
             

 

 

SUOMEN HANNOVER-YHDISTYKSEN  

VUOSIJULKAISU 2010 

 

 

 

Jouluinen tervehdys Sinulle Hannover-yhdistyksen jäsen! 

Suomen Hannover- yhdistyksellä on takanaan erityisen hieno vuosi! Suomenmestaruudet menivät Hannover- 

hevosille, laatuarvostelun kärki oli Hannovereja ja Kyvyt Esiin- voittaja oli Suomessa syntynyt Hannover!  European 

breeding event keräsi ennätysmäärän osallistujia ja ilahdutti niin suomalaisia kuin ulkomaisia katsojia ja tuomareita 

varsojen korkealla laadulla. Suomalaisessa omistuksessa olevia hevosia oli Saksassa huutokaupassa ja parhaasta 

maksettiin 70000 euroa. Yhdistyksemme on saanut myös vuoden mittaan mukavasti uusia jäseniä. Toivotamme 

heidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja samalla kiitämme kaikkia ”vanhoja” jäseniämme tärkeästä tuestanne! 

Seuraavalle vuodelle tavoitteenamme on saada selkeys valiomerkkipisteiden tasapuolisesta jaosta. EBEF- tapahtuma 

järjestetään syksyllä entistä parempana ja katsojaystävällisempänä. Vuonna 2011 haluamme tarjota jäsenillemme 

enemmän jalostusneuvontaa ja yhteisiä tapaamisia. 

Toivotamme kaikille oikein rauhallista ja rentouttavaa Joulua ja onnea vuodelle 2011! Tapaamisiin helmikuussa 2011 

kasvattajatapahtumassa, seuraa nettisivujamme tarkemmasta ajankohdasta. 

Miia Ojala 

 

 

 

 

 



Kasvattaja tapaaminen 13.2.2010 

ohjelmassa oli: 

• Ori- indeksit kasvattajan työvälineenä, keskustelun alustus Miia Ojala ja Sanna Mäki-Tuuri 

• Orivalinnat kilparatsastajan näkökulmasta, Lilli Luoma 

• Cellen pakasteyhteistilaus, orivaihtoehtojen läpikäyminen ja keskustelua, Ell Katja Lahdenvuo 

• Suomessa vaikuttavien Hannover-oriiden esittelyä 

 

           
Pius Paccelli (Prestige Pilot/Gibraltar, hannover stamm 856) 

 

           
        London Baron (Londontime/Baroncelli, hannover stamm 656 

 

                   

Hannover-hevosten rakennetuomarikoulutus Verdenissä 7-13.6.2010   

Tuomarikoulutuksessa Suomesta mukana Satu Juurinen, Valmennustalli Zellelä. Koulutukseen osallistui viidestä eri 

maasta yhteensä kahdeksan tuomarikandidaattia. 

Viikon mittaisen koulutuksen tarkoituksena oli kartoittaa henkilöt, joille voidaan myöntää kantakirjaus/tammatesti 

tuomarointioikeudet suoraan Hannover-kantakirjaan. Viikon aikana vierailimme useissa 

kantakirjauksissa/tammatesteissä arvostelemassa Hannoverin alueella noin 250 tammaa, ikäluokissaan 2-4v. Saimme 

arvostella mm. Embassy I -tammaperhettä sekä kaksi His Highnessin täyssiskoa.  Tällaista määrää laadukkaita 

tammoja en ole vielä koskaan nähnyt, sekä se oppimäärä, jota tulvi koko viikon ajan, saivat suomitytön pään hetkeksi 

pyörälle. 

Koulutus oli ensimmäinen, joka järjestettiin ulkomaalaisille Hannover-yhdistysten edustajille ja onnistui 

järjestelyineen saksalaisen tavan mukaan täsmällisesti ja tehokkaasti, tarkoittaen aamu seitsemästä ilta kymmeneen 

ohjelmaa.  Saimme hyviä ideoita tapahtumien järjestämiseen sekä tammojen arvioimiseen. 



Suomesta koulutukseen lähetettäväksi valittiin minut, sekä mieheni lähti minulle sihteeriksi.  Tuomarointitestin 

lopputulos oli vakuuttava ja siksi jalostusjohtaja Dr. Christmann suositteli minulle annettavaksi suoraan 

tuomarioikeuksia.  Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on oma Hannover- rakennetuomari, joka voi toimia toisena 

virallisena rakennetuomarina kantakirjauksissa sekä tammatesteissä.   

Viikko koostui teoriaosuudesta, tammatesteistä, rakennearvosteluista, keskusteluista sekä loppukokeesta.      

Suomen kantakirjaus eroaa Hannover-kantakirjauksesta jo pisteytysten kohdalla. Suomessa pisteytetään 5 kohtaa, 

Hannoverissa pisteytetään 12 kohtaa, jotka ovat tyyppi, pää, kaula, satulan sija sekä lapa, runko, raamit, etujalat, 

takajalat, liikkeiden korrektius, käynti, ravi, yleisvaikutelma sekä keskiarvo numeroista, jotka koostuvat rakenteen 

korrektisuudesta. Useamman kohdan pisteytyksestä on paljon hyötyä kasvattajille, jotka voivat näin ollen valita 

tarkemmin tammalle sopivaa sulhasta.  

Silmiin pistävää oli huomata se, miten hyvillä pisteillä palkittiin tammat, joilla oli sopusuhtaiset mittasuhteet. 

Huonoja pisteitä saivat kylläkin kauniit, mutta ylipitkät ja ohuet kaulat.  Myöskään taakse potkivia takajalkoja ei 

palkittu, vaikka hevosella olisikin ollut näyttävyyttä ja joustoa liikkeissä. Hevosessa pitää olla tarpeeksi raamia 

(säkäkorkeus noin 165-172cm on hyvä) ja rungon tulee jakautua ns. kolmeen sopusuhtaiseen osaan.  Ylälinjaan 

kiinnitetään huomiota useammassakin arvostelukohdassa, selkä kokonaisuutena on todella tärkeä osa urheilu-

hevosen suorituskykyä.  Takajalkojen tulee polkea hyvin rungon keskipisteen alle.  Luonteen ja silmän tulee olla 

rauhallinen, ystävällinen ja läsnä oleva. Yhteenvetona voidaan todeta, että Hannover-rotuisia hevosia pyritään 

jalostamaan optimaalisiksi kilpahevosiksi, niin rakenteeltaan kuin luonteeltaankin.                                           

Tammatesti sisältää arviot ratsastettavuudesta, askellajeista sekä irtohypyistä. Tammatestiin osallistuvat normaalisti 

3-4 – vuotiaat tammat. 

