
HIEROJAN VINKIT HEVOSEN TARKISTAMISEEN, OSA 2, HEVOSEN TARKISTAMINEN KÄSIN (palpoiden)

  

• Kun hevosta palpoidaan (tunnustellaan käsin) kannattaa se tehdä kohtuu säännöllisesti, niin oppii 

tuntemaan miltä se oma hevonen tuntuu. 

• Varsinkin, jos ollut normaalia kovempi rasitus hevosella ja se ei vaikka tuntunut kovin hyvälle 

valmennuksessa tai kisassa. Tai käytös on muuttunut huonommaksi ja epäillään, että sillä on jokin 

paikka kipeä. 

• Jokaisella hevosella oma jänteys lihaksissaan ( lihastonus) , jotkut hevoset ovat tyypiltään kuivia ja 

kiinteitä, jolloin lihaskin tuntuu napakammalta mitä taas jollainen toisella hevosella, jolla lihas 

pehmeämpi. 

• Tunnustelemalla koitetaan löytää mahdolliset kipeät tai muuten poikkeavat kohdat, kohdat jotka 

turvonneita ja lämpimiä/kuumia, myös selkeästi kylmemmät kohdat kropassa kannatta huomioida. 

• Koko kämmenellä ihoa ja karvapeitettä vasten pienellä paineella painaen käydään hevonen läpi, 

alkaen niskasta ja kaulasta. Tunnustellaan lavat. Tunnustellaan satulan alunen (varsinkin, jos 

hevonen alkanut protestoida satulointia ja/tai satulan alla kipeitä, turvonneita tai karvattomia 

alueita) ja jos siellä on selkeitä reagointikohtia, kannattaa olla yhteydessä satulansovittajaan.  

• Tunnustellaan etujalkojen välistä rintalihakset sekä satulavyön kohta. Rintalihakset saa hyvin 

tunnusteltua, kun jalan nostaa ylös.  

• Tunnustellaan vatsan alunen sekä kyljet ja kupeet. Jotkut hevoset voivat olla melkoisen kireitä 

vinojen vatsalihasten kohdilta jos niitä on vaikka koitettu treenissä saada kunnolla takajalkojensa 

päälle, kannattaa seurata hevosen reagointia ja mahdollisesti väistellä takajalkoja   

• Tunnustele hevosen takapää pakaralihaksien osalta, takapolven ympäriltä, reiden osalta niin ulko- 

kuin sisäpuolelta. 

• Etujaloissa tunnustele mahdollisten turvotusten tai lämpötilaerojen varalta etupolvet, jänteet, 

hankositeet, vuohisnivelet , vuohisluun takapinta. Jalka kannattaa nostaa ylös ja tunnustella jänteet 

ja hankositeet mahdollisen puristusreaktion takia (hevonen reagoi puristukseen koittaen vetää 

jalkansa pois) 

• Takajaloissa tunnustellaan takapolvet, kintereet ja vuohisnivelet sekä jänteet sekä hankositeet. 

• Jos jossain tuntuu lämpöä/kuumotusta tai on turvotusta, kannattaa kylmäillä ja antaa hevosen 

levätä. 

• Kylmätä voi myös lihaksia, jos niissä tuntuu arkuutta ja kuumotusta. 

• Rasittuneen lihaksen hoitoon esim Arnika (linimentti).  

• Jos kylmääminen eikä lepo auta, hevonen kannattaa näyttää eläinlääkärille.  

Taru Rasimus, Hevoshieroja 

 


