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27.3. Marianpäivänä on käy-
ty Keskitalossa kylässä isäntävä-
en matkassa. Keskitalo on kes-
kimmäinen kolmesta alkujaan
Heikkilän tiloista. Kolmas on
Kalliola, joka yhdessä Keskita-
lon kanssa on ollut Heikkilän si-
vutila, Mehtälä. Pikkupoikana on
monena kesänä oltu Keskitalos-
sa ja Kalliolassa. Tämä kyläreis-
su on tehty isännän Volkkarilla,
koska jo iltapäivällä on oltu  ta-
kaisin Heikkilässä.

Viljelysuunnitelmia
kesää varten

Jouko on tullut lomalle Ahl-
mannin maatalousopistolta. On
tehty viljelysuunnitelmia tuleval-
le kesälle: mihin tulee nurmen
suojavilja, mitkä nurmet kynne-
tään heti ensimäisen rehunteon
jälkeen, mihin varataan laidun,
säilörehu- tai kuivaheinänurmet.
Ruis kylvetään syksyllä joko ke-
santoon tai ensimmäisen niiton
jälkeen nurin kynnetylle nurmel-
le.

Kesantoon jäi Kiekosta isot
alat Pahaojan-Pitkäsen -puolei-
selta lohkolta. Siihen ajettiin ke-
sällä uudet ojat ja tehtiin muuta-
kin kunnostusta. Juhannuskesäl-
lä siihen sitten kylvettiin naatti-
nauris ja perustettiin nurmi. Syk-
syllä naatit ajettiin silppurilla re-
huksi. Salaojasuunnitelmia ei -66
kesällä Heikkilässä toteutettu,
sokerijuurikasta tulee kylvöön.

28.3. maanantaina on Harju-
ripoika haettu leipomolle uunin
asentajalle avuksi. Saksasta tuli
uusi uuni ja sen matkassa asen-
tajat. Hyviä pullia tuli vanhoil-
lakin uuneilla. Aamuisin leipo-
molta levisi hyvä tuoreen leivän
ja pullan tuoksu. Haimme Ukko-
laan monesti viikossa isot pussit
pullia, joita ei muotoviallisina
kauppoihin laitettu. Hyviähän ne
meistä oli ja maksoivatkin vain
mitättömän vähän. Niitä sitten il-
takahvilla syötiin. Nälkä ei meil-
lä Ukkolan pojilla talon ruuissa
ollut. Ukkolan nisukahveilla kävi
usein poikia iltakylässä.

Tuplan koulaus
onnistui

Tiistain lumipyryssä on ajet-

Heikkilän vuosiharjoittelijana
40 vuotta sitten

tu heiniä karjalato täyteen. Har-
juripoika on saanut ensi kerran
Tupla-tamman ajettavakseen.
Tuplahan oli tullut Heikkilään
vanhana hevosena, 9-vuotiaana
eikä sillä ollut vielä ajettu. Var-
san, vaikka villinkin, jotenkin
mies hallitsee, mutta täysivoi-
mainen aikuinen hevonen,  josta
ei tiedä mihin se lähtee. Isäntä oli
koulannut Tuplaa syksystä asti,
sai sen vielä kantakirjapalkinnol-
le. On varmaan heinään mennes-
sä jännittänyt, käykö samalla ta-
voin kuin Kymppi-tammalla, että
lähti karkuun.

Tietääkö joku
hevosten sukujuurista

Heiskan Veeti kertoi juuri
äskettäin, että Kymppi oli Tup-
lan varsa. Tupla oli Heikkilän
Metelin varsa, siis samasta emäs-
tä kuin Mela, muistaa Veeti. Me-
teli oli osannut tulla yksin hal-
kokuorman kanssa Hautalan ta-
kaa kotiin. Kuormantekijä oli
vain sanonut, että ala mennä,
osaat paremmin yksin kuin huo-
non ajurin kanssa. On varmaan
osannut Kivisaaren ylikäytäväl-
lä väistää juniakin.

