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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maritta Raudaskoski

11.9. sunnuntaina on haet-
tu traktorilla Kiekosta äpäre-
kuorma navetan syöttöpöydäl-
le. Jos talvella meni parireel-
linen joka päivä, ei tuoretta
ruohoa ole mennyt yhtään vä-
hempää. Kivisaaren haassa
kesän olleet vasikat on haettu
navetalle sunnuntaipäivästä
huolimatta. Sää on viilennyt,
yöt kylmenneet. Iltasella on
kotona puitu Julun vainion
Mari-ohra. Sade keskeytti,
ohrasta on tullut kova lähtö
(s.o. sato).

12.9. maanantaina rehun-
ajo Kiekosta navettaan on jo
ruutiininomaista hommaa. Il-
tapäivällä on Pajarin timperit
tarvinneet valuporukkaa. Re-
monttia on jatkettu siellä pit-
kin syksyä. Osuuskaupan Vil-
javarastolle on ajettu Pirkka-
ohraa. Viljavaraston hoitaja oli
Eino Lindholm. Jotenkin jäi
sellainen mielikuva, että Lin-
holmi, joksi Einoa kutsuttiin,
teki Nivalan peltoviljelyn hy-
väksi neuvontaa jos ei enem-
mänkin kuin maatalousneuvo-
jat ehtivät yhteensä valistusta
jakaa.

Jyviä pureskellen Lindholm
nasevasti jakeli osuvia kom-
mentteja ja jututti viljakuormia
tuovia isäntiä. Osuuskauppa hal-
litsi yksin Nivalan suurta maata-
louskauppaa. Sateinen ja pilvi-
nen taivas kirkastuu maanantai-
iltaa kohden.

13.9. tiistaina Harjuripoika
on päässyt silppurin ajajaksi Kie-
kon naurismaalle. Ainoastaan 10
kuormaa saadaan nyt Super-Ma-
jorin vetämällä IF-silppurilla
ajettua. Dexta on todennäköisesti
laitettu pienempänä ajamaan pi-
han ja pellon välistä pitkää tie-
osuutta.

Silppurin työleveys on 90-
100 cm. Pitkä taival on maatalo-
udessa kuljettu koneitten kehit-
tyessä nykyisiin mittoihin ja te-
hoihin.

Tiistaina on saatu 10 peräkär-
ryllistä nauriin naattia Kiekosta
navetan rehutorniin. Rehua on
mahdollisesti polettu myös nave-
tan vieressä olevaan lankkusei-
näiseen laakasiiloon.

Haukiputaalta tuotu elevaat-
tori ei näytä olevan vielä tiistai-
na käytössä. Yöllä on tullut kova

pakkanen.
14.9. keskiviikkona Kujalan

Mikko on tullut uudella 460 Nuf-
fieldilla ja silppurilla Kiekkoon
ajamaan nauriin naattia kärryyn.
Homma alkaa nyt luistaa ja ele-
vaattorikin on saatu nostamaan
rehua torniin. Kylmää sadetta on
välillä saatu, mutta taukoa ei pi-
detä. Traktoreissa ei ole hyttejä.

Lapin traktorisavottaan me-
nevät ahteisetkin ajoivat ensim-
mäiset reissut Kittilään talvipak-
kasella ilman omatekoista van-
erikoppia.

15.9. torstaina naattien niitto
loppuu Kiekossa. Nauris oli kyl-
vetty heinänsiemenen kanssa
yhtäaikaa. Oli siinä vähän Itali-
an raeheinää joukossa. Timotei
oli hyvällä lehdellä jo syyskuus-
sa, rehua tuli kovasti. Navetan
vieressä kasvanut rehukaali aje-
taan kasan päälle painoksi. Re-
hukaali oli kylvetty 3.6. Sille oli
hevosella kolikärrykeikkalavoil-
la ajettu 36 kuormaa sontaa.

Torstai on ollut sateinen päi-
vä.

