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Heikkilän vuosiharjoittelijana
40 vuotta sitten

3.4. pääsiäisviikko alkaa vä-
häisellä vesisateella. Harjuripo-
jan sukset olivat jääneet jollakin
reissulla Sarjankylälle. Aamui-
sen suksenhakureissun jälkeen
on oltu isännän mukana Kiekon-
perälle ajetulla rekireissulla.
Kymppi-tamma on ravannut, lu-
men alta paljastuvia lumisia tei-
tä. Raskailla apulantakuormilla
olisi jo hiekkapaikoissa väistele-
mistä.

 ”Kottaraisia Heikkilän piha-
kuusessa” lukee sunnuntain koh-
dalla kalenterissa. Tuntuu vähän
uskomattomalta, että kovan tal-
ven jälkeen alkaisi yhtäkkiä tul-
la kesä. Lumi kyllä jo sulaa,
mutta sitä on vahvasti pelloilla.
Metsissä ei ole edes merkkejä
lumen laskeutumisesta. Lauhat
ilmavirrat ovat kuitenkin tuoneet
kottaraisia tai sen näköisen mus-
tan muuttolinnun.

Maanantaina on Heiskan
Antti ja Lauri ilmestyneet Heik-
kilän aamupuuropöytään yhtäai-
kaa meidän Ukkolan poikien
mukana. Viime perjantaina lei-
mattua metsää alkaa Hautalan
takana kaatua.

Tukkimetsässä

Antti ei tee yhtään turhaa lii-
kettä metsässä sahansa kanssa.
Tukkia kaatuu tasaisen tappa-
vaan tahtiin.  Miten langanlaiha
pitkä mies jaksaa! Rungot kaa-
tuvat juuri oikeaan suuntaan,
kaataja tietää jo etukäteen, mis-
tä suunnasta puut ajetaan reellä
tien varteen. Ja Lassi koputtelee
kirveellä oksat pois. Samassa
juonessa näkyy olevan Lassikin,
että reki saadaan ajaa suoraan
tukin viereen, josta se oli helppo
nostaa pankolle. Tukki nousi ke-
veän näköisesti Lassin nostovar-
silla, jossa hydrauliikan asemas-
ta toimii lihakset.

Ajomatka metsästä tien var-
teen on puoli kilometriä. Iltaan
mennessä on 70 pölkkyä laanis-
sa. Isäntäkin on ehtinyt tukin-
ajoon osaksi päivää. Keli on ol-
lut koko päivän märkä, on sata-
nut vettä.

Tiistaiaamuna on Harjuripoi-

ka noussut Osulan edestä Ouluun
lähtevään Paakinahon linja-au-
toon.

Kesäkuussa -65 tehdyn kor-
valeikkauksen jälkeen piti vielä
mennä jälkitarkastukselle. Van-
ha Oulun Lääninsairaala oli
muuttanut nimensä Oulun yli-
opistolliseksi keskussairaalaksi.
Uusi yliopistosairaala toimi vie-
lä ennen sotia rakennetussa van-
hassa ”Läänissä” Kontinkankaan
mäntymetsien keskellä.

Kalle Päätalo kuvaa kirjas-
saan ”Liekkejä laulumailla” Lää-
nillä oloaan haavoituttuaan Kies-
tingissä. Sodassa haavoittuneita
on ollut Läänillä vielä kesällä -
51 tai -52, jolloin Harjuripoika
on ollut siellä isänsä saattamana.
Alakerran kahviossa oli paksus-
ti tupakansavua ja paljon miehiä,
joilla juttua riitti.

Läänillä

Sairaalan sisäänkäynnin
edessä oleva pitkä kivikaide
näyttää vieläkin korkealta. Jon-
kun toisen pikkupojan kanssa
juostiin siinä edestakaisin. Isä
saattoi unohtua puhelemaan so-
tajuttuja. Hänelle tuttujakin oli
varmaan joukossa.

Yliopistolliseksi sairaalaksi
muuttuneen vanhan Läänin käy-
tävillä nähtiin vuonna -65 ame-
rikkalaisiakin lääkärivierailijoi-
ta. Olivat tulleet tutustumaan Ou-
lun korvakirurgien uudenaikai-
siin hoitomenetelmiin. Tauno ja
Antti Palva olivat jo tuolloin te-
kemässä leikkauksia, joita ope-
tettiin yliopistossa valmistuville
tuleville lääkäreille.

