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Hyvä hannoverhevosen ystävä! 

 

Tässä taas  seitsemäs Suomen Hannoveryhdistyksen vuosikertomus, kulunut vuosi on mennyt rauhallisesti 

jo olemassa olevien tapahtumien jatkumoina sekä uusien innovaatioiden sunnittelussa. 

European Breeding Event Finland järjestettiin tänäkin  vuonna  yhteistyössä sekä Ratsujalostusliiton että 

Suomen Hippoksen kanssa.  

Lisäksi on pitkin vuotta mietitty uusia markkinointitapoja ja –kanavia suomalaisille hannoverkasvateille sekä 

kartoitettu  uusia yhteistyökumppaneita. Tästä tiedoitetaan lisää kuluvana vuotena jos ja kun tiedotettavaa 

tulee. Suurimpana ehkä Pihatoista kilparadoille –projektin kehittäminen markkinointihenkisempään 

suuntaan. 

Alkaneena vuotena on uutena asiana tullut myös voimaan hevosten rekisteröintivelvoite Hippokseen. Myös 

tästä asiasta ja sen konkreettisesta merkityksestä hannoverkasvattajille tiedoitetaan kuluvan vuoden 

aikana. 

 

Ihan kohta koittaa kevät ja tammojen  kyljissä alkaa liike, sitä odotellessa 

 

 

Pia Karhu, puheenjohtaja/Suomen Hannoveryhdistys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laadukkaat tammat ovat kaiken jalostuksen perusta  Teksti Pia Karhu 

 

Hannoverkantakirjassahan yhtenä perusedellytyksenä on, että jalostukseen käytettävä tamma ylipäätään 

on hyväksytty jalostukseen, eli tarkastettu ja todettu riittävän hyväksi. Kaikki tammat ja oriit, joita halutaan 

käyttää hannoverkasvatuksessa, on tarjottava hyväksyttäväksi Hannover-kantakirjaan. Hyväksymisen 

suorittaa eli rakennepisteet antaa, sekä suoritukset ja mahdollisen tammatestin arvostelee Hannover 

Verbandin valtuuttama henkilö / henkilöt. 

Tammat voidaan arvostella jo kaksivuotiaina, jolloin ne voidaan erityislaatuisen laadukkuutensa ansiosta 

palkita 1A -palkinnolla. Tämä tarkoittaa sitä, että tammalla on mahdollisuus Eliittitamma-arvonimeen. 1 A -

palkinnolla kaksivuotiaana palkittu tamma voidaan näyttää seuraavana vuonna, jolloin se yleensä myös 

kantakirjataan ja/tai tehdään tammatesti. Hannoveraner Verband myöntää eliittikandidaatille Eliittitamma -

arvonimen kun se on suorittanut tammatestin riittävällä keskiarvolla(lisätietoja eliittitammojen 

vaatimuksista pistemääristä tästä linkistä), se on eläinlääkärin toimesta todettu vapaaksi kurkunpään 

perinnöllisiksi katsotuista rakenteellisista vioista, sekä kunnes tamma on varsonut yhden jälkeläisen, joka 

on ensirekisteröity Hannoveraner Verbandiin. 

 

Tänä vuonna 12.-13.9.2015 Ypäjällä järjestetyssä EBEF-showssa parhaina kaksivuotiaina hannovertammoina 

ja 1 A-palkinnolla palkittiin Miia Ojalan kasvattama ja omistama Lissandra (Lissaro - Beluga), Dione Carrus 

(Dancier - Krack C) sekä Sweet Choco Carrus (Sorento - Davignon II); molempien tammojen kasvattaja ja 

omistaja Carrus Dressage. 

 

Tammatestin ja kantakirjauksen läpäisi kolme tammaa: Honey CG ( Hotline - Rosentanz) / 1 A -palkinto; 

kasvattaja & omistaja Sanna Aalto, Lily of Oakland ( Lissaro - Beluga) / 1 A –palkinto ja eliittikandidaatti; 

kasvattaja Miia Ojala, omistaja Mari Similä. Mainittakoon, että Lily of Oakland sekä Lissandra ovat 

täyssiskoja ja siis hyvä osoitus toimivasta sukuyhdistelmästä. Kolmantena hannovertammatestin teki Donna 

Prima ( Don Primus - Feiner Stern); kasvattaja Anna Böckman ja omistaja Minna Myllyntausta. Vanhempina 

tammoina ja ilman tammatestiä kantakirjaan merkittiin Franzi ( Fiorano - Bolero), joka sai viime vuonna 1 A-

palkinnon, kasvattaja Hans J-Dittmer ja omistaja Sanna Kahari, Leniree ( Lita´s Star - Espri) kasvattaja Spot- 

und Zuchtstall Duysens-Mulder-Saul, omistaja Tero Nurmi sekä vielä sunnuntaina Electra ( Ehrentanz - 

Vollkorn xx) kasvataaja ja omistaja Eeva ja Milla Markkanen. 

