
Hevonen on hyvä syn-
nyttäjä, joten suurin 
osa varsomisista su-

juu ilman ongelmia. Tamma 
kantaa yleensä noin 340 vrk 
(n. 11 kuukautta) mutta nor-
maalina vaihteluvälinä pide-
tään 320 - 360 vrk kestänyt-
tä tiineyttä. Aikaisin keväällä 
tiineys kestää yleensä hieman 
pidempään, samoin orivarsaa 
tamma kantaa hieman tam-
mavarsaa pidempään. Tii-
neyden keston vaihtelut ovat 
kuitenkin suuria eri hevosten 
välillä, ja suurin merkitys on-
kin yksilöllisillä ominaisuuk-
silla. Kannattaa siis selvittää, 
kauanko tamman edellinen 
tiineys on kestänyt, jos tam-
ma on varsonut aiemmin. 

Syntymästä terveeksi 
nuoreksi hevoseksi

- mitä jokaisen uuden kasvattajan tulee tietää varsomisesta ja varsan hoidosta
Kasvattajan vuoden tärkeimmät ajat ovat taas käsillä. Tamman varsomisen valvonta saattaa maksaa kas-
vattajalle muutamat yöunet, mutta se kannattaa. Jokaisen kasvattajan tavoitteena on tietysti terve varsa ja 
hyvävointinen tamma. Suurimmassa osassa tapauksia tamman tiineys ja varsominen menee hyvin, mutta 
on paljon asioita, joihin on hyvä varautua. Kasvattajan tärkein työ on varmistaa varsomisen ja varsan ensim-
mäisten elinkuukausien sujuminen – ja varsan kehittyminen aikanaan hyvinvoivaksi nuoreksi hevoseksi. 

Saman tamman eri tiineydet 
muistuttavat yleensä kestol-
taan toisiaan. 

Varsomisen lähestyessä on 
tamman karsina valmistetta-
va varsomista varten. Kuivik-
keita on oltava reilusti, mie-
luusti päällimmäisenä reilu 
kerros puhtaita pahnanolkia. 
Karsinan on oltava tarpeeksi 
tilava, jotta tammalla on ti-
laa liikkua varsomisen aikana 
haluamallaan tavalla, ja jotta 
vältetään riski siitä, että varsa 
syntyy puristuksiin emänsä ja 
seinän väliin. Maa- ja metsä-
talousministeriön päätöksessä 
nro 14/EEO/1998 (Hevosten 
pidolle asetettavat eläinsuo-
jeluvaatimukset) suositellaan 
varsomiskarsinan kooksi vä-

hintään kaksi neliötä suurem-
paa karsinaa, kuin missä tam-
maa oman säkäkorkeutensa 
puolesta saisi pitää.  

Tiineyden loppupuolella 
tammaa tulee seurata tarkasti. 
Varsomisen merkit vaihtelevat, 
mutta sama tamma käyttäytyy 
yleensä samoin varsomisen 
lähestyessä. Tamma muuttuu 
usein hieman levottomaksi, 
tosin myös keskittyneisyys ja 
rauhallisuus voivat olla lähes-
tyvän varsomisen merkkejä. 
Muutama päivä ennen var-
somista tamman lantiositeet 
löystyvät, ja tämän havaitsee 
kokeilemalla hännän sivuilta. 
Usein ”hännän putoamisen” 
huomaa pelkästään katsomal-
lakin. Varmin merkki lähesty-

västä varsomisesta on nisien 
täyttyminen maidolla ja va-
hatipat nisien päissä. Utareet 
saattavat turvota ja taas löys-
tyä useamman kerran viimeis-
ten tiineysviikkojen aikana, 
sillä tamma alkaa muodostaa 
ternimaitoa 2-3 viikkoa en-
nen varsomista. Tämän vuoksi 
tamma on vietävä viimeistään 
kuukautta ennen laskettua 
aikaa varsomispaikkaansa, 
jotta se ehtii muodostaa vas-
ta-aineita ympäristön baktee-
rikantoja vastaan. Varsomisen 
suhteen voi odottaa olevan 
tosi kyseessä silloin, kun mai-
to laskeutuu. Tässä vaiheessa 
nisät täyttyvät päihin asti ja 
alkavat usein harottaa hieman 
sivuille. 
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Varsovaa tammaa on 
aina valvottava