Tietääkö joku tämän jutun
lukijoista, oliko Meteli-tamma
vielä Kyösti Kallion kasvattami-
en hevosten jälkeläinen? Laitta-
kaa terveiset tähän Nivalan Viik-
koon, jos tietoa on, sana on va-
paa.

Veikko-isäntä käytti paljon
aikaa -65-66 vuosina Ulan,
Kympin ja Tuplan kouluttami-
seen. Olisiko ollutkin nuo hevo-
set hänen isänsä omien kasvat-
tien jälkeläisiä.

Entäs minkä tamman varso-
ja olivat Leimu ja Opaali, joiden
nimet ovat jo tulleet kalenterin
sivuilta vastaan. Soittakaa tai
viekää tästä terveiset Nivalan
Viikkoon, jotka tiedätte. Monet
Heikkilän tammoista varsoivat
Tajurista.

Kirkonkylän raitilta kansa-
koulun luokkaan kuului, kun
ronskikäyntinen Tajuri Raution
Jussin ajamana käveli. Kohta oli
kaikkien kossien päät ikkunassa,
kun joku hihkasi, että siellä Ta-
juri menee. Tajuri oli komea he-

vonen.

Kuorma-autoja

30.3. keskiviikkona puretaan
rekkalasti väkevää Oulun Y:tä
kuivaamon eteen. Kuivaamo oli
Kokkola-Kajaani -tien varressa,
Korpihaalle ja nykyiselle nave-
talle lähtevän tien alussa. Toiko
rekkakuorman Mattilan Martti
vai Stenrothin Oiva, ei ole mer-
kitty kalenteriin. Toinen heistä se
on ollut.

Kummallakin oli tuohon ai-
kaan uudehkot 88-Volvot. Oiva
kertoi aikoinaan, että kun Niva-
lasta lähettiin kuorman kanssa
Turkua kohti, vietiin Viljavaras-
tolta tyhjiä AIV-liuospulloja
Naantaliin. Pullokuormasta sai
reissun polttoainerahat. Apulan-
tasäkki painoi 50 kiloa. Ne pu-
rettiin käsin rekasta, oli varmaan
käsin lastattukin. Mattilan Mar-
tin ja muiden sen aikaisten au-
tomiesten säkkien nostelut eivät
taida yhteen sataan miljoonaan
kiloa mahtua, kun ovat kaikki
kuormat moneen kertaan lem-
panneet. Korrin veljekset olivat
ajaneet Porschen vetämällä
kuorma-autosta tehdyllä kärryl-
lä apulantaa Kokkolan Kemiral-
ta Nivalaan. Olivat heittäneet
kahta reissua päivässä. Porcshen
mainosta ei löydy kalenterista.
Hankkija on varmaan myynyt
niitä ilman mainoksia. Paljonhan
niitä Nivalassa oli.

Harjuripoika on ollut Matti-
lan Martin ensimmäisen kuor-
ma-auton kyydissä. Se oli Aus-
tin. Oliko siinä rappukippi vai
oliko kippiä ollenkaan. Kesällä
-53 tai -54 on haettu Kuuselaan
hietakuorma Ryysyn montusta.
Hietakuormalla auto upposi
Kuuselan pihassa vanhaan na-
vettakaivon paikkaan. Jos trak-
tori tai auto jäi jostakin kiinni,
kertyi koko kylän kossit ympä-
rille. Nykyisin ei kyllä monta
kossia tulee ihmettelemään, jos
auto tai traktori on ojassa.

