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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maanantaina 10.10. sokeri-
juurikkaan nosto saadaan lop-
puun. Eilinen kylmä syyssade on
iltaa kohden vaihtunut kuivaksi,
auringonpaisteiseksi, pakkas-
sääksi. Aumat on peitelty.

Vaikka juurikkaan vastaanot-
topiste oli lähellä Nivalan ase-
malla, ei sinne kuormia voitu
viedä milloin sattuu. Nikun Vil-
jon oli pitänyt järjestää vastaan-
ottoajat monista pitäjistä tuleville
sokerijuurikkaille.

Kivikankaan Erkki oli las-
tausporukan mukana, Viljon apu-
miehenä. Erkki kertoi taannoin,
miten vastaanotto aloitettiin en-
sin Kannuksen asemalla, Lesti-
jokivarren pitäjistä tulevilla
kuormilla. Luikun Pentillä oli
isoimmat alat juurikasta. Lohta-
jan Alaviirteellä Kauppilan vel-
jeksillä oli hyvillä, hikevillä vil-
jelyksillään myös isot pinta-alat.
Juurikkaan viljelijä Arvo Ryti-
lahti Toholammilta taisi olla Vil-
jon sotakavereita. Perunaa näy-
tetään nykyään viljeltävän noil-
la kylillä, entisillä sokerijuuri-
kasmailla. Erkki kertoi, miten
vastaanotto siirtyi Pohjoista koh-
ti sitä mukaa kuin nosto edistyi.
Pohjoisin vastaanottopiste oli
Limingan asemalla.

Sitten tuli sellainen syksy,
että yllätti kova pakkanen. Juu-
rikkaat jäätyivät yhdessä yössä
maahan kiinni, satoi kohta lu-
men. Erkki kertoi, miten jollekin
asemalle ei tullut yhtään juuri-
kaskuormaa. Sovitut lastauspäi-
vät kuitenkin päivystettiin, jos
joku olisi ehtinyt nostaa ja auma-
ta ennen pakkasia. Niinpä sitten
Limangan asemalle joku emän-
tä toi Tyrnävältä taksilla säkilli-
sen juurikkaita. Ne olivat olleet
kalleimmat sokerijuurikkaat,
mitä Nikun Viljo oli Erkille sa-
nonut nähneensä.

Melassia paluutuotteena

Nivalan sokerijuurikkaan vil-
jely oli lypsykarjalle saatavien
paluutuotteiden kautta antanut
lisäarvoa. Juurikkaan hehtaarisa-
dot eivät yltäneet täällä pohjoi-

sessa samaan, mitä Etelä-Suo-
messa saadaan. Tehdas antoi
omille viljelijöille paluutuottei-
ta edullisempaan hintaan viljeli-
jäosuuksina. Melassileikettä tuli
Turengista vaunulasteittain Ni-
valan asemalle talven mittaan.
Olihan niillä sokerijuurikkaan
sivutuotteilla joku merkitys kui-
vaheinään perustuvassa lypsy-
karjaruokinnassa. Naatitkin säi-
löttiin aiv-rehuksi. Etelä-Suo-
men karjattomilla juurikastiloil-
la ne aurataan maanparannusai-
neeksi.

Maanantaina Ojan Kalevi
hakee kuorman jyviä Heikkiläs-
tä Rantsilaan. Isäntä ja Kalevi
ovat hyvinkin voineet sopia jy-
viä maksuksi Kaleville talvelli-
sesta lietteen ajosta.

Muutto Ukkolaan

Kalenterissa lukee: Muutin
takaisin miesten kämppään!

Ukkolan miestenpuolen ka-
marit ovat nyt tyhjillään kesähar-
jureitten lähdettyä. Kauppilan
Seppokin näyttää kulkeneen ko-
toaan käsin Rautojan perältä asti.
Ukkolan puolen lämpöpattereil-
la oli reilumpi kuivatella syyssa-
teissa kastuneita kamppeita.
Eteisenkin kuumilla pattereilla
oli aina kuivumassa haisevia ku-
misaappaita ja kinttaita.

