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Opintomatka Hollantiin ja Saksaan 

Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjestivät Hevoosella vaan – 

koulutushankeen tiimoilta eteläpohjalaisille hevostoimijoille suunnatun opintomatkan Hollantiin 

ja Saksaan 24. – 27.10.2013. 

Matkan teemana oli Green Care, kuntouttava hevostoiminta ja hevoskasvatus. 

Tutustumiskohteiksi valittiin erityyppisiin kuntoutumismenetelmiin, hevosmatkailuun ja -

kasvatukseen erikoistuneita yrityksiä, joiden toiminta on laaja-alaista ja ammattimaista. 

Tutustumiskohteiden valinnasta vastasivat Susanna Hakkarainen ja Nanne Korpivaara 

Matkalle lähti hankevetäjät mukaan lukien 19 osallistujaa. Joukossa oli hevosalan yrittäjiä ja 

harrastajia. Osallistujien tehtävänä oli kirjata kustakin tutustumiskohteesta viisi mieleen jäänyttä  

asiaa ja yksi toimintatapa tai idea,  jota he voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan. 

Muistiinpanot on kirjattu raporttiin kunkin kohteen esittelyn loppuun. 

Muilta osin matkaraportti on kooste matkanjohtajien muistiinpanoista ja havainnoista. Raportissa 

olevat valokuvat ovat Nanne Korpivaaran ottamia 

 



Osallistujat: 
 
Jyllilä Sanna, Seinäjoki 

Kallioniemi Satu, Seinäjoki 

Kantola Tero, Alavus 

Koivisto Linda, Alavus 

Koski-Laulaja Sirja, Ilmajoki 

Kujala Tiina, Seinäjoki 

Kujanen Annika, Härmä 

Lehtola Katariina, Ilmajoki 

Mansikkamäki Taina, Seinäjoki 

Mattila Tiina, Seinäjoki 

Myllykoski Heli, Seinäjoki 

Norja Laura, Ilmajoki 

Norja Virpi, Ilmajoki 

Takala Paula, Ilmajoki 

Talvitie Margit, Seinäjoki 

Tusa Anne, Alavus 

Viitamäki Jonna, Ilmajoki 

  
         Matkan vetäjät: 
         
         Susanna Hakkarainen, Seinäjoki 

                     Nanne Korpivaara, Seinäjoki 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opintomatkan teemoista lyhyesti 

 

 

Mitä on Green care? 

 

Green care eli vihreä hoiva on uusi käsite ja liiketoimintamuoto, jossa konseptoidaan 

luontoa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviksi palveluiksi. Green care -

toiminta hyödyntää luontoa ja maaseutuympäristöä hoiva-, kuntoutus- ja 

hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Hevosavusteinen kuntoutus ja terapia ovat hyviä 

esimerkkejä vihreästä hoivasta. Green care -palvelut suuntautuvat paitsi sosiaali-, 

terveys-, kasvatus- ja palvelualoille myös yksityisille kuluttajille. Tarjolla on 

kuntoutuspalveluja lapsille ja nuorille, ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

sekä kehitysvammaisille. 

 

Hevosmatkailu.  

Hevosmatkailu on erikoistunut käyttämään hevosia osana matkailutuotetta, hevonen on 

olennainen osa matkailuaktiviteettia sekä matkailuelämyksen tuottamista. Tyypillisiä 

hevosmatkailutuotteita ovat vaellusratsastus ja reki- ja valjakko-ajopalvelut. 

Hevosmatkailupalvelut ovat ekologisia, luonnonläheisiä, elämyksellisiä ja usein myös 

fyysistä aktiivisuutta vaativia, joten ne vastaavat hyvin nykyajan matkailijan 

matkailutuotteelta vaatimiin ominaisuuksiin ja matkailijan arvoihin. Vaellus- ja 

maastoratsastuksen kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja hevosharrastus on yleistynyt 

myös aikuisten keskuudessa. Matkailijoille suunnatuilta hevosmatkailu-palveluilta 

odotetaan laatua ja myös muita tasokkaita matkailupalveluja, mm. majoitus- ja 

ravintolapalveluja, sekä muita ohjelmapalveluja. 

