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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten

10.7. sunnuntaina sää selke-
nee. Puolenpäivän jälkeen
yritin niittää Korpihaalla.
Kone rikki.
11.7. maanantaina pilvipou-
taa ja tihkusadetta. Koko päi-
vä seivästettiin Sivustahaal-
la. Niku niitti Sivustahaan
loppuun.
12.7. tiistaina heinien seiväs-
tystä koko päivän. Pilvipou-
taa. Illalla Hautalan Rami ja
Yrjö harasivat sokerijuurik-
kaan.
13.7. keskiv. Koko päivä sei-
västetty. Sivustahaka selväk-
si ja Kiekko I puolet. Illalla
kultivoin Korpihaan kesan-
non toisen puolen.
14.7. torstai Rengastöitä aa-
mupäivän ja sadetta. Oulun
salpietaria Korpihaan nur-
mille. Iltayö Kiekon perällä
niittämässä. Vahva heinä.
15.7. perj. Koko päivä Kiek-
koa niittämässä. Puolenpäi-
vän aikana kova sadekuuro.
Iltaan mennessä melkein
loppuun (4,7 hehtaaria) kun-
nes ramppa katkesi.
16.7. lauant. Kiekon heinä
poikki. Iltapäivä seivästetty.
Heinä märkää.

17.7. sunn. Oulaisissa ravit.
Terssi meni hyvin ja tuli toi-
seksi. Illalla Nevalle niittä-
mään ja niitetty aamuun asti.
Päivällä sadekuuroja.
18.7. maan. Niittämässä Ne-
valla. Enää pari hehtaaria hei-
nää pystyssä. Ukkoskuuro.
19.7. tiistai. Kiekko seivästet-
tiin aamulla loppuun. Iltapäi-
vällä Nevalla kokoamassa ja
iltasella saatiin melkein lop-
puun. Poutainen päivä.
20.7. keskiv. Viimeinen hei-
nä poikki Nikun niittämänä!
Koottu Nevalta ja käytiin ko-
koilemassa Sivustahaalta sei-
päiltä kaatamalla ja heinähän-
nästä vaijerilla latoon. Pou-
taa.
21.7. torst. Sivustahaka II la-
toon. (3,23 ha) iso lautalato
täyteen. Lämmintä.
22.7. perj. Nevalta loppu la-
toon. Sivustahaka I koottu
vähän toisesta laidasta lauta-
latoon.
23.7. lauant. Sivustahaka
koottu loppuun. Lämpimiä
öitä. Rukiit vaalenevat ja ke-
vätviljat ovat lupaavia.

Niittosilppurimerkkejä oli useita. Varstan lisäksi IF- tans-
kalainen, Tuhti, Sato, Taarup, Ugerlöse... Heikkilän IF:ssä
työleveys oli ehkä metrin. Märkää rehua ajettaessa Dex-
tassa tahtoi voima loppua ja silppuri oksensi rehua peltoon.
Ei jaksanut puhaltaa kärryyn asti.

Vuoden 1965 perustettu Maatalouspalvelu Oy toi rikka-
ruohon torjunta-aineita suoraan ulkolaisilta valmistajil-
ta. Myyntiä tehtiin suoraan tiloille, ohi keskusliikkeiden
ja vähittäiskauppojen. Koko ko. operaatio oli aikansa maa-
talouskaupallinen skandaali. Kasvinsuojelualalla oli jo
tuolloin monta firmaa, hintakilpailua ei ollut. Uutta suo-
ramyyntitulokasta eivät kaikki toivottaneet tervetulleek-
si. Lopulta Kemira osti koko Maatalouspalvelu Oy:n.

Heinäntekoaikaan

    Kiekko

Kiekko tarkoittaa siellä ole-
vaa peltopalasta, jonka isä oli
ostanut 50-luvun alussa. Pelto
oli huonossa kunnossa, mutta
kuitenkin valmista,  neljä heh-
taaria. Ensi kertaa isän matkas-
sa Ansa-tamman vetämillä keik-
kalavoilla kierreltiin naapurien
peltoja pitkin, kun tuolle palstal-
le mentiin. Perille ei ollut tietä.
Pahaojan yli menevät sillat oli-
vat hajalla.

Hoitolan Jaakko taannoin ih-
metteli, miten maanviljelys en-
nen kannatti, vaikka joka paik-
kaan ei ollut tietä. Hyvin palau-
tuu mieleen tuo isän kanssa teh-
ty meno Kiekon vastaostetulle
pellolle.

Sitten oli niin kylmä kesä,
että heinää seivästettiin Kiekos-
sa villapaita päällä. Kun meidät
pikkupojat oli pantu latoon nuk-
kumaan ja herättiin syömään
voileivät ja juomaan päälle kyl-
mää maitoa limukkapullosta,
niin meille tuli tosi kylmä. Kiek-
ko kiehtoi lapsen mieltä. Aikuis-
ten puheet vaikuttivat ja nuo vai-
heet ja kokemukset jäivät mie-
leen.

