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Varsan parhaan mahdollisen henkisen ja 
fyysisen kasvun ja kehityksen tae on 
kasvaa toisten hevosten seurassa. 
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• Yhdistää orvot varsat ja 
varsansa menettäneet tammat

• Koordinoi, neuvoo ja auttaa 

• Perustuu vapaaehtoisuuteen

• Ainutlaatuinen

• Eettinen
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Keinoemotoiminnan kehittyminen
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Vuosi Syntyneet varsat Yhteydenottoja Tammoja Varsoja
2000 3770 78 55 23
2001 3445 69 49 20
2002 3271 102 69 33
2003 3376 108 76 32
2004 3568 110 80 30
2005 3796 111 78 33
2006 3877 139 93 46
2007 3999 138 95 43
2008 4262 149 105 44
2009 4297 152 107 46
2010 4281 146 102 44
2011 4037 132 92 40
2012 3743 143 88 55
2013 3314 116 77 39
2014 4558 98 66 32
2015 4278 105 72 33
2016 4120 91 66 25
2017 4525 103 67 36



Ulkomailla keinoemotoiminta on liiketoimintaa. Keinoemotamman voi vuokrata 
maksua vastaan. Keinoemoina käytetään tammoja, joiden oma varsa siirretään 
kasvamaan varsalaumaan kun tamma menee hoitamaan orpovarsaa.
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Myös tammoille, joilla ei ole varsaa saadaan aikaan 
maidontuotanto hormonihoidon avulla. 
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Yhdistäminen onnistuu

• kun toisilleen vieraaseen 
tammaan ja varsaan 
tartutetaan sama haju

• kun tammaa autetaan 
oikeissa olosuhteissa 
ymmärtämään mitä siltä 
halutaan

• kun toimitaan 
rauhallisesti ja 
päättäväisesti
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Kun tarvitset keinoemoa

• Lypsä maitoa varsan emältä mahdollisimman paljon 
• Huolehdi varsan vasta-aineiden riittävästä saannista
• Hae keinoemotamma heti kun se on mahdollista
• Varaa riittävästi aikaa ja päättäväisyyttä tamman ja varsan yhdistämiseen, 

älä luovuta liian helposti
• Jos epäonnistut ensimmäisen keinoemotarjokkaan kanssa, kokeile toista 

tammaa
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Varsa on helpointa totuttaa uuden tamman alle kun sitä on 
tuttipulloruokittu ”oikein”
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Jos varsasi kuolee 
ja haluat tarjota 
tammaasi 
keinoemoksi 
ota huomioon, että

• Tamma ehtyy 4 – 7 päivän kuluessa jollei se ei imetä
• Jos mahdollista säilytä tamman oman varsan hajuja
• Paras tulos yhdistämisessä saadaan, kun tamma menee orpovarsan luokse
• Sovi etukäteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti tamman hoidosta ja 

palauttamisesta. Tee kirjallinen sopimus tamman lainasta. 
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Kuinka onnistut 
Esimerkki Australiasta ja Yhdysvalloista

Keinoemotamman omalla 
varsan päällä pidetään 
loimea vähintään 1 vrk 
ennen kuin tamma lähtee 
hoitamaan vierasta 
varsaa
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• Noin 2 tuntia ennen tamman lähtöä omalle varsalle laitetaan kuonokoppa että 
tamman utare täyttyy kun varsa ei pääse imemään

• Varsa ja sen päällä oleva loimi käsitellään voimakkaasti haisevalla aineella, es 
vauvaöljy-piparminttuöljysekoituksella

• Tamman sieraimiin ja turpaan voidellaan samaa öljysekoitusta mitä varsaan ja varsan 
loimeen on laitettu

• Tamma ja varsa lähtevät molemmat kohti keinoemotammaa odottavaa varsaa

•Tamman oma varsa jää 
kuljetusautoon kun tamma lähtee 
uuden varsan luokse. Oma varsa 
viedään niin kauas, ettei sen 
hirnunta kuulu
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• Tamma viedään silmät peitettynä varsan karsinaan
• Tammat rauhoittuvat yleensä heti kun varsa on vierellä
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• Varsaa pidetään n 2 h ajan tamman vierellä 
• Vähitellen tamman annetaan haistella varsaa, varsan seisoessa sen vierellä
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• Silmien päällä olevaa peitettä  
raotetaan, varsaa haistatetaan 
ja lopulta peite poistetaan ja 
varsaa haistatetaan lisää

• Ensiksi loimen päältä, sitten 
päästä ja kaulasta ja paikoista 
missä varsan ominaishaju on 
voimakkain

• Varsaa kuljetetaan pois 
tamman luota, tamma seuraa 
sitä katseellaan, perästä 
seuraten tai höristen

• Kun näin tapahtuu tamma-
varsapari on muodostunut
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Varsomaton tamma 
keinoemoksi 

hormonihoidolla

• Yhdysvalloissa moni ravihevoskasvattaja on 
siirtynyt tuottamaan keinoemotammansa itse jo 
olemassa olevista tyhjistä tammoista

• Keinoemoiksi valitaan tammoja, joiden tiedetään 
hoitavan varsansa hyvin ja jotka ovat hyviä 
käsitellä

• Eettinen
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Tamman ja varsan yhdistäminen

Tamma ja varsa voidaan yhdistää tamman ollessa pakkopilttuussa tai vaikka karsinassa
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Parinmuodostusta voidaan nopeuttaa hieromalla tamman kohdunkaulaa ja kohdunsuuta 
2-4 minuutin ajan.
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Hyvää kevättä ja onnistuneita varsomisia
Kiitos!

Heli Lepo, keinoemovälitys, gsm 050 30 97 555
facebook: SHKL:n Keinoemovälitys 19
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