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Sylvillä hammasongelmia 

Hevosemme Sylvie on käynyt hammaslääkärissä ja samalla myös jalkoja hieman huollettiin. 
Kirjeen lopussa tietoa seuraavasta tapaamisesta. 

 
Sylvi viime keväänä. Kuva: Satu Pitkänen 

Niinhän siinä sitten kävi, että koelähtöä ei ihan suunnitellussa aikataulussa (=elo-syyskuun 
vaihteessa) saada ajettua. Sylvi kipeytyi selvästi suustaan, joten tallin väki vei sen 
tarkastettavaksi Jokimaan klinikalle eläinlääkäri Antti Kinnuselle. Antti kurkkasi Sylvin suuhun, ja 
huomasi siellä vasemmalla puolella diasteeman. Diasteemalla tarkoitetaan kahden hampaan 
välistä epänormaalia väliä, jonne kertyy rehua. Ja kun rehua kertyy, alkaa se käydä ja mädäntyä. 
Ikeniin ja hampaan kiinnityskudokseen tulee diasteeman seurauksena bakteeritulehdus. Se 
aiheuttaa kipua, ienten vetäytymistä ja voi lopulta aiheuttaa hampaan heilumisen ja irtoamisen. 
Tulehdus voi levitä myös hammasjuureen. Sylvillä diasteema oli ikävästi tulehtunut ja erittäin 
kipeä. 

Sylvi on vielä nuori, ja sen hampaat vaihtuvat, joten tilanne suussa muuttuu luonnostaan. Tällä 
hetkellä ei siis tehdä sen kummempia korjauksia hampaisiin. Hoitona oli diasteeman tyhjennys 
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sinne kertyneestä rehusta, huuhtelu ja seuranta, jotta tilanne ei pääse toistumaan. Mikäli 
ongelma jatkuu leukojen kasvettua täyteen mittaansa, voidaan hampaita hioa tai muuten yrittää 
varmistaa, ettei rehua jäisi kiinni hampaiden väliin. Holttisella käy hevosen hammashuoltoon 
erikoistunut Cyril Rocher säännöllisesti huoltamassa kaikkien hevosten hammaskaluston. Hän on 
tulossa tallille taas ensi kuussa ja tarkastaa Sylvin suun tilanteen ja onko hammasvälit pysyneet 
puhtaana. 

Hevosten hampaita tarkastetaan säännöllisesti, etenkin nuorilla hevosilla tämä on tärkeää, kun 
hampaat vaihtuvat ja suun tilanne voi vaikuttaa paljonkin ohjattavuuteen ja hevosen elämään 
muutenkin. Tietäähän sen itsestäänkin, että jos hammasta oikein särkee, niin ei mihinkään 
muuhun kyllä pysty keskittymään.  

Samalla eläinlääkäri Kinnunen teki Sylville taivutuskokeet ja jalkahuoltoa, sillä valmentajan 
mielestä Sylvin ravi ei ollut ihan niin priimaa kuin ennen. Taivutuksissa ei ilmennyt mitään 
hälyyttävää, mutta vasen etupolvi ja oikea takakinner reagoivat vähän. Niitä hoidettiin samalla 
käynnillä piikittämällä niveleen hiukan "lisävoitelua" (tähän voidaan käyttää esim. 
hyaluronihappoa tai eläimen omaa verta, kortisoni hillitsee myös tulehdusta jos sellaista on, 
Sylvillä ei ollut). Nivelinjektiot eli piikitykset ovat hyvin tavallisia ravihevosten 
terveydenhuoltoon käytettäviä hoitoja. Niitä tehdään oman empiirisen kokemukseni mukaan 
lähes kaikille hevosille. Ennen kilpailuja piikityksiä ei saa tehdä, vaan niistä seuraa 14 vrk:n 
varoaika. 

Nyt Sylvi saa huilailla viikon. Nivelpiikityksen jälkeen on hyvä antaa hevosen olla muutama päivä 
kevyemmällä, ja samoin suu kaipaa rauhaa parantua. Ei olisi kiva ajatus laittaa kuolaimia 
suuhun, kun kipeää diasteemaa on juuri kaiveltu auki. Joten Sylvi saa ihan rehellisen viikon 
sairasloman ja ensi viikon lopulla vasta palailee normaalirytmiin. Koelähtöajatuksetkin siirtyivät 
samalla hiukan eteenpäin - edelleen se on tarkoitus tänä syksynä ajaa, mutta vasta kun Sylvillä 
on kaikki kunnossa. Koelähdön pitää olla hevoselle mukava kokemus kilpailuista.  

Seuraava tapaaminen su 23.9. klo 16.15 Jokimaalla 

Jokimaalla ravataan sunnuntaina 23.9.2018 iltapäiväravit ja sehän sopii mainiosti myös Sylvin 
tervehtimiseen. Tapaamme Jokimaan radan varressa maalipaalun kohdalla kello 16.15 (sateella 
sisällä toto-hallissa) ja kävelemme yhdessä Holttisen tallille tervehtimään Sylviä. Sen jälkeen 
halukkaat voivat jäädä vielä raveihin ja nauttia yhteisestä ravi-illasta ravintola Hippodromissa. 
Ilmoittautuminen JO ke 12.9. mennessä  kautta. Huomaa aikainen ilmoittautuminen, olen pois 
maasta tapaamista edeltävät 1,5 viikkoa, joten keskiviikon 12.9. jälkeen pöytävaraukset 
Hippodromiin tulee tehdä suoraan radalle. 

 

Mukavaa alkavaa syksyä kaikille ja tervetuloa myös uusille jäsenille! 

 

Muistathan, että raviliigan kortilla pääsee esimerkiksi Jokimaan raveihin ilmaiseksi vuoden 2020 
loppuun asti (poislukien Kuninkuusravit ja Suur-Hollola). Kaverin kanssa hevosen 
seuraaminenkin on kiinnostavampaa, joten innosta myös kaveri mukaan . Sopii myös lahjaksi 
syksyn juhliin, sillä lahjansaajalle ei tule kuluja. Esim. isänpäiväksi tai vaikka pukinkonttiin on 
osuus Sylvistä varmasti mieleinen lahja! 

 

terveisin, 
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Johanna 

P.S. Ihmettelitkö, mitä viestin aiheen numero 29 tarkoittaa? Se tarkoittaa, että tämä on 29. 
tiedote Raviliiga Pelicansilta! Koitan jatkossa muistaa laittaa juoksevan numeroinnin jokaiseen 
tiedotteeseen, siitä on sitten helppo seurata onko kaikki varmasti tullut perille omaan 
sähköpostiin. 

 

 


