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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

17.10. maanantaina sumui-
nen syyssää jatkuu viikonvaih-
teen yli. Piha on kovasti hiljen-
tynyt kun neljä kesäharjuria lähti
takaisin Haapajärvelle lopetta-
maan maamieskoulun kurssi-
aan. Harjuripoika on aamupäi-
vän kierrellyt laitoma-aura Su-
perin perässä parsimassa loput
pyörtänöt. Pellot ovat suurim-
maksi osaksi salaojissa, joten ei
sitä laitomista moneksi päiväk-
si ole yhdelläkään traktorilla. Il-
tapäivällä ollaan jo pesemässä ja
suojaan laittamassa loppuja ko-
neita. Suurin osa oli jo ajettu
katon alle reilu viikko sitten har-
joittelunsa loppuun suorittanei-
den kesäharjureiden kanssa.
Lopuksi molemmt traktorit on
käyty Shellillä pesemässä.

Tiistaina ollaan mieluisessa
hommassa Pajaria remontoivia
timpureita passaamassa. Heillä
riitti mukavia juttuja työn lo-
massa. Eivät osanneet arvata,
miten paljon pojalle merkitsi
varsinkin, kun sai kuulla noiden
joskus puhuvan kymmenen
vuotta aikaisemmin poisnukku-
neesta isästä.

Tai kun sanoivat: “Tuohan
käy sinulta kuin isältäs, noinhan
sekin tuon teki”. Paljon 9-vuo-
tiaalle jää muistoja omista van-
hemmista. Hyviä eväitä saa isät-
tömäksi ja äidittömäksi joutunut
nuori mies noista isän ystävien
kertomuksista poismenneistä
vanhemmista. Että voi itsekin
muistaa oman isän, ja vaikka ei
muistaisikaan, niin kuitenkin
tietää kenen poika on.

Saada tietää syntyperänsä ja
sukunsa ja perintönsä, onko tätä
oikeutta nyt kohta kaikilla suo-
malaisilla. Pystytäänkö tätä oi-
keutta turvaamaan, kun uusi he-
delmöityshoitolaki alkaa vaikut-
tamaan. Kotieläimilläkin, vaik-
ka eläin ei itse sitä tietoa tarvit-
se, on kantakortti, josta selviää
sukupuu. Vihreän Liiton luonto-
aktivistit vainoavat turkistarhaa-
jia, kuten yleisesti tiedetään.
Minkkienkin sukuluettelot laite-
taan ylös, niilläkin on sukupuu.
Eläimen arvo tulee sen suku-
puun perusteella. ihminen on
kuitenkin paljoa arvokkaampi
kuin eläimet.

Tiistai-iltapäivällä on Dex-
tan kanssa käyty Hautalan Ei-
nolla kökässä. Mitä tuona su-
muiseksi merkittynä päivänä on
Niskakankaalla tehty, ei ole ka-
lenterissa luettavissa. Kökkä-
reissun jälkeen on jauhettu Ta-
kaluuvan riihellä. Nyt ei olekaan
lunta ohran seassa, mitä syksyn
-65 jyvien seassa saatiin. Silloin
oli yritetty puida vielä myöhäl-
lä pakkasen tultua kovettamaan

puimuria upottaneita peltoja.
Tähkiin tarttunut lumi tulikin jy-
vien matkassa säiliöön.

Keskiviikkona 19.10. on ka-
lenterin mukaan aloiteltu lietteen
ajoa. Lotinaksi ristittyä isoa put-
kielevaattoria on käynnistetty.
Neljä tankillista on saatu ajettua
Tammalaan.

Torstaina 20.10 lietelantaa
ajetaan 20 tankillista. Wärtsilän
säiliövaunu on Superin perässä.
Nykyisin on voimassa hyvä
sääntö, joka määrää, että lietelan-
ta on kynnettävä maahan levityk-
sen jälkeen. Tuo kuranajo on teh-
ty kynnökselle.

