
3 askelta hyvin toimiviin  
Flex Hoof Bootseihin 

Flex Hoof Bootsit on pehmeimmät markkinoilla olevat bootsit, joiden hyvä toimivuus vaatii 
omistajilta kokonaisvaltaista ajattelua sekä avustavaa ymmärrystä rakenteen mukaisesta 
kavionhoidosta.  

Jos vuolu ja/tai hevosen keho ei ole tasapainossa, tästä kärsii niin hevonen kuin 
bootsitkin. 

Oikean koon valinta on myös tärkeää. Jos kaviot ei ole vuoltu rakenteen mukaisesti, et voi 
saada hyvin istuvaa oikean kokoista bootsia hevosellesi.

Toivottavasti tästä ohjeesta on hyötyä, jotta hevosesi saa mahdollisimman hyvän 
kokemuksen FlexHorse bootseista. 
Toki tämä ohje soveltuu kaikkiin bootseihin, mutta mitä kovemmat bootsin pohjat, sitä 
enemmän ne antaa anteeksi kehon ja kavioiden epätasapainot.


1. VUOLU  
 
Huolehdi kavioiden säännöllisestä ja hyvästä vuolusta viikottain. Vuolu ei aina tarkoita 
isoa urakkaa, vaan pelkkä raspilla siistiminen on osa vuolua. Opettele vuolijasi 
opastuksella edes perusraspaamaan kaviot niin, että ne ei pääse kasvamaan pois 
rakenteen mukaisesta mallista.  
 
Yleisesimerkki: 
- Siisti säteistä ylimääräiset repaleet. 
- Vuole kulmatuet terveen anturan tasalle.   
- Lyhennä kannatin seinämä anturan tasalle varvasosalla ja jätä tarvittaessa muutama 
milli pituutta seinämälle kantaosalla.  
- Siisti seinämän reunoista kaikki terävät alueet raspin viilapuolella.  
- Jos kavion seinämä kantaa kaiken painon, se käyttäytyy kun leikkuuterä pehmeän 
bootsin sisäpuolella rikkoen bootsin ennen aikojaan. 
- Muista siistiä kantakulmat ettei niihin jää teräviä reunoja kantaman painoa. 
- Raspaa seinämän muoto vastaamaan anturan muotoa. Jos seinämä jätetään yhdestä 
kohtaa leveämmäksi kuin toisesta, se vaikuttaa hevosen liikkeeseen ja bootsien 
istuvuuteen sekä toimivuuteen. Anturan muoto kertoo meille kavioluun muodon, se on 
meille yksi kartta rakenteen mukaisessa vuolussa. 
- Peruuta varvas päältä päin vastaamaan ruununrajan alla olevaa kasvulinjaa. Kavion 
seinämät eivät saa levitä kellomaisesti. Tällaiseen kavioon Flexit ei istu. 
 
ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ, ETTÄ KAVION PAINOA KANTAVAT OSAT PIDETÄÄN   
RAKENTEEN MUKAISINA!  
KAVION SEINÄMÄ SEKÄ ANTURA SEINÄMÄN VIERESSÄ KANTAA PAINON,               
EI YKSIN SEINÄMÄ! 
 
 
 
 



Raspaa kaviot niin usein että ne ei pääse kasvamaan pois oikeasta mitasta ja että ne 
pysyvät tasapainoisina. Opettele siis tekemään itse perusraspaus jotta pystyt 
huoltamaan kaviot itse ammattivuolijan käyntien välissä. Kun seinämä alkaa kantaa 
yksin painoa = seinämä kasvaa anturaa pidemmäksi, tulee se raspata anturan tasalle. 
Huolehdi siitä, että hevosen kavioissa ei ole teräviä reunoja, liian pitkää 
sarveisseinämää (seinämän tulee olla samalla tasolla anturan kanssa), teräviä 
kulmatukia tai kantakulmia, rakenteeseen nähden liian pitkää varvasta tai kantaosaa 
joka vaikuttaa myös epätasapainoon kavion painon jakautumisessa.  
Kuvat 1 ja 2 kaviosta ennen ja jälkeen rakenteen mukaisen vuolun.  
Kuva 3 vuolua vailla olevasta 650 kg hevosen kaviosta, kuva 4 vuolua vailla olevasta 
450 kg hevosen kaviosta. 

 
 
 
 
 



2. SOPIVA KOKO 
 
- Valitessasi FlexHorse bootseja, mittaa kaviot tuoreen tasapainoisen vuolun jälkeen 
(kts kohta 1).  
- Jos kavion koko on kahden bootsi koon välillä, suosittelemme valitsemaan 
suuremman koon ja käyttämään pohjallista.  
- Jos hevosellasi on tapana kiertää jalkaa askeleen aikana, emme suosittele kovin 
napakkaa bootsia, koska se voi kiertyä jalassa. Hieman väljä bootsi antaa bootsille 
mahdollisuuden palautua askeleen aikana. 
- Jos hevosesi kavio on enemmän kun 10 mm leveämpi kun pituusmitta, et luultavasti 
saa parasta mahdollista istuvuutta Flex bootseille. 
 
Koska FlexHorse bootsit on pehmeää materiaalia, niiden yläreuna irvistää jos kavio ei 
ole tasapainoisesti vuoltu. Yläreunan pitäisi seurata kavion seinämää ja se tekee sen, 
jos kavion kannatin seinämä on vuoltu seuraamaan anturan linjaa.


