t Entinen kilpaponi, Sissi tuli hoitamaan Justiinaa. Sissin aikaisemmista varsoista oli jo tovi aikaa, mutta tamma rakastui lämminveriseen
tyttäreensä. Maitoa Sissille ei juurikaan lääkityksestä huolimatta tullut, mutta se hoitaa varsaa tunnollisesta ja antaa imeä.

Supertammoja ja uusia lahjakkuuksia
keinoemojen kesässä

emä. Erityisesti heinäkuu oli orpovarsojen
kannalta synkkä. Tarvitsijoita oli enemmän
kuin tarjottuja tammoja. Tammoja tarjottiin
keinoemopalveluun 9 mutta 16 varsaa oli
vailla emää.
Tietojeni mukaan jokainen näistä varsoista kuitenkin sai jollain tavalla hevosemän alkutaipalelleen. Kesään mahtui myös
kasvattajia, jotka päättivät hoitaa varsan
ilman ihmisvoimin ilman keinoemää, mutta
toivottavasti nämäkin varsat saivat hevosmallin opettamaan hevosena olemista.
Joillekin pelastus tuli tammasta, joka
asui omassa tallissa taikka tuttavalla tai
ventovieraalla jolla oli antaa varsaton tamma hoitamaan pikkuvarsaa. Olipa joukossa
niitäkin varsoja, jotka pääsivät tamman ja
sen oman varsan laumaan.
Kaikkia näitä tammoja yhdistää se, että
niiden tiedetään olleen hyviä varsanhoitajia ja ne ovat järkeviä, hyväkäytöksisiä hevosia. Osalla tammoista saatiin maidontuotanto hormonihoidolla aikaiseksi, osa pysyi
maidottomia mutta päästivät varsan silti
imenään ja ehkäpä sieltä pikku maistiaisia
varsa saikin.

Keinoemovälityksen kesä sujui aikalailla entiseen malliin. Kiitokset kaikille tammansa ilmoittaneille, olette
olleet vaikuttamassa monen varsan tulevaisuuteen.

Uusia lahjakkuuksia

V

aikka tammaa ei olisikaan tarvittu
silloin kun se oli hyvässä maidossa ja
tilaisuus meni ohi, teitte suuren palveluksen tarjoammalla tammaa. Pyydän edelleen, että kaikki, jolla on mahdollisuuksia
tarjota tammaa tekisivät niin. Ilman näitä
hyviä hevosihmisiä meidän tuntemaamme
eettistä keinoemopalvelua ei olisi. Ei voi kyllin painottaa, että meidän keinoemovälitys
on ainutlaatuinen. Keinoemovälitykseen
ilmoitetaan tammoja, joiden oma varsa on
kuollut taikka tammoja, joilla on joskus ollut
varsa ja se on omistajan mielestä sellainen,
että voisi hyväksyä orpovarsan hoitaakseen.
Se perustuu pyyteettömään auttamiseen.
Usein tamman tarjoaja on joskus itse ollut
orpovarsan kanssa onnettomassa tilanteessa ja saanut avun keinoemovälityksen
kautta.
Maailmalla keinoemotoiminta on liiketoimintaa, jossa varsoneen tamman oma
varsa otetaan pois ja tilalle laitetaan orvoksi
jäänyt asiakkaan varsa. Keinoemotammojen
omien varsojen hoitaminen vaihtelee hyvin
paljon. Monissa tapauksissa varsoista huolehditaan hyvin, mutta tämä tapa tuottaa
keinoemoja ei ole eettistä.
Suomessa tyypillisin hevoskasvattaja on
pienkasvattaja, jolla varsoo jokunen tamma
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vuosittain taikka harvemmin. Hevosten
varsomiset sujuvat pääsääntöisesti hyvin.
Enemmistön hevoskasvattajista ei tarvitse
onneksi koskaan miettiä kuinka saisi orpovarsan hoidettua. Kun tilanne on päällä
mielessä on varmasti monta asiaa ja surukin painaa, siinä ajatustensa järjestäminen
voi olla haastavaa ,kun pitäisi vielä miettiä
kuinka järjestää kaikki varsan ruokkimiseen
ja hoitamiseen liittyvät asiat. Keinoemovälitys neuvoo ja antaa emäehdokkaitten
yhteystietoja. Jos juuri silloin ei ole tammaa
tarjolla, tieto ilmoitetusta tammasta välitetetään heti kun se on saatavissa. Useimmiten tamma löytyy parin päivän kuluessa,
vaikka käytännön asiat jäävät tietysti kasvattajan vastuulle.

