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Reipas sanonta Veikko-isän-
nällä usein oli: ”Suomalaisella
hevosella!” Niitä oli harjurivuo-
tena Heikkilän tallissa seitsemän
kappaletta varsat mukaan luki-
en.

Hyvää ohjaskättä ei minulla
ollut. Kymppi-tammalla lähdin
pyhäajelulle kohti Mehtäperää.
Kiekon ja Junttilan välillä kou-
laamaton tamma pillastui ja sil-
loin mentiin. Oli neuvottu, että
suitsista ei saa irti päästää. En
tajua, missä reki jäi ja aisat, mut-
ta suihtiperissä olin kiinni. Au-
ringon Leevin taloa kohti tultiin
laukkaavan hevosen perässä
mahallaan. Siinä vaiheessa jo
tuntui, että jäinen tie repi hou-
sut jalasta, enkä tohtinut enää
roikkua perässä. Keskitalon lä-
hellä saivat vauhkon tamman
kiinni. Minua nolotti.

Olen pikkupoikana ollut
reessä, kun Veikko-isäntä ja oma
isäni lähtivät Keskitalon pihasta
Tapani-iltana (vuosi joko -54 tai
-55) kovaa kyytiä rekivetoisella
varsalla. Molemmat miehet
työnsivät saapasta tiehen, Meh-
täperän ylikäytävälle tultiin yhtä
aikaa junan kanssa. Poikana pel-
käsin, että kestääkö suihtiperät,
kun kaksi miestä veti niistä kak-
sin käsin kaikin voimin.

Tallityö ja hevosten hoito oli
mieluista. Hevoset ruokittiin aa-
mulla aikaisin. Hevonen ei jak-
sa metässä tyhjällä mahalla eikä
huonolla rehulla. Leipomolta
tuli tallille kaikki valuvikaiset
ruisleivät. Ruisleipä on hevosel-
le dopingia mehtäajossa. Ei ne
kaikki ruisleivät tainneet olleet
valuvikaisia, mitä isäntä leipo-
molta tallille laittoi.

Isäntä oli paljon kokouksis-
sa Helsingissä, luottamustehtä-
viä oli paljon. Aamutallin jäl-
keen kertasimme Mari-emännän
kanssa alkavan päivän työt, mitä
isäntä oli pyytänyt tekemään.
Meihin vielä poikasiin luotettiin,
se lisäsi halua vastuuntuntoon.

Melan Tajurilainen varsa

Opri oli ajoon opetettu tumman-
punarautias tamma. Opri oli pää-
tetty viedä Paarskylään Perni-
öön. Joulukuinen torstai 9. päi-
vä -65 on kalenteriin päivätty:
Nivalan asemalta lähtö junalla
kello 18.30. Härkävaunussa on
Opri ja harjuripoika. Hevoselle
on varattu loimi ja heiniä. Har-
jurille termospulloon kahvit ja
hyvät voileivät reppuun. Juna-
matka Perniöön alkoi.

Pitkä matka

Perjantaiaamuna juna pysäh-
tyi Seinäjoen asemalle. Yö on
mennyt matkatessa Nivalan ja
Seinäjoen väliä. Aamulla aurin-
ko paistaa kirkkaalta taivaalta,
on kova pakkanen. Härkävau-
nussa ei ole lämmin. Matkan jat-
kumisesta Seinäjoelta eteenpäin
ei ole tarkkaa tietoa. Sen verran
sanotaan, että ei heti. Saan hae-
tuksi Oprille ämpäriin vettä.
Muistan Alangon Ukon (Her-
man Salanne, k. 1961) kertoneen
meille lastenlapsilleen, että kun
hän oli ”yhyrehksän vuoren niin
Seinäjoen aseman kohoralla oli
hirsikasa.” Vesihana löytyy nyt
ison tiilirakennuksen seinästä.
Iltapäivällä tai illalla viimeistään
härkävaunu on lähtenyt liikkeel-
le. Perjantain ja lauantain väli-
senä yönä se pysähtyi milloin
missäkin, myös keskellä pimei-
tä metsiä. Vaunusta en uskalla
lähteä minnekään, kun ei tiedä,
milloin juna lähtee liikkeelle.
Pakkanen lienee ollut parissa-
kymmenessä. Eväät on syöty
loppuun, kahvikin jo ensimmäi-
senä yönä. Oprin selästä lainat-
tu lämmin loimi lämmittää vä-
hän ja hyppely. Jossain Tampe-
reen ja Turun välillä juna seisoi
aamuyöllä pitkään. Mitään ei
kuulu mistään. Veturi on kauka-
na. Päätän koettaa sinne, umpi-
hangessa. Lähteekö juna ennen
kuin saan veturin rappusesta
kiinni!

Veturimiehet uhkaavat työn-

tää takaisin hankeen ”Ei tänne saa
tulla” , karjuvat. ”Olen tuolla här-
kävaunussa ja palelen, päästäkää
lämmittelemään.” Päästivät. ”Ei
meillä ole tietoa, että siellä on
eläinkuljetusvaunu, onko sinulla
kamina ja puita, kyllä kuuluu
olla.” ”Ei ole kaminaa, olen läm-
mitellyt hevosen loimen alla.”
Veturimiehet noituvat: ”Pitäisi
sinulla olla kamina ja polttopui-
ta”, sanoivat uudelleen.

