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Jouluinen tervehdys Sinulle Suomen Hannover- 

yhdistyksen jäsen! 

Ohessa kasvattajille suunnattu julkaisu, johon olemme koonneet 

tietoa vuoden 2009 tapahtumista ja vuoden 2010 suunnitelmista. 

Yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi 2009 on ollut hyvin 

aktiivinen, olemme saaneet aikaiseksi hienot nettisivut, avustaneet 

lukuisia tammanomistajia erilaisissa asioissa, toteuttaneet matkan 

Cellen oriparaatiin ja toteuttaneet syksyn Hannover- tapahtuman 

sekä Suomen ensimmäisen tammatestitilaisuuden. Tulevankin 

vuoden toiminta-ajatuksena on tarjota ruohonjuuritason palveluja 

tammanomistajille ja edistää siten puoliverikasvatusta Suomessa.  

Toivomme että olet tukemassa toimintaamme myös ensi vuonna, 40 

euron jäsenmaksua vastaan meillä on varmasti tarjota Sinulle 

palveluja! Mainittakoon yksistään Cellen pakasteyhteistilauksen 

hyödyt josta voit lukea lisää tässä julkaisussa. 

Toivotan kaikille kasvattajille ja kasvattamisesta kiinnostuneille 

jäsenillemme rauhallista joulua ja erittäin menestyksekästä 

jalostusvuotta 2010! 

Miia Ojala 

Yhdistyksen puheenjohtaja 
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Terveisiä Cellestä ja Adelheidsdorfista,  

Kati Siebrechtin vuosi 2009  

 

…meni nopeammin, kuin vuodet aikoihin aiemmin, liekö sitten 

ikääntymisen syytä, tai sitten vaihtelurikkaamman ohjelman syystä. 

Kiitos siitä kaikille osallistujille! 

Kasvattajien mahdollisuus pyytää neuvoa orivalintoihin suoraan 

Landgestüt Cellestä, johtajalta Dr. Hra Brockmannilta oli 

ensimmäiseksi vuodeksi hyvin kysytty asia. Toivomme, että 

osasimme auttaa mahdollisimman monta kasvattajaa, tai ratsuparia, 

jotka miettivät mahdollisuutta pahan päivän varalle, jos tamman 

ratsastusura syystä tai toisesta ei etenekään. 

Vuodelle 2010 on tulossa uudistuksia orien tarjontaan Cellen 

suhteen. Sen oriasemilta voidaan tulevaisuudessa tilata orien 

siemenet suoraan kyseisiltä asemilta ja tuore- ja pakastesiementen 

suhteen orien tarjonta Euroopan laajuisesti tulee laajenemaan. 

Vuoden 2010 alusta, tammikuusta lähtien on netissä sivuilla 

http://landgestuetcelle.de uusi orilista nähtävänä. 

Olen itse juuri nyt joulukuun alusta Adelheidsdorfissa 

harjoittelussa... -hyvin mielenkiintoista. Sain tänään ratsastaa vanhat 

oriit Walt Disney ja Westerland, molemmat 1988 syntyneitä pappoja.  

Ensimmäinen oli ikänsä mukaisesti jo hyvinkin 

mukavuudenhaluinen, mutta tuo seuraava pirteämpi kuin moni 

kolmivuotias... - kuitenkin molemmat aivan kultaisia tapauksia ja 

erittäin hyvin koulutettuja.  
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Nimekkäitä ratsastajia oli kuulemma ollut kyydissä molemmilla... – 

ja nyt myös yksi Siebrecht =)... sielu naureskelee ja keho potee 

elämänsä maitohappoja kolmen vuoden tauon jäljiltä. 

Puhuin iltapäivästä Rva Hansenin kanssa, eli Hra Brockmannin 

siittolan assistentin kanssa.  

Hän lähettää Dr. Hra Brockmannin ja omasta puolestaan kaikille 

Suomalaisille kasvattajille, Hannover-ystäville ja kaikille 

ratsastajille parhaat Jouluterveiset, leppoisia pyhäpäiviä ja 

tervetuloa Landgestüt Cellen oriparaateihin. Luvassa on isommat 

vuosikekkerit Hannoverorien merkeissä. Tutustukaa ihmeessä 

nettisivuihin http://landgestuetcelle.de ja heidän tarjontaansa, 

tervetuloa. 

Terveiset myös asemien valtionvirkailijoilta, siis Cellen ratsuttajilta. 

He tarjoavat myös palveluitaan orivalintojen suhteen. Hehän ovat ne 

ihmiset, jotka paitsi tuntevat orit erittäin hyvin oman kokemuksensa 

puolesta, mutta he ovat myös ne henkilöt, jotka näkevät kasvattajien 

varsat emiensä kera, ts. lähin mahdollinen linkki saada tietoa tietyistä 

oreista ja niiden periyttämisestä; ns. “insider”-tietoa. Halutessa voin 

kysyä myös heiltä orineuvoja. 

