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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maritta Raudaskoski

21.8.  sunnuntaina on juh-
littu Nivala-päviää. Harjuripoi-
ka on ollut kotimiehenä, muut
ovat olleet juhlilla. Heikkilän
Jouko on hakenut Rantsilasta
Oja-Kalevin lokaimuauton Ni-
valaan.  Näyttää, että Kalevi on
jäänyt Rantsilaan kotihommiin.
Joukolla on ollut hakukaverina
Kuuselan Vesa-Hermanni.

Harjuripoika on täyttänyt
harjoittelukirjaa Ukkolan ka-
marissa. Edellisenä pyhänä oli
täytetty kirjan hevosia koskevat
tiedot. Alkavalla viikolla ei ka-
lenteriin ole erikseen merkitty
hevostöitä, vaikka kyllä niitä
aina jossain päin talon pelloilla
ja pihoilla tehtiin. Hiljattain on
Pentti Linkolaa haastateltu
Maaseudun Tulevaisuus -leh-
dessä. Linkolan mielestä koh-
tuullinen työ on hevosen huvi.
“Silmät loistavat hevosella, kun
se pääsee töihin. Sama koskee
ihmisiäkin”, vitsailee kalastaja
Pentti Linkola.

Mutta jos hevosta oli koh-
deltu huonosti, olikin temppu
saada se kiinni haasta suitsiin.
Jos joku löi hevostaan, ei he-
vin antanut ottaa laitumelta
kiinni. Sama hevonen saattoi
tulla juosten jonkun toisen hoi-
tajan luo, varsinkin, jos oli lei-
päpala kädessä tarjolla. Kyllä
Pentti Linkola sanoi osuvasti.
Mielellään hevonen lähtee ih-
misen kanssa töihin.

22.8. maanantaina uusi
Wärtsilän pumppu nostaa nave-
tan päädyssä lietettä traktorisäi-
liöön ruismaalle ajettavaksi.
Kesän on navetta ollut tyhjil-
lään eläimistä, liete on jätetty
kesäksi säiliöön kesantomaita
odottamaan. Dexta on reistail-
lut, oliko polttoaineen syötös-
sä jokin tukossa. On kuitenkin
saatu 15 tankillista sillä ajettua
ja Rantsilan loka-autolla yhtä
monta kuormaa päivän aikana.

Maanantai on poutainen.
Korpihaan ruis on puitu lop-
puun.

23.8. tiistaina liete on ajettu
siihen asti loppuun, mitä pump-
pu nostaa. Onko käynyt niin, että
kun lietteen sekoitusta ei vielä
ollut, niin paksuin tavara jäi säi-
liön pohjalle. Ylös saatiin se not-
kein liete, mikä pumpulla nousi
ylös. Tiistaina on Korpihaan
Otra-ohra puitu.

24.8. keskiviikkona Harjuri-
poika saa kylvää Korpihaan ru-
kiin. Työ tapahtuu Dexta-vetoi-
sella traktorikylvökoneella. Ven-
sun Otra-ohra on puitu. Iltapäi-
vällä läjätään Vensun oljet ja pol-
tetaan saman tien. Olkia ei enää
tarvita kymmenien hehtaarien
alalta kuivikkeeksi. Uudessa ri-
tilänavetassa ei kuivikeolkia käy-
tetä.

25.8. torstaina aamupäivällä
on Nevalan kanssa käyty aitaa-
massa lisää laidunta Sivustahaan
lohkolle. Laidun on tehty kuiva-
heinän korjuun jälkeen kasva-
neeseen odelmikkoon. Laidun-
ruokinta on 60-luvulla yleisesti
käytössä Nivalan lypsykarjati-
loilla.

