
Olivia postia 7.10.2016 

Hei kaikille! 
 
Ikäviä uutisia. Olivian vasen etujalka reagoi harjoitusajon jälkeen. Jalka on hiukan täyttynyt (=turvoksissa) 
polven alapuolelta ja hyvin kipeä pieneltä alueelta. Olivia myös ontuu jalkaa hieman. 
 
Eläinlääkäri Jarno Kauhanen katsoi jalan tuoreeltaan, mutta tarkempia tutkimuksia voidaan tehdä vasta 
noin viikon kuluttua. Tämä siitä syystä, että aivan tuore jännevamma tai murtuma ei vielä näy ultraääni- tai 
röntgentutkimuksissa. Kauhanen kuitenkin arveli vamman olevan sisemmässä koukistajajänteessä. 
Seuraavan kerran Olivia tutkitaan tiistaina, ja tiedotan tutkimuksen tuloksista heti juteltuani Tommin tai 
eläinlääkärin kanssa. 
 
Tämä tarkoittaa, että Olivia ei starttaa maanantaina Jyväskylässä. Tommin ja eläinlääkärin arvion mukaan 
on myös hyvin epätodennäköistä, että Olivialla voitaisiin ajaa kilpaa enää raviliigan aikana. Jännevammojen 
paranemisennuste vaihtelee vauriokohdan ja vamman laajuuden mukaan, ja palaan myös ennusteisiin kun 
jalka on saatu tutkittua tarkemmin. Tällä hetkellä ennuste on, että siitostammaksi Olivia paranee hyvinkin, 
mutta kilpahevoseksi paluu on hyvin epävarmaa. 
 
Nämä ovat niitä hevosenomistajan murheellisimpia päiviä. Ravihevoset ovat kuitenkin huippu-urheilijoita ja 
huippu-urheilijoille saattaa tulla vammoja, vaikka niitä miten yritetään ennaltaehkäistä. Vaikka hevosen 
jänne on uskomattoman kovaa ja kestävää ainetta, voi sen vammautumiseen joskus riittää pelkkä harha-
askel tarhassa, aivan kuten ihmisiltäkin menee nivelsiteitä, polven kierukkaa jne aivan viattomilta 
vaikuttavissa tilanteissa. Tommi kertoi Olivian olleen vammaa edeltäneellä harjoituslenkillä oikein iloinen ja 
pörhäkkä, notkea ja hyväntuntuinen. Mitään erikoista ei harjoitusajossa tapahtunut, mutta muutama tunti 
myöhemmin hoitaja-Taru huomasi hevosen aristavan etujalkaansa. Näitä sattuu, vaikka kaikki tekevät 
parhaansa, eli missään tapauksessa tapahtunut ei ole kenenkään syy. Meillä on ollut onni saada omistaa 
täysin tervejalkainen hevonen, jolla ei ennen tätä ole ollut minkäänlaisia merkkejä jänteiden reagoinnista. 
Vahinko ei kuitenkaan tule kello kaulassa. 
 
Onneksi Olivia on Kylliäisillä hyvin asiantuntevassa hoidossa. Jalan hoidosta ja kuntoutuksesta päätetään 
sen jälkeen, kun eläinlääkärit pääsevät tutkimaan vamman tarkemmin. 
 
Kaikki tsempit Olivialle, jotta jalka saadaan kuntoon! 
 
terveisin, 
Johanna 
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