Ukkolassa silti oli kodikasta
ja siistiä. Kivijuuren Matti asui
vinttikamarissa. Keskiviikkoisin
ja lauantaisin lämpesi sauna
Malisjoen rannassa. Asuttiin
edelleen talon ruuissa ja täydes-
sä ylöspidossa, puhtaita petivaat-
teita, sekä talon puolesta pestyä
pyykkiä myöten.

Vaikka Harjuripojan ei ollut
tarvinnut äidin ja isän kuoleman
jälkeen mitenkään heitteillä olla,
oli tuo asunto ja työ talossa 19-
vuotiaalle mieluinen. Rahapalk-
ka, mikä vielä tuli lisäksi, kuten
muillekin työmiehille, ei ollut
mikään aivan pieni, kun se mak-
settiin kouraan noiden ylöspito-
jen jälkeen. Joskushan on mie-
hen pitänyt tehdä viikko töitä
yhden ruissäkin eteen (Joose Vil-

kunan kertomana Pekan lehtikir-
joituksessa). Harjuripoika on nyt
ollut jo yli vuoden päivät Heik-
kilässä. Edellissyksynä oltiin ta-
loon tultu näihin samoihin aikoi-
hin, perunan ja sokerijuurikkaan
nostoihin. Uuden navetan valus-
sa oli myös ehditty olla muka-
na.

Kuusentaimia

Syksyllä -65 ennen Heikki-
lään tuloa oli istutettu metsiin ne
kuusentaimet, mitkä Kujalan
Esko oli antanut 4H-kerholaisil-
le koulittavaksi ja kasvatettavik-
si. Taimia oli 10.000 kappaletta.
Niitä piti kasvattaa kaksi kesää

pellossa. Kerhopalsta oli hyvä-
multainen ja taimille hyvin sopi-
va, mutta niin viheliäsesti juola-
vehnän vallassa!

Taimet eivät olleet ilmaisia.
Jos ne olisi jätetty heitteille, niin
olisi siinä nyt ollut vuosiharjuri-
na maksettavaa.

Vielä siitä taimitarhan paikas-
ta. Kujalan Oskari sanoi poika-
sena onkineensa siinä kohti ol-
leesta lammesta ahvenia. Suurin
osa niistä taimista istutettiin Lah-
najärvellä Kuuselan metsään. Isä
oli ehtinyt ostaa tuon palstan.
Esko neuvoi, että kuoppaan ja
painanteisiin ei kuusta saa istut-
taa. Kun syksy oli märkä ja mät-
täänkolot vettä täynnä, piti tai-

lä etukuormaajalla tunkion rip-
peitä juurikasmaalle levitettä-
väksi. Iltasella aurasin ne sekaan
ja enimmän osan lopustakin jurt-
tipellosta.

Torstaina juurikasmaat on
aurattu päisteitä vaille loppuun.
Pilvipoutaisessa säässä on neval-
la iltapäivällä kasattu heinänsie-
menten olet ja poltettu ne saman
tien. On ollut kyllä ihme, ettei
tuli kertaakaan karannut meiltä
kokemattomiltakin pojilta. Sik-
sikin usein kulotettiin ja poltett-
tiin olkia.

Perjantaina 14.10. on Sepon
kanssa tyhjätty pihan likakaivo-
ja. Miten se on tehty, ei ole mer-
kitty muistiin. Imuvaunua meil-
lä ei liene ollut käytössä. Isäntä
on päättänytkin, että Nevan hei-
nänsiemennurmet aurataan nu-
rin. Päivä on kirkas, kun Harju-
ripoika aurailee noita Kalajoen
rannassa olevia peltoja. Palstan
reunassa virtaa Nuolioja, yksi sa-
doista, ellei tuhansista Kalajo-
keen laskevista luonnonojista.

