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Lukialle

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkisto ja Maaseudun 
Sivistysliitto järiesti Maan Sydämeltä -kilipakiriootuksen maanvvilieliöölle 
1997. Siinä pyriittihin saamahan esihin maavvilieliään oma ääni, heirän 
kokemuksensa ja näkemyksensä. Ja näin saara tietua heirän työstänsä ja 
elämästänsä. Minä osallistuma siihen ja tämä kiriä on se teksti. Mä oon 
muokannu sitä paremmin lujettavaksi, ja ompa siihen muistuma lisääki 
asioota. Vuosien mittahan mä oon haastatellu ihimisiä, tutkinu ja teheny 
muistihinpanoja, ja tallettama tietoja. Mikää kaikenkattava teos tämä ei oo, 
sillä palio muistuu päivittään mielehen asioota, joita tähän olis voinu viä 
lisätä.

Mä oon kirioottanu tämän niinkun mä oon sen äijän kokema, muistama 
ja eläny. Oon ollu mukana, kuullu ja nähäny tehtävän, ja itte teheny. Mä 
oon oikeen tytyväänen siihen, jotta mä oon saanu tallettaa tähän tietua 
siitä kuinka maaseurulla on eletty. Ja kuinka aikojen kulues on työtä tehty, 
kuinka työtavat on muuttunu ja osa niistä jo täysin hävinny. Haluan tällä 
kinalla kunnioottaa suomalaasta raivaajakansaa, sen maauskua ja maa- 
henkiä ja välittää sen nykyihimisille ja tuleville. Maa on sitä varte, jotta sitä 
kynnetähän ja siihen kylyvetähän.

Sinä joka oot eläny tämän äijän, kun lujet tätä, niin voit muistella sitä. 
Kirioota ylähä omia muistojas nuoremmalle polovelle. Sinä nuori voit lukia 
tästä vanahempies ja esivanahempies aikaasesta elämästä ja työnteosta. 
Siiloon ehkä paremmin ymmärrät joskus kuulemaasi "Ennenaikaa 
noustihin aamulla varahin ylähä."

Kauhajoella 22.2.1998

Kerttu Karhu
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TOUKOTYOT

Tunkiosta sen näköö, mihinä taloos toimehen tullahan
Kunon talavet tunkiolla ja kevähät kuokulla, ei tartte panna hampahiansa 

naulahan. Tunkion teko oli tärkeempiä töitä maataloures, sillä sonta oli 
ainuaa voimmaa mitä ennenvanahaa maataloures käytettihin. Sonta son 
pellon jumala, on sanottu, sentähäre lannanhoitoki oli niin tärkiää. Kun 
Päntäneen Maamiesseura vuonna 1908 perustettihin, niin ensinnä se järiesti 
lannanhoitokilipaalun. Ja pöytäkirioos lukoo, jotta tarkastukset pitää teherä 
kolome kertaa talaves. Ostolannoottehet, apulannat, on tullu käyttöhön 
vähääses määräs 1910- ja 1920-luvuulla, ja vasta 1940-ja 1950-luvuulla niiren 
käyttö on yleestyny. Sentähäre sonta on maammiehen kultaa.

Tunkion piti teherä talaven aikana hyvin, ja sen piti olla niinku tiilikivi, 
kova ja neliiskulumaanen. Kun tunkiohon luotihin navetasta sontaa ja 
varsinki karsinoosta, niin sen piti levitellä siihen päälle tasaasesti ja trampata 
hyvin. Näin siitä saatihin hyvin tivis, ja se sonta paloo siinä ja poltti samal
la rikkaruohojen siemenekki. Myöski sonnan voimma säilyy hyvin, kun 
tunkio oli tivis. Jos solis ollu vain höllöllänsä, niin kaikki voimma olis 
häipyny siitä taivahan tuulihin.

Tunkiomarkki, lantala, oli navetan takana ja siihen sonta luotihin. Meil
lä sitä lantalaa sanottihin jotta kaställi, kun siinä oli päällä katto, mutta 
kaikis navetoos lantalan päällä ei kattua ollu. Ennenaikaa tuos 1900-luvun 
aluus on tunkionpohojalle, kun son ollu tyhyjä, ajettu savia, niitä on viäki 
jäliellä ojantehia joista siton otettu. Myöski rapaa taikka turvetta on tun
kionpohojalle ajettu. Rapaa on ajettu myöski pelloolle maanparannus- 
aineheksi.

Yleensä tunkiomarkki ei ollu niin suuri, jotta siihen olis mahtunu koko 
talaven sonta, niinpä sitä talaven aikana ajettihin pellolle ja tehtihin tunkioo- 
ta myöski sinne. Sontaa ajettihin pellolle kevättalvella, kun tunkiomarkki 
navetan takana rupes tulemahan täytöhön. Siihen aikahan oli talavisin aina 
kovat pakkaaset, ja niinpä ne tunkiot pelloollekki piti teherä tarpeheksi 
suuria, jotta ne paremmin pysyy sulana. Ja muutoonki ne piti kans teherä 
yhtä hyvin kun kototunkioki.

Tunkionpaikan alta piti lumen ensinnä lapioora tyynni pois ennen kun 
sitä alaattihin tekemähän. Talavi kun oli, niin sitä sontaa ajettihin sonta- 
looralla. Parirekien päällä oli lava ja siinä oli lavan kokoonen irrallinen 
pohojatoon loota, sitä sanottihin lootikkoreeksi. Kun siihen luotihin 
sontakuorma, niin loota oli paikoollansa. Kuorma voitihin ajaa tunkion 
päälle, ja siinä se loota otettihin pois, ja näin saatihin sontakuorma vereltyä 
kräksällä siihen päälle. Kyllä ne pellolla olovat tunkiontilat viä kesälläki
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hyvin näkyy, sillä niis kasvoo hyvin. Niihin oli jääny ylimääräästä voimmaa, 
vaikka se sonta niistä hyvin tyynni pois krapsittihinki, sillä voimma son 
joka jyllää.

Mitä lähempänä Valapuri, sitä lähempänä tunkio navettaa. Siitä sen tie
si jotta kevät lähestyy, kun tunkio rupes tulemahan navetan ovelle. Sontaa 
oli talaven aikana kokoontunu, vaikka siitä oli jo pelloollekki tunkioota 
ajettu. Vapulta sitä ruvettihin ajamahan ja siiloon alakas toukotyöt. Sonta 
ajettihin yleensä fälttöökselle. Tuos 1950- ja osin viä 1960-luvuulla pelto
työt tehtihin suurimmalta osalta hevoosilla ja ihimisvoimmin, sentähäre 
töihin piti ruveta aijoos.

Tunkiooren koosta ja määrästä riippuu kauvvanko sonnanajo kesti, ja 
siitä minkä verran oli väkiäki sitä työtä tekemähän. Navetan takana olova 
tunkio ajettihin aina keväällä tyhyjäksi, sitei jätetty sinne kesäksi haise
mahan. Siihen olis tullu vain kärpääsiä ja nolis siinä lisääntyny, ja levinny 
sieltä kesän aikana navettahan. Kesän aikana ei sontaa palio tullu, pääasias 
karsinoosta ja myöhemmin sonnimullien floorista. Kun karsinoota 
tunkiohon tyhyjättihin ja sontaa luotihin, niin se tallattihin hyvin ja pantihin 
viä kuiveeta päälle.

Menöviä ja tulovia, kun sonnanajuria
Sonta luotihin tunkiosta viispiikkisellä tarikolla ihimisvoimmin 

kärryylle, ja vietihin hevoosella nytkyteltihin pelloolle. Kärryt oli siiloon 
1950-luvulla viä kovapyörääset ja aika pienen kokooset. Pellolla kärryystä 
otettihin perälauta pois, ja kräksällä, jota sanottihin myöski pirunkouraksi, 
vereltihin sontaa kärryyltä pois. Sonnasta tehtihin pieniä läjiä, jos pellot oli 
soukkia, niin läjiä tehtihin yks rivi, mutta leviämmälle pellolle saatettihin 
purotella kakski riviä. Läjien koolla ja määrällä sai sääreltyä kuinka palio 
sontaa pantihin. Sateella ei sontaa voinu ajaa, mutta pieni tihinu ei haitannu 
mitää.

Sonnanajo oli hyvin tärkiä homma, sen piti teherä huolellisesti. Sonta 
piti tulla tasaasesti levitettyä pelloolle. Eri kasviille sitä pantihin kunki 
tarvittema määrä. Sokurijuurikas ja lanttu oli juurikasvia, ne tartti palio 
voimmaa. Ja aina toivottihinki jotta ne kasvaas hyvin suuriksi. Kyllä niis 
sokurijuurikas ja lanttumais viä seuraavinaki vuosina kasvoo hyvin, kun 
niihin kylyvi vaikkapa kevätviliaa. Niihin peltoohin jäi sitä vanahaa 
voimmaa, sillä ei ne juurikasvikkaa pystyny sitä voimmaa yhtenä kesänä 
käyttämähän.

Yleensä kevätvilioolle ei pantu sontaa kovinkaa paliua, sillä niis oli aina 
se lakohon menon vaara. Vaikka sanottihinki, jotta ohoranlako lapset kas
vattaa. Mutta jos oikeen pahoon viliapelto meni lakohon, niin ei siitä saanu 
paliua mitää satua. Sillä vilianlaiho voii aiva märäntyä sinne maahan, var- 
sinki jos oli sateenen syksy, taikka se voii itää peltohon päin. Mutta siiloon 
kun kylyvöpelto pantihin heinälle, niin siiloon pantihin enämpi sontaa,
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Pahanatarikko vas. tuli leikkuupuimurien myötä kauppoohin. Sillä koottihin pahanoota 
pellolta puimurin jäliistä. Soli oikeen hyvä ja köykäänen navetta-askarehilla, otti siihen 
sitte lastin heiniä taikka kuiveeta. Sontatarikko oli yleensä viispiikkinen.

jotta maas olis voimmaa ja heinä kasvaas hyvin seuraavinaki kesinä. Sillä 
heinänsiemen kylyvettihin samanaikaasesti kun viliaki.

Sonnan hajotteleminen
Sen jäläkihin kun sonta oli ajettu pelloolle läjihin, niin sitä ruvettihin 

hajottelemahan, taikka levittelemähän. Nämä läjät hajoteltihin tarikolla 
ihimisvoimmin. Sonta oli hyvin kallisarvoosta lannootesta, ja sentähäre se 
piti hajottaa hyvin tasaasesti siihen pellolle. Sitä piti tulla joka paikkahan 
ojanpyörtänöötä myöre, mutta ojahan sitä ei saanu mihinää tapaukses 
mennä. Kun sontaa otti tarikkohon, niin sitä piti puristella jotta se varisis 
siitä, ja samalla hajuaas piemämmäksi. Varsinki siiloon kun hevoospeliillä 
äjestettihin, se sonnan hajotteleminen oli niin tarkkaa.

Pelloolla oli viä niitä talaven aikana sinne ajettuja tunkioota, ne piti 
myöski ajaa ja levitellä. Kyllä sontaa piti monta kertaa tervehtää, käsitellä, 
enneku soli kaikki pellolle levitetty. Sonnan luominen ja hajotteleminen oli 
raskahampia töitä, mitä maataloures oli, ja soli niin aikaa vievää. Kaikki
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jokka vain kynnelle kykeni teki sitä, minäki jo sellaasena flikkaasenaki. 
Mä muistan kun mulla oli neliipiikkinen tarikko, soli vähä köykäseet, sillä 
tarikot oli yleensä viispiikkisiä. Kyllä siinä käsivarsia aiva poltti, kun oli 
päivän ajettu sontaa ja hajoteltu. Siiloon kun meillä oli viä kaks hevoosta, 
ja niillä ajettihin sontaa, niin kotona luotihin kuorma ja mä lähärin viemähän 
sitä pellolle. Isä otti sen kuorman vastahan siä pellolla ja tyhyjäs sen, ja 
minä tulin tyhyjillä kärryyllä kotia ja niihin luotihin uusi kuorma.

Traktori tuli pellolle
Traktoria alaattihin hankkia yleesemmin tääpäin tuos 1950-luvulla ja 

varsinaasesti 1960-luvulla. Kun pinta-alat suureni maataloures ja väki vä
heni, niin konehet tuli siiloon avuksi. Traktorin hankintahan vaikutti moni 
asia. Jos isäntä oli konemies, niin siiloon traktori hankittihin heti kun sii
hen vain oli talourelliset maharollisuuret. Jos taloos oli innokasta nuorta- 
väkiä traktorin ajohon, niin se hankittihin vaikkei isäntä itte olsi sillä 
ajanukkaa. Mutta myöski piti olla tarvetta ja käyttyä sille traktorille.

Siiloon kun traktori hankittihin taloohin, niin piti olla myöski ihiminen, 
joka ymmärsi konehien päälle, osas tarvites koriata. Meille ostettihin trak
tori 1967, kun mieheni tuli meille vävyksi. Kyllä isä olis ostanu sen jo en
nemmin, ja solis pannu mun sitä ajamahan, mutta mä en luvannu. Isän 
veliellä oli jo kauvvan ollu traktori, mutta setä oliki konemies. Isä ei viittiny 
opetella taktorin ajua, sillä soli hevoosmies, niin taisin olla minäki. Oonhan 
minäki joutunu traktoria ajamahan siiloon kunon tarvinnu, mutten moo 
siitä koskaa isännän kans kilipaallu.

Traktorilla ruvettihin ajamahan sontaa. Traktorin kärryjen lavalle luo
tihin sontakuorma, se vietihin ja suoraa kärryn lavalta leviteltihin pellolle. 
Siiloon kun siinoli usiaat ihiminen, niin työ kävi hyvin. Yks ajoo traktoria 
hilijoollensa etehenpäin ja kaks taikka kolome henkiä oli siä lavalla. Mo
lemmin puolin kärryyltä heiteltihin ja leviteltihin sontaa pellon syreelle, ja 
traktorin perästä heiteltihin keskupellolle. Näin se tuli kerällä leviäksi koko 
pellolle. Jos taloos vain sattuu olemahan joku hevoosenpään kokoonen 
kloppuunen, poikaanen, niin soli aiva täysi ajamahan trakroria, siiloon kun 
sontaa leviteltihin pellolle. Käsivoimmin se kuorma piti siiloon teherä ja 
samoon levittää, mutta siihen aikahan sai aina vähä apuvoimmiaki.

Sonnanajo konehilla
Siiloon kun meille hankittihin traktori ja isäntä oli konemies, niin se 

teki takakuormaajan. Sitä ennen oli jo piennarkyntölaittehes piikit, niin 
sillä sai tunkiosta lähipelloolle ajettua pieniä läjiä. Ja samoon sillä sai ajet
tua peltotunkiootaki leviälle, ei tarvinnu ihimisvoimmin muuta kun ha
jottaa ne läjät. Mutta tottahan takakuormaaja palio helepotti, kun sillä sai 
tehtyä sontakuormat. Ei tarvinnu enää ihimisvoimmin muuta kun levitel
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lä sonnan kärryyltä, ja traktoriäjes sen sekas hyvin multahan.
Me ostettihin tämä tila mun vanahemmilta 1970, ja sen jäläkihin 

ruvettihin hankkimahan vähitellen konehia. Sonnanajo koneellistuu, kun 
vuonna 1973 ostettihin purkavat kärryt, ne purki kuorman peltohon leviälle. 
Nämä kärryt sai voimmansa traktorista nivelakselin kautta. Isäntä kävi 
siiloon mones paikas ajamas niillä sontaa, sillä sellaaset purkavat kärryt ei 
ollu mitenkää yleesiä ainakaa tällä kylällä. Kun sonnat oli saatu ajettua, 
niin sitte ne kärryt pestihin, ja niitä samoja kärryjä käytettihin AlV-rehun 
teos. Seuraavana vuonna vaihrettihin päreet takakuormaajaki ja sonnanajo 
kävi entistä paremmin.

Se vähä pakkas haittaamahan, kun tunkion kaställi oli niin alahalla, jot
tei aina tunkion perältä tahtonu saara kaikkia sontaa sillä kuormaajaalla. 
Mutta tilanne parani, kun vaihrettihin etukuormaaja, ja sillä oli muutoonki 
helpompi kuormata, kun sai kuormatesnansa kattua etehenpäin. Sillä taka- 
kuormaajalla kuormates ajurin piti koko äijän olla kierus ja kattua taansa. 
Kyllä tämä sonnanajon koneellistuminen oli kaikkeen suurin helepotus, 
maataloustöis, ainaki mun mielestäni. Minä tein yksin navetta-askarehet ja 
isäntä ajoo yksin sonnan, ja ajoo sitte viä kylälääsillekki.

Traktorin takapyörihin laitettihin paripyörät, se tarkoottaa sitä että 
laitetahan kaks pyörää vieretysten. Kun meirän traktori on neliveto, niin 
saatettihin laittaa paripyörät myöski etupyörihin. Varsinki siiloon kun son
taa kuormattihin etukuormaajalla, niin paino tuli traktorin etuosahan. 
Markit, maa, pysyy paremmin ehejänä ja samoon tunkionpaikat pellolla 
eikä ne niin vellaantunu. Kun sontaa kuormattihin, niin traktorilla piti samas 
paikas monta kertaa ajaa erestakaasin. Kun traktoris oli paripyörät niin 
paino kohoristuu leviämmälle aluehelle, ja maa ei tivistyny niin paliua, 
kun siiloon jos oli vain yhyret pyörät. Sillä traktorilla piti ajaa monta kertaa 
kylvöpelloollaki.

Äj estäminen
Aina samana päivänä äjestettihin kaikki pelloolle levitetyt sonnat. Ne 

äjestettihin Mullistajalla, se oli kaharen hevoosen vetämä lapiorullaäjes. 
Siinä äjestäjä seisoo päällä, ja siinä saattoo olla viä mättähiäki painona. Näin 
äjestäminen oli tehokasta ja sonta saatihin hyvin seattua multahan. Kun 
sonnat oli saatu Mullistajalla seattua, niin sitte oli viä kova äjestäminen. 
Maa piti saara möyhiäksi ja pehemooseksi, ennenku siihen kylyvettihin. 
Sokurijuurikas-, lanttu-ja pemamaa piti olla syväätte pehemoosta, sentähäre 
ne äjestettihin viä fieteriäkehellä.

Minä en oo äjestäny Mullistajalla, kun molin siiloon viä niin häjyynen 
kun sillä äjestettihin. Ja kun kaharella hevoosella ja Mullistajalla äjestettihin, 
niin siinä piti olla tykysti suittis. Tuos naapuris oli traktori ja ne ajoovat 
rahtia, niin isä pruukas äjestyttää sillä sonnat sekaasinsa. Ei siinä kauvvaa 
viipyny, kun traktori pyörii vainiolla ja äjesti sen. Sen jäläkihin minä äjestin
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yhyrellä hevoosella fieteriäkehellä, joka oli jousiäjes ja Vahteralla. Vahtera 
oli pieneet yhyren hevoosen vetämä lapiorullaäjes, ja sillä aina äjestettihin 
siemenen alle, siis ennen kylyvämistä ja sen peräs minäki oon palio nähny 
mailmaa.

Äjestäminen oli raskasta työtä hevoosillekki, ja hevoosta piti osata 
huiloottaa aina välillä. Ja äjestäjän piti seurata jottei hevoosen kylykiä rupia 
lipajuttamahan, väräjyttämähän, eikä sitä saanu ajaa vahtohon. Hevooselle 
annettihin leipää siinä kun sitä huilootettihin, ja samalla sai äjestäjäki 
huilata. Kun siinä äkehen päällä istuu ja huilas, niin västäräkki tuli siihen 
aiva lähille pömpöttämähän, aurinko paistoo ja leppiä tuuli vain humaji 
jokirannan lepikoos. Vaikka kyllä se oli kovaa tolosuamista se äkehen peräs 
kulukeminen, varsinki niis jokitöyris.

1965 kun mä äjestin tuos toukokuun 20 päivän paikkeella, niin siiloon 
satoo lunta, mä muistan kun oli kylymä ja mulloli vanaha talavitakki pääl
lä. Ei koskaa ennen sitä, eikä sen jäläkihin oo mun äjestäesnäni tullu lunta. 
Siiloon oli kyllä hyvä äjestää, kun aina näki mistä äjes on menny, kun mus
ta maa tuli esihin. Minä en oo varma olisko se ollu sitte se vuosi kun tuli 
kato, mutta kumminki 1960-luvulla tuli katovuosi. Viliat tuli kahuja jottei 
niistä saanu kunnollisia jauhoja. Siat ei ainakaa niitä syöny, ne jäi sellaasina 
kuorina ruuhen pohojahan.

Apulannankylyvö muuttuu
Apulantaa on kylyvetty hyvin monella lailla. Hevooskärryyllä on ollu 

apulantasäkki, son ollu siiloon tuomaskuohnaa ja sieltä on auskarilla hei
telty pellolle. Myöski on palio vakasta käsin kylyvetty, son ollu raskasta 
työtä. Sillä apulantavakka on painanu palio, ja kylyvöpelto on ollu 
pehemoosta kun siinon kävelly. Mä muistan kalakkisalapietari, kotka-, rik
ki- ja superfoosfaatin ja kalisuola nimisiä apupaskoja, niinku apulannasta 
siiloon sanottihin.

Meillä oli 1950-luvulla sijootettuna maamiesseuran hevoosvetoonen 
apulannankylyvökones. Soli aika leviä kones, jottei sillä tarvinnu montaa 
kertaa ajaa, kun saatihin apulanta peltohon laureehinsa. Se levitti apulannan 
pellon pinnalle ja sen jäläkihin piti viä äjestää. Se kones oli hyvin raskas 
hevoosen vetää. Sitä ei olsi saanu jättää sateehin, mutta kyllä se monta ker
taa tuotihin meille kun apulanta oli satees kivettyny sinne. Son maammies- 
seuran kones, mitä siilon väliä, kuuluu aina joskus. Sitte tuli traktorikäyt- 
tööset apulannanlevittäjät. Viska oli sellaanenen kones, joka nimensä mu- 
kaasesti viskas apulannan pellolle leviäksi. Siinä 1970-luvulla yleestyy apu- 
lannansijootuskones, sen sai säärettyä jotta se torellaki sijootti apulannan 
multahan haluttuhun syvyytehen.

Kylyvösiemen
Siiloon kun kylyvösiemen otettihin omasta vihasta aina 1960-luvulle asti
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ja viä myöhemminki. Niin siihen varauruttihin jo syksyllä kun saatihin 
riihittyä, siementä varte jyvistä heti pohorettihin, puhuristettihin, viskurilla 
pois rikkaruohon siemenet ja köykääset jyvät. Kyly vösiemen pantihin aittas 
omahan laarihinsa taltehen kevättä varte. Siementä ei saanu syörä, sen piti 
aina säästää kevääksi, sillä joka fatinsa kravaa, sen ei tartte laariansa laasta. 
Kun oltihin säästä vääsesti talaven aikana, niin viliat piisas, eikä laarinpohoja 
kolisnu. Näin oli siementä kevätkylyvööhin.

