
Olivia postia 25.10.2016 

Hei Olivialaiset! 

Liitteenä on skannattuna lupaamani lausunto, jonka eläinlääkäri Antti Kinnunen antoi tutkittuaan Olivian 
12.10.2016. 

Olivia on siirtynyt viime viikolla kuntoutukseen Paula Stenbergille Hämeenkoskelle. Paula on Team 
Jokimaan ravivalmentaja, joka muistetaan muun muassa kasvattamansa, omistamansa ja valmentamansa 
huipputamman Pearly Hillin takaa. Paula valmentaa edelleen, mutta painopiste on siirtynyt kuntoutettaviin 
hevosiin. Tallilla on vesikävelylaite, laserhoitomahdollisuus, suolahuone ja infrapunasauna. Oliviaa jo 
Kylliäisillä kuukausittain hoitanut hevosfysioterapeutti Annakaisa Ventomäki kuuluu myös tallin tiimiin. 

Paula kertoi Olivian kotiutuneen hyvin talliin jo vajaassa viikossa. Jalka oli kuulemma ollut aika ruma 
(=turvonnut), mutta Olivia kävelee sillä kuitenkin suht hyvin. Jännevaivaiselle hevoselle liike on aina 
lääkettä, joten Olivia ulkoilee mahdollisimman paljon. Se on yksin tarhassa, jotta mitkään pienet kinat 
kaverin kanssa eivät aiheuttaisi nopeita liikkeitä. Sellaiset eivät tekisi parantuvalle jänteelle hyvää. 
Viereisissä tarhoissa on kuitenkin ruunia ja tammoja kavereina, ja hevoset pääsevät myös koskettelemaan 
toisiaan aidan yli. Olivia vaikuttaakin alkukankeuden jälkeen jo rennolta ja hyväntuuliselta kaverienkin 
suhteen. Tarhoissa on katokset ja hevosilla loimet, joten ne ovat myös yöt ulkona aina säiden salliessa. 
Hevosilla on koko ajan tarjolla vapaasti heinää. Aamun väkirehutarjoilun jälkeen hevoset otetaan sisään 
aamupäiväksi, jolloin ne lepäilevät tallissa. Kolme kertaa viikossa Olivian jalkaa hoidetaan ensin laserilla ja 
sen jälkeen on tulevaisuudessa vuorossa myös vesikävelyä. Iltapäivällä se menee taas ulos. Tätä jatketaan 
toistaiseksi. Eläinlääkäri kontrolloi jalan tilannetta marras-joulukuussa ja sen jälkeen tiedetään taas vähän 
paremmin, mikä jalan paranemisennuste on. 

Nyt kun Olivia on ollut tallissa vasta muutaman päivän, ei vesikävelyä ole vielä aloitettu. Jalkaa on kuitenkin 
hoidettu laserilla. Paula kertoi hänellä olevan käytössä pieni laser, joka hoitaa jalkaa pinnallisesti 
vilkastuttaen verenkiertoa. Mitään haittaa hoidosta ei ole, sillä laser ei pienen koonsa takia vaikuta kovin 
syvälle kudoksiin. Tällä viikolla Olivia aloittaa myös vesikävelyn. Jatkossa Olivia on vedessä vähintään 3 
kertaa viikossa. Vesikävely, kuten muutkin terapiamuodot, suunnitellaan aina hevosen mukaan: laitteessa 
pystyy säätämään harjoitusta jokaisen hevosen tarpeisiin. Lähes kaikki on säädettävissä yksilöllisesti, veden 
määrä ja lämpötila, maton vauhti jne. Säädöillä voidaan jumppauttaa eri lihasryhmiä tai hoitaa vammoja, 
kyseessä on siis hyvin monipuolinen terapiamuoto. Vesitreeni kestää yleensä puolesta tunnista tuntiin, 
mutta ensin hevonen totutetaan treeniin lyhyemmillä pätkillä. Oliviallahan on kokemusta vesikävelystä 
viime kaudelta, jolloin vesimattotreeniä käytettiin jumppaamaan sen selän lihaksistoa. Todennäköisesti 
tammamme pääsee tälläkin kertaa nopeasti sinuiksi vesitreenin kanssa. 