Keskitalon emäntä opetus-
neuvos Kerttu Saalasti oli ajanut
yliopiston perustamista vuosi-
kausia. Vastustajia ja vähätteli-
jöitä oli ollut: ”Ouluun muka yli-
opisto”. Kerttu-täti kertoili aikoi-
naan Keskitalon kahvipöydässä
meille pikkupojillekin, mitä yli-
oistohankkeeseen sillä kertaa
kuului. Niihin aikoihin ei Niva-
lan kunnansairaalassa tohtori
Karmalla ollut paljon muuta hoi-
tokeinoa, kuin sanoa pienelle
korvapotilaalleen että elä mene

uimaan, menee pian vettä kor-
viin.

Vuonna 1993 on Harjupoika
potilaana yliopistollisen korva-
poliklinikalla. Meneillään on
professorikiertokäynti potilas-
osastolla. Sanoivat, että Antti
Palva on viimeistä viikkoa töis-
sä, alkaa professorin eäkevuo-
det. Lääkärikandidaatteja ja ki-
rurgeja on potilashuone täpö-
täynnä.

Professorin kädessä on yli 40
vuotta vanha potilaskansio. Har-
juripoika ei malta olla sanomat-
ta: ”Siinä pitäisi olla professo-
rille tutut paperit”. ”Niin muu-
ten on ja Osmo Karjalainen oli
kanssanne samassa huoneessa,”
toteaa professori.

Kesäkuussa 1965 oltiin Os-

Kiirastorstaina karsitaan An-
tin kaatamia runkoja Hautalan
takana. Isäntäkin tulee kotiin aa-
mujunalla Helsingistä, jossa hän
on ollut tiistaista asti. Sade on
muuttunut rännäksi.

Pitkänäperjantaina on tuurat-
tu Mattia navetalla. Aamunave-
tan jälkeen on Ukkolan kamaris-

Korvaleikkauspotilaat Oysiksi muutetun vanhan Läänin parvekkeella kesäkuussa -65. Mestari-
hiihtäjä Osmo Karjalainen tuli osastolle suoraan Oslon hiihtokisoista.

Harjuripoika läänin potilasosastolla vuonna -51 tai -52. Villi po-
tilas oli juossut käytävällä hoitajaa pahki, pilleritarjotin oli tip-
punut käytävälle. Lasten osastoa ei ollut, vaan pikku potilas hoi-
dettiin muiden joukossa.

Pikkupojat, Harjuripoika, Saalastin Juhani, ja Kuuselan Niilo  Keskitalon nurmikolla kesällä -57 tai 58. Rappusiin nojaava
polkupyörä on saatu lahjaksi kirkkoherra Sakari Repolalta. Pyörällä käytiin Makolassa asti, vähintään yksi oli aina kyytillä.
Pyöriä ei ollut joka pojalla. Onko tämän kuvanoton aikoihin opetusministeri Kerttu Saalasti jo saanut presidentti Kekkosen
allekirjoituksen Oulun yliopiston perustamisasiakirjaan?

mon kanssa vierekkäisillä peteil-
lä. Antti Palva oli leikannut kum-
mankin pojan ja muisti potilaan-
sa 28 vuotta myöhemmin. ”Tämä
on hyvä muistista porukkaa,” sa-
noi joku nuori lääkäri lähtiessään
huoneesta.

Oysin pitkällä käytävällä lu-
kee Antti Palvan -katu.

Käpysavotassa

Tiistailliselta Oulun reissulta
on palattu viiden junassa. Iltaa on
vielä jäljellä ja aurinko paistaa
kirkkaasti. Harjuripoika on otta-
nut käpyrepun selkäänsä, nyt ke-
rätään Hautalan hakkuutyömaan
männyistä kävyt talteen.

 Piipon Eemeli naulasi joka
kevät Osulan makasiinin seinään
ilmoituksen: ”Käpyjä ostetaan.”
Vaaran Martti punnitsi käpysäkin
ja Osulan konttorilta sai Martin
punnituskuitilla nostaa rahat.

 Vuosina 61-63 tehtiin Kok-
kola-Kajaani tietä Nuoliperän
kohdalla. Kuuselan metsissä oli
käpyisiä männynlatvoja hangel-
la. Käpyreppu tuli pian täyteen.
Hakkuuaukealta lähdettäessä al-
koi kuulua huuto: ampu tulee.
Silloin tuli kävynkerääjällä kiire.
Tientekijät olivat panostaneet
kalliota, Nuoliojaa syvennettiin
tien kohdalla. Alamäessä ropisi
kiviä taivaalta suksenkannoille.
Ei osunut, mutta ampujat karjui-
vat hädissään Eemelinmäen alla.

sa uni maistunut iltanavetalle
lähtöön asti.

Lankalauantai on koko päivä
jauhettu Pyörre-Junkkarilla.
Räntäsade muuttuu lumisateek-

si, ilma alkaa pakastaa. Suojasää
ja muuttolintu ei vielä kesää tee-
kään...

Harjuripoika


