edessä olevaa astutusnumeroa, jolloin saat auki astutuksen
tiedot. Täältä näet onko oriinpitäjä kuitannut astutusmaksun maksetuksi.

