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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

3.10. maanantaina harjuripo-
rukka siirtelee koneita ja kärryjä
katon alle. Hevoskärryjäkään ei
jätetä ulos talveksi. Takaluuvan
kylmäilmakuivaajaksi muutetun
riihen vieressä on iso katos. Sin-
ne mahtuu isompiakin työkonei-
ta suojaan.

Katos on ollut aikoinaan
Heikkilän tiilitehtaan kuivauska-
tos. Ennen polttoa savitiilet kui-
vattiin siinä. Tiiliä paikalla teh-
tiin 50-luvulla.

Emännät ovat nostaneet kas-
vimaalta juurekset ja kaalit kel-
lariin. Ennen kasvimaan kyntöä
siihen ajetaan Terssin vetämällä
keikkalavakolikärryllä reilusti
sontaa. Syyskynnöt ovat loppu-
suoralla. Nevalla ja Kiekossa on
auraamatonta.

4.10. tiistaina raivataan val-
mistumassa olevan kanalan
edustaa rakennusjätteistä. Kana-
lantekoon on menty aina, kun
muilta töiltä on keritty. Navetan
yhteydessä on mullipihatto. Siel-
tä ajetaan sonnat pellolle ja au-
rataan sekaan. Sadetta tulee,
mutta ei se näitä töitä estä.

Keskiviikkona 5.10. Rättyän
Lassi ja Harjuripoika ovat sa-
moissa töissä koko päivän. Pei-
tellään auma. Se ei voi olla muu
kuin peruna-auma. Kasa peitel-
lään oljilla, lopuksi lapioidaan
multakerros päälle, joka tapute-
taan tiiviiksi. Ylös pitää jättää
aukko, josta peruna-auma hen-
gittää. Monesti aumaan laitettiin
laudoista ilmanvaihtoputki.
Useimmiten perunan säilyminen
aumassa kevääseen asti oli sat-
tumanvaraista. Saattoi olla, että
näitä perunoita ei otettu heti vas-
taan esimerkiksi perunajauhoteh-
taalle, vaan sinne sai kuorman
viedä myöhemmin.

6.10. torstaina Paavo Nevala
lopettaa viimeiset syyskynnöt.
Aamupäivällä ollaan oltu Joo-
seppia kengittämässä. Jooseppi
on tienvarressa oleva pitkä kak-
sikerroksinen hirsiaitta. Tarkkaa
ikää tuolle komealle hirsiraken-
nukselle ei tiedetä, se on ollut
siinä jo 1800-luvun puolivälissä
nälkävuosina. Aitan kengitys tar-
koittaa, että nurkka nostetaan
ylös ja laitetaan lisää kiviä pai-
nuneitten ja peruskivien väliin.
Saatettiinpa alimmaisia hirsiä
vaihtaa uusiksi. Nosto tapahtuu
rutalla: so. pitkä parru työnne-
tään seinän alle ja painetaan ru-
taa vasten nurkka ylös.

Nivalan kirkko on kertoman
mukaan nostettu kiilaamalla.
Puukiiloja on lyöty peruskivien
ja seinähirren väliin. Harjuripo-
rukalla on Joosepin kengitykses-
sä oppimestareina vanhat kirves-
miehet, jotka ovat tehneet Heik-
kilässä jo vuosikaudet uutta ja
korjanneet vanhaa.

Torstaina alkaa sokerijuurik-
kaan nosto. Hautasalossa ja Kes-
kitalossa näyttää olleen yhteinen
nostokone, joka tulee nyt Heik-
kilän jurttipellolle. Naatit ajetaan
IF-silppurilla AIV-siiloon. Har-
juripoika on siilossa juurikkaan
naattia levittämässä.

7.10. perjantaina juurikkaan
nosto ja naattien niitto sujuu

mukavasti hyvin koreassa syys-
säässä. Iltasella on Ukkolan har-
juriporukka kutsuttu Muhjalan
puolelle Pirkon -päivän kahvil-
le.