Varsojen markkinoinnista oli puhetta Adelheidsdorfin lounastauolla. 

Todettiin, että Verdenin kesähuutokauppa on ottanut merkittävän 

osan varsojen markkinaosuudesta huostaansa. Varsahuutokaupan 

ulkopuolelta on lähes mahdotonta markkinoida varsoja. Onkin siis 

varmasti mielenkiintoista todeta, missä hinnoissa esivalitut, siis 

paremmat varsat myydään huutokaupan puitteissa. Niihin 

hyväksyttyjen varsojen hinnat ovat nähtävissä vuonna 2009 linkissä 

http://www.hannoveraner.com/1550.html 



 

 5 

Tästä kannattaa katsoa “Preisgestaltung”, josta käy ilmi, missä 

hintahaarukoissa myytiin kuinka monta varsaa. Tämä on varmasti 

monelle kasvattajallekin mielenkiintoinen asia, oli sitten kyseessä 

tulevaisuuden unelmien jalostustamman hankinta tai omien 

kasvattien rinnalle lisäkaupattavia varsoja. Ja erityisen 

mielenkiintoista niille, jotka ostavat varsat kasvattajilta suoraan täällä 

Saksassa! 

Ratsuhuutoakauppojen puolella edistymme pikkuhiljaa, että tulemme 

tunnetuiksi myös Suomessa. Uutuutena on ehkä lähinnä filmi, joka 

löytyy linkistä 

http://www.hannoveraner.com/auktion/Infofilm/ 

Auktionskauffinn.wmv 

Omasta puolestani toivottelen kaikille Hannover-ystäville ja 

erityisesti kasvattajille 

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2010;  

-Onnekasta kättä orivalintoihin kaikille Suomalaisille kasvattajille ja 

kaikille ratsastajille se oikea ratsu ja menestystä 2010! 

Kati Siebrecht 

Hannoveraner Verband e.V. 

Suomen asiakaspalvelu 

Lindhooper Str. 92, D-27283 Verden (Aller) 

Tel. +49 (0)160 96 55 30 94 

E-mail: kati.siebrecht@online.de 

www.hannoveraner.com 
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Cellen matka, oritietoa ja elämyksiä 

Suomen Hannoveryhdistys järjesti suomalaisille kasvattajille sekä 

kasvatuksesta kiinnostuneille opintomatkan Saksaan Cellen 

Oriparaatiin 17.-19.9.2009. Mukana oli yhteensä 18 henkilöä. 

Matkaoppaina toimivat allekirjoittaneen lisäksi Suomen Hannover 

Verbandin yhteyshenkilömme Kati Siebrecht sekä pitkän linjan 

kasvattaja, kenttäratsastaja sekä pitkäaikainen Hannover Verbandin 

hallituksen jäsen Georg Lichtenberg. 

 

 

Matkalaisten ryhmäkuva Cellessä 

Ensimmäinen tutustumispaikkamme lauantaiaamuna ennen 

Oriparaatia oli menestyneen, monta eliittivarsaa kasvattaneen 

Helmut Baumanin luona. Hän kertoi tallin kahviossa tarjoilun 
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lomassa omista kasvatusperiaatteistaan, mm. tamman merkityksestä 

kasvattajalle. Hyvän tamman ominaispiirteistä hän mainitsi mm. että 

se jättää jatkuvasti tasaisen hyviä jälkeläisiä, periyttää hyvää 

luonnettaan sekä ratsastettavuutta. Herrat Lichtenberg ja Baumann 

olivat yhtä mieltä siitä, että tamman osuus on 60 % varsan perimästä. 

 

Tallikahviossa 

Herra Bauman luottaa G-linjan käyttöön tammoissaan: hänellä onkin 

kantatammoina kolme täyssisarta yhdistelmää Weltmeyer – 

Golfclub, jotka olivat jättäneet varsoja mm. oreista Rascalino, Fürst 

Nymphenburg sekä Diarado, ja totesi  käyttämistään oreista 

erityisesti  Rotsponin poikien Rascalinon ja Royal Blendin sopivan 

hyvin Weltmeyer-tammoille. 

Hän käyttää myös trakehnertammoja; mm. Caprimondista sekä 

Connerysta, joilla molemmilla oli varsat alla Dancierista. Herra 
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Baumann oli erityisen tyytyväinen Connery-Dancier –varsaan(alla), 

jonka odottaakin olevan voittajaoriainesta. 

