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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
24.7. sunnuntaina Kokko-

lan raveissa Terssi ei ollut vi-
reessä. Viikko heinäpellolla
haravakoneen edessä ei liene
ollut kovin raskasta työtä.
Heinäähän se hevonen syö
heinäpellolla vapaasti. Juok-
sijaoriille ei tuore heinä ole
parasta vauhtirehua.

Päivä on lämmin, kaupun-
ki kuuma kesähelteessä. Kok-
kolan kaupungissa on Harju-
ripoika ensimmäistä kertaa.
Käynniksi ei laskettane ohi-
menoa junassa Helsinkiin
mennessä Mehtälän Einon
saattamana kesällä -58 eikä
joulukuista hevosenvientireis-
sua Paarskylään Perniöön här-
kävaunussa -65 joulukuun
pakkasessa.

Kokkola oli -66 vuonna
paljoa ruotsinkielisempi ny-
kyistään. Tuohon aikaan tou-
huttiin Keski-Pohjanmaan
lääniä, jolle olisi tullut Kok-
kolasta pääkaupunki. Eipä tul-
lut kumpaakaan.

Ukkonen

25.7. maanantaina aamu-
päivällä kootaan koko harju-
riporukalla kuivia heiniä Kie-
kon perillä. Iltapäivällä tulee
raju ukonilma. Salama iskee
meitä lähelle kolmeen heinä-
seipääseen. Porukka on toti-
sena.

Rajuilma yltyy uudestaan,
kun ollaan lähdössä ladolta
pois. Yhtä kovasti pelätään
ladon hajoamista kuin että
päällä oleva ukkonen iskee la-
toon. Ukonilma on teettänyt
heinätyöt tälle päivälle. Po-
rukka lähtee Kiekolta trakto-
rilla, isännän autolla ja hevo-
silla. Harjuripoika lähtee
Mela-tammalla viimeisenä
Joukon perässä kohti Heikki-
lää.

Pitkäsen ja Timosen välil-
lä ollaan vasta menossa, kun
ukkosmyrsky on rajuimmil-
laan. Salaman välähdykset ja
räsähdykset tulevat lähes yh-
täaikaa, ukkonen on päällä.

Mela pysähtyy keskelle tietä.
Kotiin menossa oleva vanha
hevonen ei turhan päiten pysäh-
tele. Tamma nostaa turpansa
kohti taivasta ja irvistää isot he-
vosenhampaat rumasti ulkona.
Myrsky on niin kova, että kär-
ryn lavalta on tultava maahan.
Ison hevosen kylki antaa vähän
tuulensuojaa.

Hevosen outo irvistys luon-
nonvoimille ja viereiseen sähkö-
linjaan räiskähtelevät salamat -
sen muistaa vieläkin ja miten pe-
lotti.

Heikkilään tultaessa on
myrsky laannut, kun tammaa ta-
lutetaan talliin. Ei osannut isän-
täkään sanoa, mitä Mela tarkoit-
ti, kun irvisti ukonilmalle. Orit
kylläkin irvistelevät samalla ta-
valla tammaa haistellessaan.

Oliko ukonilma sama, jota
Onnelan Joonas lähti ladolta pa-
koon. Pellon päähän ehdittyään
alkoi kärryn lavalle tulla ladon
kattoa palasina. Myrskyn särke-
miä kattoja ja latoja oli pitkin
Kiekon niittyjä. Heinäseipäitä
katkeili ja heinät oli levitetty
ympäri peltoja.

Pitkäsen lähellä Heikkilän
ison savikolon vieressä oleva
suuri lautalato kaatui todennä-
köisesti tänä päivänä. Ukonil-
man raivoa ei koe, jos saa istua
nykyaikaisen ison traktorin hy-
tissä. Pyöröpaalit eivät lentele
myrskyssä, kuten heinäseipäät
tuolloin.

26.7. tiistaina on pouta. Har-
juripoika on aurannut Nevalla
ketoa ruismaata varten. Muut
pojat ovat varmaankin olleet
korjaamassa eilisen myrskyn
jälkiä.

Heinät latoon

27.7. keskiviikkona ajetaan
seipäiltä koottuja heiniä suoraan
kotiin navettalatoon. Iltapäivän
tihkusateessa heinien kokoami-
nen muuttuukin Korpihaalle ai-
dan panoksi. Rukiit ja ohrat vaa-
lenevat. Jos Heikkilä ei olisi jo
siirtynyt puimuriaikaan, alettai-
siin kohta elonkorjuuseen, vaik-

ka heinän korjuu on vielä vähän
kesken. Oli niitäkin kesiä ollut,
että heinää oli vielä paljon sei-
päillä, kun itsesitojilla ajettiin
ohraa  lyhteille ja niitä seiväs-
tettiin.

28.7. torstaina Pajarin ja
Vensun uusilta nurmilta ajetaan
roskat niittokoneella poikki. Il-
tapäivällä kootaan Kiekolla kui-
via heiniä seipäiltä traktorilla ja
kahdella hevosella. Kuormat
ajetaan suoraan karjalatoon. Päi-
vä on pilvinen. Ukonilman jäl-
keen sää on viilennyt.

29.7. sadeaamu. Porukka
ruohoaa sokerijuurikasmaita.
Muhjalan orapihlaja-aita on lei-
kattu (sama aita näyttää olevan
vieläkin pystyssä). Koleaa koko

päivän.
30.7. lauantaina kootaan

Heikkilässä -66 viimeiset heinät
seipäiltä kotiin ajaen ja pariin la-
toon Kiekossa.

