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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maritta Raudaskoski

24.9. Lauantai-iltapäiväi-
nen epäonnistunut nauriin
naattien haku Kiekolta näyttää
harmittaneen niin kovasti, että
nuori mies on painunut saunan
jälkeen kamariinsa nukku-
maan Ukkolan renkituvassa.
Mutta sunnuntaina on jo aurin-
ko paistanut syyskuiselta tai-
vaalta. Mieltä on piristänyt
käynti Mehtäperällä Keskita-
lossa ja Kalliolassa Kullervon
päivänä.

Maanantai 26.9. sunnun-
tain pouta on vaihtunut sateek-
si. Potunnostoa jatketaan mä-
rästä kelistä huolimatta. Sää
tuntuu muuttuvan joka päivä
kylmemmäksi. Maamieskou-
lun johtaja Veli Tuomikoski
vierailee tilalla. Harjoittelua
valvotaan. Ollaan myös oppi-
massa. Viljo Niku kertoi kurs-
sikavereidensa olleen Viitasaa-
rella maatalousharjoittelijana.
Talon isäntä oli lähtenyt Hel-
sinkiin ja lähtiessään aamulla
sanonut että teurastakaa sonni.
Pojat tekivät mitä isäntä käs-
ki, henki saatiin mullilta pois,
samoin nahka. Lihat oli joten-
kin paloiteltu.

Illalla emännät valittivat,
että lihat ovat pilalla, ei noin
lahdattuja lihoja voi mitenkään
käyttää. Isäntä oli kysynyt po-
jilta, oletteko ennen teurasta-
neet. “Emme ole”, vastasivat
harjurit. Huomenna otetaan
toinen sonni ja isäntä sanoi itse
tulevansa mukaan näyttämään,
miten se tehdään. Ei ollut sa-
nallakaan moittinut poikia.
Otti omaksi syykseen. Hänen-
hän se olisi pitänyt harjureille
opettaa.

Päämajan kaukopartiossa
Törnin porukassa taistellut Vil-
jo Niku kertoi Harjuripojalle
tuosta isännästä muitakin tari-
noita. Viljo oli sodan jälkeen
käynyt Mustialassa agrologik-
si.

Maanantaina saadaan na-
vetalle nauriita. Näyttää siltä,
että ne on käsin nostettu maas-
ta. Turvemaalta tulee puhtaita
nauriita, jotka viedään suoraan
syöttöpöydälle. Monesti nau-
riit ja perunat halottiin. Leh-
män, onnettoman niitä koko-
naisena hotkiessaan pelättiin
vetävän kokonaisia nauriita
henkitorveensa.

27.9. tiistaina on Tuisku-
lassa kutsunta. Tammikuussa
Harjuripoika antoi väärää his-
toriatietoa. Kutsuntamme oli
vuonna -66 eikä -65. Meidät -
47 syntyneet pojat koottiin
kansakoulun jälkeen ensim-
mäisen ja viimeisen kerran sa-
maan paikkaan. Osahan meis-

tä oli mennyt keskikouluun jo
kansakoulun viidenneltä luokal-
ta pääsykokeitten kautta. Kansa-
laiskoulun jälkeen moni poika oli
ehtinyt jo olla töissä, jos ei koti-
tilalla niin vieraalla.

Karvosen Taito oli ollut jo
vuosikaudet Heikkilässä hevos-
tenhoitajana. Kuuluisa Tutka-ori
oli tullut Taitolle tutuksi. Taiton
isä oli TVH:n automies ja setä
Uuno ajoi vuosikymmenet tak-
sia. Taito oli osaava hevosmies
vaikka isä ja setänsä olivat auto-
miehiä. Putin Erkki oli ollut jo
ennen kutsuntaa Lentosen rauta-
kaupassa myyjänä. Jotkut olivat
ehtineet jo käydä Makolassa
kursseja.

Kutsunnassa kuitenkin oltiin
isolla joukolla. Tämä porukka oli
taatusti kovakuntoista. Saanut
oppia työntekoa, mallia olivat
näyttäneet isät ja kylänmiehet. Ei
ole Paavo Kinnunen, kunnanlää-
käri, osannut kuvitella, että 40
vuoden kuluttua Suomen kutsun-
taikäluokkia nimitellään pulla-
mössöpojiksi, ylipainoisiksi jne.

Niin vain Harjuripojalle kui-
tenkin kävi, että kutsuntalääkäri
Kinnunen löi D-miehen paperin
kouraan. “Et pääse lähellekään
sinne missä ammutaan”, vaikka
kuinka koitin kysellä, eikö siellä
mitään hommaa anneta huono-

kuuloiselle. Niin vain vastasi
vain uudestaan että “ei, sinua ei
koskaan oteta armeijaan.” Tämä
oli kyllä pojalle kova yllätys, on
se nyt kumma että ei muuten ter-
ve mies kelpaa, ei keittiöllekään.

