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17.4. sunnuntaina on lauhtu-
neen ilman myötä Kuoppatien
aavalle ilmestyneet töyhtöhyyp-
päparvet ja samat kottaraisen nä-
köiset muuttolinnut, mitkä ha-
vaittiin pari viikkoa ennen pää-
siäistä.

Jouko on tullut lomalle, on
uusittu yhdessä viimeiset ohran-
siemenen idätyskokeet. Maanan-
taina on ohraa säkitetty lajittelua
varten. Kevätkylvöihin on jo va-
rattu rekkalasti Oulun Y:tä, mikä
oli ajettu edellisen viikon hyvil-
lä rekikeleillä sarkojen päähän
pinoiksi. Isäntä ja Eeli ajavat vii-
meiset pöllit ja tukit Hautalan
takaa maanantain lumisateessa.

Tiistaiaamuna ajellaan Volk-
karilla isännän kanssa Pöhölö-
lään. Paikka on alueella, missä
on lähekkäin Nivalan, Ylivies-

Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
kan ja Haapaveden kuntien raja-
nurkat. Eeli tulee Kympillä jäles-
tä. Viirelän Antti ja Lassi ovat jo
kaatamassa Pöhölölän jykevää
koivikkoa nelimetrisiksi pölleik-
si.

Hanki kantaa

Nyt ei kahlata kainaloita
myöten lumessa, kuten Ohtale-
hon töttäsavotassa keskitalven
aikaan. Oksat katkeilevat, kun
rungot rojahtavat jäiselle kanto-
hangelle. Katkominen ja karsi-
minen käy kuin teollisuushallin
lattialla. Tässä työssä on jotain
hauskaa, aurinko paistaa.

Iltapäivällä hanki on jo sen
verran pehmennyt, että hevosen
kavio painuu, vuohisesta tihkuu

verta. Veeti ja Eeli alkavat aja-
maan torstaiaamuna aikaisin yö-
pakkasen kovettamalla hangel-
la. Lassi ja Antti ajavat mopoil-
laan Viirelään iltaisin. Veeti, Eeli
ja Harjuripoika nukkuvat yön
Pöhölölän lämpimässä pirttika-
marissa. Hevosille on talli.

Torstaiaamuna tulee Metsä-
liiton miehet, Hautalan Yrjö
(Hautasalo) ja Puutio mittaa-
maan puita. Tavaraa on 70 met-
riä tien varressa. Koivut on me-
nossa Rahjan satamasta Ruot-
siin. Eivät meinaa puunostajat
uskoa, että savotta alkoi vasta
tiistaina. Uskovat kun isäntä sa-
noo tuoneensa vasta yhdet eväät
savottamiehilleen. Ei täällä koko
viikkoa ole asuttu.

Metsäliitto ei enempää lu-
vannut ostaa puuta, näilläkin on
jo kiire Rahjaan. Alkaa kelirik-
ko ja laiva on tulossa täyteen.
Päivä on huhtikuun 20.

Sarjankylän tie on sula. Eeli
ajaa Ula-tamman rekineen meh-
tiä pitkin kirkolle, Kymppi on
jäänyt Veetille Viirelän talliin.
Pöhölölän kantohankisavotasta
jäi mukavat muistot.

Majorin huoltoa

Perjantaina on Super-Majori
pesty Shellillä, Osulan huolto-
asemalla. On varmaan ollut Ku-
kin Lassi huoltoaseman päällik-
könä koppalakki päässä ja ko-
mea sininen takki yllä. Shellin
vieressä oli pieni taksimiesten
koppi.

Asvalttikatuja ei tuolloin Ni-
valan kirkolla vielä ollut. Varsi-
nainen huolto on tehty Kivijuu-
ren pajalla, joka rakennus on
Tuiskulaa vastapätä vieläkin
pystyssä. Edellisviikolla tilattu
Majorin vetovarren silmä on tul-
lut ja laitettu tippuneen tilalle.
Majorin vetovarsien päissä oli ir-
rotettavat silmät, joihin työko-
neen vetotapit pistettiin. Miksi-
kähän ne silmät piti olla irralli-
set, aina ne tippuivat jossakin?
Lämpimiä päiviä.

Lauantaina on Terssllä viety
Oulun salpietaria ja kattopäreitä
Korpihaalle. Pajan rannassa Ma-
lisjoen vesi virtaa paksun jään
päällä. Iltapäivällä kärrätään kot-
tikärryillä multaisia perunoita

Hankisavotta on ohi, pöllit pinottu, pinot mitattu, kohta pan-
naan pirtin ovikin kiinni. Portailla Eelin ja Harjuripojan kes-
kellä seisoo Heiskan Lauri, jonka kameralla kuvat on otettu.

Kirkkaasti häikäisee huhti-
kuun aurinko Pöhölölän tuvan
seinustalla. Kuvassa oikealta
Eeli, Antti, Veeti ja Harjuripoi-
ka kuokka kädessä. Kuokkaa
on voitu käyttää savotalla reen
raidetta korjatessa. Hevonen
tuntee pahat kinkamat toisin
kuin tunteeton kone.
Nyt on raide tasainen ja hanki
kova. Pöhölölän pihaa kiertää
korkea kiviaita. Kymmeniä,
kymmeniä vuosia sitten on pai-
kalla asuttu lujasti.

Antti on antanut sahansa Harjuripojan kokeiltavksi ja ottanut
pöllimitan: siitä poikki! Saha on painava Solo.

jäälle, jossa ne oli helppo virut-
taa puhtaiksi.

200 litran tynnyriin laitettuja
pestyjä perunoita käytettiin usein
Jyrkässä. Sahan höyrykoneelta
johdettiin putkella kuuma höyry
tynnyriin, höyry kypsytti perunat
nopeasti. Kypsytettyjä perunoita
syötettiin mm. sioille monissa
Nivalan taloissa.

Kotimatkalla napsittiin kuu-
mia kuoriperunoita suuhun.

HarjuripoikaVV
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