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Hei Olivialaiset! 

Nyt kuuluu vähän jobinpostia Jokimaalta. Olivialle tehtiin kiimahoito suunnitelmien mukaan huhtikuun 
lopussa ja varoaika oksitosiinipiikeistä loppui toukokuun puolella helatorstaina. Sen takia 
Kasvattajakruunun alkuerä jäi vappuaattona Olivialta väliin. Oksitosiini on hormoni, joka ei millään tavalla 
vaikuta suorituskykyyn. Siinä mielessä doping-varoajasta puhuminen kuulostaa hiukan yliampuvalta, vaikka 
kyseistä termiä lääkehoidon yhteydessä yleensä käytetäänkin. Oikeasti kyseessä on siis sallitun lääkehoidon 
varoaika. 

Raviurheilussa hevonen ei itse päätä kilpailemisestaan eikä lääkityksestään, vaan vastuu päätöksistä on 
ihmisellä. Hevosten hyvinvoinnin takaamiseksi meidän täytyy siis olla varmoja, että hevosella ei kilpailla, 
mikäli sen terveydentila ei sitä salli, eikä sen suorituskykyä yritetä parantaa lääkkeellisesti. Siksi hevosille 
kilpailujen lähettyvillä annettuja lääkityksiä kontrolloidaan säädöksin. Nyrkkisääntönä on, että 
kilpailutilanteessa hevonen ei saa olla lääkityksen alaisena, mutta tarvittaessa hevosta täytyy kuitenkin 
voida hoitaa myös kilpailujen lähettyvillä. Siksi eri lääkeaineille on määritelty varoaika sekä kilpailuja varten 
(doping-varoaika) että sen varalle, jos eläin päätyy elintarvikeketjuun (käytännössä eläimestä saatavan lihan 
tai maidon käyttö). Lisäksi tietyille hoitaville toimenpiteille on tarkat säännöt kuinka paljon ennen kilpailuja 
niitä saa tehdä. 

Kiimahoidon kilpailuvaroaika on siis nyt jo ohi ja Tommin alkuperäinen ajatus oli ilmoittaa silmäterämme 
starttiin ensi keskiviikoksi Vermoon Derbyn tammakatsastukseen, mutta maanantain treenilenkin 
perusteella suunnitelmia oli pakko muuttaa. 

”Kun lähdin ajamaan tammalla, oli se todella jäykkä. Aluksi se vain köpötteli aisojen välissä. Hetken 
liikuttuaan se kyllä sitten notkistui, mutta ei tämä hyvä merkki ollut. Viime vuonna Olivia oli koko kesän 
enemmän tai vähemmän jäykkä pitkittyneen kiiman jäljiltä, mutta nyt se oli vielä jäykemmän oloinen. 
Juttelin lenkin jälkeen eläinlääkäri Väihkösen kanssa, ja hänen mielipiteensä oli, että joko kiimahoito ei ole 
vielä ehtinyt vaikuttaa tai sitten se ei toiminut tällä kertaa ollenkaan, ja siksi tamma on vetänyt itsensä 
juntturaan. Otimme varmuuden vuoksi Oliviasta verikokeen, josta määritettiin lihasarvot, mutta ne olivat 
normaalit. Keskiviikkona Olivialla kävi taas tuttu hieroja, Kaisa, jonka mukaan Olivian koko lihaksisto on nyt 
krampissa. Kilpaileminen siirtyy siis tulevaisuuteen. Kuopio Stakes kesäkuun alussa on edelleen 
mahdollisuuksien rajoissa ja tavoitteena on sinne päästä, mutta hevosen hyvinvointi edellä mennään koko 
ajan. Nyt siis ensin katsotaan Olivia kuntoon ja kilpailemista mietitään sitten”, kertoi Tommi vakavana. 

Näyttää siltä, että muuten niin hyvän kilpatammamme akilleen kantapää ovat kiimat. Kiimaoireiden 
voimakkuus ja hevosten reagoiminen niihin vaihtelee. Yleensä oireet eivät estä kilpailemista, vaikka tammat 
eivät usein olekaan ihan omia itsejään kiiman aikana. Toisilla tammoilla kiimaoireet voivat kuitenkin olla 
todella pahoja ja estää kilpailemisen lisäksi hevosen normaalin elämän. Olivia ikävä kyllä kuuluu tähän 
jälkimmäiseen joukkoon. Sen elämää haittaavia oireita ovat mm. väkisin sahapukkimaisessa asennossa 
seisominen, jatkuva virtsaaminen ja seinien ym jatkuva potkiminen. Olivian tapauksesta erityisen ikävän 
tekee se, että ilman kiimankatkaisupiikkiä ei kiima lopu lainkaan. Normaalissa tilanteessa tamman kiima 
toistuisi kolmen viikon välein ja varsinainen kiima-aika kestäisi muutaman päivän. 

”Uskon, että Olivian jäykkyys liittyy kiimaan. Koska aiheuttajia voi tietysti olla muitakin, niin Olivia saa nyt 
huilia hetken ja sitä tutkitaan tarvittaessa lisää, jotta päästään kiinni vaivan aiheuttajaan. Jos kiimahoito ei 
toiminut, niin suunnittelemme eläinlääkärin kanssa seuraavan vaihtoehdon tamman hoitamiseksi. Nyt 
täytyy vaan sitten vähän malttaa tamman kanssa, jotta saadaan Olivia taas iskussa radalle", Tommi painotti. 
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Tällaiset uutiset ovat ikäviä, mutta raviurheilussa hevosen hyvinvointi menee kaiken edelle. Vaikka 
valmentajat ja ohjastajat ajavat radalla tosissaan kilpaa ja koittavat saada hevoset antamaan kaikkensa, niin 
tosiasiassa kaikki valmentajan työssä tähtää hevosen terveenä pitämiseen ja hyvinvointiin. Onneksi voimme 
luottaa Kylliäisen tallin ammattitaitoon tässäkin asiassa. Siellä tehdään varmasti kaikki mahdollinen Olivian 
eteen. 

Toivottavasti mulla on seuraavalla kerralla mukavampaa kerrottavaa. Siihen asti nautitaan kuitenkin 
alkavasta kesästä! 

terveisin, 

Johanna 
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