
 

Equiterapeutti 
on hevosterapeutti ja 

-kiropraktikko, joka on 
erikoistunut hevosen tuki- ja 
liikuntaelimistön vammojen 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Equiterapeutti voi myös 
täydentää hoitotyötä eläin-

lääkärin diagnoosin ja hoito-
toimenpiteiden jälkeen. 

Equiterapeutin avulla 
kuntoutusta ja rehabilitointia 
on mahdollista nopeuttaa. 
Lisäksi paranemistulosta 

voidaan usein saada
 täydellisemmäksi.

Vastaanotto Hyvinkäällä
HorseWell 
Rääkänkatu 9 
05810 Hyvinkää
020 712 1510 tai 0400 358 888 
Ajanvaraus ma-ti klo 9-10
www.horsewell.fi

Hyvinkään Hevossairaala 
Hyyppäräntie 41
05800 Hyvinkää
020 774 9610 
www.hyvinkaanhevossairaala.fi

Suosittelemme
Ilkka Korpi, ravivalmentaja 
Jari Ansio, Ypäjän hevosopiston lehtori
Joonas Vahtera, esteratsastaja
Jouni Laiho, kengitysseppä
Kari Vepsä, westernratsastaja
Kimmo Sulkala, kouluratsastaja
Kirsi Hagner, ratsuttaja
Lars-Erik Stenberg, ravivalmentaja
Markus Laios, osteopaatti/eläinfysioterapeutti
Minna Kemppainen, kouluratsastaja
Satu Olkkonen, eläinlääkäri
Seppo Hyyppä, eläinlääkäri
Suvi Matilainen, Hevoshierojakoulun lehtori 
Tanja Lepistö, hevosharrasteohjaaja  
Tom Eriksson, ravivalmentaja
Timo Sohlberg, hevoskasvattaja

“Hevonen on paras opettajani. Työskentely 
hevosten kanssa on jatkuvaa oppimista - 

jokainen on erilainen yksilö. Hevonen 
näyttää kipunsa ja vaivansa myös eri tavoin 
käytöksessään. Luottamuksen ja yhteistyön 

saavuttaminen hevosen 
kanssa onkin paras palkintoni.”

- Ismo Haapanen

- Ismo tutki hevoseni hevossairaalalla ja lanne-
rangan alueelta löytyi liikerajoituksia ja hermo-
pinteitä. Toisella hoitokerralla valittiin yhdessä Is-
mon kanssa uusi satula ja nyt ovat kompuroinnit 
muuttuneet satunnaisiksi ja takaosan liike palau-
tunut rennoksi. Parasta kuitenkin on, että hevonen 
on taas oma iloinen itsensä!

- Käsittelyssä Ismo löysi ja laukaisi jumit kaula-
rangan ja lannerangan alueelta. Ponin yleinen 
liikkuminen muuttui heti reippaammaksi, kaik-
ki askellajit paranivat huimasti ja taipuminenkin 
alkoi onnistua upeasti. Hysteerinen säikkyminen
ja säntäily ratsastettaessa ja masentuminen
tehtävissä olikin ilmeisesti kivun pakoilua.

- 5-vuotiaan tammani ravin kanssa oli ongelmia, 
tahtoi mennä laukalle jatkuvasti. Toisen käsittely-
kerran jälkeen meni jo ravia radalla, eli toivoa on 
meilläkin. Kun eläinlääkäri ei jaloista niin paljoa
löytänyt, olikin apu suurin Haapasen selän hoidoista. 

Katso lisää: www.horsewell.fi/Equiterapiapalautetta.html

ASIAKASPALAUTETTA

- Minulla on ollut ilo omistaa ja valmentaa useita 
menestyviä ravureita. Hevoseni tarvitsivat aika 
ajoin myös fysikaalisia ja manuaalisia hoitoja, 
eläinlääkärihoitojen ohella. Hevosteni lihas- ja
liikeratahuollossa on minulla ollut jo 90-luvun 
alusta hieno yhteistyö ja apu Ismo Haapasen
ammattiosaamisen kautta.

