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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
Sunnuntaiaamuna 8.5. sataa

vielä lunta, kuin olisi käynyt hy-
västit heittämässä tuo pitkä ja
ankara talvi 1966. Illaksi sää sel-
kenee.

Isäntä tuleekin jo aamujunas-
sa Helsingistä eikä vasta maa-
nantaina, mutta lähtee saman tien
viemään Mela-tammaa Kinnu-
laan astutettavaksi ori Erilolla.
Matkaan on menty Ojalehdon
Taunon karjankuljetusautolla.
Takaisin on tultu maanantaita
vasten yöllä. Minkä varsan Mela
-67 keväällä teki, ei ole Harjuri-
pojan tiedossa. Edellinen varsa
oli Mestari-ori.

Maanantaiaamuna tulevat
Haapajärven maamieskoulun
maatalousharjoittelijat kesäksi
Heikkilään: Nevala, Alasaari,
Rättyä ja Niku. Nyt on ajurit joka
hevoselle.  Olkien poltto ja ha-
ravointi alkaa uudestaan, aurin-
ko ja kevättuuli kuivattaa pelto-
ja.

Nikun kanssa korjaillaan pot-
tulaatikoita, huomenna nostetaan
siemenperunat itämään. Istun-
mäen sahalta haetaan sahauspin-
nat pois, Rättyällä on traktori-
kortti. Pintoja pienittiin kirveel-
lä navetalle polttopuiksi, karja-
keittiön vesipadan alle.

Oulun Y:tä kylvämässä

Keskiviikkona kylvetään Ni-
kun kanssa käsin Oulun Y:tä
Korpihaan rukiille ja Sivusta-
haan heinälle yhteensä 1650 ki-
loa. Säkit oli ajettu peltojen päi-
hin valmiiksi rekikelien aikana.
Kylvövakka otetaan täyteen,
kierto saran päästä päähän on
pitkä. Pelto on märkä, saapas
painuu syvälle varsinkin rukiin
oraalla tarpoessa. Ei jäänyt uusi
kesäharjuri jälkeen, yhtä monta
vakallista syyti upottavalla pel-
lolla. Taisipa siinä olla pientä kil-
pailuakin.

Nevala ajaa hevosvetoisella
laidunäkeellä pitkin laidunnur-
mia. Äes hajottele edellisen ke-
sän sontapaakut. Tuleekohan nyt
kottaraiset lisääntymään, kun
tänä kesänä lehmät sontii ulos
laitumella. Näissä sontakökkö-
sissähän lisääntyy ne toukat, joita
kottaraiset syö. Rättyä kylvää
vielä rukiille 900 kiloa Oulun
Salpietaria hevoskylvökoneella.

 Torstaina ollaan Vensun

kynnöksellä. Vettä on paljon sa-
laojapellon päissä. Nevalan
kanssa kaivetaan lapiolla vesiva-
koja ja lasketaan vedet piiriojiin.
Tammalan olkia on poltettu tois-
ta viikkoa monena päivänä. Nyt
ne saadaan poltettua loppuun.
Siemenohria säkitetään vietetä-
väksi Jyrkkään lajittelijalle. Se
Jyrkän viljankuivuri, josta kyse-
lin, oli niin sanottu säkkikuivu-
ri, johon kuuma ilma on tullut to-
dennäköisesti sahan höyryko-
neelta ritilän alle, jolle säkit pi-
nottiin. Moneen kertaan on säkit
pitänyt edestakaisin lempata.

Kulotusta ja olkien
polttoa

Perjantaina on Piikin heini-
kolle Kalajoen rantaan Onnelan-
tien päähän viety vielä 800 kiloa
lannoitteita. Isäntä lähtee mu-
kaan, kun Kivisaarella kulote-
taan sikalaitumet. Paikka on sii-
nä lähellä tai juuri siinä missä on
nykyinen Metro-tukku Tiilimaal-
la. Sikalaitumelle kylvetään kä-
sin 500 kiloa väkevää Oulun
Y:tä.

Lauantaina on tieten koko
Harjuriporukka, viisi poikaa,
Korpihaan perillä hevosharavoi-
massa ja polttamassa olkia. Ha-
ravakoneen edessä Ula-tammal-
le yrittää tulla lannehalvaus. Sik-
si tätä ilmiötä arvelemme. Tam-
ma pysähtyy, jäykistyy, selkä
nousee kaarelle. Joku meistä
päättää, että koetetaan pitää he-
vonen liikkeessä, ettei se pääse
kaatumaan.

Lannehalvaus on pelätty he-
vosten tauti. Maatalouskalente-
rin mukaan ohje on, että paras
antaa hevosen jäädä siihen mi-
hin se kaatuu ja hakea viipymät-
tä eläinlääkäri paikalle. Mistä me
sinne Korpihaan perälle olisim-
me äkkiä hakeneet, tai jos oltai-
siin oltu vaikka 25 kilometrin
päässä Pöhölölän metässä. Isän-
tä oli hyvillään, kun kuuli ilta-
sella, että halvaus jäi yrityksek-
si, tamma pääsi liikkeelle.