Pisteitä annetaan kohdista ravi, laukka, käynti, ratsastettavuus (testiratsastaja) sekä ratsastettavuus (oma ratsastaja, 

tuomariston pisteet) ja irtohypyt.  Tammat ratsastettiin 3-4 hevosen ryhmissä tuomariston ohjeiden mukaisesti.  

Pisteitä ei myöskään kuuluteta yleisölle, vain tuomariston kommentit tammasta. Tammatesti on erityisesti 

jalostuksen tietotyökalu, jossa saadaan tärkeää tietoa isäoriiden periyttämistä ominaisuuksista kuten 

ratsastettavuudesta, liikkeistä ja hyppykyvystä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (kilpailutuloksia saadaan 

yleensä paljon myöhemmin). 

Kantakirjaus on pakollista kaikille tammoille, joita halutaan käyttää jalostukseen. Yleensä tammat kantakirjataan 3-4 

vuotiaina. Tämä on jalostuksen kehittämisen kannalta hyvä asia ja antaa kasvattajille tietoa heidän tammoistaan 

sopivaa orivalintaa ajatellen.   

         

       Embassy tammaperhe 

 

 

 



Breeding Orientation Course 14 – 19.6.2010   

Osallistujat Miia Ojala ja Sanna Mäki-Tuuri 

Breed Orientation -kurssi on kansainvälinen, englanninkielinen hannover-kasvattajille ja rodun ystäville tarkoitettu 

tietopaketti, jonka pituus tänä vuonna oli viikko. Osanottajia kurssilla Suomen lisäksi oli kaikista maanosista; 

Australiasta, Yhdysvalloista, Argentiinasta, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Belgiasta sekä Kanadasta.   

Viikon paketti koostui vierailuista eri kantakirjaustilaisuuksissa, tammatesteissä, Cellen valtionsiittolassa sekä sen eri 

toimipisteissä, Adelheidsdorfin oriasemalla ja oritestialueilla sekä kolmella suurella kasvattajalla, joilla kaikilla oli 

keskimäärin 120 hevosta tilallaan. Kurssilla perehdytettiin lisäksi kasvattajia rakenteen arvioimiseen erilaisin 

harjoituksin ja kantakirjauksissakin ryhmää kehotettiin pisteyttämään tammat ja vertaamaan tuloksia tuomarien 

antamiin. (normaalisti pisteitä ei julkisteta, mutta kurssilaiset saivat tuomarien kaikki pöytäkirjat nähtäväksi jokaisen 

tamman jälkeen). Viikon aikana nähtiin yhteensä noin 300 tammaa ja varsaa. Kurssiin sisältyivät myös orilinja- ja 

kasvattajaluennot yleisistä asioista Hannover-kasvatuksessa. Erityisen hienoa oli palvelun laatu, englannin tai saksan 

taidottomilla oli oma tulkki koko kurssin ajan ja kurssilaisille oli järjestetty myös illanvietot ja ruokailut joka päivä. 

Kurssin ilmapiiri oli todella mukava ja oli hienoa huomata, että yhteiset intressit yhdistävät hevoskasvattajia ympäri 

maailman.  

Pienkasvattajan silmin katsottuna oli erityisen mielenkiintoista oppia lisää rakenteen arvioimisesta. Suomessa 

tammat ovat usein hieman pieniä, ero Suomen ja Saksan näyttelyssä nähtyihin oli melkoinen varsinkin raamien, 

moderniuden ja sopusuhtaisuuden suhteen.  Samoin tammat näyttävät paremmilta, kun ne esitetään nuorena. 

Varsinkin liikkeet ovat selkeästi paremmat ja irtonaisemmat.  Hannover- jalostuksessa kiinnitetään erityistä 

huomiota ylälinjaan (selkään) ja takaosan aktiivisuuteen. Tämä on tietenkin kaikella maalaisjärjellä ajateltuna 

oleellista, kun jalostetaan suoritushevosia. Häntä tötteröllä lehahtava hevonen ei säväytä hannover-tuomaria, 

hevosen halutaan esiintyvän rauhallisesti ja rennosti, kuitenkin energisesti, jotta liikemekaniikka näkyy kunnolla. 

Arvostelukehässä tammoja ei liiemmin viivytellä, koko suoritus on arvioitu noin viidessä minuutissa.   

Adelheidsdorfissa Joachim Winter esitteli huumorilla höystettynä nuorten orien 70- 300 päivän oritestejä. Hän 

korosti, että nuoren oriin tulee olla luottavainen ratsastajaa kohtaan, vaikka ratsastaja vaihtuisikin. Luottamus säilyy 

vain, jos koulutuksessa edetään vaiheittain. Näimmekin maastossa 3,5- vuotiaiden orien (mm. Dannebrog ja Grey 

Top) ensimmäisiä vesiesteharjoitteluja, jotka toteutettiin ryhmissä vanhempi ja kokeneempi ori edellä.  

Tammatesteissä ja kantakirjauksissa erityisen hyvin jälkeläisten tasaisen laadun perusteella jäivät mieleen 

esimerkiksi oriit Embassy I, jonka jälkeläiset hyppäsivät, olivat raamikkaita, ystävällisiä ja myös liikkuivat hyvin. Oriin 

Valentino jälkeläiset olivat raamikkaita ja hyvin liikkuvia sekä aktiivisia ajatellen esteratoja. Sir Donnerhallin 

jälkeläisistä monet olivat hyviä, kunhan isäori oli yhdistetty tammaan, jolla on vahva takaosa. Täysiveriori Sunlight 

xx:n jälkeläiset olivat hyviä yleishevosia ja myös ratsastettavia. De Niron jälkeläiset olivat korrekteja kouluhevosia ja 

ori emänisänä oli usein nähtävillä hyvillä jälkeläisillä. Ori Quaterback jättää nähtävästi hyvää liikettä ja rauhallista 

luonnetta jälkeläisilleen.   

