
3

Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maritta Raudaskoski

Sunnuntaina 4. 9. sataa
vettä koko päivän. Harjuripo-
jan navettahuki jatkuu sun-
nuntai-iltaan asti, jolloin on
mittalypsy.

Heikkilän navetassakin
kävi tarkkailukarjakko kuten
muillakin karjantarkkailuun
kuuluvilla tiloilla. Tarkkailu-
karjakkoa kutsuttiin myös niin
hienolla nimellä kuin assis-
tentti. Assistentin vehkeet, jot-
ka oli pakattu isoon puuark-
kuun, kyydittiin hevosella
aina seuraavaan taloon, mihin
hänen piti mennä.

Kotona muistan vuosi-
kymmenien takaa Saara Raja-
niemen (myöh. Palola, Lepo-
lan) käynnit. Maitonäyteput-
ket ladottiin pyöreään lin-
koon, jonka avulla rasvapro-
sentin määrittämiseksi tarvit-
tavat kemikaalit sekoittuivat.

Talon pienimmät saivat
istua pyörivän koneen kannen
päällä. Veivattavan koneen
käynti muistutti lentokoneen
tai auton huminaa.  Saaran
käynti oli kotona odotettu. Or-
voksi jääneet sisarukset jutte-

livat mielellään Saaran kanssa,
olihan hänellä antaa tärkeitä
neuvoja karjanhoidosta.

Mullijahti

5.9. maanantaina alkaa Pö-
hölälässä kova mullijahti. Ke-
sän laitumella olleet hiehot ja
pikkusonnivasikat kootaan yh-
teen. Teurasauto on ollut paikal-
la, koska sonneja on viety teu-
raaksi. Täysin villiintymään
nuori karja ei ole päässyt. Isän-
täväki on pitkin kesää käynyt
Volkkarilla viemässä kivennäis-
tä ja suolaa. Varmaan Viirelän
miehet ovat kaikessa hiljaisuu-
dessa pitäneet kesälaitumella
olijoita myös silmällä.

Kesällä ei ollut tarvinnut
eläimiä karkuteiltä kerätä. Toi-
sin olisi nyt. Tuolla alueella on
karhut ja sudet asumassa eikä
hieholaidunta voi sinne ajatel-
lakaan. Karhut liikkuvt ihmis-
asutustenkin lähellä. Joku on
sanonut, että on ihme, kun ei ole
vielä karhu mennyt kenenkään
navetan ovesta sisälle. Ovet
ovat navetoissa kesällä usein

auki. Kyllä ne voivat navetas-
ta oppia lehmän hakemaan,
kun laiskistuvat etteivät jaksa
hirviä kiinni juosta.

Edellisenä kesänä oli Pö-
hölölän hieholaitumelle las-
kussa tullut karjakoille ikäkau-
sivirhe. Hiehojen joukossa ol-
leet sonivasikat olivatkin op-
pineet astumaan ja saaneet jon-
kun pikkuhiehon kantavaksi.
Kun hieho sitten navetalla al-
koi poikimaan, ei se onnistu-
nutkaan vaan piti laittaa teu-
raaksi.

Iltapäivällä on ehditty Kor-
pihaalle ruissänkipeltoja au-
raamaan. Pilvipouta.

Rehuntekoa

6.9. tiistaina harjuriporuk-
ka aloittaa rehunteon. Kuiva-
heinän sänget ovat kasvaneet
hyvän odelmikon. Kiekon pe-
riltä aloitetaan. Harjuripoika
on Joukon kanssa pihassa pol-
kemassa rehumonttua ja otta-
massa kuormia vastaan. Kovin
nopeaan niitä ei Kiekon takim-
maiselta lohklta ole tullut, seit-

semän kuormaa päivän aikana.
Matka on pitkä. Tiet eivät ole
nykyisenlaisessa kunnossa.
Päivä on mennyt sateiseksi.