 

 
Kuvassa: Eliittitamma kandidaatti Lily of Oaklands -taustalla hannovertuomarit Maren 

Schlender sekä Konrad Boeth , sekä esittäjä Topi Niiranen 

http://www.hannoveraner.com/fileadmin/user_upload/pdf/Members_Guide_WEB.pdf
http://www.hannoveraner.com/hannoveraner-verband/service/kontakt/abteilung-ausland-zucht-breeding-in-foreign-countries/
http://www.hannoveraner.com/hannoveraner-verband/service/kontakt/abteilung-ausland-zucht-breeding-in-foreign-countries/
http://www.hannoveraner.com/hannoveraner-verband/service/kontakt/geschaeftsfuehrender-vorstand-executive-board/


 

 

Laadukkaita Hannover- varsoja Ebefissä 2015  Teksti Pia Karhu  

Varsoja Hannoveraner Verbandiin ensirekisteröitiin tänä vuonna seitsemän kappaletta. Ne edustivat 

ikäluokkansa parhaimmistoa, esimerkkinä näyttelyn toiseksi paras varsa ja paras hannovervarsa 

Furstentanz Carrus (Furstenball - Wolkentanz) , kasvattaja Carrus Dressage, omistaja Kaisa Niiranen, joka 

todellakin niin sukunsa ,kuin ilmiasunsakin puolesta edustaa todellista laatua saaden tuomareilta pisteet KA 

8,71. Ryhmän 3 paras tammavarsa Donna Chanel ( Don Larino - Chance) keskiarvolla 8,34 huikaisi todella 

joustavalla liikemekaniikallaan, kasvattajat Satu & Tuomas Juurinen, omistaja Charlotta Mäkelä. 

 BIS II Furstentanz Carrus 

 Paras hannovertamma Donna Chanel  

 

Tämä kertoo mielestäni siitä, että kasvattajat ymmärtävät brändin merkityksen kasvattiensa 

markkinoinnissa. Lisäksi on syytä kasvattajana muodostaa itsellensä kuva, mihin oma kasvatustyö on 

menossa; mitä sen odotetaan olevan 5-10 vuoden päästä ? Vaikka varsa- ja nuorten hevosten 

luokkamenestyjiä seurataankin suurella mielenkiinnolla, kasvattajien on katsottava pidemmälle: 

jokainenhan haluaa olla se kasvattaja, jolta tulevat ne 

vaativien luokkien menijät, varmasti, aina ja 

ammattitaidolla.  

Kuvassa: Parhaan hannovervarsan omistaja Kaisa 

Niiranen ottaa Hannoveraner Verbandin edustajalta 

Konrad Boethilta onnittelut sekä Hannu Haapalan 

kaivertaman lasimaljakon 



 

Ebef Hannover- menestyjätammoja 2015 

Hannover näyttelyluokka v. 2013 syntyneet tammat 

1a -palkitut 

1. Lissandra (Lissaro-Bellaza-Beluga), s 2013, omistaja ja 

kasvattaja Miia Ojala 

 
2. Sweet Choko Carrus (Sorento-Dorina R-Davignon II), s 

2013, omistaja ja kasvattaja Carrus Dressage 

 
3. Dione Carrus (Dancier-Urone-Krack C), s 2013, omistaja ja kasvattaja Carrus Dressage 

 
 

Muut 1-palkinnolla palkitut tammat olivat London Parfait (London Baron-Parfira-Sandro Hit) kasvattaja ja 

omistaja Marika Nevala ja Franzeska Carrus (Fidertanz-Dina IV-De Niro)kasvattaja ja omistaja Carrus 

Dressage 

 

 



 

Ebef 2015 esitetyt vanhemmat Hannover tammat 

 

1.Honey CG (Hotline-Afrodite II-Rosentanz), s 2012, omistaja ja kasvattaja Sanna Aalto, luokkavoittaja, 

eliittitammaehdokas, suoritettu tammatesti, 1a palkittu 

 

Katso video Honey G:stä Ebefissä tästä 

 

2.Lily of Oakland (Lissaro-Bellaza-Beluga), s 2011, omistaja Mari Similä, kasvattaja Miia Ojala, 

eliittitammaehdokas, suoritettu tammatesti, 1a palkittu. 

