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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
5.6. sunnuntaina on men-

ty Haapajärvelle seuraamaan
ravikilpailuja kolmissa mie-
hin: isäntä, setä-Martti ja Har-
juripoika. Hevoset on jätetty
tältä reissulta kotitalliinsa.
Ravien jälkeen on isäntä vie-
nyt koko porukan Maamies-
koululle kahville. Vastassa on
koulun johtaja Veli Tuomikos-
ki, Heikkilän maataloushar-
joittelijoiden valvoja.

Harjuripoika on ensi ker-
taa koululla käymässä. Keski-
koulu loppui -65 keväällä ja
meneillään oleva vuosiharjoit-
telu alkoi samana syksynä.
Tarkoitus on hakea Paimion
maatalouskerhoneuvojaopis-
toon. Sinne oli yhtenä pääsy-
vaatimuksena keskikoulu ja
maatalouden vuosiharjoittelu.
Hyvä koulu tuo Haapajärven
Maamieskoulu olisi ollutkin,
mutta se jäi nyt käymättä.

Iltasella kotiin tultua on
kuitenkin aisotettu Terssi har-
joituskärryjen eteen ja suun-
nisteltu Heikkilän peltoteille.
Kalenterin mukaan isäntä ja
Harjuri ovat yhdessä ajelleet.
Onhan siinä samalla saatu
suunnitella, miten taas kylvö-
jä alkavalla viikolla jatketaan.
Aamuinen sadekin on jo vaih-
tunut ”kauniiksi iltapäiväksi”.

Sunnuntai-iltana on sisa-
rusparvena kokoonnuttu syn-
tymäkodissa. Huomenna maa-
nantaina on Loviisa-tädin hau-
tajaiset. Loviisa Salanne asui
koko ikänsä Haapaperällä
Alangossa ja Ahonkankaalla.
Täti kertoili aikoikaan Nur-
mon serkuistaan: Kustaa Pih-
lajamäki ja Latikat ovat Alan-
gon mummun sukua.  Nurmon
hautakivissä onkin Nivalan
serkkujen etunimiä: Einoa,
Sannaa, Hermannia, Maijaa,
Kaisaa.

Hautajaispäivä oli satei-
nen. Saattoväki saikin unoh-

taa kylvökiireet. Siunaustilaisuu-
den jälkeen on kokoonnuttu
Ahonkankaalle muistoseuroihin.

Sirkkelöintiä ja
ojien perkkuuta

Tiistaina on vielä annettu pel-
tojen kuivahtaa. Aamupäivä on
porukalla sirkkelöity polttopuita
Muhjalan rantteella. Osa poru-
kasta on Kiekossa kesantomaan
ojien perkkuulla.

Keskiviikkona lähtee kolme
hevosta, kolme harjuria ja isäntä
neljäntenä Nevalle. Rättyä kylvää
(käsin) väkilantoja. Alasaari on
valjastanut Melan ja Ulan jousi-
karhin eteen. Harjuripoika pääsee
opettelemaan kyntämistä Fiskars
kympillä.  Isäntä on suitsissa,
Terssi vettää yksin Fiskars-auraa.
Vanhaa ketoa käännettäessä ei
huono hevonen jaksa yksin tätä
vetoa. Hevosparilla aurattaessa
laitimmainen joutuisi varmaan
ojan pohjaa pitkin vetämään. Tä-
män takia monesti jouduttiin
pyörtänöt kuokkimaan käsin. Ei
vain aina ollut parempia vehkei-
tä.

Heikkilän Super-Majorissa
oli 3-siipinen aura, jolla mentiin
reunoja myöten. Joku oli edellis-
syksynä aurannut kaksiipisellä
aurallaan, ja pyörtänöt olivat jää-
neet leveiksi.

Eihän niitä ole aina ollut pie-
nempiäkään käsityökaluja tar-
peeksi. Niskalan Oskari (s. 1888,
k. 1975) on kertonut Harjuripo-
jalle, että isäni usein haki heiltä
Kujalasta lapion lainaksi, että sai
luoda navetasta sonnat ulos tai
mihin nyt lapiota tarvitsi. Toi aina
kohta takaisin. On ainakin kilo-
metri Kuuselan ja Kujalan väliä.
Pappilan torpan uudella asuk-
kaalla ei ollut varaa heti ostaa
omaa lapiota.

Nevalla kylvettiin sitten oh-
ran ja kauran siemen sekaisin.

Lopuksi pelto on ajettu hevos-
vetoisella tasausäkeellä. Neva
on Kalajoen rannassa, tulvave-
si on voinut olla vielä korkeal-
la. Traktorivehkeellä olisi saa-
nut odottaa pellon kuivumista.

Kalajoen rantatulvat loppui-
vat vasta 70-luvulla, kun joki-
järjestelyt tulvapenkereineen on
saatu valmiiksi. Torstaina on
isäntä mennyt Helsinkiin, tulee
vasta lauantaina. Kokouksia on

useasti. Aamupalalta lähdettäes-
sä oli kuitenkin koko poikaporu-
kalla päivän työt tiedossa. Aamu-
palaverissa oli kuitenkin aina
emäntä läsnä.