 

Hevoskasvatus ja – urheilu kansainvälistyvät nopeasti. Myös hevosjalostus 

kansainvälistyy ja jalostustavoitteet yhdenmukaistuvat. Urheilun ja jalostuksen välinen 

yhteistyö niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla on tärkeää. Myös jalostuksen 

kansainvälistyessä esiin nousevat eettiset ja eläinten hyvinvointia korostavat asiat. 

Kansainvälistymisessä kasvavia haasteita ovat myös kotimaisen kasvatuksen ja 

ravitoiminnan kilpailukyvyn säilyttäminen. Tämä edellyttää kotimaista kasvatusta ja 

menestystä valmennus- ja jalostustoiminnassa, jossa voidaan sanoa olevan hevosalan 

ja sen eri toimintojen kehittymisen perusta. (Markku Saastamoinen MTT: Hevosalan 

nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet 2010) 

 

 

  

  

 



 

Hollannin ja Saksan hevostalouden nykytila 

Hollanti 

● Hollannissa on noin 450 000 hevosta. 

● Hollannin Hevosurheilun keskusliiton jäsenmäärä on 212 000. 

● Hollannissa hevosurheilu ja varsinkin ratsastus on merkittävä urheilulaji, jossa 

pyörii vuosittain 1,6 miljardia euroa. Hevosurheilun edelle menee vain jalkapallo  

(1,8 miljardia). 

● Hevosala työllistää Hollannissa noin 100 000 henkilöä 

 Hollanti tunnetaan laadukkaista puoliverihevosistaan.  Lontoon olympialaisiin 
osallistuneista hevosista n. 30 % oli KWPN –hevosia. 
  

 

Saksa 

 Saksassa on noin 1,2 miljoonaa hevosta 

 Saksan Hevosurheilun keskusjärjestössä on liki 720 000 jäsentä 

 Ratsastus on Saksassa 15-26 -vuotiaiden naisten kolmanneksi suosituin 

urheilulaji voimistelun ja jalkapallon jälkeen. 

● Vuonna 2012 Saksassa järjestettiin liki 4000 ratsastus- ja ravikilpailua, joissa 

lähtöjä oli yhteensä 1,5 miljoonaa. Palkintorahoja jaettiin yli 31 miljoonaa euroa. 

● Lontoon olympialaisiin 2012 osallistui yhteensä 219 hevosta, joista 65 oli 

Saksassa syntyneitä. Esteratsastuksessa saksalaisten hevosten osuus oli 26%, 

kouluratsastuksessa 41% ja kenttäratsastuksessa 23%. Olympiamitalin 

saavuttaneista ratsuista 27% oli saksalaista alkuperää. 

● Saksassa hevosala työllistää yli 300 000 henkeä. 

● Saksan 1,2 miljoonaa hevosta tarvitsevat vuosittain 1,6 miljoonaa tonnia 

rehuviljaa ja 1,8 miljoonaa tonnia heinää ja olkia. 

● Saksan maailmankuuluissa ratsuhevoshuutokaupoissa myytiin viime vuonna 931 

ratsuhevosta 20 796 euron keskihintaan. Ratsuhevosten huutokauppojen 

kokonaisliikevaihto oli liki 20 miljoonaa euroa. 

● Jalostushevosten huutokaupoissa 2012 myytiin 1857 hevosta (22,7 milj..€) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Matkaohjelma ja kohteet. 

 

Torstai 24.10.2013 

  

Kokoonnuimme Seinäjoen Elinkeinotalon pihalle klo 01.00. Matka jatkui bussilla 

Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta Amsterdamin kone starttasi aamukahdeksalta. 

Lentokentältä suuntasimme hyvin levännenä kohti ensimmäistä kohdetta. 

  

De Paardenmaat, Arnhem, Hollanti 

 

Piet Nibbelink on hollantilainen hevostaitokouluttaja. Hän työskenteli biologian- ja 

fysiikanopettajan ammatissa, kunnes hevoset veivät miehen sydämen kokonaan. 

Vuonna 1954 syntyneellä Pietillä on Arnhemissa oma hevostila De Paardenmaat, joka 

on hänen omien sanojensa mukaan "epätavallinen talli", sillä toiminta perustuu pitkälti 

hevosen kehonkieleen ja sen ymmärtämiseen. 