  

Kuvassa Lily of Oakland, joka on myös sijoittunut nuorten hevosten luokissa 4-vuotiskaudellaan ratsastajansa Mari 

Similän kanssa 

3.Franzi (Fiorano-Wittinger-Bolero, s 2012, omistaja Sanna Kahari, kasvattaja Hans-J Dittmer, 1-palkinto 

 

4.Donna Prima (Donna Primus-Fantasia-Feiner Stern), s 2010, omistaja Minna Myllyntausta, kasvattaja 

Anna Böckmann, suoritettu tammatesti 1.palkinto 

Muita menestyneitä Hannover- hevosia Suomessa 2015 

Hannover tamma Butterfly, isä Belissimo M, emä 

Wolkentaenzerin (Weltmeyer-Ludendorf) Sari Aimian 

ratsastamana Laatuarvostelussa 10-11.10.2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78LGRGllNjI


 

Kyvyt Esiin 3-vuotiaiden askellajifinaali 10.10.2015 
Ypäjän Hevosopistolla oli Suomessa syntyneiden 
Hannover hevosten juhlaa ! Hannover ruunat 
nappasivat kullan ja hopean! 
 
Mittelön ykkössijan vei Carrus Dressagen kasvattama 
ja Kaija Jokelan omistama ruuna Felippe Carrus, isä 
Florencio I, emä Urone (Krack C-Burggraaf), pistein 
8,15(kuvassa). Hopealla oli ruuna RH's Totally Joker, 
isä Totilas, emä Asherah Ishtar (Dream of Glory-
Grundstein I) pistein 7,93, kasvattaja Tarja 
Malmström ja omistaja Maria Wennerstrand. 

 
Yläkuvassa Felipe Carrus, alakuvassa intermediare I- tasolta sijoituksia saavuttanut Ninja Rorarius ja 
Hannover- tamma Halle Berry(Hotline-Weltmeyer) 
 

   
 
 
Suomen Hannover- yhdistys vaatii Hippokselta tasapuolista kohtelua Teksti Marika Nevala 
 
Uuden FWB- jalostusohjesäännön oletettiin tasapuolistavan Suomessa syntyneiden hannover-hevosten 
kohtelua Hippoksessa. Tasapuolisuus ei kuitenkaan näytä ulottuvan jalostusohjesäännön tulkintaan eli 
Hippoksessa noudatettuun käytäntöön saakka. Tällä hetkellä Suomessa syntyneitä hannover-hevosia 
syrjitään syntymämaansa perusteella. Hippoksen käytäntöjen kirjavuus on vaikeuttanut hannover-
kasvattajien jalostussuunnittelua ja orivalintoja. Tästä on seurannut väärinkäsityksiä, joilla on valitettavasti 
ollut myös taloudellisia seuraamuksia. 
  



 

Suomen hannover-yhdistyksen tavoitteena on vuoden 2016 aikana selvittää ja sen jälkeen pyrkiä 
edistämään Suomessa syntyneiden hannover-hevosten asemaa kotimaassaan ja Suomen Hippoksessa.  
Tarvittaessa turvaudutaan asiantuntija-apuun EU-lainsäädäntöä koskevissa asioissa.  
 

VUODEN 2015 TAPAHTUMAT LYHYESTI   Suomen Hannover Yhdistys ry 

HALLITUS 

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat Pia Karhu Pj, Helena Niiranen, 

Marika Nevala, Tuula Starck- Schreiber ja Miia Ojala 

WWW-SIVUT JA FACEBOOK 

Yhdistyksen nettisivuilta löytyy paljon kasvattajia palvelevaa tietoa ja varsinkin Ebefin sivuilta upeat videot 

ja kuvat myyntihevosista. Facebook on niin ikään ollut ahkerassa käytössä, Suomen Hannover- Yhdistyksen 

facebook-sivustolla on yli 678 jäsentä. 

MUKANA TAPAHTUMISSA 

Hannover- yhdistys oli mukana oripäivillä 2015 

EBEF UUTISOITUNA EURODRESSAGESSA TÄSTÄ LINKISTÄ 

EBEF 2015- VIDEOT VARSOISTA TÄSTÄ LINKISTÄ 

EBEF 2015- TULOKSET TÄSTÄ LINKISTÄ 

JALOSTUSNEUVONTA 

Yhdistyksen jäsenet ovat edelleen saaneet veloituksetta Landgestuet Cellen orineuvontaa Kati Siebrectin 

avustamana.  

