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Uutena vuoten1966 tutistiin
30 asteen pakkasessa. Toisena
uuden vuoden pyhänä vietimme
Kalliolassa serkku Kullervon ja
Marja-Tertun häitä. Kullervo oli
talvisodan poika. Olikohan ne
talvisodan hirmupakkasetkaan
yhtä kovia kuin talvella vuonna
1965-1966 olivat?

Päättynyt kesä oli ollut lyhyt;
kesäkuu kylmä, syksystä taval-
lista märempi.

Kyösti Kallion nuorena mie-
henä tekemä, sadalle lehmälle
rakennettu navetta purettiin ke-
sällä 1965. Sen pihan puoli pää-
dyssä oli tuulimoottori, joka nos-
ti joesta vettä. Viimeisinä vuosi-
na navetan perällä oli emakko-
karsinat.  Knuutin Siirin kanssa
oltiin navetoimassa, nähtiin ja
kuultiin kun iso rotta ja navetta-
kissa tappalivat. Siiri huusi, että
rotta tappaa kissan. Rotta lähti
tulemaan pelottomasti kohti, kun
sontalapiolla hätistelin sitä pois.

Navetan läpi kulki ilmarata,
jolla työnnettiin talikoimalla täy-
tetty sontahäkki ulos. Kottikär-
ryä tai kantopaaria kummempaa
lannanpoistosysteemiä ei liene
tuohon aikaan muualla nähty-
kään.

Vanhan navetan paikalle
1965 lokakuussa valmistunut
navetta on Pohjois-Suomen en-
simmäisiä ritiläparsinavettoja

Pakkanen kävi loppiaisvii-
kolla -37 asteessa. Tammikuun
toisen viikon puolessa välissä oli
lauhempi sää ja pyry. Lauantai-
na 15.1. pakkanen nousi Ukko-
lan mittarissa -38. Ukkolan ja
rantasaunan seinän vierustalle
luotiin suojaksi lunta, mitä riitti-
kin sinä talvena.

Lauantaina oli vielä haettava
hevosella heinäkuorma Kiekol-
ta. Tamman nimi oli Ula. Heinä-
reissuja Kiekolta ja Korpihaalta
riitti. Iso parireellinen meni joka
päivä Kivijuuren Matin han-
koamana navetan syöttöpöydil-
le.

Sunnuntaina oli taas hienois-
ta lumipyryä. Maanantaina oli
heinänhakukaverina Välimäen
Eeli. Eeli ajoi Tupla-tammalla.
Molemmat tammat olivat Taju-
rista (vai oliko näin Niemelän
Antti?). Ula oli herkkäsuinen,

sitä piti ajaa löysillä suitsilla. Il-
lasta pakkanen kiristyi uudes-
taan.

Tiistaina lähettiin Veikko-
isännän Volkkarin kyydillä Vii-
relään. Eeli tuli Tuplalla jäljes-
sä. Viirelän Antin ja Lassin kans-
sa katsottiin töttäpuita Harjun
palstalta. Rankoja kaadettiin 300
kappaletta, joista tötät tehtiin.
Töttiä tarvittiin Kiviahteen Las-
sin rakennustyömaalla, tehtiinkö
uutta Osuuspankkia?

Keskiviikkona oli "Lotina"
jäässä. Lotina oli Katajaniemen
Onnin tekemä iso kuppielevaat-
tori, jolla nostettiin liete navetan
kurasäiliöstä 5000 litran tammi-
tynnyriin, joka oli reen jalasten
päällä. Reki oli tarkoitettu kah-
den hevosen vetämäksi. Parhai-
ten veto onnistui kuitenkin Mela
-tammalla yksinään. Kaikkihan
Knuutinrannalla Melan muista-
vat. Liinaharjainen Heikkilän
Mela oli muun muassa Tutkan,
Terssin, Oprin ja Mestarin emä.
Tuo mahtava voimanpesä osasi
hevoseksi varmasi ajatella ja
ymmärsi mitä piti tehdä.

Torstaina saatiin Lotina pyö-
rimään, kun Eerikkilän Upin
kanssa oltiin keskiviikkona alet-
tu hakkamaan jäätynyttä lietettä
säiliössä. Lietesäiliöiden päälle
oli tehty rehusiilot. Siilot olivat
jääneet edellisenä syksynä tyh-
jäksi, kesällä -65 ei kovin hyvin
säilörehua tullut. Syksyllä jäi
viljoja puimatta, oljet peltoon,
perunaa lumen alle, kynnöt jo-
ten kuten tehtiin. Veikko -isän-
nän sanonta oli, ”parempi sian
tonkima syksyllä kuin miehen
kyntämä keväällä”.

