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Ensimmäinen varsa tarvitsi emää maa-
liskuun alussa ja sille saatiin avuksi 
varsansa luonut tamma, joka hormo-

nihoidolla tuli hyvin maitoon ja hoiti varsan 
mallikkaasti.

Onnellisia pareja...

Huhtikuussa supertamma Erä-Eeva riensi 
jälleen varsan hoitajaksi.  Parin yhteiselo 
sujui kuten totuttua – vaivattomasti.

Muitakin aikaisemmilta vuosilta tutuksi 
tulleita tammoja oli kesällä varsojen hoi-

tajina. Sellainenkin tapaus, joka oli ollut 
edellisenä vuotena varsalleen niin vihainen, 
että omistajat päätyivät keinoemon käyttä-
miseen varsan hoitajana. Tämä tamma oli 
hyvin vihainen varsalleen tänäkin kesänä 
kunnes suurella työllä ja pitkäjänteisellä 
toiminnalla tamma lopulta hyväksyi varsan. 
Tätä tapausta voidaan pitää varsinaisena 
hevosmies- ja naistaidonnäytteenä. 

Päättäväisyydellä ja  ympärivuorokau-
tisella valvonnalla tamma lopulta hyväksyi 
varsansa niin, että hoiti sen kesän ajan. Se ei 
kuitenkaan ollut erityisen kiinnostunut jäl-

kikasvustaan, mutta salli varsan käydä ruo-
kailemassa nisällä. Onneksi tamma ja varsa 
olivat laumassa, joten varsalla oli muitakin 
hevosesimerkkejä kun nyrpeä ja vihamieli-
nen emä.

...ja pari onnetonta tapausta

Surullisena on pidettävä pariakin tapausta, 
jossa tamma oli jo hyväksynyt varsan, mut-
ta varsan omistaja kuitenkin päätti hoitaa 
varsan sankojuotolla taikka tamman omis-
taja halusi tamman käyttöön ilman varsaa. 

Keinoemojen 22. peräkkäisen
toimintavuoden kuulumisia
Kausi alkoi jo tutuksi käyneellä mallilla. Ensimmäinen emätarjokas oli valmiina jo tammikuussa, mutta sille 
ei ollut tarvetta.  
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Siinä sitten oli murheellinen tamma joka 
menetti jo toisen varsan ja varsa, joka oli 
saanut emän ja sitten menetti sen. Varmasti 
tapaukset eivät ole näin yksioikoisia ja syyt 
voivat olla moninaisia miksi päädytään näi-
hin ratkaisuihin.

Kannustaisin kuitenkin jokaista, niin 
tamman kuin varsan omistajaa, joka lähtee 
mukaan keinoemotoimintaan pidättäyty-
mästä tekemästä pikaistuksissaan hevosten 
kannalta huonoja ratkaisuja. Varsalle kasva-
minen hevosemän kanssa on panostus sen 
tulevaisuuteen.

Kokonaisuutena hyvä kesä, niin 
varsojen kuin emien kannalta

Ilahduttavasti monta varsaa sai emän tam-
masta, joka hyväksyi varsan vaikka se ei 
ollutkaan menettänyt omaa varsaa. Myös 
monet tammat hyötyivät hormonihoidosta 
ja onnistuivat imettämään varsoja joko täy-
dellisesti taikka lisäruokintaa varsalle an-
nettaen. Varsalle pelkkä ruokinta ei ole se 
tärkein juttu ja sen voi järjestää taikka lisätä 
muutenkin, mutta emän ohjaus ja opetus 
hevokseksi on tärkein varsan oppima asia.

Kiitokset

Jälleen kerran nöyrästi totean, että on ilo 
toimia suomalaisten hevosihmisten kanssa. 
Hevosihmisten keskinäinen apu on kerras-
saan ainutlaatuista. 

Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet 
mukana maailman parhaassa keinoemotoi-
minnassa!

Kesän varsat kasvakoot hyvin, tammat 
kantakoot ja varsokoot ilman komplikaati-
oita, ja jos jotain tapahtuu, löytyköön jokai-
selle uusi emä!

Kaudesta kiittäen

Heli Lepo, Keinoemovälitys
050 3097 555

Kotisivu ja ladattava keinoemo-opas: 
shkl.net/yhdistys/keinoemovalitys

Facebookissa:
facebook.com/Keinoemovalitys

Kesän 2022 tammojen ja varsojen 
määrä keinoemopalvelussa
Tammikuu  1 tamma  0 varsaa
Helmikuu 0 tammaa 0 varsaa 
Maaliskuu 2 tammaa 2 varsaa
Huhtikuu  14 tammaa 7 varsaa
Toukokuu 30 tammaa 17 varsaa
Kesäkuu  21 tammaa 12 varsaa
Heinäkuu 7 tammaa 8 varsaa
Elokuu  1 tamma  3 varsaa
Syyskuu  1 tamma  0 varsaa
Lokakuu   0 tammaa 0 varsaa
Marraskuu 0 tammaa 1 varsa

YHTEENSÄ 77 tammaa 50 varsaa

Kiitos teille kaikille, jotka 
olette olleet mukana 
maailman parhaassa 

keinoemotoiminnassa!

t Pikkuisen Risto Reipas-varsan alkutaival 
oli hyvin vaikea, sekä  sen emä, että varsa 
joutuivat olemaan tehohoidossa, mutta emä 
ei selvinnyt.

Kun Risto Reipas pääsi kotitalliin sitä odotti 
Ihana Aksu-tamma. Sen aikaisemmasta 
varsasta oli kulunut aikaa, mutta hienosti 
tamma otti pienen varsan omakseen ja 
hormonihoidolla tuli maitoonkin.

p   Antero-varsa emänsä Erä-Eevan kanssa taustalla nautti hevosen elämää omassa laumassa.

p  Risto Reipas ja Aksu.