Maitovarsoista mieleen jäivät mm. Valentinon, Diamond Hitin,  Fürst Nymphenburgin, Royal Classicin ja Lissaro v.d. 

Hellen varsat. Nämä oriit tuntuivat periyttävän raamia, korrektia rakennetta ja hyvää liikettä. Maitovarsojen 

arvostelussa oli suomalaisella kokemuksella hassua, että esimerkiksi jalka-asennoilla ei ollut kovin suurta vaikutusta 

arviointiin. Tämä on toisaalta järkevääkin, koska varsat muuttuvat kasvaessaan todella paljon. Huomiota varsoissa 

kiinnitettiin eniten liikemekaniikkaan (ravi ja käynti, läpi selän työskentely, aktiivinen takajalka, liikkeen rentous läpi 

kropan, elastisuus) sen jälkeen tyyppiin ja vasta kolmanneksi rakenteeseen.  

Hyviä varsoja näki usein vahvasta tammalinjasta, jossa useampi tamma oli valtionvalio (St.Pr.). Usein takana oli myös 

tammoja/oreja, jotka periyttävät hyvän liikkeen lisäksi hyvää hyppykykyä.  On tuskin sattumaa, että monilla 

koulupuolen voittajavarsoilla oli usein takanaan 2.-3. polvessa täyttä verta, trakehneria tai estelinjaa. (Esim. Calypso 

II Holst., Contender Holst., Sherlock Holmes Hann, Sandro Holst., Prince Thatch xx, Lauries Crusador xx, Cardinal xx.) 



       

European Breeding Event Finland, Sales & Show 4.9.2010 

Ypäjällä järjestetty ensimmäinen yli 50 kesällisen puoliveriratsuvarsan näyttely ja avoin myyntitilaisuus European 

Breeding Event Finland keräsi kiitosta monella tasolla. Saksalaisilta vahvoilta kasvatusalueilta saapuneet tuomarit 

Hartmut Wilking Hannoverista, Stephanie Herken-Wendt Trakehner-järjestöstä ja Karsten Kühl Oldenburgista olivat 

positiivisesti yllättyneitä suomalaisten varsojen laadusta. 

 

Erityisesti tammavarsoissa taso oli kova. Kasvattajat olivat onnistuneet myös tuomarien mukaan tekemään hyviä 

orivalintoja, koska suurin osa esitetyistä varsoista oli parempia versioita emistään. Tuomarien oli helppo 

kommentoida myös varsojen sukutauluja ja emälinjoja, sillä ne olivat pääosin pitkälti tuttuja eurooppalaisia linjoja. 

Tilaisuus kuvasti saksalaisesta näkökulmasta katsoen joustavaa suomalaista yhteistyökykyä eri tahojen kanssa.  

Suomalaiset kasvattajat ovat hankkineet kansainvälisestikin paljon kokemusta ja tietoa. Tämä näkyi myös 

tapahtuman järjestelyissä sekä osallistujien että yleisön huomioimisessa. 

Katsojat seurasivat varsoja tiiviisti kuvallisen myyntikatalogin kera ja kasvattajien oli helppo näyttää varsat edukseen 

ammattimaisten esittäjien avulla. 

 

Näyttely oli paitsi katselmus kotimaiseen kasvatukseen myös kohtauspaikka kilparatsastajien ja kasvattajien välillä. 

Tilaisuuden jäljiltä on jo varsakauppojakin vireillä. Tapahtuma tullaan toteuttamaan myös jatkossa.  

Tilaisuus järjestettiin ennen näkemättömän laajassa yhteistyössä Suomen Hannover yhdistyksen johdolla 

Lounaplussan rahoittamana Leader-hankkeena. 

Yhteistyössä Suomen Hippos, Ratsujalostusliitto, Hämeen Hevosjalostusliitto, Suomen Trakehner-hevosyhdistys ja 

Oldenburg Verband. 

 

Tulokset ja kuvat kaikista sijoittuneista varsoista: 

www.hannoveraner.fi/ebef/tulokset.htm 

Näyttelyluettelo ja tiedot myytävistä hevosista: 

www.hannoveraner.fi/ebef/osallistujat.htm 

 

Paras Finnish Warmblood -varsa: Wildblumen varsa (i. Pin Rock's Black Velvet ei. Welser eei. Wenzel II), kasvattaja 

EN-R Sporthorses Oy & Anna-Leena Meller. Varsa palkittiin Ratsujalostusliiton kunniapalkinnolla ja 200 euron 

rahapalkinnolla. Varsan kasvattaja palkittiin Paul Schockemöhlen oriaseman lahjakortilla, joka oikeuttaa 50 % 

alennukseen kausimaksusta.  

 

Paras Hannover -varsa: Bella Donna Carrus (i. Bentley ei. Donnerschwee eei. Rohdiamant), kasvattaja Carrus 

Dressage/Mty Niiranen, varsa palkittiin 200 euron rahapalkinnolla 

 

Paras Oldenburg –varsa: Romaggio Sil (i. Blue Hors Romanov ei. Don Primero eei. World Cup I), kasvattaja Sanna 

Silvo. Varsa palkittiin 200 euron rahapalkinnolla 

 

TAMMANÄYTTELY 2-4 VUOTIAILLE 

1 a palkitut tammat 

 

Sancenza (St.Mortiz/Waterford/Consul), syntynyt 09.06.2007, Hann 

kasvattaja: Frand & Nicole Pistner 



omistaja: Koivulan Hevostila 

 

Diva Ballerina (Showdown/Rohdiamant/Grannus), syntynyt 4.4.2006, Hann 

kasvattaja: Friedrich Mühlenbrick 

omistaja: Sari Kolehmainen 

 

Seaside Sabrina (Sandro Hit/Brentano II/Admiral Ii), syntynyt 6.2.2008, Hann 

kasvattaja: Isabell und Harm Clüver 

omistaja: Anne-Christine Brunström 

 

Myyntikatalogista tehtiin uusi painos 400kpl: Helsinki International Horse Show 2010 varsojen ja nuorten hevosten 

myyntikatalogi European Breeding Event Finland, jota jaettiin Horse Showssa. 

