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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
22.5. kalenterin mukaan on

tuuleskellut ja ollut ”vähän kyl-
mä”. Varmaan on Harjuripojan
muistissa olleet talven pakkaset,
kun toukokuinen sunnuntai on
ollut vain vähän kylmä. Aamu-
sella on isännän kanssa pantu
pikkuori Mestari, edellisen ke-
sän varsa, suitsiin. Varsa totte-
lee ohjaimia ja isäntä ihmettelee
sen taipuisuutta. Varsaa on pal-
jon puhuteltu ja taputeltu tallis-
sa.

Onnelan Joonaalla oli aina
hevospari, varmaan tammoja
molemmat. Onnelassa oli usein
pikkuvarsa tai kaksi. Oli kesäi-
nen, tosi lämmin päivä Onnelan
pihalla. Usein poikettiin siihen,
tie Piikin uimarantaan meni vie-
ressä. Varsa makasi poikasten
levittämällä hiekkakasalla kes-
kellä pihaa. Kohta näkyi vain

varsan pää hiekan alta, jota me
poikaset kasattiin varsan päälle.
Olisi varmaan maannut kauankin
viileässä hiekassa, ellei emän hir-
nahdus olisi herättänyt sitä. Var-
maan janoisena meni imemään
emänsä utaretta.

Perunansiementä
lisää itämään

Sunnuntaina saavat Heikkilän
hevoset levätä tallissa tai Kivi-
saaren haassa. Illansuussa Super-
majorilla lähtee joku äestämään
sokerijuurikasmaata ja Mari-oh-
ralle kylvettävää lohkoa. Koivus-
sa paisuu lehti ja maa vihertää.

Maanantaiaamuna kylvetään
loput Oulun Y:t sokerijuurikas-
maalle. Hautalan Rami tulee Val-
metillaan kylvämään juurikasta.

Tiistaina ollaan Alasaaren
kanssa kylvetty Kiekko I lohkol-
le 800 kiloa väkevää Oulun Y:tä
käsin. Iltapäivällä on nostettu li-
sää perunansiementä itämään.
Idätyspaikka pitää olla valoisa,
lämminkin. Uuden navetan kar-
jakeittiöllä tai navetalla, niissä-
kö idätys olisi tehty? Kellarin
päällä oleva traktoritalli taisi olla
pimeä.

Kotona, kuten Nivalassa
yleensä, perunansiemenet idätet-
tiin tuvassa. Viikkokaudet antoi
itämään nostetut perunat tupaan
oman hajunsa.

Hajua oli vasta kunnolla sit-
ten, kun tupaan tuotu pieni sian-
porsas kasvoi uunin lähellä ole-
vassa lämpimässä laatikossa,
kasvoi siinä vähän isommaksi.
“Siisti kuin sika pienenä” on
hyvä sanonta. Pikkuporsas juo-
tettiin paistinpannusta, jolla mai-
to oli lämmitetty. Samalla rieh-
tilällä paistettiin ihmistenkin
ruokia. Porsas oli kylmän ja ve-
don arka, alkukasvatus oli var-
minta aloittaa tuvassa eikä vetoi-
sessa navetassa. Heikkilästä ha-
ettiin naapureihin porsaita, jot-
ka oli sovittu maksuksi esimer-
kiksi syksyistä perunannostopäi-
vää vastaan. Kevätkylvöjähän
meidän piti tässä tehdä eikä juot-
taa sianporsasta.

Kylvötyöt jatkuu

Tiistaina iltapäivällä satoi
pikku kuuroja, mutta kesäharju-
rit kylvivät maanantaina kesken
jääneen sokerijuurikkaan kylvön
loppuun. Illasta on tullut Harju-
ripojan vuoro päästä Super Ma-
jorin rattiin. Kukaan ei kiellä
eikä käske, mutta kesken ei mal-
ta lopettaa, kesäinen ilta vaihtuu
yöksi, nukkumaan malttaa läh-
teä vasta aamuyöstä.

Vensun alat ovat isoja, sala-
ojissa. Keskiviikkoaamuna on
toiset kuskit Majorissa, monta
junaa ehtii vielä mennä vierei-
sellä rautatiellä ohi, ennen kuin
Vensu on äestetty kylvökuntoon.
Dextalla on Rättyän kanssa haet-
tu Harjusta heinäseiväsvärkit
pihaan. Oliko ne tehty talvisen

töttäsavotan aikana ja ajettu tien
varteen? Iltasella on taas päästy
jatkamaan Majorilla äestystä.
Isännän on täytynyt ajaa Dextal-
la, koska olemme molemmat äes-
täneet puoleenyöhön asti.

