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Tervehdys sinulle Hannover- aktiivi! 

 

Vuosi 2011 on takana ja on ilo katsoa mitä kaikkea pieni, joskin hienosti jäsenmääräänsä 

kasvattanut, yhdistyksemme on saanut aikaan! Meitä Hannover- yhdistyksen jäseniä on jo yli 120. 

Vuoden 2011 aikana toteutettiin useita kasvattajia hyödyttäviä tapahtumia. Uutena niistä oli 

Steffen Wernerin nuorten hevosten koulutusklinikat joilla on kiistaton tarve meillä Suomen 

maassa. Ebef 2011 oli todellinen menestys ja kaikki järjestelyt olivat maailman luokkaa vaikka 

toteutus tehtiin pääosin vapaaehtoisten voimin. Voidaan sanoa että kaikki voitava tehtiin Ebefin 

suhteen helpottamaan varsojen ja nuorten hevosten myyntiä hankalassa markkinatilanteessa. 

Myös Zellelässä järjestetty hevosten rakennearviointi- kurssi keväällä sai positiivista palautetta ja 

varmasti lisäsi osallistujien ymmärrystä hevosten rakennearvioinnista. Huutokaupoissa saavutettu 

menestys oli todella loistavaa ja myös nuorten hevosten koulutus ja oritestikokemukset Saksasta 

olivat hyviä. Suhteet Saksaan ovat kehittyneet todella hyvin, kiitos siitä kuuluu aktiivisille 

suomalaisille kasvattajille ja Saksan Hannoveraner Verbandin ystävälliselle palvelulle. 

Kolme vuotta on kulunut kun Hannover- yhdistyksen ensimmäinen hallitus aloitti toimintansa. 

Hallituksen jäsenet ovat kaikki omalta osaltaan tukeneet yhdistyksen toimintaa ja tapahtumien 

toteuttamista, iso kiitos tästä heille kaikille! Toivotaan että uusi hallitus pystyy toimimaan hyvässä 

hengessä yhteisen asian eteen ja ylläpitämään jo aikaansaatuja palveluja kasvattajille. Omalta 

osaltani tahdon kiittää lämpimästi kaikkia teitä kasvattajia ja yhdistyksemme jäseniä siitä hyvästä 

ja positiivisesta ilmapiiristä jossa olen päässyt nämä kolme vuotta työskentelemään. Toivotan 

kaikille menestystä ja hyvää jatkoa hevoskasvatuksen parissa! 

Miia Ojala, Suomen Hannover- yhdistyksen puheenjohtaja 2009-2011 

 

Kiitos yhteistyöstä ja menestystä vuodelle 2012! Toivottaa Miia  

Kuva Leena Kahisaari 



 

Pihatosta kilparadoille –nuorten hevosten koulutusprojekti alkoi heinäkuussa 

2011 

Kirjoittaja Pia Karhu, Suomen Hannover- yhdistys 

Projektin tavoitteena on luoda johdonmukainen koulutusjärjestelmä nuorille hevosille, parantaa 

myyntiin tulevien hevosten laatua, lisätä myyntikanavia Suomessa ja Euroopassa ja näin edelleen 

lisätä hannover- hevoskasvatuksen määrää ja taloudellista kannattavuutta. 

Tämä projekti on virinnyt jo vuonna 2003 Minna Mäenpään sekä Anna Pajasen vetämän ratsu- ja 

ponikasvatuksen kehittäminen –hankkeen tiimoilta ja sai nyt konkreettisen alun kun Saksan 

Hannoveraner Verband käynnisti Verdenissä vastaavanlaisen projektin. Suomessa 

koulutusprojektia koordinoi Suomen Hannoveryhdistys. Yhdistyksemme on vireä ja toimiva 

kasvattajayhdistys, jonka perustehtävänä on kasvattajiensa toiminnan tukeminen sekä luoda 

edellytyksiä kannattavaan ratsukasvatustoimintaan Suomessa. Se tekee tiivistä yhteistyötä paitsi 

kattojärjestönsä Hannoveraner Verbandin kanssa, niin myös muiden Suomessa vaikuttavien 

kasvattajajärjestöjen kanssa järjestäen tapahtumia ja koulutuksia. 

Ykkösvaiheessa projektin tarkoituksena on järjestää ympäri maata koulutusklinikoita, luentoja sekä 

käytännön demonstraatioita nuorten hevosten kanssa työskenteleville ratsuttajille sekä 

hevosenomistajille, Lisäksi olisi mahdollisuus tutustua Gentle Touch -tekniikkaan jota käytetään 

etenkin pleasure riding -hevosten koulutuksessa.                                                                                                                                       

Kakkosvaiheen projektina on kouluttaa omia ratsuttajiamme jatkamaan projektia ainakin osin 

kotimaisin voimin.                                                                                                                                                    

Yhteistyökumppanina on Hannoveraner Verband ja vastuuvalmentajana toimii Hannoveraner 

Verbandista Steffen Werner, joka valmistelee työkseen hannovereita esim. huutokauppoihin.  