Vahatippojen ilmestymises-
tä menee yleensä alle vuo-
rokausi varsomiseen. Toki 
tammat ovat yksilöitä, ja siinä 
missä joku tamma varsoo täy-
sin ilman ennakkovaroitteluja, 
valuttaa joku toinen tamma 
maitoa jo muutamaa viikkoa 
ennen varsomista. Siksi tii-
nettä tammaa tulee aina tark-
kailla tiineyden loppupuolella 
tavallistakin huolellisemmin. 
Lähestyvän varsomisen mer-
kit ovat pieniä, mutta kas-
vattajan tulee pistää ne mer-
kille. Vaikka tamma on hyvä 
synnyttäjä ja hyvin sujuvaan 
varsomiseen ei pidä mennä 
puuttumaan, tulee jokaista 
varsomista kuitenkin valvoa. 
Jos ongelmia tulee, ovat ne 
yleensä vakavia ja vaativat 
mahdollisimman nopeasti am-
mattiapua.   

Helpointa tamman tarkkai-
lu on valvontakameran avul-
la. Tällä vältetään tamman 
häiritseminen herkässä tilan-
teessa. Tamma pystyy avau-
tumisvaiheessa viivyttämään 
synnytystä paremmin sopi-
vaan ajankohtaan, jos kokee 
itseään häirittävän. Jos val-
vontakameraa ei ole ja tam-
ma ei ole turhan stressaavaa 
tyyppiä, ei tallissa muutaman 
tunnin välein käyminen ole 
huono ratkaisu. Tällöin kan-
nattaa jättää talliin pieni yö-
valo päälle, jotta ei tule häi-
rinneeksi tammaa tai muita 
hevosia valojen sytyttämisellä 
ja sammuttamisella. Se, kuin-
ka usein yössä tammaa tulee 
käydä katsomassa, on maku-
asia. Muutama valvottu yö on 
kuitenkin pieni epämukavuus, 
kun toisessa vaakakupissa on 
syntyvän varsan ja tamman 
hyvinvointi. Jos epäilee jak-
samistaan tai talli sijaitsee 
pitkähkön matkan päässä ko-
toa, kannattaa tamma siirtää 
varsomaan (viimeistään kuu-
kautta ennen laskettua aikaa) 
siittolaan tai tallille, jossa on 
paljon kokemusta varsovista 
tammoista.

Avautumisvaihe on pitkä, ja 
se saattaa mennä kokeneel-
takin tarkkailijalta ohi, sillä 
merkit eivät ole kovin selviä. 
Tamma saattaa hikoilla, olla 
levoton, katsella kylkiään tai 
sillä voi olla jopa lieviä ähky-
oireita. Tiineyden loppupuolel-
la varsa on maannut kohdus-
sa yleensä selällään, mutta 
tässä vaiheessa se kääntyy 
kohti synnytyskanavaa. Tätä 
vaihetta tamma voi pitkittää, 
jos se kokee olonsa uhatuksi. 
Avautumisvaiheessa tammaa 
seurataan, mutta tapahtumi-
en kulkuun ei puututa. Puut-
tuminen on perusteltua vain, 
jos tamma vaikuttaa selvästi 
tuskaiselta, esim. heittäytyy 
piehtaroimaan, puree kylki-
ään raivoissaan, käy selväs-
ti tuskaisena makaamaan ja 
nousee ylös useita kertoja. 
Tällöin on otettava heti yhte-
ys eläinlääkäriin. Samoin jos 
tammalla on kivuliaita poltto-
ja, mutta mitään ei tapahdu, 
on yhteys eläinlääkäriin saa-
tava välittömästi.   

Varsominen
Ponnistusvaiheen katsotaan 

alkavan siitä, kun ulompi si-
kiökalvo repeää, eli ”vedet 
menevät”. Tässä vaiheessa 
tamma ei voi enää keskeyt-
tää prosessia, vaikka haluaisi. 
Lapsiveden jälkeen muuta-
massa minuutissa emättimes-
tä työntyy vaalea kalvopussi 
(”vesipää”), jonka sisällä nä-
kyvät etujalat kavionpohjat 
alaspäin kääntyneinä, mikäli 
varsa on syntymässä oikeas-
sa tarjonnassa. Varsan tulee 
syntyä 30 minuutin sisään ve-
sien menosta.

