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Helmikuun 20. päivä sun-
nuntaina hakee Eeli Terssi-oriin
Heskanperältä. Harjuripoika oli
vienyt Terssin Viirelään Veetin
hoitoon ja ajoon marraskuun 23.
päivä. Terssi oli hyvä työhevo-
nen, metässäkin rauhallinen ku-
ten emänsä Mela. Oriin luonto
kuitenkin löytyi. Terssillä on
ajettu myös raveissa.

Maanantaina on Super Majo-
rin iso takakumi tyhjä. T-kahva-
käsipumpulla kestää pumpata
nytkyttää, ei varmaan ole tunnis-
sa täyttynyt. Heinät ajetaan kui-
tenkin Terssillä ja Tuplalla. Hel-
pompihan matalaan parirekeen
oli kuorma hangota kuin korke-

alle traktorin kippikärryn laval-
le.

 Tiistaina käynnistyy hevo-
nen/savireki/hevonen/tynnyri/
ämpäri/harjuri -lietelanta savot-
ta navetalla päättyen keskiviik-
kona saunailtaan. Saunan jälkeen
on istuttu iltakylässä Knuutin
Matilla. Matti oli kymmenen
vuotta aikaisemmin poisnukku-
neen Harjuripojan isän hyvä ys-
tävä. Matin kertomukset isästä
ovat olleet pojalle hyviä eväitä.

 Torstaina vietetään heikki-
lässä Matin päivää. Matti Kivi-
juuri oli lähes koko ikänsä talon
työmiehenä, hän oli Heikkilän
Matti.

Seitsemän hevosen tallitun-
kiokaan ei ole aivan pieni. Tun-
kio on ison lauta-aidan sisällä,
hevoset jalottelevat siellä. Lanta
paloi hyvin, palanut lantatunkio
on kevyttä talikoida; raikas am-
moniakin tuoksu höyrähtää tal-
litunkiosta. Torstaista perjantai-
hin ajetaan lantaa kiekkoon. Pa-
luukuormassa tulee parireet täyn-
nä heiniä navetalle. Kymppi-
tammakin on jälleen opettele-
massa hevoseksi. Lauantai-iltaan
mennessä lunta on tullut Niva-
lan kirkonkylän teille ja pihoille
upoksiin asti. Lumi tulee välistä
räntänä, mutta suomalainen he-
vonen menee, eikä parireki upo-
ta.

Jokohan saamme tänä talve-
na myyntiin moottorikelkan pa-
rireen. Tekijä on jo tiedossa, pe-
rästä kuuluu. Parireessä oli vaih-
dettavat lavat. Kantolavalla ajet-

Harjuripoika karsimassa
Heiskan Antin kaatamia koi-
vuja Pöhölölässä. Kainaloihin
asti ollut lumi on kovettunut
kantohangeksi, joka kestää
vielä Heiskan Laurin 20.4. ot-
taman kuvan aikoihin hevo-
sella ajaa.

Knuutin Erkin traktori on
mainoksen mukainen MF 135.

Erkki oli sisukas mies. Välit-
tämättä siitä, että toinen jalka
meni miinan räjähtäessä rinta-
malla, teki hän samat työt kuin
muutkin. Poroteesijalallaan hän
käveli hevosen perässä aurates-

sa ja karhitessa. Kipeähän sen ja-
lan on täytynyt koko ajan olla.

Erkin tamma oli vielä sen
Knuutin Paavon kovakulkuisen
meijerihevosen emä. Yhtä raju
kävelijä. Puhuttiin, että Erkin on
nyt helpompi ajaa Fergulla kuin
yrittää pysyä hevosen perässä.
Mahtoi se kuitenkin Ferkun kyy-
tikin olla kovaa kipeälle selälle.
Ei 66-vuoden traktoreissa ter-
veysistuimilla lepäilty.

Erkki oli päässyt sotainvali-
dien kuntoutukseen viikoksi Hel-
sinkiin. Harjuripojan hommaksi
jäi hiihtolomalla heinien ja son-
nanajo Knuutilla. Ykkösrekeen
oli nopea talikoida, Laila-emän-
nän laittamilla ruuilla jaksoi pit-
kän päivän.

Kovakyytinen hevonen kävi
ties montako kertaa reissun Kor-
pihaalle. Viimeiseltä kuormalta
palatessa tamma teki kumman

tempun. Kääntyikin Kuoppatiel-
le ja heti täyttä ravia. Käytiin
Kuoppalassa kääntymässä ja
yhtä kovaa takaisin. Nyt olisi
tamma halunnut kääntyä kotia,
mutta enpä päästänytkään; käy-
dään nyt mutka ylikulkusillan
takana, kun on noin kovat me-
nohalut.

Ei osannut Erkkikään sanoa,
miksi tamma halusi kääntyä
omin päin Kuoppatielle. Tykkä-
sikö hevonen, että sonnanajo riit-
tää jo tälle päivälle.

Yhtenä kesänä oli Harjuri-
poika Erkin heinärenkinä Kiekon
niityillä. Koottiin seipäiltä sen
kovakyytisen tamman vetämille
kärryille. Erkki oli kuorman
päällä, ettei tarvitse kävellä ki-
peällä jalalla. ”Eläpäs poika syy-
dä niin joutuin”, kuului välistä
kuorman päältä.  Latoon hango-
tessa kielteli samoin: ”Elä niin
joutuin” .

Pidettiin taukoa. Erkki otti
raskaan proteesin jalasta pois.
”Tämän takia minä en poika
pysy sinun vauhdissa”, sanoi
Erkki ladon kynnyksellä istuen.

 Erkin sodassa katkenneen
jalan tynkä oli hankautunut ve-
rille päivän kuumassa helteessä
ja kovassa työssä.

tiin heiniä ja halkoja. Kariloo-
vaksi sanottiin lautalaatikkoa,
jolla ajettiin talvella soraa. Tal-
viseen soranajoon ei Heikkiläs-
sä tuohon aikaan enää miehiä ja
hevosia laitettu.

Tukkikuormat tehtiin etu- ja
takareen pankolle tappien väliin.
Tämä systeemi tulee toimimaan
moottorikelkkavetoisenakin.
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Heikkilän vuosiharjoittelijana 45 vuotta sitten