Keinoemovälitys mediassa
Keinoemovälitys sai kesällä näkyvyyttä mm
Supertamma Erä-Eevan myötä. Kesällä annettiin hevosenomistaja Henna Torttilalle ja
Erä-Eevalle kunniakirja kiitokseksi pyyteettömästä työstä orpovarsojen hyväksi. Torttila on lainannut supertammaansa jo viitenä
kesänä orpovarsan hoitajaksi. Hyvin Eeva
pestinsä hoitaakin. Erä-Eevan keinoemotoiminta sai arvoisensa esittelyn Hevosurheilu-

lehden kuukauden hevosena, ensimmäinen
joka on maineeseensa noussut muitten kun
urheilullisten ansioitten myötä. Erä-Eevasta
ja keinoemovältyksestä uutisoi myös valtakunnanmedia.
Toinen keinoemovälityksen lähettiläs,
orpovarsa Taisto, oikealta nimeltään Majestic Man jatkaa hyviä suorituksia raviradoilla.
Nämä ovat vain kaksi monista esimerkeistä keinoemopalvelusta, lainaksi annettu tamma ja orpovarsa joka sai emän.
Koskaan keinoemopalveluun ilmoittautuneitten hevosten nimiä taikka omistajien
tietoja ei mainita ellei hevosen omistaja
itse ole niin jo tehnyt. Muutenkin nimien
maininnasta varmistetaan aina ensin hevosenomistajilta. Keinoemopalveluun yhteyttä ottaneiden omistajien hevosten nimiä
ei edes kysytä, sillä se ei ole tarpeellista.
Onkin erityisen kivaa, kun hevosenomistaja
päättää kertoa onnellisen tarinan ja samalla
osaltaan levittää tietoisuutta tästä meidän
ainutlaatuisesta ja erinomaisesta Keinoemovälityksestä.

Kasvattajan painajainen

Moni hevosenomistaja pääsi huomaamaan,
että omassa tammassa onkin aivan uudenlaista potentiaalia. Usea tamma ottaa vieraan varsan hoitaakseen, vaikka omaa varsaa ei ole äskettäin ollutkaan. Hädän tullen
kannattaa kokeilla löytyisikö apu omasta
tallista. Näistä tammoista kannattaa pitää
kiinni.
Tänä vuotena ilmoitettiin keinoemovälitykseen yhteensä 76 tammaa ja 50 varsaa.
Heinäkuussa tammoja oli huonosti tarjolla,
kun taas yllättävän moni varsa silloin menetti emänsä. Samoin elokuu oli varsojen
kannalta huono, yhtään tammaa ei ilmoitettu keinoemovälitykseen. Ilahduttavasti
jälleen ilmoitettiin myös tammoja, jotka
ovat hyviä varsanhoitajia ilman varsaa ja
voisivat auttaa varsan kasvatuksessa.
Ohessa tämän kesän luvut kuukausittain. Luvuissa ei ole mukana omasta tallista
taikka omaa kautta saadut tammat varsan
hoitajiksi.

Kuukausittain
		

2021

			Tamma
Varsa
Tammikuu		0		0
Helmikuu
1		
0
Maaliskuu
3		
0
Huhtikuu
15		
7
Toukokuu
31		
12
Kesäkuu
16		
12
Heinäkuu
9		
16
Elokuu
0		
3
Syyskuu		1		0
Yhteensä

76		

50

Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton keinoemovälitystä hoitaa
Heli Lepo. SHKL on koko toimintansa ajan ottanut vastaan ilmoituksia
emänsä menettäneistä varsoista ja auttanut yhdistämään niitä
varsansa menettäneiden tammojen kanssa. Vuodesta 2000 asti
toiminta on ollut koordinoitua ja ympärivuorokautista.
q Hehku-Liinan varsasta piti tulla perheen tyttärelle hevonen. Varsan menehdyttyä
tamma sai hoidettavakseen lämminverisen orivarsan. Pikku ori on nyt niin tamman kuin
tyttären silmäterä.

SHKL Keinoemovälitys
Heli Lepo, 050 3097 555

Hevoskasvattajan painajainen toteutui
monessa tallissa kun pikkuvarsalta kuoli
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