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• Tamman omistajalla tulee olla Oma Talli -tunnukset 

• Klikkaamalla Heppa-järjestelmän kuvaketta tai Oma Talli-kuvaketta sivustolla 

www.hippos.fi pääsee kirjautumaan uuteen Oma Talliin

http://www.hippos.fi/


Oma Talliin kirjaudutaan samoilla 

tunnuksilla kuin Heppa-järjestelmään.

Jos tunnuksia ei ole, voi ne hakea 

kirjautumistietojen alla olevasta linkistä.

Jos tunnukset ovat unohtuneet, ole 

yhteydessä Hippokseen.



Omistetut ja osaomistetut hevoset löytyvät listalta



Kohta näkyy tammoilla, joilla on 

tiineysluettelossa astutustieto.

Huom! Myös vanhat, ilmoittamatta jääneet tiedot 

esim. luomiset ja tiinehtymättömyydet voi ilmoittaa



• Valitse oikea vaihtoehto 

alasvetovalikoista

• Kalenteri avautuu 

kalenterikuvaketta klikkaamalla

• Tamman hevosjalostusliitto = 

liitto, jonka alueella varsominen 

on tapahtunut

• Varsan syntymäpaikka = 

syntymäkunta (ei kylä tai 

postitoimipaikka)



• Nimiehdotuksia tulee olla vähintään yksi varsomista ilmoittaessa ja niitä voi tallentaa 
maksimissaan viisi. Tutustu hevosten nimeämissääntöihin.

• Nimi on lopullisesti hyväksytty, kun hevosen kohdalta poistuu ”rekisteröinti kesken” -tieto ja sille on 
myönnetty hevospassi.

• Mikäli nimiehdotusta ei ilmoittamishetkellä vielä ole, voi käyttää tamman nimeä ja lisätä siihen 
vuosilukutunnisteen esim. ”Piparilla -20”

• Kun olet keksinyt varsalle sopivan nimen, ilmoita siitä joko oman alueesi hevosjalostusliittoon 
tai Hippokseen.

https://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/varsan_rekisterointi/hevosen_nimeaminen


• Lisätieto-kohtaan voi tarvittaessa kirjoittaa 

vapaasti tietoja ilmoituksen käsittelijälle. 

Esim. jos on mahdollista valita 

ratsuponikantakirja tai welsh part-bred -

rekisteri, voit kertoa valinnan tässä.  

• Jos varsa sijaitsee muualla kuin kasvattajan 

osoitteessa, ilmoita sen todellinen sijainti. 

Tieto on tärkeä hevosjalostusliitoille 

tunnistuskäyntien suunnittelussa ja 

toteutuksessa.



Varsomisilmoituksen yhteydessä kasvattaja tilaa varsalle rekisteröinnin joko 

• kantakirjaan (Hippoksen ylläpitämät kantakirjat) tai 

• muuksi kuin rekisteröidyksi hevoseläimeksi

ja sitoutuu samalla noudattamaan kantakirjan jalostusohjesääntöä liitteineen ja/tai hevosten 

rekisteröintiin liittyvää lainsäädäntöä

tai ilmoittaa Suomessa syntyneen varsan ensirekisteröinnistä ulkomaiseen kantakirjaan 



Suomen Hippos ylläpitää kantakirjaa 14 eri roduille, joille on olemassa oma jalostusohjelmansa. Saadakseen rodun 
ja statuksen rekisteröity hevoseläin sekä päästäkseen mukaan jalostusohjelman mukaisiin tapahtumiin tulee varsa 
rekisteröidä kantakirjan sääntöjen mukaan.

