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Fysioterapia ja 
osteopatia hevosille
HYVINVOIVA HEVONEN – LUENTOSARJA

17.11.2015 CYPIS, ESPOO

TMI Selma Piha
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� Anatomia yllättävän sama

� Eroissa näkyy toimintatavat

�Hevosen toiminnassa keskeistä 
liikkuminen, ihmisellä käsien käyttö

�Hevosen ranka vaakatasossa,
ihmisen pystysuorassa

�Yksi varvas viiden sijaan

Potilaana hevonen vs. ihminen

Mitkä hevoset?
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� 100% tavoitteena toiminnallisuus

� Tarkoituksena tukea hevosen 
itseparanemismekanismeja

� Aktiivinen, hyvänlaatuinen harjoittelu on 
kuntoutuksen tärkein asia 

� Mikä tahansa toiminnallinen liikehäiriö tai kipu 
johtaa lopulta sekundaaristen ongelmien 
syntyyn

� Ennaltaehkäise – Helpota – Auta toipumaan

Osteopatia on kivun hoitoa ja 
kuntoutumisen esteiden poistamista

Fysioterapia on toimintakyvyn 
parantamista

Menetelmät
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� Pää ja kaulanikamat 7kpl

� Runko (jäykkä!)
�Rintanikamia 18 kpl, kylkiluut sekä vatsapuolella rintalasta
�Lannenikamia 6kpl 

� Paljon vaihtelua 

�Viidestä nikamasta yhteenluutunut ristiluu

� Häntänikamia 15-21kpl

� Lapaluu ja eturaaja
�ei luista yhteyttä runkoon
�painon kannattelu ja kääntyminen

� Lantio ja takaraaja
�SI-nivelet kiinteä linkki vartaloon
�Nivelten kulmaukset

Mistä on pienet hevoset tehty...?

� Selän liikkeet muodostuvat takajalkojen työntövoiman 
seurauksena

� Takapolvet ja kintereet

� Liikkuvimmillaan ”keskiasennossa” = hieman kannateltuna

� Yksittäisten nikamaparien liike pieni, mutta kokonaisuutena yhteisliike 
huomattava 

� Vähän kiertoa ja sivutaivutusta

� Ääriasennoissa ranka jäykistyy

� Vatsalihakset

Hevosen selkä
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� C1

� C6 viimeinen tunnettavissa oleva kaulanikama

� T3 ensimmäinen tunnettavissa oleva rintanikama

� T4 sään korkein kohta

� T7 lapaluun hännän puoleisen reunan kohdalla

� T9 sään viimeinen

� L3 viimeisen kylkiluun hännän puoleisesta reunasta ylös

� L4 nälkäkuopasta ylös

� L6-S1 kuopassa

� S3 ensimmäinen tunnettavissa oleva lannekyhmyn jälkeen

Maamerkit hevosen selkärangassa

� Liikkuvin osa hevosen rangasta

� Hevonen käyttää pään ja kaulan massaa 
painopisteen säätelyyn

� 7 nikamaa S:n muotoisessa kaaressa

�C1-3 kuperaa mutkaa

�C3-7 koveraa mutkaa

Kaularanka
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Erilaisia kaularankoja

� Vaikea tutkia

� Vahva ja notkea rintakehä on 
kaularangan liikkeiden pohja

� Kaularangan koukistus � rintarangan 
koukistus

�Toteutuu vain, jos rintakehän lihaksisto 
aktivoituu nostaen rintarankaa

�Ilman rintarangan pyöristystä pään vienti 
eteen alas johtaa etupainoisuuteen

Kaula- ja rintarangan ylimenoalueen 
toimintaa
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� Kaikki muut paitsi HPN1 muuttavat selän ja raajojen liikettä

� Selän liike, askelpituus ja yliastunta suurimmillaan 

� Mitä alempana pään ja kaulan asento on...

� lig.nuchae kiristyy � lig supraspinalis kiristyy � Th/L-ranka jäykistyy

� Vaatii vähemmän lihastyötä työskennellä selkä ylhäällä

� Kuorman kantaminen selän päällä passiivisempaa

� Painoa etujaloilla, ej tukivaihe pitenee, mutta iskutus pienenee

� Mitä ylempänä …

� Enemmän painoa takajaloilla, joiden koukistus lisääntyy

� Selän ojennus lisääntyy

� Etujalkojen tukivaihe lyhenee, mutta iskutus kasvaa

� Mitä voimakkaampi nyökkäys yläniskassa…

� Yliastunta heikkenee

Kaularangan asennon vaikutus hevosen 
muun kehon toimintaan

� Sisäelinten kannatus ja selkään 
kohdistuvan paineen tasoittuminen

� Esiaktivaatio ennen muuta liikettä

�Muiden lihasten toiminta tehostuu

� Stabiloida rankaa raajojen liikettä 
vastaan

� Taivuttaa vartaloa

� Heinämaha vrs. lihavuus

Hevosen vatsalihakset – miksi?
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� Hevonen ”kantaa itsensä” eri 
askellajeissa ja kierroksissa

� Toiminnallinen symmetria

� Variaatiokyky

� Luonnostaan?

”SUORA HEVONEN”

Hevonen
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•Ratsastajan taidot, mieliala,…

•Hevosen terveysdentila, 

koulutustaso, satula, kengitys, 

suitset, kuolaimet, alusta, yms.
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� Hevonen ei täysin voi itse määritellä liikkumistapaa, määrää tai 
tempoa

� Ratsastajan paino selässä käytännössä etujalkojen päällä

�Hevonen itsessään jo etupainoinen

� Ratsastajan ja satulan paino painavat  hevosen selkää notkolle

�Painetta ja hapenpuutetta selän pehmytkudoksille

�Selän ylä-alasuuntainen liike vähenee, sivusuuntainen lisääntyy �
pienessä määrin sama liike kuin selkäkipuisella hevosella

� Ratsastaja on haaste hevosen tasapainolle

�Ratsastajan taidot

Mitä hevoselle aiheutuu ratsastajasta?

1. pystyä kannattelemaan selkäänsä/vatsaansa ylhäällä 
satulan ja ratsastajan aiheuttaman kuorman alla

1. Ojennussuuntaisten voimien vastustaminen 

2. nostamaan kaulan tyveä lapojen välissä

1. jotta painon siirtäminen takaosalle onnistuu

2. Lapojen ja rintakehän välinen sekä kaulan lihaksisto

3. siirtämään painoaan takajaloille ja koukistamaan 
takajalkojaan rungon alla

1. vie hevosen tasapainoa takaisin normaalimmaksi

2. Lonkan koukistajat, vatsalihakset ja takajalkojen lihakset 

4. stabiloida rankaa raajojen liikettä vastaan

1. Liikkeen taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus

2. keskivartalon lihakset

Mitä hevonen tarvitsee kantaakseen ratsastajan 
kipeytymättä?
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Kiitos mielenkiinnostanne!