Heinäaika oli siis kestänyt
paria kolmea päivää lukuunotta-
matta koko kuukauden. Muistet-
takoon vielä kylvöntekoa, jota
tehtiin keväällä toukokuun 16.
päivästä alkaen kesäkuun 10. päi-
vään asti.

Viiden maatalousharjoitteli-
jan lisäksi työssä oli Seppo Kaup-
pila, Viirelästä ajoittain parikin
miestä, usein Antti ja Lauri. Kah-
den traktorin lisäksi on ajettu päi-
vittäin hevosilla. Aika ja menetel-
mät ovat nyt toiset. Nykyajan

koneilla yksi-kaksi miestä kyl-
vää tai kokoaa rehua kymmeniä
hehtaareita päivässä.

Silloin kun pyöröharavat
(Vicon)  tulivat, loppui ojanpyör-
tänöiden käsin haravointi. Poi-
kasille pitkien ojanpyörtänöitten
haravointi ei ollut mielipuuhaa.
Laitomista ja visujen haravoin-
tia ei -66 kesän heinätöissä Heik-
kilän heinätöissä enää tehty.
Hankoamista ja heinien seiväs-
tämistä kyllä riitti.

Isäntä oli heinäpellolla mu-
kana aina kun kokouksistaan irti
pääsi. Ei kehdattu jäädä jälkeen,
kun 60-vuotias mies nosteli po-
rukan keulilla heiniä seipäille.
Päivällä pidettiin kunnon ruoka-
tunti, siihen kuului syönnin jäl-
keen lepo torkkuihin asti.

Kiekossa lähdettäessä oli ti-
essä isoja rommakoita, joissa
huonosti tehty heinäkuorma kaa-
tui. Irtoheinät piti osata levittää
kuormassa, lopuksi lyötiin muu-
tama heinäseiväs pystyyn kuor-
man läpi. Paakkisen Kaukon ja
Pekan tekemät kuormat olivat
suuremmat mitä muilla. Ne oli-
vatkin suorat kuin tiilikivi joka
kantilta. Olihan sitä matkaakin
2-3 kilometriä kauimmaisilta
lohkoilta kotipihaan.

Sitten kun heinähännät (en-
simmäiset olivat norjalaisia)
yleistyivät traktoreihin, tulee
heinien kokoamiseen vauhtia.
Heinät työnnettiin suoraan lato-
jen oville, josta hangottiin sisäl-
le. Kenellä oli vinssi pitkällä vai-
jerilla, veti traktorilla myös suo-
raan kuormasta ladon ovesta si-
sälle.

Keskitalon navetan katto ry-
tisi, kun vinssimies veti joskus
liian pitkäksi. Paalaimista ja
noukinvaunuista ei vielä oltu
kuultukaan, nyt nekin ovat jo
menneitä menetelmiä.

Seipäiltä kuivatut heinät pi-
tivät lehtensä. Kyllä niissä oli ar-
vokkain ja paras osa tallella.
Pöyhittäessä kuivia heiniä karis-
teltiin niin että niistä oli vain kor-
ret jäljellä.

Vanhemmat Olli-paimenet olivat pyöreän kopan sisässä. Paimen-
poika lonksutti. Mehtätalon pikkupoika (Jussi Salmela) ihmet-
teli, miksi tuo pänikkä kolisee.

”Opel Capitan”

Kiitokset ”Tekstarille” oikai-
sustasi. Harjuripojan kuulo tai
muistikuva on ollut väärä. Pa-
remmin muistaa hevosten kuin
autojen nimen. (Häkkilän Tuomo
kyllä sanoi äskettäin, että kysei-
nen auto oli Capitan). Kalervo
Kallio oli tosiaan tuonut tuon
auton Amerikasta Helsinkiin,
missä sillä -58 kesällä huristel-
tiin.

Tuon auton nimeä sen kum-
memmin kuin pirssinkään, millä
tuolle Helsingin reissulle Mehtä-
län Einon matkassa mentiin, ei
Harjuripoika voi varmaksi muis-
taa. Kylläkin on hyvin mielessä
sen ajan iskelmä, jota pirssarin
radiosta Ylivieskaan mennessä
kuului: ”Aallokko, aallokko kut-
suu...” Ajattelin auton takapenkil-
lä istuesani, että hukuttautumaan-
ko tuo laulaja on menossa.

Sakari Repolalla oli vuonna -
58 Vauxhall Velox merkkinen
tummansininen hieno auto. Re-
pola ja Joose Vilkuna kävivät sil-
lä autolla Brysselin maailman-
näyttelyssä. Saivat varmaan au-
ton ikkunasta vielä katsella Eu-
roopan teillä reilut kymmenen
vuotta aikaisemmin riehuneen
maailmansodan jälkiä.

Sitten kerran Repola otti mei-
tä pikkupoikia takapenkille auton
kyytiin mennessään Välikylälle
Malkamäelle seurojen pitoon.
Tuumasi leikillisesti, että auton
nimeksi passaisi paremmin Vaux-
hall Velaksi. Kyllä tuo auto oli
kirkkoherran viranhoidossa huo-
nojalkaiselle Repolalle välttämä-
tön, mutta kylläkin Nivalassa vie-
lä harvinainen kapine.

Kalervo Kallion Amerikanau-
to tuli sitten Kalliolaan Mehtäpe-
rälle. Kullervo antoi meille poi-
kasille hyvät kyydit, kun ajettiin
Kalajoelle asti. Bensa oli vielä
alle markan litra.

Harjuripoika

Bofårs-kärryt

* kuomulla ...................... 690.-
* ilman kuomua ............. 590,-

Puh. 040 540 3173

JÄÄKAAPPI 60 L.
toimii lamppuöljyllä

149,-
Armeijan

PUHDASVESISÄILIÖ

299,-