Vesikävely on jännevammalle ihanteellista liikettä, sillä liikunta vähentää jalan turvotusta ja vesi estää 
painevaurioiden syntymistä. Veden paine hieroo lempeästi ja laittaa nesteet liikkeelle. Hevosen jänne on 
uskomattoman kovaa ja joustavaa materiaalia, mutta se on huono paranemaan. Repeämäkohtaan syntyy 
aina arpikudosta. Arpikudos ei jousta, eikä muutenkaan toimi terveen jänteen tavoin. Jännevamman 
kuntouttamisen tavoitteena on siis minimoida arpikudoksen määrä ja säilyttää jänteen toiminta 
mahdollisimman entisellään. Se vuoksi jännevammaista hevosta ei koskaan saa jättää vain seisomaan, vaan 
se tarvitsee paljon kontrolloitua liikettä. Tähän tarkoitukseen vesikävely on omiaan. Hevosia ei myöskään 
akuuteimman vaiheen jälkeen kipulääkitä, jotta ne osaisivat itse varoa aiheuttamasta kipua jalkaan 
liikkuessaan. Tällöin ei tarvitse pelätä, että parantuva jänne ylirasittuisi. 
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Pikkujoulut 24.11.2016 

Laittakaahan kalenteriin meidän joukkueemme viimeiset pikkujoulut (snif!) torstaina 24.11.2016! 
Pikkujouluilemme yhdessä Merkkiläisten kanssa, mutta luvassa on varmasti myös hiukan menneiden 
muistelua… Paula on luvannut tuoda Olivian Jokimaalle pikkujoulujen kunniaksi, joten rakas tammamme 
on tavattavissa, lahjottavissa ja valokuvattavissa Kylliäisillä (valokuvia varten kannattaa tulla ajoissa 
paikalle, koska ilta pimenee nopeasti!) pikkujouluravien alkupuoliskolla. Eiköhän me Kylliäisillekin keksitä 
jokin muisto näistä menneestä kolmesta ja puolesta vuodesta… Pikkujouluista tulee lisää infoa 
myöhemmin, mutta laittakaa jo päivä kalenteriin. 

Jokimaalla pääsee muuten ihailemaan Olivian voittamia pokaaleja! Alakerran Toto-halliin infopisteen 
viereen on pystytetty upea palkintokaappi, jotta kaikki Olivialaiset pääsevät nauttimaan voittopysteistä ja 
hienosta Kasvattajakruunun alkuerän voittoloimesta. Käykääpä katsomassa kun käytte Jokimaalla, 
pitkänmatkalaisille löytyy facebookista kuva!   

Nyt vaan pidetään peukkuja, että Olivian paraneminen etenee hyvin Paulan hellässä huomassa! 

 

Terveisin, 

Johanna 

P.S. Mikäli Olivian jatko-omistus kiinnostaa, käy pikaisesti vastaamassa kyselyyn osoitteessa 

https://www.webropolsurveys.com/S/D36E7C246EC482F8.par 

 

Jatkan piakkoin keskustelua kaikkien kiinnostuksensa ilmaisseitten kesken. Varmaksi ei Olivian saamista 
tietenkään voi luvata, kun kyseessä on tarjouskilpailu, mutta kyllä me ainakin yritetään =). Kyselyssä on 
mukana sekä siitostamma- että kilpahevosvaihtoehdot, vaikka vastatessa kannattaa muistaa, että mikä 
tahansa tamma saattaa olla tulevaisuudessa siitostamma, vaikka se olisi kilpahevoseksi ostettu. Elävien 
eläinten kanssa asiat ei aina mene niin kuin suunnittelee, ja onnettomuuksia tapahtuu, kuten Olivian tapaus 
konkreettisesti muistutti. Kysely ei vielä sido mihinkään, sen tarkoituksena on vain kartoittaa, kuinka isoa 
kimppaa tässä mahdollisesti ollaan kokoamassa. Ennen ostopäätöksen tekoa tulee eläinlääkäri vielä 
tutkimaan Olivian ja antamaan ennusteen sen kilpailukäytön mahdollisuuksista. 
 
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
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