Jos kaikki sujuu hyvin, ei 
tässäkään vaiheessa ole tar-
peen puuttua asioiden luon-
nolliseen kulkuun. Tamma 
saattaa nousta ylös ja vaihtaa 
paikkaa muutaman kerran. 
Tämä auttaa varsaa kulke-
maan synnytyskanavassa. 
Voimakkaimmillaan supistuk-
set ovat pään ja rintakehän 
kulkiessa lantion läpi, ja täl-
löin tamma makaa kyljellään. 
Usein tamma lepää paikallaan 

varsan ollessa vielä osittain 
sisällä, eikä synnytykseen ole 
tarpeen puuttua sen takia. 

 Yleensä varsa rikkoo etu-
kavioillaan sikiökalvot, mutta 
joskus kalvo jää suun ja sie-
rainten eteen ehjäksi. Tällöin 
kalvo on rikottava ja sieraimet 
puhdistettava, jotta varsa saa 
happea. Varo kuitenkin pois-
tamasta kalvoja turvan päältä 
kun varsan rintakehä on vie-
lä tamman sisällä, sillä varsa 
saattaa rohkaistua hengit-
tämään heti ja hengitys laa-
jentaa rintakehää. Napanuo-
ra katkeaa itsestään yleensä 
siinä vaiheessa kun tamma 
nousee ylös nuuhkiakseen 
varsaa. Aiemmin sitä ei tar-
vitse katkaista, sillä varsa saa 
vielä 1-1,5 litraa verta napa-
nuoran kautta syntymisen 
jälkeen. Jos tamma varsoo 
jostain syystä seisaallaan, on 
varsa otettava vastaan, jotta 
napanuora ei katkea ennen 
aikojaan. Napanuoran katke-
amisen jälkeen on hyvä tar-
kastaa että napa ei vuoda ja 
pyyhkiä se laimennetulla jo-

diliuoksella, esim. Betadinen 
käyttöliuos. Jos napa vuotaa, 
voidaan sitä puristaa sormin 
tai sitoa navantynkä puhtaalla 
langalla kunnes vuoto loppuu. 
Jos napanuora ei jostain syys-
tä katkea, se pitää katkaista 
puhtain käsin vetämällä, jotta 
se katkeaa oikeasta kohdas-
ta. Toisella kädellä otetaan 
napakka ote napanuorasta 
läheltä varsan vatsaa ja toi-
sella kädellä nykäistään nuora 
poikki. Normaalisti navantyn-
kä kuivuu parin päivän sisään 
ja irtoaa 1 – 2 viikossa. Na-
patulehduksen merkkejä ovat 
navan turpoaminen tai jatku-
va kosteus. Silloin tarvitaan 
eläinlääkärin apua.

Kallisarvoinen ternimaito
Tässä vaiheessa tamman ja 

varsan tulee antaa tutustua 
toisiinsa rauhassa. Emä nuo-
lee vastasyntynyttä kuivaksi, 
ja alkaa töykkiä sitä pystyyn. 
Terveellä varsalla on imuref-
leksi heti syntyessään, ja se 
makaa rintakehänsä päällä, 

”Tamma ja varsa on hyvä saada ulkoilemaan mahdollisimman pian, 
jos vain sää ja molempien terveydentila sen sallii. Liikunta supistaa ja 
puhdistaa kohtua, ja auttaa tamma toipumaan synnytyksestä nopeam-
min. Tämä reilun vuorokauden ikäinen oripoika syntyi ulos auringon-
paisteeseen huhtikuussa, ja on kuvassa ulkoilemassa emänsä kanssa 
seuraavana päivänä.”
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josta alkaa hyvin pian yrittää 
jaloilleen. Varsan tulisi seistä 
kahden tunnin kuluttua synty-
mästään. Päästyään jaloilleen 
alkaa varsa etsiä nisää. Hevo-
sen varsa syntyy täysin ilman 
vasta-aineita, ja nuo elintär-
keät vasta-aineet se saa vasta 
ternimaidosta.  Vasta-aineet 
imeytyvät suolistosta parhai-
ten 6 h sisällä syntymästä. 12 
tunnin kuluttua imeytyminen 
on jo selvästi huonompaa. 
Vuorokaudessa suoli sulkeu-
tuu siten, että vasta-aineita 
ei enää imeydy. Sen jälkeen 
ainoa mahdollisuus saada 
vasta-aineet on tehdä varsalle 
plasman siirto. On siis elintär-
keää, että varsa imee ajois-
sa! Joskus varsa ei yrityksistä 
huolimatta löydä nisää, ja ku-
luttaa voimansa etsiessään. 
Silloin kasvattaja voi lypsää 
tammalta hieman ternimaitoa 
ja juottaa sen varsalle tutti-
pullolla (vauvojen tuttipullo, 
suurenna imureikää ensin). 

