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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten

29.5. ensimmäisen hellun-
taipyhän aamun kylmä ja pil-
vinen sää lämpenee ja kirkas-
tuu iltaa kohti. Harjuripoika on
nukkunut iltapäivään asti syn-
tymäkodin vinttikamarissa.
Univelkaa taisi viime viikolla
tulla. Vasta 19-vuotias pystyy
sen vielä nukkumalla ottamaan
takaisin.

Isäntäkin oli nukkunut ly-
hyitä öitä ja tehnyt pitkiä päi-
viä vaikka oli jo 60-vuotias.
Nyt kun itsekin olen jo kohta
saman ikäinen kuin isäntä sil-
loin, ajattelen että mitenkähän
se jaksoi. Hän oli usein myös
töissä harjureitten mukana
koko päivän, varsinkin kesäl-
lä.

Helluntain toisen pyhän
kohdalle kalenteriin on kirjoi-
tettu: Myöhäinen kevät vaih-
tuu täydeksi kesäksi.

Tiistaina kaikki harjurit
palaavat helluntailomiltaan.
Korpihaan takimmaisen loh-
kon harventuneelle lohkolle
kylvetään lisää Timotein sie-
mentä, varmaan sillä käsin
kylvettävällä Koiviston kylvä-
jällä. Alasaari äestää siemen-
netyn nurmen pinnan hevosve-
toisella rikkaruoho/laidunä-
keellä. Äes on hyvin leveä työ-
asennossa, lyhyet piikit raapi-
vat nurmen pintaa kevyesti.
Vaikutus lienee sama kuin ke-
väällä emäntäväki pihanurmi-
koita haravoidessaan raapii
nurmen pintaa, pihanurmi vi-
hertää nopeammin. Iltasella
jyrätään Vensun 5,5 hehtaarin
kylvetty ala kumipyöräjyrällä,
joka on kasattu auton renkais-
ta. Pintaan kylvetty Timotein
siemen painettiin aina jyrällä
maahan kiinni. Rautajyrä, jota

sanottiin Gambridgeksi, oli sii-
hen tarkoitukseen parempi.

Keskiviikkona kylvetään Ne-
valla Kuoppatien varressa 400
kiloa Super Y:tä ensikertalaisel-
le nurmelle. Onko kylvetty edel-
lisvuonna perustetulle, vai teh-
tiinkö uusi nurmi, ei kalenteri
kerro. Ala on kuitenkin 2 hehtaa-
ria. Mari-Liisa Kallio on ollut
Helsingistä kotonaan lomalla ja
äestänyt ko. alan parihevosella,
Melalla ja Ulalla. Vensun Otra-
ohra on kylvetty loppuun. Taivas
on pilvinen, mutta sade ei kylvö-
jä keskeytä.

Lehmät laitumelle

Torstaina 2.6. lasketaan leh-
mät ulos. Operaatio ei ole aivan
pienten paimenpoikien hommaa.
Iso karja on pitänyt ajaa Kokko-
la-Kajaani -tien toiselle puolelle,
missä tilan nykyinen navettakin
sijaitsee. Liikennettä on sillä tiel-
lä jo kovasti, eikä tainnut vielä
olla 60 kilometrin nopeusrajoi-
tusta, kuten nykyisin. Kiekolla on
iso lohko jätetty kesantoon. Ne-
vala auraa sen Super-Majorilla.
Pellot on märkiä, avo-ojat ovat
huonossa kunnossa. Kalenterin
mukaan ojia on perattu, tarkoitti
varmaan, että lapiolla on auottu
rumpun päitä ja laskettu vesiä
ojista pois. Ojiin on voinut valua
muraa edellisen märän syksyn
puintiyrityksissä. Kyntämättä
lohko on kuitenkin edellissyksy-
nä jätetty. Illasta tulee kova sade,
mutta Nevala on saanut kaikki
kynnettyä.