Siviilipalveluksesta, josta nyt
puhutaan tuolla Helsingin pääs-
sä: pitäisi olla kyllä vähintään 14
kuukautta eikä yhtään lyhempää.
Olemme varmaan useimmat sa-
maa mieltä puolustusministeri
Seppo Kääriäisen kanssa tästä
asiasta. Suurin osa nykynuori-
sosta on tutkimusten mukaan
maanpuolustushenkistä ja isän-
maallistakin. Sotiemme veteraa-
nit saavat heiltä vilpitöntä ihai-
lua ja kiitollisuutta osakseen.
Toisin oli syksyllä -66. Isät eivät
halunneet paljon puhella sodas-
ta omille pojilleenkaan. On pie-
ni ihme, että Linnan Tuntematon
sotilas kirjana ja elokuvana saa-
tiin tuona -50 -luvulla julki. JR
8 (tuntemattoman rykmentti) oli
monelle Nivalan veteraaneille
tuttu porukka. Väinö Linnan hau-
tajaispäivänä oli eräällä veteraa-
nilla puku päällä ja kravatti kau-
lassa. Ajat ja arvostukset ovat
muuttuneet 40 vuodessa.

Harjuripojan sotaväki käytiin
siis Tuiskulassa 27.9.-66. Iltapäi-
vällä sadaan Vensun perunat kel-
lariin. Vensun perunamaa olikin

lähellä Tuiskulaa, kutsuntapaik-
kaa.

28.9. keskiviikkona perunaa
ajetaan autotallin alla olevaan
kellariin. Tallin lattiassa on luuk-
ku, mistä potulaatikot kipattiin
alas. Oli siinä pudotuskorkeutta.
Nyt ei perunoita ammattiviljel-
millä tiputella korkealta. Käsit-
televät pottuja yhtä varoen kuin
ne olisivat kananmunia. Olkien
keruussa on porukat Nevalla tai
Kiekossa. Nauriita on nykitty
navetalle tuotavaksi. Hevoset
liikkuvat, lukee kalenterissa.
Matalalle hevoskärrylle oli käsin
nopea nostaa nauriita ja helppo
pinota perunalaatikoita. Trakto-
rit ovat kyntämässä.

Torstai 29.9. Vensun peruna-
maa on puhdistettu. On ajettu
esimerkiksi jousikarhilla kertaal-
leen läpi ja kerätty loput pintaan
tulevat perunat pois. Rättyän

Lassi vie Super-Majorilla ja Ma-
girus-peräkärryllä viiden tonnin
kuorman Korpihaan perunaa Yli-
vieskaan. Oliko siellä perunajau-
hotehdas vai olisiko vienyt Val-
tion viljavarastolle tuon kuor-
man. On poutainen syyspäivä.

Illasta Ukkolaan tulee yöksi
töihin pyrkivä, seuraavana päi-
vänä ei miestä näkynyt mistään.
Sai vähän talosta ruokaa ja isän-
nältä rahaa, häipyi saman tien.

30.9. perjantaina on IF-silp-
puri viety pajalle. Runkoa hitsa-
taan Tuiskulan vastapäätä ole-
vassa Kivijuuren pajassa. Nau-
riin naattia on nyt saatu pari
kuormaa ajettua navetalle.

Iltapäivällä sataa räntää.
Lauantaina on lokakuun en-

simmäinen päivä. Isäntä on aa-
mulla mennyt Helsinkiin. Harju-
riporukka tekee kaikenlaista pik-
kuhommaa. Kamppeita kerätään

talteen talven alta. Löytyypä-
hän työkaluja niillekin, jotka
tulevat keväällä jatkamaan.
Korpihaalla aurataan. Päätty-
nyt viikko on Harjuripojan
vuosiharjoittelun viimeinen
harjoitteluviikko Heikkilässä.
Syksy jatkuu nyt vuoden lop-
puun asti työmiehenä Heikki-
lässä. Talo ja hommat sekä
hevoset on tulleet tutuksi.

P.S. Rytkynjärven partio-
leirin yhteiskuvassa Teuvo
Jaakola onkin Olli Jaakola.
Kiitos Ollille hienosta partio-
jutusta.

Mainoksen Mestarikyntäjä -lienee tuttu Nivalassakin ainakin
Kujalan Niilolle ja Erkille. Ovatko olleet samoissa kyntökilpai-
luissa.