Keskiviikkona otetaan
hevosrekiin apulantakuormat.
Kuorma puretaan Korpihaan pe-
rille, suoraan sarkojen päihin.
Jakelulistat on varmaan Joukon
kanssa tehty sunnuntai-iltapäiväl-
lä viljelysuunnitelman osana.
Raskaat kuormat on viisaampaa
vetää rekikelillä, kuin raahata
kesällä kärryillä pehmeillä pel-
loilla ja huonoilla teillä. Pihaan
tullaan täysillä heinäkuormilla
takaisin. Lämpöasteita, ilmassa
on nyt kevättä.

Torstaina on kaikki
säkkipinot ajettu hevosilla
Kiekkoon.  Kiekon viimeiset hei-
nät piti tulla 12.3. lauantaina.
Kiekolta on lyhyt matka Paha-
ojan toiselle puolelle Piikille, jon-
ka ladossa heiniä vielä riitti.
Olkia on myös tarvittu, ainakin
tallille kuivikkeeksi. Kauranoljet
kelpasivat mulleillekin.

Viikko jatkuu lämpimänä, vä-
lillä sataa mutta, räntää. Tuleeko
sittenkin aikuinen kevät. Huhti-
kuun 1. päivä perjantaina on isän-
tä ja Kujalan Esko ottaneet
Harjuripojan Hautalan taka
metsänleimuuseen. Leimataan
tukkia ja osa siemenpuita pois,
noin 300 runkoa. Tuntuu isolta
puumäärältä.

Heinien ja apulannan rahtaa-
misella niityiltä on jo kiire, lumi
sulaa.

Lauantaina auringonpaistees-
sa ja kovassa etelätuulessa alka-
vat vedet virrata Ukkolan takana
olevan perunakellarin ovia koh-
ti. Lumipolanteeseen hakataan
uria, että vedet virtaavat
Malisjokeen. Perunakellarin
päällä olevassa autotallissa oli
pakkasilla lämmin paikata
säkkejä.  Super Marjor ja Fordson
Dexta olivat talven siellä. Niillä
ei paljon ajettu. Takavetoinen
traktori ilman ketjuja ei mene lu-
messa ja jäällä siitä mistä hevo-
nen ja reki.

Hevonen ja parireki - nyt
moottorikelkka ja parireki

Puusta tehdyt hevosreet ovat
kehittyneet varmaan vuosisatojen
aikana niihin malleihin, johon ne
jäivät kunnes traktorivetoinen
kalusto ne syrjäytti.

Reet tervattiin keväisin. Heik-
kilän rekivaja oli Muhjalan puo-
lella vanhan Apteekin rajaa vas-
ten. Rekivajan paikalla on nyky-
ään keskustaan johtava tie.

Heikkilän hevosreet olivat
hyvin tervattuina ja säilytettyinä
kestäneet vuosikymmeniä. Yk-
sinkertainen ja keveärakenteinen
reki kesti suurenkin painon ja
kantoi hyvin lumessa. Hevosen
energiaa ei ollut varaa haaskata
käymättömällä kalustolla.

Parireen malli on varmaan
kaiken kansan omaisuutta. Tus-
kin saa patenttia, vaikka samoja
rekiä alkaisi valmistaa sarjatyönä
moottorikelkkavetoisina.

Kuvien moottorikelkkareki
on prototyyppi, jonka kehittelystä
vastaa kuhmolainen konepaja

Finnraiva Oy. Reki on jo myyn-
nissä Savenmaan pienkone-

osastolla. Parireen nimeksi tulee
Kymppi.

Ulosottoakseliin kiinnitettävä ilmakompressori oli kysytty lisä-
varuste. Pumpulla oli joutuisa täyttää traktorin renkaat. Har-
juripoika pumppasi autotallissa kerran Super Majorin takaren-
kaan käsipumpulla täyteen.
Kun lehmiä pidettiin kesällä laitumilla tehtiin kauimmaisille lai-
dunlohkoille lypsymökit. Lypsykonetta pyöritettiin näillä trak-
torikäyttöisillä kompressoreilla. Kiekontien varressa oli monen
talon pelloilla lypsymökkejä.

Harjuripoika


