
Tietokantaan ilmoitetun hevoseläimen oikeasta identiteetistä vastaa omistaja itse. Yksilöllä 
ja sen jälkeläisillä ei ole ei näyttely- eikä ravikilpailuoikeutta, eikä jälkeläisiä rekisteröidä rodun 
kantakirjaan. Jalostukseen käytön sekä näyttely- ja ravikilpailuoikeuden ehtona on identiteetin 
varmennus Suomen Hippos ry:n hyväksymän tunnistajan toimesta. Identiteetin varmentamista 
suositellaan kaikille maahantuoduille hevoseläimille. Oman alueesi hevosjalostusliiton tunnis-
tajan yhteystiedot löydät osoitteesta www.hevosjalostusliitot.fi

1. Eläin voidaan merkitä tietokantaan sukutiedoilla tai ilman. Sukutiedoilla merkittävillä tulee olla jalostusjärjestön myöntämä 
passi tai erillinen breeding certificate passin liitteenä.

2. Kirjaa lomakkeelle eläimen väri, merkit (myös mahdollinen polttomerkki) sekä mikrosirunumero. Omistaja vastaa siitä, että 
passissa ilmoitetut tunnistetiedot vastaavat eläintä.

3. Eläimet, jotka ovat syntyneet ja tunnistettu passia varten 1.7.2009 jälkeen tulee olla merkitty mikrosirulla. Jos näin ei ole, 
on eläin sirutettava ennen tietojen tallentamista tietokantaan. Poikkeuksena maat, joissa polttomerkintä on ollut käytössä 
hyväksyttynä tunnistusmenetelmänä.

4. Mikäli eläin on merkitty mikrosirulla, tulee passissa oleva sirunumero olla kirjoitettu lomakkeelle, jotta eläimen tiedot voidaan 
tallentaa tietokantaan. Omistaja vastaa siitä, että siru on luettu ja löytyy eläimestä.

5. Liitä lomakkeen mukaan alkuperäinen hevospassi sekä mahdolliset muut liitteet. Tietokantaan tulee merkintä siitä, onko 
maahantuontitodistusta esitetty. Omistajan vastuu on kuitenkin säilyttää todistus viiden vuoden ajan huolimatta siitä, onko 
sitä tarkastettu tietokantaan merkitsemisen yhteydessä.
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Suomen Hippos ei vastaa tällä lomakkeella ilmoitetun eläimen omistusoikeudesta. Mikäli omistajuus 
halutaan merkitä yrityksen, yhteisomistuksen tai tallinimen nimiin, tulee tästä toimittaa erillinen talli-
nimen/yhteisomistuksen rekisteröintilomake.

E U - P A S S I L L I S E N  H E V O S E L Ä I M E N

ILMOITTAMINEN TIETOKANTAAN

Lue ohjeet huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä! 

Ilmoitus toimitetaan liitteineen, täytettynä ja 
allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Hippos ry
Kasvattajan ja omistajan palvelut
Kalkkipellontie 6, 02650 ESPOO

Varmistathan, että lomake on kokonaisuudessaan täytetty.
Puutteellisesti täytettyä lomaketta ei voida käsitellä.



www.hippos.fi

E U - P A S S I L L I S E N  H E V O S E L Ä I M E N

ILMOITTAMINEN TIETOKANTAAN

Eläin merkitään tietokantaan minimitiedoilla, ilman sukutietoja. 
Hinta 70 euroa sekä hinnaston mukainen posti-/käsittelykulu.

Eläin merkitään tietokantaan sukutiedoilla.
Hinta 95 euroa sekä hinnaston mukainen posti-/käsittelykulu.

ELÄIMEN NIMI SUKUPUOLI

ROTU SYNTYMÄAIKA

UELN- / REKISTERINUMERO ELÄIMEN MIKROSIRUN NUMERO (JOS ON)

ELÄIMEN VÄRI – KIMOLTA MYÖS SYNTYMÄVÄRI (SUOMEN TAI RUOTSIN KIELELLÄ)

ELÄIMEN TUNTOMERKIT: PÄÄ, KAULA, RUNKO, JALAT, KAVIOT, POLTTOMERKIT (SUOMEN TAI RUOTSIN KIELELLÄ)

OMISTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA

LÄHIOSOITE POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SÄHKÖPOSTIOSOITE PUHELINNUMERO

Alkuperäinen hevospassi Kopio TRACES-terveystodistuksesta tai vastaavasta vakuudesta / rajatarkastustodistuksesta 
(säilytettävä viiden vuoden ajan )

ILMOITUKSEN MUKANA TOIMITETTAVAT LIITTEET

Muu, mikä?

Haluan, että passi palautetaan postiennakolla. Haluan, että passi palautetaan kirjelähetyksenä.

Postiennakkolähetykset kuuluvat postin seurannan piiriin, jolloin 
mahdollisesta kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä on 
mahdollista hakea korvausta. Suomen Hippos ry ei korvaa kadon-
neista tai vahingoittuneista lähetyksistä aiheutuvia kuluja. 

Passi palautetaan tavallisena kirjelähetyksenä (eivät kuulu postin 
seurannan piiriin), jos lomakkeen allekirjoittaja on näin valinnut 
tai valinta jätetty tekemättä.

PASSIN PALAUTUS

Allekirjoituksellani todistan tässä lomakkeessa mainitut tiedot oikeiksi sekä vakuutan, että minulla on yllä mainittuun 
eläimeen omistusoikeus / olen eläimen pitäjä ja että passin ja ilmoittamani eläimen tunnistetiedot vastaavat toisiaan. 

ALLEKIRJOITUS (alaikäisen puolesta allekirjoittaa huoltaja) NIMENSELVENNYS

PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ ILMOITUKSEN VASTAANOTTAJA JA PÄIVÄYS / LEIMA

ELÄIMEN JA OMISTAJAN TIEDOT

Suomen Hippos ry
Kasvattajan ja omistajan palvelut
Kalkkipellontie 6, 02650 ESPOO
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