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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten

Maanantaina 4.7. on tehty
“ympäristön siivoustöitä”.
Kirkonkylän (nykyisen kau-
pungin) keskustaan tulevan
huomio kiinnittyy vielä tänään-
kin näihin pihoihin ja raken-
nuksiin, vaikka ko. talo on yk-
sityiskoti. Vuoden 1966 Niva-
lan Herättäjäjuhlat ovat alka-
neella viikolla, eikä Heikkilän
pihapiiri jää juhlille tulevien
huomiota vaille.

Harjuriporukka on siksi sii-
vonnut paikkoja, leikannut
pensasaitoja, niittänyt vikat-
teella tienvrsia ja pihanurmi-
koita. Laaja pihanurmikko nii-
tettiin aina viikatteella. Joka
kesäaamu vietiin tuoretta ruo-
hoa isoilla survovakoilla tallis-
sa oleville hevosille. (Kaikki
hevoset eivät olleet koko kesää
Kivisaaren haassa).

Vähäsarjan Johanneksen
takomat viikatteet olivat terä-
viä, jos niittäjä osasi vielä lii-
patakkin. Kerran aikaisin kesä-
aamuna talliheinien niittoa seu-
rasi Kalervo Kallio tuvan por-
tailla istuen: “Sinulla on poika
hyvä tyyli, sinulla on poika
hyvä tyyli”. Tuntui sanovan
kuin itsekseen. Tuosta tunnus-
tuksesta Harjuripoika on vielä-
kin ylpeä, lukijakin tämän
oman kehun saattanee hyväk-
syä.

Niittäjiä

Kalervo Kallio oli kuvan-
veistotyönsä vuosi kiinnostu-
nut niittäjistä, kylväjistä ja
kuokkijoista, oli seurannut nii-
tä Heikkilässä ja muuallakin.
Harjuripoika oli saanut edelli-
sinä syksyinä pikkutienestiä
potunvarsien niittämisestä
isäntien perunamailla. Syys-
halla ei ollut vielä kaatanut po-
tunvarsia, vaan ne olivat vih-
reitä ja reheviä. Heittopyörän-
ostokone ei selvitä peruna-
penkkiä jos varret ovat seassa.
Traktorikäyttöisiä potunvar-
renmurskaajia ei juuri kenellä-
kään ollut. Potunvarsien niitto
viikatteella ei ole kovin mie-
luista puuhaa, raskastakin se
on. Niskalan Oskari oli tehnyt
Veikko-veljelleni pitkän viikat-
teen varren. Veikko oli sen ver-
ran pitkä mies, että Oskarin
mielestä niitti liian kumarassa.
(Sarkojen päät niitettiin käsin
auki, että hevosniittokoneella
päästiin kääntymään heinikoi-
ta polkematta). Tällä Oskarin
Veskalle tekemällä pitkällä vii-
katteenvarrella yltää niittä-

mään 3-4 perunapenkkiä kerral-
laan. Siinä hommassa se Kaler-
vo Kallion kehuma niittotyyli
kehittyi.

Kalervo Kallio teki veistok-
sensa elävien mallien mukaises-
ti. Tietääkö kaikki, että Rovanie-
men Jätkäpatsaan mallina oli
Niskalan Soini. Jotka Soinin
muistavat (Soinin oma poika ai-
nakin) näkevät nuo tutut piirteet
tuossa patsaassa.

Helsingissä

Harjuripoika oli kesällä 1958
Kalervo Kallion ateljeessa Hel-
singissä. Veikko-veli oli juuri
lähtenyt kotiin Nivalaan oltuaan
viikkokauden Kalliolla mallina
Nivalan sankaripatsaassa olevaa
sotilasta varten. Kallio sanoi kyl-
lä työstään, että tuli turhan mal-
linsa näköinen. Nivalan Partio-
poikalippukunta oli patsaan pal-
jastuksen ajan kunniakujassa.
Nyt jo siellä Mäntän kirkko-
maassa lepäävä Veikko-veli oli
kyllä nuorena pitkä ja komea

mies.
11-vuotias Harjuripoika oli

tullut tuona kesänä Helsingin
korvaklinikalle korvaleikkausta
varten. Oli lähdetty pirssikyydil-
lä Mehtäperältä Keskitalosta,
karjanvälittäjä Eino Mehtälä oli
saattajana. Junassa joku mies
kauppasi Einolle kuulakärkiky-
niä. Ei ostanut, tuumasi var-
maan, että hänellä on Mehtäpe-
rällä Myllykankaalla myytäviä
lehmiä yhtä monta kuin sinulla
noita kyniä.

Helsingissä oli pikkupoikaa
vastaanottamassa Kerttu-täti,
Keskitalon emäntä Kerttu Saa-
lasti. Ennen korvaklinikalle pää-
syä oltiin Tunturikadulla yötä ja
seuraavana päivänä Kerttu-täti
esitteli poikaselle Helsingin näh-
tävyyksiä. Ainakin siinä yksi
kokonainen päivä on mennyt
ennenkuin on käyty mm. Koke-
asaaaressa, kasvitieteellisessä
puutarhassa, Suurkirkossa, edus-
kuntatalossa, missä piti istua ja-
karandatuolilla ja kokeilla ää-
nestysnappeja (täysistuntoa ei

ollut). Illalla oli käyty Kansallis-
teatterissa. Sairaalassa on oltu
useita viikkoja. Kun poispääsyn
aika koitti, oli Kalervo Kallio
Opel Capitan -merkkisellä isolla
Amerikan autolla pikkupoikaa
sairaalan ovella vastassa.

