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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

18.9. sunnntaiaamuna sade
kestää puolille päivin. Harjuri-
poika on iltapäivällä päässyt
isännän kaveriksi raviradalle.
Kilpailuja ei ole ollut. Rata on
kierretty omaksi ja hevosten
huviksi. Päivä on ollut hyvin
kylmä, kolea.

19.9. maanantaina on Har-
juripojalle alkanut työnjohto-
viikko. Kukin harjuri joutui
vuorollan vastaamaan talon
työnjohdosta. Se ei tarkoittanut
sitä, että itse vain olisi ollut jou-
ten ja määrännyt toisia teke-
mään. Oman työhön osallistu-
misen ohella työnjohtajan piti
jakaa tehtävät toisille. Siinä
olikin edellisiltana suunnittele-
mista, mihin laittaa neljä muu-
ta harjuria ja työväkeä sekä ta-
lon oma väki päälle. Ei olisi
ollut yhtään kumma, jos isän-
täkin olisi kysynyt Harjuripo-
jalta, että mihin työhön hän saa
tänään mennä.

Piti tietää, missä on työka-
lut, mitä milläkin peltolohkol-
la tehdään. Yhtenä kesänä har-
jurityönjohtajalle kävi niin kö-
pelösti, että kuiva heinäpelto,
työmiehet sekä työkalut olivat
kaikki eri lohkoilla. Mitkä kie-
kossa, mitkä Piikillä tai Korpi-
haalla. Sai siinä harjuriparka
kuulla kunniansa. Ei kuiten-
kaan isäntäväki sanonut moit-
teen sanaa, vaikka oli parasta
heinäpoutaa menossa hukkaan.

Maanantaina yritetään ot-
taa potunvarret pois.  Varsien
niitto jää yritykseksi, vaikka
sitä koetetaan niittosilppurilla
ja Aros-merkkisellä traktori-
niittokoneella. Jyviä ajetaan
kuivaamolle, miltä pellolta, ei
ole työnjohtoviikkolainen eh-
tinyt laittaa kalenteriin ylös.
Illasta on tullut kova tuuli.
Puinnit on puitu!

20.9. tiistaina on touhuttu
Nevalan apurina loppuja jyviä
kuivaajalle. Toiset pojat auraa-
vat jo Piikillä. Talon Super-
Majorin lisäksi on Kujalan
Mikon uusi Nuffield toisena
kyntämässä. Näyttää siltä, että
Mikko on jäänyt kotihommiin
ja antanut uuden traktorinsa
harjureitten ajettavaksi.

Potunnostoa

Kun eilisestä potunvarsien
niitosta ei traktorivehkeellä tul-
lut mitään, on isäntä aisottanut
hevosparin hevosniittokoneen
eteen. Perunanvartta alkaa nyt
kaatua. Aivan varmasti on isän-
nän suusta ainakin kerran kuul-
tu se reipas sanonta: suomalai-
sella hevosella. On täytynyt
hänelle olla mieluisaa saada
näyttää meille tuokin työ, mi-
ten se hevosilla käy.

Niinpä -66 syksyn peruna-
varret niitettiin Heikkilässä he-
vosvetoisella niittokoneella.
Perunapinta-ala oli suuri. Sitä
oli Vensussa ja Korpihaalla.
Kova tuuli.

Keskiviikkona 21.9. potun
nosto jää vielä aloitusasteelle.
Traktorivetoinen heittopyörä-
kone, joka oli ollut Ojan Kale-

vin aikana varmaan punakylki-
Fordinkin perässä, menee hajal-
le. Potunnokkijoiden ei tarvitse
kauan pellolla odotella. Isäntä ja
Niku tuovat Osulasta uuden
Juko-merkkisen elevaattoriko-
neen. Yhtä penkkiä kerrallaan
nostavalla mattokoneella voitiin
ajaa monta penkkiä peräkkäin.
Perunat jäävät riviin, niitä ei ha-
joteta monen metrin alalle, ku-
ten heittopyöräkoneella tapahtui.
Sää on pysynyt poutaisena, mut-
ta vielä kova tuuli käy.

22.9. torstaina on sateista ja
märkää. Korpihaan perunasta
kuitenkin puolet nostetaan ylös.

23.9. on Harjuripojan pitänyt
käydä Oulussa. OYSin korvapo-
lilla on vielä yli vuosi sitten teh-
tyä leikkausta jälkitarkasteltu.
Väki on päivän aikana ahkeroi-
nut Korpihaan potut kaikki pois
maasta.

24.9. lauantaina potunnosto-
porukka on siirtynyt Vensuun.
Perunamaata oli Kokkola-Kajaa-
ni -tien Tuiskulan puolellakin.
Onkohan tuo urheilukentän laa-
jennus tehty silloiselle Heikkilän
perunapellolle. Kun sateisena
lauantai-iltapäivänä lopetettiin,
on saatu kolme kuormaa perunaa
nostettua. Illasta tehty nauriin-
naattien hakuyritys Kiekolle epä-
onnistuu Harjuripojalta, syytä ei
ole kalenteriin merkitty. Ei vain
onnistunut vaikka kuinka oli
työnjohtoviikko.

Kiitokset
Sahanperäselle
ja Annikille
...-56 luokkakuvasta ja nimitie-
doista.