Tilan viikko - ohjelmaan kuuluu mm. tuntiopetusta lapsille ja aikuisille. Tallilla käy myös 

joka viikko kehitysvammaisten aikuis- ja lapsiryhmiä opiskelemassa ja 

työskentelemässä hevosten kanssa. Piet opettaa vuorovaikutustaitoja  hevosten ja 

oman menetelmänsä avulla myös yritysjohtajille ja työyhteisöille. 

Suomessa Piet on käynyt vuodesta 2000 pitämässä suosittuja kursseja ja 

demonstraatioita mm. Koskenkorvan Hevoostallilla Ilmajoella 

Pietin tytär Kira Nibbelink otti meidät vastaan ja kahvin merkeissä kuulimme Pietin  

esittelyn tilan toiminnasta ja couching -menetelmästä. Tilaan tutustumisen jälkeen oli 

vuorossa demonstraatio, jossa Piet esitteli maasta käsin työskentelyä. Käyntiin sisältyi 

myös johtamisharjoituksia ryhmissä sekä hevosten talutusharjoittelua. Lopuksi 

keskustelimme kokemuksesta ja Piet halusi kuulla jokaisen mielipiteen vierailusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgboeren, Arnhem, Hollanti 

  



Zorgboeren on Green Care -maatila, joka toimii yhteistyössä De Paardenmaatin 

kanssa. Tilalla kuntoutetaan kehitysvammaisia lapsia ja nuoria. Myös vanhuksille 

tarjotaan virkistys- ja päivätoimintaa. Kuntouttavasta hevostoiminnasta vastaavat De 

Witin sisarukset, joista toisen vastuualueena ovat lapset ja toisen aikuiset. 

Nuoremmat asiakkaat ovat 6-12 vuotiaita, monet autisteja ja kehitysvammaisia. He 

asuvat kotonaan ja käyvät pari kertaa viikossa Zorgboerenissa. Tilalla työskentelee 5-6 

avustajaa, joista osa on vapaaehtoisia työntekijöitä, osa harjoittelijoita. Asiakkaat 

hoitavat hevosten lisäksi tallia, piha-alueita ja pieniä puutarhaviljelyksiä. 

Yhteistyö De Paardenmaatin kanssa on jatkunut jo kahdeksan vuotta. Vastaavaa 

yhteistyötä Hollannissa on vain parilla tilalla, tosin Zorgboeren ketjun tiloja on ympäri 

Hollantia. Yksiköt ovat usein pieniä puutarhaviljelyksiä tai toimivat esim. maatilojen 

yhteydessä. Toisilla tiloilla on muutamia kotieläimiä. Sairasvakuutus maksaa 

asiakkaiden kuntoutuksen, vaikkakaan kaikilla palvelua tarjoavilla henkilöillä ei ole 

varsinaista terveydenhoitoalan koulutusta. Hollannin malli vaikuttaa monella tapaa 

väljemmältä ja Green Care –ajattelu  tuntuu olevan Hollannissa aivan eri tasolla kuin 

Suomessa. 

 

Matkalaisten mietteitä (De Paardenmaat ja Zorgboeren) 

● Hollannissa Green care –ajattelu edistyksellistä Suomeen verrattuna 

● Toimijoilta ei vaadita korkealentoisia tutkintoja. Ympäri Hollantia on pieniä 

farmeja, joilla Green care - toimintaa harjoitetaan myös hyvin pienissä yksiköissä 

(esim. muutama kana, possuja tms. ja kasvien viljelyä) 

● Hevoset saadaan usein lahjoituksena 

● Hevosilla kätevä , 2,5 km pitkä rata laitumien välissä -> hevoset liikkuvat 

enemmän 

● Maneesin kattolape oli rakennettu niin pitkäksi, että tarhahevosille jäi kätevä     

säänsuoja 

● Piet osaa ottaa yleisönsä, kyynisimpiä lukuun ottamatta . 

● Harjoituksia, joita tehdä omien asiakkaiden kanssa. 