 

3. TASAPAINOINEN KEHO  
 
Huolehdi siitä, että harrastitpa hevosesi kanssa mitä tahansa lajia, tarjoa hevoselle 
myös vaihtoehtoista liikuntaa. Tämä on ihmispuolella tunnettu oheistreeninä. 
 
Jos harrastat kouluratsastusta tai esteratsastusta, vie hevosesi säännöllisesti myös 
maastoon jossa se saa liikkua kaikissa askellajeissa vaihtelevilla pohjilla. Metsässä 
liikkuminen on myös erittäin hyödyllistä hevosen keholle sen joutuessa kulkemaan 
epätasaisella pohjalla.  
 
Jos harrastat maastoratsasusta tai matkaratsastusta, jumppaa hevosen kehoa 
säännölllisesti myös kentällä maastakäsin ja ota kouluratsastus osaksi oheistreeniä, 
jotta hevonen oppii myös kantamaan itseensä ja sinut parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tämä vaikuttaa jalkojen käyttöön ja esimerkiksi etujalkojen parempaan liikerataan, 
jolloin etujalat ehtivät paremmin pois takajalkojen alta (= tämä näkyy esimerkiksi 
talviaikaan takabootsien rikkoutumisena etubootsien nastoista).  
 
Katso video, jossa opetetaan tunnistamaan hevosen ylälinjan ongelmia täältä.  
 
Jos harrastat hevosesi kanssa valjakkoajoa, hyppää välillä selkään ja menkää 
maastoon ja jumpatkaa maasakäsin. 
 
Tee hevosen kanssa, lajistanne riippumatta, keskivartaloa tukevia harjoituksia jotta 
hevonen oppii kannattelemaan itsensä ja sinut ratsastajana. Tämä vaikuttaa aina 
kavioihin asti. Jos hevosen keskivartalon lihakset ei ole kunnossa, se ei pysty 
myöskään kannattelemaan itseään ja rintakehäänsä ylhäällä. Tämä paljastuu yleensä 
bootsihevosilla talviaikaan sillä, että etujalat ei ehdi pois takajalkojen alta, ja 
etubootsien nastat rikkoo takabootsien etuosat. Myös takomisen ääntä voi kuulua. 
Kun hevosen kehoa jumpataan tasapainoisemmaksi, etujalkojen liikeradat on 
suuremmat ja etujalat ehtii paremmin pois takajalkojen edestä.   
Jumpasta on hyötyä myös muihin kavion epätasapainon tiloihin: varpaan liiallinen 
kuluminen, takajalkojen vinoon kuluminen jne.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3kX-uaBgsrN-URIZ2ksBNsCp5g9SO6o4OFjt2okbVEN864OTvyCLYBNt4&v=K5k1lMKney8&app=desktop


 
 

Huomaa miten hevosen selkä on ennen 
kuvassa (vasemmalla) sään kohdalta luinen, 
lihakseton ja notkossa, alakaulan lihakset on kehittyneemmät kun kaulan ylemmät lihakset, lantion asento 
pakottaa takajalat liian taakse. Jälkeen kuvassa, kun hevosella on ratsastettu paljon maastossa pitkiä 
vauhdikkaita lenkkejä, tehty maasta käsin jumppaa sekä jumpattu kentällä ratsain, hevosen koko olemus 
on muuttunut: selkään on tullut lihaksia, lavan ja sään kohdalla on lihaksia, jalat asettuu 
tasapainoisemmin, hevosen koko ryhti on tasapainoisempi, lantion asento on parempi. Tällä hevosella 
Flexit on olleet käytössä jo lähemmäs 700 kilometriä. 
 
 
 
Jos treenaa yksipuolisesti ja käyttää lihashuoltajaa, monesti ongelmat palaa koska 
lihashuoltaja ei pysty kehittämään hevosen lihaksistoa tasapainoisesti. Kun hevosta 
jumppaa säännöllisesti, lihashuollon tarve vähenee koska hevosen keho 
tasapainottuu.  

4. ALUSTAT 
Jos ratsastusalustat on pelkkää mursketietä, emme suosittele FlexHorse bootsien 
käyttöä. Vaihtelevapohjaisilla alustoilla Flexit kestää useita satoja kilometrejä ym asiat 
huomioon ottaen, mutta pelkällä murskeella liikkuminen kuluttaa ne ennen 
aikojaan. Haluamme tarjota pehmeän bootsin, hevosten paljasjalkakengät. Käyttäjän 
tulee ottaa tämä huomioon, ihan niinkun omien kenkien kanssa. Kovapohjaisilla 
kengillä ei ole mukava juosta, mutta ne suojaa paremmin karkeilla alustoilla. 
Lenkkikengät valitaan keveyden, joustavuuden ja pehmeyden takia niille sopiville 
pohjille. Paljasjalkakengät pakottaa meidät ajattelemaan kokonaisvaltaisesti.  
 
 
 
Jos olet epävarma koosta, tai siitä onko hevosesi kaviot vuoltu rakenteen 
mukaan tai sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää bootsien käytöstä, ole 
yhteydessä jälleenmyyjääsi tai meihin info@flexhoofbootseurope.com On 
suositeltavaa lähettää kavioista mittakuvat ennen tilausta, jotta voimme 
varmistua bootsien istuvuudesta juuri sinun hevosen kavioihin. 
Autamme mielellämme! 
 

mailto:info@flexhoofbootseurope.com