Iltapäivällä ajetaan sonnat
Muhjalan tuvan päähän peruna-
maalle. Sonnat käännetään se-
kaan änkiauralla, jota jaksaa yksi
hevonen vetää. Ennen syömään
ja saunaan lähtöä on peltoon is-
tutettu Barima-nimistä varhais-

perunaa. Kesäharjurien ensim-
mäinen viikko Heikkilässä on
ollut reipasta työntekoa. Mahtoi
heillä olla lihakset hellänä, tal-
ven koulun penkillä istuneilla
pojilla.

Kuokkija
Martti Taanilan ottama kuva

on vuodelta 1955. Hän on var-
maan ollut menossa kuvaamaan
laskevaa tulvaa Kuoppatien var-
ressa. Näitä tulvaveden keskel-

lä olevia latoja ei enää ole. Kuok-
kija on Harjuripojan isä (k. 1956)
Vuoden 1955 tulva on suurimpia
mitä nykyisin elävät ihmiset ovat
Nivalassa nähneet. Kevät oli ol-
lut myöhässä, runsaat lumet su-
livat yhtäaikaa kovien vesisateit-
ten alla. Tulva kesti pitkään. Ka-
lajoen rantapelloille on päästy
vasta varmaan myöhään kesä-
kuun puolella.

Sarkaojien pyörtänöt vielä
usein kuokittiin käsin. Heikkiläs-

sä ei tuohon tosi kovaan työhön
enää harjurivuotena ketään laitet-
tu. Fiskars 10 oli parihevosen
aura, yhden hevosen vetämänä
olisi voitu aurata peltopiennarta
myöten, mutta kenen hevonen
sitä jaksoi yksin vetää. Traktoril-
la 2-siipinen aura jätti myös le-
veän pientareen. 3-siipinen tai
pelkkä laitomaa-aura yltti jo ojan
laitaan asti.  Isä kuokki paljon
pyörtänöitä. Kiekolla vuonna
1954 tai -55 oli tosi korkea ja

pitkä kanavapakka. Sitä lähdet-
tiin sitten miehissä isä ja poika-
joukko käsin levittämään lapioil-
la ja kuokilla. Meillä pikkupojil-
lakin oli omat kuokat. Heikkiläi-
nen (isäntä) oli kuullut meidän
urakasta, monen päivän ajan
olimme sitä jo tehneet. Isäntä
laittoi Ojan Kalevin avuksi trak-
torilla, jossa oli pieni takalevy.
Heikkilässä oli punakylkinen
Ford, samanlainen kuin Fergu-
son 20. (Näistähän Englannissa
Ford ja Ferguson syyttivät toisi-
aan mallinvarkaaksi). Mahtavas-
ti meni savinen kanavapakka
pikkupetrooli-Fordilla. Se oli
pikkupojan silmissä isoa hom-
maa.

Nivalan pellot on etupäässä
käsin raivattu kuokalla, lapiolla
ja kirveellä. Kerrotaan, miten
kymmenet kesät kuokkineilla
ihmisillä olivat sormet aina kou-
kussa, eivät enää oienneet. Alan-
gon portailta Haapaperällä on ke-
säaamuisin näkynyt Köngin niit-
tyjen kuokkijoita. Aamuaurin-
gossa on kirkkaaksi kuluneet
kuokan terät välähdelleet. Ei ole
ollut kuokkarauta ruosteessa.
Kekipäivän kuuman ajan on
kuokkijat levänneet. (Loviisa Sa-
lanteen kertomaa).

J.K. Oltiin keväällä -74 heti
jäiden lähdön aikaan pyydetty
katiskoilla haukia Jaakolanran-
nasta ja Heikkilän suvannosta,
missä Martti Taanila piti katis-
koitaan. Tulvavesi ajeli vielä jäi-
tä alas yläjuoksulta. Yöllä tuli
kova pakkanen, aamulla vesi al-
koi laskeutua joessa, jäitä jäi pal-
jon rannalle. Haukia ei tullut
enää yhtään. Martti totesi, että
joki roskansa korjaa, se tulee
pojat kesällä hakemaan noita jäi-
tä. Kesän -74 tulva oli paha, hei-
näseipäät peittyi veteen Kuoppa-
tien varressa. Onneksi tänä ke-
väänä Meijerin rantaan tarttuneet
jäät joki veikin mennessään. Ai-
nakin viikon päivät ne siinä jo-
kipenkereellä olivat.

(Nahkimon tulvakuvat vuo-
delta 1931 on otettu Vapunpäi-
vänä).

Harjuripoika