 

Dancier- Connery -varsa 

Varsojen ruokinnasta hän kertoi käyttävänsä kokokauraa sekä hyvää 

laidunta. Proteiinin syötön sijaan korostettiin mineraalien saannin 

tärkeyttä; hänen varsansa saavat mineraalipastaa joka kolmas päivä 

suoraan suuhun. 

 

Lauantaipäivän nautimme Oriparaatista herra Lichtenbergin  sekä 

Kati Siebrechtin kanssa, jotka myös kiersivät kanssamme 

tallialueella Cellen valtionsiittolassa. 
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Tänä vuonna kaikista upeista oreista erityisen  edukseen olivat oriit 

Hochadel (Hohenstein - Donnerhall) sekä poikansa Hohenzollern 

(emä yhdistelmää Weltmeyer – Matcho AA),  

Horatio (emä Lemon Park xx – Eisenherz), Hardenberg (emä 

Davignon – Bolero) sekä Heinrich Heine (emä Rubinstein – 

Diplomat) sekä Rotspon  poikineen Rascalino, Retoucher, Rio Novo 

sekä Rosandro. 

Herra Lichtenberg kertoi suosikeikseen edellisten Hochadelin ja 

Rotsponin lisäksi Avagonin (Acorado – Escudo – Calypso II),  jonka 

totesi olevan erittäin elastinen liikkuja sekä omaavan aktiivisen tavan 

liikkua sekä etu- että takajaloilla. 

Hohenzollernilla hän kertoi olevan ihanteelliset takajalat, sekä 

Rotsponin periyttävän erinomaista ratsastettavuuttaan ja tummaa 

väriään. 

Estehevosista hän mainitsi oriit Wilton (Now or Never – Aristo trak. 

– Solaris xx) jonka kertoi olevan mielenkiintoisen erisukuinen: 

emänisä trakehneri, emänemänisä täysiverinen yhdistettynä isänisä 

Voltaireen. 

Hyppykapasiteetillaan vaikutuksen teki Chalone (Chalan – Gibraleon 

– Wendekreis) jonka Herr Lichtenberg kertoi olevan hyvä esimerkki 

G-linjan hyödyllisyydestä erityisesti emän suvussa. 

Täysiverisistä maininnan saivat tietysti Lauries Crusador xx , 

Watermill Rolex xx. sekä trakehnerit, erityisesti Hohenstein, kun 

käytetään täysiveristä kerran ja jatketaan sen jälkeen hannoverilla. 

Itse paraatissa nähtiin välillä varsin vauhdikkaita suorituksia ja 

vuosisataisten perinteiden muokkaamia hevosmiestaitoja oli ilo 
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seurata. Sanottakoon vielä, että nämä maailman parhaat ratsuttajat 

huoltavat hevosensa alusta loppuun itse. 

 

10-valjakko oriparaatissa 

Sunnuntaina vierailimme hannoversiittola Hof Könekessä, jossa 

isäntäpariskunta kertoi perinteikkään siittolan vaiheista sukupolvien 

saatossa. Hof Könekessä on aikoinaan pidetty Cellen Valtionsiittolan 

orivarsoja kasvamassa ja valtion-siittolan ratsuttajat ovat käyneet 

ratsuttamassa Hof Köneken tammoja. 

Ehkä juuri tämän kiinteän yhteistyön ansiosta tutkittua tietoa 

käytetään ja hyödynnetään kasvatustyössä sekä ruokinnan ja tilojen 

suunnittelussa oman empiirisen kokemuksen ohella. 

Esimerkkinä tästä meille esiteltiin mm. uuden oritallin tilaratkaisuja; 

talli toimii ns. kylmätallina niin, että yhdellä seinällä on 
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hyttysverkkoa muistuttava tuuliseinä, kierrätys-muovia 

hyödynnetään rakennusmateriaalina ja varsoja  liikutetaan sekä 

kovalla (kivetys/betoni) että pehmeällä alustalla. 

 

Kuva orivarsatallista Hof Könekessä 

Siittolan tammamateriaali koostui sekä koulu-että estesuvuista, isinä 

mm. Shogun xx, De Niro, Compliment, Furst Heinrich, Donnerhall, 

Calypso, Rotspon, Sandro Hit , Lord Sinclair . Eri jalostussuunnat 

(koulu/este) kuitenkin pidetään jalostus-ohjelmassa tiukasti erillään. 

