
Tammikuussa 2011 tein varmaan elä-
mäni onnistuneimman hevoskaupan. 
Olin etsiskellyt lapsille ensiponia, 

ja muutamien vaiheiden kautta pääsin 
hieman kuin vahingossa Haminaan kat-
somaan silloin 15-vuotiasta newforest-
tamma Norittaa. Noritta NLD oli tullut 
muutama vuosi aiemmin Suomeen, ja ollut 
täällä jo kahden perheen lapsilla esteponi-
na. Meille se tuli 8- ja 11-vuotiaiden lasten 
ensimmäiseksi omaksi poniksi. Kävin itse 
yksin tutustumassa siihen, ja pyörittelin 
mielessäni päätäni kun tiedustelin myy-
jältä että kerro nyt jotain negatiivista tästä 
ponista, kai niissä kaikissa jotain on. Myyjä 
nauroi ja sanoi että "no, se kun siitä täytyy 
luopua". Ajattelin että jaa, myyntipuheita. 
Kokeilin ponia, ja kotiin ajellessa juttelin ys-
tävälleni puhelimessa että no, oli se kiva, 
mutta sellainen möllöttäjä. Että ei siinä 
mitään vikaa ollut, mutta ihan hajuton ja 
mauton, ei mitään pilkettä silmäkulmassa. 
Ystäväni, hevosnainen ja pienten lasten äiti 
kehotti ostamaan - siinä sinulle lastenponi. 
Niin Netta muutti sitten meille.

Pari vuotta meni nopeaan, Netan kans-

sa opittiin, valmentauduttiin ja kisattiin. 
Kaikki oli mukavaa ja helppoa, poni oli juuri 
niin kiva kuin olisi voinut toivoa. Keväällä 
2013 aktiivinen harrastaminen kuitenkin 
tyssäsi jännevammaan. Toinen poni löytyi 
ratsastusharrastukseen Netan tilalle, ja Ne-
talle piti siinä vaiheessa keksiä jotain uutta 
puuhaa. 

Varsahaaveita
Lienee helppo arvata, että "maailman ki-
voimman tamman" kohdalla oli aika luon-
tevaa alkaa miettiä varsahaaveita. Meidän 
tietääksemme Netta ei ollut varsonut ai-
emmin, ja tuolloin se oli 18-vuotias. Ensim-
mäisellä yrittämällä se tiinehtyi, mutta kak-
kosultrassa alkio oli hävinnyt. Saman tien 
astutettiin uudelleen paremmalla onnella. 
Talveen mentiin varsasta haaveillen ja tam-
man mahan kasvua seuraillen.

Keväällä Netan olo muuttui tukalaksi, 
sillä oli selvästi huono olo ja maito nou-
si utareisiin aivan liian aikaisin. Vatsakin 
näytti omituisen pömpökältä. Eläinlääkäri 
totesi istukkatulehduksen, ja sitä hoidettiin 

aktiivisesti muutaman viikon ajan. Tilanne 
kuitenkin paheni ja eteni. Toukokuun alku-
puolella syntyi aivan liian aikaisin suklaan-
ruskea orivarsa. Se ei jaksanut elää kauaa 
– ainoana elonmerkkinä oli hentoinen sy-
dämensyke, joka ensimmäisten minuuttien 
aikana emon tarmokkaasta töykkimisestä 
huolimatta hiipui pois. Kummempaan var-
san elvyttämiseen en edes harkinnut siinä 
kohtaa ryhtyväni - varsa oli lähes eloton 
heti synnyttyään ja vielä aivan surkean 
pieni. Karsinanreunalla itkettiin, tamma oli 
ihmeissään. Varsa haudattiin omenapuiden 
alle puutarhaan. Esikoita ja sipulikukkia is-
tutettiin haudalle.

