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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
 Vappu -66 on tuulinen ja au-

ringonpaisteinen sunnuntapäivä.
Malisjoen jäät hajoilevat. Vesi
nousee. Heikkilän rannassa on
paja sekä kaksi saunaa, joista toi-
nen on purettu pois, kuten vanha
pajakin. Kalervo Kallion on sa-
nottu piirtäneen saunat, joissa on
tyylikäs veranta. Jäät kolhivat
saunan nurkkia. Vappuiltaan
mennessä on Heikkilän suvanto
jäistä vapaa. Vesi nousee joessa
koko ajan.

Harjuripoika on aisottanut
Terssin harjoituskärryjen eteen.
Vappuajelu on tehty Patakorven
kautta. Samalla on nähty Kala-
joen tulva Kuoppasillalta. Uusi-
virran Pentti sanoi äskettäin, että
Terssi oli komea ori. Kyllä sillä
on passannut Harjuripojan vap-
puajelulle lähteä. Ajelukertoja on
ollut kevään aikana muulloinkin,
sunnuntaipäivisinkin ajan kuluk-
si.

Oriiksi Terssi oli rauhallinen,
ei tarvinnut pelätä karkuunläh-
töä, pillastumista, kuten Tuplal-
la ja Kympillä ajeltaessa. Raveis-
sa Terssiä ohjasti Välimäen Eeli,
ja etkös Niemelän Antti sinäkin
ajanut sillä -66 kesän raveissa.

Harjuripoika muuttaa

Maanantaina on jo ajeltu ha-
ravakoneella olkia kasaan suoja-
viljalla olleilta heinänurmilta.
Syksyllä ei keritty olkia kasata,
kynnötkin tehtiin joten kuten,
talvi tuli äkkiä lokakuussa. Ve-
sivaotkin jäivät siksi aurapelloil-
le ajamatta. Vettä seisoi nyt sar-
kojen päissä. Isännän toteamus
oli kuitenkin: ”Parempi sian ton-
kima syksyllä kuin miehen kyn-
tämä keväällä”.

Nyt olkia koetetaan polttaa
heinänurmelta ennen kuin nur-
men kasvuunlähtö alkaa. Hom-
ma on kuraista, rapa roiskuu ha-
ravakonetta ajettaessa. Terssi ta-
lutetaan uuden navetan karja-
keittiön lattialle ja pestään haa-
lealla vedellä puhtaaksi. Ei ko-
meaa oritta kehtaa kurakylkise-
nä kylällä näyttää.

Iltapäivällä emäntä ilmoittaa,
että Harjuripojan kamppeet ja
peti muutetaan ukkoinpuolelta

akkainpuolelle pikkukamariin.
Viikon perästä tulee Haapajärven
maamieskoululta neljä kesähar-
juria. Harjuripojasta tuntuukin,
etteihän vuosiharjuri kuulukaan
samaan kämppään kesäharjurien
kanssa, joku järjestys pitää sen-
tään olla.

Mutta akkainpuolelle siirto
vähän arveluttaa. Emännän pää-
töstä ei kuitenkaan ruveta arvos-
telemaan ja sitäpaitsi kotitalous-
harjurit ovatkin jo pakkomuuton
toteuttaneet.

Tiistaina on Tupla-tamma
viety uudestaan astutettavaksi
Aro-Vauhdilla. Seuraavana ke-
väänä Tupla varsookin Stenrot-
hin Inkerin omistuksessa. Kolme
viikkoa sitten oli tässä lehdessä
hieno kuva Inkeristä, Tuplasta ja
varsasta, jonka isä Aro-Vauhti
on.

 Suomen kielioppi on Han-
na Kujalan hyvästä opetuksesta
huolimatta päässyt Harjuripojal-
ta pahasti unohtumaan, se täy-
tyy tunnustaa. Silti uskallan ot-
taa kantaa nykykielessä usein
esiintyvään ilmaisuun: hevonen
ei synnytä vaan varsoo, kuten
lehmä poikii, sika porsii, lammas
karitsoi, kissat ja koirat penikoi-
vat, hirvet ja porot vasovat. Ih-
minen vain synnyttää, eivät
nämä eläimet vaikka usein niin
ilmaistaan.