 

Matkalla lentokentälle poikkesimme vielä koulutus- ja 

valmennuskeskus Luhmuehleniin, jossa kuulimme Ronald 

Woernerin varsin mielenkiintoisen luennon Luhmuehlenin 

tulevaisuuden suunnitelmista ja visioista sekä tutustuimme kolmen 

tähden kenttäkilpailurataan. 
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Dr. Roland Woerner 

Luhmuehlenista 

 

 

 

Laura Porthan arvioi vesihautaa 

  

 

 
Oriasema 

Koti- ja ulkomaan tuoresiirrot 

Karsinapaikkoja orivarsoille 

www.koivulehdontila.fi 

 

Kirsi Hagner & Seppo Hyyppä 

kirsi.hagner@koivulehdontila.fi 

p. 050 5372917 

Tahkokalliontie268 

32140  Ypäjä as. 
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Dr. Woerner esittelee kenttäradan ensimmäisen esteen 

Erityiskiitokset sekä Georg Lichtenbergille sekä Saksan 

hannoverkontaktillemme Kati Siebrechtille opista ja ohjauksesta. 

Ensi vuonna opintomatkamme suuntautunee Verdeniin Hannover 

Körungiin, tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uudet 

opintomatkalaiset! 

 

Pia Karhu 

Kasvattaja ja Suomen Hannover- yhdistyksen hallituksen jäsen  
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Pakasteyhteistilaus ja muuta hyödyllistä tietoa 

kasvattajalle 

Pakastespermatilaus Cellestä suunnitteilla kevääksi 2010 

Suomen Hannover-yhdistys järjesti keväällä 2009 pakaste-

spermatilauksen Cellen valtionsiittolasta.  Kokemukset Cellen 

pakastespermojen toimivuudesta olivat ilahduttavan hyviä. 

Tarkoituksena on järjestää uusi tilaus kevään 2010 alussa.  

Vuonna 2009 Suomen Hannover-yhdistyksen jäsenet saivat –20% :n 

alennuksen Cellen orien pakastespermasta yhteistilauksen 

yhteydessä. Rahtikuluja koitui vuonna 2009 maksettavaksi noin 60 

euroa tilaajaa kohti. Rahtikulujen pienuus tilaajaa kohti johtui 

suuresta yhteistilauksesta. Täyden nestetyppisäiliön matka Saksasta 

Suomeen ja edelleen takaisin Saksaan maksaa noin 400-600 euroa 

riippumatta tilattujen annosten määrästä. Mitä useampi tilaaja on 

mukana, sitä edullisemmaksi rahti siis tulee. Alennus Cellen pakaste-

spermoista neuvotellaan joka vuosi uudestaan. Alennuksen 

suuruuteen vaikuttaa tietysti tilauksemme koko. Mitä enemmän 

tilataan, sitä suurempi alennuskin on mahdollista saada. Kerralla 

kannattaakin siis tilata useampi annos. Tämä jo siksikin, että joskus 

käy niin, että tamma ei tiinehdykkään ensimmäisestä 

siemennyksestä. Annosten tilaaminen jälkikäteen kesän aikana tulee 

huomattavan paljon kalliimmaksi kuin yhteistilauksen yhteydessä. 

Ylimääräiset annokset säilyvät nestetypessä vuosikausia ja ne voi 

myös tarjota myyntiin yhdistyksemme nettisivuilla kohdassa 

”oritietoutta”. 

Jotta pakasteet saataisiin tänä keväänä Suomeen ajoissa, on tilauksen 

suunnittelukin aloitettava hyvissä ajoin. Jo pelkästään tilaukseen 

liittyvä paperisota Suomessa ja Saksassa vie helposti pari viikkoa. 
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Typpisäiliön matka Saksasta Suomeen kestää muutamia päiviä, 

joskus jopa viikon, ja siirtymä-taipaleet Suomessa 

keinosiemennysasemalta toiselle edelleen päivästä kahteen. 

Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä rahti ei kulje, joten pyhät venyttävät 

aikataulua entisestään. Tilauksen umpeutumisajankohdasta 

saattaakin siis kulua jopa 3 viikkoa ennen kuin pakasteet ovat perillä 

Suomen keinosiemennys-asemilla. Toivommekin, että saisimme 

tilauksen kasaan maaliskuun puoliväliin mennessä, jotta sperma 

olisi käytettävissä jo alkukauden siemennyksiin. Seurailkaapa 

siis nettisivujamme. Tilausohjeet ja deadlinet saapuvat sinne 

vuodenvaihteen jälkeen.  

Cellen kaikki orit ovat hannoverjalostukseen hyväksyttyjä. Osa 

oreista on hyväksytty myös FWB – jalostukseen. Cellen 

valtionsiittolan eläinlääkäri antaa pyydettäessä yhdistyksemme 

kautta tietoa orien sperman toimivuudesta. Suomen Hannover-

yhdistys ei tilaa lainkaan spermaa, joka tiedetään toimimattomaksi.  

 

Siemennys pakastespermalla 

Pakastespermalla siementäminen on vaativampaa kuin tuoreella tai 

jäähdytettynä siirretyllä spermalla siementäminen. Tähän on useita 

syitä.  