Niemelän Olavi laittoi mei-
dät piirustustunnillaan piirtä-
mään koulurakennuksen paperil-
le. Sahanperäsen piirustuksessa
oli koulun ylimmäisen, katon ra-
jassa olevan pikkuikkunan lasi
rikki. Sitä ensin ihmeteltiin, mut-
ta kun mentiin katsomaan tuota
ikkunaa, olikin siellä korkealla
oleva hyvin pieni ruutu rikki. Jos
Sahanperänen olisi saanut käy-
dä nykyistä peruskoulua, olisi
niillä piirustustaidoilla menty
arkkitehdiksi. Olavi-opettaja vä-
hän ihmetteli piirustustasi.

Nykyisen peruskoulun syn-
tyyn on merkittävän työn tehnyt
myös opetusneuvos Kerttu Saa-
lasti ministerinä ja kansanedus-
tajana. Hän ajoi johdonmukai-
sesti sitä periaatetta, että perus-
koulu on taattava Suomessa kai-
kille ja sen uudistus aloitettiin
ensin Lapista, syrjäisimmiltä
seuduilta. Oli ollut voimakkaita
tahoja, jotka halusivat, että ko.
uudistus tehdään vain suurim-
missa asutuskeskuksissa.

60-luvun keskikoulu, mikä
vastaa nykyisen peruskoulun
yläastetta, oli vapaaehtoinen,
mutta maksullinen koulu. Kou-
lussa oli lukukausimaksu, ruoka-
maksu ja oppilaan omalla kus-
tannuksella hankkimat kirjat ja
koulutarvikkeet. Kaikilla ei ollut
varaa eikä mahdollisuutta men-

Harjuripojalle tuotiin kuva. Otettu aikoinaan Osuuskaupan viljavaraston lastauslaiturilla. Eino Lindholm laitimmaisena oike-
alta tutkimassa säkistä otettuja jyviä. Kun ei vain olisi ollut joku niistä 50-60 -lukuisista hallakesistä takana. Iso säkki näyttää
hyvin löysältä, onko vilja kevyttä.
Eino, itsekin sotainvalidi, oli monena vuonna paras viljankerääjä, kun sotainvalidien syyskeräystä Nivalassa suoritettiin. Otet-
tuaan näytteet varastolle tuodusta jyväsäkistä, viljan kosteuden ja hehtolitrapainon määrittämistä varten, laittoi tutkitut näy-
teet isoon laatikkoon, johon kertyi vuoden mittaan satoja tai jopa tuhansia kiloja keräykseen menevää viljaa. Muut miehet jyviä
tutkimassa vasemmalta lukien Kaarlo Junttila, Jouko Jyrkkä, Veikko Kullas, Kalervo Mattila. P.H.

nä keskikouluun. Monet lahjak-
kuudet, jotka olisivat hyvin lä-
päisseet pääsykokeet, jäivät kou-
luttamatta.

Sitkeitä ovat olleet myös Ni-
valassa ne pikkumökkien äidit ja
isät, jotka laittoivat lapsiaan
maksulliseen keskikouluun. Yh-
teislaitumella ja Kuoppatien var-
ressa narunnokassa laidunnettu-
jen lehmien pienillä meijeritileil-
lä on maksettu noita keskikou-
lun lukukausimaksuja.

Vielä siitä meidän kansakou-
luluokastamme, joka oli vasta
opettajaksi valmistuneen Olavi
Niemelän ensimmäinen opetus-
luokka. Kuulumme siihen -47
sodan jälkeen syntyneeseen suu-
rimpaan ikäluokkaan. Kun mei-
dät sitten Olavin luokalle laitet-
tiin kaikki yhteen ja samaan
luokkahuoneeseen, oli meitä
paljon.

Onkohan kenelläkään talles-
sa kuvaa tuosta luokasta. Harju-
ripojalla tuota kuvaa ei ole, eikä
sitä kaikilla muillakaan ollut
vara joka vuosi ostaa. Lähes jo-
kaisen kodista oli monenikäistä
kansakoululaista aamuisin kou-
lua kohti reput selässä tallusta-
massa. Ikäluokat olivat suuria.

Talvella 1953, jolloin ei oltu
vielä koulussa, seurattiin koto-
na tukinajoa. Isällä oli navetan
rakennus suunnitteilla sille ke-
sälle. Miesjoukko (sotakaverei-
ta) hevosineen oli tullut ajamaan

Rytkynjärven partioleirin köysirata. Kirkkoherra Sakari Repola, poikien riemuksi, kiipesi kiik-
kerän köysiradan päästä päähän. Kuva Onni Junttila.

sahatukit maantien varresta pi-
haan. Kuorma-auto oli purkanut
Kruunun metästä kaadetut tukit
tienvarteen. Kotipihaan asti ei
ollut tietä aurattu. Häkkilän Jaak-
ko (Askon isä) oli ainakin yksi
tuosta porukasta.  Jaakko muis-
taa olleensa mukana, mutta ei

muista siinä mitään erikoista ol-
leen, vaikka Harjuripoika on ky-
sellyt Jaakolta, mikä siinä teillä
oli niin hauskaa. Lapsen mieles-
tä miehet aina nauroivat ja oli-
vat iloisia. Jotain mukaavaa heil-
lä on siinä ollut, onhan sekin, että
ovat sodasta selvinneet kotiin,

kaikilla kädet täynnä tekemis-
tä, useimmilla isot lapsijoukot.
Hevoset ovat olleet hyviä, tu-
kit suuria ja isät vielä nuoria
miehiä.

Harjuripoika


