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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
Sunnuntai 15.5. -66 on läm-

min, keväinen päivä. Aamusella
on käyty raviradalla harjoitutta-
massa Terssiä. Rata on kierretty
kilpakärryt perässä. Isäntä on ol-
lut harjoituksissa mukana. Tallis-
sa talven olleet hevoset vietiin
Kivisaaren hevoslaitumelle, ra-
dan varteen.

Kaikilla hevosilla ei talvella
ajettu. Mestari-orivarsa on vasta
vuoden vanha. Opaali-niminen
tamma on ollut talossa, mutta
ajomerkintöjä siitä ei ole. Kan-
tatamma on Mela, sitten Terssi,
Tupla, Leimu, Kymppi ja Ula.
Siis kahdeksan hevosta keväällä
-66 on Heikkilän tallissa. Opri-
han vietiin joulukuussa -65
Paarskylään Perniöön.

Haapajärven Maamieskou-
lun johtaja Veli Tuomikoski vie-
railee iltapäivällä Heikkilässä.
Viime maanantaina taloon tulleet
kesäharjoittelijat ovat viimeiset,
mitä Tuomikoski on koulultaan
Veikko-isännälle Heikkilään lä-
hettänyt. Vuoden lopussahan ta-

lossa tapahtuu sukupolvenvaih-
dos.

Iltasella on käyty Ula-tam-
maa ajeluttamassa raviradalla. Ei
ollut hevoselle jäänyt vaivaksi
lauantain Korpihaalla haravoi-
dessa lannehalvauksen yrityk-
seksi luultu kohtaus. Raviradal-
ta kotiin tullessa onkin koko tam-
malauma ja Mestari-varsa pihal-
la vastassa. Olivat tulleet yksin
Kivisaaren haasta illaksi kotiin.
Miten lie aita pettänyt. Siinä höl-
mön näköisenä katselivat, että
meinasitko jättää meidät yöksi
ulos.

Kylvötyöt

Manantaina otetaan Rättyän
kanssa tallista parihevoset, kär-
ryihin nostellaan pyörivä kahden
hevosen rullakarhi, kylvövakko-
ja, varmaan lapiot rumpunpäit-
ten aukomista varten. Kuormas-
sa on myös 240 kiloa Bendek-
kauran siementä ja 400 kiloa

Normaali Super-Y:tä. Nevan 13
hehtaarin palsta oli ostettu vast-
ikään ja on nyt ensimmäistä ker-
taa tulossa kylvöön. Paikka on
Välikyläntien varressa lähellä
Kuoppasiltaa, Kalajoen rantaa
vasten. Toisen meistä hevoskar-
hitessa kylvää toinen apulannat
käsin alalle, jota on 1,3 hehtaa-
ria. Myös kaurat kylvetään kä-
sin ja karhitaan vielä kertaalleen
sekaan. Näin alkoivat 16.5.
Heikkilän kevätkylvöt vuonna
1966. Viimeinen pala kylvettiin
sitten 10. päivä kesäkuuta.

Kylvöjä tehdään sekä käsin
että konekylvönä hevos- ja trak-
torivetoisella kylvökoneella.
Äestystä ja harausta sekä hevo-
silla että traktoreilla. Sateet ei-
vät pahasti työtämme keskeyttä-
neet. Kylvöaika on silti pitkä.
Mistään tehomaataloudesta ei
voi nykyisen mittapuun mukaan
puhua, vaikka pinta-alat olivat-
kin Nivalan suurimmat. Nykyi-
senkaltaisia tehokkaita koneita
ei vain yksinkertaisesti markki-
noilla ollut.

Vilskettä pelloilla

Kevätmuokkaukset aloitet-
tiin hevosäkeellä. Tiistaina Tupla
ja Mela on parina, kun äestetään
Kolmion kynnöksiä. Eilen kyl-
vettiin Nevan kaura kirren pääl-
le, kuten sanonta on. Kaura ei
tykkää huonoa, vaikka sen kyl-
vää roudan päälle. Hevosvetoi-
set vehkeet soveltuvat siihen
työhön hyvin.

