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- Koulutettu hevoshieroja.

- Erikoistunut hevosen 

biomekaniikkaan (Equine

Biomechanics /BTEC Higher National 

Unit UK).

- Työ-, ravi-, ratsu- ja vaellustallit.

- 3 suomenhevosta ja shettis.

- Ravintolapäällikkö/ 

huonekalurestauroinnin artesaani. 

Työskennellyt ja opiskellut monissa 

Euroopan maissa erilaisissa 

tehtävissä.

- Ikaalinen – Pirkanmaa.



Miten 500 kiloinen lihapulla 4:llä 
cocktailtikulla voi juosta jopa 80 km /h

• Vähäenergisellä ravinnolla elävä 
pakoeläin.

• Nerokkaasti suunniteltu 
pakenemiskone, jossa ei ole yhtään 
turhaa palikkaa.

 Säästä energiaa – säily hengissä.

 Jos hevonen pakenisi puhtaasti 
lihasvoimalla, riittäisikö sille heinä 
ravinnoksi?

• Jänne- ja kalvojärjestelmä – spring 
mass system (jousimassa järjestelmä).
 Liikkeen tuottamisen perusta.

 Biomekaniikan perusteorioita.

 Kokonaisuutena vielä huonosti tunnettu.

• Nerokas, mutta myös helposti 
vaurioituva järjestelmä.



Huipulta vammautumiseen
• Siinä missä jänteet ovat teräkseen 

verrattavissa, niillä on omat 
heikkoutensa.

• Jännevammat ovat yleisiä 
urheiluhevosilla. 

• Jännevammat laskevat hevosen 
käyttöarvoa.

• Pahimmillaan hevosen rampauttavia 
vammoja.

• Ennaltaehkäisy on merkittävästi 
helpompaa / järkevämpää kuin 
jännevamman hoitaminen.



Mitä jänteet ovat ja mistä ne 
koostuu:

• Kollageeni (ryppyvoide), elastiini 
(stretch farkut), 60% vettä.

• Aaltomainen rakenne = voi venyä ja 
palautua.

• Kollageeni 1 tyypin kollageenia.

• Alaraajojen tärkeimmät jänteet:
 Syvä koukistajajänne

 Pinnallinen koukistajajänne

 Ojentajajänne

 Hankoside

• Asennon säilyttäviä jänteitä / rekyyliä 
(liikettä) tuottavia jänteitä.

• Hankoside poikkeaa hiukan muista: 
sisältää lihassoluja. Rotukohtaisia 
eroja, takaraajassa yleensä enemmän.



Jänteiden tehtävät:
• Asennon säilyttäviä jänteitä: syvä 

koukistajajänne, ojentajajänne, 
hankoside. Hienomotoriikka.

• Liikettä tuottavia jänteitä: 
PINNALLINEN 
KOUKISTAJAJÄNNE (hankoside + 
ojentajajänne).

• Lihas-jännekompleksi – lihas ja jänne 
”erottamattomasti yhdessä” (leveä 
selkälihas, ojentajalihakset, 
koukistajalihakset).

• Ero nivelsiteisiin: aines on samaa, 
nivelsiteet yhdistää nivelet toisiinsa, 
jänteet kulkevat kahden tai 
useamman nivelen yli.



Elastinen takaisku = REKYYLI 
• Jänteiden ensisijainen tehtävä on tuottaa 

REKYYLI.

• Jänteet toimivat kuin kuminauha: kuminauhan 
voi lennättää kauas hyvin pienellä jännityksellä.

• Suurin venytys ja sitä kautta rekyyli on hevosen 
pinnallisella koukistajajänteellä. Se voi venyä jopa 
27% (45cm etusäärellä jänne voi venyä jopa 12cm).

• Hevosen jalka tulee maahan – vuohinen painuu 
alas = jänne latautuu täyteen energiaa. Jalka 
lähtee nousemaan maasta – jänne palautuu 
normaaliin mittaan = hevonen säästää 
lihasvoimaa.

• Jänteet kestävät valtavan suuren ylhäältä ja 
alhaalta tulevan paineen ja venytyksen… mutta 
huonosti sivulta tulevia iskuja.