● Rauhallinen ja tervetullut olo 

● Oivallus - itseen liittyen 

● Onnistumisen tunne 

● Vanhojen hevosten ruokinta 

● Kiinnitän omassa työssäni enemmän huomiota hevosen 

mielentilaan suhteessa asiakkaan mielentilaan ja 

päinvastoin 

● Lisää herkkyyttä hevosen kanssa toimimiseen ja luottamista hevoseen 

● Tallin hienot yksityiskohdat 

● Avoimuus, ystävällisyys, kiireettömyys 

● Heinäkipot ulkona 

● Hevosta kunnioittava käsittelymalli 

● perustuu perusasioihin, joita ei aina muista jokapäiväisessä toiminnassa 

 

 Yöpyminen InterCity Hotel Essen                    

 

Perjantai 25.10                    



  

Carolinenhof, Essen, Saksa 

Meillä oli kunnia olla ensimmäinen ulkomaalainen vierailijaryhmä Carolinenhofissa. 

Meidät otti vastaan tilan omistaja, Sabine Knauer. 

Kuntouttavaan hevostoimintaan erikoistunut Carolinenhof on aloittanut toimintansa 

kaksi vuotta sitten Stiftung Regenbogen –nimisen säätiön ostettua aiemmin 40 hevosen 

yksityistallina toimineen paikan. Erillisessä tallirakennuksessa asustelee tätä nykyä 

enää 15 yksityishevosta. Loput 18 toimivat kuntouttavassa hevostoiminnassa ja asuvat 

suuressa aktiivitallissa, jossa ulkoilualue oli hienosti toteutettu ja hoidettu. Käytössä on 

myös kaksi karsinaa mahdollisia sairastapauksia varten.  Tilan omistaa säätiö ja yrittäjä 

(Carolinenhof) toimii siinä vuokralla. Toiminta rahoitetaan säätiön varoilla, lahjoituksilla 

ja kummitoiminnalla, sillä Saksassa vakuutus ei korvaa ratsastusta kuntoutusmuotona. 

Ratsastavan lapsen kummina toimiminen maksaa 180€ ja hevosen 160€ kuukaudessa. 

Toiminta mahdollistaa myös vähävaraisten kummilasten ratsastusharrastuksen. 

Carolinenhofissa voivat erityislapset, terveet lapset ja nuoret toimia yhdessä hevosten 

kanssa. Asiakkaita ei erotella eri ryhmiin, vaan vammansa takia apua tarvitsevat saavat 

avustajan.  Ratsastustuntiin aikaa on varattu tarpeeksi että jokainen ehtii kykyjensä 

mukaan laittaa hevosensa valmiiksi ratsastusta varten. Pienimmät ratsastajat ovat 

viisivuotiaita. Isommat lapset osallistuvat myös varusteiden ja varustehuoneen 

puhtaanapitoon. 

 Carolinenhofissa työskentelee seitsemän eri tavoin erikoistunutta terapeuttia, kaksi 

ratsastuksenopettajaa, kolme tallityöntekijää ja 12 vapaaehtoistyöntekijää, joiden 

työpanos on yrittäjän mukaan korvaamatonta. Toimistossa työntekijöitä on kaksi. 

Jokaiselle päivälle on tehty tarkka suunnitelma ajankäytön, ihmisten ja hevosten 

työmäärän sekä maneesin käytön suhteen. Perinteisen maneesin lisäksi tilalla on 

ympyrämaneesi, jossa mm. vikelletään. Tilan kahdella ulkokentällä sekä maastossa 

ratsastetaan aina sään salliessa. 

Alle 14- vuotiaat eivät saa mennä hevosten luo tarhaan/laitumelle itsenäisesti ja sitä 

vanhemmatkin vain suoritettuaan ensin “kulkuluvan”. Hevoset ovat laitumella 

pääsiäisestä loka-marraskuun vaihteeseen.   

Kaikki yksityiskohdat on mietitty tarkkaan ja vanhan maatilan rakennukset remontoitu 

huolella. Koko tilalla on esteetön kulku ja hevosten varusteet on sijoitettu niin matalalle, 



että ne on mahdollista ottaa pyörätuolista. Lukutaidottomia asiakkaita varten 

varusteiden kohdalla on hevosen nimen lisäksi myös valokuva.  Asiakkaat on 

mahdollista nostaa ratsaille myös nosturilla. 