Werner on aloittanut ratsastusharrastuksen jo lapsena, ensin vikellysharrastuksena sijoittuen 

Saksan mestaruustasolla ja siirtynyt myöhemmin nuorten luokkiin ratsastuksessa, kilpaillen 

kouluratsastuksessa helppoja ja esteratsastuksessa vaativissa luokissa. Hän on suorittanut 

maatalouden opinnot erikoistuen hevoskasvatukseen sekä –urheiluun ja valmistunut 

maatalousinsinööriksi. Sen jälkeen hän toimi oppisopimusratsuttajana Braunschweigissa 

olympiakoulutuomari Heinz Schutten, Frank Huben sekä Joakim Böschen opeissa, sekä 

tuomari/ratsuttaja Franke Agnen luona kouluvalmentajana ja ratsuttajana, pyörittänyt 

myöhemmin omaa nuorten hevosten koulutustallia, toiminut hevoskasvatus- ja koulutustalli 

Burnsin johtajana sekä vastaavana koulutusjohtajana yhdessä f. Meyer zu Hartumin kanssa 

Eichenhein kasvatustallissa; tältä ajalta on sijoituksia ja voittoja kouluratsastuksessa keskivaativiin 

** luokkiin asti sekä esteissä keskivaativissa ** luokissa, kaikki tulokset nuorilla itse 

kouluttamillaan hevosilla. Tällä hetkellä Steffen Werner siis toimii päätoimisesti Saksan 

Hannoveraner Verbandin palveluksessa. 

Koulutukset ovat avoimia Suomen Hannoveryhdistyksen jäsenille, kuunteluoppilaaksi pääsevät 

myös ei-vielä yhdistyksen jäsenet. Ensimmäinen koulutus järjestettiin hyvällä menestyksellä 



 

Karjalohjalla Kotisillan tallilla 30.-31.7.2011. Siihen osallistui viitisentoista nuorta hevosta. Koulutus 

todettiin erittäin hyödylliseksi ja selkeä tilaus tällaiseen näyttää olevan. Seuraava koulutustilaisuus 

oli Huittisissa Tuorin ratsutilalla lokakuussa, jossa osallistuja määrä oli jo parikymmentä. 

Vuonna 2012 valmennusajankohdat ja paikat ovat alustavan suunnitelman mukaan:                                 

*Ypäjä 18.-19.2. (Valmennus, kasvattajatapaaminen+luento sekä vuosikokous)                                  

*Maaninka 31.3.- 1.4.                                                                                                                                  

*Kalajoki 9.-10.6                                                                                                                                       

*Huittinen 8.-9.9. 

Tarkempia tietoja löytyy sivuiltamme www.hannoveraner.fi / Pihatosta kilparadoille sekä 

pia.karhu(at)hannoveraner.fi 

 

 

Steffen Werner oppilaiden kanssa Karjalohjalla 2011 

 

Siiri Kyrön taidokasta nuorten hevosten ratsastamista  

Ebef 2011 ryhmäratsastusluokassa 

 

 

 

http://www.hannoveraner.fi/


 

Ensimmäinen Suomessa kasvatettu Hannover-varsa Totti huutokaupassa 

Kirjoittanut Tarja Malmström, Suomen Hannover- yhdistys 

Varmasti moni hevosihminen törmäsi jonkinlaiseen juttuun jossa kerrottiin Aherah Ishtarin 

(Hyttysen) ja Totilaksen ensimmäisestä Suomalaisesta varsasta RH´s Totally moresta, ja sen tiestä 

eliittihuutokauppaan Saksan Verdeniin kesällä  2011, josta se myytiin ensimmäisenä suomalaisena 

maitovarsana kautta aikojen 33th euron hintaan Milanolaiselle suurkasvattajalle/ 

kilparatsastustallia pitävälle Della Malaspina tallille. Ja tämä tietenkin mahdollisti sen, että Totista 

suurella todennäköisyydellä kuullaan vielä jotain tulevaisuudessa… 

Totin tie tähdeksi ei ollut täysin vaivatonta. Ensimmäiseksi tärkeä päätös oli sen myynti, tämän 

jälkeen ajatus siitä että se saisi jonkin arvoisen julkisuuskuvan jonka kautta olisi mahdollista löytää 

sille ostaja. Tässä mielestäni onnistuimme hyvin, koska Totti oli ensimmäinen varsa myös 

Suomessa, joka pääsi pääuutisiin, urheilu uutisiin, sekä valtakunnallisen lehdistön sivuille.  Totin 

asia huomioitiin jopa kansainvälisesti. Suomesta saimme muutaman mahdollisen ostaja 

ehdokkaan. Tarjoukset olivat kiinnostavia, mutta hinnat alhaisia, joten kieltäydyimme niistä, mikä 

sinänsä oli harmillista, olisihan ollut kiinnostavaa saada Totti suomalaisen kilparatsastajan alle.  