Raskas alku
Netta oli melkoisessa maidossa, joten soitin 
keinoemovälitykseen Heli Levolle. Sillä het-
kellä ei ollut tiedossa emänsä menettänyttä 
varsaa, mutta jäimme kuulolle. 

Parin päivän päästä Facebookissa alkoi 
kiertää avunpyyntö. Suomenhevostamma 
oli menehtynyt kaksi päivää varsomisen 
jälkeen, ja tammavarsa oli nyt vailla emää. 

Netta otti orpovarsan hoitaakseen
Newforest-ponitamma Noritta NLD:sta tuli Himppu-suomenhevosvarsan sijaisemä. Yhteinen kiinnostus, 
huoli varsan puolesta, halu auttaa sekä rakkaus hevoseen myös yhdisti aivan toisilleen ventovieraita ihmisiä.

Noritta NLD ja Himppu-orpovarsa Vermossa Kansallisessa poninäyttelyssä.
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Otin yhteyttä varsan omistajiin, ja päätim-
me kokeilla. Varsat olivat kuitenkin synty-
neet samana päivänä, tälle varsalle ei ollut 
muita emoja lähempääkään tarjolla, ja mitä 
hävittävääkään enää oli. Niinpä noin 150km 
päästä meille matkusti toukokuisena iltana 
pikkuinen, väsynyt ja hämmentynyt suo-
menhevostamma. Sittemmin sitä alettiin 
meillä kutsua Himpuksi.

Netta ei lähtökohtaisesti ollut ollenkaan 
kiinnostunut ihmisten suunnitelmista. Sillä 
ei ollut varsan hoitamisen mallia. Neljän ai-
kuisen voimin varsa autettiin ensimmäisille 
maitohörpyille. Netta oli julmana - se ei voi-
nut ymmärtää miksi tämä vieras hevonen 
tuodaan ja sen kanssa tehdään näin. Eikä 
Netan utareiden seutuun ollut koskaan ke-
nelläkään ollut ennenkään oikein asiaa ollut 
puhdistamaankaan.

Varsa oli onneksi reipas ja innokas, eikä 
loukkaantunut haluttoman äitikokelaan 
tempoilusta. Elintärkeää maitoa saatiin sen 
mahaan, ja varsan omat ihmiset pääsivät 
lähtemään kotimatkalle. Minä jäin ihmette-
lemään että no, mitäs sitten. Ensimmäinen 
yö meni valvoessa. Istuin karsinassa tam-
man ja varsan kanssa. Alkuyöstä apuna oli 
siskoni, ja aamuyöllä vaihdettiin lennossa 
ystävään. Kahteen pekkaan imetysapu on-
nistui, kun oli tarkkana. Varsa söi tiuhaan. 
Väliajat se nukkui, väsynyt pikkuinen. 

Aamulla oli väsynyt olo, ja edessä mie-

tintä miten jatketaan. Öitä ei voinut valvoa, 
ja selvää oli että tämä pari tarvitsee ime-
tystukiryhmää vielä hyvän tovin. Onneksi 
tontilla sattui olemaan päärakennuksen re-
montti käynnissä ja ammattitaitoisia raken-
nusmiehiä koko joukko saatavilla. Karsinan 
päähän rakennettiin pakkopilttuu, missä 
Netta seisoi seuraavat päivät. Varsa sai va-
paasti oleilla karsinan isommassa osassa. 
Se pääsi nuuskimaan ja koskettelemaan 
Nettaa, mutta tamma ei päässyt vahingoit-
tamaan varsaa. Parin tunnin välein kävin 
tallissa auttamassa varsan syömään. Siitä 
selviytyi sitten jo yksin. 

Tällainen ”seinään muuraaminen” tuntui 
aika rankalta ratkaisulta. Tamma joutui sei-
somaan käytännössä paikallaan, eikä sillä 
voinut kovin mukavaa olla. Siltikään, vaikka 
useamman kerran päivässä lähdettiin "ulos 
syömään", eli pellolle kävelylle ja imetettiin 
siellä. Varsa oppi samalla sujuvaksi talutet-
tavaksi kuin vahingossa. Aika raskasta se oli 
- parin tunnin välein ruokittiin öin ja päivin. 
Onneksi toukokuun kuutamoiset yöt ovat 
kuulaita ja kauniita.