Yrityksen logona toimiva kahdella jalalla seisova hevonen kuvastaa erilaisuutta. Hyvin 

mieleen painuvaa logoa on käytetty tehokkaasti markkinoinnissa, PR- työssä, 

opastetauluissa ja sisääntuloaulan virike –liitutaulussa. Carolinenhofin suojelijana toimii 

olympiaratsastaja Nadine Capellmann. 

 

Matkalaisten havaintoja Carolinenhofista: 

● Hieno, tarkkaan mietitty ja raikas konsepti. Olisiko Suomessa mahdollista 

toteuttaa vastaavaa säätiömuotoista toimintaa kummeineen kaikkineen? 

● Erityislapset toimivat yhdessä terveiden lasten kanssa 

● Paljon vapaaehtoisia (12) töissä, olisiko Suomessa mahdollista? Miten 

vakuutukset, vapaaehtoisten taustat yms. 

● Upeasti toteutettu infra, jossa kaikki yksityiskohdat mietitty tarkkaan 

● Ainoa näkemäni aktiivitalli, jossa hevosilla oikeasti paljon tilaa ja 

korkeusvaihtelua 

● Siisti, hoidettu paikka 

● Moni asia mietitty tarkkaan, myös yksityiskohdat sekä ihmisille, että hevosille 

● Kauniit potkulaudoitukset 

● Kaunis myös ideologialtaan. 

● Tarhoissa tukit/portaat 

● Satulahuoneessa kuvat hevosista 

● Varusteet kaikkien saatavilla 

● Hyvät hevosten hoitopaikat 

● Hevoset osa-aikaisesti laitumella 

● Logon hevoshahmo ja sen tarina… 

● Aktiivitalli -> uusi tuttavuus 

● Suht edullinen paikka asiakkaille, etenkin paikan tasoon nähden 

● Kuntoutuksen suunnitelmallisuus 

● Terveet ja kuntoutettavat lapset yhdessä 

● Hyvin brändätty tuote 

● Hieno ja hyvinhoidettu sekä toimintaideaan sopiva ympäristö 

● Hevosilla todella hyvät oltavat 

● Kaikki tehty ajatuksella ja erityislasten tarpeet huomioiden 

● Kaikki yksityiskohdat ajateltu 

● Hyvä brändäys, joka toistui paikoissa ja esim. naulakoissa 

● Tarkka jako yksityispuolella myös heidän toimintaa kunnioittaen 

● Selkeä tavoite toiminnalla, sanoinkuvaamatonta toimintaa, huikeaa, pyyteetöntä 

työtä 



● Miellyttävää että jälkien hoitaminen tehdään yhdessä lasten kanssa, lasten 

ehdoilla 

● Aktiivitallitilat, useita ruokintapisteitä ja makuuhalleja, korkeuseroja tuomassa 

jumppaa 

● Satulahuone, telineet alhaalla, kuvalliset nimikyltit 

● Persoonalliset, lapsillekin tehdyt kyltit kaikkiin tiloihin auttavat suunnistamista 

● Maneesiin kulku->kaksi ovea 

● Ramppi ja hissi selkäännousua varten 

● Sisäänkäynnin erilaiset seinäpinnat ja logohevonen kierrätysmateriaaleista 

● Ramppeja useita ja erilaisia, pintamateriaalit toimivat 

  

 

Kirje Carolinenhoffista vierailun jälkeen 

 

Hallo Frau Hakkarainen, 

  

herzlichen Dank noch einmal für Ihr Interesse an unserem Hof. Ich hoffe, dass Ihnen der 

Morgen gefallen hat und Sie noch schöne Tage in Deutschland verbracht haben. 

Ganz herzlich danke ich Ihnen und den Mitreisenden auch noch einmal für Ihre gesammelte 

Spende, über die wir uns sehr gefreut haben. 

  

Herzliche Grüße aus Essen 

  

 Sabine Knauer 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Talli ja logo                                        Yrittäjä Sabine Knauer ja tallimestari  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                           

 

     Virike - liitutaulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Puuhavarasto                                               Aktiivitallin ruokintakatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestüt Freund 

 



Perhehotelli on aloittanut toimintansa majatalona jo vuonna 1930, silloin käytettävissä 

oli kolme vierashuonetta ja kaksi hevosta.  