 

Tarja, Totti ja Hyttynen Verdenissä 2011 

Tässä vaiheessa nousi myös esille Totin rekisteröinti, tulisiko siitä FWB vai jotain muuta. FWB- tien 

katsoimme olevan suorastaan mahdoton ajatellen kansainvälisiä areenoita, joten paras vaihtoehto 

oli rekisteröidä se Hannoveriksi, jolloin sillä olisi suuremmat mahdollisuudet herättää kiinnostusta. 

Näinhän kävikin melkein heti kun päätimme sen rekisteröidä hannoveriksi. Taisi mennä viikko 

päätöksestä kun kotonamme jo kahviteltiin aamupalapöydässä saksalaisten vieraiden kanssa ja 

sain mielenkiintoisen ehdotuksen viedä Totin Saksaan huutokauppaan. Asia ei kuitenkaan ollut 

ihan yksinkertainen vaan sitä piti jäädä miettimään ja laskemaan kuluja. Kuljetus tammalle ja 

varsalle Saksaan maksoin minulle 700 euroa, tamman asuminen Saksassa 300 euroa kuukaudessa 

+ kengitys ja mahdollisesti eläinlääkärikulut yhteensä noin 2000 euroa läheisellä tallilla Verdenissä.  

Katalogi video ja ell kustannukset olivat noin 1700 euron luokkaa ja esitys maksu 100 euroa 

huutokaupassa. Oma eläminen hotellissa, ruoka yms sekä tamman tuonti Suomeen maksoi toisella 

yhtiöllä 850 euroa. Karkeasti kulut olivat yhteensä noin 4000 euroa+ myynnistä 15% Hannover 



 

Verbandille . Mietin mielessäni että minimi myyntihinta pitäisi olla 20th euroa jotta tämä kattaa 

kulut ja jää vielä jotain rahaa omalle työlle. Meille kävi taloustilanteen huomioiden oikein hyvin ja 

saimme reilusti omamme pois ja jäimme tästä reissusta plussalle. Se, minkä arvoista kaikki 

tapauksen saama julkisuus lehdissä, televisiossa ja radiossa ovat olleet, puhumme isosta hyödystä 

kokonaisuutena. Nyt odotamme innolla syntyykö meille Totille toukokuussa sisko tai veli:) Ja 

mietimme minne matkaamme seuraavaksi vai jätänkö tämän varsan mahdollisesti itselleni 

kasvamaan, mutta se on sitten uusi tarina se... 

EBEF 2011 

 Kirjoittaja Sanna Mäki- Tuuri, Hannover- yhdistys 

 

Kotimaisen ratsukasvatuksen näyteikkuna European Breeding Event Finland toteutti syyskuussa 

kantakirjojen välisen yhteisen voimanponnistuksen Hevosopistolla Ypäjällä. Kahden päivän aikana 

nähtiin ratsuhevosen urapolulla hevosia liki kuudenkymmenen maitovarsan näyttelystä, 1-3-v. 

nuorten avoimen myyntiluokan kautta aina 3- ja 4-vuotiaiden ryhmäratsastusluokkiin saakka. 

 

Kuvalliset tulokset ja näyttelykatalogista lisätiedot: 

http://www.hannoveraner.fi/ebef/tulokset.htm 

 

 

Ebef 2011 Hannover- tammojen kantakirjausta, tuomareina Dr. Ludwig Christmann ja Satu Juurinen, 

sihteerinä Heli Nippala, kuva Tanja Ukkonen 

 

Hevosista suuri osa on myytävänä ja nähtävissä videoina (yli 70, hd-laatu!): 

http://www.youtube.com/user/ebef2011foals 

Parhaiden varsojen videokooste tuli lokakuussa nähtäville myös Tototv- nettisivustolle. 

 

Osallistuneista hevosista noin 50 % edusti FWB-kantakirjaa, 30 % Hannover-, sekä muut 

järjestyksessä Oldenburg-, Trakehner- ja KWPN -kantakirjoja. Kaksipäiväiseksi laajentunut 

tapahtuma kasvoi yli 60 % verrattuna edellisvuoteen osallistuneiden hevosten kokonaismäärässä, 

http://www.hannoveraner.fi/ebef/tulokset.htm
http://www.youtube.com/user/ebef2011foals


 

mikä oli nyt noin 200. Järjestelytoimikunnan vapaaehtoistyönä sponsorien kanssa yhteistyössä 

kokoama palkintopotti 3000 € jaettiin tasapuolisesti maitovarsojen osallistumisluokkiin. Hämeen 

Hevosjalostusliitto tunnisti paikan päällä liki neljäkymmentä varsaa. 

