
Tammanomistajien yhteydenotoista 
osa on siirtynyt sosiaaliseen mediaan 
ja sieltä ne pyritään poimimaan tar-

jontaan mukaan. Tämä on sekä hyvä, että 
huono asia. Osa tammoista voi jäädä mi-
nulta huomaamatta, ellei tammanomistaja 
hoksaa laittaa viestiä myös suoraan minul-
le. SHKL:n toimistosta pyritäänkin tiedot-
tamaan kaikista tarjokkaista jotka tulevat 
SHKL:n fb-sivujen kautta. Muiden sivujen 
kautta ilmoitetut tammat jäänevät ilman 
huomiota rajallisten resurssien, eli ajan 
puutteen takia ja siten harmittavasti saat-
taa jäädä ”käyttämättä” vaikka varsa olisikin 
ollut tarjolla samaan aikaan kun tamma on 
vielä maidossa. 

Toiveena on edelleen, että kaikki tam-
mat ilmoitettaisiin myös suoraan minulle 
puhelimitse p. 050 309 7555/Heli Lepo. Näin 
tarjolla olevat tammat tulevat mahdollisim-
man kattavasti varsanomistajien tietoon!

Hormoniavusteisesti 
maitoon
Tammojen saattaminen maitoon hormo-
niavusteisesti on saanut jalansijaa. Tämä 
onkin erittäin hyvä tapa hyödyntää hyvinä 
eminä tunnetut tammat. Parhaat tammat 
alkavat tuottaa maitoa jopa 3 päivän lääki-
tyksen jälkeen ja voivat olla varsan kanssa 
mahdollisesti jo ennen kuin riittävä mai-
dontuotanto on kunnolla alkanut. Tällöin 

Keinoemojen kesäkuulumiset
Kuluneena kesänä keinoemotoiminta vilkastui varsinkin varsojen avunpyyntöjen määrässä. Edellisen kerran 
viime kesän tietooni tulleitten 36:n orpovarsan määrä ylittyi vuonna 2013, ollen silloin 39 tietooni tullutta 
orpovarsaa tai muista syistä emää etsivää.

tietysti varsan keinoruokinnasta on huo-
lehdittava, mutta tamma ja varsa pystyvät 
luomaan siteen jo aikaisemmin, ja varsan 
läheisyys voi nopeuttaa maidontuotannon 
käynnistymistä. On tammoja, jotka alkavat 
itsestään keväisin kasvattaa maitobaaria 
vaikka eivät olisi kantavia tai varsoja ei olisi 
näköpiirissäkään. Tietoa hormoniavustei-
sesta maidontuotannosta on nykyisin hel-
pommin saatavilla ja ellei oma eläinlääkäri 
tiedä riittävästi lääkityksestä, asiasta tietä-

Taulukko tarjottujen tammojen ja apua pyytäneiden varsojen lukumääristä 
viimeisimmän viiden vuoden ajalta.

Anne-Mari Räsäsen Laela-varsa menetti emänsä kun Mia Salosen Wicky Leonan varsan kuolemasta oli jo viikko aikaa. Alussa parilla oli pieniä 
ongelmia, kun Wicky oli lähes ehtynyt, mutta sinnikäs yrittäminen palkittiin ja Wickyn ja Laelan suhde syveni täydelliseksi. Kuvat Sini Kinnunen
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viä kollegoita löytyy jo ympäri Suomen.
Erinomaisena esimerkkinä superemästä on Henna Torttilan Erä-

Eeva, jolla on ollut edellisen kerran oma varsa vuonna 2012. Se on 
ollut nyt jo kahtena vuonna peräkkäin keinoemona. Tänä keväällä 
Henna huomasi Eevan tulleen itsestään maitoon ja nopeasti sille 
tarjottiinkin orpovarsaa. Varsan löydyttyä tammalle annettiin vielä 
lisäksi hieman lääkitystä vahvistamaan maidontuotantoa. Ensi ke-
sänä Eeva saa oman varsan, mutta kukapa tietää, vaikka se haalisi 
vielä perheeseensä jonkun äidittömänkin.

Eevan tapaisia tammoja löytyy yllättävän paljon, kun osaa et-
siä. Kaikki eivät tule itsestään maitoon, mutta useat ovat hyvin vas-
taanottavaisia lääkitykselle ja ylipäätänsä kiinnostuneita varsoista, 
sellaisilla tammoilla on paljon annettavaa emättömille pikkuvar-
soille. 

Oman varsansa menettäneestä 
tammasta keinoemo orpovarsalle
Perinteinen, varsansa menettäneen tamman ja orpovarsan yhdis-
täminen on edelleen oivallinen vaihtoehto, jos sopiva tamma on 
tarjolla. Toisten tammojen kanssa täytyy antaa enemmän aikaa 
sopeutua tilanteeseen, jossa tamman tulee hyväksyä vieras var-
sa, toisille tammoille se ei ole mikään iso juttu. Varmuudella ei voi 
etukäteen tietää kuinka tamma käyttäytyy. Jotain viitteitä tamman 
suhtautumisesta muihin hevosiin voi saada, mutta tilanne on niin 
erikoinen, että varmaa ”takuuta” tamman myötämielisyydestä ei 
voine antaa ellei ole aikaisempaa kokemusta. Kokemus on myös 
osoittanut, että yhdeksän kymmenestä normaalista terveestä tam-
masta hyväksyy ennemmin tai myöhemmin vieraan varsan kun sitä 
autetaan oikealla tavalla ja ihmiset ympärillä sitoutuvat yhdistämi-
seen.

Keinoemotoiminnan 18. vuosi
Keinoemotoimintahan on toiminut tässä laajuudessa jo 17 kesää. 
Soittamalla saa vinkkejä ja neuvoja orpovarsoihin ja keinoemo-
tammoihin liittyviin kysymyksiin, veloituksetta! Neuvonta ei vaadi 
Hevosenomistajien keskusliiton jäsenyyttä, vaan on tarjolla kaikille 
apua tarvitseville.

Keinoemovälitys, Heli Lepo
050 3097 555, puhelut ja tekstiviestit

Supermamma Erä-Eeva huolehtii uudesta varsasta. 
Kuva Tia Tuominen

 Kuvat Sini Kinnunen
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