 

Dr. Ludvig Christmannin kirjoittama artikkeli,  

julkaistu Der Hannoveraner-lehdessä 11/2010, suomennus Kati Siebrecht 

Tässä järjestetyssä tilaisuudessa yhdistettiin tammanäyttely, tammojen kantakirjaus ja varsanäyttely, jonka 

painopiste oli varsamyyntinäyttely – tämän kaltaista myyntiaktiivisuutta ei Suomessa ollut vielä koskaan nähty. 

Hannoverkasvattajien johtamana tapahtumaa kehiteltiin ja toteutettiin yhdessä Oldenburgien,  Trakehnerien ja 

FWB:n kanssa motolla ”Yhdessä olemme vahvoja”. 

Niinpä kokoon saatiin pieni Hannovertammojen näyttelyluokka, kantakirjaus FWB- ja Trakehneritammoille ja 

luonnollisesti suuri varsojen myyntinäyttely. Tapahtuman suunnittelu oli niin vakuuttava, että siihen myönnettiin 

jopa EU-tukirahoja maaseudun kehittämisen piiristä. 

Tapahtumaa pidettiin niin esittelijöiden kuin katsojien puolesta positiivisena. Yhteensä esitettiin noin 90 hevosta, 

näistä noin 50 varsanäyttelyssä ja noin 300 katsojaa halusivat ehdottomasti nähdä tapahtuman. Miia Ojala, toimiva 

Hannoverikasvattajien johtaja, oli tyytyväinen: ”Olen kuullut paljon kiitosta katsojilta ja ensivuoden tilaisuutta 

odotetaan jo jännityksellä.” 

Vielä nuori Suomen lämminveristen ratsuhevosten kasvatus yhdistää geenejä Hollannista, skandinavisista 

naapurimaista ja saksalaisilta kasvatusalueilta, jossa Hannover toimii merkittävänä perustajarotuna. Hyvä esimerkki 

tästä oli varsanäyttelyn voittajavarsa, tammavarsa orista Pin Rock´s Black Velvet, eräs Suomessa kasvatettu Sir 

Donnerhallin poika, Hannovertammasta Welser/Wenzel II. Tätä seurasi Bentley/Donnerschwee –tammavarsa, Carrus 

Dressage -siittolan kasvatti, joka palkittiin parhaana Hannovervarsana. 

Kolme orivarsaa saivat kaikki eri tuomareilta korkeimmat pisteet, yksittäisestä tuomariarvostelusta huolimatta. 

Rousseau/Rivermannin ja San Amour/Riantin rinnalla näihin kuului Hannover-orivarsa Fiorano/Wolkentanz, joka on 

myöskin Carrus Dressagen kasvatteja. Pientä estevarsojen luokkaa johti Avagonin poika täysiveripainotteisesta 

belgialaisesta Denver-tammasta. 

Pieni Hannovernäyttelyluokka 2-6 vuotiaille hevosille, jossa esiintyi 7 hevosta, oli korkealaatuinen. Näistä kolme 

tammaa palkittiin 1A-palkinnolla. Luokan voitti kolmevuotias merkittävä, voimakasliikkeinen St. Moritz/Waterfordin 

tytär Sancenza, Nicole ja Frank Pistnerin kasvattamana, Bad Homburgista ja nyt Koivulan Hevostilan omistuksessa. 

Katja Lahdenvuo osti tamman varsana syksyn 2007 Verdenin huutokaupasta Suomeen. Myös nelivuotias 

Showdown/Rohdiamant (Kasvattaja: Friedrich Mühlenbruch, Wietzen) sai eliittitammaehdokkuuden. Kolmas 1A 

palkinto meni hyvin kehittyneelle isoraamiselle Sandro Hit/Brentano II tammalle, joka on Isabell ja Harm Clüverin 

(Völkersen) kasvatti. 

Hartmunt Wilking, joka toimi Hannover Verbandia edustavana tuomarina arvostelukomiteassa Oldenburg- ja 

Trakehner-edustajien lisäksi, kiteytti positiivisen tuloksen näyttelystä: ”Paremmiston laatu oli verrattavissa 

Niedersachsenin parempilaatuisiin varsanäyttelyihin”.  Leila Rantanen, Suomen Trakehner-yhdistyksen johtaja, 

korosti: ”Toivon ennen kaikkea, että ensi vuonna pystymme järjestämään yhteisen tammakokeen.” 



Myyntimenestyksestä ei ollut päivän loppuun mennessä vielä tuloksia nähtävissä. Mutta nuorelle suomalaiselle 

Hannover-yhdistykselle tämä näyttely oli joka tapauksessa erityisen merkittävä tapahtuma. Useiden eri 

kasvatusjärjestöjen kasvava jäsenlukumäärä Suomessa on saanut paljon erimielisiä keskusteluja aikaan. 

Hannoverkasvattajat ovat kuitenkin näyttäneet, kuinka tämä monipuolisuus voidaan käyttää yksittäisten kasvattajien 

hyväksi luovalla ja johdonmukaisella yhteistyöllä. Suomen Hannoveryhdistys on nousemassa yhdeksi vakavasti 

otettavaksi kasvatus-voimaksi kotimaassaan. 

European Breeding Event Finland 2010  
 Palaute hevosten kanssa osallistuneilta 
 
”Tullaan takuulla jatkossakin omien varsojen kanssa!” 
 

Linkki kyselyyn toimitettiin heille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, eli jotakuinkin kaikille. 

Vastausprosentti oli 75 %, mistä kiitos kaikille nettipohjaiseen kyselyyn osallistuneille. 

 

Parhaimmat arviot eli asteikolla 1-5 lähes 5 saivat koko tapahtumakokonaisuudesta osiot arviointi, painettu katalogi 

sekä emätammojen esittäminen. Pientä korjattavaa kaivattiin kuulutuksen toimivuuteen (tekniikka) sekä kansliaan 

(sujuvuus isossa tapahtumassa). Aikataulutus ja 

kantakirjauksen toteutus vaativat parempaa huomiointia, mikä todettiin jo paikan päällä. 