Torstaina tuodaan aamusta
siemenet ja lannoitteet Vensuun,
Niku ja Rättyä kylvävät. Toinen
ajaa ensin sijoituskoneella lannat,
siemenet ajetaan viljankylvöko-
neella perästä. Vensuun tulee kol-
men hehtarin ala suojaviljaksi,
jonka juureen kylvetään timotein
siemen. Traktorikylvökoneessa ei
ole erillistä heinänsiemenen kyl-
völaitetta. Kirkonkylän maamies-
seuralla on Koivistonkylväjä -ni-
minen työnnettävä heinänsieme-
nen kylvökone. Työntörattaan
päällä oleva siemenlaatikko oli
ehkä 3-4 metriä pitkä. Koiviston-
kylväjää säilytettiin Paakkisen
riihessä, jonne se piti heti palaut-
taa, ottajia oli kesäisin paljon.
Varsinkin murakolla laite oli ras-
kas työntää, joku vedätti sitä trak-
torilla tai hevosella, kylväjä tuli
perässä kädet aisoissa kiinni.
Vensun savisella, hyvin muoka-
tulla pellolla oli hyvä kävellä.
Kalenteriin on merkitty kaksi
tuntia kolmen hehtaarin alalla.

Perjantaina on Nevalan kans-
sa käyty kahdella hevosella hein-
ässä Mehtäperällä asti. Edellinen
heinänajo on merkitty 6.5. Mis-
tähän heinät on tuotu tämän kol-
men edellisen viikon aikana, kun
niitä talvella ajettiin vähintään 10
parireellistä joka viikko.

Keskitalon haassa olleesta la-
dosta haetaan nyt ensimmäiset
kuormat hevosilla. Samalla on
nähty, pääseekö sinne traktorilla.
Iltapäivällä on toiset harjurit ha-
keneet Dextalla kuormat samal-
ta ladolta, joka lienee sama, mis-
sä -63 kesällä heinäpellolla pidet-
tiin kahvitaukoa. Toiset kyselivät
Harjuripojalta, että onko sinulle
laitettu tuohesta kurkku, kun kaa-
telet jo itsellesi kolmatta kuppia
kuumaa kahvia, ja he vasta en-
simmäiseen kuppiinsa sokeria se-
koittavat.

Vensussa on hajotettu sinne
talvella ajetut sonnat, käsin. Son-
nanlevitys talikolla on varsinkin

koulun penkillä talven olleille
pojille kämmenrakkojen paikka.
Ovat varmaan viimeiset lanta-
patterit Heikkilän pelloilla, lie-
telanta tulee uudelta navetalta.

Viherjauhoa

Lauantaita vasten yöllä on
Vensusta menty Korpihaalle äes-
tämään. Talossa on yksi isompi
traktori SuperMajor, silläkin
joutuu, jos on vaan vaihtaa le-
vänneitä kuskeja.

Lauantaina pojat kylvävät jo
Korpihaalla ohraa puoleen päi-
vään asti, jolloin tulee sade. Jou-
ko käy itse lopettamassa iltasel-
la kylvön, kesäharjurit ovat men-

Kalenterin mainos vuosilta, jolloin traktorit alkoivat syrjäyttää
hevosvetoiset muokkausmenetelmät. Muutosvauhti ei ollut no-
peaa. Heikkilässäkin tehtiin peltotöitä harjurivuotena hevosten
ja traktoreiden kanssa yhtäaikaa.

Vaasalaisen työkaluvalmistajan mainos ajalta, jolloin Kiina-il-
miöstä ei ollut tietoakaan.

neet pyhän ajaksi koteihinsa.
Lauantai-iltapäivällä on isän-

nän kanssa kylvetty Pajarin ora-
pihlaja-aidalla ympäröidylle pel-
lolle sinimailasta. Sinimailasta
viljeltiin -67 ja -68 Paimionjoki-
varressa Munkkilan koelaitoksen
pelloilla viherjauhon raaka-ai-
neeksi. Nivalassakin oli viherjau-
hotehdas Huiskankorvessa ratan
takana. Hallissa on nykyisin
Mehtälän Jätehuolto. Viherjau-
hon raaka-ainetta, silppuroitua
timoteitä, ajettiin traktoreilla
ympäri Nivalan. Kuormat puret-
tiin käsin, Tarhin Yrjö ajoi pitkät
kesät Fergullaan. Viherjauhoteh-
taan myllyt vonkuivat yötä päi-
vää monena kesänä.


