
Olivia postia 26.10.2014 

Soittelimme Tommin kanssa, ja hänellä oli tällä kertaa ikävämpää kerrottavaa, Olivia on nimittäin sairaana. Mistään 
vakavasta ei ole kyse, hevoset saavat syysflunssia siinä kuin ihmisetkin. Tommi kertoi, että heillä on muutaman viime 
viikon ajan useampi hevonen köhinyt ja sairastellut, ja nyt se virus oli sitten tarttunut Oliviaankin. Kuumetta tammalla 
ei ole ollut, mutta tallin henkilökunta oli huomannut Olivian ja muutaman muun kaksivuotiaan olevan hieman 
nuupallaan olevan oloisia, karva oli mennyt vähän kiillottomaksi ja niin poispäin. Tommi kertoi, että harjoituslenkillä 
he olivat ajaneet vasta lämmittelyn, kun hän oli jo huikannut muille, että eiköhän lähdetä takaisin talliin, niin 
haluttomia ja väsyneitä varsat olivat olleet. Oliviasta oli otettu verikoe sairauden laadun selvittämiseksi ja varsinaista 
bakteeritulehdusta siitä ei löytynyt. Sen sijaan veriarvot heittivät virustartunnalle tyypillisesti, joten ainoa hoitomuoto 
tammallemme tässä tilanteessa on lepo. Virustartuntaanhan eivät penisilliinit tai muut lääkkeet auta, se on vaan 
sairastettava. 
 
Nyt tammamme saa siis parin viikon huilin, jonka jälkeen aloitetaan kevyt ajaminen ja otetaan kontrolliverikokeet. 
Varsinaiseen valmennukseen palataan vasta kun hevonen tuntuu terveeltä ja veriarvot ovat palautuneet normaaleiksi. 
Myös hevosilla on nimittäin riski sairastua jälkitauteihin, esimerkiksi sydänlihastulehdukseen, mikäli niitä rasitetaan 
ennen kuin ovat kunnolla parantuneet taudista. 
   
Jos Olivia parantuu taudista ripeästi, niin loppuvuoden suunnitelmia tällainen pieni sairastuminen ei muuta. Virukset 
ovat kyllä siitä inhottavia, että aina ne eivät parane ihan siinä ajassa kuin toivottaisiin. Mutta hevonen ei ole kone, ja 
elävien olentojen kanssa on vaan totuttava siihen, että aina hyviäkään suunnitelmia ei voi toteuttaa. Sairastumiset on 
vain sairastettava, ja katsottava reippaasti eteenpäin. Ikuisuuksia nämä syksyn köhät eivät onneksi kuitenkaan kestä. 
Parasta lääkettä ovat raitis ilma ja lepo, ja niitä Olivia Kylliäisten luona saa kyllikseen. 
   
Muistattehan myös fanituotetilaukset? Olivian upeita fanituotteita pääsee tilaamaan tästä linkistä:  
https://www.webropolsurveys.com/S/5FF6DC1883C75F6A.par 
   
Linkin kautta pääsee myös tutustumaan tuotteisiin. Ekalla sivulla näkyy vain T-paita, mutta alareunasta kun klikkaa 
”seuraava”, niin pääsee seuraavan sivun tuotteita katsomaan. Vasta lopussa kysytään yhteystiedot tilauksen tekemistä 
varten. Aikaa tilauksen tekoon on tulevan viikon loppuun asti eli su 2.11. on viimeinen tilauspäivä, tilaukset käydään 
läpi maanantaina 3.11. Sen jälkeen tuotteet tilataan tehtaalta ja postitetaan. Ne ehtivät siis vaikka joululahjaksi =). 
Tilatut tuotteet toimitetaan postiennakolla ja maksetaan noudettaessa postiin. Tilauksen loppusummaan lisätään 
postikulut todellisten kulujen mukaan sekä postiennakkomaksu 4,10 €. 
  
  
Kirpeitä syyspäiviä toivottelee, 
  
  
  
Johanna 

P.S. Tällä kertaa uutisia tulikin hieman totuttua pidemmällä viiveellä, kimpanvetäjällä on takanaan (työ)elämänsä 
tiukimmat kaksi viikkoa –otimme käyttöön uuden lypsyrobottinavettamme. Kiireeseen toki oppi jo kesällä sitä 
rakentaessa, mutta nämä kaksi viikkoa ovat silti olleet melkoista uuden opettelemista sekä meille että lehmille, eikä 
vuorokaudessa ole aina edes tunnit riittäneet. Mutta alku aina vaikeaa, kyllä se siitä helpottaa ja niin tässäkin 
tapauksessa, pikku hiljaa.  
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