Usein jo 1-2 desilitraa riittää 
virkistämään varsaa sen ver-
ran, että se nousee taas ylös 
ja etsii nisää uudella innol-
la. Tamma saattaa myös olla 
kiukkuinen imemistä yrittä-
välle varsalle, sillä maidosta 
täyttyneet nisät ovat kipeät 
ja kiristävät. Etenkin ensi-
kertalainen tamma ei aluksi 
ehkä ymmärrä, että varsan 
imeminen vähentää kipua. 
Tällaisessa tapauksessa tam-
maa on pidettävä kiinni, jot-
ta varsa pääsee imemään. 
Tamman maltillinen lypsämi-
nen saattaa auttaa, sillä nisi-
en tyhjentäminen helpottaa 
tamman oloa. Lypsetty maito 
tulisi juottaa varsalle, jotta 
kallisarvoinen ternimaito ei 
menisi hukkaan. Jos kaikesta 
huolimatta varsa ei ole imenyt 
kunnolla 4 tunnin sisällä syn-
tymästä, on otettava yhteys 
eläinlääkäriin. Kun varsa on 
juonut kunnolla, voi olla hyvä 
ajatus lypsää hieman terni-

maitoa pakkaseen. Oikein 
säilytettynä ternimaito säilyy 
pakastimessa vähintään vuo-
den, ja se saattaa olla kallis-
arvoista elämäneliksiiriä jon-
kun toisen tamman varsalle, 
mikäli varsa menettää emän-
sä ennen kuin ehtii imeä. Mai-
toa voi lypsää varsan imiessä 
toisesta nisästä tai imemisen 
jälkeen noin 250 ml tarvitse-
matta pelätä, että vastasyn-
tynyt ei saisi tarpeeksi terni-
maitoa. 

Jos varsa ei syystä tai toi-
sesta saa vasta-aineita(emä 
menehtyy, tai vasta-ainetesti 
osoittaa, että ternimaidossa 
ei ole varsan tarvitsemia vas-
ta-aineita), tulee välittömästi 
ottaa yhteys eläinlääkäriin. 
Jos itsellä ei ole pakastettua 
ternimaitoa, kannattaa soitel-
la läheisiin siittoloihin tai klini-
koille, ja kysyä heiltä. 

Varsojen kanssa ei yleensä 
kannata ”odotella yön yli” min-
kään sairausepäilyn suhteen, 
vaan eläinlääkäriin kannattaa 
ottaa yhteys hyvinkin herkästi 
jos varsan vointi epäilyttää. 
Erityisesti jos on aihetta epäil-
lä että varsan vasta-aineiden 
saaminen on jäänyt puutteel-
liseksi. Pikkuvarsat ovat hyvin 
herkkiä tulehdussairauksille, 
ja mitä pienempi varsa, sitä 
nopeammin se menee heik-
koon kuntoon. Eläinlääkärille 
kannattaa soittaa mieluum-
min kerran liian usein kuin 
kerran liian myöhään.