 

Tapahtuma sai paljon kiitosta. 67 % vastaajista aikoo osallistua myös ensi vuonna ja loput 33 % mahdollisesti, 

varsatilanteesta riippuen. Kukaan ei aikonut jäädä kokonaan pois! 

Tapahtumaan osallistuneista (pääasiassa paikan päällä, myös katalogissa) myytävistä varsoista ja nuorista hevosista 

oli myyty tai varattu Helsinki International Horse Show’hun mennessä yli 20 %, mitä voitaneen pitää kohtuullisen 

hyvänä tuloksena tässä taloudellisessa tilanteessa. HIHSiin tehtiin vielä katalogista uusintapainos (ilman jo myytyjä). 

 

Muutamia uusiakin ideoita esitettiin, mm. myyntihevosten mahdollinen majoittuminen esittelyn lähietäisyydelle, 

jotta mahdolliset ostajat voivat käydä tutustumassa varsaan helposti paikan päällä. 

Kasvattajat voivat näin aiempaakin suuremmalla syyllä kutsua kaikki varsoista kiinnostuneet näyttelyä seuraamaan, 

samalla mahdollista nähdä ja tutustua suureen joukkoon laadukkaita tulevia ratsun alkuja. 

 

Järjestäjiä ilahdutti suuresti muutamien kyselyyn vastanneiden ilmoittautuminen toimihenkilöiksi seuraavalle 

vuodelle. Tervetuloa mukaan, kaikkien kiinnostuneiden aktiivisuutta todella tarvitaan, jotta tällaisia vapaa-ajalla 

suunniteltavia ja toteutettavia, kuitenkin ammattimaisella otteella järjestettäviä tilaisuuksia saadaan aikaan! 

 

Osallistuneet antoivat päivälle kokonaisarvosanan 4+/5. Tästä on hyvä jatkaa! 

 

Toimihenkilöksi ja sponsoriksi 2011 voi jo ilmoittautua: sanna.maki-tuuri [a] iki.fi ☺ 

 

Palautteen kokosi Sanna Mäki-Tuuri 

 

9.10. Hannoverin eliittihuutokaupassa on myyty suomalaisomistuksessa ollut 3-v. kouluruuna 

Don Marco - Rosentau - Galvano, 70.000 €. Hevosen omistivat Satu ja Santtu Juurinen (Valmennustalli Zellelä, Vihti). 

 

DOMINIKUS  70 000  EUROA,  JAWOHL! 

Näin se tapahtui, se voi siis tapahtua kansalaisuudesta riippumatta kenelle tahansa, laadukkaan Hannover varsan 

omistajalle. Dominikus (Don Marco / Rosentau) myyty Baijeriin ammattiratsuttajalle 70.000 € :lla lokakuun 2010 

eliittihuutokaupassa. 

Mehän emme kasvata, vaan ostamme laadukkaita varsoja, joita jatkokasvatamme pihatoissamme ja koulutamme 3-5 

vuotiaiksi ja sitten ne myydään. Hinta määräytyy aina laadun mukaan. Tässä lyhyt menestys tarina siitä miten joskus 

voi onnistuakin. 



Ostimme rumilus varsan eliittihuutokaupasta sen ollessa 3kk. Vuoden ikäisen varsan osti meiltä tarkkasilmäinen 

ratsuttaja, joka näki laadun. Hän halusikin runsaan vuoden kuluttua myydä sen, mutta ostajia ei kiinnostanut, vaikka 

hinta oli vain 10.000 €. Ratsuttaja otti meihin yhteyttä ja tarjouduin heti ostamaan varsan takaisin. Varsa tuli 3 

vuotiaaksi ja se ratsutettiin.  

Upealiikkeinen rumilus kehittyi eikä näyttänyt enää niin rumalta, se liikkuikin hienosti myös ratsastajan kanssa, joten 

vain 3 kk:den ratsuttamisen jälkeen teimme lyhyet videoclipit Saksaan, joissa tarjosimme sitä huutokauppaan. Kati 

Siebrechtin suurella avustuksella saimme viime hetkellä vastauksen Verbandilta:” ottakaa varsa kyytiin, kun tulette 

nuorten hevosten MM kisoja katsomaan”. 

Epävarmoin fiiliksin veimme vain 4kk:tta satulassa olleen varsan Verbandin teamin hoiviin ja siitä sanottiin heti, että 

se on superhevonen. Pihattovarsamme oli ympäriinsä täynnä näykkimis jälkiä. Tämä kauhistutti Verbandin ihmisiä 

kun kuulivat, että tämä superhevonen on asunut laumassa muiden kanssa. Me totesimme vain, että se on meidän 

tapa pitää hevosia. Nämä hevoset ovat myös kestäviä, terveitä ja hyväntuulisia, kun saavat viettää aikaa toistensa 

kanssa nahistellen.  

Aika kului enkä uskaltanut varata lentolippuja huutokauppaan, taikauskoinen kun olen. 

Itse ratsastajien ja valintakomitean pääguru Gunter Friemel soitti ja kysyi: ” Frau Juurinen, ette ole ilmoittanut 

tulostanne huutokauppaan, nyt olisi jo kiire, koska halli tulee olemaan täysi, ja sitä paitsi hevosenne liikkuu edelleen 

hyvin ja siitä on kovasti oltu kiinnostuneita”. Kakistin kurkkua ja ilmoitin heti, että olemme toki tulossa, liput varataan 

heti tänään. 

Lensimme Saksaan katsomaan huutokauppaa.  Ratsuttaja Melanie kuvaili varsaamme sanoin: ei, ei se ole työtä, vaan 

silkkaa nautintoa, koska sillä on niin pehmeät askellajit sekä upea ratsastettavuus. Se menee kaikilla hyvin, sitä on 

kokeiltu ehkä kaikista eniten. Myös eläinlääkäri Dr Brunken vahvisti kyselymme, tosiaankin varsamme röntgenkuvat 

olivat katsotuimpien listalla. Siitä oli otettu vielä selkä ja kaulakuvatkin… ja voihan hippulat… nyt rupesi tosissaan 

jännittää, ei muuta kuin skumppaa,  jotta vähän helpottaisi. 

