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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
31.7. sateisena sunnuntai-

aamuna nukutaan Ukkolassa
puolille päivin. Hyvä onkin nuk-
kua, kun heinät on saatu katon
alle. Niilo on tullut armeijasta
lomille. Nuorempi velimies
aloitti sotaväen vapaaehtoisena
15. helmikuuta. Siihen aikaan ei
joka viikonloppu lomille tultu-
kaan. Häkkilän Jussi (päivälleen
saman ikäinen) on tullut iltapäi-
vällä Ukkolaan kansakoulukave-
riaan tapaamaan. On aisotettu
Terssi kärryjen eteen ja ajettu
lenkki Haapaperän kautta Aitto-
perälle ja Kuoppasillan kautta
Heikkilään takaisin.

Alangon Matilta varmistin
juuri, että joen yli on voitu ajaa
joko Ahon tai Aittoperän sillas-
ta. Molemmat olivat puusiltoja,
jotka tulvan ajaksi purettiin. Hi-
turan kaivoksen koeporaustorni
on ollut jo pystyssä. Serkku
Pentti (Poikkimäki) on ollut sii-
nä tornissa porarina.  Sitten kun
kaivos avattiin, meni avolouhok-
sen alle Kukkuran ja Hituran ta-
lojen maata. Siinä on ollut myös
se noin kahden hehtaarin pala,
jota isä ja äiti kävivät viljelemäs-
sä, kunnes myivät sen pois ja os-
tivat Kiekosta neljä hehtaaria
peltoa, joka oli jo lähempänä.
Tästäkin on Häkkilän Jussin
kanssa hevosajelulla voitu pu-
hella. Jussilla oli kyllä parempia-
kin jutunaiheita, on sen verran
isäänsä Häkki-Nikuun tullut.

Elokuun 1. päivä maanantai-
na alkaneen viikon askareet ovat
jo lähes kuukauden kestäneissä
hankohommissa harjaantuneelle
harjuriporukalle keveitä hom-
mia. Kiekon isommalle nau-
rislohkolle kylvetään käsin 200
kg väkevää Oulun Y:tä.  Lohko
on sama, mikä kylvettiin nauriil-
le heinäkuun 2. päivä lauantai-
na, sen edellisiltaisen kävelyreis-
sun jälkeen Haapavedeltä Niva-
laan.

Sodasta ei puhuttu

Iltapäivällä on isännän kans-
sa yritetty paikata Nevalla lau-
taladon kattoa. Syytä, miksi ka-
ton paikkuu ei onnistunut vaan
jäi kesken, ei kaltenteriin ole
merkitty. Isännän matkassa ei
hevin hommaa jätetty kesken

eikä periksi annettu, vaikka vä-
hän vastustikin.

Nivalan Veteraanien kirjassa
on Veikko Kallion sotaretki (ku-
ten muittenkin Nivalan veteraa-
nien). Ensin talvisodassa Suo-
mussalmella ja Kuhmossa ja sit-
ten jatkosodan taistelupaikat, jot-
ka päättyvät merkintään muka-
naolosta Ihantalassa kesällä -44.

Meille harjuripojille isäntä ei
koskaan puhunut sodasta. Mutta
jos hevosen irvistys, kuten Me-
lan viime maanantain ukonil-
massa Kiekontiellä, johtui hevo-
sen ukkosenpelosta, oli tuo isän-
nälle varmasti tuttu asia. On hä-
nellä vielä ollut hyvin muistissa,
miten miehet ja hevoset pelkäsi-
vät. Heinäkuussa -66 on Ihanta-
lan tulimyrskystä kulunut 22
vuotta.