Jälkeiset
Synnytyksen viimeinen vai-

he on jälkeisvaihe. Jälkeisten 
tulisi irrota kahden tunnin si-
sällä synnytyksestä. Jos nii-
tä ei ala kuulua, voi tamman 
viedä kymmeneksi minuutiksi 
vaikka tarhaan tai kävelylle 
ilman varsaa. Tamman her-
mostuminen varsan puoles-
ta ja liikkuminen voimistavat 
supistuksia ja auttavat näin 
jälkeisten irtoamisessa. Jos 
jälkeiset roikkuvat kovin al-
haalla, on ne hyvä kerätä 
vaikka muovipussiin ja sitoa 
kiinni tamman häntään. Jäl-
keiset eivät saisi kovasti li-

kaantua. Tamma ei myöskään 
saisi astua jälkeisten päälle 
vahingossa, jotta ne eivät re-
peäisi. Ulkoilutuksen voi tois-
taa kaksi kertaa puolen tun-
nin välein. Jos jälkeiset eivät 
ole syntyneet kolmen tunnin 
sisällä synnytyksestä, soita 
eläinlääkärille!

Kun jälkeiset ovat synty-
neet, ne tulee tutkia. Levitä 
istukka vaikka tallin käytä-
välle, huuhtele se puhtaaksi 
ja tutki, että se on ehjä. Is-
tukka peittää hevosella koko 
kohdun, eli syntyessään varsa 
on sikiökalvojen lisäksi rik-
konut myös istukan. Istukka 
on suurin piirtein F-kirjaimen 
mallinen, ja siinä on aukot 
kohdunkaulan ja munanjoh-
timien kohdalla, mutta muu-
ten jälkeisten tulisi olla ehjät. 
Tamman kannalta on saman-
tekevää, jääkö kohtuun iso 
vai pieni palanen istukkaa. 
Siksi tarkastuksessa on oltava 
huolellinen. Jos jälkeiset eivät 
irtoa tai kohtuun jää pienikin 
pala, on tamma vaarassa saa-
da kohtutulehduksen tai ka-
viokuumeen.

Vaikka jälkeiset irtoaisivat 
ajallaan, aiheuttaa varsomi-
nen lähes aina lievän tuleh-
dusreaktion kohtuun. Yleensä 
tämä on vaaratonta. Muuta-
man päivän ajan varsomises-
ta voi tamman emättimestä 
esimerkiksi hulahtaa keller-
tävää nestettä sen piehtaroi-
dessa. On hyvä, jos tammaa 
ja varsaa voi pitää ulkona 
varsomista seuraavina päivi-
nä, sillä tamman liikkuminen 
edesauttaa kohdun puhdis-
tumista ja supistumista. Var-
sonutta tammaa kannattaa 
seurata tarkasti ja mitata sen 
lämpö vähintään kerran päi-
vässä, jotta mahdollinen tu-
lehdus huomattaisiin ajoissa. 
Myös nisiä tulee seurata, niis-
tä voi tarkkailla että varsa syö 
tarpeeksi ja ettei tammalle 
ole kehittymässä utaretuleh-
dus. Kun kaikki on hyvin, ovat 
nisät hieman ruttuiset, eivät 
ääriään myöten täynnä, ja 
pinnaltaan kiiltävät. Jos uta-
re tuntuu kuumalta, on epä-
normaalin kipeä tai täyttynyt, 

”Varsa imee ensimmäisinä päivinä keskimäärin 12 kertaa tunnissa, 
muutaman minuutin kerrallaan. Jos varsa on imemättä, tulee aina 
epäillä sairautta. Tamman nisiä seuraamalla voi varmistaa, että varsa 
saa riittävästi ravintoa. Jos nisät ovat täydet ja pinkeät, ei varsa ole 
syystä tai toisesta imenyt. Tällaisessa tapauksessa tulee aina ottaa 
yhteys eläinlääkäriin viivyttelemättä.”
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saattaa kyseessä olla utaretu-
lehdus. Liian täysi utare kielii 
aina myös siitä, että varsa ei 
saa tarpeeksi ravintoa.