 
Ebef 2011 paras varsa Lautus, L'Espoir-Sadora-Negro, kasvattaja Tuuli Heltimoinen, kuva Tanja Ukkonen 

Yli kahdeksan keskiarvon saaneet varsat polveutuivat useista eri isäoreista ja -linjoista. 

Kouluhevosissa näitä edustivat mm. L'Espoir, Fürstenball, Fidertanz, Don Ricoss, De Niro, Lodestar, 

London Baron, Lissaro vd. Helle, San Amour ja Edward sekä estevarsojen puolella mm. Centimor, 

Levisonn ja Canturano. Paikalla varsoja arvioineiden saksalaisten tuomarien mielestä laatu oli 

hyvin keskieurooppalaisella tasolla. 

 

Ryhmäratsastusluokat Ebefissä menestys 

Kirjoittaja Sanna Mäki- Tuuri, Hannover- yhdistys 

 

Ryhmäratsastusluokkien osallistujien paikan päällä antama palaute oli yksiselitteinen: näitä 

tarvitaan lisää! Luokissa arvioitiin saksalaisen mallin (Reitpferdepruefung) mukaisesti pisteytettynä 

ravi, laukka, käynti, tyyppi ja rakenne sekä yleisvaikutelma. Kokonaisarvio perustuu tästä 

muodostuvaan pistekeskiarvoon. Käytännössä ratsukot esiintyivät 2-3 hevosen ryhmissä isolla 

kouluradalla esittäen kaikki askellajit ennakkoon ilmoitetun ohjelman mukaisesti, kuuluttaja myös 

esiluki ohjelman ryhmän suorituksen aikana. Ratsastusosion jälkeen hevosilta riisutaan satula ja ne 

esitetään tuomaristolle maasta käsin lyhyesti. 

 

Tiettävästi tilaisuudessa toteutettiin 3-vuotiaiden ryhmäratsastusluokka ensimmäistä kertaa 

Suomessa. Luonteeltaan tilaisuus oli pilotti ja siten kyseessä oli tällä kertaa epävirallinen luokka, 

jolle tosin tuntuu olevan selkeästi tarvetta kotimaisen kasvatuksen laajennuttua viime vuosina. 

Nuorten hevosten ryhmäratsastusluokat voisivat selkeästi toimia yhtenä luontevana etappina 

nuoren hevosen uralla, matkalla pihan perältä kilpa-areenoille. Tämä olisi yksi ruohonjuuritason 

keino saattaa kotimaisten nuorten ratsujen koulutustaso ajoissa samalle viivalle ulkomaantuontien 

kanssa. 

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Hannover-yhdistys, Ratsujalostusliitto, Suomen 



 

Trakehner- hevosyhdistys, Hämeen Hevosjalostusliitto, Suomen Hippos ja Oldenburg Verband. 

Tapahtuman toteutus on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta - Leader – paikallinen toimintaryhmä LounaPlussa ry. Tapahtuman virallinen 

kuvaaja Pet-Web/Tanja Ukkonen ja videokuvaus SummitMedia/Janne Ketola. 

 

Ebef2011 tuomarit vasemmalla Heinrich Ramsbrock, Dr. Ludwig Christmann (Hann), Stephanie Herken- 

Wendt (Trak) ja Karsten Kühl (Old), kuva Tanja Ukkonen 

 

 

Ebef Open- Salen 1-3v. iloisia tunnelmia, tuomarina Stephanie Herken- Wendt, sihteereinä Annu Stenqvist 

ja Leila Rantanen, esittäjänä Hannoveraner Jungzuchterit. Kuva Tanja Ukkonen 

 

 

 

Kohti Tammatestiä! 

Kirjoittanut Satu Syvänen, Suomen Hannover- yhdistys 



 

 

Lokakuussa 2010 luokseni Ratsastuskeskus Parvelaan saapui hämmästyneen oloinen 2,5 –vuotias. 

Se oli kasvanut jo kovin suureksi, niin suureksi ettei oikein tiennyt itsekkään mihin ne pitkät 

jalkansa asettelisi. Niinpä se kokikin parhaaksi puolustukseksi tälle kaikelle uudelle ja ihmeelliselle, 

pöristellä häntä pystyssä pitkin pihoja. Näin starttasi vajaan vuoden mittainen projekti; Fiinun 

tammatestiin valmistautuminen.  

Syksyllä aloitimme alkeista. Ensin kaikki oli hiukan jännittävää, mutta annoin Fiinulle aikaa. 

Kävelimme pitkiä pätkiä kentällä, maneesissa ja ympäri pihaa; satula selässä ja ilman. Aloitimme 

liinassa työskentelyn ja pikkuhiljaa roikuin jo molemmilla puolilla jalustimissa. Tämähän toimii 

hienosti, muistan ajatelleeni.  