Perjantaina 21.10. aamulla
on Superi viety Jyrkkään pajal-
le. Ison myllyrakennuksen ala-
kerrassa on tiiliseinäinen korjaa-
mo. Katajaniemen Onni siellä
ahertaa remonttimiehenä. Tuos-
ta tiilirakennuksesta on vieläkin
rippeitä jäljellä tuon voimak-
kaasti toimineen sahan ja myllyn
alueella. Kauppilan Sepon kans-
sa on menty risusavottaporukan
mukaan Ruiskuntien varressa
aloitettuun risusavottaan. Met-
sänhoitoyhdistyksen kautta vai
oliko Piirimetsälautakunta, jol-
lainenkin oli olemassa, laittoi ve-
surimiehiä harvennusmetsiin.
Ainakin jonkin porukan vetäjä-
nä oli Turusen Antti. Talosta, jon-
ka metsään tuo vesuriporukka
tuli, piti olla yksi tai kaksi mies-
tä valtion miesten lisäksi.

Nythän maassamme asiat
ovat olleet jo kauan niin hyvin,
ettei työttömiä ole tarvinnut ri-
susavottaan laittaa. Mutta noiden
risusavottaporukoiden taimikon
harvennustöiden tuloksista on
Nivalan metsätalous saanut naut-
tia. Maaseudun Tulevaisuus -leh-
den mukaan eräin paikoin Suo-
messa hirvilaumat harventavat
taimikot. Lauantaiselta risus-
avottatyömaalta Ruiskusta pala-
tessa on Sepon kanssa tuotu ran-
kakuorma Heikkilään. Fordxson
Dextalla on Sarjankylän tietä
päästelty vauhdilla tulemaan.
Alamäki antoi vielä kyytiä. Sa-
toi vettä.

Sarjankylältä kirkolle tulles-
sa oli ennen Hiitolaa tienvarren
metsää hakattu laajalti aukoksi.
Oli ainakin seurakunnan metsis-
sä isot hakkuuaukeat. Aukkojen
tilalla on tänä päivänä tuuheat
metsät. Kohta saa taas puuta.
Kukahan ne istutti? Työ on tu-
loksista päätellen tehty hyvin.
Hirvetkään eivät ehtineet taimia
katkoa.

Kulttuurista

Harjuripojan tietämys kult-
tuurista, varsinkaan tuosta kor-
keakulttuurista mitä Nivalassa
tehdään, ei ole kovin syvällistä.
Esiintymishalu on joillekin an-
nettu lahja, joka oikein käytet-
tynä on arvokas ominaisuus.
Koska kulttuuria tuotetaan yhtei-
sillä varoilla, rohkenen jotain sa-
noa, vaikka en asiasta paljon ym-
märrä.

Haapavetisiä ei nivalalaisten
kannattaisi enempää ärsyttää.
Annettaisiin Viina-Matin veisut
heidän omaksi yksinlauluoikeu-
dekseen. Pentti Haanpään novel-
lit tulivat kyllä meille useimmil-
le tutuiksi Kujalan Hannan suo-
menkielen tunneilla. Vieläkin
muistan kun luettiin Lumirimp-
paa. Haanpää on kuitenkin no-
velleineen nivalalaisille etäinen.
Lamujärvellä, millä kirjailija
hukkui, on ainoastaan muutamil-
la nivalalaisilla kesämökki. Jou-
tilas mies ei voi yksin nimensä
vuoksi vähempää kiinnostaa
meitä nivalalaisia. Parempia
henkilöhahmoja löytyisi Pää-
könperän päreellä vuorattujen
pikkumökkien asukkaista, jotka
juurikka- ja jauhopalkalla ovat
kuokkineet monen ison talon
pellot valmiiksi (O.E. kertonut).

Hyviä aiheita ja tarinoita sai-
si vielä talteen Jyrkän sahan ja
myllyn työläisistä, Makolan
mainareista, Korpirannan kivi-
miehistä, Karvoskylän putkiteh-
taan työmiehistä- ja naisista,
Hissan Nahkimolta , osuuskaup-
pojen- ja liikkeiden hoitajista
jne. Miksi juuri näistä? Siksi juu-
ri, että nuo aiheet voivat kiinnos-
taa yleisöä, jotka ovat noiden
naisten ja miesten jälkeläisiä.
Mikä järjestö tai seura voisi noita
tietoja kerätä talteen. Jos niitä
halutaan julkaista soittamalla ja
laulamalla, sekin hyvin sopii,
mutta ei kai siitä kenellekään
tarvitse maksaa, vaikka on kuin-
ka kuuluisa laulaja. Kyllähän se,
että saa esiintyä Nivalassa, riit-
tää useimmille palkaksi.

