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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
24.4. sunnuntaina koko päi-

vän sataa sakeasti räntää. ”Uusi
lumi on vanhan surma”, mutta
kyllä 24. huhtikuuta saisi lumet
olla pois maasta, uudet tai van-
hat. Muuten on loikoiltu Ukko-
lassa, paitsi että on käyty Lainas-
tossa.

Lainasto on Nivalan kunnan
kirjasto, jota pidettiin vanhassa
kunnansairaalassa. Lainaston
hoitaja Eemeli Junttila istui kuu-
man sähkölämmittimen vieressä
pöytänsä takana ja laittoi laina-
ukset ylös kortteihinsa. Lainasto
oli sunnuntaina auki. Ei tainnut
Eemelillä virassaan lomittajia
olla.

Maanantaina on haettu Jyr-
kästä paneelia kirvesmiehille.
Edellissyksynä valmistuneessa
navetassa on tehty viimeistelyitä.
AIV-tornin sisäkatot ja välikkö
paneloitiin loppuun.

Navetan rakentajat olivat ai-
nakin Eino Häkkilä (Tuomo
Häkkilän isä),  Viljo Eerikkilä,
Kaarlo Eerikkilä (Urpon isä),
Arttu Hakola sekä Martti Pihla-
jamaa.  Kaikki olivat jo liki kuus-
kymppisiä miehiä, sodassa ol-
leet, kuten isäntäkin.

Ikä ei noita miehiä painanut,
työtä tehtiin rivakasti eikä huu-
moria ja leikinlaskua työmaalta
puuttunut. Einon erikoisnumero
oli pistosahalla sahaamalla soi-
tettu Timpurin polkka.  Käsisirk-
kelit ja paineilmanaulaimet oli-
vat tuntemattomia työkaluja ra-
kennusmiehille.

Lumista ohraa

Ilma on lämmennyt kovasti,
on hyvin kosteaa. Takaluuvan
kylmäkuivaajalla on -65 syksyn
lumista ohraa, se alkaa sulaa ja
lämmetä. Saalastin Tapani oli
syyspakkasilla pystyimpiä paik-
koja päässyt puimaan. Yritetään
tehdä siitä nyt AIV:tä, ei onnis-
tunut. Miten sitä yritettiin, ei ka-
lenteri tarkemmin kerro.

Tiistaina on koetettu saada
lotina käyntiin. Lietettä olisi saa-
tava ulos, säiliö täyttyy. Koko
päivää ei ehditä säiliössä lotinaa
irroittaa, iltapäivällä on jauhet-
tava lehmille jauhoja. Myllylle
on tuotu rehuvehnää, varmaan-
kin osuuskaupan viljavarastolta.

 Ei vehnää ollut edellisenä
kesänä kylvössä, eikä se var-

maan olisi ehtinyt valmistua-
kaan. Kesä -65 oli lyhyt, märkä
ja kylmä. Toukokuun lopulla oli
tullut takatalvi.

 Tammalan lohkolle kylve-
tyllä sokerijuurikaspellolla oli
29.5. viiden sentin lumikerros,
joka ei heti seuraavina päivinä
sulanut pois.

Kesäkuu oli kylmä. Harjuri-
poika oli sen kuukauden
OYKS:n korvapolilla. Potilaita
makuutettiin päivisin sairaalan
parvekkeella. Peittoja piti olla
paljon, että tarkeni ottaa sairaa-
lan määräämät ulkoilmailtapäi-
väunet.

Joku on muistellut, että vuo-
den -65 Suviseuroissa Rova-
niemellä oli satanut lunta. Sen
kesän heinät, mitä me koko talvi
hevosilla navetalle ajettiin, oli-
vat kyllä hyviä, eivät ainakaan
homeelle pölisseet. Olivat kirk-
kaita, varmaan seipäällä kuivat-
tuja. Kuivaa heinää meni Heik-
kilän karjalle parireellinen päi-
vässä. Kivijuuren Matti kärräsi
sitä pitkällä kärryllä navetan
syöttöpöydälle joka päivä sen he-
vosreellisen.

Takaluuvalla jauhettiin
usein. Ostoviljaa on täytynyt
olla, kaikkia ei saatu puiduksi
edellissyksynä. Lakopaikat aina-
kin jäivät korjaamatta. Lypsy-
karja on viety talven yli kuiva-
heinä/jauhoruokinnalla. Juuri-
kasmelassia ja -leikettä on ollut
lisärehuna, onko ollut vielä joku
muu ostorehu?

Kevät joutuu

Että heinääkin ostettiin naa-
pureilta, kertoo jotain -65 kesän
sadosta. Uusi navetta ei ollut
edes täysi, lehmäpaikkoja oli
vapaana. Hiehoja ei Heikkilään
ostettu, lehmälukua lisättiin
omista vasikoista.

Keskiviikkona 27.4.  ojat vir-
taavat, lumet sulavat. Myöhäi-
nen kevät koettaa jouduttaa tu-
loaan. Harjuripoika säkittää sitä
lumista ohraa 2000 kiloa. Säkit
ajetaan Terssillä Jyrkkään kui-
vattavaksi. Minkälainen muuten
mahtoi olla Jyrkän viljankuivu-
ri? Jyrkästä tulee ensin mieleen
se hurjan näköinen köysirata,

Lietteen ajoa

Torstaina Ojan Kalevin
pumppuautolla ollaan viety 20
kuormaa lietettä. Jäänpalaset ja
puutikut tukkivat letkua, homma
on hankalaa, mutta periksi ei auta
antaa.