Huutokauppa koitti, ja varsan esiintyminen lähestyi. Huudot nousivat ja nousivat, jossain neljänkympin tienoilla 

tipahdin tuolilta pöydän alle hyperventiloimaan. Viereisessä pöydässä olleet ruotsalaiset olivat piruilleet koko 

alkuillan edullisien hevosten kohdalla:  ”Hei Suomalaiset, huutakaa nyt kun ostatte aina niitä halpoja 

heppoja”…Vieraamme Jenny vastasi kohteliaasti varsamme kohdalla hinnan ollessa yli kuuskyttonnia: ” huutakaa nyt 

ruotsalaiset, kun teillä on sitä rahaa ja jos tsekkaatte tänne, tän varsan omistaja on toi tuolla pöydän alla”… ja sitten 

hiljenivät piruilut Ruotsalaisten pöydästä.  

Hinta nousi 70.000 euroon, jolloin toinen huutajista (entinen olympia ratsastaja) luovutti. 

Varsamme sai upeat aplodit vihellysten ja rummutusten kera yleisöltä! Huh huh veri palasi päähän ja kävimme 

onnittelemassa ostajia ja pyysin heitä laittamaan kuulumisia. 

Ilta jatkui bileisiin, hallin päähän viritettiin disco ja baari. Väsyneet juhlijat matkasivat takaisin hotelliin yön 

aamutunteina. Taas todettakoon että Verbandin porukka on himo tanssijoita ihan villejä sellaisia. 

Tästä reissusta saimme uutta potkua varsojen treenaukseen ja usko markkinatilanteen paranemiseen kohentui. 

Lama on menossa ohi. Hyvien kohdalla, sellaista ei edes ole! 

Valmennustalli  Zellelä, Satu Juurinen 



 

Kuvassa Tiina Kauppinen ja Don King (huutokauppanimeltään Dominikus) 

HUUTOKAUPAT  2010 

Verdenin Niedersachsen halli on tulossa tutummaksi näin Suomalaisittain kasvavissa määrin. 

Katseet kääntyvät Verdeniin aina Eliittihuutokauppojen; ratsuhevoset, tammat ja varsat ja Köörauksen aikaan. 

Kasvattajat, kuten myös ratsastajat seuraavat kiinteästi mihin kasvatus on menossa, mitä sukuja suositaan, mitkä 

oriit periyttävät voimakkaasti toivottuja piirteitä ja miten maailman markkinatilanne kehittyy. Kuitenkin esimerkiksi 

orimakkinat ovat vielä ehkä edelleen ”Geheimtip” (salasuositus), joita eivät ainakaan ratsastajat ole vielä löytäneet 

yleisesti katsottuna. Erinomaisia köörattuja ja ei köörattuja oreja sai edullisiin hintoihin, tämä ajatellen, että 

Köörauksen orit esivalitaan karsinnoissa noin 3.000 esitetystä orista. 

On mukavaa seurata, että Suomeen lähteneet hevoset ovat jo näinkin lyhyen ajan kuluessa hyvin menestyneitä. 

Hyviä esimerkkejä ovat Raskaja, Frederika ja Sabrina V, jotka esiintyivät Hannoverien kunniaksi viimeisessä 

laatuarvostelusa sijoittuen sijoille 1., 3. ja 5. kouluhevosissa. 

Estehevosten puolella Cancellara piti lippuamme korkealla Verdenin nuortenhevosten MM-kisoissa nousten toiselle 

sijalle 140 cm luokassa Suomalaisomistuksessa. Suvuiltaan Suomalaiset VA-estehevoset ovat mielenkiintoisia ja 

tuovat mm. nimiä Concetto, Graf Top, Go on Top, Stakkato, Stalypso, Stolzenberg muutamia mainitakseni 

tammasukukantoihin. 

Suomalaiset ostavat harkiten hyvälaatuisia, laadukkaita, terveitä ja suhteellisen edullisia hevosia, jotka ovat 

suurimmalta osaltaan tammoja. Hannover-kasvattajakunta tulee mitä ilmeisimmin kasvamaan tulevaisuudessa. Näin 

voimme ainakin toivoa. 

Huutokaupat ovat mielenkiintoinen mahdollisuus markkinoida hyvälaatuisia hevosia maailmalle. Satu Juurinen on 

avannut tietä ja antanut esimerkkiä ensimmäisillä huutokauppahevosillaan, mutta myös yhteydet alan ammattilaisiin 

huutokauppojen ulkopuolella avartaa mahdollisuuksia hevosten valmistelemiseen ja markkinointiin tänne 

Eurooppaan ja maailmalle.                                                                                                                                                    

Tulevaisuus antaa odottaa itseään mielenkiinnolla. Tie maailmalle on aukeamassa Suomesta käsin ja voimme 

varmasti jännittää useamminkin kerran sinivalkoisen lipun alla esiteltyä hevosta tulevaisuudessa.  

Hauskaa Joulua ja onnellista Uutta Vuotta kaikille Hannover-ystäville ja kaikille kasvattajille!                                  

Onnea tulevan kevään varsomisille ja onnea  orivalintoihin ! 

Kati Siebrecht 



Suomihevonen Saksaan? 

Huutokauppakvaali 

 

Jokainen Hannover-kasvattaja, jolla on aktiivijäsenyys, voi tarjota hevosiaan huutokauppoihin samanvertaisena kuin 

saksalaiset kasvattajat. Tämä onnistuu paitsi täällä Saksassa valintatilaisuuksissa, niin myös esim. hyvin tehtyjen 

videoiden perusteella, joissa näkyy selvästi kaikki askellajit ratsain, hevosen liikkeiden moitteettomuus taluttaen 

edestä ja takaa ja sen sivukuva ilman satulaa. Videot tulee esittää huutokaupan komitealle. Voin toimia tässä apuna 

yhteyden otossa ja auttaa muodollisuuksissa. Kun voidaan olla varmoja, että hevonen on laadukas, niin sen voi tuoda 

Verdeniin, jossa se saa huutokauppahyväksyntänsä lopullisesti ratsastettavuutensa ja terveytensä perusteella. 