Vielä noista aiheista. Evakon
laulu koskettaa jokaisen suoma-
laisen sydäntä. Nivalan Karjalai-
set! Teillä on vielä kalleimmat
omakohtaiset ja vanhempienne
evakkotarinat tallelle keräämät-
tä. Nyt kun teille useimmille elä-
ke juoksee ja aikaa vielä on, äl-
kää antako noiden asioiden
unohtua. Niitä tietoja jo kohta
kaipailevat jälkipolvenne. Nyky-
ajan vehkeillä tekstejä tai valo-
kuvia on mukava tallentaa. Har-
juripoikakin koittaa nyt opetella
kommunikaattorin käyttöä. Täl-
lä voi sängyssä selällään pää tyy-

nyllä näprätä tekstiä talteen. Ky-
näkotelon kokoisen laitteen mus-
taan aukkoon on jo hävinnyt huk-
kaan monta jutun tekelettä. Ei
muuta kuin aloitat uudestaan.
Oletteko muuten panneet merkil-
le, miten Hesari julkaisee päivit-
täin juttuja vanhoista paikanni-
mistä, niiden historiasta ja hen-
kilöistä. Valokuvakirja, jossa se-
lostettiin lisäksi vanhoja paikko-
ja kuvien kera Helsingistä, revit-
tiin kustantajan käsistä.

Samoin voisi olettaa, että
ympäri Suomea ja ulkomaillekin
muuttaneiden nivalalaisten jälke-
läiset haluavat tulla tänne edel-
leenkin kuulemaan juuristaan.
Omaammehan saamme kehua ja
sitä on ainakin ennen Nivalassa
osattu tehdä. Laitettaisiin yrittä-
jien ja kaupungin yhteinen kun-
non esite Nivalasta ja palveluis-
tamme.  Älköön nyt kukaan pa-
hastuko, mutta kyllä tuota Nes-
teen risteyksessä olevaa mini-
kylttiä pitää isontaa, että sitä keh-
taa sanoa kaupungin pystyttä-
mäksi.

Kalajoen Hiekkasärkillä  vie-
railevia norjalaisia houkutellaan
kuulemma Ylivieskaan ostoksil-
le. Ovat ylivieskaset siinä tain-
neet onnistuakin. Kaupunki voi-
si linkittää nivalalaisten yrittäji-
en nettisivuille omat sivunsa.
Entäs teollisuuskylä, nivalalais-
ten ylpeyden aihe. Onko se jo
valmis? Hakusanalle “Nivala”
voisi kaupunki ja yritykset yhdes-
sä rakentaa sivuston, jolla paik-
kakunnan imagoa voitaisiin nos-
taa, mistä nyt on paljon puhuttu.
Eikä tuohon hommaan tarvita
kymmenien tuhansien eurojen
projekteja. Oppilaitoksissamme

Oliko tämä maataloukalenterissa mainostettu hitsauskone
käytössä Katajaniemen Onnilla Jyrkän pajalla ja Kivijuu-
ren Niilolla Tuiskulan vieressä vieläkin pystyssä olevassa pa-
jarakennuksessa. Mäkipellon Einari tällä teki lujia hitsauk-
sia.

Super-Majorin keulassa oli mainoksen näköinen James-merkkinen etukuormaaja. Oli kyllä ison
tuntuista hommaa, kun sillä sai tunkiota kuormata.

opiskelevat nuoretkin pystyvät jo
noita sivuja tekemään.

Loimaan maatalousmuseo
Sarassa on pidetty tänä syksynä
esitelmiä isolle kuulijakunnalle.
Esitelmän aiheena on olleet Ni-

valassa kuvatut niittyladot. Asi-
asta oli uutinen Maaseudun Tu-
levaisuudessa. Onko nyt Nivalan
mediat torkahtaneet vai häveli-
äiksikö me tullaan?