Parin päivän jälkeen Netan käytös muut-
tui, jotain sen sisällä selvästi tapahtui. Uskal-
simme kokeilla tulisiko se toimeen varsan 
kanssa pienessä tarhassa. Siinä ne pystyivät 
olemaan. Netta salli varsan olla samassa ti-
lassa, muttei päästänyt sitä syömään. Varsa 
pääsi laukkailemaan ja oikomaan koipiaan, 

kuten varsan elämään kuuluu. 
Yhtenä päivänä sitten taas mennessäni 

imetysapuun oli ihme tapahtunut. Netta 
veti vatsaa sisään, ja varsa oli omin avuin 
syömässä. Sen jälkeen oli helppoa. Netta 
hoiti varsaa hyvin. Ei se mikään lämpimin ja 
hellin äiti ollut, mutta opetti hevosen lap-
selle miten hevosena ollaan. Varsa oli reipas 
ja utelias, hurmaava pikkuinen hevonen. Ne 
laidunsivat alkuun kaksin ja myöhemmin 
kesällä muiden ponien kanssa.

Varsan omistajien kanssa sovimme, että 
varsa asuu ensin meillä kolme kuukautta, 
ja Netta lähtee sitten saattamaan varsaa 
kotiin ja asuu heidän tallissaan toisen kol-
me kuukautta, vieroitukseen asti. Rahaa 
emme vaihtaneet. Kuulin keinoemovälityk-
sestä että usein tehdään niin, että tamma 
matkustaa varsan luo. Itse pidin kuitenkin 
vaikeana ajatuksena antaa tammaani vie-
raalle. Jälkiviisaana voin miettiä että olisi 
ollut suuri mahdollisuus että lohikäärmeen 
tavoin alkuun käyttäytyneen tamman kans-
sa olisikin usko loppunut. Itse tiesin että 
tamma on lopulta nöyrä, silla ja minulle oli 
aivan selvää että sen täytyy "uskoa puhet-
ta". Hirveästi sitä sapetti ja harmitti, mutta 
se nöyrtyi kun käskettiin. 

Netta on tamma joka on aina ollut "kun-
nolla" ja hyvin itsekin tiennyt sen. Sitten 
siltä ihan lupaa kysymättä vaadittiin lähes 
liikaa sen mittapuulla. Muttei aivan liikaa, 
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ja loppu on kaunista tarinaa. Kesälomani 
riitti juuri - kahta päivää ennen töiden alkua 
sain jättää työni yhden naisen imetystuki-
ryhmänä joka kokoontui ponin ja suomen-
hevosvarsan kanssa kahden tunnin välein, 
ympäri vuorokauden. Sen jälkeen ne hoiti-
vat homman hienosti kaksin.

Ihmetystä Vermon poninäyttelyssä
Juuri ennen kuin Netta ja Himppu matkus-
tivat varsan kotiseudulle kävimme vielä ret-
kellä Vermon kansallisessa poninäyttelyssä. 
Netan ottovarsa lienee ainut suomenhevo-
nen, joka on koskaan ollut poninäyttelyn 
forestikehässä. Tuomari kertoi meille kun 
meidän palkitsemisvuoromme tuli, että luo-
kan aluksi hän lähinnä järkyttyi tästä mei-
dän äiti-lapsiparistamme. Hän oli miettinyt, 
mikä maailmassa tuo on. Tuomarin sihtee-
rille Netan ja Himpun tausta oli kuitenkin 
tuttu, ja hän oli kertonut tuomarille asioiden 
oikean laidan. Se sitten olikin aivan toisen-
laisen palkinnon arvoinen; tuomari oli yhtä 
hymyä, kovin kiinnostunut tarinasta, kehui 
Nettaa arvokkaaksi emätammaksi.