Viimeinen lantatunkio

Perjantaina komeasti lähtee

Heikkilän navettahistorian vii-
meinen lantatunkio. Uusi navet-
tahan on muutettu lietelantasys-
teemille. Ei aivan kaikki lopu,
osa jätetään ruiskesannolle ajet-
tavaksi. Pihassa on navetoitu
varmaan 1860 -luvun nälkävuo-
sista lähtien, koska Heikkilä on
ollut tuolloin kruununvoudin

talo. Nyt tätä viimeistä navetta-
tunkiota harjuripoikajoukko ajaa
kahdella traktorilla Vensuun, Yli-
vieskan tien varteen. Dexfan pe-
rässä on IF-merkkinen itsepurka-
va peräkärry karjanlannan hajo-
tuskoneella. Super-Majorissa on
kippikärry, joka on tehty Magi-
rus-kuorma-autosta. Onko kuor-

mat tehty käsin tai Jones- etu-
kuormaajalla, joka on Majorin
keulassa. Navetan takana on pel-
to, johon vielä ajetaan hevosella
keikkalava-kolikärryillä 36 son-
takuormaa ja hajotetaan ne kä-
sin. Sonnat on aurattu ja karhit-
tu sekaan. Iltaan mennessä sii-
hen on kylvetty rehukaali.

Lauantaina Haapajärven ra-
veissa Terssi juoksee 2000 met-
rin matkalla kolmanneksi. Ters-
sin juoksuaikaa samoin kuin
Ulan, jolla myös ajettiin noissa
raveissa, ei muistiin ole merkit-
ty. Niemelän Antti on myös ol-
lut ohjastajana näissä raveissa.
Raveista tultua kuullaan, että
Heikkilän risteyksessä on ollut
paha autokolari, joka on vaati-
nut kuolonuhrin.

Lauantai-iltasella on käyty
Mehtälässä heinässä. Isäntä on
lähtenyt Harjuripojalle heinän-
hakureissulle kaveriksi. Jos reis-
su on tehty hevosilla, on saunaan
päästy varmaan vasta iltamyö-
häisellä, on sinne Mehtäperän
Haan ladolle sen verran pitkä
ajomatka.

Päivällä raveissa oli rapainen
keli ja sadetta on ollut heinäha-
kureissullakin. Heinäkuorman
kastuminen ei liene haitannut,
korrenpurijoita oli navetassa ja
tallissa sen verran monta, että
pikkukuormat eivät ennättäneet
latoon homehtua. Pelkälle keväi-
selle laidunruoholle ei lehmien
ruokintaa voi yhtäkkiä muuttaa.
Vuonna 1975 kevätodelmat pa-
leltuivat kovissa keväthalloissa.
Lehmien mahat olivat sekaisin,
lehmät olivat hulivilisonnalla ja
kura lenti seiniin asti Nivalan
navetoissa.

Sairaalan
rakennustyömaa

Vuonna 1953 rakennettiin
Nivalaan uutta kunnansairaalaa,
mitä on sittemmin moneen ker-
taan laimennettu. Uusin monttu
on kaivettu vasta tänä kesänä
laajennusta varten. Harjuripoika
sai läheltä seurata muitten Nuu-
tinrannan ja Pappilanpuhdon
poikasten kanssa 1953 sairaalan
rakennustyötä. Iso monttu kai-
vettiin lapioimalla ja maat ajet-
tiin hevosella luiskaa pitkin ylös
samanlaisilla keikkalava-ko-
likärryillä, millä -66 kesänä son-
taa ajettiin rehukaalimaalle.

Kolikärryillä on ajettu pyhä-
ajoakin, kun ei keissejä ollut joka
talossa. Isäni laittoi ensimmäiset
kumipyöräiset hevoskärryt
vuonna 1952 tai -53. Sen renkaat
olivat Nokiat ja Paavo-merkki-
set.

Enää ei moni edes muista,
että koko rakennustyömaa paloi
poroksi syksyllä 1953. Pikipata
roihahti liekkeihin ja sytytti ol-
kikasat, jotka olivat valutöiden
suojana pakkasta vastaan. Me
poikaset, jotka emme olleet vie-
lä koulussa, näimme tuon ison
palon. Nivalan VPK:n Austin-
merkkisellä paloautolla tuotu
Jehu-ruisku ei paljon liekkejä
hillinnyt, vaikka Kivijuuren Nii-
lo sai pumpata sillä vettä suoraan
Malisjoesta.

Heikkilän IF-peräkärry oli samanlainen kuin tämä Wärtsi-
län tekemä. Kesällä siihen nostettiin rehulaidat ja tuorerehun
purkuperä, jolla rehua levitettiin suoraan navetan syöttö-
pöydälle.