HANNOVER ORIIT SUOMESSA 2015 

Kaudella 2015 Suomessa oli tarjolla seuraavat Hannover jalostukseen hyväksytyt oriit, joiden jälkeläiset 

voidaan hyväksyä Hannover- kantakirjaan; 

 
Don Larino  (Don Primero - Larinero - Pik Trumpf) FWB- ja hannoverjalostus, Zellelä 
 
Duendecillo P (Blue Hors Don Romantic-Mid-West Ibi-Light), Anne Niemi 

 
Pius Paccelli (Prestige Pilot-Gibraltar-Domspatz), Lilli Luoma 

Mm. seuraavia Hannover- tuontispermaoreja on käytetty vuodella 2015;  Furstenball, Diarado, Balou de 
Rouet, Foundation, Fursten Look, Sir Donnerhall, Furst Romancier, San Amour, Floriscount, Danciano, 
Sezhuan, Van Gogh, Vivaldi, Bretton Woods, Casallco, Dante Weltino, De Niro, Don Frederico, Fidertanz, 
Sandro Hit, Finest, Vilancio, Blue Hors Zack, Benetton Dream, Bordeaux, Dancier, Don Olymbrio, Don 
Romantic, Dragon Hill, Johnson, Rosseau, Totilas 

 

http://www.eurodressage.com/equestrian/2015/09/18/concreto-colt-named-champion-2015-european-breeding-event-finland
https://www.youtube.com/channel/UC1PLh6avZ1PcSUYjiZk4tBA/feed
http://ebef-show.sporttisaitti.com/tulokset/
http://www.zelle.fi/don_larino.htm
http://www.anneniemi.fi/jalostusoriit/duendecillo-p/
http://www.hannoveraner.fi/piuspaccelli/default.htm


 

HALLITUKSEN UUSI JÄSEN JA EBEF 2015 
NÄYTTELYJOHTAJA TUULA STARCK-
SCHREIBER ESITTÄYTYY 

Hei, nimeni on Tuula Starck-Schreiber , 
Suomenhannoveryhdistyksen hallituksen 
jäsen ja toimin 2015 EBEF kilpailujohtajana. 
Olen naimisissa ja kahden lapsen äiti ) 
lapset jo 32v ja 27v . Lapsenlapsia on tähän 
menessä siunaantunut kaksi :).  
Ammatiltani olen suuhygienisti ja toimin 
yksityisvastaanotolla Karjaalla sekä 
pyöritän omaa yritystä Starck Stable jossa 
myös hevostarvike kauppaa. Asun Karjaalla 
maatilala jossa myös meidän hevoset 
asustaa. 

Hevostelun aloitin nuorena tyttönä Ruotsissa. Ensimmäinen oma hevonen oli ennen lapsien tuloa ja kun 
lapsia rupesi siunaantumaan ei aika riittänyt hevosteluun ja siitä seurasikin 20v hevostelu tauko. Sitten 
seurasi kovatahtinen työura business puolella joka myös vei kaiken mutta kokemusta erillaisista 
busineksesta tuli rutkasti. 

Hevostelu alkoi uudestaan 2000-luvun alussa, hurraannuin lännenratsastukseen joten hankin ensimmäisen 
American Quarter hevostamman :) sitten nälkä kasvoi syödessään ja tuli toinen tamma. Lähdin tässä myös 
työnohella opiskelemaan hevosehoitajaksi( suuntaus kasvatukseen) ihan oman mielenkiinnon vuoksi ja 
valmistuin Brusabystä. Sen jälkeen 2005 ostin koulutamman siitokseen ja siitä alkoi minun pieni muotoinen 
kasvatus urani, tammani oli tiineenä Pin Rocks Black Velvetistä kun ostin sen mutta valitettavasti 5kk 
ikäisenä tamma ja varsalauma karkasivat tarhasta ja tämä pinun pikkuin jäi auton alle ja takajalka katkesi 
kokonaan ja jouduttiin lopettamaan samantien :(.  Seuraavaksi Tammani astutettiin Helenan kautta tilatulla 
Hotline tuotteella ja siitä myös meidän tuttavuus sai alkunsa sekä olin myös tutustunut Suomen 
Hannoveryhdistyksen toimintaan ja päätin että tämä tuleva varsa on sitten hannoverilainen :) Tamma 
Filippa Goza kantakirjattiin myös Hannoveriin. Eli tällä hetkellä on hevosia : Tamma Filippa Goza 16v. ZO 
Hot Baron 4v (ruuna). Don Cazper 2v (ruuna). ja Tamma Classy Wonderbell 5v on nyt tiine ( quarter). Sekä 
Shettistamma Moiloo alias Molly jonka omistan yhdessä ystäväni kanssa. Eli kolme omaa kasvattia olen 
saattanut maailmaan tässä vaiheessa kasvatus uraani :) olen ihan vihreä vielä näissä hommissa mutta 
erittäin avoin ja halukas oppimaan lisää. 

SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA VUODELLE 2016 

EBEF 2016, Championaatti ja Hannover- hevosten Sales Week.  

 

 

Suomen Hannover- yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen parhainta 

menestystä ja onnea vuodelle 2016! 

 

 