Siemenet piti jo ennemmin keväällä irättää, jotta tiettihin kuinka hyvin 
ne itää. Meillä ne irätettihin navetan klasilla, kevätauringon paistehes. 
Puisehen naulalootahan pantihin multaa, sitä oli aina johonaki varastos 
sitä varte, sillä maa oli siiloon viä jääs. Siihen lootahan pantihin poikki
puuksi rispa ja näin saatihin irätettyä sekä kauraa, että ohoraa. Isä pruukas 
läskiä sata siementä ja pani ne siihen multahan, sitä vähä kasteltihin ja kun 
jyvät iti, niin siitä sai heti laskettua itävyysprosentin.

Nopiampaa sai itävyyren koitettua, kun kasteli vanahaa sarkahousun 
pulttua ja siihen pani siemenet, ne iti siinä äkkiä. Siemenen piti itää yli 70% 
ennenku sillä kannatti kylyvää. Itävyytehen vaikutti moni asia, jos oli ollu 
halloja jo varahin ennenku vilia oli tuleentunu. Taikka oli oikeen pahoon 
ollu vilia laos ja iti peltohon päin, niin ei se enää toista kertaa itäny. Entinenki 
mies sanoo, jotta tuloo eres kuiveeta, kun se kylyvi huonosti itävällä 
siemenellä. Muttei tuu kuiveetakaa, josei jyvät irä, sillä orahas son olienki 
alaku.

Siemenet piti viä peitata ennen kylyvämistä, kasvitautia vastahan. 
Peittaus tarkoittaa sitä että simenet peitetähän peittausainehella ns. 
kuivapeittaus. Siinä siemenihin seattihin se peittausainet kuivaltansa 
johonaki tynnyris tai sitä varte teherys peittauslaittehes. Kun jyvät sitte 
kylyvettihin maahan, niin maan kosteus liuotti sen peittausainehen ja se 
hävitti siemenes ja ympäristös olevat taurinaiheuttajat. Peittausainet oli 
elohopiaperäästä. Meillä se peittausainet seattihin johonaki tynnyris nii
hin siemeniihin. Maamiesseura järiesti peittauskurssia ja sillä oli laihnattava 
peittauskones.

Peilauksella saatihin häviämähän monet kasvitaurit, joita tuos 1900- 
1950- luvulla oli torajyviä, nokijyviä ja ruostetta. Myöhemmin kun viliaa 
enämpi syötettihin elukoolle, niin siiloon ostettihin siemenet, ja noli jo 
valamihiksi peitattuja. Ulukomailta tuloo kasvitautia, kun sieltä tuorahan 
viliaa, sieltä on tullu hukkakauraki.

Kylyväminen käsin ja konehella
Kun mies muistaa maata, niin maa muistaa miestä, sillä ei pelto petosta 

salli. Kun maa oli kylyvökunnos ja lämminny, niin siinä oli pehemoonen 
mullan haju ja äjestämisen jäläkihin multa veti kuivapäähän, kuivahti pin
nasta. Siiloon voii ruveta kylyvämähän, mutta jos maa oli vähäki märkää, 
niin sitä mullan hajua ei tullu. Yleensä isäntä kylyvi itte, sillä kylyväminen
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oli tarkkaa hommaa. Ennenaikaa kun kylyvettihin käsin, niin kylyvin- 
vakasta jyvät heiteltihin peltohon.

Meille on ostettu naapurin kans yhtöhöönen hevoosvetoonen kylyvö- 
kones ennen sotaa. Kylyvökonehia oli siiloon vain harvas taloos. Vuonna 
1972 meille ostettiin traktorin perähän kylyvökones, sillä meirän hevoonen 
oli pitäny hävittää, eikä ollu kylyvökonehen vetäjää. Ja olihan se traktori- 
kylyvökones levieet ja jourutti näin kylyvämistä. Muttei kylyvökones ollu 
silloonkaa viä mikää yleenen, monet kylyvi käsin tai käyttivät rahtikonesta.

1980-luvulla hankittihin yhyristelmäsijoottaja. Sillä sai samalla kerralla 
apulannan, siemenet ja viä heinänsiemenenki kyly vettyä sopivahan, halut- 
tuhun syvyytehen. Tämä jourutti palio kylyvötöitä, eikä tarvinnu niin mon- 
taa kertaa ajaa pellolla. Se säästi aikaa ja polttoainetta, eikä pellon pinta 
tivistyny kovaksi.

Meillä tehtihin aina ennen kylyvämistä kylyvökonehen kiertokoet. Tämä 
tehtihin kylyvettävistä siemenistä, kylyvökonehen ohojeeren mukahan. 
Tämän kokehen tarkootus oli se, että kylyvökones saatihin säärettyä niin, 
että se valutti halutun siemenmäärän hehtaarille. Tämä koet tehtihin joka 
siemenerälle ja joka vuosi. Näin saatihin siemenille sopiva tiheys, kylyvös 
ei tullu liika harvaa, mutta ei liika tihiääkää.

Minä olin aina isännän kanssa tekemäs tätä kiertokoetta. Kun siemenet 
oli laitettu koneesehen, niin konehen alle laitettihin muovi. Konehes oli 
veivi ja se laitettihin paikallensa ja konehen ohojeeren mukahan sitä veiviä 
kierrettihin määrätyn monta kierrosta. Sen jäläkihin muoville varissehet 
jyvät kaarettihin muovipussihin ja ne punnittihin nokkapuntarilla. Joskus 
ensimmääsellä kerralla oli konehes oikia asetus, mutta kyllä se koet tehtihin 
toisenki kerran jos tarves vaatii, välillä muutettihin vain asetuksia.

Heinänsiemenen kylyväminen
Joka kevät osa kylyvööstä kylyvettihin myöski heinälle. Ja mikä vainio 

kylyvettihin heinälle, niin soli suunniteltu jo sonnanajon aikana. Heinän
siemen kylyvettihin heti jyvään kylyvämisen jäläkihin, siihen päälle. Sillä 
se iti ensimmääsnä vuonna ja siitä tuli satua vasta seuraavana kesänä. 
Heinästä otettihin monta satua, siitä tehtihin heinää kolomena, neliänä 
kesänä.

Maamiesseuralla oli heinänsiemenen kylyvökones ja sitä laihnattihin. 
Se kylyvökones oli ihimisvoimmin lykättävä. Siinä oli kottikärryn malli
sen rungon päällä poikittaan tuos kolomen meeterin pituunen puinen loota, 
johonka ne siemenet pantihin. Looran sisällä oli hariat ja ne sai pyörimis- 
voimmansa konehen pyörästä, ne hariat varisti siemenet maahan looras 
Olovista reijistä. Aukon kokua säätämällä sai halutun kylyvötiheyren.

Minä muistan kun sitä heinäsiementä kylyvettihin aina ehtoolla, kun 
siiloon oli tyven. Siinä kylyväes voii olla toinenki henki apuna ja vetää 
narulla sitä konesta. Jos tuulella kylyvi, niin siiloon ei siemenet menny
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tasaasesti, sillä heinänsiemenet oli köykääsiä. Myöski vakasta käsin kyly- 
vettihin pienempiä heinänsiemeneriä ja siiloon varsinki piti olla hyvin ty
ven. Kun tuli yhyristelmäsijoottaja niin sillä sai samalla kertaa kylyvettyä 
myöski heinänsiemenen.

Kauraa ja ohoraa
Kauraa ja ohoraa kylyvettihin ja isä pruukas kylyvää myöski sekulia, 

soli kauraa ja ohoraa sekaasinsa, siitä sai yleensä hyvän särön. Isän aikana 
meillä oli Isoollajoella isän ittensä raivaamaa maata, sinne pruukattihin 
kylyvää kauraa. Se oli nevamaata ja monaasti sinne kylyvettihin rouran 
päälle, niin se paremmin kerkis tuleentumahan ennen halloja. Siä kasva- 
tettihin myöski heinää.

Kylyvöjen lopuuksi kylyvettihin peluskia, soli vihanrehua, siinoli kauraa 
ja hernestä. Sitä annettihin kesällä lisärehuksi lehemille ja mullikoolle. 
Viikattehella niitettihin ja syrpyskopalla ja pikkukärryyllä hajettihin, kunei 
aina viittiny hevoostakaa sitä varte asettaa. Samoon myöski rehukaalia kyly
vettihin lisärehuksi ja sitä kans niitettihin viikattehella.

1960-luvun lopuus ja 1970-luvun aluus alaattihin kylyvämähän lairuun- 
ruohua. Soli sekootus Rai-heinää ja Nurminataa, ja siitä kasvoo oikeen lehte- 
vää ruohua. Yleensä se kylyvettihin heti kun maa oli vain siinä kunnos, 
sillä sen piti saara nopiaa kasvamahan. Se oli kyllä hyvin nopiakasvuusta 
ja pienestäki alasta sai lehemille hyvää syötävää. Myöski heinämaat ja vana- 
hat laituumet piti lannoottaa, niihin kylyvettihin apulantaa pintalannoo- 
tuksena.

Ei oo kylyväjä viisahaksi tullu
Isä aina pruukas sanua nuon ja eikä oo vuoret velieksiä. Sillä jokahinen 

kevät oli erimoinen ja ilimat sen vaikutti, oliko varahaanen taikka myö- 
häänen kevät. Kylyvämisen onnistuminen johtuu monesta eri asiasta. Ja 
kun isännän askel pellon höystää, niin vastuu oli isännällä, sen oli herettävä 
koska kylyvää. Siiloon kun kylyvi savimaihin, niin maa piti olla kylyvö- 
kunnos. Jos maa kylyväes oli liika märkää, niin se ensinnä kärsii sitä ja jos 
tuli kuiva aika, niin se kärsii kuivuutta. Hiesumaat ei ollu niinkää tarkkoja 
koska niihin kylyvi. Mutta joka täysin kourin kylyvää, niin se täysin kou
rin koriaa.

Unkaamisen tarkootus oli, jotta kylyvöpellon pinta tasaantuu ja multa- 
kokkarehet murenoo, ja orahat nousoo tasaasesti pintahan. Unka oli n. 1,5 
meeterin mittaanen puupölökystä tehty peltojyrä. Se oli hevoosvetoonen 
ja siinä päällä oli istuun johona unkaaja istuu heinäpussin päällä. Unka oli 
oikiastansa jyrän esiastet. Isä pruukas myöski larata kylyvöpeltoja, lata oli 
flankuusta tehty ovia muistuttava lava, hevoonen veti sitä ja ajuri seisoo 
siinä laran päällä. 1973 meille hankittihin traktorivetoonen Kamrik-jyrä.
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Ohoranjyvä kasvattaa keväällä kylyvämisen jälkihin juurakkua. Piti olla 
tarpeheksi lämmintä ennenku ohoran orahat nousi pintahan. Varsinki jos 
sattuu olemahan kylymä ja sateenen kevät, niin siiloon sanottihin, jotta 
ohora on jo itusuulla. Ja sitte vasta kun tuli ensimmäänen lämpöönen päi
vä, niin orahat nousi heti päälle. Kylymänä ja sateesena keväänä roskat 
kyllä nousi pintahan, ja ne pakkas valloottamahan orahat. Kun tälläästä 
kylymää ja märkää oli, niin isä ajoo koko orasmaan hevoosella ja piikkiä- 
kehellä. Näin roskat siinä kärsii ja orahat sai ilimaa ja rupes oikeen öösää- 
mähän, kasvamahan.

Roskia ei ennenaikaa pruukattu kemiallisesti toriua, eikä niitä niin paliua 
ollukkaa. Eikä myöhemminkää monena keväänä oo tarvinnu niitä toriunta- 
ruiskutuksia teherä. Kun maa oli hyväs kylyvökunnos ja oikiahan aikahan 
kylyvi, niin orahat pääsi hyvin kasvunalakuhun. Vaikka roskia vähä oliki, 
niin ne jäi orahien alle, ja tukehtuu siä. Sokurijuurikas, lanttu ja perna- 
maan roskat krökyttihin ja nypittihin pois, eikä niitä koskaa millää aine- 
hilla toriuttu.

Siiloon kun pellot oli avo-ojis, niin kylyvönteon jäläkihin kaikki kyly- 
vöpellot piti multia. Se tarkootti sitä, että ojat piti kulukia lapion kans ja 
heitellä sieltä pois kaikki mättähät ja multakokkarehet. Sillä niitä oli sinne 
aina putoollu, kun maata oli muokattu, ja näin ojakki pysyy paremmin 
auki.

Aijallansa airanpano...
Palio on aika muuttunu, kun vuosisaran aluus tehtihin tiheetä panen- 

toaitoja. Ja niiren jäläkihin tuli piikkilanka- ja riukuairat, sähköpaimen ja 
lasikuitupaalut. Kun kylyvöt oli tehty, niin sitte oli jo kova kiirus airan- 
tekohon, jotta sai panna lehemät pihalle. Kyllä niitä aitoja oli voitu jo kyly
vönteon väliski vähä teherä, varsinki jos oli pitkä kevät, kylymä ja sateenen, 
eikä kylyvöpellolla voinu teherä mitää. Aitavärkit oli jo kevättalvella teh
ty valamihiksi. Ei kaikkia aitoja tarvinnu joka kevät teherä, mutta kaikki 
airat piti käyrä läpitte, ja kattua jotta non ehejiä ja rikkinääset koriata.

Piikkilanka-aita ja sähköpaimen
Soran jäläkihin ruvettihin saamahan piikkilankaa, ja viä tuos 1950- ja 

1960-luvuullaki, tehtihin piikkilanka- ja riukuaitoja. Piikkilanka-aitahan 
tolopat piti olla paksuja, sillä airan piti kestää. Lehemät puski joskus tois
tansa aitaa vaste, niin siiloon heikoonen kaatuu ja meni rikki. Maahan lyö- 
tihin ensinnä rautakangella reikä johonka se toloppa lyötihin, ja lekalla se 
viä taottihin lujahan. Toloppihin naulattihin joko keskelle riuku taikka kaksi. 
Ja siihen ylä- ja alapuolelle verettihin piikkilanka.

Piikkilanka-aita piti teherä hyvin huolellisesti. Piikkilankakerä oli he- 
vooskärryyllä taikka pikkukärryyllä ja sitä siitä juoksutettihin ja kiristettihin. 
Piikkilanka piti tulla hyvin kiriälle ja se naulattihin sinkilööllä kiini tolop-
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pahan, se oli kestävä aita, kun se hyvin tehtihin. Mutta se oli vaarallinen 
siiloon jos lehemät sai sen jostaki syystä kolattua, rikottua ja menivät siitä 
ylitte. Kyllä siiloon saattoo tulla utareesehen ja nisihin pahojaki palakehen- 
kieliä, ja niistoli sitte taas oma tohtoroomisensa, hoitamisensa. Pikkuvala- 
mettia, Valmet 14-20 hv, on sanottu piikkilangankiristäjäksi, se jaksoo ve
tää piikkilangan kiriälle, muttei katkaasta.

Sähköpaimen otettihin käyttöhön meillä 1950-luvun aluus. Mutta vain 
osa airoosta tehtihin paimenaitaa, ja loput oli viä piikkilanka-aitaa. Pai- 
menairan teko oli muutoon samanlaasta, kun piikkilanka-airanki, mutta 
tolopat ei tarvinnu olla niinkää paksuja. Kun tolopat oli lyöty maahan, 
niin sitte niihin naulattihin kiinni posliiniset knupit. Ja rautalanka kierret- 
tihin knuppien ympäri tolopasta toisehen.

Paimenlangan tällääminen oli tarkkaa työtä. Sitä sai vain sen verran 
pärvöttää kerältä, kun kierti niihin knuppiihin. Jos se lanka pääsi löyhälle, 
niin siihen tulla kiepsahutti nukkapränni, lanka meni kieruhun ja metalli 
väsyy siitä kohorasta niin, jotta se katkes. Aitahan pantihin yks taikka kaks 
lankaa, kun pantihin kaks lankaa, niin siiloon se aita oli varmempi. Lehemät 
pakkas olemahan sellaasia, jotta ne söi langan alaatte, mutta kun oli kaks 
lankaa, niin se alimmaanen oli niin alahalla jottei ne saanu sieltä niinkää 
syötyä.

Olli-sähköpaimen.
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Olli-paimen oli suunnillensa tasapohojaasen sangoon muotoonen ja ko- 
koonen. Sen sisällä oli patteri, joka oli kuuren voltin kuivaparisto ja siitä se 
sai voiminansa. Kun lehemä siihen lankahan koitti, niin se sai iskun. Mut
ta kyllä lehemät sen turvallansa haistoo jos oli virta päällä, ei niiren tarvinnu 
kun mennä siihen langan lähille. Ja lehemät käytti heti tilaasuutta hyväk
sensä, jos virta ei ollu päällä. Ne nojas niin lujaa siihen lankahan, kun ne 
söi jotta se kyllä joskus katkeski. Aina piti muistaa panna paimen päälle, 
eikä siitä muutoon mi tää hyötyä olsi ollukkaa.

Yks lehemä oli sellaanen jotta se sarvellansa purotti paimenen siitä 
telihestä pois ja näin virta katkes, ja sitte ne meni pahantekohon. Ei se mitää 
jos ne meni omahan peltohon. Mutta jos ne sattuu menemähän vaikka kran- 
nin ohoravainiohon, niin soli kauhiaa kun ne siä kahalas ja tramppas. Meillä 
oli yks Tähärikki, soli niin kovapäinen, jotta se aina nojas langan poikki 
vaikka oli virtaki päällä. Sillä oli oikeen suuret sarvet, niin isä teki sille 
kuparilangasta niihin sarvihin anteenit. Ja kun ne otti lankahan, niin se 
lehemä sai kovat iskut. Ei sitä anteenia tarvinnu montaa päivää pitää, kun 
Tähärikki kans pysyy airoos.

1970-luvulla hankittihin verkkovirtahan kytkettävä sähköpaimen, Verk- 
ko-Olli. Soli palio tehokkahampi, kun vanaha patterikäyttöönen Olli. Siinä 
Verkko-Ollis teho piisas vaikka oli pireekki aita. Mutta kyllä meilläki oli 
kaks niitä Verkko-Ollia, oli lehemien ja toinen hehevojen ja vasikkaan 
vainiohon. 1980-luvun aluus meille hankittihin lasikuituuset aitapaalut, 
niillä oli heleppo teherä aitaa. Ja ne tarvitti vain jalaalla painaa maahan ja 
lankana oli muovin ja kuparilangan yhyristelmä joka oli niinku narua.

Itikat pihalle
Lehemään, joita sanottihin myöski itikooksi, pihallepano oli kans yks 

tapahtuma maatalouren vuoren työn kierros. Ja kun noli saatu pihalle, niin 
siitä alakas karialle lairuunkausi. Ja samalla karianhoitajalle siltä osalta 
vähä helepoot jakso, mutta muita töitä tuli senki erestä tilalle. Keväällä 
kun siä navetan takana kuliettihin, niin heti ne lehemät navetas haistoo, 
jotta kohta pääsöö pihalle, ja ne rupes siä huutelemahan ja kiekkaamahan. 
Lehemät pantihin pihalle tuos toukokuun lopus taikka aiva kesäkuun aluus, 
se riippuu vähä ilimoosta ja siitäki kuinka oli ruoho alaannu kasvamahan.

Joskus keväällä ruoho rupes varahin kasvamahan, varsinki jos siihen 
oli varahin kylyvetty apulantaa. Jos sattuu tulemahan halla, niinkun yhte
nä kesänä tuli, ja sen seurauksena tuli lehemihin lairuunhalavauksia. Kun 
halla otti heinähän, niin se vaikutti sen magnesiumin tasapainohon, ja sen 
seurauksena lehemä halavaantuu aiva kun poikimahalavaukses. Mutta kun 
eläänlääkäri antoo lehemälle suonehen magnesiumia, niin se nousi ylähä 
ja parani.

Lehemät pantihin pihalle aina tuos ehtoopäivällä, kunei aurinko enää 
niin kovaa paistanu, siiloon muutos pimiästä navetasta ei ollu niin suuri.
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Ensimmääsnä päivänä ne oli tuos pari tiimaa pihalla ja seuraavana päivä
nä sitte jo kauvemmin, sillä ne piti totuttaa pihallaolohon. Lehemät oli 
pitkän talaven seisonu navetas, eikä nollu paliua liikkunu, mutta kun ne 
pääsi pihalle, niin kyllä ne hyppeli. Vaikka sanotahanki, jottei vanaha lehe- 
mä muista vasikkana ollehensakkaa. Mutta kyllä toisia vanahojaki lehemiä 
niin lujaa vasikatti. Ei sitä kyllä voisi uskua, jollei itte olsi nähäny kuinka 
köykääsesti vanahanki lehemän takajalaat nousoo ilimahan, kun se pääsöö 
laituumelle.

Lehemillä oli olemas valtataistelu, kuka on johtaja. Vanahemmat lehemät 
sen muisti erellisestä kesästä, mutta nuoremmat ei viä tienny. Kun lehemät 
tälläs sarvensa vastatusten ja rupes oikeen lujaaki puskemahan toistansa, 
niin siinä sivus seurattihin tilannesta. Siiloon kun ne puski sarvet, siis päät 
vastatusten ei ollu hätää, niiren annettihin vähä koittaa. Mutta kyllä silloon- 
ki piti olla valamihina ja seurata tilanesta ja tarvites lyörä kepillä sarvien 
välihin, jotta nolis lakaannu. Mutta siiloon jos ne rupes puskemahan tois
tansa mahahan taikka utareesehen, niin siiloon piti nopiaa mennä häsyyhin, 
apuhun. Kyllä siinä ihiminenki sai kattua, jottei jääny jalakoohin, sillä 
lehemät ei siinä pihalleppanon tilantehes kuullu eikä nähäny mitää.

Kyllä sitä monta kertaa ajatteli, jotta kuinka ne lehemät oikeen pysyy 
pystys, kun ne täyttä karkua lähti navetasta. Navetan laattialle pantihin 
kyllä pehua, pientä silippumoskaa ja myöski santaa, jottei nolsi siinä klohas- 
tellu. Kun ne pääsi vainiohon, niin toinen lehemä voii rauhas ruveta syömä
hän heti ja toinen hyppeli takajalaat ilimas. Ja siinä veräjällä kans piti olla 
ihiminen, sillä joku lehemä saattoo yhtäkkiä samantien laukata navettahan 
takaasi.

Joka kesä soli erimoista se lehemään pihalleppano, minäki muistan sen 
aika pitkältä äijältä, eikä kahta samammoista kertaa oo ollu. Se riippuu 
aina vähä siitä oliko samat lehemät, niin ne tiesi valta-asemansa. Mutta jos 
oli vanahoja lehemiä hävitetty ja oli usiaat nuori lehemä, niin siiloon oli 
kova taistelu herruuresta. Lehemis on kans eri luontoosia, on rauhaa rakas
tavia ja sitte nokkimajäriestystä hyvin tarkoon nourattavia.