Veikko-veli tuli kesäisenä il-
tana Kiekolta Ansa-tammalla
ratsastaen. Oli poiminut hikisen
lippalakkinsa kukkuroileen iso-
ja mesikoita meille pienimmil-

Fordson Dextan perässä oli
ruotsalainen Aros-merkkinen
niittokone. Dexta oli muuten
ketterä ja kätevä traktori, teho-
kin riitti sorminiittokoneelle,
mutta jakoavain piti olla aina
työkalulaatikossa. Dextassa
meni usein pakki ja ykkönen
päälle yhtäaikaa. Vaihdelaati-
kon koppa piti saada äkkiä
auki ja jakarin varrella vaihteet
erilleen.

Hevosilla ei enää niitetty
Heikkilän isoja heinikoita ke-
sällä -66. Niitto lieneekin ol-
lut raainta työtä, mitä hevosil-
la on voitu kesäkuumilla teet-
tää. Paarmat rääkkäsivät val-
jaissa vaahdossa olevia hevos-
parkoja. Niitä puhallutettaes-
sa aina tapettiin hevosen nah-
kaan vihaisia  paarmoja. He-
vosharavakone oli työkalu,
joka oli koko heinäajan käy-
tössä Heikkilässä. Hevosella
poikkisarkaan vedetyt palteet
olivat helpompia hangota sei-
päille, kuin traktorivetoisella
pyöröharavalla vedetyt palteet.
Nehän tahtoivat kiertyä rullal-
le, ja niitä sai hangolla repiä
irti.

Nevalta lähdettäessä lähel-
lä Kuoppalan risteystä oli he-

vosten juottopaikka. Siinä ne
pysähtyivät ja ojensivat tur-
pansa suoraan tien pinnan ta-
salla olevaan vesikoloon.
Tämä paikka erottuu vieläkin
selvästi tien varressa.

Suomalaisvalmisteisessa
hevosniittokoneessa oli puu-
ramppa. Ruotsalaiset laittoivat
sen raudasta. Suomalaisessa
niittokoneessa puuramppa
meni poikki ja ruotsalaisessa
katkesi terän ruoto, joka oli
kalliimpi korjata tai joutui os-
tamaan uuden terän. Niskalan
Oskari oli tehnyt puusta ramp-
poja valmiiksi, joita sitten hei-
näaikana Kujalasta haettiin
(Jouko Niskalan kertomana).

Seivästysporukan edellä
oli seipään pystyttäjä, joka le-
vitti samalla hevoskärryssä
olevat heinäseipäät.

Kesän -66 heinätyöt Heik-
kilässä aloitettiin heinäkuun
ensimmäisellä viikolla ennen
Herättäjäjuhlia. Viimeiset hei-
nät koottiin 30. päivä lauantai-
na.  Nivalan lakeuksilla oli sil-
minkantamattomiin heinäsei-
päitä.

le.
Pian sen jälkeen tulikin se

kesä, jolloin sisarukset tekivät
päineen Kiekon heinää. Veljek-
set olivat kaataneet koko Kiekon
kerralla nurin, jotta kootaan hei-
nät hajaltaan seivästämättä. Kii-
re siinä sitten tuli. Ukkospilvi lä-
hestyi. Oli tukalan kuuma. Pik-
kukossit pakotettiin polkemaan
pieniin hirsilatoihin katonrajaan
asti. Pärekaton naulat pistelivät
kaljuihin kesäpäihin. “Pole,
pole” käskettiin. “Ei tänne enää
sovi”, koitettiin väittää vastaan.

Kyynelsilmin muisteli raja-
naapuri orpojoukon heinäntekoa
Kiekossa. Vähän matkan pääs-
sä vettä satoi kaatamalla, mutta
Taivaan Isä ei antanut orpojou-
kon heinien kastua.

Kiekon niittyteillä voi nyt
hyvin pyöräillä. Kokemus on
yhä sama mitä lapsena. Taivas
on korkeammalla, mitä muual-
la. Kirkonkylä näyttää olevan
yhä kaukana. Peltoaavan keskel-
lä on merkillistä hiljaisuutta,
mitä usein ennenkin kuuntelin.

           Harjuripoika

MYYTÄVÄNÄ
Ruotsin armeijan vesisäiliö 299,-

- uusi, paljon varusteita
- kuminen, kasaan painettava

Elektrolux jääkaappi 60 ltr 299,-
- toimii lamppuöljyllä

Puolijoukkueteltta 20 henk. 690,-
Paloletkuja alk. 19,-/kpl

Puiset väliseinäsermit 15,-/kpl

Ruokalan tuoleja 17,-/kpl

Ruokalan pöytiä 35,-/kpl

p. 040 540 3173