• Jänteet toimivat osaltaan iskunvaimentimena.



Kuinka paljon energiaa säästyy
• Ojentajajänne venyy vain 2,5%

• Syvä koukistajajänne venyy myös 
melko vähän.

• Hankoside venyy 10-12%

• Pinnallinen koukistaja 27% 

 Normaalissa rasituksessa keskimäärin 
16%

• Kengurut ovat tässä kehittyneempiä.

• Siirtymät:

 Käynnistä hitaaseen raviin – säästö n. 
40%.

 Ravista laukkaan – säästö n. 36%.



Niskanyöri / niskaside / 
okahaarakkeiden päällysside
• Asennon säilyttävä ja liikettä 

tuottava jänne.

• Tuntee helposti kädellä.

• Painovoima. Kun hevonen syö, 
painovoima vetää sen päätä 
jatkuvasti alaspäin. (55-60% hevosen 
painosta on sen etuosalla).

• Painovoiman vastustaminen pelkillä 
lihaksilla kuluttaisi energiaa – niinpä 
se lasketaan ”kuminauhalla” alas 
”säkää vasten”. -> takaa kuuluu pam 
niin kuin katapultti pää nousee ylös.



Mikä altistaa jännevammoille:
• Syitä yhtä monta kuin hevosia.

 Monesti monen eri altistavan tekijän 
yhteissumma.

 Erilaisia ”tyyppivikoja” eri lajisuunnilla.

 Rotu vaikuttaa (rodun luusto / raajojen 
pituus)

• Perinnöllisyys: rakenne ja jännekudos 
ovat perinnöllisiä.

• Ikääntyminen.

• Onnettomuus.

• Rakenne.

• Kengitys.

• Liikeratavirheet.

• Mikrovauriot / kompensaatio.



Ensiapu ja kuntoutus:
• Jos epäilet jännevammaa: 

kylmääminen.
 15 min kerralla, kerran tunnissa, 

vähintään 4x päivässä.

 TARKOITUS: Pysäyttää verenvuoto ja 
paikallinen tulehdus.

• Lepo.

• Kipulääke.

• Tukiside (konsultoi hoitavaa 
eläinlääkäriä).

• TENS, Shockwave, laser (vain asiaan 
perehtyneiltä hoitajilta -> oikeat 
taajuudet, hoidetaan oikeaa asiaa).

• Älä ”ylihoida” – hoidon tulee parantaa –
ei tehdä uusia vaurioita.

• KÄYNTI – KÄYNTI – KÄYNTI (ja tätä 
toistetaan kuukausien ajan).

• Vamman laatu luonnollisesti määrittää 
kuntoutuksen keston.

• ARPIKUDOS! -> jänteen 
revähdyskohtaan syntyyn arpikudosta 
joka on 3 tyypin kollageenia. Arpikudos 
on aluksi heikkoa. 3 tyypin kollageeni 
EI VENY samalla tavalla kuin 
jännekudos. Elastiset ominaisuudet 
ovat heikot.

• Vältä hevosen turhautumista.

• Jännevammojen uusiutumisriski on 
35%. Radalla palaavien määrä on 
loukkaantuneisiin nähden pieni, 
samalle tasolle palaavien määrä on 
vielä pienempi.-



Kuntoutuksen avuksi
• TENS, Shockwave, laser (esim. 

intervallihoitoina).

• Vesimatto.

• Huolehdi tasapainosta! Vältä 
kompensaatioliikkeiden syntymistä.

• Ruokintaa vähän alas, kaverit lähellä.

• Käynti – käynti – käynti… 

 Pinnallinen koukistaja venyy käynnissä 
3-4%... Ravissa venytys pomppaa 10%iin 
ja laukassa 16% - ero on merkittävä –
arpikudos on kovilla.



Lisää sivustolta: 
• Kiitos mielenkiinnostasi!

• Ota esite talteen vaikka 
talliapteekkiin!

• Katso sivuiltamme verkkokurssi: 
Hevosen jänteet. Jännevammojen 
ehkäisy, hoito ja kuntouttaminen.

 Messutarjous -25%!!! 

• Tervetuloa osastolle E 102!