Vuonna 1987 lomamatkalla Suomessa herra Freund ihastui suomenhevosiin ja osti 

Ypäjältä kuusi tammaa, jotka vei mukanaan Saksaan. Hieman myöhemmin hän hankki 

ensimmäisen oriinsa ja suomenhevosten kasvatustoiminta Saksassa sai alkunsa. 

Vuosien varrella tilalla on syntynyt noin 100 varsaa ja suurin osa niistä on myyty 

eteenpäin. 

Tänä päivänä hotelli-kylpylässä on 100 huonetta ja tallissa 20 hevosta. Herra Freundin 

tyttärentytär Melanie Eckel huolehtii paikan hevosmatkailutoiminnasta. Hevoset ovat 

toukokuun alusta marraskuun loppuun saakka laitumella. Tilan 30 peltohehtaarista 12 

on viljeltyä, loput laitumina. Heinä ja oljet viljellään itse.  

Hotellissa on myynnissä erilaisia lomapaketteja, joihin voi halutessaan sisällyttää 

ratsastusta. Aloittelijoille on tarjolla ohjattuja ratsastustunteja, edistyneemmillä 

harrastajilla on mahdollisuus ratsastaa maastossa joko ryhmässä tai yksin.  

Tallissa on myös vieraskarsinoita, joten asiakkaan on mahdollista ottaa myös oma 

hevonen mukaan 18€ päivähintaan. 

Tilalla on edelleen myös pienimuotoista suomenhevosten kasvatustoimintaa, varsoja 

syntyy vuosittain 1-2 kpl. 

Melanien mukaan koulutetuille, toimiville suomenhevosille olisi Saksassa kovasti 

kysyntää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Melanie Eckel ja hotelli Freundin julkisivu 

 

 

 

 

Matkalaisten havaintoja: 

http://www.google.fi/imgres?biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=HGzlJiETv8hmkM:&imgrefurl=http://www.holidaycheck.de/hotel-Urlaubsbilder_Freund%2BDas%2BHotel%2BSpa%2BResort-ch_ub-hid_151280.html?action%3Ddetail%26mediaId%3D1157815033&docid=7j7ivyoZsXuW4M&imgurl=http://www.holidaycheck.de/data/urlaubsbilder/mittel/41/1157815033.jpg&w=440&h=330&ei=Zu-BUrebE6Tl4gSotIEg&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:0,i:194&iact=rc&page=3&tbnh=171&tbnw=244&start=34&ndsp=23&tx=144&ty=94


● Hyvin tuotteistettua toimintaa 

● Pitkän linjan perheyritys 

● Suomenhevosilla tuntuisi olevan Saksassa kysyntää. Halutaanko myydä 

maailmalle? Olisiko siitä loppujen lopuksi mitään haittaa? 

● Hinta (650 e/vko) 4 tähden hotellissa ratsastuksineen, aamiaisineen ja 

illallisineen ei kuulosta kovin kalliilta 

● Hevoset ulkona lähes ympäri vuoden. Suojana vain metsä. Toimivat 

todennäköisesti juuri sen vuoksi niin hyvin vaelluksilla 

● Kivat puitteet 

● Hieno osoitus siitä kuinka erikoisemmastakin ideasta voi poikia menestystä 

● Ihanat laitumet 

● Mahtava markkinointi tuote: hevonen, vaellukset ja hotelli 

● Rodun jalostaminen määrätietoista 

● Hevoset hyvävointisia, rauhallisia 

● Hotelli ja ravintolatilat tasokkaat 

● Ystävällinen opas, viehättävä kylä 

● Jäi mietityttämään miten tallinpitäjä jaksaa ja ehtii hoitaa kaiken yksin 

 

 

Yöpyminen CityHotel Köningsstrasse, Hannover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauantai 26.10 



 

Verdenin hevoskeskus ja hannoveryhdistys 

 

Suomen hannoveryhdistyksen yhteyshenkilö, Kati Siebrecht esitteli meille yhdistyksen 

hevoskeskusta. Siellä järjestetään vuosittain kymmenen hevoshuutokauppaa ja lisäksi 

lukuisia karjahuutokauppoja. Yli 60 vuotta toimineen yhdistyksen tiimissä työskentelee 

toimistossa noin 50 henkeä ja lisäksi tallihenkilökuntaa. Väliaikaisesti keskukseen 

voidaan majoittaa useita satoja hevosia. Koulutukseen voidaan kerrallaan ottaa reilut 