Onni Palasten kirjassa Talvi-
sodan ääniä kerrotaan, miten
Tampereelta lähtee mies kohti
Kuhmon rintamaa. Lähtijä on
ollut vuonna -18 varmasti lähem-
pänä puna- kuin valkoarmeijaa.
Kuhmoon menevään autoon on
junasta siirretty Tampereelta Lo-
komon tehtaan naisten tekemiä
kranaatteja. Auto ajaa pimennet-
tynä aivan etulinjaan asti. Ker-
toja kuvaa, miten pimeydestä tu-
lee mies ja hihkaisee että ”tulitte
kreivin aikaan”. Nivalan kranaa-
tinheitinjoukkueelta olivat aa-
mukset loppumassa. Tampereen
mies hämmästyy, kun kuulee
autokuskilta, että tuo ammukset
vastaanottanut mies on presiden-
tin poika Veikko Kallio. Perään-
antamattomuutta on ollut sekin,
kun isäntä oli hakenut talteen
ryssän haltuun jääneestä korsus-
ta seinähirren rakoon piilotetut
isä-presidentin pojalleen etulin-
jaan lähettämät kirjeet. Kukahan
on ollut se kaveri, joka on ollut
tuolla kirjeiden hakureissulla
mukana, ei tiedetä. Nivalalainen
rintamalotta (N.E.) on kertonut
tulleensa isännän kanssa samas-
sa junassa lomalle kotiin Niva-
laan.  Vieressä on istunut puhe-
lias evakkomummo, joka on ko-
vasti kysellyt, että kuinka iso
sotaherra se Veikko Kallio siellä
rintamalla on. Isäntä oli varotta-
nut kertojaa tiukasti, että et saa
paljastaa häntä.

Sitä Nevan ladon kattoa me
emme vaan saaneet sinä maa-
nantaina korjatuksi.

2.8. tiistaina Nikun kanssa
korjailemme Juko -apulannan
sijoituskonetta. Sijoituslannotus
oli jo yleisesti käytössä, mutta
apulannat ja siemenet kylvettiin
vielä eri koneilla. Konetta tarvi-
taan kohta, on tulossa rukiin kyl-
vö. Sepon kanssa on ajettu Ulalla
Pajarin ja Vensun puhdistusnii-
ton moskat ja nakattu vasikka-
hakaan, syökööt mitä haluavat.
Minkä polkevat maahan, on se-
kin siellä tallessa. Päivä on pou-
tainen.

3.8. keskiviikkona ”aamu-
päivällä kaikenlaista sekavaa”
tarkottaa varmaan monenlaisia
pihahommia, mitkä on heinäai-
kana jäänyt tekemättä. Iltapäi-
vällä on isännän ja Rättyän kans-
sa Ruiskun tienvarresta kaadet-
tu kymmenkunta petäjää. Tukit
on tuotu saman tien Istunmäen
sahan kautta rimoiksi sahattui-
na Heikkilään. Iltasella on äes-
tetty Piikillä. Terssi on päivällä
kengitetty. Jos ei Vähäsarjan Jo-
hannes ole Heiskanperältä käy-
nyt kengitystyökalut mopon ta-
katuupparilla, on isäntä kengit-
tänyt oriin itse.

4.8. torstaina on Pajarissa
tehty tunnin valu. Pajarissa re-
montoitiin tai mahdollisesti sil-
loin tehtiin piharakennukseen
lämpökeskusta. Setä-Martti ja
Häkkilän Eino olivat timpurei-
na. Kalervo Kallio kävi usein
vanhempiensa vanhuudenvietto-
paikaksi tarkoitetun Pajarin re-
monttia katsomassa. Iltapäiväl-
lä on kuitenkin oltu Korpihaan
kesannoilla heinänkylvössä ja
aitojen teossa. Hellettä.

Hytittömät traktorit

5.8. perjantaina on aamupäi-
vällä Nikun kanssa oltu Korpi-
haalla aidan teossa ja iltapäiväl-
lä avattu Piikillä heinäkesannon
ojia. Super-Majori on pojilla
pahasti ojassa. Ei kuitenkaan
Pahaojassa eikä ylösalaisin.

Hytittömällä traktorilla ei
passaa kaatua. Voi käydä pahas-
ti, kuten oli Harjuripojalle vähäl-
lä käydä, kun käänsi liukkaalle
Kiekon tielle liian kovassa vauh-

dissa. Vanne meni mutkalle osut-
tuaan isoon kiveen. Ympäri olisi
menty, jos kivi ei olisi ottanut
kaatuvaa traktoria vastaan. Hel-
posti Nivalan pelloilla vielä 60-
luvulla jäi traktorilla kiinni, var-
sinkin suomailla, jotka olivat
märkyyden vuoksi pehmeitä.
Tänä kesänä halkeilevat kanavi-
en pohjatkin kuivuudesta, jos ei
sadetta tule. Illalla on käyty Nuo-
liperällä Kuuselan metsässä, jos-
sa on maanantaimyrskyn jäleltä
laskettu 300 runkoa menneen nu-
rin.