Rehuelevaattori tulee

7.9. keskiviikkona on jo tosi
märkä päivä. AIV:tä tehdään
mitä pysytään, Dexta ei kule
kunnolla. Polttoaineen syöttö
siinä reistaili. Mistä tukos joh-
tui, ei vain aina löydetty syytä.
Jouko on Kujalan Mikon kans-
sa mennyt Ouluun tai Oulusta
vielä eteenkinpäin Haukipu-
taalle hakemaan rehuelevaatto-
ria. Matkaan on menty Mikon
uudella Nuffieldilla. Perässä on
ollut Liinamaan Arvin kärry.

8.9. torstaiaamuna on Mi-
kon ja Joukon tuoma elevaat-
tori pihassa. Pitkä rotisko se on
ollut, kun on pitänyt Oulun kau-
pungin läpi tulla. Arvin perä-
kärry on kiinnitetty 15 metriä
pitkän kuljettimen alle. Jollakin
opilla kujettimen pää on köy-
tetty Nuffieldin vetokoukkuun
tai vetovarsiin.

Mikko kertoi, että kun illal-

la myöhällä mentiin Haukipu-
taalle, oli elevaattori vielä tor-
nia vasten pystyssä taivasta
kohti. Kovin kauan ei torstai-
aamuna ole porukka jäänyt
kuljetinta ihmettelemään. Ni-
kun kanssa on rustattu lotinaa
käyntiin. Välillä on juostu
haasta karanneiden mullien
perässä. Lehmät on otettu na-
vettaan sisälle. Olivat olleet
kesän ulkona 2. kesäkuusta
asti.

Kiekon rehunteko on siir-
tynyt naurismaalle. Nauriita ei
aleta käsin nykkimään, vaan ti-
heään kylvetyn nauriin naatit
ajetaan IF-silppurilla kärryyn.
Vetinen rehu on jo raskasta
Dextan vetää. Hyvää painotus-
ta siitä tulee pönttöön ajetun
heinänodelman päälle. Puriste-
mehua tulee paljon, mutta se
kerätään siilon alla olevaan lie-
tesäiliöön.

Naurismaa oli se sama, jol-
la Nikun ja Rättyän kanssa ke-
säkuun 17. ja 18. välinen yö
ajettiin uudella Fordilla ojia.
Niku nauroi Harjuripojalle äs-
kettäin, että miten sanoit aa-

muyöstä näkeväsi ison vares-
lauman pellolla ja hän ei näh-
nyt niitä missään. Oltiin in-
nostuttu uudella traktorilla
liikaa, kun ei maltettu lopet-
taa. Ajo päättyi vasta siihen,
kun Fordin nostovarsi meni
poikki.

9.9. perjantaina Nikun
kanssa remontoidaan lotinaa
kuntoon. Lotinan kuppiele-
vaattorilla saataisiin paksu
sakka lietesäiliöstä ylös. Ma-
lisjoesta säiliöön pumpattu
vesi ei auta mitään, kun sitä
ei saatu lietteeseen sekoitet-
tua. Kunnon sekottajaa ei vie-
lä ollut. Pojat on puineet päi-
vän aikana Vensun ja Muhja-
lan Mari-ohran.

10.9. lauantaina on kalen-
terin mukaan laitettu rehuele-
vaattoria pystyyn.  Korpihaan
rukiinoraalle kylvetään käsin
350 kiloa Oulun Y-lannosta.
Rehua ajetaan navettaan itse
purkavalla IF:llä suoraan
syöttöpöydälle. Poutaa. Yöt
ovat kylmenneet kovasti.

