
Olivia postia 17.3.2015 
Hei kaikki Olivialaiset! 

Olivian treeni on Tommin mukaan jatkunut normaalisti edelleen. Vuohiset ovat parantuneet, mutta 
varmuuden vuoksi tammasta otettiin viime viikolla verikoe, jotta voidaan varmistua, ettei veriarvoissakaan 
ole taudin jäljiltä sanomista. Tarvittaessa Olivia saa vielä lyhyen lääkekuurin, mikäli eläinlääkäri arvioi sen 
hyödylliseksi. Vuohistauti on viruksen aiheuttama, joten siihen ei muuta lääkettä ole kuin aika, mutta aivan 
kuten ihmisillä, myös hevosilla tulee virustautien päälle joskus bakteerien aiheuttamia jälkitauteja. Nämä 
yritetään saada kiinni jo ennen taudin puhkeamista verikokeilla, ja lääkitään tarvittaessa. 
 
Terveydentilan puolesta Olivian lähitulevaisuus näyttää siis hyvältä, mutta pieniä mustia pilviä on 
hevosemme uran aloituksen päälle silti kerääntynyt. Kevät on nimittäin herättänyt tammahevosten 
kiimakierron, ja ainakin näin alkukeväästä Olivia tuntuu kärsivän hyvin voimakkaista kiimoista. Kyse on 
luonnollisesta ja itsessään hevoselle täysin harmittomasta asiasta, lisääntymisen kannaltahan toimivat 
kiimat ovat äärimmäisen tarpeellisia. Kilpahevoselle voimakkaat kiimaoireet voivat kuitenkin olla hyvin 
harmillisia, sillä pahimmissa tapauksissa hevoset jopa vahingoittavat itseään esim. potkimalla seiniä 
voimakkaasti tai puremalla kylkiään kiimakierron aktiivisimpina päivinä. Kiimaoireet ovat yksilöllisiä, eli 
tammat voivat olla hyvin hermostuneita, kiertää kehää, tai seisoa kuin liimattuina paikallaan ja virtsata 
päälleen. Yhteistä voimakkaista kiimoista kärsiville hevosille on se, että jossain muodossa kiimat haittaavat 
myös kilpailemista, sillä lievissäkin muodoissa kiimat saattavat murentaa tamman keskittymiskyvyn 
kilpailuissa ja voimakkaasti kiimoista kärsivä tamma harvoin suorittaa kiiman aikana tasollaan. Olivian 
kiimat ovat olleet niin voimakkaita, että jopa hevosen valjaisiin saaminen on ollut työn ja tuskan takana 
pahimpien oireilujen aikana. 
 
Hevosen kiimakierto kestää keskimäärin 21 päivää. Itse kiima on noin 5vrk - viikon mittainen, tosin kaikkein 
voimakkain oireilu kestää yleensä 2-4 päivää ja toistuu siis kolmen viikon välein. Jotkut yksilöt saattavat 
oireilla voimakkaasti viikonkin. Tammojen kiimakierto herää auringon mukana, eli lisääntyvä valon määrä 
saa kiimakierron toimimaan Suomessa maaliskuun tienoilla ja kiimat kiertävät kolmen viikon sykleissä 
syksyyn asti. Tammat voivat näyttää kiimaa myös ympäri vuoden, mutta normaaleissa talliolosuhteissa 
näkyvät kiimat loppuvat yleensä syksyn pimeyteen. Yleensä kevään ensimmäiset kiimat ovat kaikkein 
voimakkaimmat, eli on mahdollista, että Olivian oireilu helpottaa ajan hieman kuluessa. Viime vuonna 
Olivia ei vielä osoittanut merkkejä häiritsevistä kiimoista, joten tämä on myös yksi merkki siitä, että 
tammamme alkaa olla oikea nuori neiti eikä mikään varsa enää.  

Varsinaista hoitoa voimakkaisiin kiimoihin ei oikein ole. Muille kuin kilpahevosille voidaan tarvittaessa 
käyttää suun kautta annosteltavaa hormonivalmistetta, mutta sitä ei saa kilpailujen yhteydessä käyttää, 
joten kilpahevoselta kyseinen apu on poissuljettu. Muitakin hoitoja on kuitenkin olemassa, ja niitä 
Oliviallekin kokeillaan, mikäli kiimat jatkuvat yhtä voimakkaina. Oliviaa on aluksi tarkoitus hoitaa 
akupunktiolla, jotkut hevoset ovat saaneet avun ihan vain siitä. On olemassa myös muita hoitoja, joita 
voimakkaisiin kiimaoireisiin käytetään, esim. kuulien asettaminen kohtuun. Tammat ovat yksilöitä, ja eri 
hevosille toimivat eri hoitomuodot, siksi Oliviallekin saatetaan joutua kokeilemaan useampia hoitoja ennen 
kuin apu löytyy. Nyt meiltä omistajilta kysytäänkin sitten malttia Olivian starttihaaveiden ja hoitojen kanssa. 
Onneksi yksi Suomen ehdottomasti parhaista ”tammaspesialisteista”, eläinlääkäri Leena Väihkönen, pitää 
klinikkaa Orimattilassa ja hoitaa myös Oliviaa.  
  
Mikäli kiimojen esto aiheena kiinnostaa, voi aiheesta lukea lisää kesällä 2010 julkaistusta Hevosenomistaja-
lehden artikkelista (kirjoittaja allekirjoittanut) täältä. 
 
Ja jos mikään muu ei auta, niin voimme piristää itseämme toteamalla, että syksylläkin on rahaa tarjolla, ja 
hyvä hevonen ehtii kyllä voittosummansa tienata, vaikka kevät menisikin kiimaoireillessa. Vielä ei 
kuitenkaan kannata heittää kirvestä kaivoon, vaan toivotaan avun kiimaoireisiin löytyvän ja että 
pääsisimme jo pian ihailemaan prinsessaamme ihan oikeissa ravikilpailuissa! 

Lämmintä kevättä kaikille hevosemme kiimoista huolimatta! Hollannissa kukkivat jo krookukset, ihan kohta 
se kevät on todellisuutta täällä Pohjolassakin :). 
  
Terveisin 
Johanna 

http://www.shkl.net/wp-content/uploads/2011/04/2_2010_2.pdf

