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– Hevoskuume on vahvasti 
perinnöllinen tauti, sanoo Pro 
Agria Etelä-Pohjanmaan hevos-
talousneuvoja, kouluttaja Nanne 
Korpivaara, joka on ”kuumeis-
saan” hankkinut itselleen harras-
tuksesta myös työn. Samoin on 
käynyt Susanna Hakkaraiselle, 
joka vetää projektipäällikkönä 
Sedu Aikuiskoulutuksen Hevoo-
sella vaan -hanketta.

Molemmat ovat ehdottomasti 
sitä mieltä, että hevoskuume on 
myös paheneva tauti eikä siitä 
voi parantua. Samoin he allekir-
joittavat väitteen, että se etenee 
jo ihan epidemian lailla. 

– Kotieläintaloudesta hevostalo-
us on ainoa joka kasvaa kasva-
mistaan. Hevosten määrä lisään-
tyy, samoin tallien, tietää Nanne 
Korpivaara.

Susanna Hakkarainen on asunut 
15 vuotta Sveitsissä. Sielläkin on 
paljon hevoskuumeisia, mutta 
ero suomalaisiin sairastuneisiin 
on selkeä: siellä ollaan jotenkin 
hillitympiä.

Taudinkuvasta

Nanne Korpivaara ja Susanna 
Hakkarainen ovat itsekin sai-
rastuneina oikeita ihmisiä ker-
tomaan, millainen tauti hevos-
kuume on. Hakkarainen tosin 
sanoo hänellä olevan nyt taantu-
mavaihe, sillä hänellä on sen ver-
ran pienet lapset. 

Taudin kuvaan kuuluu esimer-
kiksi, että taudin riivaamat 
hakeutuvat sankoin joukoin 
toistensa seuraan, sillä sairas-
tunut tunnistaa toisen sairastu-
neen. Oireena on taukoamaton 
hevosista puhuminen. Jos taudin 
kourissa oleva poikkeuksellisesti 
joutuu normaalien seuraan, hän 
ei tiedä, mistä keskustella.

– Tautiin on saatavissa hyvin 
vertaistukea. Sitä kun ei hillitä 
eikä peitellä vaan se päästetään 
valloilleen.

– Tili ylitetään säännöllisesti.

– Tauti vie rahat, ajan ja voimat 
ja monesti myös hermot.

– Ajatukset kiertävät kehää.

– Aivan hurahtanut ei enää itse 
ymmärrä sairastuneensa, hänel-
tä katoaa kaikki muu todellisuus.

– Kuvaan kuuluu myös hallitse-
maton surffailu hevostallinetis-
sä, ärtyneisyys, puolison hyl-

jeksintä, tyhjyyden tunne, että 
jotain puuttuu elämästä. 

– Ensin taudin riivaama hom-
maa yhden hevosen. Sitten hän 
ajattelee, että no, ei kahdesta ole 
sen enempää vaivaa kuin yhdes-
täkään. Mutta sitten kun lähtee 
yhdellä maastoon, niin toinen 
tulee levottomaksi ja sille pitää 
hommata kaveri. Miksei sitten 
hommaisi myös sitä neljättä...

– Ja sosiaaliviranomaiset kolkut-
televat ovelle, kun lapset eivät ole 
saaneet viikkoon ruokaa, kun 
äiti on kisoissa tai klinikalla.

– Hevosihmiset ovat timmissä 
kunnossa. He saavat paljon rai-
tista ilmaa ja hyötyliikuntaa.

– Lapset ja koirat oppivat sosi-
aalisiksi, koska niitä kuljetetaan 
paikasta toiseen.

Autokuumetta
pahempi

Voisiko sitä verrata autokuu-
meeseen, jota ilmenee pääasi-
assa miehillä? Naisten mieles-
tä taudit ovat ihan eri luokkaa, 
hevoskuume on pahempi, sillä 
se voi olla ihmisessä syntymäs-
tä saakka. Pieninkään ei ole siltä 
turvassa.

Lisäksi hevoskuume nostaa 
hyvin usein muitakin kuumeita, 
nimenomaan juuri autokuumet-
ta, koska pitäähän hevosenomis-
tajalla olla kunnon vetoauto tai 
hevoskuljetusrekka.