Nivalan Partio leirillä Ison
Rytkynjärven rannalla vuoden
1960-62 vuoden paikkeilla.
Partion leiri- ym. kalustoa oli
tuotu Rytkylle Hakalan Ahtin
kellarista. Kalustoa oli siellä
säilynyt aikoinaan vilkkaasti
toimineen lippukunnan ajoilta.
Olivatkohan puolijoukkueteltat
kaminoineen Nivalan Partion
omia. Kompasseja, kenttälapi-
oita, keittiökalustoakin oli run-
saasti. Leirille oli tultu Kaup-
payhtiön pihassa lastatulla
Commer -merkkisellä paketti-
autolla. Junttilan Onni taisi
myös kyyditä autollaan leiriläi-
siä ja kalustoa Rytkynjärvelle.

Kunnan nuorisolautakun-
nan pitämällä Vatjusjärven ke-
säleirillä oli paljon niukempi
kalusto. Kokkeja partioleirillä
ei erikseen ollut. Leiriläiset
vuorollaan pääsivät keittiöhu-
kille. Potut höystettiin Mensa-
nimisellä lihasäilykkeellä. Suk-
laapuuro tehtiin mannaryynei-
hin ilman maitoa. Saikkaa kei-
tettiin paljon ja näkkileipää riit-
ti. Itse tehty ruoka oli hyvää.

Hakalan Ahti taisi vähän
moittia meitä kovimpia syömä-
reitä kovasta syömisestä. Kas-
vavilla pojilla on aina nälkä.

Jokaisen piti vuolla oma
puurolusikka leirin ajaksi. Lu-
sikkaansa vuollessaan Harjuri-
poika pisti puukolla kämme-
nensä auki. Säikähti niin ko-
vasti että pyöryi. Ensiapupo-
rukka toimi ja kantoi haavoit-
tuneen telttaan virkoamaan.

Arpi on tuossa kämmenessä vie-
läkin jäljellä. Ei sieltä pikkuhaa-
voja lähdetty ompeluttamaan.

Leiri oli useamman päivän,
ehkä viikon mittainen. Toimin-
taa riitti. Heti alussa kun teltat
saatiin pystyyn, tehtiin keitto-
paikka, riukukäymälä, maakella-
ri. Leiriportti, jonka alla ollaan
kuvassa, on pystytetty järeistä
koivun rungoista. Sidokset on
hamppuköyttä. Solmuja opittiin
tekemään. Köysirata oli pitkä,
korkealla paalujen varaan ping-
otettu.

Kirkkoherra Sakari Repola
leirillä vieraillessaan hämmästyt-
ti meidät nakkaamalla kävely-
keppinsä pois ja kiipeämällä
köysiradan päästä päähän.

Onkohan kenelläkään talles-
sa kuvia tuota köysiradasta ja lei-
riltä muutenkin.

Lähimaastossa opeteltiin
suunnistusta, patikointia. Yhtenä
tavoitteena oli löytää Vatjusjär-
visten pontikankeittopaikka, jol-
lainen huhuttiin lähellä olevan.
Emme sitä löytäneet, vaikka ko-
vasti etsittiin. Leirin iltanuotiot
ja sen tunnelmat ovat varmasti
säilyneet jokaisen mukana olleen
pojan muistissa vuosikymmen-
ten ajan.  Jokin ohjelmanumero,
mutta varsinkin iltanuotiolla lau-
letut laulut ovat myös niitä mie-
liinpainuneita muistoja.

Nivalan Partio leirillä Ison Rytkynjärven rannalla

Kuvassa leiriläisten kasvoil-
ta paistaa teeskentelemätön ilo.
Leiri oli todella hyvä. Edessä is-
tuu Juhani Häkkilä, Pekka Pelo,

Asko Häkkilä, Veikko Mantila,
Juha-Heikki Myllylä, Niilo Pih-
lajamaa käsi kasvojen edessä,
Teuvo Jaakola, Kalervo Mantila,

Taito Karvonen, Veikko Sarja?
Takana seisoo Erkki Halo-

nen, Matti Pelo, Jorma Vuori,
Tapio Pihlajamaa, Ahti Hakala,

Harjuripoika, Heikki Karvo-
nen, Esa Junttila, Pekka Repo-
la, Antti Oja.