- Hevoseni rangassa oli onnettomuuden seurauksena 
ongelmia. Jokainen hoitokerta on tuonut huomatta-
van parannuksen hevosen vointiin ja liikkumiseen. 
Ismolta saatujen ruokintaohjeiden avulla hevoselle 
on alettu saada myös lihaksia tukemaan rankaa, 
joten hoitojen välit ovat hiljalleen pidentyneet.

- Valmennukseeni tuli hevonen, joka oli vino vasem-
malle. Hevonen vietiin Ismolle hoidettavaksi. En-
simmäisen kerran jälkeen hevonen suoristui täysin 
ja seuraavaan starttiin ennätys parani yli 2 sekuntia.

Equiterapeutti Ismo Haapanen
palveluksessanne

“Yhteistyöstämme on 
hyvin positiivisia kokemuksia. 

Toimimme yhdessä hevosten parhaaksi.”

 Olli Mäkelä 
 Hevossairauksien erikoiseläinlääkäri
 Eläinlääketieteen tohtori



Käänny puoleeni, kun hevosellasi on ongelmia.
Esimerkiksi:

kun ravurisi  
- liikkuu epäpuhtaasti
- on vino/toisohjainen
- vetää takajalkaa
- kärsii selkävaivoista
- kärsii lihaskivuista tai
 jännearkuudesta
- laukkailee herkästi
- lihaksisto on epäsymmetrinen
- käytös muuttuu

kun ratsusi  
- kulkee pää vinossa
- ei nosta toista laukkaa tai pukittaa
 laukannostossa 
- ei taivu toiseen suuntaan
- kieltäytyy toistuvasti esteistä/ 
 huono hyppytekniikka
- aristaa selvästi selkäänsä tai  reagoi  
 satulointiin jne.
- käyttäytyy normaalista poikkeavasti

Ismo Haapanen
Dipl. Equiterapeutti

Olen myös yrittäjä (HorseWell/Fysio Healing Oy), satulansovittaja, homeopaatti ja 
Suomen Hippoksen koulutusryhmän jäsen. Olen suorittanut Hippoksen ravivalmen-
tajakoulutuksen (C-B-A-tasot), useita ravinto- ja ravinneainekoulutuksia sekä muita 

eläinlääketieteeseen ja hevosen hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.
 Pidän tärkeänä jatkuvaa lisäkouluttautumista ja uuden tiedon hankkimista. 

Vuodesta 1988 alkaen olen toiminut harraste- ja kilpahevosten ongelmien parissa 
lähinnä Suomessa ja Ruotsissa, mutta myös muualla Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. 

Vuosien varrella 
minulla on ollut ilo ja 
kunnia olla mukana 

hoitamassa monenlaisia 
hevosia jopa maailman-
 ennätystasolla. Jokainen 
 yksilö on hoidettaessa 
 yhtä tärkeä, olipa se 

perheen poni tai 
huippukilpailija. 

Du kan gärna kontakta mig på svenska.

Please feel free to contact me in English. 

Konsultointia ja luentoja 
hevosen hyvinvointiin 

liittyen järjestetään 
sopimuksen mukaan, yli 20 

vuoden ammattikokemuksella. 
Ota yhteyttä sähköpostitse

ismo.haapanen@fysiohealing.fi

Equiterapeutti on vastuuvakuutettu. 
Eläinlääkärin lähetteellä equiterapia on 
vakuutusturvan piiriin kuuluvaa hoitoa.

Toimenkuvaani kuuluu 
 - hevosen kiropraktia
 (nikama- ja nivelkäsittelyt)
 - fysiologisen tilan ja asentojen
 tarkastaminen
 - venytys, paikallinen hieronta ja  
 muut lihaskäsittelyt
 - akupunktio sekä triggerpistehoidot
 - laiteterapia: laser-, ultraääni- ja
 sähköhoidot
 - kengitys- ja valmennusneuvonta
 - ravintoneuvonta ja homeopatia
 - satuloiden sovitus

Teen kotikäyntejä sopimuksen 
mukaan, kun samassa 
paikassa on matkat 
huomioiden useampia hevosia.

Toteutus: Kirsi vanSol/Compleo Oy & Terhi Paavola. Kuvat: Jutta Koivula, Terhi Paavola & Suomen Hippos Ry.