Keskitalossa oli iso Massik-
ka, jolla Tapani kävi puimassa
pystympiä paikkoja, kun pelto
oli sen verran jäätynyt puimurin
kantavaksi. Sekaan tuli kuiten-
kin lunta, joka tukki jauhomyl-
lyn seulat. Uusi Junkkari-mylly
tuli Takaluuvalle vanhaan rii-
heen, jossa oli kylmäkuivaaja-
kin. Ei se luminen ohra tahtonut
uudellakaan myllyllä mennä.

Lauantaina jo tuntui aivan
leikkityöltä, kun veli Nipparin
kanssa sahattiin Muhajalan lii-
teriin viime kesänä puretun na-
vetn jätteitä polttopuiksi.

Isäntä kävi illalla Ukkolassa
maksamassa meille pojille tilin.
Tuntui se mukavalta. Pakkanen-
kin oli lauhtunut iltaan mennes-
sä.

Sunnuntaina tarkeni käydä
Korpihaalla ja Kiekolla hiihtele-
mässä. Häkkilän Jussi oli kave-
rina jänishaulikoineen. Saiko Jus-
si jänistä, en muista. Vuosiharju-
rin tehtäväksi oli määrätty arvi-
oida talon heinät ja hiihtoreissulla
se onnistui hyvin. Kalenterin
mukaan heiniä oli niissä ladois-
sa 30.000 kiloa. Maanantaina teh-
tiin taas töttiä 380 kappaletta. Ne
ajettiin hevosella tien varteen ja
traktorilla kirkolle. Lunta oli
Heiskanperällä kahlata asti. Teh-
tiin niitä töttiä pokasahallakin,
Viirelän Antin iso moottorisaha
oli välillä rikki. Sarlinin höyry-
penkillä käytiin syömässä läski-
voileivät. Kalle kun viilasi minul-
le pokasahan terän, niin se meni
poikki- eikä pitkin puuta. Töttä
oli muuten 3,8 metriä pitkä.

Kuramylly oli tiistaina taas
jäässä, pakkanen oli kova.

Torstaina oli töttien tekomaa
siirretty Harjun koulun taakse.
Paluukyytiä ei kirkolle sinä ilta-
na ollut kuin polkupyörällä. Vaat-
teet oli märät läpi asti. Satoi lun-
ta. Läskivoileipä on hyvä poltto-
aine. Polkiessa tulee lämmin.

Tammikuu 1966 viimeinen
sunnuntai oli myös pyrypäivä.
Vuosiharjoittelijan maatalouska-
lenterin täyttö säätiloineen ja ta-
lon töineen alkoi syksyllä 1965.
Mutta kuka muistaa, että myös
vuoden 1965 loppu oli hyvin lu-
minen ja kylmä. Talvi oli alka-
nut lokakuussa.

1947 syntyneet olivat loka-
kuussa Tuiskulassa kutsunnassa;
’’vaikka olet terve ja sydän on
kuin hevosella, ei sinua armei-
jaan oteta, kun et kuule”. Koetin
kysyä, eikö siellä mitään hom-
maa anneta huonokuuloiselle,
niin ’’ei” vastasi kunnanlääkäri
Paavo Kinnunen. Niin se sitten
sotaväki käytiin aamupäivällä
Tuiskulassa ja iltapäivällä lope-
tettiin Heikkilän potunnosto lu-
mipyryssä. Tämä lumi ei sulanut
kuin vasta seuraavana keväänä.

Tammikuun lopulla oli lunta
tosi paljon. Sitä oli jo luotu ka-

toilta romahdusvaaran vuoksi.
Pelloilla aitapaalujen nokista nä-
kyy vain osa. Kantohankia ei vie-

lä ole. Edessä on harjuripojalla
vielä monta pitkää, kylmää tal-
vikuukautta ennen kuin kesä

koittaa...

   Harjuripoika

Kahvitauko perunapellolla juuri vähän ennen isoa lumipyryä. Harjurin vieressä Viirelän Antti
ja kotitalousharjoittelija Tuula Sipilän villamyssykin näkyy. Kahvinkaatajana kotitalousharjoit-
telija Rauni Ukonmurto. Kuka tunnistaa muut naiset? (Kuvat: Martti Kivijuuri)

Kiekolle heinään lähdössä Eeli ja Leimu. Leimulla oli komea piirto. Ulaa pitelee Harjuripoika.
Kuuselainen on poikennut traktorillaan Heikkilän isännän puheille.

Heikkilän vuosiharjoittelijana 45 vuotta sitten