Varsapihka ja 
virtsaaminen

Kohdussa varsan suolistoon 
kertyy lapsivettä ja kuona-
aineita, joista muodostuu 
varsan ensimmäinen uloste 
eli varsapihka. Varsan tulisi 
ulostaa kuuden tunnin sisällä 
syntymästään. Jos varsa sei-
soo häntä ylhäällä ja yrittää 
selvästi ulostaa vaikka mitään 
ei tule, voi varsalle antaa pie-
nen peräruiskeen ulostamisen 
helpottamiseksi. Apteekissa 
myydään ihmisille tarkoitettua 
peräruisketta (Klyx 120ml) il-
man reseptiä. Yli vuorokauden 
ikäiselle varsalle voi varovasti 
antaa parafiiniöljyä ruiskulla 
suuhun, mutta öljyn joutu-
mista keuhkoihin on varotta-
va. Muita öljyjä varsalle ei saa 
antaa! Ulostamisvaikeuksia 
voi ilmetä, vaikka varsa olisi 
aikaisemmin ulostanut ilman 
ongelmia. Siksi myös varsan 
ulostamista tulee seurata pa-
rin ensimmäisen päivän aika-
na tavallista tarkemmin. Kun 
varsan uloste muuttuu keller-
täväksi, on kaikki varsapihka 
poistunut suolistosta. 

Varsan tulisi virtsata 12 
tunnin sisällä syntymästään. 
Tarkasta, että virtsa ei tule 
navasta, ja ettei navasta tih-
ku mitään varsan virtsatessa. 
Jos sikiöaikainen virtsaputki ei 
ole sulkeutunut kokonaan, on 
seurauksena helposti napatu-

lehdus. Jos virtsan tippumi-
nen navasta ei lopu muutamas-
sa päivässä, täytyy varsa hoitaa 
leikkauksella. Virtsaamisen 
tarkkailu on tärkeää myös siksi, 
että joskus virtsarakko saattaa 
revetä synnytyksessä ja vuotaa 
virtsaa vatsaonteloon. Varsa 
alkaa tällaisessa tapauksessa 
oireilla vasta vuorokauden tai 
parin kuluttua, mutta mitä no-
peammin asiaan saadaan puu-
tuttua, sitä parempi on kaikkien 
hoitojen ennuste.

Pikkuvarsa saattaa saa-
da ripulin hieman alle viikon 
ikäisenä. Tällöin on kyse niin 
sanotusta varsakiimaripulis-
ta, ja se johtuu emän varsa-
kiimasta. Ripuloivaa varsaa 
tulee seurata tavallista tar-
kemmin, ja etenkin sen nes-
teen saamisesta tulee var-
mistua. Jos varsa on muuten 
pirteä, syö ja nukkuu hyvin 
eikä ole kuumeinen, voi ripu-
lin parantumista odottaa il-
man eläinlääkärin apua. Pe-
räpäätä tulee pestä jos uloste 
tuhrii sen, sillä ripuli polttaa 
helposti varsan herkän ihon 
rikki. Tarvittaessa peräaukon 
ympärille voi sivellä hieman 
vauvoille tarkoitettua sinkki-
voidetta, jota saa tavallisesta 
ruokakaupasta. Ota yhteyttä 
eläinlääkäriin jos varsalle tu-
lee kuumetta, sen yleisvointi 
huononee tai ripuli pitkittyy.

Madotukset ja rokotukset

Kantava tamma tulee ma-
dottaa tallin normaalin ma-
dotusohjelman mukaan koko 
tiineyden ajan. Yleensä suosi-

tellaan kaikkien hevosten ma-
dottamista yhtäaikaisesti nel-
jä kertaa vuodessa. Kuukautta 
ennen varsomista tamma ma-
dotetaan ivermektiini-pratsi-
kvanteelilla ja viikon sisällä 
varsomisesta ivermektiinillä. 
Varsa saa ensimmäisen mato-
lääkkeensä kuukauden ikäise-
nä. Puolivuotiaaksi asti varsa 
madotetaan kerran kuukau-
dessa, ja sen jälkeen muiden 
hevosten kanssa samaan ai-
kaan. Eläinlääkärin kanssa on 
hyvä sopia juuri omalle tallille 
sopiva madotusohjelma.

Ternimaidon mukana saa-
dut vasta-aineet suojaavat 
varsaa sen elämän ensimmäi-
set kuusi kuukautta. Varsat 
suositellaan rokotettavaksi 
noin kuuden kuukauden iässä 
influenssaa ja tetanusta vas-
taan. Tehosterokote annetaan 
kuukauden päästä ensimmäi-
sestä rokotuksesta ja toinen 
tehoste annetaan varsalle 
keväällä 10-12 kuukauden 
iässä. Tästä eteenpäin var-
sa rokotetaan kuten aikuinen 
hevonen.