Huomaattehan, että on erittäin tärkeää, että hevonen on kautta linjan laadukas, ettei sitä tuoda turhaan 

hyväksyntään näinkin kaukaa! Kyseisistä esittelyistä löytyy mm. Hannover-huutokauppojen infofilmistä hyviä kohtia, 

joista voi ottaa esimerkkiä. Se löytyy esim. kirjoittamastani artikkelista 

http://www.hevosnetti.com/?id=Hevoshuutokaupat 

Verdenin elokuisten nuorten hevosten kilpailuissa mukana olleet Hannover-hevoset olivat automaattisesti viimeisiin 

huutokauppoihin kvaalattuja, sikäli kun omistaja on jäsen Hannover Verbandissa. Näitä hevosia oli varsinkin 

estepuolelta useampiakin tarjolla viimeisistä huutokaupoista. 

Nuorten orien Körung 

Orikörung-kandidaatit tulisi esittää täkäläisissä karsinnoissa. Siksi nuoret kaksivuotiaat orit on tuotava tänne Saksaan 

nimekkäille ammattilaisille, jotka valmistelevat hevoset keskimäärin n. 3kk tätä varten. Olisi hyvä, jos irtohypytys ei 

olisi ihan uusi asia, vaikka mitään taloja niiden ei tarvitse hypätä. Ennemmin ’leikin ja hyvän mielen’ kautta 

esivalmistelu voi riittää, myös peruskuntoakin ajatellen. Vain erittäin laadukkaat ja hienoliikkeiset hevoset kannattaa 

tuoda, sillä karsintoihin esitetään todella iso määrä oreja ja mukaan otetaan vain "crem de la crem". 

 

Kvaalautuminen kutsukilpailutammanäyttelyihin (Herwart v.d. Decken schau, Louis Wiegels Schau etc.) 

Esim. tanskalaiset ja italialaiset hevoset näyttelyissä ovat usein täällä Saksassa pidettyjä hevosia, jotka kvaalaavat 

itsensä ammattilaisten käsissä täkäläisissä näyttelyissä ja koetilaisuuksissa suurempiin tilaisuuksiin mukaan. 

 

Muita mahdollisuuksia 

Hevosten markkinointi huutokauppojen ulkopuolella on myös mahdollista ja muutama tuntemani ammattilainen, 

jolla on hyvät yhteydet maailmanmarkkinoille ovat hyvinkin suositeltavia. He markkinoivat myös ilman hannover-

vaatimuksia sikäli, kun markkinoitava hevonen on laadukas ja hyvä ratsastettavuudeltaan. 

 

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä minuun, niin autan muodollisuuksissa mahdollisuuksieni mukaan! 

Kati Siebrecht, kati.siebrecht@online.de 

+49 160 9655 3094, Hannover 

Suomen Hannoveryhdistyksen matka Verdeniin Hannover Köörungiin 22.–24.10.2010 

Yhdistys teki tänäkin vuonna opintomatkan Saksaan, tällä kertaa Hannover Köörungiin Verdeniin. Matkaan lähti 

allekirjoittaneen lisäksi 13 hannover-kasvatuksesta kiinnostu-nutta. Paikan päällä tapasimme jo aiemmin paikalle 

tulleet suomalaiset, joten yhteensä suomalaisedustusta oli kolmisenkymmentä henkeä, joka saksalaisittainkin on jo 

merkillepantava delegaatio. 

Körungissa hyväksytään ne 2,5 – vuotiaat oriit, joilla jalostuskomission mielestä on edellytyksiä jalostuseläimeksi. 

Nuorille oreille annetaan pisteytys, joka kuitenkin annetaan vain omistajan tietoon. Julkiseksi tulee tulos, onko eläin 

hyväksytty vai ei. Jos ori hyväksytään, jatkaa se esim. Cellen Valtionsiittolan mallin mukaan marraskuun alussa 



koulutusputkeen, jossa hevoset ensin opetetaan ajolle, sen jälkeen ratsutetaan ja ne siirtyvät suorittamaan 

varsinaista suorituskyvyn testiä.  

Köörungin viimeisenä päivänä on huutokauppa, jossa sekä hyväksytyt että ei-hyväksytyt oriit huutokaupataan eri 

puolille maailmaa. Hannover Verbandin suomalaisedustajamme Kati Siebrecht perehdytti meidät 

huutokauppaprosessiin sekä sen etenemiseen ostajan näkökulmasta.  

Kävimme vielä Köörungin jälkeisenä päivänä tutustumassa Saksan hevosmuseoon sekä innovatiivisia talliratkaisuja 

valmistavaan Röwer & Rubin tehtaaseen, jossa esiteltiin varsin kattavasti erilaisia tallirakentamisen ratkaisuja ja 

antoi varmasti monelle uusia ideoita. 

Retken aikana käytiin innostuneita keskusteluja suomalaisen ratsukasvatuksen tilasta sekä sen nykyongelmista. 

Todettiin, että paitsi kasvatus, myös kasvatuksen ongelmat ovat kehittyneet. Positiivisena asiana koettiin yleisen 

asenneilmastonmuuttuminen sekä yhteistyön lisääntyminen. Ratsukasvatus on laadultaan hyvää, hevosmateriaalia 

vaan täytyisi saada lisää. Tämä luo paineita järkevänhintaisten varsakasvattamojen luomiseen. Ratsuttajiakin löytyy 

kotimaasta, lisäksi suomalaista osaamista on paljon maailmalla ja sitä tietoa pitäisi saada takaisin kotimaahan. 

Yhdeksi ongelmaksi todettiin myös tehokkaan ja kattavan tiedottamiskanavan puuttuminen. Internetissä on monta 

suomalaista hevosalan sivustoa, mutta yhden, kaikki kasvattajat tavoittava tiedotussivusto puuttuu tai ainakin sitä 

täytyy edelleen kehitellä.  Kaiken kaikkiaan; ollaan ylpeitä siitä mitä meillä on ja ollaan ylpeitä myös toisten 

onnistumisista, näin globalisaation aikana se hyvä hevonen voi jonain päivänä syntyä vaikka omaan talliin. 

