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• Maritta Raudaskoski

Eerikkilän Urpo, Välimäen
Eeli, Pihlajamaan Niilo sekä
Harjuripoika neljäntenä työsken-
teli loppuvuoden -65 ja alkuvuo-
den -66 Heikkilän talvisissa as-
kareissa. Mehtätöitä etupäässä
kotoaan käsin Heiskanperältä te-
kivät tietenkin Viirelän Antti,
Lauri ja Veeti. Antin moottorisa-
ha oli raskas Solo. Antin leima-
usmerkki oli se, kun palava myn-
nitupakka leukaperissä nousi
pystyyn kaadettavan puun juu-
rella.

Lassi jälestä kirveellä karsi
Antin kaatamat puut, mikä oli-
kin nopeampi, kun vetää pitkin
puuta umpihangessa painavaa
Soloa. Nykyajan sahat ovat ke-
veämpiä ja silti tehokkaampia.
Lassi nosteli tyvitukit ajouralle,
jos kaato ei osunut linjaan. Usein
oli ajettu jälet valmiiksi, oli ko-
vat rekiurat. Veeti ja Eeli ajoivat
joskus kilpaa, kumpi enemmän
ehtii.

Tuona talvena oli myös Es-
kolan Eemi monena viikkona
Heikkilän metsissä. Kerran Eemi
ja Veikko-isäntä koulasivat yh-
dessä ensikertalaista hevosta
Hautalan takana, Kolleen tien
varressa. Me muut tehtiin silloin-
kin töttiä. Isäntä oli suitsissa ja
Eemi nosteli puita rekeen, aluk-
si vain puu taikka kaksi. Iltapäi-
vään mennessä oli tien varteen
menossa useampi puu kerrallaan.
Kuormantekijöiltä ja suihtimie-
heltä oli iltaan mennessä lakki ja
kintaat hukassa. Säikyn hevosen
kanssa teuhatessa tuli kiire ja
hiki. Suitset piti olla hyppysissä
eikä kintaskourassa. Pakkasessa
korviaan pidellen, avokäsin tuli-
vat illalla Heikkilään. Kylmä ei
haitannut, koulaamaton hevonen
oli opetettu mehtäajolle. Nauroi-
vat vain, vaikka emäntä piti pu-
huttelua, että kun tuolla lailla
palelluttavat itsensä aikuiset mie-
het.

Eemistä jäi kuva, että hän
enempi nautti, mitä raskaampaa
työtä sai tehdä. Lauantaisin kun

työt talvella loppui kello 14, tal-
lin edustat siivottiin heinistä ja
hevosen sontaläjistä, reet ajettiin
riviin Julkun ja tallin välikköön.
“Syömään ja saunaan” oli isän-
nän reipas sanonta sen jälkeen.
Saunan jälkeen isäntä lähti vie-
mään Eemiä Saarelle Karvosky-
lään. “Ei sitä nyt sentään autol-
la”, koetti Eemi estellä. “Kyllä
sitä ennemmin kuin pappia ja
lääkäriä”, oli isännän vastaus.
Jollain kyydillä Eemi sitten maa-
nantaiaamuna palasi Heikkilään,
vaikka mopo oli pyhänajan Uk-
kolan seinän vieressä.

Eerikkilän Upi oikaisi Har-
juripoikaa viime viikolla. Hän-
hän sen lotinan hitsasi kasaan
Jyrkän pajassa eikä Katajanie-
men Onni. Onni on kyllä suun-
nitellut sen pitkän elevaattorin.
Imankos et Upi usein töttimet-
sässä ollutkaan. Lotinan teko lie-
nee kestänyt  monta viikkoa.

Märkänä syksynä -65 oli so-
kerijuurikas nostettu lopulta kä-
sin. Naatit listittiin isolla juuri-
kasveitsellä. Nivalan asemalla
oli juurikasvaaka. Vastaanottaja-
na ja vaakamiehenä oli mm. Ki-
vikankaan Erkki Mehtäperältä.
Turengin sokeritehtaan viljely-
konsulenttina oli hiljattain edes-
mennyt Viljo Niku. Tiistaina
marraskuun 23. päivä -65 on
Nippari-veljen kanssa ajettu
5000 kiloa sokerijuurikasleiket-
tä, tehtaan paluutuotetta, asemal-
ta Heikkilään. Majorin peräkär-
rylle oli rautatievaunua kätevä
purkaa. Leike oli lypsykarjare-
hu. Sokeritehtaalta oli myös pe-
räisin juurikasmelassisiirappi.
Melassia on Promeca, jota syö-
tettiin hevosille. Iltapäivällä on
harjuripoika vienyt Terssin Vii-
relään (14 km). Mukaan on pan-
tu hevosen rehut ja heinät. Vii-
relän miehet alkavat propsin
ajon Ohtalehdon palstalla. Isän-
tä on illalla lähtenyt Helsinkiin.

Keskiviikkoaamuna alettiin
Upi, Nippari ja Harjuripoika
Kiekolta heinänajoon. Nyt me

pojat päätettiin ajaa heinät Super
Majorilla. Iltapäiväkahvilta, kun
pihasta lähettiin, tuli Harjuripo-
jalle kiire ehtiä ensimmäisenä Su-
perin rattiin. Upi ja Niilo jäivät
lavalle. Halutti ajaa, kun ei ollut
saanut vielä tarpeeksi traktorin
ratissa istua (ei ollut kyllä vielä
traktorikorttiakaan). Hevosilla
olisi lähetty, jos isäntä oli koto-
na...

Takalon Einon kohdalla kään-
nytään Kiekontielle. Kuoppatie
onkin jäinen, äkkinäinen kuski
tulee liian kovaa käännökseen ja
Superi kaatuu ojaan. Olisi menty
päälleen, jos takaratas ei olisi
osunut ojan pientareella olevaan
isoon kiveen. Majorin vanne on
vääntynyt vitakselle. Vierimaan
Taavi sattuu paikalle 565 Valme-
tilla sorakuorma vetävän kärryn
päällä. Taavi vetää Superin tiel-
le, vanne lenkuttaen ajetaan ta-
kaisin pihaan. Turpeisen Romu-
liike on kirkkokujan suussa. Siel-
tä löytyi Superin takavanne, hin-
ta 100 markkaa. Kivijuuren Nii-
lon pajassa Tuiskulan luona pan-
naan vanne paikalleen.

Perjantaina on isäntä kotona:
“Särin sen vanteen, kun ajoin
ojaan. Vanteen olen maksanut
omalla rahalla, koska syykin on
itessä”. Asiasta ei puhuttu sen
enempää. Lauantaina on ajettu
Kiekolta Urpon kanssa kuusi
kuormaa heiniä hevosella. Ula ja
Mela on aisoissa.

Propsintekijät Pöhölölän metsässä huhtikuussa 1966 kantohangella. Vas. Antti Heiska, Harjuri-
poika, Veeti Heiska, Eeli Välimäki. Kuvan otti Lauri Heiska.

Melan edellisen kevään varsa Mestari on kasvanut 1966 jo isoksi oriiksi. Kuvan oton aikoihin
isäntä on käyttänyt varsaa reen edessä. Sitä ennen on totuteltu kuolaimiin ja ajettu suitsilla il-
man rekeä. Mestari oli varsanakin jo rauhallinen ja hyväluontoinen hevonen siitä tulikin. Kuva.
M. Kivijuuri.

Heikkilän vuosiharjoittelijana 45 vuotta sitten


