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Hei kaikki!  
 
Eläinlääkärí Antti Kinnunen on tänään tutkinut Olivian. Juttelin eläinlääkärin kanssa tuoreeltaan 
puhelimitse. Kirjallisen epikriisin tutkimuksesta saan myöhemmin postitse, ja lähetän sen nähtäväksi 
kunhan se tulee. 
 
Vajaan viikon vanhalle jännevammalle tyypillisesti oli jalasta turvotus laskenut, eikä hevonen ontunut jalkaa 
juurikaan. Vauriokohta oli kuitenkin edelleen paksuuntunut ja arka. Eläinlääkäri teki Olivialle kliinisen 
tutkimuksen, ontumatutkimuksen sekä tutki vaurioituneen kohdan ultraäänellä. 
 
Tutkimuksessa vauriokohta tarkentui. Kyseessä on vasemman etujalan ulomman koukistajajänteen 
yläosan vamma. Vamman sijaintikohta polvitaipeessa on hankala nivelen läheisyyden takia, nämä vammat 
tyypillisesti myös paranevat muita pinnallisen kokuistajan vammoja heikommin. Vamma ei johdu 
rakenteellisesta heikkoudesta tai vääränlaisesta liikutuksesta, vaan se on tullut jalkaan tapaturmaisesti. 
 
Repeämä on pituudeltaan n.5cm ja laajudeltaan noin 30% (jännevammojen laajuutta luokitellaan sen 
mukaan, kuinka monta prosenttia jänteen poikkileikkauksesta on repeytynyt. Nyrkkisääntönä voi pitää, että 
alle 15% repeämä on lievä, 15-25% kohtalainen ja yli 25% vakava). 
 
Tämä varmistaa jo viime viikolla uumoillun pelon, että Olivia ei valitettavasti voi juosta kilpaa enää tämän 
meidän raviliigan aikana. Jännevammojen paraneminen on kuukausien prosessi, vuosikin on näiden 
vammojen kanssa joskus lyhyt aika. Tulevaisuudessa paluu kilpahevoseksi on myös epävarmaa. Juttelin sekä 
eläinlääkärin, että Tommin kanssa puhelimessa paranemisennusteesta, ja molemmat suosittelivat Olivialle 
siitostamman uraa. Kuntoutuminen kilpahevoseksikin on eläinlääkärin mukaan mahdollista, mutta hyvin 
epävarmaa, eikä voida antaa takuita, että jalka kestäisi tulevaisuudessa kilpailukäyttöä. 
 
Olivialla on kuitenkin tällä hetkellä kaikki hyvin, eikä sillä ole kipuja. Tulevien päivien aikana se tulee 
todennäköisesti siirtymään hevosten kuntoutuspalveluja tarjoavaan talliin, jotta jalalle annetaan 
mahdollisimman hyvä mahdollisuus paranemiseen. Tulen tiedottamaan Olivian sijoituspaikasta ja 
hoitomuodoista heti, kun saan tietää enemmän. Oliviaa kuntoutetaan niin kauan kun se on meidän liigan 
omistuksessa. Joulukuussa raviliigahevosten mennessä myyntiin on jalan paraneminen toivottavasti 
edennyt jo aimo harppauksen, ja silloin eläinlääkäri voi todennäköisesti tehdä uuden arvion kilpailukäytön 
mahdollisuudesta. Uusi omistaja, on se sitten kuka hyvänsä, tekee tämän jälkeen luonnollisesti itse 
päätöksen joko hevosen siirtämisestä siitokseen tai kilpaurille paluun yrityksestä. Varmaksi voidaan sanoa 
vain, että kuka Olivian omistaakaan ja onpa sen käyttötarkoitus mikä hyvänsä, tulee sillä tulee varmasti aina 
olemaan faneja ja seuraajia enemmän kuin hevosilla keskimäärin! 
 
Valitettavasti meidän raviliigamme kilpailut päättyivät tältä erää siis tähän, vuoden päätavoitteen 
kynnykselle. Tilanne on äärimmäisen harmillinen, eikä tällaista varmasti kukaan halunnut. 
Ammattivalmentajat saavat elantonsa siitä, että heillä on tallissaan menestyviä hevosia, joten harmi ja 
menetys on tällä hetkellä suurta myös Kylliäisillä. Tällaisille odottamattomille onnettomuuksille ei vaan 
mitään voi, vahinko ei tule kello kaulassa. Hevosen hyvinvointi on aina ykkösenä, se menee kaikkien 
kilpailusuunnitelmien edelle.  
 
Koitetaan näin surullisten uutisten keskelläkin muistaa, että meillä on Olivian kanssa ollut aivan huikaiseva 
matka! Kuka olisi kolme vuotta sitten uskonut, että pikkuinen tähtityttömme kilpailee kolmevuotiaana 
Kriteriumia myöten kaikissa ikäluokkakilpailuissa, mihin sillä yritettiin? Kuka olisi uskonut sen nelivuotiaana 
ravaavan Kuopio Stakesissa kahdesti saman illan aikana 12-alkuisen ajan? Me olemme olleet 
hevosenomistajina onnekkaita! Moni ei elämässään saa itselleen Kriteriumfinalistia, raviliigan kautta 
sellainen tuli todeksi jopa monelle ensikertalaiselle. Oliviaa ei olisi kilpailutettu näin, ellei se olisi ollut siihen 
valmis. Pitää muistaa, että Olivia on tähän asti ollut hyvin terve hevonen. On todella harmillista, että 
tapaturmainen vamma katkaisi nelivuotiskilpailukauden ennen aikojaan. 
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Vaikka Olivian kilpailut on vähintään tältä vuodelta juostu, ei meidän raviliigataipaleemme vielä pääty. 
Tiedotan Olivian kuulumisia edelleen samalla tavalla kuin ennenkin, noin kahden viikon välein. Lisäksi liigan 
pikkujoulut lähestyvät, 24.11. juhlitaan meidän liigamme viimeistä yhteistapaamista ja pikkujoulua yhdessä 
Piskon Merkin kimppalaisten kanssa. Loppukauden aikana voimme myös jännittää raviliigasiskojen ja -
veljien otteita, eikä tietenkään pidä unohtaa raviliigarankingia! Meidän joukkueemme johtaa sitä tällä 
hetkellä ylivoimaisesti, mutta riittääkö etumatka loppuun asti, nyt kun Olivia ei enää voi kartuttaa 
voittosummaansa?  
 
Mikäli teillä on kysymyksiä Olivian loukkaantumisesta, myymisestä tai liigan loppumisesta, niin laittakaa 
mulle viestiä. Selvitän vastauksia Tommilta, eläinlääkäriltä tai muilta asiantuntijoilta, ja koitan vastata 
kysymyksiin yhteisesti, jos sattuu käymään niin, että joku muukin on pohtinut samaa. 
 
Tästä pääset lukemaan vuonna 2012 Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton lehdessä Hevosenomistajassa 
julkaistun artikkelin hevosen jännevammoista. Jutun on sattumoisin kirjoittanut Teivon raviliigan 
kimpanvetäjä Veera Ahlgrén (ent.Nieminen). Suosittelen tutustumaan, mikäli jännevammat kiinnostavat 
laajemmin. 
 
Hopeareunuksia sadepilville toivoen, 
 
Johanna 
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