Laituumia piti myöski hoitaa. Kun tuli lasikuitupaalut ja naru langaksi, 
siiloon airanteko oli heleppua ja köykäästä, minäki aina siirtelin niitä aito
ja. Sillä lehemiä piti syöttää pienis lohkoos, niin ne söi laituumen tarkem
min. Kun yks lohko oli syötetty, niin ne siirrettihin toisehen. Näin toiset 
lohkot jo kasvoo, ja niistä voitihin pitkäksi jäänehet ruohotupsut niittää 
pois ja kylyvää niihin apulantaa. Aitaan alustat niittettihin, jottei heinä 
ottanu lankahan, eikä johtanu virtaa maahan.

Lehemille vettä
Lehemillä piti olla aina vettä silloonki kun noli pihalla. Kun koto- 

markiilla ei ollu tarpeheksi vettä, niin niitä kulietettihin ja lairunnettihin 
luoman toisella puolella olevis vainioos. Siä oli luoman lisäksi myöski
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ojannes ja joki josta ne sai juora. Niiren kuliettaminen oli kyllä hankalaa, 
kun ensi piti mennä maantien ylitte, vaikkei siiloon niin paliua autoja kulu- 
kenukkaa. Ja viä piti mennä luoman ylitte ja jokku lehemät pakkas siinä 
pelekäämähän, kun puinen silta kopisi niiren sorkkaan alla. Kyllä ne jos
kus matkalla pakkas puskemahanki. Yks lehemä oli sellaanen jotta se aina 
livahti erelle, ja siinä toisen eres se kattoo taansa ja ärsytti sitä. Sitä pruukatti- 
hin sanua, jotta se vetää kyrää, se niinkun kyrääli ja takana tuleva rupes 
sitä puskemahan. Mutta kyllä ne yleensä meni aiva rauhas ja nutihinsa, 
perätysten.

Vetet vähitellen rupes laskemahan luomas ja joes, ja ojantehet hävis. 
Siiloon lehemille piti saara muolta vettä, ja kokeeltihin lyörä putkia sinne 
vainiolle ja saatihinki tulemahan vettä. Siinoli lehemille kylläksi vettä ja 
sitä hajettihin niille kotiakki. Mä muistan kun lehemät oli kotovainios, ja 
mä sellaasena flikkaasena korrasin vettä sangoolla pihaprunnista. Ja vein 
ne vanahoolla raskahilla meijäritonkilla ja pikkukärryyllä vainiohon. Siä 
oli rautaanen tynnyrinpuolikas johonka mä sen veten kaaroon, kyllä ne 
lehemät olovana palio sitä vettä joi.

Senjäläkihin kun laitettihin painesäiliö, niin vettä oli kyllä. Siiloon sai 
vain muovilangella, letkulla, panna kraanasta sitä menemähän lehemään 
pönttöhön. Sen piti muistaa jotta pani kraanan kiinni, jottei prunni juossu 
tyhyjäksi, kyllä se joskus tyhyjäksi meni. Siitoli kova homma, kun pump
pu kerkis hörppäämähän tyhyjää, se pumppu oli juotettava ennenku vesi 
alakas taas tulemahan. Senjäläkihin kun vettä oli kotomarkiillä kyllä, niin 
lehemät lairunnettihin aiva kotopelloolla.

Vasikat ja hehevot pihalle
Lehemät oli saatu jo kunnialla pihalle, mutta viä oli hehevojen, jokka 

oli hiehoja, ja vasikkaan aitaan teko ja pihalleppano. Kun sahattihin värkki- 
puita, kakkosnelosia, 2x4 tuuman flankkuja, niin siinä samalla tuli vahavoja 
rispoja ja niistä sai tehtyä oikeen hyvän airan. Josei niitä rispoja ollu, niin 
sitte käytettihin riukuja. Kun oikeen hyvin teki sen vasikkaan airan, niin 
se kesti usiamman vuoren, eikä tarvinnu kun keväällä sitä vain vähä paik- 
kaalla ja koriaalla.

Vasikoolla oli pieni pää, niin sitä varte airasta piti teherä tihieet, jottei 
ne tukkinu sitä airan rakohon. Ja vasikkaan airasta tehtihin korkieet, sillä 
ne voi heleposti hypätä siitä ylitte, sisäpuolelle pantihin viä paimenlanka. 
Pihalle pantihin sellaaset erellisenä syksynä ja keväällä syntynehet lehemä- 
vasikat. Sonnivasikat jätettihin navettahan, kun niitä kasvatettihin liha- 
kariaksi.

Ei trenkää ruveta hullun kans vänkäämähän, eikä vasikan kans hyppää- 
mähän. Kun vasikkaa vietihin pihalle, niin sitä ensinnä opetettihin aitahan. 
Ohkaasesta köyrestä tehtihin kriimu ja se pantihin vasikan päähän ja se 
vietihin sillä köyrellä vainiohon. Ja samalla se vietihin siihen airan lähille
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ja opetettihin siihen paimenlankahan. Kun vasikka siinä nuuskii ja turpa 
otti lankahan, niin se sai iskun, ja se oppii tietämähän airan. Ja se tiesi sen 
seuraavanaki kesänä. Vasikat ei nähäny mitää, kun niitä vietihin pihalle, 
ne pelekäs toistansakki, vaikka nolis ollu navetas samas karsinas. Siiloon 
kun vasikka oli siinä aitaukses irrallansa ja sinne tuotihin toinen vasikka, 
niin se siä vainos oleva saattoo yhyrellä poukkauksella hypätä airan ylitte.

Sentähäre oli hyvä ensinnä pitää niitä narus, jottei ne lähteny hyppe- 
lemähän, mutta kyllä ne aika äkkiä oppiivat tutustumahan toisihinsa. Va
sikat pirettihin pihalla koko kesän. Siä aitaukses oli katos sitä varte jotta ne 
sai mennä kalaveesehen kesäkuumalla ja sateensuojahan. Sinne katoksehen 
vietihin pahanoota kuiveeksi ja annettihin myöski kuivia heiniä. Ja niillä 
oli aina saatavilla puhurasta vettä ja nuolukivi tai fati josta ne sai nuolla 
kivennäästä.

Hehevoolla oli kans oma laituumensa, siinoli yleensä kaks paimenlan- 
kaa, ne oli heleppo panna pihalle, jos noli ollu jo vasikkanaki. Mutta jos ne 
vasta suurena, tuos vuoren taikka toisella vuorella olovana enskerran panti- 
hin pihalle, niin soli jo kova homma. Niille kans pantihin kriimu päähän, 
sillä oli heleppoot taluttaa, kun niitä vei. Mutta ne saattoo topata yhtehen 
paikkahan ja seisua siinä. Noli siitä verettävä ja toisen lykättävä, ja niitä sai 
lykäätä aiva kun härkää hankehen. Jos ne taas päästi vapaasti menemähän, 
niin ne saattoo vain kävellä läpi aitaan. Kun noli jo suuria, melekeen lehe- 
män kokoosia, niin ei siinä aita mitää painanu, mutta kyllä neki sitte oppii. 
Hehevot oli kans koko kesän pihalla, ja niillä oli siä vettä ja kivennääsiä.

Pernaan istutus
Pernat pruukattihin istuttaa tuos kesäkuun alakupäivinä. Siiloon oli maa 

ja ilimaki jo lämmenny. Soli tarkka homma, vaikka sitä sanottihin, jotta 
nakellahan pernansiemenet maahan. Mutta kyllä soli kaukana nakkelemi- 
sesta. Isä ajoo aamulla pernatarhat auki ja siihen istutettihin hyvin itäne- 
het siemenet. Pemansiemenkopat ja myöhemmin loorat vietihin hevoosella 
pellon pyörtänöölle. Pernat oli irätetty lämpööses, meillä ne pruukattihin 
irättää tallis, kyllä niis oli joskus hyvinki pitkät irut.

Jokahinen otti sankoohinsa pernansiemeniä ja pisteli niitä yksitellen va- 
kohon. Mukuloolla oli pieneet sankoo ja aikuusilla suureet, kuki teki voim- 
miensa mukahan. Pernansiemenet piti panna vakohon itu ylähäppäin ja 
jättää sellaanen kengän mittaanen väli. Koko päivän ne pernanvaot oli auki, 
jotta maa oikeen lämpes ja ehtoolla isä ajoo ne tukkohon. Huushollin koko 
väki pruukas olla siinä pernanistutukses. Kyllä mä muistan sen tuntehen 
kun saatihin pernat istumahan, ja mäki tunsin teheneheni jotaki tähärellistä. 
Ja kun sieltä pellolta tultihin pois, niin mä muistan kuinka siiloon aina 
aurinko paistoo ja meirän suuret tuomet kukkii. Siitä tiesi että kesä oli tullu.

1970-luvulla hankittiin naapurin kanssa pemanistutuskones, sen sai yhy- 
ristettyä piennarkyntölaitteesehen, ja sillä sai nätysti, heleposti, istutettua
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pernat ja myöski mullattua. Se pantihin traktorin perähän ja ajurin lisäksi 
tarvitti kaks ihimistä, ne istuu siinä istutuskonehen päällä ja purotteli per- 
nansiemenet vakohon, jonka se kones aukaasi ja täytti samalla kertaa. Sii
nä tuli aina kaks tarhaa kerralla ja siinä hommas mukulakki kävi täyrestä. 
Pernamaa mullattihin kun plantut tuli pintahan, siinä multaamises torellaki 
peruna-auralla ajettihin niiren tarhaan ja samalla planttujen päälle multaa, 
siinä samalla alakavat roskakki jäi mullan alle. Yleensä ainaki kaks kertaa 
kesäs mullattihin. Kun myöhemmin kesällä pernamaahan kasvoo roskia, 
niin ne krökyllä ja käsin peraattihin.

Jurnun, sokurijuurikkahan, kasvatus
Meillä vilieltihin sokurijuurikasta 1950-luvulla. Sokurijuurikas oli tuol- 

loon uusi kasvi ainaki tääpäin. Meillä sitä vilieltihin 40 aarin ala vuosittaan. 
Se oli siiloon sopimusvilielyä ja meilloli sopimus tehty Lännen Sokerin 
kans, soli teheras joka jalosti ne jurnut. Sokurijuurikasta sanottihin jurnuksi. 
Soli hyvin vaativa kasvi ja sen kans piti olla huolellinen, kaikki piti teherä 
äijällänsä, kylyvää, harventaa ja vetää. Näin voii saara hyvän särön, mutta 
kyllä soli palio ilimoostaki riippuvaanen sen kasvu.

Kylyväminen ja tuholaaset
Maa johonka jurnua kylyvettihin piti olla syväätte fältättyä ja pehe- 

mooseksi äjestettyä. Siihen pantihin vahavahan hyvin palanutta sontaa, ja 
sitte viä apulantaa, sekä hivenaineeta. Niistä minä muistan ainaki boraatin, 
joka sisälsi booria. Kyllä viä seuraavinaki vuosina jurnupellos kasvoo hy
vin, kylyvi siihen sitte mitä tahansa. Tää meirän kylällä oli Päntäneen Maa
miesseuralle hankittu hevoosvetoonen sokurijuurikkahan kylyvökones, sen 
sai myöski harauställihin ja seuran jäsenet sai laihnata sitä.

Kun maa oli hyvin syväätte muokattua, multavaa ja lämmintä, niin 
siiloon voii jurnun kylyvää. Maharollisimman varahin yritettihin kylyvää, 
sillä se tartti pitkän kasvukauren. Siiloon jurnun siemenet oli pieniä, kun 
niitä kylyvettihin, ne tuli tihiähän ja plantut oli kans tihiäs. Kylyvämisen 
jäläkihin hartahasti orotettihin jotta ne itääs, jos oli kuiva ja kylymä ala- 
kukesä, niin sitä sai kauvvanki orottaa. Solis ollu hyvin tärkiää, jotta nolis 
nopiaa pääsny kasvun alakuhun, sillä kesä ei ainakaa loppupäästä ollu 
pitkä.

Sen jäläkihin kun jurnun plantut ilimestyy pintahan ja tuli kaharelle 
leherelle, niin sitte alakas kova huolehtiminen ja vahtaaminen jottei tuho
laaset niitä syöny. Tuhohyönteesiä oli usiammanki moisia jokkoli vaarana 
niille plantuulle. Oliskahan niiren leheret ollu makoosia, kun tuholaaset 
niin tärkiää niitä söi. Toriunta-ainet sekoottettihin vetehen ohojeeren muka
han. Tällä liuoksella isä reppuruiskulla ruiskutti, se ruisku oli niinku rep
pu joka nostettihin ruiskuttajan selekähän.
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Myöski jauheella niitä toriuttihin. Isä teki sellaasen telinehen, soli pitkä 
riuku johonka se sitoo neliä vanahasta karteekikankahasta sirottua pussia. 
Niis pussiis oli sitä jauhetta ja ne pussit oli sirottu siihen riukuhun justihin 
niiren plantturivien kohoralle. Mä muistan kun isä käveli hilijoollensa ja 
vähä nytkähytteli samalla, niin sitä jauhetta varisi justihin niiren planttu
rivien päälle. Kummä sitä nyt ajattelen, niin soli siiloon justihin sellaasta 
täsmätoriuntaa.

Harventaminen
Jurnujen harventaminen piti teherä äijällänsä. Harventamahan alaat- 

tihin, kun plantus oli muutama lehti, siinä soli juhannuksen aikoohin, kuin
ka plantut oli alaannukki kasvamahan. Harventaes kontittihin, niin jotta 
harventajan polovet oli plantturivin molemmin puolin. Polo vihin tällättihin 
pehemustetta, säkistä taikka vanahasta villapaitaretusta, se sirottihin na
rulla kiinni. Sillä maa oli kovettunu, vaikka se olis kylyvöaikana ollu hy- 
vinki möyhiää. Harventaminen tehtihin harvennuskuokalla ja planttuja 
sai jättää vain yhyren paikkahansa, muutoon ne ei kasvanu suuriksi.

Pernankaivokrökky ylinnä, siilon kaivettu pernat.
Alla oik. sokurijuurikkahan harvennuskuokka ja listimäveitti.
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Sitte jos sattuu olemahan pireet väli johona ei ollu planttua, niin siihen 
piti istuttaa. Tihiästä paikasta otettihin sillä harvennuskuokalla planttuja 
ja ne istutettihin siihen tyhyjähän paikkahan. Myöhemmin kun nämä istu
tetut plantut oli juurtunu, niin ne piti viä harventaa.

Myöhemmin ruvettihin ottamahan heti näistä istutetuusta plantuusta 
liiat pois, näin ei tarvinnu toista kertaa harventaa. Harventaminen tapah
tuu niin, jotta kuokka oli harventajan oikias käres, ja kuokalla työnnettihin 
taimirivin ylitte, niin että siitä lähti pois liiat taimet ja roskat. Koko äijän 
pirettihin kiinni siitä taimesta joka jäi maahan kasvamahan, ja huolehrittihin 
jottei se vahingootu, ja sitte kuokka verettihin takaasin.

Harventamisen jäläkihin ne harattihin samalla konehella jolla oli kyly- 
vettyki, se vain laitettihin haraamiställihin. Siinä oli terät jokka möyhenti 
plantturivien välit ja samalla hävitti roskat. Näin oli jurnumaa hetken kun- 
nos. Mutta kyllä sitä piti kesällä viä usiamman kerran krökytä, harata, pitkä
vartisella kuokalla, jotta roskat pysyys kuris, ja samalla plantut sai ilimaa 
ja maa möyheni. Kyllä sitä jurnumaata kaiken kesää pirettihin silimällä, 
seurattihin, jottei roskat saanu valtaa. Mä en oo aiva varma harattihinko 
sitä viä toisenki kerran sillä konehella. Soli tärkiää että jurnumaalla ei ollu 
roskia, nolis vieny voimmaa ja vallannu alaa jurnuulta ja olishan sollu kau- 
hian näköönenki.

Meillä oli siiloon 1950-luvulla Päntäneen Maamiesseuran järiestämät 
sokurijuurikkahan harvennuskurssit. Opettajana oli Lännen Sokerin kon- 
sulentti Ilmari Varamäki. Mä muistan kun se sanoo, kun ihimisen ei oo 
hyvä olla yksinänsä, mutta sokurijuurikas tykkää olla yksinänsä. Se tarkootti 
sitä, jotta saa olla vain yks planttu paikasnansa. Myöski Etelä-Pohjanmaan 
Maanviljelysseuran koneskonsulentti U. K. Rantala opasti konehien käyttyä 
sokurijuurikkahien vilielys.

Nauris, lanttu ja turnis
Vanahahan aikahan on sanottu, jotta mettumaarin auttu on naurihin- 

kylyvöpäivä. Ja maan, johonka naurista kylyvettihin, piti olla niin läm- 
pööstä, jotta siihen olis tariennu istua paliahalla takapuolella. Naurista 
pruukattihin kasvattaa muruksi ja pahoita se syötihin maaltapäin. Meillä 
kasvatettihin 1950-luvulta aina tuohon 1970-luvun alakupuolelle asti lant
tua ja joskus tumipsiaki. Noli juurikasvia ja lehemille hyvää ravintua, siiloon 
sanottihin, jotta lanttu nostaa mairon rasvaprosenttia. Turnipsista sanottihin 
jotta siinon vain vettä, mutta joku siihen sanoo jotta sonki hyvää vettä.

Lantun ja turnipsin viliely ei ollu juuri niin suuritöistä kun jurnun viliely. 
Kyllä ne kans piti harventaa, mutta ne sai harvennettua pitkävartisella 
krökyllä, eikä tarvinnu konttia. Eikä niiren harventaminen ollu niin tark
kaa vaikka jäi kakski planttua paikkahansa. Sillä lantut oli muoroltansa 
pyöreetä, niin ne kasvoo kaheliansa jos oh kaks yhyres. Kyllä monaasti 
kun heinäaikana ei aina keriinny krökkyämähän lanttumaata, niin saattoo
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savikkahat kasvaa lanttujen ylitte. Mutta isä vain sanoo, jotta hyvä maa 
täytensä antaa. Mutta kun heinät oli saatu latohon, niin kyllä nopiaa piti 
mennä lanttumaata perkaamahan.

Lehemänkusi, virtsa
Lehemään kusi, virtsa, on aina otettu taltehen, sillä son hyvää voimmaa 

pelloolle. En tiä varmasti oliko vanahas navetas kusilaaria, virtsakaivua, 
sillä soli rakennettu aiva tuos 1900-luvun alakupuolella. Mutta kyllä silloon- 
ki on kusi otettu taltehen, son imeytetty kontomättääsihin. Meillä nostettihin 
kontua Mustaasnevalta. Konto, joka oli turvetta, kuokittihin keväällä kuiva- 
mahan ja kesällä ne mättähät käännettin, jotta ne kuivaas toiseltaki puolel
ta. Vanahat ihimiset sanoo, jotta josei muutoon kesällä tuu saretta, niin 
menöö kääntämähän kontomättähät. Siä nevalla oli harva lato johonka ne 
kuivat mättähät koottihin säilytyksehen ja sieltä niitä hajettihin kotia. Ne 
jauhettihin kontomyllyllä pieniksi. Kun sitä kontua pani navetan floorihin, 
niin se imi kusen ja olihan se hyvää maanparannusainestaki. Maamiesseu
ran pöytäkirijas mainitahan, jotta kyläs on yhtöönen Rahkaneva, sieltä saa 
kontua jollei oo ittellä nevaa.

Kusilaari ja kusenajo
Siiloon kun meirän navetta rakennettihin, niin kusilaari tehtihin puus

ta. Soli navetan takana tunkion alla, kusi meni siihen putkia pitkin nave
tan floorista. Tämä laari tyhyjättihin kevääsin heinämaille, ja varsinki niil
le joista tehtihin AlV-rehua. Kyllä sen näki mihinkä oli ajettu kusta, kun 
ruoho kasvoo niin tummanveheriäästä. Kusiloota oli tehty myöski puusta 
ja sen päällä oli luukku ja peräs reikä johona oli tappi. Se loota oli kiinni 
rautaasilla vantehilla kovapyöräkärryys. Kusilaaris oli puinen pumppu ja 
sitä pumputtihin käsin ja kusi meni puuränniä pitkin luukusta sinne loo- 
tahan.

Kusta ajettihin sateella, siiloon se hyvin tuli lukuhun, ja liukes maahan 
eikä niin kauvvaa haisukkaa. Mä muistan kun isällä oli aina päällä musta 
kumminen vanaha sarettakki, ja muutoonki jokku huonommat vaattehet 
ja kummikintahat käres. Isä ajoo hevoosella sitä kusta pellolle ja kun se 
pääsi pellonpäähän, niin se äkkiä sieppas tapin sieltä looran perästä ja ajoo 
hevoosta etehenpäin. Keltaasenruskia suihku vain levis pellolle ja haju jäi 
jäläkihin. Isä pruukas ajaa kusta myöski pernapellon pyörtänööhin ja kyl
lä siinä pernat kasvoo. Noukkijat ihimetteli, kuinka syriätarhas tuloo näin 
suuria perunoota, isä vain naureskeli partoohinsa. Kyllä se kusilaari pakkas 
tulemahan täytöhön kevättalavella ja tuli ylittekki. Mutta isä pruukas 
pumputa sitä sankoohin ja kusitti sillä tunkiota, näin se tuli hyötyhyn.

1977 tehtihin betoonista valamalla suureet kusilaari, kun siiloon kasva- 
tettihin sonnimulliaki enämpi ja tallihin ja sikalahan oli tehty mullinparret.
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Siiloon oli jo jollaki isännällä sellaanen kusen levityskärry, joka imi ja levit
ti sen myöski pellolle. Sillä kärryllä oli vain vähä käyttyä ja sitä tarvittihin 
harvoon, niin ei sellaasta tarvinnu joka taloohin hankkia. Kyllä sen nykki 
haistaa koska kusta on ajettu.

Navetanpesu
Vesi son lian lääkäri, on sanottu ja niinhän sonki. Siinä johonaki välis, 

kun vain kerkis pestihin navetta. Siiloon kun lehemät lypsettihin käsin, 
niitei tuotu ollenkaa kesällä navettahan, niin sitä voi pestä pitkähänsä. En
sinnä pestihin katto, ei siiloon ollu mitää painepesuria, jollaki pitkävartisella 
harialla ja sienellä sitä pestihin. Siiloon sai panna kaikki paikat likohon, 
mutta kyllä siitä siltiki oli kova kr avaaminen ja hinkkaaminen. Lopuuksi 
kun kaikki oli pesty, niin ne resifisiootihin, desinfioitiin, kreoliiniliuoksella. 
Sitä pantihin muutama nokko vetehen, ja se vesi tuli aiva valakoosenhar- 
maaksi ja se haisi pahalta. Kyllä se navetta aiva kaikuu, kun soli niin puhu- 
ras, ja joka kesä se pestihin. Kyllä talavellaki ja pitkin vuotta pestihin nave
tan laattiaa ja lehemään alustoota ja karsinoota aina tarvites. Siiloon kun 
lypsykonehella lypsettihin, niin lehemät tuotihin aamuun ehtoon navetta
han, siiloon se pestihin usiamman päivän aikana, aina osa kerrallansa.
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HEIN ANKORIUU

...hetkellänsä heinäteko. Kun näet ohorantähään mee heti heinähän, jos 
kaksi niin mee hypääten. Nämä molemmat sananparret taikka vertaukset 
kertoo sen, jotta heinä pitää teherä siiloon kun son valamista, jottei se vana- 
hane. Ennenaikaa kunei muuta ollukkaa kun kuivaa heinää, niin asia oli 
niin. Nykyysin kun lehemät ei paliua kuiviaa heinää syökkää, niin heinän
teolla ei oo niinkää suurta merkitystä. Heinänteko rupes vähitellen vähäne- 
mähän, kun alaattihin tekemähän aiveeta.

