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20.3.1966 sunnuntaina on
Suomessa eduskuntavaalit. Aa-
mulla sataa vettä, länsituuli on
voimakas. Iltapäivällä on kirkas
auringonpaiste. Harjuripoika on
pyydetty lapsenvahdiksi Kuuse-
laan. Sieltä on emäntä kunnan-
sairaalassa töissä, kuuselainen
itse on vaalikyytejä ajamassa.

Ennen näitä vaaleja lupasi
Kaarlo Pitsinki niminen poliitik-
ko suomalaisille ilmaisen soke-
rin, jos juurikkaan viljely täällä
valtion tuella lopetettaisiin. Os-
tettaisiin ulkomailta sitä halpaa
sokeria, mitä jää yli niiden oman
tarpeen.

Vuonna 1966 on kulunut 100
vuotta suurista nälkävuosista.
Tuolloin ei viitenä vuotena Suo-
messa korjattu syömäkelpoista,
eikä syömäkelvotontakaan vil-
jaa. J. V. Snellmannin Hollannis-
ta tilaamista viljalaivoista osa
tuhoutui lasteineen syysmyrs-
kyissä. Hätäapu ei aina ehtinyt
syrjäisiin ja kaukaisiin kyliin.
Kautta aikain on kansat halun-
neet tuottaa ruokaa yli oman tar-
peen: ”Ei hyvin riitä, jos ei vä-
hän jää yli”.

Vaalit

Vuoden 1966 vaalien aikana
alettiin voimakkaasti vaatia yli-
tuotannosta luopumista. Maa-
laisliitto taisi hävitä näissä vaa-
leissa. Heikkilän tuvassa seurat-
tiin vaalin tulosta TV:n äärellä
sunnuntai-iltana hyvin vakavina.

Harjuripoika oli ollut yli
kymmenen vuotta aikaisemmin
-55 tai -56 vaalien alla isänsä
pyörän rungon päällä kyytillä.
Isä naulasi Maalaisliiton vaaliju-
listeita Heikkilän ison puimalan
seinään. Kuvassa iso nyrkki pai-
noi vasten raamattua ja lakikir-
jaa. Teksti kuului: ”Näihin nojaa
Maalaisliitto.” Puimalan lauta-
seinä pamahteli isosti kun isä löi
vasaralla julisteita kiinni. Vielä
vuodesta 1956, jota Hesari muis-
telee 50 vuotta tänään -otsikon
alla, yleislakosta, Urho Kekko-
sen presidentiksi tulosta ja Pork-
kalan palautuksen lisäksi on kir-
joitettu -56 vuoden kovista pak-
kasista. Helsingissä on ollut hal-
kopula. Halkojunat ovat hyyty-
neet matkalle Helsinkiin kovis-

Tien kunnostukseen ei har-
rastuspohjalla olevalla seuralla
ollut varoja. Eikä hevosvetoinen
kulkupeli niin rapakosta piitan-
nutkaan. Puhumattakaan että
kunnalta olisi tien kunnostusra-
hoja pyydetty.

Onnelan Joonas on Harjuri-
pojalle kertonut tapauksen.
Alangon ukko (kunnallisneuvos
Herman Salanne) oli Osulan he-
vospuomin ympärillä juttelevil-
le miehille sanonut: ” Hoi mie-
het, laittakaa se raviradan tie
kuntoon. Se pitää olla turhakin
kunnollista.” Alangossa ei niin-
kään ehkä välitetty hyvistä he-
vosista, siellä oli kyllä jalostettu
hyviä lehmiä.

Kysyin Heiskan Veetiltä,
onko Heikkilän hevossukua mis-
sään jäljellä. Veetin mukaan ai-
nakin Kymppi tamman jäljiltä
on paljonkin. Veetihän osti isän-
nältä Kymppi tamman omaksi,
varsotti monta kertaa. Kympin
varsat ovat kasvaneet ja puoles-
taan varsoneet. Geenit ovat tal-
lella.

sa pakkasissa. Myöskään kaikki
rahti- ja säiliölaivat eivät ole
päässeet jäitten läpi tulemaan.
On ollut jopa öljypula.

On ne vaan kovia poikia ol-
leet Pitsinki ja kumppanit -66
vuoden vaalipuheissa ja kanna-
tusta ihmisiltä saivat. Nykyään ei
taida ääniä tulla maataloutta
mollaamalla. Näyttää, että kau-
pat myyvät mielellään ulkolais-
ta ruokaa. Aina on halpoja eriä
maailman markkinoilla, joita
tuotetaan yli oman maan tarpeen.
EU:n tuet ovat muualla Euroo-
passa jopa puolta suuremmat
mitä Suomessa viljelijöille mak-
setaan. Kauppa tässä ainakin pär-
jää hyvin, ylijäämämarkkinoilta
ostetuissa halvoissa elintarvik-
kissa kate on varmaan isompi.
Voi tulla pian taas aika, että vaa-
ditaan kotimaisen viljelyn lisää-
mistä muutenkin kuin tilakoko-
ja suurentamalla.

Maanantaina 21.3. tulee kui-
tenkin Heikkilään ison yhtiön
Wärtsilä Oy:n työkonetutkijat ja
-kehittelijät jatkamaan lietteen
ajoa. Harjuripoika on päässyt
apumieheksi. Wärtsilän miehet
ovat mukavia, vaikka joku oli
edellisviikolla roiskuttanut liet-
teeseen heidän vaatteensa. Va-
hinkohan se oli, tekevälle sattuu.
Iltaan mennessä jää on laskenut
säiliössä puoli metriä. kuormia
lähti 19 x 2500 litraa. Vaalisun-
nuntaina alkanut auringonpaiste
ja kova länsituuli jatkui koko
maanantain. Tiistaina ajosavotta
loppui. Oli ajettu yhteensä 67
kuormaa lietettä. Wärtsilän mie-
het lähtevät laitteineen Kauppi-
laan sikalan lietteen pumppaus-
ta kokeilemaan. Illalla ollaan
isännän kanssa yhdessä ravira-
dalla seuraamassa harjoitusrave-
ja.