Perjantaina on Lotina hakat-
tu irti metrin paksuisesta jäästä.
Ei saatu pyörimään. Tallin edus-

taa siivotessa kuuluu vainiolta
kuovin huuto.

Lauantaina lumi alkaa olla
vähissä. Jouko on tullut viikon-
loppulomalle. Laskemme vesiä
pois Vensun kynnökseltä, mihin
on tarkoitus kylvää sokerijuuri-
kasta. Edellisen syksyn suojavil-
jan oljet on korjaamatta heinän
oraitten päällä. Olkea koetetaan
penkoa kuivumaan, niitä voisi
vielä polttaa ennen kuin heinä-
oras aloittaa kasvun.

Superi on hajettu pois Kivi-
juuren pajalta ja Dexta viety ti-
lalle. Isäntä käytti Tuplan oriil-
la, tamma ei ollutkaan kiimassa,
joten hukkareissu tuli. Eipä an-
tanut oriin astua. Lauantai-ilta-
na on tullut hyvin lämmin sää
viikonlopuksi.

Kohta nousee tulva.

Tulvakuva on vuodelta 1931.
Ruuhessa olevat neitoset ovat
Lentosen sisarukset. Airoissa on
Eemeli Pihlajamaa.

Oikeanpuoleinen talo on po-
liisi Korkalaisen. Sen takana nä-
kyy Mantilan katto.  Vasemman-
puoleisen talon pääty on Ala-
Knuuti. Rakennus on purettu
ehkä vasta 10 vuotta sitten. Ala-
Knuutilla oli vankivyöräri ja put-
ka. Putkan ovi ”unohtui” huo-
nosti kiinni, ja inkeriläispojat
pääsivät karkuun.

Kuva on otettu kirkonkylän
suuntaan Nahkimon portailta.
Vasemmanpuoleinen musta kasa
on Nahkimon parkkiläjä. Jokiuo-
ma on parkkikasan vasemmalla
puolella. Onko tällainen tulva
vielä madollista syntyä, kannat-
taa varmaan kysyä.

Näillä entisillä tulvamailla on
satoja asuinrakennuksia. 60-lu-
vulla suunniteltiin säännöstelyal-
taita Malisjoen latvoille. Länk-
käaavallekin olisi Malisjokeen
laskeva Kesonojakin padottu.
Taitaa nykyisin olla voimayhti-
öiden rahat ja voitot sijoittajien
taskuissa ympäri maailmaa. Pik-
kujokien energiaa ei enää tarvita
talteen.

Luonnonsuojelijoiden pitäisi
myöntää, että säännöstelyaltail-
la on suojeltu myös ihmisten ko-
dit tulvan tuhoilta. Minkä vahin-
gon ne tekivät, Vuotoksen allas-
hankkeen kaatajat Rovaniemen
kaupungille. Säännöstelemätön
tulvavesi näyttää joskus voiman-
sa.

joka kiskoi jyväsäkeillä lastatun
vaunun ylös. Alas vaunuromisko
syöksyi isosti kolisten. Ei ollut
suojakaiteita eikä varoitusteippe-
jä, mutta tekniikka toimi.

Jyrkän höyrykonetta käytti
Kolo-Eetu. Eetu oli musta ja no-
kinen, paksut silmälasilinssit oli-
vat naarmuja täynnä. Arvonsa
tuntevakin konemestari oli. Höy-
rykone antoi voiman generaatto-
rille, josta Eetu syötti sähköä val-
takunnan verkkoonkin.

Jossain korkealla huojuvien
rappusten takana oli ns viilakop-
pi, jossa terotettiin raamin teriä.
Jonain talvena Pettis-Otto, vak-
kamestari, oli tehnyt vakkoja sii-
nä kopissa. Heikkilän isäntä oli
varmaan mestan Otolle, sotaka-
verilleen, järjestänyt. Vakkames-
tari oli pärepuista tarkka. Jyrkän
tukkilaanissa oli mistä valita.

 Oton pärekopat menivät hy-
vin kaupaksi. Rautatieaseman
hieno rouvakin olisi halunnut os-
taa, mutta kaikki oli jo sillä ker-
taa myyty. Otto kuuli tästä, va-
rusti kohta itsensä myyntimatkal-
le uuden vakkasatsin kanssa kohti
asemarakennusta, jätti kopat

porstuaan ja meni yläkertaan
rouvan ovelle koputtamaan.

 Rouva aukaisi oven, mutta
rähjäisen Oton nähtyään huudah-
ti: ”Voi, menkää pois, menkää
pois.” Otto kuin lyötynä miehe-
nä raahusti Jyrkkään takaisin
koppanippu olallaan.

Ikkunasta rouva näkee, että
siellähän niitä haluttuja vakkoja
olisi ollutkin. Kohta oli rouva
Jyrkässä kysymässä vakkames-
taria. Neuvoivat kiipeämään nii-
tä huonoja portaita viilakoppiin,
missä loukkaantunut Otto mur-
jotti. Kun rouva pisti päänsä ko-
pin ovelle, huudahti Otto: ”Voi,
menkää pois, menkää pois.”