Aiveenteko, AlV-rehu
Kun kariakartano, navettarakennus, rakennettihin niin siihen tehtihin 

myöski aiveepönttö. Sen halakaasija oli 3,5 meeteriä ja korkeus 5 meeteriä. 
Pönttö muurattihin simenttitiilestä, niinku navetan alaosaki. Simenttitiilet 
tehtihin kotona, navetan rakentamista ereltävänä vuonna. Aiveepöntöstä 
oli kaksinkertaanen 60 sm levuunen ovi navettahan ja toinen ovi oli pöntön 
puolella, kolomes eri osas. Navetan laattiasta oli puretusta pöntön pohoja- 
han 11/2 meeteriä. Ja pöntön toisella puolella oli 60 sm levuuneen ja 1 m 
korkuunen ovi pihallepäin, oikiastansa se oli luukku. Sen oven kautta tari- 
kootiihin kaikki rehuaines sinne pönttöhön.

Meillä alaattihin tekemähän aiveeta 1951, ja se tehtihin aina nuoresta 
hyväkasvuusesta heinästä. Yleensä se rehunteko oli molemmin puolin ju
hannusta, se vähä riippuu kevähän tulosta ja ruohon kasvusta. Mutta sen 
piti kattua jottei heinä keriinny tulemahan tähäälle, solis ollu jo rehunte- 
kohon liika vanahaa ja vahavakortista. Keväällä jo piti suunnitella mistä 
rehua teherähän, jotta sen sai hyvin voimmittaa. Ja heinän piti olla hyväs 
kasvus, tihiää ja tummanveheriäästä, jos solis ollu vain jotaki harvaa haissia, 
niin ei siitä olsi paliua kokoontunu, vaikka olis ollu suureeki vainio.

Rehuntekua varte heinä kaarettihin niittukonehella erellisenä ehtoona 
myöhän, sillä se ei saanu yhtää kuivahtaa. Aamulla jo kasteen aikana se 
ajettihin haravakonehella läjihin. Rehun teko oli siiloon hyvin raskasta, 
raavahien miesten työtä. Sillä heinä tarikootihin niistä haravakonehen 
läjistä hevoosen vetämihin kärryyhin, ja lipattihin taas niiltä kärryyltä tah
kolla pönttöhön. Tarikkolastit räknättihin jotta tierettihin heinämäärää, kun 
liuosta pantihin. Heinää kasteltihin myöski veteliä, sillä sen piti olla mär
kää, kun siitä tehtihin rehua.

Aiveeliuvvoksena käytettihin siiloon suolahappua ja se oli suuris klasi- 
pulloos. Pullot oli koriis, se kori oli tehty sentin levuusesta littiästä van- 
netraurasta ja sen pohoja oli tasaanen. Siinä korin ja pullon ja välis oli tihtiä 
taikka puulastua pehemittehenä, ja ne pullot oli koko äijän niis koriis. Näin 
ne pullot pysyy ehejinä käytös ja kulietukses, ja ne sai pulloonensa palaut
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taa kauppahan. Kun pullosta otettihin liuosta, niin korkin vain tartti aukaas- 
ta ja kallistaa, niin liuos tuli sankoohin ja se aiva höyrys. Siiloon ei viä ollu 
muovisankoja, niin liuosta kaarettihin puusankoohin. Jos sitä olis kaatanu 
alumiinisankoohin, niin siihen olis syöpyny reikiä. Liuvvos laimennettihin 
veteliä ja se levitettihin tasaasesti heinään päälle pöntös.

Heiniä tallattihin koko äijän pöntös, jotta ne painuus tivihiksi eikä jäisi 
ilimaa välihin. Aiveeta tehtihin usiaakki päivä, se riippuu siitä, kuinka palio 
oli väkiäki tekemäs ja palioko sitä tehtihin. Heiniä piti kastella pöntös 
veteliä, jos oli sateenen ilima niin soli hyvä, kun noli jo valamihiksi mär
kiä. Vettä sinne pönttöhön kannettihin sangoollaki, ainaki siiloon kun rehu 
oli pöntös navetan oven alapuolella ja tasalla. Mutta taittihin sitä panna 
menemähän kraanasta vesijohtoputkellaki navetan päälle korveehin. Meillä 
oli punaanen kumminen vesilanki ja sillä kasteltihin ja levitettihin laimen
nettua liuosta puukorveesta rehuheinään päälle. Pöntöstä navettahan me
nevä ovi pantihin hyvin tivihisti kiinni, jottei siitä olsi pääsny ilimaa pönt
töhön. Pöntön puolella oves oli kolome erillistä luukkua, ne pantihin pääl- 
lekkään aina sitä mukaa kun rehun pinta pöntös nousi. Kun rehun pinta 
nousi, niin myöski oviluukku pihalleppäin tukittihin hyvin kiinni.

Ja sen jäläkihin rehu tarikootihin kärryyltä pönttöhön lairan ylitte. Kun 
pönttö tuli täytöhön ja rehu oli tallattu hyvin tivihiksi, niin se peiteltihin 
tyhyjillä apulantasäkiillä. Ja pantihin kiviä painoksi. Kyllä se rehu siä pöntös 
jonkun verran painuu, mutta muistaakseni ei sitä tehty enää syksyllä. Kun 
äpäres, odelma, syksyllä kasvoo, niin lehemät söi sen pellolta päin. Sitte 
kun rehua ruvettihin syöttämähän lehemille sieltä pöntöstä, niin ensinnäki 
otettihin ne painona olovat kivet pois. Ja senjäläkihin otettihin pois se ylim- 
määnen luukku siitä ovesta navettahan ja toiset luukut sitä mukaa kun 
rehun pinta aleni. Pellolta verettihin viä perät, heinän krapseet, noli oikeen 
hyviä pikkuvasikan heiniä kun noli niin nuoria.

Aiveenteko konehilla
Vuonna 1967 meillä tehtihin ensimmääsen kerran rehua niittosilippurilla, 

siiloon oli naapuri tekemäs, mutta kun tämä naapuri ei ollu mikää rahtimies, 
niin se ei keriinny enää. Meille ostettihin 1968 niittosilippuri, voimmansa 
se sai traktorin ulosotosta nivelakselin kautta. Niittosilippuri sekä niitti 
heinän, että myöski puhalti sen suoraa kärryylle. Ja silippuris oli telines 
johonka pantihin liuospullo ja siitä liuos meni suorahan heinihin. Aiveeliuos 
oli siiloon muurahaashappua, ja rehuntoes ei siiloon enää tarvinnu käyt
tää vettä. Päreet oli jos rehu oli kuivaa, niin siiloon ei tullu niin paliua puris
temehua. Rehu oli köykäästä tarikoora, kun soli suhtehes kuivaa ja lyhyt
tä, kun sitä vertas entisehen pitkähän heinähän.

Sitte kun pönttö oli tehty täytöhön, niin painoksi pantihin vesiallas, se 
oli paksu muovi joka levitettihin rehun päälle tarkoon pöntön syreetä myö- 
re. Siihen kuuluu myöski 20 sm halakaasjaltansa oleva muoviletku joka
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täytettihin Uimalla, ja se pantihin kiertämähän pöntön syreetä muovin pääl
le, ja näin se pysyy hyvin paikoollansa. Altaasehen juoksutettihin vettä 30 
sm vahavuurelta, sitä piti aluuksi seurata jotta rehu pöntös rupes laskeentu- 
mahan tasaasesti. Tämä paino helepotti palio työtä, eikä tarvinnu enää ki
viä muliata, nostella. Myöski se vesiallas painoo sen rehun tasaasesti ja 
tivihille. Kun rehua tehtihin toisen kerran syksymmällä, ja siiloon kun sitä 
ruvettihin antamahan lehemille, niin vesi siitä altahasta juoksutettihin vain 
letkulla pihalle maahan.

Purkavat kärryt ostettihin 1973 ja niihin tehtihin rehulairat, ne viä hele
potti rehun tekua. Ne kärryt myöski purkas sen rehun, ja voimmansa ne 
sai nivelakselin kautta traktorin ulosotosta. Siiloon sen rehun piti viä tari- 
koora pönttöhön, mutta seuraavana vuonna isäntä teki naapurin kanssa 
yhtöhöösen rehunkulietuselevaattorin, ja se jourutti ja helepotti rehuntekua. 
Rehukärryys oli purkava perä ja se oli korkialla. Kärryt purkas sitä rehua, 
ja se putos elevaattorin päälle, joka kulietti sen pönttöhön. Täs elevaattoris 
oli oma sähkömoottori josta se sai voimmansa. Pöntös tarvitti nyt vain le
vitellä ja tasata rehua, mutta kyllä sitä tallattihinki, jotta se menis tivihille 
ja mahtuus enämpi. Myöski samana vuonna korootettihin pönttyä kaharella 
meeterillä, näin sinne mahtuu rehua enämpi, ja oli enämpi syöttää karialle.

Isäntä kävi myöski silppurin ja kärryjen kans tekemäs rehua kyläski, ja 
muutaman naapurin kans tehtihin vaihroksihin. Sillä silippuria ja purkavia 
kärryjä ei ollu siiloon viä yleesesti tää kyläs. Ja kun rehunteko näin helepot- 
tuu, niin sitä alaattihin tekemähän mones paikas, ja kun aiveerehua tehtihin 
enämpi, niin siiloon heinäntekua oli vähempi. Ja olihan se rehu heinähän 
verrattuna parempaa syötävää, kun soli tuorerehua. Kaikis taloos ei ollu 
aiveepönttyä ja kun aiveenteko yleestyy, niin sitä ruvettihin tekemähän 
myöski aumoohin pelloolle. Kyllä meilläki sitä muutamana vuonna auma
han tehtihin. Aiva näihin päivihin asti rehua on aumoohin pelloolle tehty. 
Mutta nykyysin ne heinät paketoorahan maamuniksi taikka lehemän mu
niksi pellolle. Sitä mä en tiä onko se heinää vai aiveeta.

Heinänkaato
1900-luvun aluus, kun paappa on niittäny heinää viikattehella, niin sii

loon son menny aamulla varahin niittämähän, tuos nehän taikka viiren 
mais. Siiloon oli kastehenaika, ja heinä oli kostiaa ja katkes hyvin. Niittä
minen oli kovaa työtä, viikatesta piti aina välillä tikuta, viikattehentikkua 
köyttään. Heinä oli siiloon pääasias harvaa luonnonheinää, lauhaheinää, 
eikä heinäalat ollu suuria. Mutta kyllä sitä varmahan silloonki piti hikiä 
pyhkiä hurstipairan hiahan ja ryypätä piimää leilistä janohonsa. Viika- 
tesniitut jäi pois siiloon, kun niittukones on tullu heinäpellolle, mutta kum- 
minki on viikattehella niitetty päät ja pyörtänöt. Siiloon on ajateltu jotta 
kones ja hevoonen tallaa heinää. Niittukonehia ruvettihin hankkimahan 
tiloolle yleesemmin tuos 1920-ja 1930-luvuulla, kun heinämäärät lisääntyy
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Puuvartinen viikates, siinä näkyy käsityön taito. 
Rautavartinen viikates yleestyy 1950-luvulla.

ja ruvettihin kylyvämähän heinää. Meille on ostettu yhyrenhevoosen niittu- 
kones, Amerikan Teerinki, siiton merkintä 1910 maatalouslaskennas.

Ennen heinäaikaa niittukonehen terän piti läskiä, tahoota. Tahoon veivit- 
tämises tuli kova hiki, kun se tahko oli navetan päärys, ja siihen justihin 
aamuaurinko oikeen kuumaa räkitti. Ja yleensä tahoottihin aina aamulla, 
ja tahkua piti veivittää tasaasesti. Niittukonehen teriä oli kaks ja ne mo
lemmat tahoottihin, jotta sai vaihtaa, kun toinen tylystyy, kun viikattehen 
terää laskettihin, niin tahoon veivittäminen oli palio köykääsempää. Mä 
muistan kun nuota teriä laskettihin, niin lopuuksi piti tahkua veivittää 
oikeen hihaa ja tasaasesti, sillä lailla laskettihin terän suu kiinni. Minä muis
tan kun isä aina sanoo, jotta tuu vetämähän tahkua, niimpä minä oon vetäny 
taikka veivittäny tahkua. Soli raskasta ja tarkkaa työtä, eikä mitää firaapeli- 
hommia. Jokku puhuu hyvinki köykääsesti, jotta non kiertäny muutaki 
kun tahkua, mutta onkahan ne nähny koko tahkua? Taitaa ruveta ilimat 
soimenemahan, sanoo tahoonvääntäjä pakkaasella, eipä tierä.

Ei se heinää koriaa, joka pihviä töllistelöö, ja kun sateella niittää, niin 
saa pouralla koriata. Isä aina sanoo nuon ja pruukas mennä kaatamahan, 
niittämähän heinää, kun saret vähäki hellitti. Kun heinänkorsi oli kostiaa, 
niin siiloon se kaatuu, katkes hyvin, ja yleensä ehtoolla pruukattihin kaa
taa. Kyllähän niitä säitä yritettihin ennustella ja seurata himojen merkkiä.
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Tietää kylymää kun kuikka, joka oli kuovi, hyikyttää, kun varis auringon
laskun jäläkihin kraakkuu, niin se tietää saretta.

Haravoominen
Entisinä aikoona, viä tuos 1950-luvullaki, heinät pääasias tehtihin ihimis- 

voimmin ja taloos oli palio väkiä. Siiloon taloon faari taikka joku vanaheet 
setämies knaakas jo talavella iltapuhtehilla valamihiksi haravat. Harava 
tehtihin aina heinämiestä myören, aikuusille leviälapaanen jotta se jourutti 
haravoomista. Mukuloolle tehtihin soukempilapaanen ja lyhempivartinen, 
niin soli köykääseet. Harava tehtihin, lapa koivusta, varsi haavasta ja pii
kit pihilajasta. Sillä pieniki pitää, kun son pihilajaa, ja piikit noli haravas 
kaikkeen kovimmas kulutukses ja ne ensinnä meni poikki. Ja vanahojen 
haravojen piikit piti kans koriata.

Harava ei saa olla sateenlailla, nuon on sanottu vanahan uskomuksen 
mukahan. Siiloon kun on menty heinäpellolle, ja harava oli olokapäällä, 
niin piikit piti olla maahanpäin. Jos piikit oli ylähäppäin, niin siiloon hara
va oli sateenlailla, ja piikit kraapoo piliviä ja sitte niistä satoo. Haravoominen 
oli enenaikaa suuri työ heinänkoriuus. Akkaväki ja mukulat pääasias hara- 
vootti, noli siihen aiva omialtaasia. Kyllä taloohin ensinnä hankittihin niittu- 
kones, ja sitte vasta aikaasten päästä haravakones. Oltihin vähä sitä mieltä 
jotta se haravakones kravaa liikaa heinäpeltoja.

Heinät oli ehtoolla kaarettu, ja noli aamulla luokona, kun pellot oli siiloon 
avo-ojis, niin eres oli syriääminen. Kun pellot syriätähän, niin pyörtänööltä 
haravoorahan pois heinät, ja samoon myöski mitä ojihin oli puronnu. Sellaa- 
sen puolisen meeteriä pyörtänöltä haravootihin puhtahaksi, kun harava- 
konehen pyörä kuluki siinä pyörtänöllä, niin pyörän alle ei jääny heiniä. Ja 
näin pellosta tuli siisti ja kaikki heinät tuli koriuhun. Kyllä siinä syriäämi- 
seski oli oma viehätyksensä, linnut lauloo ja kaikenmailman metiääset ja 
hyönteeset fyrräs, aina joskus sammakkaki hyppäs sieltä heinään alta.

Siiloon kun oli sellaasta jo vanahempaa heinää, siinä oli vahavaatte ju- 
hannuskukkaa, joka oli mesiangervua ja pelto-ohorakesta, kyllä niis oli hyvä 
haju. Lehemäkki niitä heti hamus, kun niitä oli heinis. Kun molin pieneet 
mukula, sellaanen alta kymmenen, niin mulla oli oikeen pieni ja köykäänen 
harava. Ja mä sain syriätä sellaasia pyörtänöötä jois oli vain vanahaa har
vaa lauhaheinää, soli mukulalle köykäästä. Sillä syriääminen oli raskasta, 
kun oli oikeen vahavaa heinää, ja siinä piti olla niin sivuvääräs. Ennen hara- 
vakonesta heinät piti syriätä leviäätte keskupellolle, siitä ne on pantu seipä- 
hille taikka ajettu maastapäin latohon.

Aamukastehen häipymisen jäläkihin luokona olevia heiniä ruvettihin 
pitelemähän, pöyhimähän. Heinään pitelemisen tarkootus oli jotta ne kui- 
vaas. Kun niitä pirellähän, niin ne nousoo kohollensa maasta, ja saa ilimaa. 
Jos heinät vain makaa maas, niin maan kosteus nousoo niihin, kun joka 
päivä nousoo uusi kastet, niin ei ne kuivaasi ollenkaa. Sen tähäre niitä piti
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joka päivä pirellä. Jo 1940-luvulla on tääki kyläs ollu teherastekoonen he- 
voosvetoonen heinäänpitelijä, siinoli hangon tapaaset kourat jokka nosteli 
niitä heiniä. Se oli nykyysten heinänpöyhijään esiastet, mutta ei se yleestyny, 
sillä soli hyvin raskas vetää.

Kuupano ja takkavitta
Tuos 1900-luvun alakupuolella, viä tuos 1930-luvulla, on heiniä kuivat

tu reikäkuupanoolla. Heinä oli siiloon harvaa luonnonheinää, ja sitoli pie
net määrät. Reikäkuupano ei oo mikää kasa eikä tukku, se on niinkun heinä- 
levy joka käärähytetähän sylis haravalla. Siitä tulee niinku rulla ja siihen 
jää reikä keskelle. Yks vanaha mies kertoo, jotta jäniksen piti mahtua siitä 
kuupanon reijästä läpitte, sen piti olla niin suuri. Hyvä kuupano oli sellaa- 
nen höllöönen, kun se siinä pellolle oli, niin heinä kuivi, kun ilima pääsi 
siitä reijästä kulukemahan. Heinälarot oli ennen ojantehis, sellaasten iso
jen ojaan syrees, joista oli aikoonansa ajettu savia tunkion pohojahan. Kun 
heinät siiloon kannettihin takkavittalla latohon, niin soli köykääsempää 
kantaa myötämaahan. Takkavitta oli tehty taipuusasta pihilajasta joka jat- 
kettihin silimukallisella vittaksella. Kun isä on tullu tähän taloohin isän
näksi 1934, niin ensi töiksi son siirtäny larot ojantehista töyrään päälle. 
Äitee sanooki, jotta aina tuluvaan aikana pakkas vesi mennä niihin latoohin, 
kun noli siä ojantehis.

Seivästäminen
1940-luvulta vielä 1970-luvun lopulle asti heinät kuivatettihin yleesesti 

seipähillä. Ja sen äijän kun mä muistan, on heiniä kaikkeen enite kuivattu 
seipähillä. Kattoo heinäaikana siiloon mihinkäpäin tahansa, niin joka puo
lelta näkyy heinäseipähiä. Siiloon sanottihin, jotta heinät on melekeen niin
ku laros, kun non saatu seipähillä. Heinäntekua orotelles pruukattilain seipä- 
histä teherä valamihiksi kuorma vanahoolle kovapyöräkärryylle, kun nii
tä ei muuhun tarvinnu. Ne vietihin pellolle vasta, kun alaattihin seivästä- 
mähän, jottei ne kastunu, jos sattuu satamahan, sillä märkihin seipääsihin 
oli huono seivästää. Heinäseipähiä piti olla palio ja niitä tehtihin lisää aina 
kevättalvella. Kun vanahat seipähät meni huonooksi, niin ne sirkattihin 
polttopuiksi.

Heinäseipähät on ollu ennen kräkkyjä, ja on sanottu jotta siä kräkyttihin 
heiniä. Nämä kräkyt oli puita joihinka oli jätetty oksat ja ne oksat toimii 
poikkitappiina. Sitä aikaa mä en tierä koska näitä kräkkyjä on käytetty, 
enkä minä oo niitä tää nähäny, sillä 1940-luvun lopulta mä muistan seipähät. 
Kyllä myöhemminki vanahemmat ihimiset puhuu jotta siä kräkyttihin hei
niä, vaikka niitä siiloon pantihin tavallisille seipähille, vanaha nimitys oli 
vain jääny elämähän. Heinäseiväs oli 2-2,3 metriä pitkä ja ensialakuhun 
niis oli puinen alatappi, se oli tuos 60-70 sm pääs tyvestä. Mä muistan, kun
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isä teki pajas 1950-luvun aluus seipääsihin rautaasia alatappia.
Yhtehen aikahan oli kakstappisia seipähiä ja ne tapit oli puisia. Siinä 

ylimmäänen tappi oli irrallinen, ja se pantihin seipääsehen vasta kun seiväs- 
tettihin. Minä muistan kun mulla oli luultavasti kenttälaukus niitä välitap- 
pia, ja kun seivästettihin mä armoon niitä isälle, ja se pani ne paikoollensa. 
Mutta nämä tapit jäi pois, kun nolis heiniä ajettaas pitäny löytää ja panna 
taltehen seuraavaa heinäaikaa varte, niin sitte ruvettihin laittamahan väli- 
siret.

Seivästämistä varte yks henki pystytteli seipähät valamihiksi maahan. 
Niitä pystyteltihin vähä sitä mukaa palioko oli väkiä seivästämähän. Rauta
kangella tehtihin ensinnä reikä ja se piti olla tarpeheksi syvä. Kun rautakanki 
oli ympärysmitaltansa pieneet kun heinäseiväs, niin samalla kun se lyötihin 
maahan, niin sitä heilu teltihin erestakaasin sivullepäin. Näin se reikä tuli 
suuremmaksi ja seiväs mahtuu siihen ja se lyötihin paikoollensa, pystyttelijä 
paineli rautakangella taikka kengän kantapäällä viä seipähän tyvestä maata 
seivästä vaste. Näin se saatihin tykysti, tukevasti, pystyhyn, ja pystyttelijä 
käärääsi ja pisti seipähälle valamihiksi jo heinätukun. Seiväsrivit piti olla 
suoras pellolla, ja seipähien piti pysyä pystys, nei saanu hojaantua eikä 
mennä kumohon.