Lauantaina on kierrelty lai-
tomaa-auran kanssa kynnöspel-
lon pientareita auraamassa. Ne-
valla on oltu kiinnikin. Kiinni

Ukkolan Akkainpuolen asukkaat eivät pahemmin nenäänsä
nyrpistelleet, vaikka näitä työkamppeita kuivattiin eteisen pat-
tereilla.

Harjuripoika

jääminen oikeasti pelotti. Suo-
pellot olivat tuohon aikaan mil-
tei pohjattomia. Kun Super-Ma-
jori keväällä painui Piikillä On-
nelantien varressa ojaan, näkyi
kohta isosta traktorista vähän ta-
karattaan suojankaarta ja kone-
peltiä. Sitä koitettiin sitten kis-
koa ylös kahdellakin traktorilla
yhtä aikaa. Ei yrittänytkään läh-
teä irti.  Reijo muisti, että siellä
on pihassa vetävä Magirus-kär-
ry täydessä apulantalastissa.
Kohta hän tuo isoa kärryä Pik-
ku-Dextalla Onnelantietä Piikil-
le päin. Monta sinkkivaijeria kat-
kesi, mutta Majori nousi suosta
Magiruksen perävedolla.

Nyt kun noita hyvin kuivat-
tuja Kalajokivarren maita katsel-
lessa ajattelee tuotakin traktorin
uppoamista, en yhtään epäile,
etteikö Oskarin kertomassa pai-
kassa ole ollut ahvenien onkima-
lampi. Vielä Oskari sanoi, että
Kujalasta joelle päin olevat pel-
lot olivat upottavia soita, joilla
kuret pesivät. Pappilan puhdos-
sa asutaan ja on rakennettu talo-
ja paikoille, mitkä Oskari sanoi
olleen pohjattoman märkiä yli
100 vuotta sitten. Oskari näytti
tuota paikkaa, mihin me poika-
set tuotiin soutupaatti kevättul-
van aikaan. Korpihaalta tuleva
kanava tulvi joka kevät siinä
kohti. Tuo kanavakin on kohta
häipynyt pihojen alle. Mihin ku-
maan ne vedet haihtuvat nykyi-
sin.

IF-niittosilppurikin pestään
lauantaina talviteloilleen. Alkaa
olla käsillä viimeiset työt Heik-
kilän pelloilla, jotain jää vielä tu-
levalle viikolle.

Lauantai-iltana on Vesa-Her-
mannin kanssa käyty Haapape-
rällä. Onko kyläilty Ahonkan-
kaalla, Alangossa, Möykkylässä,
ei kalenteriin ole merkitty.

men paikkoja hakea, ettei niitä
heti huku. Taimet juurtuivat ja
niistä kasvanutta metsää on jo
hakattu monesti.

Palataan nyt vielä sinne Heik-
kiln juurikaspellolle tiistaina
11.10.1966. Kauppilan Seppo ja
kotitalousharjoittelijatytöt Mar-
jatta ja Arja-Liisa keräilevät pel-
toon tippuneita juurikkaita tal-
teen. On kirkas syyssää. Päivän
tunnelma on varmaan lähellä sitä,
jota on saaneet kokea muutkin,
jotka kesän kiireiden jälkeen tun-
tevat, että kohta tulee talvi ja saa-
kin jo tulla - kaikki on korjattu
talteen. Tuntuupa että olen näh-
nyt taulunkin, jossa tuo tunnel-
ma tulee eteen. Harjuripoika le-
vittää puhtaaksi peratulle juuri-
kasmaalle 15 kuormaa sontaa.
Levitys tapahtuu IF-peräkärryllä.

Keskiviikkona 12.10. isäntä
on mennyt Ouluun. Harjuripoika
kuormailee Super-Majorin keu-
lassa olevalla James-merkkisel-
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