– Minä en haaveile mistään 
somasta pikku kauppakassista, 
vaan jos omistaa hevosen, pitää 
olla sille sopiva autokin, toteaa 
Susanna Hakkarainen.

Lisäksi monilla ilmenee hevos-
varustelukuumetta.

– En tiedä ketään hevosihmis-
tä, jolla ei olisi kaapit pullollaan 
erivärisiä varusteita traktoris-
ta kaviorasvaan, nauraa Korpi-
vaara.

Jossain määrin hevoskuume on 
verrattavissa jopa alkoholismiin 
sillä niin kuin juoppo piilottelee 
pullojaan, niin hevoskuumeinen 
salakuljettaa vasta hankkimiaan 
hevosvarusteita kotiin ja pistää 
piiloon. Piilottelipa Korpivaara 
kerran kokonaista hevostakin. 

Pari vuotta meni, ennen kuin 
mies huomasi oudon näköisen 
eläimen tarhassa ja kysyi, mikäs 
tuo on. Korpivaara vinkkaa, että 
piilottelu voi onnistua vain tar-

– Ole tarkka puolisosi valinnassa. Pahinta on kaksi taudin rii-
vaamaa yhdessä. Silloin kumpikaan ei ole järjen ääni.

– Hevoskuumeisen kanssa suhteeseen menevän kannattaa 
muistaa, että kyseessä on parantumaton sairaus. Sairastu-
neella voi olla tyyni, normaali vaihe silloin, kun lapset ovat 
pieniä. Ihannetilanne on se, että mies ei sairastu, mutta 
myös heissä on tavattu taudin oireita. 

– Rakennusmies ja maanviljelijä ovat parhaita puolisokandi-
daatteja.

Hevoskuume vie ajan, raHat 
ja voimat
Keittiön pöydän ääressä istuu kaksi 
hevoskuumeen pahoin runtelemaa 
naista. Hämäävästi ja häkellyttävästi 
he näyttävät ihan normaaleilta.

Suomenhevoset Aukusti ja Elmo ovat autuaan tietämättömiä siitä, 
millaista parantumatonta hevoskuumetta levittävät. Nanne Korpi-
vaara ja Susanna Hakkarainen tunnustavat sairastuneensa.

peeksi isossa tallissa, jossa han-
kinnan voi upottaa muun poru-
kan sekaan. 

– Mutta se pitää kyllä tiedostaa, 
että tauti koettelee joskus pari-
suhdetta.

Rahaa taivaan
tuuliin

Entäs ne lääkkeet sitten, joilla 
tautia kenties voisi edes hillitä? 

– No, lääkäriin ei ainakaan kan-
nata mennä, sillä monet lääkä-
rit ovat itse saaneet tartunnan, 
ohjeistaa Korpivaara.

– Jos suunnittelee oman tal-
lin laittoa pihaan, niin kannat-
taa tutustua maa- ja metsata-
lousministeriön sivuilla uusiin 
tallimääräyksiin, jotka astuvat 
voimaan 2014. Jos niistä huoli-
matta jatkaa suunnittelua, kan-
nattaa hankkia joku ei-hevos-
kuumeinen insinööri tai muu 
kyyninen teoreetikko arvioi-
maan remontin hintoja. Arviot 
saattavat itsestä tuntua, että ne 

ovat yläkanttiin, mutta ovatkin 
lopulta oikeita. 

– Yksi lääke on kuivaharjoitella 
heittämällä parvekkeelta viikot-
tain 400–500 euroa taivaan tuu-
liin.

– Voi myös mennä tuttunsa tal-
liin alkeellisiin oloihin tallitöi-
hin.

– Mutta lopuksi on todettava, 
että kaikilla näillä keinoilla voi 
vain hidastaa taudin etenemistä.

Immuniteettiä?

Kaikkein parhaiten suojassa 
ovat hevoskuumeisen perheen 
lapset. Ehkä altistuminen on 
niin voimallista, että heistä tulee 
immuuneja. 

– Kysyin tytöltäni, haluaisiko 
hän ponin. Tyttö vastasi ei kii-
tos, Nanne kertoo. 
– Hän halusi balettiin ja minä 
kysyin, että oikeestiko?
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