Heinähankoja oli kaks ja kolomipiikkisiä, niitä oli 
puu- ja rautavartisia. Ja varret oli eri pituusia. 
Paalihanko oik. oli kätevä heinäpaalien ajos.
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Seivästettävät heinät oli jo vähä kuivahtanehia. Noli ajettu haravakone- 
hella läjihin, mutta yleensä aamusta ajettihin pelto taikka kaksi. Sillä jos 
sattuu satamahan, ja ne haravakonehen läjät kastuu ja niitä oli raskas pöy- 
hiä. Kun seipähälle oli nosteltu heiniä yli puolenvälin, niin sitte laitettihin 
se välisiret, kuivahtanehia heiniä voi painaa alahappäin, tivihille ennenku 
välisiret pantihin. Siret tehtihin aina tuorehemmasta heinästä, sillä sen piti 
pysyä paikoollansa. Välisirettä varte otettihin kätehen heinää ja siinä sitä 
vähä kierrettihin, sitte se pantihin seipähän ympäri ja siteen päät kierrettihin 
tiukalle. Siiloon kun heinät oli tuorehia, niinkun saretkesänä, siiloon panti
hin kaks välisirettä ja tehtihin hyvin soukkia seipähiä. Isä aina tälläs sen 
välisitehen. Seuraava isäntä, mieheni, teki paalusolomun välisiteheksi, ja 
sitä ruvettihinki käyttämähän, sillä soli hyvin pitävä.

Lopuuksi seipähän päähän pantihin sellaanen yhtenäänen heinälasti, 
se oli niinku lakki sille seipähälle ja se pysyy siinä eikä laskeentunu. Sillä 
jos seipähän pää tuli näkyvihin, kun heinät vähä kuivahti, niin sateella 
vesi valuu seivästä pitkin niihin heinihin. Seipähästä krapsittihin hangolla 
irtoheinät pois jottei ne myöhemmin varissu, samoon maahan jäänehet 
heinät. Mä muistan kun molin mukula, niin mä haravalla vetelin seiväs- 
rivien väliihin varissehet heinät pois, senjäläkihin sai vain haravakone- 
hella vetää perät. Seivästämisen jäläkihin verettihin perät ja ne pantihin 
pellon päis seipähien nenihin. Kun oli oikeen krouvvia heinää, niin niistei 
pruukattu vetää periä.

Isäntä teki 1971 seiväskairan traktorin perähän. Seiväskairoja oli teheras- 
tekoosiaki, mutta se teki sen vanahan henkilöauton perästä, siinä piti olla 
kulumavaihret. Seiväskairalla oli heleppo teherä seipähän reijät peltohon 
ja siinä kairan päällä oli telines johonka sai panna seipähät, noli valamihina 
ottaa siitä ja ne kuluki mukana. Useenki kun isäntä ajoo traktoria ja teki 
reikiä peltohon, niin minä menin peräs ja pistelin seipähiä niihin reikihin. 
Ja isäntä löi ne siihen lujempahan. Kyllä seiväskaira palio jourutti työtä, ja 
helepotti kunei tarvinnu rautakangella hakata niitä reikiä, varsinkaa kova
han savimaahan. Eikä väkiäkää enää ollu paliua heinäpellolle menemähän, 
pääasias minä isännän kans kaharen seivästin.

Kaffee on hyvää ojanpyörtänöllä
Minä muistan kun mä ensimmääsen kerran oon vieny serkkuni kans 

heinäpellolle kattia. Se oli siinä 1940-luvun lopulla, kun kaikki väki oli 
heinäpellolla kauvvimmaasella vainiolla vajaan kaharen kilometrin pääs. 
Mamma oli siiloon kotona ja keitti kaffin. Kaffipannu käärittihin, oikeen 
topattihin. Ensinnä pantihin sanomapaperi pannua vaste, sillä kaffipannu 
oli nokinen, kun katti keitettihin hellanreijäs. Sanomaleheren päälle pantihin 
hantuuki joka sirottihin narulla kiini. Voipaperista kierrettihin tukko ja se 
pantihin kaffipannun nokkahan, jota sanottihin nurruksi, sentähäre jottei 
kaffee präiskyny mihinkä rookaa. Minä muistan kun serkkuni vei sitä
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kaffeepannua, kun soli vähä vanaheet, ja minä vein sitä koria johona oli 
kupit ja nisut. Sitten kun termospullo tuli käyttöhön, niin kaffi voitihin 
heti ottaa mukahan kun lähärettihin pellolle.

Kaffia on viety pellolle varsinki hevoosaikana, heinäväki sai huilata 
kunei tarvinnu lähtiä kotia kaffille. Samoon myöski hevoonen, ja heinä
aikana oli hevooselle kyllä syötävää. Muullon on ollu heinäsäkki mukana 
josta on saanu antaa syömistä. Kun ennen oli heinälatoja vainioolla, niin 
niihin jätettihin heiniä, jotta oli kylyvöaikana antaa hevooselle. Vaikka 
saattoo sitä jotaki kalavamista siiloon jo olla pyörtänöös. Kaffia vietihin 
fälttääjälle, äjestäjälle ja kylyväjälle. Heinäaika oli vähä erimoinen, siiloon 
koko väki oli yhtäaikaa pellolla. Mutta siiloon justihin enämpi tarvittihinki 
juomista. Mutta kyllä syksyllä leikkooväellekki vietihin kaffia, kun noli 
kaukana vainiolla. Siitoli aina koveet homma kun oli suuri väki pellolla. 
Mutta siiloon tehtihin kaikki mitä etehen tuli, oli se sitte pieni taikka suuri 
työ, eikä siinollu vaihtoehtoja.

Kiertää kun piimäleili päiväkunnas. Heinäpellolla on tarvinnu juota
vaa, ennenaikaa son ollu piimäleili leilinkantopuus heinämiehen oloka- 
päällä. Piimä säilyy hyvin, kun soli hapanta ja siitä sai tehtyä haraastaki. 
Pantihin vain vettä piimän sekahan, isä pruukas sanua jotta piimäharaanen 
on hyvää kurkunlukkuhun. Isä oli syntyysin Isooltajoelta, ja soli oppinu 
siä hyvän saharin ja kaliantekotairon. Se teki viä tuos 1960-luvun puoli- 
väliski heinäkaliaa, sitä säilytettihin puises kaliapuolikas puoris, aittas, kun 
siä oli vähä vilipoosee. Heinäpellolle sitä kaliaa otettihin mukahan pläkki- 
sehen kaharen litran maitokannuhun, ja sitä juotihin pläkkikorttelista. Kalia- 
kannua pirettihin heinäpellolla heinäseipähän alla kalavehen puolella taik
ka sitte ojanpääs, näin se pysyy kylymänä ja sitä oli mukava ryypätä. Tot
tahan soli ruokavaaki, kun soli vihasta tehty.

Myöhemmin janojuomana oli heinäpellolla mehua muovises mehuka- 
nisteris ja muovikupista sitä oli mukava juora. Kun heinäkonehet tuli pel- 
loolle, niin heinätyön luonnet muuttuu, mutta kyllä silti janojuomaa tarvitti 
kurkkuhunsa. Kun oikeen oli kuuma ja kova hiki, kun seivästettihin hei
nää, niin kyllä sitä juotavaa piti olla. Siiloon kun ajettihin latohon heiniä 
oli aina kuuma ilima ja oli kova tomu siä laros. Suut ja silimät oli täynnä 
tomua ja pakkas yskittämähän, niin aina se vähä helepotti, kun joi sitä 
mehua. Mutta se mehu ei saanu olla kovin makoosta eikä väkevää, sei olisi 
auttanu janohon.

Kyllä sitä joskus 1950-luvulla otettihin vähä evästäki pellolle. Minä 
muistan kun heinään ajos oli tinkityö, niin otettihin aamulla heti mukahan 
eileesiä keitettyjä pernoota ja suolasilakkaa. Ja tietysti rukihista leipää, voita 
ja maitua. Niitoli sitte mukava syörä siä laros, kun satoo ja heinät oli saatu 
ajettua latohon. Heinät haisi hyvältä ja saret krapisi kattohon.
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Heinäänajo ja heinäkuorma
Musta pilivi peliättelöö, hiirenkarvaanen kasteloo. Kun kuivia latohon 

vietäviä heiniä oli pellolla leviällä, niin kyllä sitä vain vähä pilivenfäriä 
kätteli. Ei se aina satanu, vaikka oliki pilives, sillä sataa saviset pilivet muu- 
toon kulukoo mustat pilivet. Mä muistan kun isä kerran sanoo, jottei tuos
ta pystystä, pilivestä, sara kun se halakee. Ei se aina niin varmaa ollu, se 
joskus hyvinki nätysti krapahutti kuuron. Toisella kertaa taas ei satanu, 
vaikka tuntuu jotta pilivet aiva maas asti roikkuu. Kun enämpi oli heinää 
kaarettuna, niin sillaikaa kun seivästettihin, niin osa heinistä kuivi itteksensä 
ja ne sai ajaa maastapäin. Sillä pouta son parahuusin heinämies. Joskus oli 
niin hyviä ilimoja jotta niitä vasite kuivattihin ja sai ajaa maastapäin latohon.

Kyllä heinät piti olla kolome päivää kaarettuna, ja niitä piti joka päivä 
pöyhiä kakski kertaa jotta ne kuivi. Ja vasta senjäläkihin niitä voii ajaa 
latohon. Jos ilimat oli lämpöösiä ja tuuleskeli, niin siiloon heinä kuivi hy
vin ja niitä sai ajaa maastapäin. Kun heiniä otti tukun kätehensä ja kierti 
niitä, kun jokahinen korsi katkes, niin siiloon noli kuivia. Maastapäin hei
niä voitihin ajaa monella lailla, niitä ajettihin pienellä reelläki jos ajomatka 
oli lyhkäänen. Hangolla oli pöyhitty ne heinät pellon reunoohin taikka toi
selle puolelle peltua. Ja siihen ajettihin pieni reki ja hangolla siihen tehtihin 
heinäkuorma, ja se vietihin larolle johona se kaarettihin kumohon. Näin 
toiset pani niitä latohon ja toiset teki kuormaa. Myöski kärryyllä ajettihin 
heiniä maastapäin varsinki, kun saatihin 1950-luvun aluus kummikärryt 
ja niis oli suureet lava.

Heinäkuorman piti teherä hyvin, mutta varsinki siiloon kun niitä ajettihin 
kartanolle, navettarakennukses olevahan heinälatohon. Siinä oli matkaa 
toista kilomeeteriä ja viä sillannotkoki välillä. Kuorman teko oli tarkkaa, ja 
sen piti teherä hyvin jo kärryjen pohojasta alakaan. Siitä piti tulla kyllä 
leviä ja pitkä. Heinät laitettihin hyvin karikkojen väliihin mutta myöski 
niitä lyötihin karikkojen läpitte. Ja kärryjen perähän ja etehen aiva hevoosen 
lantuville asti. Heiniä nosteltihin sellaasia läjiä kärryylle, ne piti laittaa niin 
jotta ne läjät sitoo toistansa. Syreelle ja sitte keskelle vooroon, osittaan tois
tensa päälle, josei niitä tavallansa sirottu, niin kuorma ei pysyny koos.

Heinäkuormasta tehtihin korkia, kun soli valamis, niin siitä hangolla 
krapsittihin irtoheinät pois, jottei ne varisnu pitkin matkaa. Muutama heinä- 
seiväs voitihin larva erellä pistää kuormahan pystyhyn, ja ne kans sitoo 
sitä kuormaa. Kun heinäkuormaa ajettihin hevoosella, niin aina se rytkyy, 
heiluu, ties oli kuoppia ja kuormaa kössötti. Jos kuorma oli huonosti tehty, 
niin se saattoo hajota matkalla. Jos niin kävi, jotta kuorma hajos, niin soli 
noloo paikka kuormantekijöölle, siiloon tiesi jottei sollu hyvin tehty.

Seiväsheinään ajaminen oli vähä erimoista, kun maastapäin ajaminen. 
Niitä voitihin ajaa vaikkolis ollu vähä sateestaki, sillä ei ne kastunu seipä- 
hillä pienestä sateesta. Heiniä nosteltihin seipähiltä kärryylle sellaasia osia, 
ei puolta seivästä kerralla. Sillä ei nolisi millää lailla pysyny siä kuormas,
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vaikka kyllä sitä joku joskus yritti näyttää voimmiansa. Heinäläjä nostet- 
tihin siihen kärryylle niin, jotta soli toisappäin kun se seipähällä oli ollu. 
Ne heinäläjät tuli siihen kärryylle niinku farit ja näin saatihin tehtyä hyvä 
kuorma. Muutoon se heinäkuorma tehtihin samoon kun maastapäin ajet- 
tihin.

Minoon aina ollu sellaanen pienikokoonen, niin moon ollu aiva omial- 
taanen olemahan siä kuorman päällä. Enkä mä olsi mitää ulettunu sinne 
kuorman päälle antelemahankaa. Mutta kyllä siä kuorman päällä piti kattua 
jotta pysyy pystys, eikä puronnu. Ja sen piti kattua jottei ollu tiellä, kun 
hangolla anneltihin heiniä sinne. Hevoosella pakkas olemahan sellaanen 
tapa, jotta se meni aina vähä etehenpäin ja söi ruohua. Siinä piti aina olla 
varuullansa jottei tipahtanu. Muutoon aina huikattihin kun ajettihin he- 
voosta, samoon traktorista kuuli koska se lähti etehenpäin. Mä en kyllä 
onneksi oo koskaa puronnu kuorman päältä.

Heinäkonehet tuli pellolle
Meille ostettihin heinähäntä vuonna 1968, nimensä mukaasesti se kiinni- 

tettihin traktorin perähän. Se oli siiloon viä aika harvinaanen tääpäin, mutta 
se oli aikamoinen vehejes heinäänajos, kun sitä vain osas käyttää. Kun 
1970-luvun aluus ostettihin heinänpöyhin, niin siiloon heinänteko helepot- 
tuu ihimistyön osalta. Kun kariankyntehen sataa, niin ennen puoltapäivää 
lakkaa. Ja jos kaikki pahat akat on pääsny suuruksehen kymmenehen 
mennes, niin tuloo pouta. Ei se mitää haitannu jos aamulla kastehenaikana 
pirahutti pienen kuuron. Mutta ilimoosta se heinäteko aina riippuu.

Sen jäläkihin kun konehet tuli avuksi, niin siiloon lyhkääsemmäkki 
pourat tuli lukuhun. Heinähännällä oli oikeen joutuunen ajaa heiniä. Kun 
heinät oli karhetettu pöyhijällä vaikkapa keskupellolle, niinku matoksi, 
niin heinähännällä sai vain pöröttää leuat auki, kun häntä tuli täytöhön, 
niin sitte vain leuat kiinni ja heinät larolle. Kyllä siinä heinähännäs ne hei
nät pysyy piremmänki matkan, isäntä pruukas ajaa sillä niitä kotia vajaan 
kaharen kilomeeterin matkanki. Sillä sai ajettua yhtähyvin seiväsheinäkki 
kun irtoheinät.

Isäntä teki sellaasen vänkäripuun, soli tuos kaharen meeterin mittaanen 
seiväs. Vajaahin metrin toisesta päästä se naulas hevoosenkengän kiinni 
toisesta syriästä. Ja se puu vain lykäättihin seipähän alle ja kun sitä vähä 
nostahutti, niin se hevoosenkenkä nosti sen seipähän maasta irti. Näin ne 
seipähät heininensä oli kyliellänsä siinä pellolla, ei tarvinnu kun nyppiä 
seipähät pois. Ne tyhyjät seipähät pantihin pellon toiselle syriälle pol
kittaan, ja kun heinät oli ajettu niin seipähät sai myöski koota sillä hännällä 
pois ja vierä varastohon. Kyllä konehet oli hyviä apulaasia, ne helepotti ja 
jourutti ihimistyötä. Mutta niitä konehia piti osata käyttää hyöryksi, meirän 
isäntä taisi niitä käyttää ja keksii aina mitä niillä vois teherä.
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Heinäkuorman purkiminen
Kyllähän heiniä voii ajaa kakski henkiä, mutta kyllä se jourutti jos oli 

usiaat henki siinä touhus. Kun heinäkuorma tuotihin laron oven etehen, 
niin sitä alaattihin purkimahan. Heinäkuorma oli yleensä korkieet kun laron 
ovi, aluuksi piti siitä kuormasta tukkia niitä heiniä sinne latohon, mutta 
kyllä se kuorma siitä äkkiä aleni. Laros oli siinä ovella heti vastahanottaja 
joka sitte vei niitä heiniä sinne laron perähän. Siä laros voii olla kaks taikka 
kolomekki henkiä, ja niitä heiniä levitettihin tasaasesti sinne laron pohojalle 
ja myöski heti alaattihin niitä tallaamahan. Joka kuorman välis heiniä 
suolattihin, sitä varte oli ostettu säkki heinäsuolaa, se oli meri- tai vuori- 
suolaa, ja sitä heiteltihin muutama kourallinen tasaasesti sinne heinään 
päälle. Suolaamisen tarkootus oli jottei hiiret niitä heiniä niinkää pessaasi 
ja jauhaasi, eikä heinät rupiaasi tomajamahan. Ja saihan elukakki niistä 
suolaa.

Heiniä alaattihin heti polokemahan, jotta ne tulis hyvin tiukkahan ja 
niitä mahtuus enämpi. Mä muistan kun mun serkkuni sanoo kun se poloki 
sitä heinälatua, jotta sitä pitää oikeen rynkähyttää. Ensinnä kun lato oli 
tyhyjä, niin tottahan siihen oli mukava tyhyjätä sitä heinäkuormaa. Muttei 
siinä kauvvaa viipyny kun lato rupes täyttymähän, ja sitte piti ruveta tukki- 
mahan sinne rästäsalustoohin. Kyllä siä rästäsalla oli kuuma, kun siä kont- 
tas ja yritti tallata niitä heiniä. Mä muistan kun molin mukula enkä mä 
muuta viä jaksanu, niin siä rästäsalla mä menin täyrestä, kun mä siä kontiin 
ja tallasin niitä heiniä. Kun monta kertaa meni kontataten, niin kyllä ne 
heinät aina vähä laski. Polovet oli ehtoolla aiva heinänkriipooksia täynnä 
ja vähä araakki. Ja siä rästäsalla kontates pakkas lyömähän päänsä niihin 
katonaluusis olevihin rautanauloohin.

Knippuhissi
Meille hankittihin vuonna 1968 sellaanen hankomallinen heinävinssi. 

Sei meirän mielestä toiminu oikeen hyvin, niin se vaihrettihin knippu- 
hissihin. Siinä oli sinkivaijeri, ja karialaron katon viertilöömes oli trissapyörä 
kiinni, ja sen kautta tämä vaijeri veti heinäknipun ylähä. Ja siinä vaijeris 
oli lukkolaitet jolla se knippu pysyy kiinni. Se vaijeri verettihin siitä karia
laron ovesta pihalle, ja siihen päälle heinähäntä purotti kuormansa. Vaijerin 
pää verettihin heinäläjän ylitte ja kiinnitettihin vaijeris olevahan lukkolait- 
teesehen. Vaijerin toinen pää kiinnitettihin traktorihin, ja se veti knipun 
ylähä. Kun se knippu oli oikialla kohoralla, niin se narusta laukaastihin ja 
heinät levis läjän päälle, ne sai vain levitellä sinne. Kun aina ennenaikaa 
ne heinät hangolla anneltihin sinne ylähä heinäriitan, läjän, päälle.

Ennen tuos 1950-luvulla ja viä 1960-luvullaki kasvoo vahavaa puna- 
apilaa. Kun sitä ajettihin seipähiltä, niin siiloon piti olla tarkoon jottei kaikki 
apilanleheret varisnu kärrynlavalle. Mä muistan kun niitä ajettihin varahin
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aamulla kastehen aikana, ne oli siiloon viä kosteeta eikä niinkää varisnu. 
Peräheiniä, jokka oli varissu ja jääny peltohon haravootihin, jos niitoli palio. 
Mutta jos heinät oli ollu jo kauvvan seipähillä, ja äpäres oli kasvanu niiren 
läpitte, niin ei niitä siiloon enää haravootu. Niitä peräheiniä tuli muutoonki 
niin vähä, jottei niillä ollu mitää merkitystä.

Aina tuohon 1970-luvun loppupuolelle asti oli jokahises vainios heinä
lato, tottahan niihin oli lähille hyvä ajaa heiniä. Mutta ne larot pakkas ole
mahan niin pieniä jottei niihin paliua mahtunu, soli sellaasta tukkimista ja 
noli heti täynnä. Ovena pienimmis laroos oli luukku, ja sitä mukaa kun 
niihin pantihin heiniä, niin ovipuut pantihin paikoollensa. Vähä se luukku 
jätettihin yläosastansa auki jotta ilima vaihtuu. Suuremmis laroos oli 
kakspuolooset ovet, kun lato täyttyy, niin oviaukkohon pantihin lautoja, 
jotta sai laron hyvin täytöhön. Heinäänajon jäläkihin, kun lato oli täynnä, 
ovet jätettihin auki, ja syksymmällä ne pantihin kiinni. Talavella taas oli 
oma työnsä, kun niistä vainiolaroosta piti hakia heiniä karialatohon. Piti 
teherä kuorma siä vainiolaros ja sitte taas purkia se karialatohon. Pikkularot 
hajotettihin pois kun heinänpaalaaja hankittihin.

Heinänpaalaaja ostettihin 1979, jo erellisinä vuosina paalautettihin rahti- 
paalaajilla. Kun heiniä ruvettihin paalaamahan, niin siiloon ne meni pie
nemmälle tilalle, ne mahtuu melekeen kotia karialatohon. Mutta kyllä nii
tä viä siihen suurimpahan vainiolatohonki pantihin. Tottahan niitä paalia 
oli palio helepompi ja joutuuseet hakiakki kun irtoheiniä. Jos on jääny vuo
ren töistä pois leikkooaika, niin on jääny heinänajoki ja melekeen heinä- 
aikaki.

Saretkesä 1974
Kyllähän sitä heinää aina teki, kun vähäki oli suhta ilimat. Mutta kun 

oli saretkesä 1974, niin siiloon ei meinannu heinänteosta tulla mitää. Siiloon 
rupes satamahan kesäkuun lopus ja satoo heinä- ja elokuunki perähän. 
Muutama päivä oli välillä poutaa. Kalenterihin pantihin aina ylähä ja kun 
siitä laskettihin, niin siiloon seivästettihin 3000 seivästä. Ne heinät oli aiva 
sellaasia veteliä ja mustia, kun noli monehen kertahan kastunu, eikä niitä 
tahtonu saara kunnolla seipähillekkää. Ei ne siiloon paliua kuivanu, kun 
vesi aiva lenti pellolla, kun niitä meinas pöyhiä.