Uusi EU-määräys, jossa si-
sälle tottuneet eläimet kuitenkin
pakotetaan olemaan ulkona, vaa-
tii uudet tottumukset hoitajilta ja
eläimiltä. Ilmastoidusta navetas-
ta ulos ajetut lehmät ovt ehtyneet
tämän kesän kuumassa auringon-
paisteessa. Makaavat vain eivät-
kä jaksa syödä eikä lypsää. Eikö
tässä asiassa kuuluisi vastuunsa
tietävien karjanomistajien saada
itse päättää, milloin vievät leh-
mät ulos. Jos maitomäärä tippuu
ulkonapidon takia, ei kai lehmä
silloin voi siellä hyvin.

Iltapäivällä Heikkilässä kasa-
taan vauhdilla olkia Vensun sän-
kipelloilta. Nevala ja Hautasalon
Raimo auraavat kaksi hehtaaria
lisää laitettavaksi rukiille kylvö-
kuntoon.

26.8. perjantaina mennään
heti aamulla Vensun kynnöksel-
le, joka muokataan Tume-äkeel-
lä. Nevala kylvää Juko-kylvölan-
noituskoneella väkilannat peräs-

tä. Traktoreita on talossa kaksi
Super-Major ja Fordson Dexta.
Nuo molemmat mallit olivat Sei-
näjoen Farmi-näyttelyssä kome-
asti entisöitynä. Löytyi sieltä vii-
meisen päälle entisöitynä sa-
manlainen punakylki-Ford, jol-
lainen oli Heikkilässä 50-luvul-
la. (Ojan Kalevi levitti siellä
Kiekon tosi isoa kanavapatteria).
Kerkesin nähdä ko. näyttelyssä
entisöidyn “Kultamaha-Fergu-
sonin”, jollainen oli Koskenran-
nassa Takalon Roopella ja oli
Lanterillakin, vai oliko se heillä
yhteinen. Se oli huono käynnis-
tymään kylmänä. Sanottiin, et-
tei lähtenyt kesälläkään käyntiin,
jos ajoi heinäseipään taka var-
joon.

Perjantaina on Nevan ruis
oraalla! Ruis oli kylvetty edelli-
sen viikon keskiviikkona isän-
nän kanssa pehmeillä suoraan
puimurin tankeista otetuilla sie-
menillä.

27.8. Lauantaina on rukiin
kylvöt tehty loppuun. Hyvässä
poutasäässä kasataan vasta pui-
tuja olkia kasoihin ja poltetaan
saman tien Vensussa ja Korpi-
haalla. Loput rukiit on puitu.

Monenlaista työtä on päätty-
neen viikon aikana ja monissa
miehin talossa tehty. Harjuripo-
rukalla olisi monta mukavaa yk-
sityiskohtaa noista päivistä ker-
rottavana. Kunpa ehtisin teille
soitella ja kysellä muistoistanne.
Niku kertoi hauskasti, miten
isäntä aamulla tuvan penkillä is-
tuen kyseli meiltä vuoronperään:
Ottaisitko sinä ne hevoset ja ne
kärryt. Toiselta ottaisikot sinä
sen traktorin ja työkoneen, me-
nisitkö sinä sinne jne.

Joku on Harjuripojalle ker-
tonut oman isänsä puhuneen, mi-
ten oli ollut siellä sodassa samas-
sa porukassa isäntämme kanssa.
Kun oli pitänyt mennä oikein
tosi pahaan paikkaan, oli jouk-
kueenjohtaja Veikko Kallio sa-
nonut: “Lähettäskö me pojat.”
Kaikki olivat lähteneet.

1966 kalenterissa Wihuri-yh-
tymä mainostaa jo viljankuivuria.
Tehdas oli Perniössä Teijossa.
1967 Maatalouskalenterissa on
vielä saman tehtaan puimakone-
mainos. Heikkilässä ei ko. vuon-
na enää puimalaa ollut.