Eläinlääkäri Tuovinen

Nopeat on sään vaihtelut
Suomen talvessa. Keskiviikkona
23.3. on taas pakkasta, kun aje-
taan heiniä karjalatoon. Takaluu-
van riihen myllyllä jauhetaan re-
huohraa. Maaliskuu ei -66 talve-
na maata näytä. Torstaina on jo
lumipyry. Eläinlääkäri Tuovinen
on käynyt Heikkilässä ompele-
massa rikki poletun lehmän ve-

timen. Tuovinen ajeli hienolla
Range Rover nelivetomaasturil-
la, joita ei Nivalassa tuolloin
muita ollut. Kiirekin Nivalan
eläinlääkärillä varmaan oli. Työ-
tä oli varmasti paljon, oliko vie-
lä yksin kunnassa. Kerran näh-
tiin kun Tuovinen lähti nelive-
dollaan Heikkilän pihasta kan-
tohankia myöten suoraan Siko-
perää kohti.

Piikin ranta

Torstaina on haettu talven
ensimmäiset heinäkuormat Pii-
kin ladosta. Heikkilän Piikki on
Onnelantien päässä Kalajoen
rantaa vastaan, missä Pahaoja
laskee Kalajokeen. Piikillä oli
meidän kylän suosittu uimapaik-
ka ja matonpesuranta. Oja oli
tuonut Rautojanperän hiekkaa
muodostaen pienen särkän. Ran-
ta oli äkkisyvä. Pikkupoikana
oltiin uimassa Piikillä, joku
meistä pojista olikin joutunut
äkkisyvälle eikä osannut uida.
Nukarisen Seppo huomasi siepa-
ta pinnan alle painuvan pojan
ylös. Hengenpelastusmitalia ei
ole Sepolle vieläkään annettu.
Kerrotaan, että joskus heinäaika-
na on Heikkilän työmies hukku-
nut Piikillä Kalajoen syväntei-
siin.

Perjantaina on raviradalla
hevosnäyttely. Tupla palkitaan
toisella palkinnolla ja merkitään
kantakirjaan. Navettahommiin-
kin on Harjuripoika pääsyt. On
mittalypsy. Jokaisen lehmän
maito mitattiin ja merkittiin lyp-
sykerralla ylös. Navetta on sii-
vottu. Siat on siirretty navetalta
tallin päädyssä olevaan pieneen
sikalaan.

Lauantaina on raviradalla ra-
vikilpailut. Harjuripoika on li-
punmyyjänä. Raahen jääraveis-
sa ei edellispyhinä erikoisemmin
pärjätty. Heikkilä, niin kuin mui-
denkin talojen hevoset olivat
etupäässä työhevosia. Työhevos-
ten kuljettaminen raveissa on
osaksi ollut monipuolisen suo-
menhevosen jalostamista. Suo-
menhevosen, jonka monipuoli-
set käyttöominaisuudet ovat ke-
hittyneet satojen vuosien aikana.
Arkisin ei Heikkilässä hevosia
harjoituskärryjen eteen valjastet-

tu. Isäntä mielellään sunnuntai-
sin ajeli pitkiäkin matkoja hevo-
sillaan. On varmaan halunnut
nauttia myös yksinäisyydestä ja
mielenrauhasta, arkihuolista het-
ken pois.

Raviradalle menevä tie oli
syksyin keväin kuin liejupeltoa.
Vanhan raviradan paikalla olleen
Tuiskumajankin kattopilari on
aikaa sitten hävinnyt. Radan pai-
kalla on nykyään teollisuuskylän
halleja ja asvalttipihoja.

Takaluuvan riihelle tuotu valssimylly on Pyörre-Junkkari.
Pakkasella mylläröiminen oli kylmää hommaa. Myllyn
vieressä kävi kova ilmapyörre, kun siivet olivat vauhdissa.

Vuoden -66 kalenterin lypsy-
konemainos esittelee kannuko-
netta. Heikkilän uuteen navet-
taan oli tullut putkilypsykone.
Maito virtasi putkistoa myöten
lehmän alta maitohuoneeseen,
siivilätulppien läpi tonkkiin.

 Pirkko Kallio kertoo ensim-
mäisen tilasäiliön olleen pyöri-

PS. Viime viikolla oli puhut-
tu lumen pudotuksesta Takan-
evan riihen katolta. Riihi oli kui-
tenkin Takaluuvalla Korpihaalle
menevän tien varressa, eikä Ta-
kanevalla mikä on Mehtälässä.
Takanevalla on niittypirtti ollut jo
nuoren Kyösti Kallion aikana.
Nuori isäntä oli kertoman mu-
kaan niittänyt hevosparilla mon-
ta vuorokautta taukoja pitämät-
tä. Oli vaihtanut levänneen he-
vosparin aina rupeaman jälkeen.
Kun niitty oli ajettu nurin, nuk-
kui niittomies siinä pirtissä.

Heikkilän vuosiharjoittelijana
40 vuotta sitten

Harjuripoika

en päällä, joka vedettiin trakto-
rilla meijerille. Vanhassa Kyösti
Kallion rakentamassa navetassa
lypsäjät vaihtoivat kannut lehmi-
en alle sitä mukaa, kun ne täyt-
tyivät.

Kantamista riitti pitkässä na-
vetassa. olisipa ollut askelmitta-
ri matkaa näyttämässä.

Lypsykone