200 hevosta. Viisi maneesia, kolme ulkokenttää, kävelykone, juoksutushalli ja lukuisat 

maastoreitit toimivat myyntiin tulevien hevosten valmennuspaikkoina. Suosituksena on 

että varsat tulisivat treeniin ennen huutokauppaa.  Varsan koulutus maksaa 30€/päivä 

(alv.0). 

Hannoveryhdistys auttaa myös suomalaisia hevoskasvattajia jalostusvalinnoissa. 

Suomalaisittain sana "huutokauppa“ herättää usein mielikuvan käytetystä tai huonosta. 

Eipä olekaan ihme, että puhuttaessa hevoshuutokaupasta, useilla on hyvinkin 

epämääräinen käsitys siitä, kuinka ne toimivat ja millaisista hevosista on kyse. 

Saksassa huutokaupoilla on pitkät perinteet. Niistä ehkä kuuluisimmat, suurimmat ja 

vuosittain useimmin järjestetyt, Verdenin hevoshuutokaupat, ovatkin jo yli 60 vuotta 

kehittyneet, kypsyneet ja saavuttaneet tunnettavuutta maailmanlaajuisesti 

Verdenissä suuri etu on se, että esivalittuihin hevosiin voi tutustua yhdessä paikassa 

muutaman viikonkin ajan. Kaikki hevoset esitetään esitysaikataulujen mukaisesti 

päivittäin kaikki samalla tavalla, joten mahdollisuus verrata niitä on mitä parhain. 

Sopimuksen mukaan ostajalla on myös mahdollisuus kokeilla hevosia, vierailla tallissa 

ja kerätä tietoa niistä hoitavalta tiimiltä, ilman omistajan mahdollista puolueellistakin 

kantaa. 

Kaikki huutokaupattavat hevosen käyvät läpi eläinlääkärintarkastuksen ja ne myös 

röntgenkuvataan. Tutkimusten tulokset saa tarvittaessa myös oman eläinlääkärin 

nähtäväksi netin kautta. Yhdistyksen eläinlääkäri vastaa tutkimustuloksien 

oikeellisuudesta henkilökohtaisesti ja tarkastus tehdäänkin Kati Siebrechtin mukaan 

saksalaisella tarkkuudella. 

Juuri nämä seikat ovat Verdenissä niin ainutlaatuisia. Yhdessä paikassa on 

mahdollista vertailla jopa sataa myytävää hevosta.  

Eliittihuutokauppoihin kerätään kasvattajien helmet ja näistä löytyvät myös 

hintatasoltaan korkealaatuisimmat hevoset. Tamma- ja varsahuutokaupoissa 

kasvattajat saavat myös arvokasta tietoa eri jalostusoriiden periyttämistä 

ominaisuuksista.   

 



Kauden lopussa järjestetty 2,5 -vuotiaiden oriiden esihyväksyntätilaisuus, ns. 

"Köörung", on kauden kohokohta. Sekä esihyväksytyt, että ei-hyväksytyt varsat 

myydään tapahtuman viimeisenä päivänä huutokaupassa. 

Tämänvuotisessa huutokaupassa oli myynnissä 88 oria. Kaikki myynnissä olleet 

hevoset myytiin. Osa niistä myytiin niinkin kauas kuin Meksikoon, Indonesiaan ja 

Australiaan. 

50 esitarkastuksessa hyväksyttyä oria myytiin 76.100€ keskihintaan.  Huutokaupan 

tunnelma nousi kattoon, kun kalleimman oriin hinta nousi ennätyslukemiin, 580.000 

euroon. Myös muutama muu Premium – ori matkasi uuteen kotiin 300 000-460 000 

euron hintalapulla varustettuna. Huudettuihin hintoihin lisätään vielä arvonlisävero sekä 

14% huutokauppakulut.  

