
Olivia postia 23.4.2015 

Hei Olivialaiset! 
  
Olivialla on kaikki hyvin startin jälkeen. Se on syönyt hyvin ja ollut pirteä. Tommi kertoi ajaneensa tammalla 
tänään hiitin ja Olivia oli ollut oikein iloinen, "Se tuntuu menneen startista harppauksen eteenpäin!" Tommi 
kommentoi. 
  
Eläinlääkäri Jarno Kauhanen kävi Olivian taas tänään tarkasti läpi, ja nyt tammasta löytyi ensimmäistä 
kertaa pientä huollettavaakin. Olivialta hoidettiin hiukan oikeaa etupolvea, oikeaa takapolvea ja vasenta 
takavuohista. 
  
Nivelvaivat ovat ravureiden yleisimpiä vaivoja, sillä kilpailuissa ja harjoituksissa käytettävät pohjat ja vauhti 
ovat raskaita nivelille. Erityisesti etupolvet ovat ravihevosilla kovilla. Takapolvivaivat taas ovat tyypillisiä 
tämän ikäisille ravureille, kun takajaloista uupuu vielä hiukan voimaa. Eläinlääkäri voi hoitaa niveliä 
injektiolla, hoitoa kutsutaan ravislangissa piikitykseksi. Piikityksessä niveleen injektoidaan kortisonia tai 
jotain muuta lääkeainetta, esim. hyaluronihappoa, joka voitelee nivelpintoja. Toimenpide on turvallinen ja 
yleinen. Olivia ei vielä varsinaisesti ontunut yhtään jalkaa, mutta oli taivutuskokeessa kyseisistä nivelistä 
jäykkä, joten eläinlääkäri Kauhanen päätyi suosittelemaan piikitystä. 
   
Piikitys ei ole iso toimenpide, Olivia huilaa nyt pari päivää, mutta palaa sen jälkeen ajoon. Lääkeaineet ja 
nivelpiikitys aiheuttavat ravikilpailusääntöjen mukaan kahden viikon dopingvaroajan, mutta arvatkaas 
mitä? Tommi on jo selaillut kilpailukutsuja siihen malliin, että jos Olivia pysyy terveenä ja jatkaa hyviä 
treeniotteitaan, niin me ajetaan kuulemma muutaman viikon sisään taas kilpaa (dopingvaroajan jälkeen 
tietenkin)! 
   
Vuosikokous 
   
Jokimaan Raviliigan 2013 vuosikatsastus eli raha-asioiden läpikäyminen tapahtuu Jokimaan raviradalla 
torstaina 30.4. n.17.30 alkaen. Noin aika sen takia, että samana päivänä on myös vuoden 2014 liigan 
vuosikokous, ja he pitävät sen ennen meitä, me taas jatkamme suoraan heidän jälkeensä. Näin molempiin 
liigoihin kuuluvat henkilöt voivat osallistua molempiin kokouksiin. Yritän järjestää meille myös tapaamisen 
Olivian kanssa Kylliäisten tallilla kokouksen jälkeen, mutta sen aikataulu selviää vasta lähempänä kokousta 
kun kyseisen ravipäivän lähtölistat on laadittu ja näemme missä lähdöissä Tommi ajaa. Kokouksen jälkeen 
lähetän yhteenvedon kulukirjanpidosta kaikille osakkaille. Vappuaaton raveihin 30.4. on vapaa pääsy, ja 
ehdottomasti kannattaa jäädä myös seuraamaan raveja kokouksen jälkeen. 
   
Ilmoittauduthan tästä linkistä vuosikokoukseen, niin osaamme varautua sopivalla määrällä istumapaikkoja 
ym käytännön asioilla =). 
   
terveisin, 
Johanna 
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