Samaan aikaan starttasi myös se haastavimmaksi, tai heti toiseksi haastavimmaksi kengityksen 

jälkeen, osoittautunut projekti; irtohypytys. Maneesissa oli kyllä mukava ravata vapaana, ja hieno 

ravihan sillä onkin, mutta siihen se sitten tämän tamman kanssa jäi. Meillä oli varsinaiset 

kokoontumisajot; noin kolme kertaa kuussa iso joukko koulutuksen saaneita ammattilaisia 

yrittämässä saada tämä tamma innostumaan edes laukkaamaan maapuomien yli. Luovuuden 

rajoissa kokeilimme lähes kaikkea, mutta vaihtoehtoja tuntui olevan aina vain kaksi; joko ravissa 

koko kujan läpi tai sitten ei ollenkaan.  Ja ihan totta, me todellakin yritimme kaikkemme!  

Yleensä kärsivällisyys palkitaan, mutta tällä kertaa ei. Keväällä, kun laukka parani ratsastamalla, 

myös irtohypytys hiukan helpottui. Luulimme jo selviävämme!  

Ratsastus aloitettiin joulukuun alussa. Minulla oli maassa avustaja, ensin liinan päässä, mutta 

melko pian ”vain” raippamiehenä varmistamassa eteenpäin menoa. Siinä olikin varmistamista. 

Vaikka eteenpäin pyrkimystä olisi saanut olla reilustikin enemmän, ratsastus sujui koko talven läpi 

ongelmitta. Fiinu on ehdottomasti kiltein ratsastamani kolmivuotias, se keskittyi täysillä, varmasti 

niin täysillä, että se jo yksinään hidasti menoa. Mutta muistan, että jokaisella ratsastuskerralla 

tuntui että mentiin paremmin kuin viimeksi ja sehän siinä nuorten ratsastamisessa niin hienoa 

onkin!  

Annoimme Fiinulle talvella noin kuuden viikon mittaisen loman, jonka se vietti tarhailemalla 

ystävänsä Kallen kanssa ja kasvamalla muutaman sentin korkeutta.  

Koska irtohypytys ei sujunut, päätimme olla osallistumatta Ratsujalostusliiton Kyvyt Esiin –

karsintoihin. Uusiin paikkoihin tutustuminen olisi ollut nuorelle hevoselle pelkkää plussaa, mutta 

jos siihen yhdistää epämiellyttävän tekemisen, ajattelimme ettei se oikein palvele ketään. Kevät 

taisi kaikkineen olla Fiinulle sitten kuitenkin aika rankka, vaikka se hienosti koko ajan käyttäytyikin. 

Se alkoi tuntua väsyneeltä ja päätimmekin että sen on aika päästä laidunlomalle ennen viimeistä 

treenijaksoa ennen Ebefiä!  

Heinäkuun alussa Fiinu palasi takaisin, taas muutaman sentin kasvaneena, mutta nyt jo muutenkin 

aikuiselta hevoselta näyttävänä.  Aluksi otettiin taas rauhassa, lämpöä riitti ja en halunnut väsyttää 



 

tammaa turhaan, kävimme maastossa kävelemässä ja nautimme kesästä! Ja kun sitten jatkoin 

ratsastusta, se sujui hienosti. Fiinu toimi moitteitta kaikissa askellajeissa, teki hienoja siirtymisiä ja 

meni jo pieniä pätkiä pohkeesta sivulle. Tämän tamman ratsastettavuus oli todella hyvä ja sen 

vajaan vuoden mittainen treeni ratsuhevosen alkeista oli onnistunut hienosti!  

Samoihin aikoihin meille selvisi tammatestin irtohypytys tehtävä. Liian vaativa, sanoin heti 

suoraan. Fiinu ei tuosta selviä ja ei ole reilua sitä siihen tilanteeseen viedä, ainakaan tässä 

vaiheessa. Kesätauon jälkeen irtohypytimme sitä muutaman kerran, se sujui kyllä paremmin, 

mutta 30 cm esteitä ei kai kukaan muu kutsu vielä esteiksi?  

Tästä syystä, ja hyvin pettyneenä, vedimme Fiinun pois tammatestistä. Ilmoitimme sen kuitenkin 

Näyttelyluokkaan, onneksi.  

Ypäjällä ratsastin Fiinun ensimmäistä kertaa sille vieraassa paikassa. Viisas nuori ei turhia 

ihmetellyt tai jännittänyt vaan kaikki sujui hienosti. Lauantaina puunasimme Fiinun kiiltäväksi ja 

esitin sen tuomaristolle. Kuten tiedämme, se sai paljon kehuja, ollen muun muassa ”juuri sitä, mitä 

Hannover hevosen pitääkin olla”! Ja kaiken kruunasi tietysti 1A –palkinto ja tätä kautta 

mahdollisuus Elite –arvosanaan tammatestin suoritettuaan.  

Hieno vuosi oli ohitse ja Fiinun oli aika päästä mammalomalle!  