Varsa on syntynyt
juoksemaan!

Varsan ja tamman olisi suo-
tavaa päästä ulos mahdolli-
simman pian säiden niin sal-
liessa. Aluksi tarhausaika voi 
olla tunti - pari, mutta aikaa 
voi pidentää nopeastikin jos 
kelit pysyvät hyvinä ja varsa 
on hyvinvoiva. Jos varsa on 
syntynyt laidunkauden kyn-
nyksellä, voi säiden salliessa 
tamman ja varsan siirtää ym-

pärivuorokautisesti laitumelle 
varsan ollessa muutaman vii-
kon ikäinen. Varsat eivät ole 
sokerista, joten pieni sade ei 
niitä haittaa. Tarhassa ja lai-
tumella tulisi kuitenkin olla 
kuiva ja lämmin paikka, johon 
varsa pääsee lepäämään. Pie-
ni varsa nukkuu edelleen suu-
ren osan päivästä, ja jos maa 
on kylmä ja märkä voi varsa 
kylmettyä nopeastikin, sillä 
sen lämmönsäätelykyky ei 
myöskään ole yhtä hyvä kuin 
aikuisen hevosen. 

Laidun on pienelle varsalle 
ja sen emälle ehdottomas-
ti paras paikka viettää en-
simmäinen kesä. Ruoho on 
imettävän tamman parasta 
ravintoa, ja pehmeää ruohoa 
on varsankin helppo mais-
tella ensimmäisinä maku-
annoksinaan. Laidunelämän 
voittanutta ei ole myöskään 
puhuttaessa vapaan liikunnan 
ja hevosseuran merkityksestä 
varsan kehitykselle. 

Tamman ja varsan laitumel-
la pitäminen ei kuitenkaan 
tarkoita niiden unohtamista 
oman onnensa nojaan. Pie-
nelle varsalle aloitetaan ta-
pakasvatus heti syntymästä. 
Tässä vaiheessa ei tietenkään 
puhuta vielä varsinaisesta 
koulutuksesta, sillä paljon 
tärkeämpää on varsan oppia 
elämään hevosiksi. Tamman 
hoidon sivussa varsalle on 
kuitenkin helppo opettaa tär-
keitä taitoja ja hoitorutiineja, 
jotta sen käsittely vanhem-
pana olisi turvallista. Varsat 
kasvavat todella nopeasti, ja 
on aivan eri asia opettaa vaik-
kapa talutuksen saloja viikon 

Terve varsa nukkuu suurimman osan päivästä rennosti pitkin pituut-
taan…

…mutta herätettäessä nousee ylös ja menee imemään. Kaikki varsat 
nukkuvat paljon, mutta imemättömyys ja uneliaisuus hereillä ollessa 
ovat sairauden merkkejä.
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ikäiselle kuin viiden kuukau-
den ikäiselle varsalle…  

Riimun voi varsalle laittaa 
päähän vaikka heti toisena 
elinpäivänä. Aluksi riimua pi-
detään vain hetken ja otetaan 
taas pois. Pientä varsaa pitää 
aina valvoa kun sillä on riimu 
päässä, jotta se ei vahingossa 
loukkaa itseään, jos se yrittää 
vapautua riimusta. Laitumelle 
varsalle ei myöskään jätetä 
riimua päähän. Kun riimu lai-
tetaan ja otetaan pois talut-
tamista varten monta kertaa 
päivässä, oppii varsa riimun 
laiton laitumelle kulkemisen 
sivussa. Sama pätee harjaa-
miseen ja jalkojen nosteluun.

Kavioihin ja jalka-asen-
toihin kannattaa myös kiin-
nittää huomiota jo varsana. 
Monia jalkojen virheasentoja 
pystytään korjaamaan, mi-
käli ongelmiin tartutaan tar-
peeksi nopeasti. Joskus jo 
kuukauden ikäisen varsan 
kohdalla on liian myöhäistä. 
Kannattaakin pyytää ammat-
titaitoista seppää tai eläinlää-
käriä tarkastamaan varsan 
jalka-asennot viikon tai parin 
päästä syntymästä, vaikka ne 
omaan silmään näyttäisivät-
kin suorilta. Monella varsal-
la jalat ovat hieman vennot 
heti syntymän jälkeen, mutta 
ne vahvistuvat ja suoristuvat 
itsestään. Muutaman viikon 
ikäisestä varsasta näkee jo, 
onko syytä isompiin korjaaviin 
toimenpiteisiin. Vaikka varsan 

jaloissa ei olisi korjattavaa, 
on kavioita vuoltava sään-
nöllisesti myös pikkuvarsalta, 
jotta virheasentoja ei pääsisi 
syntymään myöhemminkään. 