Remonttihommia

Harjuripojalle on jäänyt kuu-
lematta, mistä Heikkilän pihan
monien rakennusten nimet on
saatu. Muhjala lienee tosi vanha.
Paikka ja nimi pysäyttää hetkeksi
myös siksi, että se on ollut jon-
kin aikaa synnytystupana. Har-
juripojalle on kerrottu, että olen
syntynyt siellä. Oma äiti ei ole
sitä ehtinyt kertoa. Äidin kuole-
masta tuli tänä syksynä kulu-
neeksi 50 vuotta (23.9.1956).

Vielä Muhjalasta. Ojalehdon
Pentin kanssa olimme purkamas-
sa Pentin harjurikesänä Muhja-
lan peltikuorisia kamarin uune-
ja. Siinä ei kauan viipynyt, kun
syydettiin ne  vintin akkunasta
ulos. Pölyä tuli niin paljon, ettei
siellä olisi voinut kauan ollakaan.
Pentillä kyllä riittää vauhtia vie-
lä tänäkin päivänä.

Tuona kesänä koko rakennus
remontoitiin perusteellisesti.
Honkaiset hirsiseinät olivat kal-
kitut ja tapetoidut sanomalehti-
papereilla moneen kertaan. Sei-
nät oli varmaan kalkittu senkin
vuoksi, että se oli ollut sairaalan-
omaisessa käytössä synnytystu-
pana.

Hirsiä ei enää saatu puh-
taasksi, kalkkipinnalle niitä ei
voinut jättää. Kalervo Kallio ha-
lusi, että seinät pitää veistää puh-
taaksi. Sitä sitten oli moni kirves-

miehistä kokeillut, mutta ei saa-
nut lastua lähtemään pystysuo-
rasta honkaseinästä. Niin Kaler-
vo tai isäntä haki Haapaperältä
vanhan Tienvieren “näin vain”
ja Tienvieri näytti, miten lastu
lähti seinästä pienellä piilukir-
veellä. Niin siinä sitten kävi, että
tuo pieni ja hintelä vanha mies
veisti lopuksi kaikki seinähirret
puhtaaksi.

Kesäharjurit lähtevät

Perjantaina 7.10. kalenterin
rivillä lukee: “Pojat lähtevät
huomenna.”

8.10. lauantaina on sadeaa-
mu. Kesäharjurit jäävät aamulla
Ukkolaan täyttämään harjoitte-
lukirjojaan. Kauppilan Seppo
kaverinaan Harjuripoika menee
perkaamaan juurikasmaata, so.
keräämäään talteen nostokoneel-
ta tippuneita jurtteja. Heikkilän
kesäharjurit lähtevät illalla. Poi-
kien nimet ovat kalenterissa.
Paavo Nevala, Mauno Salonsaa-
ri, Reijo Niku, Lauri Rättyä.
Lauri on keskuudestamme pois.
Hän saavutti matkansa pään
vuosia sitten vielä nuorena mie-
henä.

Kesä 1966 harjuriporukasta
ja olosta Heikkilässä jäi hyvät
muistot.  Reijon kanssa olemme
aina joskus voineet palata tuo-
hon kesään. Emme ole ainoita,
jotka mielellään muistelevat
Heikkilässä koettua harjoittelu-
aikaa. Vuosikymmenten mittaan
tilalla on harjoitellut satalukui-
nen maa- ja kotitalousopiskeli-
joiden joukko.

Lähde: Maatalouskalenteri. Tuleva vuosi 2007 on Maatalouskalenterin -60 vuotisjuhlavuosi. Vuon-
na 1947 on Maataloukalenterin julkaisu aloitettu. Vanhan voiman miesten kannattaisi ottaa tämä
taulukko talteen.

Vuoden 1966 mainoksen mukainen vellikello on Jooseppi-aitan
päädyssä. Kellolla ei enää ilmoitettu ruoka-ajoista. Entisaikaan oli-
vat hevosetkin heti seisahtuneet Korpihaalla asti, kun vellikellon
ääni kuului pihasta. Olisiko viimeisenä harjuriaamuna joku kesä-
pojista käynyt vellikellon narusta nykäisemässä.


