Moikkarallaa!
Ensinäkin anteeksipyyntö edellisen tiedotteen otsikosta. Sain siitä jokusen palautteen, koskien
luuloa Ruusun vihreämmille laitumille siirtymisestä. Sitä tulee joskus kovin sokeaksi omalle
kirjoitukselleen... Usein ravi-ihmisten suusta kuulee termin "hevonen on poissa" kun se on jätetty
lähdöstä pois, ja viittasin otsikossa tosiaankin Ruusun Kymenlaakso-ajosta pois jäämiseen.
Anteeksi.
Ennen kuin mennään iloisiin ja eläviin asioihin, pieni tietopaketti koskien juurikin hevosen
kuolemaa. (Jos et halua lukea, skippaa yli, en pahoita mieltäni :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suomessa hevonen harvoin kuolee vanhuuteen. Ja vaikka vanhuuden sairas olisikin jo heikossa kunnossa, on
hevosen lopettaminen usein armollista, hevosen ei tarvitse kärsiä. Sama pätee äkillisissä onnettomuuksissa:
totuuden mukaisena esimerkkinä nuori lupaava ravihevonen, joka omassa tarhassaan innostui, hyppäsi
pystyyn ja käännähti takajalan hankositeensä katkaisten. Tuollaisesta vammasta paraneminen on todella
vaikeaa, joten hevonen lopetettiin.
Usein hevosten kohdalla ajatellaan useimmiten sitä, että onko hevosesta onnettomuuden jälkeen
kilpahevoseksi, harrasteluun tai siitokseen. Mikäli ei ole, viedään hevonen usein teuraaksi. Pihankoristeeksi
kaikki hevoset eivät sovellu ja niitä on Suomen kokoisessa maassa ehkä liikaakin.
Sairauksiin johtavista kuolemista kuume ei todellakaan ole yleisimpiä. Ruusun kuume oli perusflussaa,
vakavempaa olisi kuumeen nouseminen reippaasti yli 40 asteen. (Hevosen peruslämpö 37.5-38.5,
hevoskohtainen). Eritoten paha tilanne on korkea kuume pienillä varsoilla tai muillakin, vaikkapa jonkin
tulehduksen yhteydessä esim. niveltulehdus, vatsakalvontulehdus...
Sairauksista ehkä yleisin kuolinsyy on ähky eli suolisolmu (väärä ruokinta, äkillinen liian ruuan saanti..).
Myös raviradoilla nähdään välillä äkillisiä kuolemia. Oman arvioni mukaan Suomessa kuolee ravikilpailun
aikana 3-5 hevosta vuodessa. Tällöin syy saattaa olla äkillinen hapenpuute (hengitys ei kulje) tai sydämen
pysähdys. Joskus saattaa jalkakin katketa kesken juoksun, mahdollinen lopetus tapahtuu silloin myöhemmin
eläinlääkärin toimesta.
Nämä äkilliset asiat on kuitenkin sellaisia, jotka kuuluvat elämään, mutta niitä ei koskaan toivo omalle
kohdalle. Eikä näitä tarvitse pelätä etukäteen, tallihenkilökunta tarkastelee hevosia koko ajan ja sairaudet ja
ähkyt huomataan usein nopeasti.
Vielä lyhyesti, tätä aasinsiltaa käyttäen: Mikäli teillä on mahdollisuus joskus maistaa/syödä hevosen lihaa,
tehkää niin. Erilaisia arvoja saa ja pitää olla, enkä tahdo ketään tällä loukata, omana mielipiteenäni kerron
kuitenkin, että tiedän mitä syön ja hevosen liha on, kummemmin tunteilematta, oikein hyvää.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja hyviin ja hienoihin asioihin :)
Ruusu parantui kuumeestaan hyvin ja sillä päästiin pian treenaamaan normaalisti.
Tämä loppuvuosi jatketaan kuten oli tarkoituskin eli treenaten ja kilpaillen sopivien sarjojen tullessa
kohdalle. Sopivat sarjat löytyvät kyllä tästä lähiradoilta, eikä tavallisia lähtöjä varten tarvitse lähteä
kovin kauas. Treenin ja levon lomassa Ruusu pääsee myöskin nauttimaan säännöllisestä
hieronnasta, jota Tapion tallilla käy antamassa kokenut Mira Marela. Katri pyysi Miralta hieman
tarkempaa tietoa siitä, mitä Ruusulle hieronnan aikana tehdään. Tässä Miran vastaus: "Ruusun
hieronta on lihashuoltoa, kuten huippu-urheilijoillakin on. Se on vammojen ennaltaehkäisyä ja
harjoitusten/starttien jälkeen palauttavaa. Ruusulla on usein pakaralihakset kireänä, mutta
hieronnalla ne saadaan rentoutumaan. Hieronnassa Ruusu osaa pääsääntöisesti käyttäytyä hyvin ja
se tapahtuu karsinassa irrallaan." Kiitos Miralle hyvästä hoidosta!
Seuraava startti onkin sitten jo ensi viikon keskiviikkona Vermossa!
Ravien yhdeksäs lähtö ajetaan kilpailuohjelman mukaisesti klo 20.59. Lähtö on Tammalähtö
enintään 4.300 euroa tienanneille ja Ruusu starttaa auton takaa numerolla 6, ohjaksissaan Mika
Forss (Ei muuten ole pikkujuttu, että raviohjastaja saa kutsun Linnan Juhliin!). Kyseessä siis
tammojen välinen ottelu, mikä vaikuttaa paperilla aika tasaiselta. Lähtölistaan:
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing
%2FRaceFields&service=external&sp=CF1479852000000&sp=CEH&sp=CC9
Kimpanvetäjistä kumpikaan ei pääse Vermoon, joten mikäli olet tulossa paikan päälle ensimmäisen
kerran, ja tahtoisit käydä Ruusua tallialueella moikkaamassa, nappaa jotakuta Real Red-paitaista/pipoista/-huivista hihasta ja pyydä neuvoa :)
Varmasti katson itse lähdön Fintoton sivulta www.fintoto.fi, jonne kirjautumalla saa sekä katsoa
illan ravit että pelata omaa hevosta.
Peukalot pystyyn Ruusun puolesta! Terkuin Silja