16.9. perjantaina on aamulla
haettu navettaan silppurikuormat

Kuva on -67 vuoden kalenterista. Isällä oli kotona jo vuon-
na -56 Strömbergin 12 kilovatin sähkömoottori, jolla Esa-
merkkinen rysky pyöri. Heikosti oli Nivalassa sähkövoimaa
saannilla 50-luvulla. Jos isä laittoi ryskyn pyörimään tuolla
moottorilla, eivät lamput palaneet kylillä, vaan vain vähän
punoittivat. Kaikki eivät voineet muuntopiireillä laittaa moot-
toreita käyntiin yhtäaikaa, niin isä sitten pui viljaa öisin ja
jopa pyhänäkin.

Lujasta on edelliset sukupolvet maksaneet ja rakentaneet
sähkölinjat, jotka nyt sitten nykypolvi muutti rahaksi. Mie-
lestämme saimme hyvän hinnan tuosta vuosikymmenten ai-
kana toisten tekemästä työstä. Kun meidän ei vain tarvitsisi
vielä myydä vesijohtoja, teitä, kouluja, sairaaloita eniten
tarjoavalle. Rahaahan maailmalla tuntuu olevan jos ostetta-
vaa löytyy.

Vuonna 1963 Nivalassa
maksettiin kesärengille (kou-
lulaiselle) 5-7 markkaa työpäi-
vältä. Palkaksi se ei kuiten-
kaan ollut aivan mitätön raha
tuohon aikaan. Bensalitra on
voinut olla 80 penniä. Tieten-
kin kesärenki söi talon ruoka-
pöydässä monta kertaa pitkän
työpäivän aikana. Asuttiinkin
talossa, jos kotiin oli pitkä
matka.

Harjuripoika oli kesän
1963 (rippikoulukesänä) Meh-
täperällä Keskitalossa. Vielä
1968 kesän sanoi joku olleen-
sa Jyrkässä sahalla töissä, saa-
neensa 2,80 tunti. Lankkupo-
jan työ on ollut raskasta. Jos
et lankkua kanna, ei tiliä tule.

Jorma Takanen Sievistä ja
nyt toinen Jorma - Nokian
pääjohtaja - kuvasivat suoma-
laista työläistä pullamössöpo-
jiksi, ylipainoisiksi jne. Ko-
vasti onkin Suomen teollisuus
menossa Kiinaan tekemään
uusia tehtaita. Työ menee Suo-
mesta pois. Noissa maissa
käytetään paljon lapsityövoi-
maa, ei kuitenkaan suomalais-
ten omistamissa tehtaissa. Ih-
miset ovat siellä kuitenkin pie-

nestä pitäen jossain oppineet te-
kemään työtä. Onko Suomessa
menty tässä harhaan, kun on
monista eri syistä johtuen hää-
detty lapset ja alaikäiset pois työ-
paikoilta ja oikeitten heille sopi-
vien askareitten parista.

”Härmän Nokian” Lill-
backan Konepajan omistajalla
(myynyt yhtiönsä) on monta poi-
kaa. Jorma Lillbacka sanoi, että
omille pojille opetettiin  kädestä
pitäen konepajalla kaikkia töitä
alkaen varaston lattian lakaise-
misesta. On tässä tietenekin vaa-
ra joutua ihmisten silmissä lap-
sityövoiman suosijaksi, mutta ei
kerrostalossa eikä aina omakoti-
talossakaan löydy nuorille mie-
lekästä puuhaa.

Kiire, tehokkuuden vaatimus
ja työsuojeluvaatimukset ovat
johtaneet nuorten työltä suoje-
luun. Nuorille ja lapsillekin löy-
tyy monelta työmaalta tehtäviä,
joihin he voivat aivan hyvin osal-
listua ja oppia niistä. Se vaatii
kyllä yrittäjiltä, työnjohtajilta ja
toisilta työntekijöiltä vaivannä-
köä ja omasta mukavuudesta tin-
kimistä opettaa ja ohjata nuoria
sekä valvoa, että homma on tur-
vallista. Miksi nuoria ei voi olla

työpaikoilla muutenkin kuin
koulun lähettämänä lyhyen har-
joitteluajan? Arkinen työ on to-
dellista elämää eikä se virtuaali-
maailma, jota Nokiakin ruokkii
lapsille kehittämiensä peliveh-
keiden kautta.