Aina vanahimman pään kautta, ne heinät jokka oli jo ennemmin 
seivästetty, niin niitä yritettihin ajaa pois. Ja näin saatihin seipähiä tyhyjäksi, 
joihinka taas sai seivästää. Kun tehtihin heinäkuorma, niin se pantihin tuul
tuinahan talliportin alle, jotta ne siinä viä vähä kuivahtaas ja puriittihin 
tallin päälle. Isäntä sanoo jotta nyt näköö kun heinä kuivaa, kun vesi aiva 
juoksi heinistä kun niitä pantihin seipähille. Kyllä ne heinät aiva haisi pa
halta, niihin koitettihin eres panna palio suolaa, mutta kyllä ne lehemät 
niitä söi kunei muutakaa ollu. Isä sanoo, jotta nyt pitääs lehemillä olla pääs 
veheriääset klasit, jotta heinät näyttääs veheriääsiltä.
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Minä oikeen kattoon kalenterista, jotta me alaattihin siiloon heinähän 
kolomas päivä heinäkuuta ja heinät oli saatu latohon 23 päivä elokuuta. 
Soli oikeen alleviivattu siihen kalenterihin. Mä muistan kun siiloon kat- 
tottihin hartahasti ehtoouutisia ja säätietoja. Oli jo kuukauren satanu mele- 
keen aamusta ehtoohin, niin säätieroos aina vain lupaaltihin Vaasan läänihin 
iltapäiväkuuroja. Taisi se ollakki sen entisen akan tierootus, jotta kuuro se 
vain oli, kun kolome päivää satoo. Koko äijän oltihin siinä heinäteon vala- 
has, siinä meni melekeen kaks kuukautta. Kun joskus hyvinä poutakesinä 
saatihin viikos heinät latohon. Mä muistelen että jokus 1950-luvulla oli 
kans saretkesä. Etelänmaata vähä aamulla sinitti ja sieltä se sitte satoo joka 
päivä, kun olis pitäny mennä heinäpellolle.

Meillä oli siiloon saretkesänä vanaha pieni henkilöauto Nekkari, se oliki 
hyvähän tapihin. Me oltihin sillä siä heinäpellolla, soli niinku kortteerina, 
jotta sinne sai mennä sateensuojahan. Ja mukulat siä oliki ja askaroottivat, 
kun aina satoo ja pelto oli märkää. Takapenkki oli pantu alaha ja siinä päällä 
oli hyvä olla. Mukulat oli siiloon flikka kuuren ja poika kolomen vanaha. 
Flikka oli saanu joulupukilta aapeskirian ja siä oli hyvää aikaa opetella 
tavaamahan. Siä ne sitte oppii lukemahan molemmat, kun flikka tavas 
äänehensä, niin poika sanoo aina sen sanan. Sitte vasta syksyllä me tiettihin 
jotta poikaki osaa lukia, kun me mentihin Seinäjoelle, niin se luki matkalla 
tienviitoosta nimiä. Tottahan se aina kirkollaki luki kauppaan nimiä, mut
ta me luultihin jotta se muistaa ne ulukua.

Heinäpäivä
Heinäaikana päivä oli sellaanen, jotta mitä paremmat heinäpourat oli, 

sitä kiiruhumpi päivä oli, samoon koko heinäaikaki, sillä heinät tehtihin 
siiloon pienemmäs aijas. Siinä ei paliua muuta keriinny, mutta navetta- 
askarehet oli aina tehtävä. Kyllä sitä naisväjen piti leipua ja laittaa ruokaa 
valamihiksi, jotta oli sitte mistä ottaa. Kun pakastin hankittihin 1970, niin 
soli suuri helepotus, sinne sai pakastaa evähiä. Aamulla oli aina kastehen- 
aikana heinäkuorman purkimista ja sitte jo taas pellolle.

Siiloon kun oli paalaaja, niin se jourutti. Isäntä paalas ja minä ajoon 
mukulaan kans niitä paalia latohon, kun meillä oli siiloon toinenki, sellaa
nen pikkutraktori. Me ajettihin siihen lähille vainiolatohon. Poika oli siiloon 
kahareksan ja flikka 11 vanaha. Poika ajoo sitä traktoria, soli sitä jo ennem- 
minki ajanu, kun heiniä ajettihin. Tasaasella salaojituspellolla voii mukulan- 
ki antaa ajaa. Siiloon kun ajettihin vieruus, niin siiloon kierrettihin sitä vai
niota niin, jottei koskaa tarvinnu pirättää vastamaas eikä myötämaas. Mä 
itte ajoon siiloon kun kotia tuotihin kuormia, kun siinoli montaa mukkaa 
ja käännöstä. Flikka oli kans nuoresta siä kuorman päällä, ja soliki siä hyvä 
olemahan, kun isänsä oli opettanu sille sen paalikuorman teon. Ja flikka 
omii sen työn ittellensä niin, jottei kukaa muu olsi saanu mennäkkää kuor
man päälle.
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Meillä tehtihin pieniä paalia, niin noli köykääsiä käsitellä. Niitä jaksoo 
koko päivän nostella kuormahan ja aikamoisen vainion me päivänaikahan 
ajettihinki. Kunoli komia poutailima, niin soli mukavaa se heinäänajo, mutta 
kun rupes tulemahan pihviä taivahalle. Isäntä siinä paalas, eihän se mitää, 
mutta kun oli niin kiirus jottei olsi keriinny olemahankaa, niin isäntä se 
vain meni paalaajan alle maata. Se kyllä korias sitä, sillä yhtenä kesänä se 
paalaaja pakkas takkuamahan. Ehtooaskarehien jäläkihin jatkettihin sitä 
heinäänajua, ja isäntäki oli tullu jo kylästä paalaamasta. Ja sitte ajettihin 
isoommalla traktorilla, yleensä kaikki paalit yritettihin saara ajettua. Mut
ta jos niitä oli niin palio, niin ne nosteltihin pystyhyn. Kaikki kärryt mitä 
huushollista löytyy ajettihin täytöhön, aurinkoki siinä jo laski ja tuli oikeen 
kylymä. Monta kertaa soli jo lähempänä kahtatoista, kun lopetettihin.

Hyvät heinäilimat auttoo sen, jotta viikoski sai heinät latohon, mutta 
niitä piti siiloon uskaltaa kaataa ja alavarihinsa pöyhiä. Kolome päivää ne 
piti maas kuivaa, ennenku ne ajoo latohon taikka paalas. Jos oli lämpööset 
ilimat ja tuuleskeli, niin siiloon heinä kuivi. Jos liika kostiana ne pani lato
hon, niin ne rupes kuumenemahan. Yks isäntä oli kerran ollu murehisnansa 
heinistä siä laros, ja soli sanonu, jotta kunnei ne vain rupiaasi siä kuumene
mahan. Trenki oli siihen sanonu, kyllä mä ne niin märkänä sinne panin, 
jottei ne ainakaa palamahan rupia.

Siiloon kun oli sateesta ja nallista, niin siinä valahas meni monta viikkua- 
ki. Eikä siinä voinu mitää ruveta tekemähän, kun heinätyöt oli kesken. Toi
nen asia oli se, kun konehet prenkkas, niin siinä meni aikaa kun varaosia 
orotteli. Mutta kyllä se niin oli, jotta oli kelit mikkä hyvänsä, niin heinät 
tuli aina tehtyä, ainaki meillä. Kun kelloja ruvettihin siirtämähän kesä- 
aikahan, niin ei siitä ainakaa maavvilieliöölle ollu mitää apua, muuta kun 
päivät pireni. Piti nousta kesäaijan mukahan lypsämähän, kun maitoauto 
meni aikanansa. Mutta aamukastet häipyy vanahan äijän mukahan, niin ei 
voinu mennä varemmin haravoomahan. Päivää piti jatkaa ehtoosta, varsinki 
kun heiniä ajettihin.
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SARONKORIUU

Leikkooaika
Vilu vilian kasvattaa, lämmin terän teköö. Kunon kynttylä pöyrällä, 

niinon varijalaka pellolla. Ja kun on puolaan puolikypsä, niin on pelto koko- 
kypsä. Siton pitäny tietää koska elo on valamista leikattavaksi. Kyllä mä 
muistan, kun isä otti tähäästä jyvän ja puraasi jotta onko se kova. Sanotahan 
jotta ohora on tuleentunu, kun son kräkys. Jos liika varahinki leikattihin, 
niin siiloon tehtihin sirppihallaa. Mutta kyllä joskus hallanpeloos leikattihin 
siementä varte, vaikkei ollu viä tuleentunu. Kyllon elonkoriuuki muuttunu 
vuosikymmenten aikana, ennen sitä leikattihin sirpiillä, sitte tuli ittesitojat. 
Leikkuupuimurit tuli pelloolle tuos 1950-luvun puolivälis ja ne yleestyy 
1960-luvulla ja siihen loppuuki leikkooaijat.

Ennenaikaa kunon sirpillä leikattu, niin vanahat sanonnat on varma- 
hanki paremmin pitäny paikkansa. Niinkun seki, jotta uurenvuorensuojasta 
on kaksataa päivää rukihinleikkoohin. Elonleikkoo on mun vanahempieni 
aikana ollu melekeen kaikki käsityötä. Äitee on kertonu kun non menny 
kihiloohin kahareksas päivä elokuuta 1931, niin siiloon on alaattu leikkaa
mahan ruista, ja son ollu siiloon aika varhaasta. Kyllä minä muistan kuin
ka 1940-luvulla ja viä 1950-luvullaki ainaki ruis leikattihin sirpiillä. Vaikka 
muut viliat oliski niittukonehella leikattu.

Sirppi ja isoo sirppi, ne sopii kätehen.

48



Ittesitoja oli kans erinomaanen vehejes. 1950 taikka 1952 kun meillä 
rakennettihin, niin siiloon leikattihin ruis ittesitojalla. Siiloon ei millää ke- 
riinny konehella leikkaamahan ja sitomahan, kun aika meni siinä raken- 
tamises. Täs kylällä oli kolomen hevoosen vetämä ittesitoja ja se oli sellaa- 
nen jotta sillä sai hyvin leikattua rukihinki. Sillä ei kaikilla sitojilla saanu 
leikattua ruista, kun soli niin pitkää. Yleensä ittesitojalla leikattihin kevät- 
vilioja, varsinki kauraa. Kun ittesitojalla oli leikattu, niin siinei tarvinnu 
muuta kun jalaata ihimisvoimmin.

Sitominen
Kyllä mä muistan kun siiloon 1950-luvun aluus sirpiillä leikattihin pel

tojen päistä ja pyörtänööltä, jottei ne tallaantunu, kun hevoosella niitettihin. 
Mutta kyllä se jäi pian pois, ja konehet sai vallan. Mutta oli siitä sitomisestaki 
viä kova työ vaikka konehella niitettihinki. Enneku ruvettihin leikkoohin, 
niin niittukoneesehen tällättihin elonleikkoovarustus. Terän taa pantihin 
sellaanen kokuaja jota vaste se elo niitettäes kaatuu. Niittukonehen ajurilla 
oli harava jolla se sitä elua ohojas siihen kokuajahan. Kokuaja oli niitettäes 
pystys, ja ajuri polokaasi polokuunta, niin se keikahti seliuhun ja samalla 
luovuth, purotti, sen siikon pellolle. Meillä aina sanottihin jotta siikko, mutta 
toiset käytti lyhyres nimitystä.

Isäntä ajoo niittukonesta ja tiesi siikkojen koon ja osas luovuttaa niitä 
sopivin väliin. Kun pellon syriästä oli ensimmääsen kerran ajettu, niin 
viliankorret painuu siinä niittukonehen pyörän alla. Samalla siinä sitoes 
kun siirryttihin seuraavan siikon työ, niin nostettihin kärellä vähä niitä 
korsia siihen kohollensa. Kaikki yritettihin saara taltehen. Elämä oli siiloon 
kymmenen kynnen raos, ja työtä piti teherä elantonsa etehen. Sen aikuuset 
ihimiset oli eläny pula-aijan ja soranaijan ja sen jäläkihin oli viä suuret 
elintarvikeluovutukset valtiolle.

Ainaki tuos 1950-luvulla suurin osa vilijoosta niitettihin niittukonehella. 
Siiloon oli viä kyläs ihimisiä joita sai sitomahan. Yleensä parahat sitojat oli 
naisihimisiä. Noli käteviä, niiltä kävi työ, eikä ne rehustanu. Jäläki oli hy
vää ja siikot siistiä eikä jääny tähkiä maahan. Kyllä hyvillä sitojilla oli syk
syllä kysyntää ja ne piti jo aijoos pyytää. Yleensä ne samat sitojat oli meilläki 
ja niille maksettihin hyvin, sillä työmies oli palakkansa ansaannu.

Mä muistan kun ohoran sitominen oli kaikkeen surkeenta, ikävintä. Sil
lä ohoras oli ensinnäki vihinehet, ja sitte pakkas olemahan pilliääsiä ja nekös 
pisteli. Kylloli ehtoolla sormenpäät ja kynnensivut verisellä. Kauraa oli hyvä 
situa, kun soli niin pitkää, ei tarvinnu jatkaa sirettäkää. Se siret verettihin 
siitä siikon larvasta ja sitte se kiepahutettihin siikon ympäri. Ja sitehen päät 
kierahutettihin yhtehen ja verettihin lujalle, ja pantihin sinne tiukan sitehen 
alle. Siikkua ei sirottu keskeltä, mutta tuos kaks kolomasosaa tyven puo
lelta. Ja sen piti situa tiukkahan, sillä siikkojen piti kestää monta käsittelyä 
ehejinä, yleensä ne pysyy koos. Ohoraa sitoes piti aina jatkaa sirettä, kun
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ohoran korsi oli lyhkääsempää. Siret jatkettihin niin, jotta otettihin siikon 
larvasta korsia ja pantihin tähäät vastatusten ja sitte vain kierahutettihin 
yhtehen. Ja sitte sillä sirottihin, näin saatihin siteestä niin pitkä jotta se ulet- 
tuu siikon ympäri.

Sitoes aina kilipaaltihin siitä kuka oli kätevin. Vaikka sitominen oli ras
kasta työtä, kun siinä koko päivän oli selekä vääräs ja sormihin tuli kynnen- 
vihat. Mutta kyllä se oli mukavaa työtä, kun ilimat oli aina syksyllä komeeta, 
aurinkoosia ja kypsän vilian haju leijuu ilimas. Aina ehtoolla kun saatihin 
leikattua ja sirottua, niin kaikki siikot piti jalaata, ja aina ehtoohin se pakkas 
jääräkki. Ainuastansa siiloon jos saret uhkas, ja kun ittesitojalla leikattihin, 
niin siiloon alaattihin heti jalakaamahan. Kaurasiikot voitihin panna myöski 
seipähille. Seipähät pystyteltihin peltohon ja siikot pantihin niihin sitehen 
larvanpuoloosesta kohorasta läpitte, tähkäpuoli tuli siiloon vähä niinku 
alahappäin. Seipähillä ne kuivi hyvin jos vähä oli sateestaki, ja kun kaura 
aina leikattihin viimmeeseksi, niin siiloon saattoo olla jo syysateetaki. Oho- 
ra- ja kaurajalakoja sanottihin tää jotta son pystykoko.

Varijalaka
Ruisjalakaa, kuhilasta, sanottihin varijalaaksi. Ruisjalakahan pantihin 

10-14 siikkua, se tehtihin niin, jotta ensinnä pantihin yks siikko pystyhyn 
syränsiikoksi ja sitä taitettihin larvasta alahappäin. Ja sen molemmin puo
lin taas siikot ja ne piti lyörä tykysti tyvipää maahan. Ja taas kaks vastatus
ten ja sen jäläkihin siikko aina joka välihin. Ruisjalaasta tuli kartion muo- 
toonen. Jalaan päälle tällättihin hattusiikko, sen tarkootus oli suojella tähkiä 
sateelta ja muulta kosteurelta. Siiloon kun leikattihin sirpillä, niin hattu
siikko pantihin suoraa tyvi ylähäppäin siihen jalaan päälle. Näin sen hattu- 
siikon larva levis siihen jalaan päälle suojaksi aiva niinku hames. Kun 
sitojalla ja konehella leikattihin, niin siiloon hattusiikon korret taiteltihin 
heti sitehen larvan puolelta alahappäin ja se pantihin jalaan päälle. Kun 
kaikki elot oli saatu leikattua, niin sitte syötihin sirppipuuro.

Riihiaika
Syksyllä kun elot oli jalakaantunu muutaman viikon ja kuivahtanu sii

nä, niin sen jäläkihin tuli riihittemisen vooro. Riihitteminen oli tehtävä äijäl
länsä, niinkun verratahan jotaki asiaa, jotta se tuli etehen kun riihiaika. 
Riihitteminen oli aina ennen koko kylän yhtöönen asia, sillä kaikkien elot 
piti tulla riihityksi äijällänsä. Riihittemisaika riippuu niin syksystä, oliko 
se varhaanen taikka myöhäänen. Vuonna 1952 oli mikkeliaamuna lumi 
maas ja elojalaat oli viä pellolla, siiloon oli myöhäänen syksy.

Se riihittee jollon riihittemistä, nuon sanoo entinenki isäntä kun tuli rii
taa riihittemisvooroosta. Riihikonehet oli kylän yhtöhöösiä, eikä riihiaika 
niin kovin pitkä ollu. Siiloon piti jo ennemmin syksyllä sopia voorot, mut
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ta ilimat kans pakkas sekaamahan niitä vooroja, eikä sateella voinu riihitä. 
Mutta kun elot oli hyvin jalaattu niin nei vähästä sateesta kastunu. Kun 
eloja ajettihin riihittemistä varte, niin hattusiikot jätettihin pellolle jos noli 
märkiä. Siinä ne päivän aikana kuivahti, ja ehtoolla neki voitihin riihitä.

Riihiaikana ei tehty paliua muita töitä, muutaku pakolliset askarehet 
navetas. Sellaasista huusholliista johona oli vain vähä kylyvyä, eikä ollu 
hevoosta, niin niille oli käyty kylyvömaa äjestämäs ja samoon niistä hajet- 
tihin elot johonki naapurihin ja riihittihin siä. Ja sitte vietihin jyvät ja oliet 
takaasin, ja sieltä huushollista oltihin sitte riihellä ja leikkoos. Tälläästä 
vaihroksihin tekemistä oli palio maaseurulla viä tuos 1960-luvullaki, ja muu- 
toonki talojen väjet oli vaihroksihin riihellä.

Tappuri, riihikones
Tappurit, puimakonehet, joita sanottihin myöski riihikonehiksi, kun ne 

tuli käyttöhön, niin niitoli ensinnä yks taikka kaks kylällä. Tää Päntäläs on 
ollu riihikonesosuuskunta 1920-luvun aluus, ja siihen on kuulumi Rahkolan 
ja Keturin kylät. Eipä ne elomäärät siiloon niin suuria ollukkaa. Siiloon on 
rukihit riihitty riihes ihimisvoimmin seinähänlyömällä ja tryskäämällä. 
Mutta kun vilielysalat lisääntyy, niin siiloon riihikonehekki yleestyy, ja 
perustettihin joka kylähän omia osuuskuntia.

Tuos 1950-luvun puolivälis riihikonesosuuskunnat hajos ja pienempiä 
muutaman taloon yhtöösiä syntyy. Muistaakseni soli 1950- ja 1960-lukujen 
vaihtehes kun isä osti ittellensä sen riihikonehen, ja pari naapuria tuli sii
hen mukahan. Mutta ei sitä montaa vuotta tarvinnu, kun tuli puimurit. Ei 
nykyysin millää koko kylän vihoja kerkiääsi yhyrellä konehella riihit- 
temähän, mutta nyt onki viliamäärät lisääntyny. Ja muutoonki maatalous 
on niin palio muuttunu tämän vuosisaran alakukymmeniltä. Riihittemi- 
nenki on muuttunu, kun ensinnä ihimiset on klupuriihellä tryskänny, ja 
seinähän lyömällä saanu jyvät irti viliankorsista, niin nyt ne Saarahan jo 
suoraa kärryylle.

Jyväsäkit
Jyväsäkkiä varte kangas kurottihin ennen pellavalangasta, ja sitte ne 

neulottihin, niitä sanottihin hurstisäkiiksi. Kun säkkiä ruvettihin tarvit- 
temahan enämpi, niin niitä sai jo siiloon ostaa kaupasta. Säkit piti olla 
valamihina, ennenku ruvettihin riihelle, naisväki oli ne johonaki välis pesny 
ja koriannu. Ne pestihin pyykkivesien lopuus, ne pantihin korveehin taik
ka johonki tynnyrihin likuamahan ja käytihin luomanrannas viruttamas, 
ja kuivattihin airan päällä. Ei kaikkia säkkiä tarvinnu joka syksy pestä, 
muutaku sellaaset jokkoli ollu jauhoos taikka muutoon likaantuma. Sellaaset 
säkit jokkoli rikki, ne piti koriata. Säkit parsittihin mattokankahan tutkaa- 
milla, loimesta jäänehillä langoolla, parsinneulalla taikka äimällä. Kyllä
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niitä säkkiä paikkaaltihinki ainaki isoompia reikiä, paikkavärkkiä otettihin 
vanahasta säkistä jokoli tivihimpää kangasta.

Siiloon kun maitoliima tuli käyttöhön, niin silloli hyvä paikata. Pantihin 
vain lauta säkin sisälle ja sitte paikkahan liimaa, ja vasaralla se koputettihin 
kiinni siihen reiän päälle. Säkit piti paikata hyvin jotta ne kesti kovaa käsit
telyä, sillä niitä jouruttihin monehen kertahan muliaamahan, siirtelemähän. 
Sen piti kans kattua, jotta jokahises säkis oli siret kiinni. Siiloon kun elot 
riihittihin tappurilla, niin siiloon ei niin maharottoman paliua tarvinnu säk
kiä. Kun ne aina ehtoolla vietihin ja tyhyjättihin kuivaajahan, niin noli taas 
aamulla tyhyjiä. Mutta kyllä niitä silloonki aina joku kymmenen tarvittihin. 
Sitte kun tuli leikkuupuimuriaika, niin siiloon piti säkkiä olla palio, meilläki 
oli toistasataa. Sillä kun puimurin kerran sai markiille, pellonsyriähän, niin 
ei ainakaa säkit saanu loppua.

Riihivalamisteluja
Riihelle piti jo ereltäkäsin teherä valamisteluja, ja riihiväki oli jo ennem

min pyyretty, ja yleensä noli aina samoja ihimisiä joka vuosi. Riihipäivät ja 
pernankaivopäivä oli sellaasia jotta niihin laitettihin myöski ruokaa jo etu- 
kätehen valamihiksi. Kun siiloon oli palio väkiä syömäs ja työ oli raskasta 
niin tarvittihin palio ruokaa. Työpäivä saattoo kestää seittemästä seitteinä
hän. Leipää ja nisua piti leipua valamihiksi. Siiloon sai jo juurikasviista 
teherä sallattia. Punajuuret ja porkkanat keitettihin erellispäivänä, ja ne jo 
hakattihin valamihiksi salattilooras, ja se vietihin hantuukilla peitettynä 
aittahan kylymähän. Aamulla se sallatti vasta seattihin, ja siihen lisättihin 
löökkiä, silakkaa ja keitettyjä pemoota. Muuna ruokana oli yleensä pernoota 
ja fläskisoosia ja sitte lihapernoota. Päällisruaaksi keitettihin ohorankryyni- 
puurua ja mariakastetta. Kyllä siinä oli kova työ naisväjellä, kun väkiä oli 
pöytä täynnä, ja siiloon 1950-luvullaki viä syötihin kolome kertaa päiväs ja 
juotihin kattia.