Kun London Baron varsa ensi keväänä syntyy, saa Fiinu pikku hiljaa jatkaa treeniä kohti 

ratsuhevosen elämää. Dr. Ludwig Christmann lupasi sille syksyllä oikeuden osallistua tammatestiin 

5–vuotiaana. Joten valmistautuminen tammatestiin vol.2 alkakoon ensi syksynä!  

 

 

Amorfina (San Amour-Rilke-Rohdiamant) 

 



 

Verdenin huutokaupat 2011 

Kirjoittaja Kati Siebrecht Hannoveraner- Verband 

Vuosi 2011 alkoi hiljaisesti talvihuutokaupalla, jossa oli vain muutama hevosta etsivä mukana. 

Kuitenkin se jäi mieleen erityisenä kokemuksena; -Chekker, Bella ja ilonkyyneleet. 

Kevään ensi merkkeinä pidettävä Eliittihuutokauppa oli hintatasoltaan erityisen alhainen ja 

kokeneet Verdenin kävijät Satu ja Santtu Juurinen käyttivät tilanteen luonnollisesti hyväksi ja 

varmistivat itselleen Lord Lacoste prämien- oriin, jolla on elinikäinen jalostuslupa. Muita löytöjä 

olivat mm. Rolf Schmidtin huutama Emily, joka voitti myöhemmin Ypäjällä estehevosten 

laatuarvostelun, sekä muutama hienolaatuinen varsa. Suomalaisaitiossa viihdyttiin tutussa 

porukassa hyvin. 

 

Vakioasiakaskunta Rolf Schmidt, Santtu ja Satu Juurinen. Takarivissä Kati Siebrecht ja Omppu Saarinen 

äitinsä kanssa. Taaempana pöydässä Jukka Salomaa vaimoineen sekä Hanna Heiskanen Hanna ystävänsä 

kanssa. 

 

Toukokuun ratsuhevoshuutokauppa oli hyvin mielenkiintoinen. Olivathan mukana ensimmäistä 

kertaa myös niin sanotut Pleasure horses; harrastehevoset.  Ne herättivätkin paljon kysyntää, 

valitettavasti liian myöhään juuri ennen varsinaista huutokauppaa. Kuitenkin harrastehevoset 

kirjoittivat historiaa ensiesiintymisellään ja näistä kallein kautta aikojen maksoi kunnialliset 15.000 

euroa. Suomeen löydettiin neljä kouluhevosta, joista kolme ottivat menestyksellä osaa Ypäjän 

laatuarvosteluun myöhemmin uusien omistajiensa kanssa. Yksi näistä oli mm. ihastuttava La 

Passion tamma Londonderrystä. Kallein Suomalainen hevonen Ludwig von Walle maksoi uudelle 

omistajalleen 30.000 Euroa. 

Kesähuutokaupassa meitä Suomalaisia oli ennätys määrä, kiitos Ahvenanmaalaiselle ryhmälle, joka 

saapui tutustumaan Verdenin perinteisiin huutokauppoihin. Suomeen saatiin huudettua kolme 

tammaa. Näiden joukossa oli mm. tamma Hally Berry ja ruuna Rush Hour. Neljäs tamma Don 

Frederikosta meni huikean tarjouskamppailun jälkeen hitusen ohi kahdelta Suomalaistarjoajalta. 



 

Toinen heistä tarjosi yllättäen yli 20.000 euroon asti tammasta, sen alkuperäisestä hinta-arviosta 

n. 15.000 euroa poiketen.  

 

Sascha Böhnke ja Hally Berry (Hotline-Weltmeyer-Sender-Duktus) 

 

 

 

Melanie Wiennand ja Rush Hour (Royal Blend-Weltruhm-Ecuador xx-Archimedes) 

 

Vuoden kohokohta huutokauppojen osalta oli varmasti tamma- ja varsa eliittihuutokauppa 

elokuussa. Suomessa ei varmasti ole hevosihmistä, jolta Totin esiintyminen näin kansainvälisellä 

areenalla olisi jäänyt huomioimatta. 



 

 

Totally More huutokaupparingissä 

 

Suomeen ostettiin puhelimessa kolme varsaa yksi koulusukuinen Sandro Hit-Brentano II orivarsa ja 

kaksi estesukuista tammavarsaa; Stanley-Cassini II ja Levisonn-Singular Joter I. Jalostustammoista 

Suomeen huudettiin myöskin puhelimitse, Don Frederico tamma, joka on kantavana orista 

Floriscount. 

Syksyn Eliitti huutokaupassa saavutettiin koko Hannover huutokauppahistorian ennätyshinta. 

Lemony´s Nicket Bunderchampion-Prämienori ja kallein huutokaupattu Hannover kautta aikojen; 

mikä tuloslista mitä lyhimmässä ajassa nuorelle hevoselle. Eliitin hintataso pysyi suhteellisen 

korkeatasoisena keskihinnalla n. 43.000 Euroa, mutta kuitenkin alle 25.000 Euron hevosia oli 

mukana kaikkiaan 41 / 85 mukana olleesta hevosesta. Hevosten laatu oli ensiluokkaista ja monta 

jäi laatuunsa nähden kuitenkin suhteellisen edulliseksi. Suomeen ostettiin yksi orivarsa Dancier-

Worldly. 

