Heipä hei Omistajat!
Ruusu oli tiistaina Tampereella Eläinlääkäri Jukka Houtun tutkittavana ja on nyt kunnossa.
Ruusun jalka röntgenkuvattiin uudelleen eikä vasemman takajalan kintereessä näkynyt muuta kuin
jo aiemmin otetuissa kuvissa näkyneet pienet sirut. Jalka ei myöskään reagoinut mitenkään
eläinlääkärin sitä taivutellessa, joten ei jalka ainakaan kipeä ollut. Koska jalassa olevat sirut piti
kuitenkin poistaa, tehtiin Ruusulle pieni leikkaus, jossa irronneet luun ja ruston muruset poistettiin.
Se miten, miksi ja koska Ruusu on kintereensä loukannut ei ole keneelläkään mitään tietoa. Ruusu
on kuitenkin luonteeltaan hyvin iloinen ja hieman riehakas varsa, joka tykkää pomppia tarhassa ja
se on voinut vaikka kaatua touhutessaan.
Joka tapaukssessa Ruusulla on taas edessään pieni loma eli kaksi viikkoa karsinassa, jonka jälkeen
lepäilyä pienessä tarhassa. Tikit poistetaan kahden viikon kuluttua. Tämän jälkeen Ruusulla on
kuukauden kävelytysjakso ajaen. Ravaamisen saa aloittaa kuukauden jälkeen ja ravilenkin pituutta
lisätään vaiheittain. Mikäli kaikki sujuu niin kuin kuuluu, Ruusulla voidaan aloittaa hittaaminen eli
nopeusharjoitukset kolmen kuukauden kuluttua. On myöskin hyvä, että luun muruset löydettiin nyt
sillä vaiva olisi voinut pitkittyä ja vaivata jatkossa vielä enemmän.
Lepoa tulee tässä kuitenkin sen verran, että on mahdollista, ettei Ruusua viedä kesälaitumelle vaan
treeni jatkuu läpi kesän. Kaikki riippuu kuitenkin täysin siitä, miten Ruusu parantuu ja treenit
sujuvat. Ei tämä silti sitä tarkoita, etteikö Ruusu saisi syödä ruohoa ja nauttia kesästä :)
Tapaamme Ruusun Pilvenmäellä vuosikokouksen merkeissä 19.4. Tässä vielä linkki
ilmoittautumislomakkeeseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.4.:
https://www.webropolsurveys.com/S/116D7764504E6746.par
Olemme myös matkalla hevosmessuille, tässä hieman tietoa siitä:
Tampereella järjestetään huhtikuun 11.-12. hevosalan suurimmat messut Suomessa. Sunnuntaina
tapahtuu myös Raviliigan tiimoilta. Klo 11.15 ottavat toisistaan mittaa seuraavat joukkueet: Forssa
2013, Killeri, Teivo, Lahti 2014 ja SRL. Erittäin todennäköisesti mukana ovat myös Vermo, Lahti
2013 ja Forssa 2014. Seuraa tiedotusta raviliiga.fi –sivulla, päivitämme sinne ajantasaisen tiedon
heti pääsisäisen jälkeen. Viime vuonna katsomo täyttyi hetkessä kannustajista, joten olethan paikalla
ajoissa ja valmiina tsemppaamaan äänekkäästi joukkueesi voittoon! Muut hakevat revanssia viime
vuonna voiton vieneestä Killerin joukkueesta.
Viestirallin jälkeen klo 12.30 alkaa Tähtien salissa Raviliiga –tapahtuma, jossa valmentajat sekä
jälkipuivat viestirallia että kertovat hevosten kuulumisia. Tilaisuus kestää enintään tunnin.
Messuille pääsee 5e alennuksella vilauttamalla Raviliigan osuuskorttia, 1 alennus/kortti.
Lisäksi Hippoliksen osastolla voi käydä juttelemassa Raviliigasta ja vaikkapa kertomassa omia
tuntemuksia hevosenomistajuudesta.
Lisätietoa messuista www.hevosmessut.fi
Nähdään viimeistään Pilvenmäellä!
Terkuin Silja ja Katri
P.S. Seuraavassa tiedotteessa Ruusun varsakuvia!