Erellisenä ehtoona oli jo hajettu kaikki kärryt eloja täytöhön ja laihnattu 
viä naapuristaki kärryjä. Se jourutti riihittemistä, eikä tarvinnu pakosta niin 
paliua väkiä riihipäivänä, ainakaa aamusta. Ne elokuormat pörötettihin 
johonki röyrän taikka katoksen alle, jottei niihin tullu yökastetta. Sillä elot 
piti olla kuivia kun niitä riihittihin.

Riihikonehen kuliettaminen oli kans yks tapahtuma. Ja se tuotihin jo 
erellisenä päivänä ja pantihin valamihiksi paikoollensa. Meillä riihittihin 
vuoresta 1951 navettarakennuksen toisespääs ns. talliportis ja riihikonehen 
sai sinne sisälle. Sähkömoottori ja elokuorma oli pihanpuolella. Se riihiko
nehen kuliettaminen oli kans sellaanen tarkka homma. Kun riihikones oli 
korkia ja soukka, niin se saattoo kyllä kaatuakki, jos sitä noloosti kulietet- 
tihin. Riihikonehen alle pantihin pyörät ja yleensä rauhallisin hevoonen 
pantihin sitä vetämähän. Ajurin jokoli suittis piti tarkoon kattua kun kään
tyy maantielle ja taas maantieltä pois, jottei hevoonen pääsny oikaasemahan
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niis käännöksis, siiloon olis riihikones kaatunu ojahan. Siä riihikonehen 
takana sivuulla oli aina miehiä kattomas ja tukemas sitä. Joku hätäänen 
mies oli kaatanu joskus riihikonehen, ja siitä kaatumisesta puhuttihin aina 
riihiaikana.

Riihikonehien voimmanlähtehet
Riihikonehilla on ollu monemmoisia voimmanlähtehiä. Ensimmääsiä 

riihikonehia on ihimiset vetäny taikka veivittäny. Siton sanottu jostaki 
vanahemmasta naisihmisestä, jotta son ollu sitte kovettu ihiminen, son 
vetäny riihikonestaki. Sen jäläkihin tuli hevooskierto, sitte yleestyy maa- 
moottori ja höyrykones jota sanottihin onkapannuksi. Maamoottori oli har
vakäyntinen, yleensä petroolilla toimiva paikalliskäyttöönen polttomoot
tori. Sen konehenkäyttäjä oli riihellä suuri herra, ja sei teheny muuta kun 
käytti sitä moottoria. Kun saatihin sähööt ja voimmavirta, niin siiloon sähkö- 
moottorit yleestyy.

Meille oli ostettu sähkömoottori aiva 1940-luvun lopus, varmahanki heti 
kun saatiliin voimmavirta. Isä oli teheny sille sähkömoottorille looran, siinoli 
kansi saranoolla ja anturat alla. Sitä sai verettyä hevoosella, k m  sen looran 
eres oli sinkilä johonka sai panna koukun kiinni. Moottori oli suojas siä looras 
ja sinne mahtuu viä se pitkä voimmavirtaroikka, kaapeli. Se roikka oli varma- 
hanki sitä varte niin pitkä kun soli ostettu siihen aikahan k m  riihittihin riihen 
tykönä. Ja virran piti vetää kotomarkiilta sinne, k m  voimmavirran alahattulo 
oli kotomarkilla. Ja riihet oli rakennettu tulipalovaaran tähäre kauvemmaksi 
kartanolta.

Riihikonesta sanottihin tappuriksi, ja siiloon oltihin tappuririihellä. Rii- 
hipäivän aamuna oltihin varahin liikkeellä. Naisväki hoiti karian ja sitte 
nopiaa piti ruveta laittamahan ruokaa riihi väelle. Tappurin etehen tuotihin 
elokuorma, ja se pörötettihin siihen ja hevoonen päästettihin pois aisoosta, 
kärryjen erestä. Kärryt pönkättihin siihen aisat ylähä, ja kärrynpyörään ete
hen ja taa pantihin flankunpalat, jotta ne pysyy paikoollansa. Senjäläkihin 
pantihin lattaremmi sähkömoottorista riihikoneesehen. Minä aina muku
lana pelekäsin sitä moottoria ja remmiä, eikä siitä remmin lähitte saanu 
kulukiakkaa, jottei se vain siepannu vaatteesihin.

Moottori pantihin käyntihin, niin jotta ensinnä käännettihin vivusta en- 
simmäänen vaihet päälle, ja sitte kun se hyrräs tasaasesti, niin sitte kään
nettihin toinenki vaihet. Ja sen jäläkihin vasta sai ruveta syöttämähän. Se 
moottorista tuleva remmi pyöritti sitä riihikonesta. Joskus se remmi ei tah- 
tonu millää pysyä päällä, kun moottorin siivapyörä tuli liukkahaksi, ja se 
heitti remmin pois päältä. Siiloon siihen remmihin pantihin remmipihkaa 
kitkan aikahansaamiseksi, ja sitte se rupes pysymähän päällä, josei ollu 
remmipihkaa niin voitihin käyttää siirappiaki.
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Riihiväki
Riihittemises oli monemmoista hommaa ja siinä tarvittihin ihiminen joka 

hommahan. Meillä isä aina syötti, syöttäjä syötti siikkoja sinne tappurin 
kitahahan. Minä antelin siikkoja sieltä ylähältä kuorman päältä, niitä piti 
heitellä siihen syöttöpöyrälle larvapää erellä. Soli kovaa hommaa, sillä nii
tä piti annella tasaasesti, siihen ei saanu tulla mitää välipäätä. Syöttäjällä 
oli puukkoo käres jolla se poikkaasi sitehet auki. Niitoli sellaasiaki puukkoja 
jokka oli pantu hihinalla kiinni kätehen. Mutta mä en muista oliko meillä 
sellaasta, mutta kyllä mä näin sellaasen. Kun puukkoo oli käres kiinni, 
niin sei menny niinkää heleposti hukkahan taikka puronnu kärestä. Irral- 
lansa olova puukkoo saattoo sotkeentua olokihin, jos sen kärestänsä johonki 
jätti.

Hyvä syöttäjä syötti tasaasesti eloja tappurin kitahan. Kun siret oli veretty 
veittellä poikki, niin syöttäjä rupes työntämähän osaa siikosta larvapää 
erellä tappurin kitahan. Ja kun erellinen siikko oli viä menos, niin seuraava 
piti olla jo valamihina menemähän. Soli huono syöttäjä jolta siikko pääsi 
käsistä kerralla tappurin kitahan, niin jotta tappuri moukahti. Eloja piti 
olla aina tasaasesti siinä tappurin seuloolla, niin siiloon jyväkki tuli puhta
ina. Sama pätee kuulemma leikkuupuimurinki ajos. Seuraava tärkiä ihimi
nen oli säkkimies taikka jyvämies. Jyvät tuli kahtehen säkkihin, ensinnä 
annettihin tulla yks säkki täytöhön. Kun soli täynnä, niin käännettihin riihi- 
konehes olova vintta toisehen asentohon, niin jyvät alakas menöhön tyhy- 
jähän säkkihin. Sitte otettihin täysinäänen säkki pois ja nostettihin kauvem- 
maksi ja tyhyjä säkki tilalle. Väliisnänsä säkkimies sitoo valamihiksi säkin- 
suut kiinni.

Säkkimiehen piti vetää myöski hau teetä taikka ruumenia pois,'kun nii
tä tuli riihikonehen perästä. Jonsei niitä vetäny pois, niin riihikonehes meni 
paikat tukkohon, kun seulat ei saanu ilimaa, niin ruumenia rupes menöhön 
jyvihin. Ei riihellä kenenkää saanu unohtaa ittiänsä, eikä olla kaupungin 
ajatuksis. Siiloon kun riihen tykönä riihittihin ja pahanat piti kaikki käsin 
siirtää, niin siiloon piti olla viä pahanapoikiaki. Mutta kun konehet tuli 
avuuksi, niin ei ihimisiä tarvinnu niin paliua. Sitte oli kaks ihimistä ajamas 
viä pellolta eloja.

Silippumylly ja puhaltaja
Silippumylly saatihin riihikonehen perähän 1950-luvun aluus, ja se 

silippus oliet lyhkääsiksi, noli sitte hyviä kuiveeta. Silippumyllyn alla oli 
viä puhaltajan tuutti johonka ne siliput putos. Silippumylly ja puhaltaja 
sai remmin välityksellä voimmansa riihikonehesta. Puhaltajan torvet lai- 
tettihin menemähän navetankokkihin, navetan ylisille, kauvimmaasehen 

, nurkkahan, ja sinne se puhaltaja puhalti ne siliput. Hautehet kans pantihin 
siihen puhaltajantuuttihin. Välillä siä kokilla vain tasattihin niitä silippuja,
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jotta ne menis tivihisti. Kun perältä tuli täytöhön niin niitä torvia lyhennet- 
tihin ja se navetankokki tuli melekeen täytöhön. Silippuja piti olla palio 
kuiveeksi, kun siiloon 1950-ja 1960-luvullaki suuret sonnivasikakki oli kar- 
sinoos. Kyllä niitä kuiveeta oli talavella hyvä purottaa sieltä alaha.

Kyllä siinä yks mies piti olla sitä varte, jotta se huolehtii silippumyllyn 
ja puhaltajan. Jos puhaltaja taikka silippumylly meni tukkohon taikka remmi 
pääsi pois päältä, niin siinä tuli pian tupen krapinat. Eikä siinä vähäs kum- 
mas riihikonesta pirätetty, ja koko aian riihikonehen perästä tuli pahanoota. 
Mutta kyllä sitä joskus piti mennä sanomahan syöttäjälle, jotta ny pitää 
helepottaa, keskeyttää, kunei pahanaan kans päriänny millää. Ja remmiä ei 
saanu päälle kun konehet oli käynnis. Kaikki muut pahanat siliputtihin, 
mutta kauranoliet jätettihin pitkiksi, kun niitä joskus syötettihinjoutilahille, 
jokka oli mullia. Siinä riihinkonehen sivus oli viä kaks tuuttia, toisesta tuli 
virnoja, noli rikkaruohon siemeniä ja ne vietihin johonki monttuhun. Ja 
toisesta tuli pienimpiä, noli jotaki tähkiä taikka solomun klönttiä.

Riihipäivän päätteheksi jyväsäkit vietihin hevooskärryyllä kuivaajahan 
ja mies seliäsnänsä kantoo ne kuivaajan kokille. Aina joka ehtoo kun saatihin 
riihittyä, niin vähä haravalla vereltihin enimpiä olokia pihasta, jottei ne 
levinny aiva porraspäähän asti. Riihitteminen oli hyvin tomuusta hommaa, 
varsinki ohoranriihi, kun ne vihinehet tarttuu rettuuhin, vaatteesihin. Jollon 
riihiremputtimet, niin siilon kirkkokemputtimet, se tarkootti sitä jota puje- 
tahan työn mukahan, ja riihelle katteltihin aina huonot vaattehet.

Kyllä sitä riihipäivän ehtoolla lämmitettihin saunaki, johona sai pestyä 
tomut pois, sillä sitä tomua oli suu ja silimät täynnä. Tottahan son ollu viä 
kovempaa ja tomuusempaa se vanahanaijan klupuriihi. Riihitteminen saat- 
too kestää usiammanki päivän ja kuinka oliki sovittu, kuhunaki taloos. Sitä 
voitihin riihitä kahareski osas, rukihit riihittihin ensinnä ja ohorat ja kaurat 
myöhemmin. Kaurat voitihin kuivalla Himalla ajaa valamihiksi aumahan 
taikka johonki röyrän alle orottamahan riihittemistä, varsinki jos vähäki 
oli sateenpelekua.

Jyvien kuivaaminen ja kuivaaja
Meille rakennettihin 1950-luvun aluus kaappikuivaaja. Se tehtihin vana- 

hasta hirsisestä saunasta, joka jäi tarpehettomaksi, kun uures navettaraken- 
nukses oli sauna. Kuivaajarakennus oli kakskerroksinen ja siinä oli Paju
lahden yks viliakaappi. Niitä tehtihin myöski isoompiaki kuivaajia jois oli 
kaks kaappia. Se jyväkaappi oli siä ylähällä, johonka tikkoja pitkin kan- 
nettihin ja tyhyjättihin ne viliasäkit. Alahalla oli kiuashuones taikka lämpöö- 
nen huones, siihen oli muurattu kiuas. Ja siä kiukahan pesäs poltettihin 
kovettuja koivunhalakoja, ja lämpö nousi sinne kaappihin. Se kaappi oli 
puinen ja siinä oli lokerot ja kennot joirenka välis ne jyvät oli. Kun kuivates 
jyvät meni kokohon, niin niitä lisättihin sinne kaappihin kuivaamisen ai
kana tarpehen mukahan. Sillä jos kaappi oli vailla, niin ilima pääsi ken-
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nostosta vapaasti menemähän taivahan tuulihin.
Kuivaajaa lämmitettihin aamuun ehtoon ja siinä lämmittämises piti olla 

huolellinen. Lämpö ei saanu nousta liika korkialle, sillä jyvät ei saanu pa
laa, nolis muutoon menettäny itävyytensä. Siiloon kun vihat leikattihin ja 
noli jalaalla niin ne jo siinä kuivahti, eikä niitä tarvinnu kuivata kun yhyren 
päivän. Ehtoolla riihittemisen jäläkihin täytettihin se kaappi ja lämmitet
tihin, samoon myöski aamulla. Sitte ehtoolla sai ne jyvät purettaa sieltä 
kaapista sen alla olevahan kokuajahan, ja ne siä viä kuivahti, ja taas sai 
täyttää kaapin. Kuivatut jyvät säkitettihin sieltä kokuajasta ja mä muistan 
kun kuivaajan porstuas ei ollu jalaan jakua, kun soli niin täynnä säkkiä. 
Sen jäläkihin säkit kannettihin kärryylle ja kärryyltä taas aittan jyvälaarihin.

Isä kuivas palio kylälääsillekki kunei siiloon ollu viä palio kuivaajia. 
Isäntä teki heti 1960-luvun lopus siihen kuivaajan ulukopuolelle raran ja 
sellaasen vaunun jonka päälle sai lastata ne jyväsäkit. Ja kuivaajan yläker
tahan tehtihin ovi. Ja traktori veti vaijerilla sen vaunun säkkiinensä sitä 
rataa pitkin kuivaajan kokille siitä ovesta, näin jäi yks kantaminen pois. 
Lavakuivaajia ruvettihin tekemähän 1960-luvun lopulla ja myöski isoompia 
yhyristyksen kuivaajia.

Mies kantoo niitä säkkiä seliäsnänsä. Jyväsäkit painoovat yleensä 40-70 
kilua. Kyllä niitä joskus yhyreski nosteltihin kärryylle kun oli oikeen suu
ria säkkiä, toinen nosti suusta ja toinen puosta, pohojasta. Meilloli viä muu
tama sellaanen vanaha kotokutoonen hurstisäkki ja noli suuria. Piti varaa 
jottei sellaasta säkkiä päästäny täytöhön. Sei olsi hievahtanukkaa ainakaa 
vähääsillä voimmilla, kun siinoli viä kostiaa viliaa. Aittas oli joka jy välaille 
omat laarinsa, samoon siemenvilia pantihin omahan laarihinsa. Osa vilia- 
laaria oli aittankokilla, ja seliäs ne säkit sinnekki trappuja pitkin kannettihin. 
Aittaan ovet oli yleensä matalia, mutta kumarashan niitä säkkiä kannet
tihin. Kyllä siä aittas oli hyvä haju, kun kuivat viliat oli saatu laariihin. 
Sitte kun niitä jyviä tarvittihin, vietihin myllyhyn, ne piti taas säkittää ja 
kantaa sieltä. Meillä oli vihan säkittäjä, se oli laarin ulukopuolella ja siihen 
pantihin säkki kiinni. Säkittäjän tuuttihin kaarettihin kylyvinvakalla jyvät 
ja ne meni säkkihin, tarvitti ottaa vain säkki pois ja situa suu kiinni. Kyllä 
se säkittäjä helepotti ja jouratti työtä, mutta josei se ollu paikalla, niin mä 
pruukasin pitää säkinsuuta auki. Kyllä niitä jyviäki piti monta kertaa ter
vehtää.

Puhalluskärry ja kippikärry
1973 laitettihin kärryyhin sellaanen laatikko eli lava, se oli traktorin pe

räkärryn päällä, sitä sanottihin jotta se on puhalluskärry. Se laatikko oli 
pohojasta veen muotoonen ja pohojas kuluki ilimakanava johonka ilima 
tuli traktorin etuosas olevasta puhaltimesta. Tätä kaikkia traktori pyöritti 
nivelakselin kautta, ilima kanavahan päästettihin pohojas olevien, avatta
vien luukkujen kautta. Tällä sai puhallettua jyvät kuivaajasta kärryylle ja

56



siitä taas aittan laarihin. Se oli kyllä aika tomuusta hommaa muttei tarvinnu 
kantaa säkkiä.

1976 hankittihin viiren tonnin kantavat kippikärryt, kun siiloon oli säi- 
liöpu i muri, niin se tyhyjäs jyvät suoraa niihin kärryyhin. Ja siiloon jo kuivat- 
tihin maamiesseuran kuivaajalla, niin jyvät sai vain kipata kärryyltä kuivaa
jan tuuttihin. 1973 tehtihin jyvälaari talliportin päälle ja jyvät tuli tuuttia 
pitkin alla olevahan kotitarvemyllyhyn joka jauhoo jyvät. Puhalluskär- 
ryylläki sai jo ne jyvät puhallettua sinne laarihin. Mutta 1980 hankittihin 
viliakierukka joka oli ruuvvikulietin, ja se sai voimmansa sähkömoottorista, 
se vasta nätysti kulietti ne jyvät sinne laarihin.

Leikkuupuimuri
Ensimmääset leikkuupuimurit on tähän kylähän hankittu 1950-luvun 

puolivälis. Minä muistaasin jotta meillä on varmahanki 1962 ensimmääsen 
kerran puitu leikkuupuimurilla. Täs kylällä oli sellaanen muutaman ta
loon yhtöönen puimuri ja ne ajoo viä muillekki kylälääsille. Olihan se 
ihimeellistä kun yhyrellä ajokerralla sai jyvät säkkiihin, varsinki mun vana- 
hempieni ikääsille ihimisille, jokka oli sirpillä leikannu ja klupuriihellä vihat 
nuoruuresnansa puinu. Jyväsäkit piti olla valamihina ja ne piti piisata kun 
puimuri tuli. Kyllä se puimurilla puiminen aika nopiaa rupes yleestymähän, 
kun ihimiset näki kuinka sillä sai jyvät säkkiihin. Ja siiloon oli jo työväki 
vähenny kylältä, ei saanu enää sitojia ja riihiväkiä niinku ennenvanahaan.

Mutta kun enämpi ruvettihin puimuriilla puittamahan, siinä tuli se on
gelma jotta puimuria ei saanukkaa siiloon kun olis itte halunnu, isännät 
kuluki puimurin peräs suurina laumoona. Kyllä siinä tuli vähä riitojaki, 
kun joku isäntä olis halunnu puimurin heti siinä paikas, ja puimurimies 
oliki luvannu mennä johonki toisehen paikkahan. Sitte kun tuli viä vesisaret, 
niin puiminen linkaantuu, ja voorot meni sekaasinsa, samoon kävi siiloon 
jos puimuri meni rikki. Siiloon oli tapana jotta puimurimiehelle annettihin 
ruokaa, ja monta kertaa usiammakki pernat keitettihin, kun oltihin siinä 
valahas ja oroteltihin sitä puimuria.

Siiloon kun isoompiki vainio puitihin, niin siinä tuli palio jyväsäkkiä ja 
viliat oli aika tuorehia. Eikä niitä saatu niin äkkiä kuivattuakaa, niin siinä 
oli kattominen jottei ne jyvät kuumennu. Mutta johonaki oli ohojet, kun 
nostaa säkin pellolla puo pystyhyn, säkin pohoja ylähäppäin, niin jyvät ei 
yhtää kuumene. Me kokeeltihin sitä ja soli oikeen hyvä konsti. Sai vain sitä 
mukaa hakia pellolta säkkiä kun kuivattihin, ja vaikka olis vähä satanuk- 
ki, niin ei ne jyvät kastunu siitä. Meille ostettihin 1972 käytetty hinattava 
puimuri ja sitä veti traktori josta se sai voimmansa nivelakselin kautta. 
Salaojapellolla sillä oli hyvä puira, mutta kyllä sillä avo-ojapellooltaki pui
tihin.

1974 se vaihdettihin sivupuimurihin. Sivupuimuri oli traktorin sivulla, 
oikiastansa siinä puimuris oli tila traktorille, niin jotta puimurin etuosa oli
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osittaan traktorin eres ja takaosa peräs. Se sai myöski voiminansa nivelakse- 
lin kautta traktorista. Sillä sai puitua myöski aiva ojanpyörtänöötä myöre 
avo-ojapelloollaki. Sivupuimuris oli myöski säiliö johonka jyvät meni ja se 
puimuri tyhyjäs ne jyvät säiliöstä suoraa kärryylle, ei tarvinnu enää säkkiä 
muliata. 1975 se myitihin pois, ja ostettihin naapurin kans yhtöönen käy
tetty leikkuupuimuri, ittekkulukeva puimuri. Se oli meillä yhtöösenä va
jaat kymmenen vuotta, niinkauan kun me vilieltihin. Meillä toimii oikeen 
hyvin yhteestyö naapurin kans, ja kumpiki isäntä osas käyttää puimuria ja 
koriata sitä kun tarves vaatii.

Pernanakaivo
Mikkeliksi naurihit kuoppahan ja ämmät pirttihin. Siinä johonaki 

riihittemisen välis taikka kuinka aikaa oliki, niin kaivettihin pernat. Meilloli 
naapurin kans yhtöhöönen hevoosvetoonen pernankaivokones, soli heitto- 
pyöräkones. Kun sillä ajettihin pernatarha auki, niin pernat levis pellolle ja 
ne sai siitä noukkia. Saman naapurin kans oli myöski hevoosvetoonen kyly- 
vökones, ne kumpiki oli hankittu 1930-luvun lopulla, siinä ennen sotaa. 
Kumpakaa kones ei ollu oikeen yleenen tääläpäin viä 1950-luvullakaa.

Meilloli pernaa siinä 40 aaria kylyvös aiva tuohon 1960-luvun lopuulle 
asti. Siiloon sai pemannoukkijoota kylästä ja naisväki oli parhuusinta nouk-

Pernankaivokuokka vas. sillä on käsin kaivettu pernoota, ja myöhemmin peltojen päitä ja 
syriätarhoja. Kuokka, hyvin tärkiä työvälines.
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kimahan, noli käteviä. Samoon oli talojen flikat ja poijat, ja noli kans tärkeetä 
tulemahan noukkimahan, kun siitä sai aina vähä tienistiä. Yleensä huushol- 
liis oli väkiä enämpi, eikä joka taloos ollu kovin paliua pernaa kylyvös. 
Mones taloos krökyllä ja kuokalla kaivettihin pernat. Meillä tuli aina hy
vin pernoota, ja noli suuria, sillä isä pani sontaa hyvin pernamaahan. Perna- 
maalla piti olla palio väkiä ja niille kans laitettihin hyvät ruaat, jotta ne 
jaksoo noukkia.

