Tamman omistajan muistilista
Ennen astutusta:
1. Perehdy tarkkaan orivalikoimaan ja selvitä mikä ori sopii juuri sinun tammallesi parhaiten.
2. Selvitä varaus-, astutus-, siirto- ja varsamaksut ehdokasoreiltasi.
3. Perehdy astutustapoihin; siemennys kotitallilla siirtospermalla, tamman vienti oriasemalle
siemennettäväksi vaiko luomuastutus. Suurin osa oreista on saatavilla vain siemenenä tai
luomuna.
4. Selvitä oriasemien hinnat, eläinlääkärikustannukset ja tamman hoitokulut oriasemalla.
5. Tee selkeä laskelma itsellesi kaikista kuluista. Kuljetuksista, astutuksista, hoitomaksuista ja
eläinlääkärikuluista kertyy maksettavaa jo astutusvuonna iso summa.
6. Soita hyvissä ajoin keväällä valitsemasi orille varaus ja maksa mahdollinen varausmaksu.
Voit soitella tiedusteluja useasta orista, mutta tee varaus vain sille, jota aiot käyttää.
7. Pidä jo keväällä kirjaa tammasi kiimoista. Myös aiempina vuosina kerätyt tiedot ovat
hyödyksi kiiman keston ja kierron määrittämisessä.
8. Tamman olisi hyvä olla rokotettu ja madotettu sekä ehdottoman terve ennen astutusta.
9. Selvitä oriaseman käytännöt etukäteen esim. tammojen pitokäytännöt, miten kauan asema
pitää tammoja. Selvitä orin hyppyyttämispäivät, sillä kaikki oriit eivät asu asemalla.
10. Mikäli astutus tapahtuu luomuna, kengät pois ennen asemalle tuontia (ainakin takakengät).

Astutuksessa:
11. Tammaa oriasemalle tuotaessa:
- Muista ottaa passi mukaan.
- Tammaa jätettäessä asemalle jätä vain riimu päähän. Hyvä nylonriimu, joka sopii
tarhaan.
- Vain ehdottoman tärkeät rehut mukaan, mukaan riittävä annos.
- Pysy ehdottomasti aikataulussa.
- Ole rehellinen; kerro tamman tavat ja ongelmat rehellisesti vahinkojen välttämiseksi.
12. Oriasemalla on usein kiireistä kesäisin, joten kannattaa odottaa yhteydenottoa asemalta ja
välttää tarpeetonta puheluliikennettä oriasemalle.

Astutuksen jälkeen:
(lainattu http://www.hippos.fi )
13. Astutuksen/siemennyksen tapahduttua oriinpitäjä antaa astutustodistuksen, kun kaikki
sovitut maksut on maksettu. Tammanomistajan on vaadittava astutustodistus aina, myös
tyhjäksi jääneelle tammalle.
14. Astutustodistuksen varsomisosa on täytettävä heti varsomisen jälkeen ja todistus on
lähetettävä hevosjalostusliittoon. Myös tyhjäksi jääneen tamman astutustodistus on
palautettava. Huomattavaa: astutustodistusosaa ei saa irrottaa lomakkeesta. Muista laittaa
varsalle useampi nimiehdotus ja lue nimeämisohjeet
15. Rekisteröintimaksu on edullisin, kun varsomistodistus palautetaan yhden kuukauden
kuluessa varsomispäivästä hevosjalostusliittoon.
16. Varsomistodistukseen tulee liittää eläinlääkärintodistus, jos tamma on luonut vähintään 12
viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen tai jos tamma on kuollut kantavana.

17. Syntymätodistus lunastetaan oriinpitäjältä. Syntymätodistus toimii kuittina siitä, että kaikki
maksut on suoritettu sovitusti. Syntymätodistus on lunastettava oriinpitäjältä viimeistään
syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä, jotta varsa saisi ravikilpailuoikeuden.
18. Varsan ollessa noin 4 kuukauden ikäinen tilataan tunnistus hevosjalostusliitosta.
Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten tunnistus on tehtävä viimeistään
syntymävuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä, jotta varsa saisi
ravikilpailuoikeuden.
19. Tunnistuksessa kirjataan varsan väri ja tuntomerkit ylös, otetaan verinäyte ja asennetaan
pysyvä tunniste (mikrosiru). Varsalla on oltava tottuneet kiinnipitäjät. Syntymätodistus ja
mahdolliset omistajanvaihdosilmoitukset luovutetaan tunnistajalle. Kaikkien tarvittavien
papereiden ollessa kunnossa myös rekisteröintiprosessi nopeutuu.
20. Suomen Hippos lähettää hevospassin automaattisesti varsan omistajalle.
21. Rekisteröinti on hoidettu kuntoon, kun
- varsomistodistus on palautettu
- syntymätodistus on lunastettu
- varsa on tunnistettu ja maksettu määräaikana.
Varsojen kasvatus on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta mukaan tarvitaan myös rutkasti onnea
toivottuun lopputulokseen, terveeseen hienoon varsaan, päästäkseen!