Sokerijuurikasmaan äestys
on aloitettu Super-Majorin vetä-
mällä Tume-äkeellä. Tumessa
oli jäykät hanhenjalan tyyppiset
terät, varpajyrät sekä perässä ta-
sauslana. Äes oli tosi raskas ve-
tää, jos ei työntövartta säätämäl-
lä löytänyt siihen oikeaa veto-
asentoa.

Tiistaina on ollutkin pelloil-
la vilskettä, kun äestettiin trak-
toreilla ja hevosilla yhtä aikaa.
Jossain vaiheessa päivän aikana
Ulaa on käytetty vielä tiistain ra-
veissa raviradalla Terssin kans-
sa. Tamma oli menohaluinen ku-
ten muutkin Heikkilän hevoset.
Ravikilpailun tuloksia ei ole ka-
lenterissa. Sää on kesäisen läm-

pelloilla siinä työssä. Isä kulki
reippaasti siementä kylväessään,

min.
Helatorstaina 19.5. ovat koi-

vut hiirenkorvalla. Hevoset vie-
dään takaisin Kivisaarelle, mistä
ne pyhänä tulivat omin päin tal-
lin ovelle takaisin. Harjuripoika
ei malta pysyä pois Majorin ra-
tista, kun nyt ei ole muita ajajia.
Kesäharjurit ovat kotonaan käy-
mässä. Isäntä arvelee, että olisi
mukavempi, kun et pyhänä ajai-
si aivan tässä kylän pinnassa.
Mutta kun Korpihaan ja Kiekon
pellot eivät ole vielä kuivia. niin
sitä sitten karhittiin Helatorstai-
na Pajarin, Muhjalan ja Kolmion
kuivat kynnökset.

Perjantaina on taas kesrähar-
jurit aamupuurolla ja Super-Ma-
jor ja Tume-äes saavat mennä
yhtä kyytiä. Vensussa on isot alat
kuivuneet äestyskuntoon.

Lauantaina on Niku kylvänyt
Juko-sijoituskoneella 1400 kiloa
Oulun Y:tä sokerijuurikasmaalle.
Pilvistä ja pari sadekuuroa.

Kylväjistä

Käsinkylvö ja kylvövakka
tuo kyllä aina Hajuripojan mie-
lessä silmien eteen oman isän.
Monena kesänä sain nähdä isän

jauhaa puurovärkiksi nälkäisille
lapsille, kuin kylvää tähän kyl-
mään maahan. Kun sitten viimein
on tullut hyvä vuosi ja satoa on
saatu, on naurua riittänyt niin
kuin siinä Suoraniemen laulussa-
kin.

Mekes-kuva

Vuoden -65 kalenterin mai-
nostamilla koneilla ei vielä teho-
viljelyyn pystytä. Nimi Mekes on
Nivalassa tuttu tuolta ajalta, kun-
tamme ensimmäinen tai lähes
ensimmäinen teollisuushalli tai-
dettiin rakentaa Mekes-yhtiölle.
Oliko halli nykyisen Savenmaan
-Rengas-Centterin alueella?
Teollisuustie -kadunnimi on pe-
räisin tuolta ajalta.  Teollisuustie
-nimi kuuluisi nykyään varmaan
Teollisuuskylän alueelle.

Harjuripoika

käden liike oli rivakka, sieme-
net levisi tarkasti peltoon.

Oli kylväjiä, jotka kulkivat
hitaasti, pysähtyen joka askel-
kouran välillä. Kylvö oli usein
talon vanhimman miehen työ.

Kun Heikkilän isäntä meitä
harjureita maanantaiaamuna
kaurankylvöön Nevalle laittoi, ei
hän kysynytkään, että oletteko
ennen kylväneet. Siemenmäärä
240 kiloa oli tarkka, kun ala oli
1,3 hehtaaria. Ei siinä kauran lai-
hossa tieten kukaan aukkoja ke-
sällä löytänyt.

Kuusamolainen Adolf Suo-
raniemi on kirjoittanut laulun
jossa sanotaan: ”Ne jotka kyy-
nelillä mielellä murheisella teke-
vät työtänsä...”

On varmasi nälkävuosina
kylvetty itku kurkussakin. Mo-
nen hallavuoden jälkeen on kyl-
väjä ajatellut, mitä tämä hyödyt-
tää, parempi olisi nämäkin jyvät