Ensinnäkin, sulatetut siittiöt ovat varsin lyhytikäisiä verrattuna 

tuoreisiin, pakastamattomiin siittiöihin. Siemennys on sen vuoksi 

ajoitettava mahdollisimman lähelle ovulaatiota eli sperman 

elinvoimasta riippuen noin 12 tuntia ennen – 8 tuntia jälkeen 

ovulaation. Jotta siemennyksen ajoittaminen onnistuisi, tammat 

tutkitaan ultraäänellä 6 – 8 tunnin välein ja yleensä siemennys 
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tehdään kun ovulaatio on todettu. Ultraäänitutkimuksia tulee siis 

tammoille paljon enemmän pakastesiemennysten yhteydessä kuin 

tuorespermaa käytettäessä.  

Toiseksi, pakastesperma-annokset ovat toisinaan volyymiltaan varsin 

pieniä ja saattavat vaatia siemennyksessä erikoistekniikoita, kuten 

esimerkiksi syväsiemennystä. Syväsiemennyksessä sperma viedään 

kohdunsarven päähän saakka, mahdollisimman lähelle 

munanjohtimen papillaa. Normaalissa siemennyksessä sperma 

ruiskutetaan kohdun runko-osaan kohdunkaulan etupuolelle. 

Kolmanneksi, pakastesperma on tiheämpää (eli siinä on enemmän 

siittiöitä per millilitra) kuin tuoresperma. Tätä seikkaa pidetään 

syynä siihen, että pakastesperma ärsyttää kohtua tuorespermaa 

enemmän. Pakastesiemennysten yhteydessä tärkeää on siis myös 

kohdun hoitaminen mahdollisten tulehdusreaktioiden ilmaantuessa. 

 

Mille tammalle kannattaa harkita pakastesiemennystä? 

Koska pakastesperma saattaa aiheuttaa kohdun tulehdusreaktiota eli 

inflammaatiota, ei sitä suositella käytettäväksi tammalle, jolla on 

taipumusta kohtutulehduksiin. 

Yleisesti ottaen tammojen hedelmällisyys alkaa laskea noin 10 

ikävuoden jälkeen. Harkittaessa yli 10-vuotiaan ensikertalaisen 

tamman siementämistä, voi olla varminta valita ori, josta on 

saatavilla hyvälaatuista tuorespermaa. Mikäli tamma on aiemmin 

varsonut ja tiinehtynyt hyvin, voi pakasteiden käyttöä harkita myös 

iäkkäämmälle tammalle. 
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Hedelmällisyys on varsakiimassa huonompi kuin 30 päivän kiimassa. 

Koska pakasteella siemennys on työlästä ja pakasteannokset usein 

tuoresiirtoja kalliimpia, on varsakiiman sijasta suositeltavampaa 

aloittaa siemennykset pakasteella vasta 30 päivän kiimaan. 

Paras tamma pakastespermasiemennykseen onkin siis nuori, 

hedelmällinen ja terve tamma, joka ei ole varsakiimassa. 

 

Ulkomaan tuoresiirrot Cellestä 

Cellestä on saatavilla myös tuorespermaa. Kriteerinä Cellestä 

Suomeen lähetettävälle tuorespermalle on se, että sperman on 

säilytettävä hedelmöittämiskykynsä vuorokauden kestävän 

kuljetuksen ajan. Tuoresperma on hyvä vaihtoehto tammalle, jolle 

pakaste ei jostain syystä sovi. 

Sperma kerätään Cellessä aamupäivän aikana. Iltapäivällä kuriiri 

noutaa valmiiksi pakatun lähetyksen Cellestä ja toimittaa sen 

rahtiyhtiön (tavallisimmin TNT) käyttämälle lentokentälle. Paketti 

kulkee rahtiyhtiön Belgiassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta 

Suomen kuljetuksiin ja on perillä Turussa seuraavana aamuna. 

Turusta paketti toimitetaan rahtiyhtiön toimesta asiakasta lähinnä 

olevaan noutopisteeseen tai suoraan asiakkaan ovelle, mikäli asiakas 

asuu sopivasti jakelureittien varrella. Koska kyseessä on 

monimutkainen kuljetuslogistiikka, joskus voi käydä niin, että 

paketti katoaa matkalla tai matkaan tulee vuorokauden viivästys. 

Tällöin voi tamman kiima mennä ohi tai sperman laatu heiketä niin 

paljon, että se ei enää tiineytä tammaa. Onneksi paketit katoavat 

harvoin, mutta tämä riski on olemassa spermaa ulkomailta tilattaessa.  
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Tuoresperma tilataan Cellestä varhain aamulla. Tilauspäivät ovat 

tiistaista torstaihin. Perjantainakin spermaa voidaan tilata, mutta 

rahdista voi tulla huomattavan kallis. Normaali yön yli kestävä 

kuljetus maksaa määränpäästä riippuen TNT:llä noin 90 – 150 euroa. 

