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Ford
Vuoden -65 Maatalouskalen-

teri mainostaa Fordia. Puhuim-
me kuitenkin Majorista tai Su-
permajorista, jollainen Heikki-
lässä on. Turvahytti tuli trakto-
reihin pakolliseksi vasta -69. Mi-
ten olisi Harjuripojan käynyt, jos
Majorin takavanne ei olisi osu-
nut isoon kiveen. Ympäri olisi
ojaanajossa menty.

Ahteiset ajoivat näillä Majo-
reilla Kittilään savottaan mone-
na talvena. Vanerista oli tehty
koppi päälle. Ensimmäisillä La-
pin reissuilla ei ollut sitäkään.
Pakoputki oli käännetty ratin vie-
reen lämmitystä varten. Savotta-
reki on ollut iso. Valmet-mainok-

Perjantai 11.2. on Urpon ja
Niilon viimeinen työpäivä Heik-
kilässä. Pojat lähtevät armeijaan.
Syksyn kutsunnoissa oli huono-
kuuloinen Harjuripoika vapau-
tettu kokonaan asevelvollisuu-
desta. Lauantaina on lauha aurin-
gonpaisteinen sää, vaikka ollaan
helmikuussa keskellä pakkas-
kautta. Isäntäväki on loppuvii-
kolla käynyt Helsingissä. Hel-
pottunut mieli on varmaan heil-
läkin kovien pakkasviikkojen
jälkeen. Lietelantaongelmaan ei
muuta ratkaisua löytynyt: savi-
reki, ämpäri, tynnyrisavottaa hel-
potti muutaman päivän lauha
sää. Tuli vielä sekin viikko, että
lietetynnyreitä kipattiin  -25-40
-asteen pakkasessa.

Joku voi kysyä, miten tähän
jouduttiin.

Kaupan olevia traktorikäyt-
töisiä pumppuja ja säiliöitä vas-
ta kehiteltiin Suomessa. Maalis-
kuussa tulee Heikkilään Wärtsi-
län konepajaporukkaa kokeile-
maan valmistamiaan laitteita.

Syksyllä tehty ketjuelevaat-
tori Lotina jäätyi talven hirmu-
pakkasilla lietteeseen kiinni. Lo-
tinan ketju lienee jo siinä vai-
heessa ollut pois päältä.

Rakennusvaiheen aikana säi-
liön pohjalle jääneitä puita oli
myös mennyt hammasrattaisiin.
Puut siivottiin vasta keväällä,
kun säiliö oli saatu tyhjäksi. Si-
täkään ei tiedetty, että lietesäili-
ön kaasut ovat tappavan vaaral-
lisia. Oliko kova kylmyys estä-
nyt metaanikaasun muodostumi-
sen säiliössä.

Sunnuntai 13.2. Harjuripoika
on kalenterin mukaan käynyt

hiihtelemässä. Hiihtohangista-
han ei tosiaan ollut sinä talven
puutetta. Vain korkeimpien aita-
paalujen nokkia näkyi pellolla.
Iltapäiväaurinko on lämmittänyt
kummasti, vaikka öisin pakkas-
mittari laskee -30 asteeseen.
Sunnuntaina kyllä loikoillaan
Ukkolan lämpimässä kamarissa
ja välillä käydään syöttämässä
hevosia. Niitä oli tallissa muka-
va seurailla, kun sunnuntaina oli
aikaa.

Maanantaina on Harjuripoi-
ka heti aamusta laitettu hake-
maan Maatalousnaisten pitoka-
lusto Niemen Impin aitasta. Ko-
vassa pakkasessa lykättiin lumet
pois vanhan hevostallin ja uuden
navetan toisen puolen katoilta.
Tallin pakkasen kovettamasta
kattohuovasta tahtoi lähteä pa-
lasia lumikolalla työnnettäessä.
Peltikatolta lumi tulee paremmin
alas.

Tiistaina on kiire siivota tal-
lin edusta roskista. Päivällä al-
kaa talossa käydä tavallista
enempi pyhäpukuisia vieraita.
Keskiviikkon 16.2. on isännän
60-vuotissyntymäpäivät. Harju-
ripoika saa olla koko päivän
emäntien passarina. Talo täyttyy
vieraista. Illalla seuroissa on
Heikkilän kaikki huoneet täyn-
nä väkeä. Pakkanen on lauhtu-
nut illaksi. Alle -10 astetta. Juh-
lamieli on korkealla.

Torstaina on juhlat ohi. Isän-
nän pitää lähteä Helsinkiin. Pi-
tokalustoakaan ei jätetä turhaan
tupaan lojumaan. Harjuripoika
vie ne Niemen Impin varastoon
takaisin ja heinien ajo jatkuu
taas...

Perjantaina on ajettu Välimä-
en Eelin kanssa Ulalla ja Tuplal-
la Harjuun. Ohtalehtoon on käy-
ty polkemassa ajotie. Palatessa
on tuotu heinäkuorma Heiskan-
perältä. Matkaa on ollut yhteen-
sä 34 kilometriä.

Lauantaina on ritilän alustat
ajettu tyhjäksi. Savireki, ämpä-
ri, hevonen ja Harjuri-systeemi
toimii pakkasellakin.

Isäntä ja Eeli hakevat Keski-
talosta ostetun nelivuotiaan tam-
man, joka on Leimun varsa ja
Ulan sisarpuoli. Panevat tamman
ensi kertaa aisoihin. Oiskohan
tamman nimi ollut Opaali.

sessa näkyvä kuormaaja lienee
samanlainen, joka Nivalan mie-
hillä oli käytössä Aakenus-tuntu-
reilla Kittilässä. Heikkilän lähi-
naapureilla oli Super Majori ai-
nakin Kujalan Arvilla ja Niilol-
la, taisi olla yhteinen. Mantilas-

sa oli vanhempi malli, Fordson
Major. Kiviniemen Esa taisi vii-
me syksynä Super Majorilla ajel-
la aurat perässä Näljännevalla
päin. Power Majorit oli Pitkäsel-
lä, Nukarisella ja oliko Nieme-
län Antilla.

Heikkilän vuosiharjoittelijana 45 vuotta sitten