6.8. lauantaina on kalenterin
mukaan isäntä mennyt Poriin ku-
ninkuusraveihin. Me viisi harju-
ripoikaa puolestaan olemme saa-
neet käyttöön isännän Volkkarin
ja rahaa Kaustisen maatalous-
näyttelyyn tehtävää matkaa var-
ten. Nevalalla on ajokortti ja au-
tomatka Kaustiselle on alkanut
iloisella mielellä. Olikin se yksi
kesän kohokohta. Lauantaiaamun
kolea sää on iltaan mennessä läm-
mennyt. Takaisin on tultu vasta
iltasella myöhään. Sievistä Toho-
lammin kautta Kaustiselle mene-
vä tie on vielä tuohon aikaan

mutkainen ja mäkinen pikkutie.
Mäennyppylälle noustessa sai
varoa, ettei auto tule kumpareen
takaa keskitietä vastaan. Soratie-
nä oli vielä 70-luvulle tultaessa
Sievin ja Kaustisen väli. Ullava-
järven rannalla tien vieressä
ruostui tutunnäköinen auton
koppi, jonka kyljessä luki Niva-
lan Osuuskauppa. Romu oli jäl-
jellä autosta, joka oli Osuuskau-
pan ensimmäinen (ja ehkä ainoa)
myymäläauto Nivalassa. Ullava-
järven vastarannalla on isä-Ee-
melin syntymäpaikka. Parin
vuoden kuluttua isän syntymäs-
tä on kulunut sata vuotta.

Isän ja Heikkilän isännän
kesken on ollut luja ystävyys.
Joskus vuosina -55 tai -56 oli
Lokalahden pitäjässä meren ran-
nalla sadan hehtaarin rappiotila
myytävänä. Poikasena kuulin,
miten ystävykset suunnittelivat
tuon talon ostoa: kun pojat kas-
vavat, osa porukasta muuttaa
Lokalahdelle. Innostus hankkee-
seen ainakin oli kova. Miehet
olivat tuolloin alle 50-vuotiaita.
Isäni ei sitten saanut 50 vuotta
täyttääkään.

Hallaa

Nivalan hyvät viljelysmaat
ovat monien sukupolvien työn
ansiota. Salaojitus oli mahdollista
vasta, kun ensin on tehty jokira-
kentamista, kuivatuskanavat jne.
50-60 -luvulla oli heinäkuussa
usein viljalle tuhoisat kesähallat.
Suometsien ojituksella saatiin
usein kesälläkin roudassa olleet
suot metsänkasvuun. Märkänä
jäätyneet suopohjat olivat kesäl-
lä hallanarkoja. Vuosina -87 ja -
88 oli kesällä routaa pelloilla.
Hallaa oli monena yönä sateisen-
kin päivän jälkeen.

Veikko Kallio ja nuori ori, Tutka. Aitta on Jooseppi. Tutka on tajurilainen Melan varsa, Terssin
täysveli. Melan emä on Meteli, joka on syntynyt Nivalan konikapinan aikoihin. Metelin emän on
aikoinaan Kyösti Kallio  tuonut Heikkilään Tampereen seudulta.

ARMY TARMY TAAVVARAA:ARAA:
PONTTOONIVENE  alumiinia, mitat:
5x2x1 m                                      1.500,-
PUHDASVESISÄILIÖ kumia, kasataan
tyhjänä, paljon lisävarusteita      299,-
PUOLIJOUKKUETELTTA kaminalla
20 hengelle                                        690,-
TELTTAKAMINA                           390,-
LÄMPÖKESKUS 60 kw, kattila+
öljypoltin                         9.990,-
JÄÄKAAPPI 60 litraa, uusi, toimii
lamppuöljyllä                        149,-
KENTTÄKEITTIÖ                      1.200,-
KENTTÄKEITTIÖN KÄRRY      490,-
PALOLETKU 38,63 ja 76 mm, 20m            39,-
KALLIOPORA Cobra,uusi.           1.450,-
KAASUPULLOKÄRRY                  15,-
NAAMIOVERKKO 5X6 m             79,-
JERRYKANNU                       9.90,-

 ym...Toimitamme koko maahan!

www.savenmaa.fi
Lisää kuvia netissä!

p. 040 540 3173

Katso lisää  kuvia
lämpökeskuksestanetissä!!

Mirjam Kaskela Sievistä on tunnistanut työkuvasta veljensä Vilho Pihlajamaan sekä muita sieviläi-
siä kuten Oskari Hangasmaan ja Eenokki Kaskelan. Kuivatustyömaa on Sievistä 1930 -luvulta. Isot
kivetkin on nostettu kanavan pohjasta. “Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa...”

Harjuripoika


