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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

28.8. sunnuntai-iltapäivällä
ei ole maltettu olla menemättä
puimaan Vensuun. Jouko on
tullut viikonloppulomalle Ahl-
manin viljelijäopistolta Tampe-
reelta. On puitu Vensun seku-
lista puolet, viisi kuormaa.

Joukon kesä on kulunut
harjoittelussa poissa kotoa.
Opiston käyneet joutuivat vie-
lä suorittamaan harjoittelun
kurssin puitteissa.  Jotkut niva-
lalaiset maatalouden opiskeli-
jat ovat suorittaneet harjoitte-
lunsa Amerikassa asti. Ei siitä
kotona tehdystä harjoittelusta
mitään uutta opittukaan. 66
vuoden lopulla päättyneeltä 2-
vuotiselta kurssilta Joukon on
pitänyt ottaa isännän vastuu ko-
titalostaan. Yhtään liian aikai-
sin ei ko. kouluun oltu menty.

Harjuripoika on sunnuntai-
iltana istunut Tuiskulassa elo-
kuvissa. Filmi on ”Rooman
valtakunnan tuho”. Karunnimi-
sestä filmiesityksestä huolimat-
ta Nivalan kirkolla on vielä tuo-
hon aikaan viikonloppuisin
rauhallista. Mitä nyt iltamamie-
het polttivat eräänä syksynä
Kujalan Mikon riihen.

Keskiolutta ei kirkonkylän
kahviloissa vielä myydä. Kun
sitten valtuustomme antoi lu-
van keskioluen myynnille, sa-
noi nimismies Sune Valkonen
jonkun vuoden kuluttua, että
teimme huonon päätöksen. Vii-
neihin, huvituksiin ja paheisiin
elokuvan mukaan näytti sortu-
neen Rooman maailmanvalta.

Suomalaiset jatkavat vielä ennä-
tyksiä rikkomalla lisäämällä al-
koholin kulutustaan. Ei ole vielä
sitkeä kansamme romahtanut,
mutta onko jo liian moni joutu-
nut viinan orjaksi.

29.8. maanantaina Heikkilän
harjuriporukka siivoaa peruna-
kellaria. Porukan ensimmäisinä
harjoittelupäivinä keväällä oltiin
nostettu tuosta samasta kellaris-

ta siemenperunat. Iltapäivällä on
uuden AIV tornin välikatolle
puhallettu lisää muhia eristeek-
si. Tornin välikattoon on naulat-
tu laudoitusta. Siiloon on tehty
jo kesällä rehua. Yhtään naulaa
ei ole kärsinyt rehukasaan tiput-
taa.

Isällä ja äitillä oli kotona ai-
koinaan Ruusu-niminen  puna-
valkokylkinen maatiaislehmä,

Länsi-Suomen rotuun kuuluva.
Itä-Suomen rotu oli täysin punai-
nen. Ruusu oli hyvä lehmä, mut-
ta tuli yhtäkkiä sairaaksi. Kun se
teurastettiin, löytyi sairauden syy.
Pötsinahan läpi oli mennyt iso
naula. Lehmä syö kaikki, mitä
eteen joutuu. Hevonen ei syö
pientä neulaakaan heinäkasasta.

 Päivä on ollut sateinen ja pil-
vinen.

30.8. tiistaina rehutornin vä-
likaton naulaus ja täytteiden lait-
to jatkuu. Illasta on käyty pui-
massa Nevalla heinänsiemen.
Isäntä on mennyt Helsinkiin.

31.8. keskiviikkona AIV-
pöntön katto tulee valmiiksi. Il-
tapäivällä on Vensuun tehty
Mari-ohran puintiyritys, epäon-
nistuu. Syytä ei ole laitettu ylös.

 Kerran leikkuupöytä osui
isoon kiveen. Syöttöpöydän nos-
tosylinteri meni poikki. Uutta sy-
linteriä piti odotella liian kauan.
Massikan varaosia tilattiin Hank-
kijalta Osuuskaupan kautta. Pui-
muri seisoo lopun tiistaipäivän,
mutta kyntämään pääsee Korpi-
haalle. Iltasella on käyty kotona
kantamassa vastapuituja ja kui-
vattuja ohria aitan vinttiin laarei-
hin. Aitta oli tuotu Peltolan pap-
pilasta, jonka huutokaupasta isä
sen huusi. Isä ei ehtinyt sitä itse
pystyttää. Kujalan Oskari oli hy-
vän ystävänsä pojilla apuna ait-
taa pystyttämässä. Tulivat kyllä
hirret oikein päin, kun Oskari oli
mukana.

Keskiviikkona on viikko sit-
ten kylvetty Korpihaan ruis
oraalla. Elokuussa on maa vielä
lämmin ja kostea, viikossa on ru-
kiin jyvästä oras noussut.

Torstaina syyskuun 1. päivä-
nä kalenterin mukaan on poru-
kalla kasattu Vensussa sekulin ol-
kia. Sekuli on ohran ja kauran se-
kakylvö. Jos Vensuun oli kevääl-
lä kylvetty heinät viljan juureen,
oli olet syytä ottaa pian pois.

 Edellisenä märkänä syksynä

Vielä tuohon aikaan harvinaiset konemerkit Nivalan pelloilla 60-luvulla. Tukolainen maatalous-
kauppa oli Etelä-Suomessa vahva tekijä. Tuko-ryhmään kuului Pohjanmaa Oy, Oulussa oli sillä
isot tukkuvarastot. Monet nivalalaiset kyläkaupat hankkivat tavaraa Pohjanmaa Oy:n kautta.
Tukolainen tukkukauppa oli monimutkainen verkosto, päällekkäisyyksiä oli paljon. Tukolaisuu-
den viimeiset rippeet lähtivät Nivalasta, kun Spar-market sulki myymälänsä. Tämän puimuri-
merkin ja mallin hinta on ollut vuonna -66 24.600 markkaa.

-65 olivat jääneet olet hangen
alle korjaamatta. Sai niitä sit-
ten keväällä yrittää märkänä
haravoida ja polttaa pois hei-
nän oraitten päältä. Tänä ku-
luvana syksynä  olkia otetaan
karjalle lisärehuksi talteen.
Olki on nyt lyhyttä, se on
konstikasta paalata. Kalliolan
Laurin kanttipaalaaja tuntuu
tekevän lyhyestä ja liukkaas-
ta tämän syksyn oljista lujia
paaleja. On sanottu, että pou-
takesänä aina jotakin tulee, sa-
dekesänä ei aina mitään. Tä-
män kesän viljan jyvä on pie-
nikokoista, mutta painavaa ja
hyvälaatuista. Eivät ole sadet-
ta nähneetkään.

Torstainen pilvipouta on
perjantaina muuttunut jatku-
viksi sateiksi. Harjuripoika on
päässyt navettamieheksi. Kar-
jakkoa on tuuraamassa kotita-
lousharjoittelija Sievin tyttö
Marjatta Haikola. Marjatta oli
aloittanut harjoittelunsa vuo-
den alussa yhdessä Arja-Liisa
Syväluoman kanssa. Navetta-
hukia on jatkettu vielä lauan-
tainakin. Navettamiehen kuu-
luu käydä päivällä myllyssä.
Vaikka Takaluuvalla oli oma
mylly, on käytteitä so. jauhet-
tavia jyviä, käytetty myös Jyr-
kässä. Jyrkkään menevällä
Myllykujalla on kymmenien
vuosien aikana ajettu monet
hevosenjäljet.

Harjuripoika