Tavalliselle kengänkuluttajalle Verden saattaa ensin näyttäytyä äveriäiden 

hevosihmisten temmellyskenttänä, mutta tosiasiassa huutokaupasta löytyy monen 

hintaluokan yksilöitä, jotka kuitenkin ovat laadukkaita vaativallakin mittapuulla 

arvioituna. Tämänvuotisen Köörungin edullisin varsa vaihtoi omistajaa 8500 euron 

hintaan. Ei-hyväksyttyjen oriiden keskihinta oli 19.400€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tero Kantola esittelee kylttiä 

 

 

 

 

http://www.google.fi/imgres?start=120&sa=X&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=2V4ZDX1IlnsqYM:&imgrefurl=http://www.pferdezuchtverein-braunschweig.de/news.htm&docid=T5zPQTcFVwXh3M&imgurl=http://www.pferdezuchtverein-braunschweig.de/vonDiarado.jpg&w=402&h=300&ei=fPGBUsz1KOLn4gSJu4CQDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:100,i:70&iact=rc&page=6&tbnh=194&tbnw=260&ndsp=24&tx=116&ty=106


 

Matkalaisten muistiinpanoja Verdenin huutokaupasta: 

● kuvasto myytävistä 

● laajat esittelyt (rankempia kylläkin hevosille...) 

● maine 

● rikkaita ostajia 

● mahtavat tilat 

● hevoset maalaiselle uskomattomia, näyttävät ihan veistoksilta 

● raha, tiesin että rahaa on noissa piireissä, mutta että noin paljon 

● varsojen käyttäytyminen, kuin aikuisia hevosia! 

● huh mikä kokemus! 

● mahtavasti organisoitu, esiintulot, musiikki 

● tutustuminen hevosiin karsinoissa 

● mieleenpainuva/mykistävä kokemus 

● Katin opastus hyvä ja valaiseva 

● upeat puitteet ja hienot hevoset 

● perinteet näkyy 

● mielenkiintoista nähdä millaisia oikeasti hyvät hevoset ovat 

● mielenkiintoista kuinka ammattilaiset käsittelevät varsoja ja miten koulutetut 

nuoret oriit käyttäytyvät, mitä niiltä voi odottaa 

● huutokauppa tilaisuutena jännittävä, hienoa miten yleisö elää mukana 

tapahtumassa 

● Ovat pikkupojat tosi kovilla, liikutti kulkea tallissa 

● Hyvin järjestetty, siistiä, kaunista, asiallista - Suomessa välillä vöyhkätään 

turhaan 

● Se, että hevoset halutaan myydä hyvään hintaan otettu monella tapaa 

huomioon 

● Paljon ideaa suomalaisen huutokauppakulttuurin kehittämiseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yöpyminen Mövenpick Hotel, Hampuri 

 

 

Su 27.10 

 

Lento Hampuri – Helsinki, bussikuljetus Seinäjoelle. 

 

 

 

Palautetta matkasta osallistujilta: 

● Paras vierailukohde oli ehdottomasti Carolinenhof. Verdenissä oli superia!  

● Sain paljon ideoita oman toiminnan kehittämiseen. Motivaatio kasvoi myös 

kovasti. 

● Kiitos mukavasta reissusta. Oli antoisaa, että kivaa. 

● Kiitos ihan huippureissusta matkanjohtajalle! 

● Jos vain mahdollista niin haluaisin nimeni seuraavan vuoden alustavalle 

lähtijälistalle 

● Joko saa varata paikan seuraavalle reissulle? 

● Mahtava, onnistunut matka, kiitos tuhannesti järjestäjille. Lisää tällaisia! 

● Reissu oli kaikkineen mahtava! Kiitos siitä sulle ja Nannelle :) 

● Kiitos mahtavasta matkasta! 

● Kiitos myös minun puolestani kaikille. Hieno reissu; hauskaa oli ja toivottavasti 

vielä jotain hyödyllistäkin tarttui mielensopukoihin, kun se ori tosiaan jäi 

ostamatta (jos joskus vielä tulee ostettua, niin nyt on ainakin suitset valmiina ;) ). 

Mukavia uusia tuttavuuksia - toivottavasti taas tavataan. 

● Kiittää kaikkia Hollanti - Saksa opinto reissulle osallistuneita, mahtava reissu, 

KIITOS 

 

 

 