Loppukesä ja syksy menivät varsan ko-
tona hyvin, ja Netta palasi aikanaan varsan 
vieroituksen jälkeen kotiseudulle. Silloin 
varsan säkäkorkeus alkoi jo tavoitella Netan 
lukemia. Netta on edelleenkin meidän, ja 

viettää leppoisia eläkepäiviä Lammilla. Ul-
koilee paljon ja liikkuu juuri sopivasti. On 
terve ja hyväntuulinen. Netta on nyt ollut 
meillä kuusi vuotta, ja saa olla meidän po-
nina lopun ikäänsä. Mitään vikaa emme ole 
siitä vielä löytäneet.

Mitä tästä odottamattomasta 
matkasta jäi käteen
Paljon. Tunsin suurta akateemista mielen-
kiintoa sitä kohtaan mitä keinoemoproses-
sissa tapahtuu. Miten hevonen toimii, mitä 
sen sielunelämässä ja käytöksessä tapah-
tuu. Oli hienoa nähdä varsan hanakka halu 
elää, ja tammassa pikkuhiljaa versova äitiys, 
vaikka siihen ei oikein mallia eikä varmaan 
myöskään ihan tavallista hormonaalista-
kaan buustia enää parin päivän jälkeen var-
somisesta ollut. Mietin, että jos Netta olisi 
joskus aiemmin ikinä saanut hoitaa onnis-
tuneesti omaa varsaa, niin vieras varsa olisi 
voinut olla helpompi ymmärtää.

Oli mielenkiintoista ja hienoa nähdä 
myös se miten yhteinen kiinnostus, huoli 
varsan puolesta, halu antaa lapselle äiti ja 
äidille lapsi ja rakkaus hevoseen yhdisti ai-
van toisilleen ventovieraita ihmisiä. Ei ollut 
ongelmallista luottaa tai tehdä yhteistyötä. 
Kaikki toimivat pyyteettömästi. Ympärillä ja 
sosiaalisessa mediassa tarinaa seuranneita 

oli kymmeniä. Tsempin ja kannustuksen 
määrä oli suuri. Se konkreettinen apu mitä 
tuli läheisiltä ja ystäviltä niinä aivan ensim-
mäisinä tunteina ja päivinä, kun äidin ja lap-
sen kanssa ei vaan vielä yksin pärjännyt, se 
oli korvaamatonta ja mittavaa.

Mikäli tilanne ikinä osuu kohdalle niin 
suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan 
keinoemotoimintaan. Työ voi olla kova, 
valvominen rankkaa ja epäuskokin jo iskeä. 
Onnistuneen projektin tulos on kuitenkin 
melkoinen riemu ja paras palkinto. Pikku 
häntä huiskuttamassa, emän huolestunut 
turvan kurtistus ja varsakesän aurinko. Meil-
le ainakin se oli hurjan hieno kesä. Vaikka 
oman varsan menettäminen oli surkeaa ja 
murheellista, niin kaiken tämän myötä en 
ole voinut välttyä miettimästä että ehkä 
silläkin oli tarkoituksensa.

Onnekasta ja aurinkoista varsakesää!

Anna Vuorinen

Minuun saa olla yhteydessä jos haluaa 
esimerkiksi jutella oman samantapaisen 
tilanteen sattuessa. Sähköpostista 
anna.m.vuorinen@gmail.com tavoittaa.

SHKL:n Keinoemovälitystä hoitava Heli 
Lepo vastaa numerossa 050 309 7555.

Poninäyttelyn newforest-kehän tuomari kummasteli aluksi kertakaikkiaan epärotutyypillisen näköistä varsaa, mutta ihastui ikihyviksi 
kuultuaan asioiden todellisen laidan. 
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