Torstaina on viety mullit, so.
hiehot ja nuoret sonninpurat Pö-
hölölään. Onko nuo noin 20 kilo-
metrin reissut ajettu useaan ker-
taan Ojalehdon Taunon Karjakun-
ta-autolla.

Pöhölölä oli tuolloin tosi syr-

jäinen paikka, nykyinen Ylivies-
ka-Haapavesi -tie (Pekkalan tiel-
le) menee maitten läpi. Pöhölö-
län pirtissä huhtikuisen hankisa-
votan aikaan oltiin oltu pari yötä.
Tupaa ympäröivä laaja piha ja
osin vesottuneet pellot oli aidat-
tu Heikkilän hiehojen kesälaitu-
meksi. Pihassa on talli, lisäksi
vanha navetta, joka antoi eläi-
mille suojaa. Vasta myöhään
syksyllä hiehot haettiin kotina-
vetalle.

Rosvoja
Pöhölölässä

Viirelän Antti ja Lassi kertoi-
livat monta juttua muinaisesta
Pöhölölän ukosta, joka on ollut
kuuluisa voimistaan. Rosvot
yrittivät ryöstää pöhölöläisen.
Pirtin pöydän takaa ukon heittä-
mä kirves oli jysähtänyt rosvon
korvan vierestä ovenpielushir-
teen pystyyn. Lähtöhän oli ros-
voille tullut. Ukolla olisi kyllä
rahoja ollutkin, kasvattamiaan
sonneja oli vienyt ajamalla Yli-
vieskaan myytäväksi. Pöhölölän
kiviaidan vieressä perunanvarret
kukkivat kesäisin, vaikka muu-
alla pakkanen saattoi palelluttaa
ne mustaksi. Ei taitaisi tänä päi-
vänä mullien pito Pöhölölän syr-
jäisellä metsälaitumella onnis-
tua. Rauhoitetut sudet ja karhut
taitaisivat käydä karjan kimp-
puun.

Päivän aikana on Kiekkoon
viety lannoitteet ja ohransieme-
net. Sää on kalenterin mukaan
kesäisen lämmin, oraat ja heini-
kot nousevat.

Torstaina on oltu purkamas-
sa Similän pappilan aittaa.

9.6. on pottu maassa. Perjan-
taina Niku kylvää Kiekon Pirk-
ka-ohralle ja loput siemenet Kor-
pihaan perunapellon laitaan.

10.6. kylvöt on maassa. 16.5.
oli aloitettu Nevalla kaurankyl-

völlä kirren päälle. Päivän koh-
dalla lukee ”kovaa hellettä”.

Aitan purku
jatkuu

Perjantaina eilen aloitettua
pappilan aitan purkua on jat-
kettu. Viirelän Antti on nume-
roinut hirret ja Alasaari ja Har-
juripoika on ollut Antilla kave-
rina. Aitta oli Similän pappilan
pihassa perunakuopan ja kau-
an sitten puretun puuliiterin
vieressä.

Pitkä kaksikerroksinen ait-
ta oli iso, tietääkö joku, mihin
aitta on pystytetty. Polttopuik-
si sitä ei ole pätkitty, koska
Antti numeroi ne komeat hir-
ret. Lähellä aittaa oli myös pie-
ni hirsitupa, ehkä kaksine ka-
mareineen. Siinä asui ainakin
jonkin aikaa Feepe Vuolteen-
aho (myöhemmin Latvala).
Tupa oli talvella kylmä. Pap-
pilan piha oli kylän poikasille
tuttu paikka. Repolan Pekka oli
saman ikäinen. Monta rovasti
Sakari Repolan ottamaa valo-
kuvaa on meistä poikaporu-
koista tallella.

Lauantaina mullataan
Muhjalan tuvan päähän 14.5.
istutettu Barima-varhaisperu-
na. Sirkkeli laulaa koko lauan-
taipäivän Muhjalan liiterillä.
Roskapuita pienitään poltto-
puiksi.

Montaa työtä on yhtä aikaa
harjuriporukka viikon aikana
ehtinyt tehdä. Vaikka känny-
köitä ei ollut, toimi työnjohto.
Aamulla jo tiedettiin mihin
kukin päivän aikana menee.
Kun yksi työ tehtiin loppuun,
oli toinen homma jo tiedossa.

Mainoksen kaksisiipinen Fiskars-aura ei yllä pellon reunaan asti.
Ojan pientareelle jäi leveä kyntämätön kaista. Myös parihevo-
sella aurattaessa oli sama ongelma, jäi leveät pyörtänöt. 2-siipi-
seen auraan kytkettiin auransiirtolaite, jolla päästiin pellon reu-
naan asti. Tehtiinkö Hautalan Vesan Konepajalla näitä auran-
siirtolaitteita?

Harjuripoika