Sinä Pekka voisi viedä tämän
suuntaisia terveisiä noille kum-
mallekin Jormalle tai heidän lä-
hipiiriinsä. Mitä Scanfillillä ja
Nokialla on tehty lasten ja nuor-
ten hyväksi? Serkullasi on maa-
ilmanlaajuinen hissifirma, kysyi-
sit, eikö Herlinillä olla huolis-
saan, kun meillä Suomessa suo-
jellaan lapset ja nuoret oikealta
työtä.

Kirjailija Paavo Rintalan
muistokirjoituksessa Antti Hyry
kertoi Rintalan muistelleen läm-
möllä Oulun VR:n Konepajan
vanhoja viilareita. Rintala oli ol-
lut koulupoikana Konepajalla
heidän kanssaan oikeassa työs-
sä.

Nivalan Yrittäjät voisivt joka
vuotisen toisilleen myöntämän
yrittäjäpalkinnon asemesta antaa
tunnustuksen nuorille, jotka
päättävät aloittaa yritystoimin-
nan. Maaseudun Tulevaisuus -
lehti  julkaisee uusien nuorten

tuottajien nimet. Tunnustus on
sekin. On tehty karhunpalvelus
yrityksissä itselle, kun ei ole otet-
tu nuoria harjaantumaan pikku-
tehtäviin. Kustannus se ei ole,
pieni vaivannäkö, mutta yrittäjäl-
le kuitenkin palkitseva. Takanen
ja Ollila ovat oikeassa, kiinalai-
sella on työnteon nälkä, mutta
siihen onkin jo lapsena totuttu.

Yrittäjien ennen kaikkea pi-
täisi olla huolissaan, jos nuorten
masennus ja epätoivo tutkimus-
ten mukaan Suomessa lisääntyy.
Kokevatko nuoremme itsensä
turhiksi ja tarpeettomiksi aikuis-
ten maailmassa. Mielestäni meil-
lä Nivalassa olisi vielä useam-

malla työmaalla mahdollisuus
pitää nuoria mukana harjaantu-
massa ja oppimassa. Arvostam-
meko ja tuemmeko Nivalassa
esimerkiksi 4H-nuorten parissa
tehtävää työtä. On hieno asia että
Raimo Sailas on monien vuosi-

en ajan ollut Suomen 4H-lii-
ton johtokunnassa mukana.

rehua. Traktorit on joku vienyt
sen jälkeen muihin hommiin,
auraamassa oli aina joku harju-
reista. Terssillä on kerätty olkia
Vensusta. Vensussa oli vielä pie-
niä hirsilatoja pystyssä, joihin
olkea on voitu koota. Paalaajia-
han ei tuohon aikaan vielä ollut
Nivalassa, vaan oljetkin koottiin
pelloilta ensin hevosharavako-
neella palteille ajaen ja hanko-
amalla kärryihin. Pienet ladot
olivat sarkaojituksen aikaan teh-
ty keskelle peltoja. Vaikka Ven-
sukin oli jo salaojitettu, ei latoja
ollut vielä purettu. Joitakin vuo-
sia sitten hirsilatoja entisöitiin
Nivalassa jonkun projektin yhte-
ydessä. Latomeri on nyt silti vain
muistoissa.

Harjuripoika on vuorostaan
päässyt auraamaan korpihaalle.
Illasta on alkanut satamaan, pel-
to on jo märkä. On nyt sekin näh-
ty, että liian kuivaa maata aura-
tessa kiivu murenee, kuin pelto
olisi kuokittu.

17.9. sateisena lauantaina on
Korpihaka aurattu melkein ohra-
maata myöten.

Harjuripoika

Työnsyrjään olisi hyvä päästä kiinni nuorena