Kaupunkiateljeessa

Kaupunkiajelun päätteeksi
hurautettiin Kallion kaupunki-
ateljeen ahtaasta porttikongista
sisälle “New yorkissa piti ajaa
niin liki toisia, ettei olisi lippalak-
ki mahtunut väliin”, kehaisi Ka-
lervo Kallio.

Ateljeessa oli työn alla Niva-
lan sankaripatsas. Pikkupoika sai
ajankuluksi käsin muokata kipsi-
taikinaa, jota tuohon Nivalan san-
karipatsaan luonnokseen laitet-
tiin.

Kalervo Kallion uusi ateljee
oli valmistunut Munkkivuoreen.
Siihen tutustuttiin, ateljeen erikoi-
suus oli lattiassa oleva pyörivä
hissi, jolla hän siirteli isoja veis-
toksiaan. Kallioiselle pihalle pe-

rustettua nurmikkoa poikanen
sai vesiletkulla kastella. Kesän
1958 sairaalareissua muistelles-
sani ajattelen, miten paljon he
käyttivät aikaansa pikkupoika-
sesta sairaalaan huolehtiessaan.
Minä vain en ole osannut aika-
naan siitä heitä kiittää.

Herättäjäjuhlat

Tiistaina 5.7. möyhennetään
sokerijuurikasmaata. Homma on
käsityötä, pitkävartisella harven-
nuskuokalla. Työ oli tarkkaa,
hentoja taimia ei ollut vara kat-
koa. Iltapäivällä on Korpihaan
kuivia kesantomaita ajettu kul-
tivaattorilla. 5.7. illalla ovat He-
rättäjäjuhlat alkaneet. Harjuri-
poika on ollut seuraavana yönä
vartioimassa telttamajoitusalu-
eella. Heikkilän peltotyöt on hil-
jennetty koko keskiviikkopäi-
väksi. Torstaita vasten oleva yön
on oltu vielä vartiossa seuraken-
tällä.

Herättäjäjuhlien liikennettä
varten Nivalan kunta rakensi

Malisjoen yli sairaalan kohdal-
le, uuden autolla ajettavan puu-
sillan. Kaijalan Jalmari kokosi
ja purki lankkusillan ennen tul-
via. Siitä monet kerrat koulu-
matkalla oikaistiin. Seurojen
vuoksi tehty silta palveli liiken-
nettä monet vuodet ja saikin ni-
mekseen Siionin silta. Paikalla
oli ollut vuosikymmenet jalan
kuljettava renkkusilta, jota sa-
nottiin Verstaanportaaksi. Puu-
seppämestari E. Malinin kiikke-
rä lankkusilta kivien yli laitet-
tuna oli uhkarohkeutta vaativa
joenylityspaikka. Mestari itse ei
vain yhtään tykännyt jos vain
hänen siltaansa muutkin käyt-
tivät Knuutinrannalta kirkolle
oikaistessaan.

Heinätyöt alkaa

Torstai 7.7. on kalenterin
mukaan heinätyövehkeiden
kahtelua ja korjaamista. Isäntä
on saanutkin muistella, mitä
mistäkin haetaan ja laitetaan
kuntoon. Kuitenkin iltapäiväl-
lä on Piikillä kuivaa luokoa, jota
ajetaan latoon. Korpihaalla on
luokona kuusi hehtaaria. Ennen
Herättäjäjuhlia oli siis aloitettu
heinätyöt, luoko oli seurojen
ajan saanut kuivua rauhassa. Il-
tasella on korjattu vanha Dee-
ring-merkkinen pöyhijä. Se oli
tainnut olla joskus aikoinaan
hevosvetoinen, mutta raskas ve-
tää.

Perjantaina on Korpihaan
luoko karhottu levälleen ja nos-
tettu seipäälle Sivustahaan puo-
leiset heinät. Iltapäivällä sade
hätyytteli ja kello 16 aikaan kes-
keytettiin koko heinähomma.
Sateen aikana Harjurijoukko
menee siivoamaan karjalatoa.
Latohan pitääkin olla tyhjä van-
hoista moskista, kun uutta hei-
nää aletaan ajamaan sisään.

Lauantai on sadepäivä. Ke-
säinen sade ei haittaa, kun teh-
dään uusia heinäseipäitä kir-
veellä veistäen ja seipään teroi-
tuslaikalla ajaen. Laikalla lähti
lastu tehokkaasti. Työ oli vähän
vaarallista, vahinkoja ei meille
kuitenkaan sattunut. Sade on
tehnyt hyvää sokerijuurikkaan
taimille, laitumille ja perunalle.
Aikuiset ohrat ovat hyvässä täh-
kässä. Heinä kukkii kovilla
mailla. “Sen kesä kuivaa, min-
kä talvi kastelee”, tulee mieleen
kuin isännän sanontana.

Harjuripoika

Helsinki korvaklinikka vuonna 1958. Sairaalan takana oli Hartmanin katua vasten vanha muuri, jonka takaa liikenteen melu
kuului. Ulkoilualueilta pääsi suurille kalliolouhostyömaille, jonne ei pikkupoikien tietenkään olisi saanut mennä, mutta mentiin.
Sairaalan suuret laajennukset olivat alkaneet. Onko sairaala nykyinen Meilahti. Korvaklinikan edestä lähdettiin Kalervo Kalli-
on isolla Amerikan raudalla.