Loput heinät ladoista

Koko keskiviikko kasataan
ja poltetaan olkia heinänurmil-
ta. Illasta tulee kova sade. Tul-
vavesi nousee joessa. Karsinas-
saan muuten rauhallinen Terssi

yrittää rymistellä aidan yli. Nyt
on kevät ja tallissa on aina joku
tamma kiimassa. Orikarsinan ai-
taa pitää korottaa melkein tallin
kattoon asti.

Torstaina ajetaan Kuoppatien
varresta Kuuselaisen heinää na-
vetalle. Hautalan Raimo on ka-
verina ja Melakin on otettu toi-
seksi hevoseksi heinänajoon.
Kuormia ajetaan yhdeksän. Reet
on jo vaihdettu hevoskärryihin.
Märälle pellolle ei traktorilla pää-
sisikään. Routaa on vähän. Edel-
lissyksynä lumi tuli sulaan maa-
han. Kalajoen vesi on jo varmaan
noussut lähelle Kuuselaisen latoa
nykyisen jätevesipuhdistamon
luo. Vuoden 1955 tulvaraja oli
Paakkisen riihellä, joka sijaitsi
sähkömuuntajan ja Paakkisen
välillä, Pesoselle menevän tien
varressa.

Perjantaina haetaan tulvan
pelossa loput heinät, kolme kuor-
maa pois Kuoppatien varresta.
Syönnin jälkeen on Ramin kans-
sa viety tukkeja Istunmäen sahal-
le Sarjankylälle. Sää on muuttu-
nut koleaksi. Yöllä on pakkanen,
Isäntä on mennyt Helsinkiin, tu-
lee vasta maanantaina aamuju-
nassa takaisin. Lauantaiaamuksi
Rami on tuonut lautakuorman
Istunmäeltä. Lautatapuli tehdään
kuivaamon luo. Siinä onkin vie-
ressä Tammalan lohko, jossa lo-
pun päivää riittää olkien poltta-
mista. Tulva laskee joessa.

Tulvakuva

Tulvakuva on varmaan vuo-
delta 1931, kuten edellisen vii-
kon kuvakin. Tulvan saartaman

nahkimon, Verstaan, portailla on
Johanna Pihlajamaa, ruuhessa
seisoo Eemeli Pihlajamaa ja Jal-
mari Kaijala.

Johanna Pihlajamaa on Ee-
meli-poikansa kanssa asunut
Nahkimon vintillä. Nahkimon
karmeat hajut ovat varmaan tun-
tuneet yläkerran asunnossa.

Nahkimo oli Similän pappi-
lan Malisjoen rantaan asti ulot-
tuvan koivu/kuusikujan kohdal-
la. Synkän näköisen rakennuksen
takana näkyy kuoppa-aavan la-
toja tulva-aavan keskellä. Peso-
sen ja Paakkisen asuinrakennuk-
sia ei vielä ole. Ne on tehty vas-
ta sodan jälkeen Karjalaan jää-
neiden kotien tilalle.

Joskus Malisjoen jääpadot
ovat kääntäneet Jyrkän lammel-
ta vedet suoran Likanotkon ojaa
pitkin Pidisjärveen. Likanotkon
ojan uoma näkyy vielä heikosti
TB:n ja Nuorisoseuran välillä.
Suuri tulva ja iso jääpato pitää
syntyä, että Malisjoen vesi nou-
sisi nykyisen maantien yli.

Jalmari Kaijala

Nahkimolle ostettiin pajun
parkkia, josta saatiin ainekset
nahkojen parkitsemiseen. Juhan-
nuskesällä parkki irtosi pajuista.
Me pikkupojat ja tytötkin veim-
me Kaijalan Jalmarille parkkia,
josta hän antoi meille pienen
maksun. Eihän parkki ollut kal-
lista.

Jalmari ei raaskinut meille
tenaville sanoa, että ei hän ole
parkkia tarvinnut enää moneen
vuoteen, kun ei ole nahkimokaan
enää toiminnassa. Parkkia olikin
ollut varastossa isot kasat, kun
rakennukset sitten joskus puret-
tiin.

Hyvänluontoinen Jalmari
teki viimeiset työvuotensa Osu-
lan talonmiehenä yhdessä Niilo
Häkkilän kanssa.
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