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Heipä hei Olivialaiset! 

Eläinlääkäri Antti Kinnunen tarkasti tänään Olivian jalan. Tiedossa on ihan mukavia uutisia, mutta ensin 
muistutus liigan pikkujouluista!  

Älä anna kaamoksen masentaa, vaan tule hoidattamaan mielialaasi raviterapialla Jokimaan kimppojen 
yhteisiin pikkujouluihin torstaina 24.11.2016 klo 18! Tarjolla on mm. maittava buffet-pöytä, muistelua 
liigataipaleestamme ja jo perinteeksi muodostunut tietovisa. Joulupukkikin saapunee tervehtimään kaikkia 
kilttejä omistajia… Oliviaa käydään tapaamassa tallilla ennen pikkujouluja (lähtö klo 17.15 alakerran toto-
hallin infotiskiltä) ja ravintola Hippodromista löytyy alkulähtöjen ajan allekirjoitettavaksi myös kiitoskortti 
Tommille ja Kylliäisen tallin väelle. Illan aikana meille kimppalaisille on tiedossa edustustehtäviä ainakin 
Tommin palkitsemisen ja kiittämisen muodossa.  

Jonkin verran varastoista löytyy vielä myös Oliviasta teetettyjä postikortteja, tule ostamaan omasi 
pikkujouluista muistoksi ainutlaatuisesta liigataipaleestamme!  

Viimeinen ilmoittautumispäivä pikkujouluihin on huomenna keskiviikkona 16.11. Ilmoittaudu mukaan 
tämän linkin kautta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZzTyplhueoxSyDdqQPenTXlVLnIWyVAzy6chGruBTPZ2Dw/v
iewform?c=0&w=1 
 

Sitten Olivian jalan kimppuun! 

Paula vei Olivian tänään eläinlääkäri Antti Kinnusen tarkastettavaksi. Tärkein viesti oli, että jalan 
paraneminen edistyy hyvin. Siitä huolimatta Olivian kilpauran mahdollinen jatkuminen on vielä hyvin 
epävarmaa, koska repeämä on ollut iso ja se on hankalassa paikassa. Tärkeintä kuitenkin on, että tällä 
hetkellä paraneminen edistyy kuten pitääkin. Vammakohta on ”sulanut” (=turvotus laskenut), vaikka polven 
alapuolelta jalka on vielä paksumpi kuin terve jalka. Ultraäänellä näkyi, että repeämä on alkanut arpeutua. 
Kuntoutusta jatketaan samalla kaavalla kuin tähänkin asti, mutta ohjelmaan lisätään hiukan liikettä 
kävelykoneessa ja jalkaa venytellään, ettei arpi jämähdä liian joustamattomaksi. 

”Arviota kilpailukäytön mahdollisuudesta ei oikeastaan pysty vielä antamaan. Todennäköisesti Olivian jalka 
tulee kestämään jonkinlaista käyttöä, mutta pystyykö se treenaamaan ja palaamaan sille tasolle mille 
tällaisen hevosen pitäisi, sitä ei voi sanoa vielä. Eikä jännevammojen kohdalla voi takuita antaa oikeastaan 
missään vaiheessa, sillä arpi on aina arpi, eikä se vedä vertoja jänteen kestävyydelle,” selvitti eläinlääkäri 
Kinnunen. 

Eli tilanne on Olivian paranemisen suhteen hyvä ja stabiili, mutta tulevaisuudesta on tässä vaiheessa 
aikaista sanoa mitään. 

Seuraavan kerran Olivia käy eläinlääkärin tarkastuksessa joulukuussa raviliigahevosten 
myyntitarkastuksessa. Todennäköisesti silloinkaan ei vielä pystytä arvioimaan, miten jalka kestäisi 
valmennus- ja kilpakäyttöä. Tämä ei estä Olivian myymistä (kaikki raviliigahevoset myydään siinä kunnossa, 
missä ne ovat liigan loppuessa), mutta vaikeuttaa todennäköisesti tulevan myyntihinnan arvioimista. 
Tulevan omistajan mietittäväksi jää, kannattaako Oliviaa vielä yrittää valmentaa ja kokeilla jalan 
kestävyyttä, vai siirretäänkö se siitokseen ja annetaan mahdollisuus ilahduttaa ravien ystäviä hyvillä 
varsoilla. Tärkeintä nyt kuitenkin on, että Oliviaa kuntoutetaan mahdollisimman hyvin niin kauan, kun se 
on meidän omistuksessamme. 
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Nähdään ensi viikolla pikkujouluissa! 

terveisin, 

Johanna 

P.S. Vielä ehtii ilmoittautua myös Killerin raviliigariehaan lauantaina 3.12.2016! Järjestämme 
bussikuljetuksen Jokimaalta Jyväskylään ja takaisin jos kiinnostuneita on tarpeeksi - viime viestiin oli 
lipsahtanut näppäilyvirhe aikataulujen suhteen. Lähtö Jokimaan raviradalta tulee olemaan n. klo 10.00 ja 
itse tapahtuma alkaa Jyväskylässä klo 12.30. Paluukuljetus lähtee takaisin klo 18 viimeisen 76-lähdön 
jälkeen eli Lahdessa ollaan kahdeksan jälkeen. Tsekkaa liitteenä oleva ilmoitus ja ilmoittaudu mukaan tästä 
linkistä. 
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