Koska rahtiyhtiöt eivät toimita lähetyksiä viikonloppuisin, on 

perjantain tilauksissa käytettävä pikarahtia, joka on perillä Suomessa 

yleensä tilauspäivän iltana hieman ennen puolta yötä. Sperma on 

tällöin noin 12 tuntia tuoreempaa kuin normaalin rahdin kautta 

toimitettuna, mutta pikarahti voi maksaa jopa 300 – 900 euroa. 

Tämän vuoksi viikonloppuisin kiimassa olevalle tammalle 

eläinlääkäri usein suositteleekin hormonihoitoja kiiman siirtämiseksi 

arkipäiville. 

Jotta saisimme ensi kesän tilaukset toimimaan joustavasti, toivomme 

tilausta harkitsevien ilmoittavan ennakkoon mahdollisimman pian 

mistä oreista he ovat kiinnostuneita. Näin ehdimme hyvissä ajoin 

selvittää sperman toimivuuden ja saatavuuden. Varsinaiset tilaukset 

tehdään myöhemmin nettisivuillemme ilmestyvien ohjeiden 

mukaisesti. Sperman tilaamiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä 

Katja Lahdenvuohon (katja.lahdenvuo@hannoveraner.fi). 

Katja Lahdenvuo, ELL 

Kasvattaja ja Suomen Hannover- yhdistyksen hallituksen jäsen 

 



 

 19 

Hannover  tammatesti  ensimmäistä kertaa 

Suomessa 

Lauantaina 26.9.2009 koettiin jotain ainutlaatuista Suomessa, kun  

Saksasta tuomarit Erdwig Holste ja Joachim Weist saapuivat 

ensimmäiseen Suomen Hannover-yhdistyksen järjestämään 

tammatestiin ja varsanäyttelyyn.  

Valitettavasti tammatesti supistui seitsemästä kolmeen tammaan, 

mutta testi onnistui kaikkien kolmen osalta hyvin. Testissä olleet 

tammat olivat 

kaikki melko lailla 

kokemattomia 

ratsuja, yhdellä 

sairastelua, yhdellä 

kaksi varsaa 

takanaan ja yksi 

tammoista oli vasta 

3-vuotias. Siihen 

nähden tammat 

liikkuivat varsin 

hyvin, vaikka selvästi kävikin ilmi, että saksalaiset olisivat halunneet 

nähdä tammojen liikkuvan testissä huomattavasti aktiivisemmin 

eteen, niska ylhäällä, kaula auki ja etuosa korkeammalla 

Tamma testiin kuuluu irtohypytys, rakenne arviointi, sekä ratsastus 

oman ratsastajan että testiratsastajan alla. Testiratsastajan 

tarkoituksena on testata miten hevonen reagoi uuteen ratsastajaan ja 

ennen kaikkea hevosen yhteistyöhalukkuus. Testiratsastaja testaa 

myös hevosen paineensietokykyä ja hän pyrkii saamaan hevoset 

liikkumaan vielä enemmän. Tiina Kauppinen toimi ensimmäistä 
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kertaa testiratsastajan tehtävässä. Tiinaa koulutettiin samalla 

arvioimaan hevosia. 

Parhaimmilla pisteillä oli kantakirjattu tamma Bellaza (i Beluga- 

Wiebke ei. Weltmeyer), kuva viereisellä sivulla. 

Iltapäivällä jatkettiin Hevosopiston Haimi Hallissa tammojen 

kantakirjausta sekä varsojen näyttelyä että rekisteröintiä. Viimeisenä 

oli myös pieni epävirallinen avoin (muillekin avoin kuin 

Hannovereille) nuorten hevosten näyttelyluokka. 

Tammoja kantakirjattiin 

seitsemän.  

Varsaluokassa mukana 

oli kuusi varsaa. Luokan 

voittaja oli Kiahan 

Qantara (i. Quaterback 

ei. Wentzel II). Toinen 

Quintessa (i. Quaterback 

ei. Ravallo) Kolmas 

nimetön tammavarsa (i. Fidertanz ei. Don Primero) (kuvassa) 

Avointen hevosten luokassa oli neljä hevosta. Luokan voitti Royal 

Dandy (i. Royal Blend ei. De Niro). 
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Erityisen paljon 

arvioinnissa korostettiin 

niitä rakenteellisia 

tekijöitä, jotka 

vaikuttavat 

konkreettisesti hevosen 

ratsastettavuuteen. Tätä 

asiaa painotettiin 

jokaisessa keskustelussa 

ja muistutettiin unohtamaan epäoleelliset asiat. Rakenteessa hyvin 

harvoja asioita tuijotettiin pikkutarkasti. Enemmänkin keskityttiin 

kokonaisuuteen. Tuomarit suhtautuivat työhönsä hyvin nöyrästi ja 

kunnioittavasti.  Vaikka arviointi oli varmaa ja ammattitaitoista, 

kaikessa oli havaittavissa tietty varovaisuus ”tuomita” nuoria hevosia 

lopullisesti. ”Nehän muuttuvat vielä vuosia ja voivat yllättää meidät 

täysin”, totesivat tuomarit. 

