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Heikkilän
vuosiharjoittelijana

40 vuotta sitten
8.8. maanantaina alkaneel-

la viikolla harjuriporukka as-
kartelee talon pihoilla ja pel-
loilla. Heinäaika oli ollut tiuk-
kaa uurtamista. Puinnit eivät
vielä ala tällä viikolla. Töitä
riittää myös uuden navetan
viimeistelyssä.

Navetan yläkertaan val-
mistuu kanala, jonka teossa on
Niku ja Hakolan Arttu pitkin
kesää timpuroineet. Harjuri-
poika on maanantaina ollut
timpureille lautapoikana. Vii-
me viikolla Harjusta kaadetut
tukit on tuotu rimoina kanalan
rakennustyömaalle. Arttu pyö-
räili aamuisin Heikkilään Ha-
kuperältä Mehtälän takaa. Art-
tu Hakola oli syntyisin Teuval-
ta. Miehen leppoisa ja hyvän-
tuulinen olemus on jäänyt kai-
kille mieleen.

9.8. tiistaina koetetaan saa-
da lotina käyntiin. Ruismaal-
le pitäisi ajaa lietettä. Lotina
pysyi jumissa ja Nikun kans-
sa yhdessä palataan takaisin
apupojiksi kanalan tekoon.
Niku oli kyllä jo täysin työn-
sä osaava timpuri.

10.8. keskiviikkona aloite-
taan koko porukalla uuden
navetan ulkomaalaus, joka sit-
ten keskeytyi iltapäivällä. Tu-

lee tosi rankka sadekuuro.
11.8. torstaina uusi navetta

saa lisää maalia ulkoseinille. Il-
tapäivällä muutettiin lypsymök-
ki Tammalaan ja aidataan laidun-
lohko neljään osaan. Heikkilän
lypsykarja on ollut kesällä -66
laidunruokinnassa. Lypsykin on
tehty laitumella. Helvi Oja kesäl-
lä muistelikin tuota aikaa, kun
lehmät lypsettiin ulkona.

Ay-karjan tuonti
Nivalaan

Isäntä on illalla harjoitteli-
joitten tentissä. Niku muistaa sii-
tä isännän kertomaa talonsa his-
toriaa, mm. miten ay-rotuinen
karja on Heikkilään tuotu. Hän
oli mennyt Viipuriin karjahuuto-
kauppaan. Huudettuaan 12 ay-
rotuista lehmää, huomasi, ettei-
vät rahat riitä sonnin ostoon. Oli
jollain konstilla saanut haetuksi
Helsingistä rahaa, löytyi vielä
samanrotuinen sonni samaan ju-
naan tuotavaksi Nivalaan uuden
karjan lisääjäksi. Ko. ay-karja on
ollut tiettävästi rotunsa ensim-
mäinen Nivalassa.

12.8. perjantaina on jo ehdit-
ty aloittaa uuden navetan korke-
an osan, AIV-tornin maalaus,
kun sade ajaa maalarit alas rap-

Mantilan lautalato on pysynyt pystyssä monet ukkosmyrskyt.
Tältä ladolta Kiekosta haettiin -66 talvena heinät. Ajettiin suo-
raan kantohankia pitkin Heikkilään. Jossain kohti Mela oli sit-
ten astunut hangen läpi ja loukkasi jalkansa. Päivä on ollut huh-
tkuun 12.

Kirkonkylä on vielä kaukana vaikka Kiekolta on tultu jo Pitkä-
selle asti.

Kiekontiellä Pitkäsen ja Timosen välillä, missä oltiin Melan kansa ukonilmalla 25.7. Tien-
varren puita ei tuolloin ollut, vaan sähkölinja kuten nykyisinkin. Eikö sitä linjaa sanottu
Korpelan linjaksi.

Näillä pelloilla perattiin pajuja ojista ja auottiin niitä -66 ksällä.
Horsmat kasvavat Pahaojan penkoista. Knuutin Erkki oli ol-
lut savottakortteeria Peräahossa. Oskari on kasannut heinä-
häkkiä (hevosreen päälle tulevaa) tuvan lattialla, samalla pu-
hunut, miten jonkun pelto Kiekossa “karkkenee ja karkke-
nee, eikä viimein mahu häkkiin”. Tarkotti, että kasvaa pajua
ja risua rankapuiksi asti. Oskari oli puhuessaan kasannut hei-
nähäkin valmiiksi, ja joutunut sen sitten purkamaan että sai
tuvan ovesta ulos.

pusilta. Mennään leikkaamaan
pensasaitoja. Ei Nivalan kirkon-
kylä tuolloin muutenkaan mitään
ryteikköä ollut. Joutomailla pi-
dettiin kesäisin lampaita ja kar-
jaa, jotka söivät pajukot ja hei-
nikot saman tien. Kuoppatien
varressakin oli joskus jonkun
lehmä narunnokassa.

13.8. lauantaina harjuripo-

rukka maalaa navettaa. Isäntä on
kokousmatkalla. Emäntä on men-
nyt Janakkalaan, Tupalaan. Nave-
tan maalaajat joutuvat esittele-
mään uutta navettaa siellä vierai-
leville. Pohjanmaan ensimmäinen
ritilänavetta oli mielenkiinnon
kohteena. Navetta on myös sen
aikaiseksi iso. Säitten puolesta
kesä -66 näyttää jatkuneen vaih-
televissa lämpötiloissa ja sade-
määrissä. Kaikkea on tullut sopi-
vasti. Lauantaille on merkitty ol-
leen kirkasta ja hieman viileää.

Tämä kuluva kesä näyttää,
että on vain yhtä säätyyppiä, läm-
mintä ja poutaa. Paha alkaa en-
nustelemaan, mutta kohta kysel-
lään että missä se vilja- ja voivuo-
ri on. Suomen valtion rakentamia
viljavarastojahan käytetään nyky-
ään mm. kiinalaisen tavaran maa-
hantuojien varastotiloina ja mo-
neen muuhunkin kuin viljan va-
rastointiin.

Harjuripoika
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