Oripäivät ja -markkinat herättivät kiinnostusta. Suomesta vieraina kävivät Hevosopiston Sirkku 

Korkiamäki Kirsi Hagnerin ja Eija Pullisen kanssa, Satu ja Santtu Juurinen, Niirasten perhe ja Piia 

Karhu tyttärensä Veeran kanssa. Oli hyvin mielenkiintoista seurata orikokoelmaa ja kerrankin myös 

sää suosi. Suomeen varmistettiin hyväksytty tumma Sarkozy-Fürst Heinrich-Rubinstein I-Bolero ori. 

Toisesta Dancier-Rotspon-Argentan-Waschinton Prämienorista kamppailtiin Suomalaisinkin voimin 

pitkään. Lopulta se huudettiin uskomattomasta 315.000 euron hinnasta Norjaan. 



 

 

Scatman (Sarkozy-Fürst Heinrich-Rubinstein I-Bolero ) 

 

Marraskuun huutokaupan hintataso oli suhteellisen edullinen saaden keskihinnaksi vajaat 13.000 

Euroa. Suomeen ostettiin puhelimen kautta kaunis Kaiserkult T tamma Wolkenstein II emästä. 

Paikalla olleet kouluratsastajat varmistivat itselleen kaikessa hiljaisuudessa kuvan kauniin 

Brentano II tamman ja Samarant tamman, lyöden mm. puhelintarjoajan Suomesta.  

 

Bellaqueen (Brentano II-Weltmeyer-Sudan xx-Lasso) 

Cajus Aminoff yhdessä vaimonsa Marian kanssa varmistivat itselleen hyvätasoiset este- ja 

koulutammat For Edition-Montanus-Grande ja Locksley II-Wittelsbach-Goldstein. 



 

 

Suomalaisrivit marraskuun ratsuhuutokaupassa 

 

Alsfelder Advent ratsuhuutokauppa oli kolmatta kertaa jo menestys. Hevosten laatu - hinta suhde 

oli hyvä. Perin harmillista, että varoitusaika oli jälleen suhteellisen lyhyt, sillä kiinnostusta 

erityisesti estehevosiin oli jälleen myös meiltä Suomesta. 

Vuosi 2012 on alkanut vauhdikkaasti niin meidän Suomalaisten osalta. Christofer Wegelius ja Satu 

Juurinen edustivat värejämme myyjinä talvihuutokaupassa. Verden on kehittymässä meillekin 

tapaamispaikaksi, olimme sitten myyjiä, harrastajia, kilpailijoita tai muuten kiinnostuneita. 

Verdenin modernisoitu ja laajennettu hevoskeskus palvelee meitä kaikkia ystävällisen tehokkaalla 

ja vieraanvaraisella tavallaan.   

Kiinnostus tiimin ratsutuspalveluihin on herännyt kasvattajien keskuudessa. Onkin hyvä 

suunnitella ja varata koulutuspaikka jo ajoissa, jotta esimerkiksi sopiva tammakoe saadaan 

varmistettua, ennen kun paikat ovat menneet. Koulutusmahdollisuuksia on mm. 

perusratsutuksesta, tammakokeen suorittamisesta aina huutokauppahyväksyntään tai myös 

huutokaupan jälkeiseen koulutukseen uudelle juuri huudetulle hevoselle. Hevosen koko hoito ja 

ratsutus maksavat 19 euroa/pvä +Alv 19%. Tammakokeille, kilpailuille, kantakirjaamisille tai 

tamman siementämiselle laskutetaan kullekin omat kulunsa, joita voi tiedustella minulta tai 

liitosta.  

Lämpimät terveiset kaikille kotimaahan ja tervetuloa Verdeniin! 

Kati Siebrecht 

Kuluneesta vuodesta on ystävällisesti Tammo Ernst antanut kuviaan käyttöön. Hänen yhteystietonsa ja 

kotisivunsa löytyvät www.reportage-fotograf.de Lupaa hänen kuviensa käyttöön pyydetään kysymään 

häneltä. 