Varsoja merkittiin ja rekisteröitiin Hannovereiksi. Rekisteröinnin 

yhteydessä tammasta ja varsasta otettiin jouhinäytteet dna-määritystä 

varten, varsoille laitettiin tunnistesiru ja varsat kylmämerkittiin 

Hannover-leimalla ja tunnistenumerolla takareiteen. Toimenpide 

tehtiin rauhallisissa olosuhteissa Hevossairaalan tiloissa. Tällä kertaa 

Seppo Hyyppää koulutettiin tunnistamaan ja merkitsemään varsat. 

Sepolle mikrosirutus onkin tuttua, koska hän on kouluttanut 

Suomessa Hevosjalostusliittojen tunnistajia. Ensi vuonna Sepon on 

mahdollista Hannover Verbandin valtuuttamana tunnistaa varsoja 

järjestetyissä rekisteröintitilaisuuksissa.  

Sunnuntaina 27.9.09 pidettiin luento Hevosopiston Auditoriossa. 

Weist kertoi tammojen testauksesta Saksassa. Hän korosti, että 
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tammatesti ei ole kilpailu, vaan jalostustyökalu. Kun tammoja on 

testattu 200-300, saadaan hyvä varmuus siitä, mitä ori jättää. 

Tammojen arviointia on luotettavinta tehdä tamman ollessa 4-

vuotias. Mutta tamman voi viedä testiin jo 3-vuotiaanakin, jos sen on 

tarkoitus varsoa seuraavat vuodet. Vanhempanakin tamman voi 

testiin viedä. Saksassa suurin osa tammoista tekee samanlaisen 

yhden päivän testin kuin nyt lauantaina Ypäjällä. Vain pieni osa 

tammoista tekee pidemmän 4 viikon pituisen testin 

(stationspfrüfung). Pidempi testi on aina hevoselle edullisempi, 

koska yksi huono päivä ei silloin pilaa tulosta. Tamma voi 

haluttaessa uusia yhden päivän testin kerran. 

Weist ja Holste korostivat voimakkaasti sitä, että kasvattaja perehtyy 

tammansa ominaisuuksiin huolellisesti tehdessään orivalintaa. 

Ammattitaitoinen valinta ei perustu pelkkiin sukulinjoihin. 

Kasvattajan tulee myös muistaa se kenelle ja mihin tarkoitukseen 

varsoja kasvattaa. Ori, joka lehahtaa tai hyppää korkealle 

ammattiratsastajan alla, ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto. He 

korostivat orin luonnetta ja ratsastettavuutta valinnoissa.  

Erdwig Holste ja Joachim Weist kertoivat, että 

tuloksellinen kasvatus vaatii todellista 

perehtymistä asiaan, rahaa ja paljon 

kärsivällisyyttä, sekä onnea. Jokaisen kasvattajan 

tulisi arvioida tammansa rakenteen rehellisesti 

läpi, jotta osaa valita oikean oriin tammalleen.  

Hannele Tommila  

Kasvattaja ja Suomen Hannover- yhdistyksen hallituksen jäsen 
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VUODEN 2009 TAPAHTUMAT                    

Suomen Hannover -yhdistys ry 

TOIMINTA 

Yhdistyksen toiminta on alkanut vuoden 2009 aikana. 

HALLITUS 

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. 

HIPPOS 

Yhdistyksen hallitus on laatinut yhdessä Suomen Oldenburg- ja  

KWPN- edustajien ja eräiden yksityisten kasvattajien kanssa Suomen 

Hippokselle selvityspyynnön, missä on pyydetty kannanottoa n.s. 

Osmium- tapauksesta ja suomalaisen puoliverikasvatuksen 

toimintamalleista nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelu asian tiimoilta 

jatkuu. 

WWW-SIVUT 

Yhdistys on avannut maaliskuussa oman internet-sivuston 

www.hannoveraner.fi, joilla on marraskuun 2009 loppuun mennessä 

käynyt lähes 1300 vierailijaa kuukaudessa. 