Varsan käsittely ensimmäi-
senä elinvuotena ratkaisee 
sen, millainen hevonen var-
sasta kasvaa. Siksi varsan 
käsittelijän on oltava kokenut 
ja rauhallinen, ja hankittava 
paljon teoriatietoa jo ennen 
varsan syntymää. Varsinkaan 
ensimmäisen varsan olles-
sa kyseessä ei pidä arastella 
avun pyytämistä niin varsot-
tamiseen kuin varsan käsitte-
lyynkin, jos yhtään epäilyttää. 
Terveellä ja hyvin käsitellyllä 
nuorella hevosella on hyvät 
lähtökohdat elämäänsä, oli 
sen elämänura mikä hyvänsä. 

*

Varsat on luotu liikkumaan! Mikään ei kehitä varsan elimistöä ja 
koordinaatiota yhtä hyvin kuin vapaa ulkoilu laumassa yhdessä emän 
kanssa.

Pähkinänkuoressa:

Varsan normaali aikataulu:
-imurefleksi heti syntymän jälkeen
-nousee heti makaamaan rintansa päälle
-seisoo < 2h syntymästään
-imee < 3h syntymästään
-ulostaa varsapihkan < 6h syntymästään
-virtsaa < 12h syntymästään

Terveen varsan tunnusluvut:
- Ruumiinlämpö 37,8-38,6 
- Syke 120-150 heti syntymän jälkeen, 60-80 ensimmäisen 
viikon aikana  
- Terve varsa hengittää äänettömästi, 14-16 kertaa minuu-
tissa 
- Varsat nukkuvat paljon, kuten muutkin pikkulapset, mutta 
hereillä ollessaan varsan tulee olla valpas ja utelias.  
- Varsa imee keskimäärin 12 kertaa tunnissa, pari minuuttia 
kerrallaan. Kuuntele, että varsa myös nielee. 
- Tarkkaile tamman utaretta täyttymisen varalta, siitä huo-
maat jos varsa ei olekaan imenyt
- Terveen varsan yleisilme on pirteä ja utelias.
- Seuraa myös tamman vointia!

Varaa talliin varsomisen varalle:
- lämmintä vettä saataville, saippuaa
- pumpulia
- narua
- tuttipullo
- betadine
- pinteli
- peräruiske (Klyx 120ml)
- päivystävän eläinlääkärin puhelinnumero

Jokaisen kasvattajan tavoitteena on saada pikkuvarsa kasvamaan hyvin 
kehittyneeksi ja sosiaaliseksi vieroitusikäiseksi, jota on helppo käsitellä. 
Kun esimerkiksi taluttaminen ja jalkojen nostelu on opetettu varsalle emän 
hoidon varjolla jo nuorena, ei varsa ihmettele käsittelyä vanhempanakaan.

Hyvää luettavaa:

http://www.shkl.net/artikkelit.
php?art=36 (”Tamman varsomi-
nen” Eläinlääkäri Kristiina Erto-
lan artikkeli Hevosenomistajassa 
1/98)

http://www.heppalaakari.fi/tam-
man_varsominen.html(kattava 
paketti tamman varsomisesta)

http://www.hevostietokeskus.
fi/index.php?tid=192 (mielenkiin-
toista tietoa myös varsomisen 
merkeistä)
http://www.hyvinkaanhevossai-
raala.fi/index.php?pageid=2&aid
=12&lang=fi (tietoa eri hevosryh-
mien rokotuksista ja madotusai-
katauluista)

Hevosenomistaja 1/08: Johanna 
Virtanen: ”Onko vastasyntynyt 
varsani terve? Tunnista riskivarsa 
ajoissa”

Teksti: Johanna Virtanen

Kuvat: Johanna Virtanen ja Antti Heinonen
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