Suurkiitokset Kati Siebrecht, Hannoveraner Verband, Forssan Matkatoimisto, Elite-Traffic sekä Henkell Trocken 

Pia Karhu 

                     

London Baron 30 pv:n oritestissä Prussendorfissa, marraskuussa 2010 

”Paroni” lähti matkaan jo kaksi viikkoa ennen oritestin alkua jotta mahdolliset sairastumiset ehtivät 

parantua mikäli niitä tulee. Täytyyhän oriin matkustaa kaksi täyttä päivää kuorma-autossa, joka ei ole ihan 

pikku juttu nuorelle pojalle.

  

 

 

London Baron ( i. Londontime ei. Baroncelli )             



Testipaikan johtajalta saimme positiivista palautetta, ori käyttäytyy hyvin, se on pääratsuttajan 

suosikki, jolloin tiesimme että se saa myös hyvän ratsuttajan testin ajaksi. Ja saikin, itse 

pääratsuttaja halusi oriin ratsastettavakseen. YES YES YES!!! 

             

Testipaikan pomo Herr Hintsche                                Tuomaristo sekä testiaseman johtaja 

arvioimassa Paronia oman ratsastajan 

kanssa. 

Kolme vuotiaita oreja oli 17 kappaletta ja yksi neljävuotias. Viikottaiseen ohjelmaan kuuluu 

ratsastusta maastossa ja maneesissa 5 kertaa viikossa sekä yhtenä päivänä irtohypytetään. Melko 

raskas työviikko, noin nuorelle, pohdimme mielessämme, että mitenhän tässä nyt käy, meillä sitä 

ratsastettiin vain 3 krt/vko. Mielessämme kummitteli oriin lievä loukkaantuminen ennen Suomen 

oripäiviä keväällä. 

No, ken leikkiin lähtee, se leikin kestäköön, tai sitten hajotkoon! 

                

Paroni ja pääratsuttaja, joka on työskennellyt asemalla jo 30 vuoden ajan. 

Jalostuslupaa varten tarvitaan hyväksytty 30 pv:n testitulos. Jotta oriimme saisi vielä Suomessakin 

jalostusluvan, tuloksen tulee olla hyvä. 

Aika kului eikä testiasemalta tullut yhteydenottoja. Pistin mailin johon vastattiin heti seuraavana 

päivänä. Ori voi hyvin ja siitä tykätään edelleenkin. YES! 



Lensimme katsomaan testikuukauden kahta viimeistä päivää. Toiseksi viimeinen päivä sisälsi kaksi 

testiratsastajaa jotka antoivat pisteet ratsastettavuudesta. Oriit esitti ensin oma ratsuttaja, jonka 

jälkeen kaksi toiselta oritestiasemalta lainattua testiratsastajaa testasivat oriit ja antoivat kukin 

omat pisteet ratsastettavuudesta. 

                  

Paronin testiratsastajat, joista toinen oli ainakin 190 cm pitkä. 

Viimeisenä päivänä oriit irtohypytettiin aamulla sekä iltapäivällä oriit saivat kahden ulkopuolisen 

tuomarin pisteytykset askellajeista sekä ratsastettavuudesta.  

Oriimme hyppäsi kujan vain kolme kertaa, jonka jälkeen tuomaristo totesi että ovat nähneet 

riittävästi antaakseen numeron. Varsinaista ammattitaitoa! 

Lopullinen testitulos koostuu testiaseman johtajan, oman ratsastajan, kahden testiratsastajan sekä 

kahden ulkopuolisen tuomarin antamista pisteistä. 

Testissä pisteytetyt kohdat ; 

Testiaseman antamat: Luonne 9/ Tempperamentti 9/ Suoritushalukkuus 8/ Rakenne 9/ Ravi 8,5/ 

Käynti 8,5/ Laukka 8,5/ Ratsastettavuus 8,5/ Irtohypyt 7,25 

Tuomariston sekä testiratsastajien antamat: Ravi 8,25/ Laukka 8,5/ Käynti 8,75/ Irtohypyt 7,0/ 

Ratsastettavuus 8,25 

Saksan ratsastajain liitto laskee monimutkaisen kaavan mukaiset FN keskiarvot jotka ovat 

seuraavat:   FN koulu 8,46,   FN este 7,49 

Olimme vain unelmoineet moisesta tuloksesta. Oriillamme oli testin parhaat askellajit. 

Oriin tulevaisuuden suunnitelmat: 

- Tarjoamme oria jalostukseen Suomessa vain kaudeksi 2011.  

- Alustavan suunnitelman mukaan se lähtee syksyllä Hannoverien eliittihuutokauppaan. 



Parhain jalostusterveisin  

Satu ja Tuomas Juurinen, Valmennustalli Zellelä 

 

Hannover Verband on vihdoin julkaissut tammakannan internetissä. 

Se on maksullinen, mutta aktiivikasvattajille halvempi. Linkki tammakantaan:  Hannoveraner Stutenstamm 

 

Saamme ensimmäisenä maailmassa Hannoveraner Shopin edustuksen Suomeen ja Pia Karhu on 

lupautunut sitä hoitamaan. Hannoveraner Shopin tuotteita saa jatkossa Suomesta joko alan tapahtumista 

tai tilaamalla samaan hintaan kuin Saksastakin. Tutustu shopin suomalaisiin sivuihin: 

http://www.hannoveraner.fi/shop.htm 

 

2011 

  

Quasar de Charry (Quaterback-Wolkentanz I) 

/ Dr. Christina Beuke, 

 

Helmikuussa tulossa:  

Hannover-yhdistyksen 

kasvattajapäivä 

Ohjelmassa oriesittelyjä, orivalinta- ja 

tammatietokanta-infoa  

sekä tietoa tamman tiinehdyttämisestä ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä! 

 

 

 

        

Elo-syyskuussa 

European Breeding Event 2011 

Päivät vahvistuvat 2010 loppuun mennessä! 

Seuraa sähköpostiasi ja www.hannoveraner.fi



 

 

Menestystä vuodelle 2011 

 

 

                

Sancenza    Bella Donna Carrus 

 

 

Suomen Hannover yhdistys r.y 