MUKANA TAPAHTUMISSA 

Hannover Yhdistys oli mukana info-ständillä Finnderby-

tapahtumassa Ypäjällä ja Forssan Hevosmessuilla 23.-24.5.2009. 

MATKAT 

Yhdistys järjesti matkan 18-20.9.2009 Cellen oriparaatiin.  
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HANNOVER -TAPAHTUMA 

Hannover-tapahtuma järjestettiin 26.-27.9.2009 Ypäjällä. Suomen 

ensimmäinen Hannover-tammatesti järjestettiin Ypäjällä 

Koivulehdon tilalla 26.9.2009 päivän jatkuessa Hevosopistolla 

Haimi-hallissa tammojen kantakirjauksella ja nuorten hevosten 

näyttelyllä. Tilaisuus jatkui 27.9. luennolla, jossa käsiteltiin mm 

siitostamman ominaisuuksien tuntemista orivalintoja tehtäessä. 

CELLEN TUONTISPERMAORIIT 

Vuoden 2009 siemennyskaudeksi tehtiin yhteistilaus Landgestuet 

Cellen oriiden spermoista alennettuun hintaan. Toimintaa on 

tarkoitus jatkaa seuraavallakin kaudella. 

JALOSTUSNEUVONTA 

Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet veloituksetta Landgestüt Cellen 

orineuvontaa. 

PIKKUJOULUT 

Yhdistyksen pikkujouluja juhlittiin 11.12. Forssassa. 

 MUUTA 

Yhdistys on myynyt paitoja, fleeceja ja jalostukseen liittyvää 

kirjallisuutta. 
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Siittolapalveluja 

       - siittolan oriit 

       - kotimaan ja 

ulkomaan tuoresiirtoja 

Kesälaitumia 

Pihattokasvatusta 

Tallipaikkoja 

Hevosajelutuksia 

 

Uusissa matkailutiloissa: 

       - Kokoukset 

       - Perhejuhlat 

       - Virkistyspäivät 

       - Majoitukset 

Pihattohoitoa 15 vuoden 

kokemuksella. Varsat on 

jaoteltu ikäryhmiin. 

 

 

  

 

Valmennustalli Zellelä 

Huippusukuisia, hyvin liikkuvia varsoja ja nuoria kouluhevosia. 

Hevosten koulutusta, täysihoitoa ja valmennusta. 

Havens -rehujen maahantuonti ja myynti. 

Satu Juurinen: p. 0400-952253, e-mail: satu@havens.fi 

Tuomas Juurinen: p. 050-3457151 

Kehätie 2416, 03400 Vihti 

 

 
 

Kylämäen 

Hevostila 

Hallintie 31 

21490 Marttila 
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Hannover –kasvattajatapaaminen 

13.2.2010 Ypäjällä  

Aiheina: kuinka tammanomistajana luen orien indeksejä ja 

oritestituloksia – käytännön esimerkkejä, mitä tulee ottaa huomioon, 

lisäksi vapaata keskustelua aiheen tiimoilta. Tilaisuuden yhteydessä 

sääntömääräinen vuosikokous! 

Erinomainen mahdollisuus pohtia omia vaihtoehtoja Cellen 

pakasteyhteistilaukseen! Lisäksi Suomessa vaikuttavien Hannoveriin 

hyväksyttyjen oriiden esittelyt! 

Tilaisuuteen on yhdistyksen jäsenillä vapaa pääsy, lämpimästi 

tervetuloa! 

Tiedotamme tarkemmasta ohjelmasta  

lisää jäsenten sähköpostilistalla ja nettisivuilla 

www.hannoveraner.fi 
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Ole mukana toiminnassamme 2010! 

Jäsenmaksun 40 € voit maksaa suoraan yhdistyksen 

tilille Suomen Hannover-yhdistys, Vampulan OP 549705-

220040, viite; jäsenmaksu (nimi) 2010. Ilmoita 

ajantasaiset yhteystiedot jäsensihteeri Anna Liljalle, 

anna.lilja@hannoveraner.fi 

 

Jäsenetuja: 

 

 20 % alennus Landgestuet Cellen orien pakasteista, 

lisäksi jäsenille maksutonta orineuvontaa 

* 

Vähintään 20 % alennus yhdistyksen järjestämistä 

luentotilaisuuksista, joista jäsenille osa maksuttomia 

* 

2010 kesälle suunnitteilla opintomatka Saksaan 

seuraamaan tammatestejä, joissa on mahdollista nähdä 

satoja tammoja muutamien päivien aikana, vain jäsenille!  

* 

Myyntihevosilmoitukset ja pakasteannosten myynti-

ilmoitukset maksutta www.hannoveraner.fi  

 

 

 



 

 28 

 

 

Menestystä vuodelle 2010! 

 

   

Suomen Hannover –yhdistys ry. 