 

 

http://www.reportage-fotograf.de/


 

 

VUODEN 2011 TAPAHTUMAT LYHYESTI                   Suomen Hannover Yhdistys ry 

HENKILÖT TOIMINNAN TAKANA 

Hannover- yhdistys on toiminut Suomessa virallisesti 3 vuotta. Hallituksen jäsenet ja toimialat ovat 

Miia Ojala pj, Helena Niiranen vpj, Anna Lilja jäsensihteeri, Pia Karhu Hannoveraner Shop ja 

nuorten hevosten valmennus, Katja Lahdenvuo Ell, Seppo Hyyppä Ell ja rekisteröintivastaava, 

Hannele Tommila tiedotus, Sanna Mäki- Tuuri sihteeri hallituksen ulkopuolelta ja Efeb- 

pääkoordinaattori, Satu Juurinen rahastonhoitaja hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi erillisissä 

toimintaryhmissä ovat työskennelleet hallituksen ulkopuolelta mm. Heli Nippala (Ebef), Satu 

Syvänen (Venäjä- yhteistyö, ebef), Tuuli Heltimoinen (mm.Ebef), Sanna Silvo (mm. Ebef) ja Tanja 

Ukkonen (nettisivut, Ebef), Tarja Malmström (Ebef). Ebef 2011 työllisti lisäksi suuren määrän muita 

aktiiveja joten suurkiitos tasapuolisesti heille kaikille! 

HALLITUS 

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa 

KANSALLINEN TYÖ SUOMESSA 

Suomen Hannover- yhdistys sai Zellelästä lahjoituksen asianajokuluihin joilla selvitetään hannover- 

hevosten ja kasvattajien asemaa sekä kohtelua Suomessa. Työ on käynnistynyt vuonna 2011. 

Toinen yhteisöjäsenyyshakemus Hippokseen on lähetetty 2012 Hippokseen käsiteltäväksi. 

Hippoksen kanssa on tehty yhteistyötä Ebefin järjestämisen suhteen. Tiivistä yhteistyötä Ebefin 

järjestelyn suhteen on tehty Oldenburg Verbandin (Niina Okkonen) ja Trakehner Verbandin (Leila 

Rantanen) kanssa. 

WWW-SIVUT 

Yhdistyksen nettisivut on päivitetty ahkerasti, sieltä löytyy paljon kasvattajia palvelevaa tietoa ja 

varsinkin Ebefin sivuilta upeat videot ja kuvat myyntihevosista. 

MUKANA TAPAHTUMISSA 

Hannover- yhdistys oli mukana Porissa Farmarimessuilla Hannele Tommilan toimesta,  

Finnderbyssä yhdessä Saksan Hannoveraner Verbandin Steffen Wernerin ja Kati Siebrechtin 

kanssa, sekä HIHS:ssä jakaen Ebef- myyntihevoskatalogeja satamäärin.  

EBEF- PROJEKTI 

Ebef- kuluja katettiin myös vuonna 2011 Euroopan maaseudun kehittämisrahaston avustuksella 

(Leader). Hanketta hannover- yhdistyksen puolesta hallinnoivat Sanna Mäki- Tuuri ja Helena 

Niiranen. Tämä vuosi oli hankkeen viimeinen, yhteensä hankeavustusta Ebefiin saatiin vuosina 

2010 ja 2011. 



 

HANNOVER -TAPAHTUMAT 

Vuosikokous Ypäjällä helmikuussa 26.2, jonka yhteydessä Dr. Ludwig Christmannin luento uusista 

oreista, orineuvontaa tammanomistajille, Ell Katja Lahdenvuon luento tammojen tiinehtymisestä.  

Kasvattajatapaaminen Vihdissä Zellelässä 7.5., rakennekoulutusta jäsenille, Rakennetuomari Satu 

Juurinen 

Nuorten hevosten MM elokuussa, Helena Niiranen edusti Suomen Hannover- yhdistystä 

Hannoveraner Internationalin kokouksessa. 

European Breeding Event Finland, Ypäjä 16.- 17.9.2011. Videot myyntihevosista, tulokset ja kuvat 

löytyvät osoitteesta www.hannoveraner.fi/ebef  

Nuorten hevosten klinikat aloitettiin elokuussa 2011 Steffen Wernerin johdolla. Pia Karhu hoitaa 

klinikan järjestelyjä. 

JALOSTUSNEUVONTA 

Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet veloituksetta Landgestuet Cellen orineuvontaa Kati Siebrectin 

avustamana. Lisäksi jalostusneuvontaa sai henkilökohtaisesti helmikuun kasvattajaluennolla. 

PIKKUJOULUT 

Yhdistyksen pikkujouluja juhlittiin yhdessä Ebef- aktiivien kanssa 3.- 4.12. Viking Isabellalla. 

Syysmyrskystä huolimatta tunnelma oli erinomainen. Kiitos järjestelyistä kuului Ebef-, ja 

Oldenburg- aktiiville Niina Okkoselle. 

 HANNOVERANER SHOP FINLAND 

Hannoveraner- Shop Finland on toiminut todella hienosti Pia Karhun luotsaamana ja ilahduttanut 

Hannover- aktiiveja mukavalla tuotevalikoimallaan ja kilpailukykyisillä hinnoillaan eri tapahtumissa 

vuoden aikana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suomen Hannover- yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen 

parhainta menestystä ja onnea vuodelle 2012! 

 

 
Yhdistyksen kortissa Ebef 2011 viiden parhaan varsan pääkuvat, design Tanja Ukkonen/Pet-Web 

 