Elosuojaksi vastaavaa raken-
nusta Nivalan taloissa myös usein
sanottiin. Heikkilän puimala oli
iso, kaksikerroksinen. Kauan sit-
ten puretun rakennuksen paikan
yli menee Kokkola-Kajaani -
maantie. Rakennuksen sijainti
näkyy Kalliomuseossa olevan
Heikkilän pihan pienoismallissa.
Vuoden 1956 vaalien aikaan oli
Harjuripoika isänsä kanssa nau-

laamassa Maalaisliiton vaaliju-
listeita tuon puimalan seinälle.
Puimalan eteläseinustalla oli pä-
rehöylä ja raamisaha. Raami jal-
koineen oli vielä -66 kesällä pai-
koillaan. Puimalaan ajettiin Kor-
pihaalta päin hevosella suoraan
ajosiltaa pitkin yläkertaan. Lat-
tian tasalla oli puimakoneen
syöttöpöytä. Rysky oli joko Sam-
po tai Esa, jonka varstakela oli
kai lähes metrin levyinen. Lattia
jysähti isosti, kun joskus meni
monta lyhdettä avaamattomana
varstan läpi.

Karvosen Taito oli kansakou-
lun jälkeen Heikkilässä hevos-
miehenä. Ajettiin Korpihaalta

Kirkonkylän kansakoulun
luokkakuva 50 vuoden takaa.
Opettajamme on Aino Junttila.
(Tytöt ovat tyttönimillä). Ku-
vasta tunnistan: Taito Karvo-
nen, Raija Nukarinen, Heikki
Korhonen, Maija-Liisa Kujala,
Onni Pietikäinen (k.). (Onnin
isä Aabraham Pietikäinen on
Nivalan matrikkelin mukaan
kuulunut Marokon Kauhun so.
Kollaanjoen komppaniaan),
Pekka Repola, Teemu Rautio,
Antti Oja, Leena Takalo (k.),
Elsa Vähäaho (k.), Martti Mat-
tila, Matti Pelo, Raija Sailas,
Marja Pyy, Jorma Knuuti, Aila
Pehkonen, Lea Parviainen, Sei-
ja Muilu (k.), Arja Weckman,
Harjuripoika, Tuomo Palokan-
gas, Riitta Orasaari. Harjuripoi-
ka ei tunnista tytöistä kahta ja
pojista kahta.

Onko kenelläkään kuvaa

tuoda toimitukseen rinnakkais-
luokastamme, jonka opettajana
oli Ida Viitakangas. Pieni luok-
kamme oli koulun yläkerrassa.
Olemme kuvassa toisella luo-
kalla. Seuraavana syksynä
opettajanamme on Urho Lait-
ala, sitten juuri seminaarista
opettajaksi valmistunut Olavi
Niemelä, jonka sijaisena hänen
varusmiespalveluksensa ajan
oli Jaakko Korpela.

Olavi Niemelä kävi vänri-
kin puvussa lomillaan pitämäs-
sä meille koulua.  Ekaluokalla
oltiin istuttu Teemun kanssa
vierekkäin samassa pulpetissa.
Nahisteltiin. Harjuripojalla oli
pitkä käsinvirkattu villahuivi
kaulan ympärillä. Aino-opetta-
ja sanoi, että jos ette istu nyt
kunnolla niin hän köyttää tei-
dät tuolla kaulahuivilla yhteen.
Ei tarvinnut sitoa.

Kansakoulukuva
50 vuoden takaa

joululoman aikaan kauralyh-
teitä puimalaan. Lyhteet oli
elonkorjuun aikaan ajettu tyh-
jiin heinälatoihin. Niitä sitten
puitiin pitkin talvea sillä isol-
la lattiaan upotetulla puimako-
neella. Tutka-ori oli vielä
Heikkilässä. Sillä ja muilla he-
vosilla tuotiin kauralyhteitä
puimalaan. Sattui lähes lume-
ton joulunaika. Reen jalaksen
alla oli vain vähän kuuraa
maassa. Jorma Kallio oli meil-
lä poikasilla mukana tässä jou-
lukuisessa kauran puinnissa.

Harjuripoika

Puintia keskellä talvea