Kantakirjarodut:

• suomenhevonen

• lämminverinen ravihevonen

• suomalainen lämminverinen ratsuhevonen (FWB) ja suomalainen ratsuponi (SRP)

• arabialainen, englantilainen ja angloarabialainen täysverinen

• gotlanninruss, vuonohevonen, islanninhevonen

• connemaraponi, new forest, shetland, welsh

Muu kuin rekisteröity hevoseläin tulee terminä tunnistusasetuksesta ja tarkoittaa hevosta/ponia, joka ei kuulu 
Hippoksen ylläpitämien kantakirjojen piiriin. Passin myöntävä taho voi myöntää rotupasseja ainoastaan omiin 
kantakirjoihinsa merkityille hevosille. Tästä syystä esim. muualle ensirekisteröitävät ”erikoisrodut”, joille tehdään 
suomalainen passi, kuuluvat Suomessa tähän rekisteriin. Myös Suomen Hippoksen ylläpitämien kantakirjojen sisälle 
kuuluva hevonen voidaan riittämättömien rekisteröintidokumenttien vuoksi rekisteröidä muuna kuin rekisteröitynä 
hevoseläimenä. Puuttuvat dokumentit toimittamalla passi voidaan myöhemmin päivittää kantakirjapassiksi.   



Varsomisilmoituksen yhteydessä tehdään valinta, haetaanko varsalle ravikilpailuoikeutta vai ei. 

Ravikilpailuoikeuden valitessaan kasvattaja sitoutuu noudattamaan Suomen Hippoksen 

ravikilpailusääntöjä.



Mikäli varsa rekisteröidään muuksi kuin rekisteröidyksi hevoseläimeksi, tehdään valinta sukutietojen 

lisäämisestä. Sukutietojen lisääminen edellyttää aina dna:n vertaamista vanhempien dna:han. 



Ulkomaiseen kantakirjaan ensirekisteröinnin tiedot voi antaa tässä. Näin varsan tiedot ovat jo alustavasti 

rekisteröijän tiedossa ja helpot siirtää rekisteriin, kun varsa on saanut ulkomailta passinsa ja se toimitetaan 

Hippokseen joko kantakirjaan tai tietokantaan merkitsemistä varten. 



Rekisteröintimaksun suuruus määräytyy varsomisilmoituksen tallennuspäivän 

mukaan. Mikäli varsominen ilmoitetaan kuukauden sisällä tapahtumasta, on 

maksu edullisin. 



• Varsomisilmoitukset käydään läpi Hippoksessa kunkin rodun rekisteröijän 

toimesta, minkä jälkeen varsa viedään rekisteriin ja se saa oman UELN-

numeronsa.

• Varsakarvan vaihduttua varsa tunnistetaan: asennetaan mikrosiru, kirjataan 

väri ja merkit sekä otetaan sukutiedoilla rekisteröitäviltä dna-näyte (jouhi).

• Tunnistusdokumentit käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat 

Hippokseen. Tunnistetiedot kirjataan sähköiseen järjestelmään ja dna-

tuloksen valmistuttua varsa saa tunnistusasiakirjansa eli hevospassin, mikäli 

kaikki rekisteröintiä varten tarvittavat tiedot ovat kunnossa.

• Ravihevosen kyseessä ollessa, muistathan noudattaa määräaikoja niin 

syntymätodistuksen lunastamisen kuin tunnistamisenkin osalta. 



Minulla ei ole Oma Talli –tunnuksia. Kuinka toimin?
Oma Talliin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin Heppa-järjestelmään. Jos sinulla ei ole 
tunnuksia, voit hakea ne kirjautumissivulta (ohje tämän ohjeen alussa). Jos olet unohtanut 
tunnuksesi, ole yhteydessä Hippokseen.

Minulla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa varsomisesta Oma Tallin kautta. Miten voin 
ilmoittaa varsomisesta?

Varsomisilmoitus ja kasvattajasitoumus on myös lomakkeena, joka löytyy Hippoksesta sekä 
hevosjalostusliitoista. Ole siis yhteydessä näihin tahoihin. Voit ilmoittaa varsomisen myös 
puhelimitse. Tällöinkin kasvattajasitoumus täytetään ja lähetetään Hippokseen jälkikäteen. 

http://www.hippos.fi/
http://www.hevosjalostusliitot.fi/