Mistä kukaan Nivalassa tie-
si, että härkävaunu voi mennä
Suomen rautatiellä vaikka viikon
kohti Perniötä.

Lauantaiaamuna ollaan kui-
tenkin Turun asemalla kello 5.
Vilskettä on, mutta härkävaunu
saa olla rauhassa. Saan joltakin
asemamieheltä kysyä, milloin
tämä vaunu lähtee Perniöön. Vas-
taus on maanantaina. Lauantai-
iltapäivä on jo vaihtunut illaksi,
kun tämän kuulin. Löytyy josta-
kin rakennus, jonka ovessa lukee
Asemapäällikkö. Hän huutaa
vuoron perään moneen mikrofo-
niin yhtä aikaa, naama punottaa
kovasti. Karjun vielä kovempaa,
että minä kyllä pärjään, mutta he-
vonen  tuolla kylmässä vaunussa
ei ole turpaansa vesiämpäriin
kastanut, ei ole syönyt eikä ker-
taakaan torstain jälkeen jaloiltaan
laskenut. Vastatkaa te siitä, jos
tähän pitää jäädä, maksun olette
saaneet, että perille viette.

Pikajunalla vauhtia

Kohta on härkävaunu Helsin-
gin pikajunan perässä. Ollaan
ykkösraiteella Turun aseman
edessä. Vaunun ovi on auki. Opri
katselee ovesta aseman kirkkaita
valoja komea loimi selässä. Opri
on kookas ja komea tamma. Ase-
mamies kysyy: ”Onko tuo arvo-
kas hevonen?” Vastaan ylpeästi,
että on varmasti arvokas.

Ennen Paimiota tuntuu, että
härkävaunu on kurvissa kiskojen
sivulla, niin kovaa on vauhti.

Paarskylän kartano on lähel-

lä Perniön asemaa. Vastaanotto
on harjuripojalla ja hevosella sy-
dämellinen. Virkkuna astelee
Opri kohti uutta kotia. Talli on
lämmin. Sanon tallimiehelle, et-
tei se ole syönyt eikä juonut koko
reissulla yhtään eikä laskenut
makuulle vaunun kylmälle latti-
alle. Annetaan sille vain vähän
lämmintä vettä kerrallaan.

Olisi se nyt juonut, vaikka
monta ämpärillistä. Rouskutus
kuului, heinät kelpasivat.

Lämmin vastaanotto

Lauantai-ilta Paarskylän kar-
tanon salissa on kuin pikkujou-
lujuhla. Se lämmin ja sydämel-
linen vastaanotto ei harjuripojal-
ta ole unohtunut. Illaksi on tul-
lut Paarskylään myös Heikkilän
Jouko ja Jorma, Saalastin Juha-
ni ja Saarisen Juhani Janakkalas-
ta ja veli Hermanni.

Maanantaina valjastettiin
Opri kaksikin kertaa ja ajelimme

Oopri Paarskylän lumisten tammien alla tallimestarin pitelemänä.

Paarskylän tallimiehen kanssa
kartanon lumisilla teillä. Kalen-
teriin on merkitty, että lunta oli-
si ollut Perniössä enemmän kuin
Nivalassa. Kaarlosen Juhan
kanssa aurailimme pihateitä.
Kovan tulomatkan jälkeen ei har-
juripoikaa Paarskylästä hoputet-
tu pois. Oli varmasi Veikko-isän-
tä ja Katri-täti päättäneet, että pi-
detään poikaa kylässä.

Juha oli esitellyt tuota histo-
riallista kartanoa sunnuntaipäi-
vän, olimme kierrelleet päära-
kennuksen takaa levittäytyvissä
kartanon metsissä. Kartano on
joskus kuulunut Mannerheimien
suvulle. Tiistaina Saarisen Juha-
ni hakee harjuripojan Janakka-
laan Tupalaan. Tupalan emäntä
Tuulikki on Heikkilän tytär.
Mukavan kskiviikkopäivän jäl-
keen vie Jussi-isäntä harjuripo-
jan iltajunalle Hämeenlinnaan.
Vasta torstaiaamuna 16.1. ollaan
taas Heikkilässä heinän ajossa.
Matkasta jäi hyvä mieli kaikille.

Iltatallissa satuttiin usein
isännän kanssa yhtä aikaa.

Muisteltakoon tässä Kalli-
olan Kaino-tädin kertomus nuo-
ruutensa ajoilta Heikkilän hevo-
sista: Aamulla talliin mennessä
tavattiin yksi hevonen parressaan
tärisemässä. Parteen oli sammu-
nut humalainen ohikulkija tultu-
aan lämmittelemään kovana pak-
kasyönä. Terävässä tallihokissa
oleva hevonen ei uskaltanut lii-
kutella jalkojaan tiedottoman
juopon päällä.

Kuvassa olijat
tunnistettu

Viime lehdessä perunapellol-
la olijoiden kuvasta on tunnistet-
tu muutkin henkilöt. Kyykyllään
oleva nainen on Taimi Orasaari
ja selin oleva Hilma Anttila.

Heikkilän vuosiharjoittelijana 45 vuotta sitten