Pernat noukittihin päreskoppihin. Mutta myöhemmin ruvettihin teke- 
mähän laurasta pernalootia, ne kesti käytös paremmin kun kopat. Eikä 
kyläs enää koppaan tekijöötä ollukkaa. Isäntä itte ajoo pernankaivokonesta, 
ja sitte piti olla mies ajamahan pernoota kuoppahan. Meilloli pernat kauv- 
vempana vainiolla, kun soli hiesumaa, niin siä tuli hyvänmakuusia per
noota, kun kotopellot oli kovaa savimaata. Kun pernat oli kaivettu niin 
huomisin sitä maata pruukattihin viä äjestää, ja kyllä sieltä viä löytyy 
pernoota, mä pruukasin serkkuni kans noukkia niitä. Siiloon jos sattuu 
olemahan koulusta pernankaivolomaa, niin oli hyvää aikaa noukkia, 
muutoon mä menin heti kun koulusta tulin. Isä vei niitä osuuskauppahan 
ja me saatihin siitä taskurahaa, vaikkei sellaasta sanaa oltu siiloon 
kuultukaa. Kyllä mä muistan sen tuntehen kun sai oikeen paperirahan, 
sillä kolikoota ne mukulaan rahat yleensä siiloon oli.

Syysviliat
Ruis, ja rukihinen leipä, on ollu maan perusta. Ruisleipä on ollu juma- 

lavviliaa ja siton kunniootettu, eikä sitoo saanu panna väärinpäin pöyrälle. 
Jollei maa anna leipää, ei sitä muoltakaa saa. Sillä joka ruista kylyvää, niin 
se ruista syöö, ja ruisleipää syötihin joka päivä. Sitä annettihin viä hevoosil- 
lekki kun noli raskahis tois, kun fältättihin ja äjestettihin. Nisujauhoja 
saatettihin ostaa, kunei syysvehenän kylyvö tahtonu enää menestyä, aina- 
kaa joka vuosi ja kevätvehenä kerkis vain harvoon tuleentumahan. Ruki- 
hinkyly vö oli jokavuotista 1950- ja viä 1960-luvullaki. Mä muistan, kun isä 
joskus 1960-luvulla kylyvi pernamaaruista. Pernamaa vain äjestettihin hy
vin heti, kun pernat oli kaivettu ja siihen sitte kylyvettihin mistä, sillä lail
la sai äkkiä kylyvöhön.

Kyllä yleensä ruismaan reiroo, muokkaaminen, alaattihin aijoos, ja se 
maa useenki oli kesäntönä. Jokku ummes olovat lehemät taikka mullikat 
kalavoovat, söivät, siinä kesäntömaas. Siinä kun pelto oli kesännös, niin 
ojat luotihin auki. Oja-auroja mpes olemahan ja sitte tuli käyttöhön ojaviska. 
Niillä oli heleppo aukaasta ojat. Ja sitte fältättihin ja äjestettihin se maa, 
niin siinä roskakki kuoli. 1920-luvulla munki äiteeni on luonu ruismaan 
ojia ja sitte ojamaat on pitäny hakata pieniksi. Äitee on toimittanu, jotta 
kaulahinen oli trotolla, huivi oli ottalta pitkällä, niin se variosti, jottei au
rinko pääsny paistamahan naamahan. Sillä siihen aikahan ei saanu rus- 
koottua, siiloon ja viä 1930-luvullaki oli vaaleus muotia.
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Samelinpäivä on rukihinkylyvöpäivä. Ruis kylyvettihin syksyllä ja se 
tuli orahalle syksyllä. Joskus talaven aikana se ruismaa saattoo talavehtia 
huonosti, tuli jääpoltetta, pellolle tuli jäätä ja se voii polttaa orahat. Keväällä 
ruismaa rupes heti kasvamahan, ja orahille voitihin panna vähä apulantaa 
voimmaksi. Sitä pantihin vähä sen mukahan oliko orastus harvaa vai tihiää, 
jos liikaa pani voimmaa, niin se voii kasvaa liika lujaa. Ja jos juhannuksen 
aikoohin tuli oikeen kova ukonsaret, ukkooskuuro, niin se saattoo painaa 
ruismaan niin lakohon, jottei se nousnu enää ylähä. Siiloon kun oli suo- 
tuusat ilimat, niin ruislaiho kasvoo ja tuleentuu hyvin, ja se meni vain vähä 
nojohon. Kun ruis syksyllä oli tuleentunu ja jos sattuu ilimat olemahan 
oikeen kosteeta ja lämpöösiä, niin se saattoo pystyhyn päin ruveta itämähän 
siä pellolla. Meillä oli 1960-luvulla syysvehenää ja soli niin komiaa ja pys
tyä. Mutta sitte tuli ne kostiat sumuuset ilimat ja se iti peltohon päin, ei se 
kelevannu muuta kun elukoolle. Sen jäläkihin ei meillä oo syysvehenää 
ollukkaa.

Jurnun vetäminen
Jurnut verettihin yleensä lopuuksi, kun kaikki muut oli jo pelloolta 

koriattu. Jurnu ei ollu niin kranttu, vaikka olis vähä ollu kylymiäki, kun 
noli niin syvällä maas. Jurnujen vetäminen oli raskasta ja kovaa työtä. Kun 
niitä päivän veti, niin tiesi jotaki tehenehensä. Minä en ollu koko päivää 
vetämäs, kun mä olin siiloon koulus. Mutta kyllä mä sen verran verin, 
jotta mä tiän kuinka raskasta se oli. Mutta kyllähän se jurnunveto oikias- 
tansa aikuusten ihimisten työtä oliki. Niinkun harventaminen ja muu per
kaaminen kävi flikkaasiltaki ja noli siinä käteviä. Jurnut oli niinkun sangoon 
muotoosia ja noli syvällä maas, sentähäre niiren nostamista sanottihinki 
vetämiseksi. Kun lanttu oli muoroltansa pyöriä, niin sei ollu niin lujas, ja 
sitä minäki oon palio vetäny.

Sitte kun jurnua ja lanttua mentihin vetämähän, niin vetäjä tälläs säkistä 
teheryn kaarin, esliinan, etehensä. Kankahinen viliasäkki taitettihin 25 sm 
päästä kaksinkerroon, ja siihen taitteesehen pantihin nuora ja sillä se sitte 
nierattihin, sirottihin, vyötärälle. Syksyllä kun jurnuja verettihin oli aina 
kostiaa, kun oli kastetta naattien leherillä, niin niistä jurnujen vetäjä kaste
li ittensä. Sateella ei voinu juurikasvia vetää. Käsis piti olla kummikintahat 
ja kummisaappahat jalaas ja kaatina olevaa säkkiä piti vaihtaa päivän ai
kana. Kun jurnuja verettihin niin ne heti puhuristettihin mullasta. Kum- 
maski käres jurnua pirettihin naatiista kiinni ja niitä lyötihin toisihinsa, 
näin niistä lähti irtomulta pois. Yleensä yritettihin saara niistä multa hyvin 
tarkoon pois, kun niis oli määrätty multaprosentti jonka mukahan niistä 
sai hintaa.

Sitä mukaa kun jurnuja verettihin, niin ne tällättihin pellolle riviihin 
aina naatit samoonpäin. Toiset alakas jo listimähän niitä listimäveittellä, 
joka oli sitä varte tehty. Listimäveitten terän pääs oli rautapaino, ja kun
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listittihin niin sillä sai vain kopahuttaa, niin naatti irtos nätysti, eikä tarvinnu 
sitä nirhata, leikata. Listiminen oli tehtävä huolellisesti, naattia ei saanu 
jäärä jurnuhun, muttei saanu mennä lihallekkaa, ei liika tyynni. Jos jurnut 
oli multaasia, niin listijä siinä samalla koputteli irtomultaa niistä pois. Ja 
jurnut nakeltihin pernalootihin joilla ne vietihin suojahan, meillä ne jurnut 
varastootihin talliportin nurkkahan. Ja ne piti peitellä jottei ne saanu kyly- 
mää, jos sattuu olemahan syksyllä pakkaasta. Kuorma-auto haki ne jurnut 
ja muistaakseni ne siinä samalla punnittihin, kun ne vietihin tehtahalle. 
Tili tuli marraskuulla, ja tehtahalta otettihin palautuksena melassileikettä 
ja -siirappia elukoolle sokurirehuksi.

Sokurijuurikkahan naatit oli hyvää rehua lehemille, ja niitä hajettihin 
sieltä pellolta, sitä mukaa kun niitä tuli. Piti kattua jottei naatit ollu multaa
sia, sillä lehemät olis tullu niistä kuralle. Meillä ei sitte enää vilielty jurnua, 
kun ei ollu väkiä tekemähän niitä töitä. Mutta naapurikyläs sitä oli vielä 
1960-luvullaki ja siä oli jurnujen nostokoneski. Kyllä isä kovaa mainosti 
jurnua, jotta siitä saa lehemille naattia ja sitte hyvän tilin. Ykski kysyy isäl
tä, jotta minkätähäre sei enää viliele, kun siitä saa niin hyvin rahaa. Isä 
vain siihen sanoo, jotta mullon niitä rahoja viäki. Kyllä yhyreski taloos 
meinattihin jurnua vihellä ja päästä vähällä työllä, mutta ne jäi harventa- 
mata. Se isäntä vain sanoo, jotta pitääs panna kukkapurkkihin yhyren paik- 
kahansa, niin ei tarttisi harventaa. Kyllä soli se jurnun kasvatus tarkkaa, 
piti kattua jottei elävät syö sen lehtiä kesällä. Ja aikanansa noli harvennet
tava, eikä roskille saanu antaa valtaa.
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SYKSYN JA TALAVEN TYÖT

Ojaan luominen ja salaojittaminen
Ei ojatoon pelto ohoraa kasva, ojat on pitäny olla auki kaikkina aikoona. 

Jos maa on kärsiny märkyyrestä, niin ei siinoo mikää kasvanu. Lapiolla ja 
kuokalla on tehty ja aukaastu ojia kaikkeen ensinnä, on peraattu suuret 
suot, ja palio niihin on vuoratettu hikiä. Sitte jo 1900-luvun alakupuolella 
ruvettihin tekemähän oja-auroja. Niitä veti monta hevoosta. Valokuvasta 
moon nähäny, kun kuus hevoosta on vetäny oja-auraa. Sellaasella auralla 
sai varmahan kaivettua jo laskuojaaki. Kyllä se ojaan aukaaseminenja luo
minen siiloon pääasias tehtihin ihimisvoimmin. Nykyysin viä elävät tuos 
yli 70-vuotiahat naiset on sanonu, jotta soli mukavaaki se ojan luonti. 
Varsinki siiloon, jos maa oli pehemoosta, mutta kun oli kovaa savimaata, 
niin siiloonhan soli raskasta. Myöski ojamaat hakattihin pieniksi, kun 
siiloon ei äjes pystyny möyhentämähän niitä.

Lapio vas. johona on rautaanen pesä, soli suuri eristys puulapion jäläkihin.
Kiffelilapio oli käytös navetas, sillä oli hyvä lykätä navetan floori puhtahaksi, ja muutoonki 
kun jotaki vetelää piti lapioora.
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1940- ja 1950-lukujen vaihtehes tuli jo traktorivetooset oja-aurat käyttö- 
hön. Niitä oli vain johonaki taloos ja ne sitte ajoo ojia muillekki. Mutta sitte 
oli via ojamairen levitteleminen. Kun traktorin peräs oli perälevy, niin sillä 
sai leviteltyä ojamaat keskupellolle, eikä enää tarvinnu ihimisvoimmin hajo
tella. Seuraavaksi 1960-luvulla tuli käyttöhön ojaviska. Se oli hyvä keksin
tö, se avas ojan ja samalla nimensä mukaasesti pienisti ja viskas ne ojamaat 
kauvemmas pellolle. Sillä ajettihin oja molemmilta puolilta auki. Yleensä 
kyläs oli yks ojaviska jollaki rahtimiehellä, ja sillä kerkis ajamahan ojia niin 
palio kun tarvittihinki.

Salaojitettua peltua on hyvä vihellä. Meillä salaojitettihin 1964, niin sii
loon tarvittihin palio väkiä, muistaakseni kahareksan tai yhyreksän hen
kiä ja osan niistä piti taloon hommata. Siiloon oli naisväjellä palio ruaan- 
laittua, vaikkei se työ kovin montaa päivää kestäny. Aamukaffi ja voileivät 
piti olla seittemäksi pöyräs, kun miehet tuli ja käveli suoraa kaffipöytähän. 
Siiloon syötihin kaks kertaa ja kattia juotihin kolome kertaa päiväs, ja päi- 
väkaffin piti vierä pellolle. Kyllä pöytä oli täynnä miehiä, vaikka ne kävi 
kahareski eräs syömäs. Ja noli ehtoolla seittemähän asti tois ja siiloon oli 
kolomas katti.

Salaojasanta oli ajettu jo kovammaan aikana sinne pellolle valamihiksi, 
se on kivetööntä tasarakeesta, mutta ei hienua. Salaojaporukka teki niitä 
salaojitushommia. Siinoli kaivinkonehen ajuri, ojanpohojan höylääjä, put- 
kenlaskija. Sannan ja ruokamullan laskijoota taisi olla usiaat ja putkien 
kuliettaja. Putket oli tiiliputkia, ja noli jo viety pellonsyriähän valamihiksi, 
ja niitä jaettihin sitä mukaa kun tarvitti ojaan vartehen. Sorasilimiä tehtihin 
avo-ojan ja salaojan risteyspaikkoohin, paperisäkki pantihin siihen paikka
han ja lapiolla santaa täytöhön. Oli hyvä jos niitä sorasilimiä teki maharol- 
lisimman palio, niistä pääsi pintavetet laskemahan.

Vanahat avo-ojat oli fältätty jo ennemmin tukkohon, ja naapuri kävi perä- 
levyllä täyttämäs ne salaojat, kun meillä ei siiloon ollu viä traktoria. Kun 
1970-luvulla salaojitettihin, niin soli jo enämpi koneellistunu eikä väkiä 
tarvinnu niin paliua. Mutta konehet meni kesken kaiken rikki ja työt ve
nyy kumminki usiammaksi päiväksi. Kotopellot on meillä salaojittamata, 
kun non niin alahaasta maata ja vetet olis pitäny vierä suurella putkella 
pitkä matkan luomahan.

Fälttööt
Päreet on syksyllä sian tonkima, kun keväällä miehen kyntämä. Fälttää- 

minen piti teherä hyvin sillä son maammuokkauksen perusta. Myöski Pän- 
täneen Maamiesseuraki on järiestäny kyntökilipaaluja ja neuvontaa. Kunon 
hyvin fältätty niin sen saa hyvin muokattua. Fälttööspelloosta on nähty 
fälttääjän taito, ja non ollu ihimisten silimis. Son ollu isännän kunnia, kunon 
ollu komia fälttöös. Siton heleposti kysytty, jotta kuka tuos on törriny, jos 
on ollu epätasaanen fälttöös. Ennen kun hevoosvehkehillä maat reirattihin,
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muokattihin, niin oli hyvin tärkiää jotta syksyllä fältättihin. Siiloon talaven 
aikana pakkaanen ja routaki möyhenti maata, ja näin se saatihin helepom- 
min keväällä kylyvökuntohon. Eikä sitolisi keväällä enää keriinnykkää fält- 
täämähän, sillä soli hirasta hommaa. Pellot piti olla f äkättynä, kun sonnan- 
ajo alakas. Nykyysin ei oo mitää merkitystä koska fältätähän, kun työ käyy 
äkkiä ja konehilla saa maan nätysti muokattua kylyvökuntohon. Kotkafältin 
sarvis piti olla raavas mies, sillä tähtääminen oli raskasta työtä. Kotkafältti 
oli skotlantilaisaura ja sempä tähäre tääpäin on tähtäämistä sanottu kotkaa- 
miseksi. Ei siitoo kovinkaa montaa vuotta kun naapuri sanoo, jotta pitääs 
kotkata, mutta pahoita siton fälttööksi sanottu. Kun elot oli saatu koriattua 
syksyllä, niin sitte alakas ne fälttööt. Fältit oli ennen yksiipisiä, siiloon kun 
kaharella hevoosella fältättihin, niin piti olla ajomies. Mä muistan kun isä 
fälttäs yhyrellä hevoosella, niin soli sitonu suittiohojat yhtehen kiinni ja 
nakaannu ne niskan taa. Fälttööksen vaot piti tulla oijeti. Tottahan hevoo- 
nenki osas mennä oijeti, ainaki kun ensimmäänen vako oli ajettu pellon 
syriähän. Pellonpääs piti hevoosta kiskaasta suittiohojasta ja samalla viä 
kiskua fälttiäki. Fälttääminen oli raskasta niin fälttääjälle, kun hevoosellekki. 
Kun naapuris oli traktori ja ne teki rahtitöitä, niin meirän pellot fälttäytet- 
tihin sillä. Meille ostettihin traktorin perähän aurat, noli siiloon ensinnä 
kakssiipiset. Ja 1976 ne vaihrettihin kolomisiipisihin 16 tuuman Fiskarsin 
loivasiipisihin, nämä aurat oli yhtööset saman naapurin kans kun puimu- 
riki. Avo-ojapeltojen pyörtänöt sai fältättyä, kun aurat pantihin piennarkyn- 
tölaitteesehen.

Siantappo
Kolome on kovaa päivää miehellä, ohoranriihi, kinkeripäivä ja siantappo. 

Syksyysin kun ilmat jähtyy, niin siiloon tehtihin lahtia, teurastettihin elää- 
miä, niin sikoja kun lampahiaki. 1940-luvulta aina 1950- ja 1960-luvuullekki 
asti nuo teurastukset oli jokasyksyysiä. Teurastukset piti teherä kylymänä 
vuorenaikana, kun mitää kylymälaittehia ei siiloon ollu. Lihat palooteltihin 
ja suolattihin krouvvilla suolalla suurihin puutiinuuhin. Niihin keitettihin 
viä suolavesi, krouvvia suolaa pantihin kiehuvahan vetehen ja kun se kie
hahti, niin se suli siihen. Jähtynehenä se suolavesi kaarettihin niiren lihaan 
päälle sinne tiinuhun. Siihen pantihin päälle lauranpaloja ja niiren päälle 
kiviä painoksi. Sitä suolattua lihaa liotettihin ennenku siitä laitettihin ruo
kaa, mutta kyllä se siltiki oli hyvin suolaasta. Lahtaamises tuli myöski ver
ta ja se heti vispattihin ruisjauhojen kans jotta se jähtyy, siitä on tehty 
makkaroota ja kiskua. Kyllä sitä lihaa aina joskus palavautettihinki teuras
tuksen jäläkihin. Viä 1940-luvun lopus ihirasta tavattihin keittää saipuaaki.

Lehemään peseminen
Pitää pestä ja puleerata. Lehemät pestihin aina joka syksy tuos marras-
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taikka joulukuus. Niitä pestihin usiampanaki päivänä, yleensä kaks taikka 
kolome lehemää päiväs. Koko päivää ei voinu navetas olla, kun lehemään 
piti saara välillä leväätä. Heti aamulla kun askarehet saatihin tehtyä, niin 
alaattihin pesemähän. Ensinnä lehemä valeltihin haloosella veteliä jotta se 
kastuu, ja sitte se pestihin porstalla ja Mäntysoopavetellä. Lehemät tykkäs 
oikeen lujaa kun niitä pestihin. Toiset oli oikeen hilijaa, mutta toiset huiteli 
häntäänsä aiva maharottomasti. Lopuuksi ne valeltihin lämpöösellä veteliä, 
ja harialla vereltihin kuivaksi ja pyhiittihin sanomapaperilla. Lehemiltä 
leikattihin hännän tupsut lyhkääseksi, ne jokka oli kovia sotkemahan ittiän- 
sä, niin niiren leikattihin melekeen sapaa myöre. Samalla alustat likos ja 
sai neki pestyä. Sitte joku mainosti, jotta atteekista saa ostaa Saksansoopaa 
omahan astiahan. Sillä lehemät tuli komiaksi, valakoosesta tuli oikeen 
vitivalakoosta ja ruskia aiva kiilteli.

Tuos 1970-luvulla ruvettihin lehemiä kerittemähän sähkökonehella. Kun 
niiren karva oli lyhkäänen, niin hariaaminen oli köykääsempää, ja muu- 
toonki ne pysyy paremmin puhtahana. Mailmansivu on lehemiä hariattu, 
joka päivä, taikka harvemmin. Kyllä lehemät siitä hariaamisesta oikeen 
lujaa tykkäs. Navetta pruukattihin kans samoohin aikoohin kalakita. Sitä 
kalakkiliuosta vereltihin seinihin manillapensselillä. Myöhemmin meijäristä 
sai laihnata pruutan, ruiskun, sillä sai nätysti kalakittua. Kyllä navetas oli 
sitte mukava hoitaa kariaa, kun oli valakoosta ja puhurasta.

Mettätyöt
Kun maatyöt saatihin tehtyä ja fälttööt fältättyä, niin sitte piti jo mennä 

mettähän. Maataloures tarvittihin puuta mones muoros. Sitä tarvittihin 
rakentamisehen ja rakennusten koriaamisehen. Mutta myöski tarvittihin 
polttopuiksi, airantolopiksi, heinäseipähiksi ja muutoon värkkipuiksi. Tämä 
meirän tila ei oo mikää likietuunen, meiltä on mettähän matkaa tuos 13 km 
maantien kautta. Siiloon kun hevoosella kuliettihin, niin se matka kesti 
kauvvan. Meirän mettäsarka on niinku muirenki talojen täs Keturin nume- 
ros soukka ja pitkä. Jos sinne mettähän menöö sitä sarkaa pitkin oijeti, niin 
siinon välis isoo Mustaasneva. Jos syksyllä sattuu olemahan sellaasia ilimoja 
jotta se neva jäätyy, niin siiloon voii ajaa hevoosella ylitte.

Isännät monena syksynä meni tallaamahan sitä nevansyriää, kun vähäki 
tuli pakkaasia. Ne yritti saara siihen jäätymähän tienpaikkaa. Kuinka oli 
ilimakki niin sitä tallattihin jaloon, taikka hevoosella, siiloon kun siinä liik
kuu niin se jäätyy. Soli justihin siinä nevan rannas se kaikkeen märiin paik
ka, jonka olis pitäny saara jäätymähän. Kun tuli palio lunta heti syksyllä, 
niin se suojas sitä nevaa ja se ei jäätyny. Siiloon piti sitte kulukia maantietä 
pitkin. Isä pruukas muistella sitä, kun se ensi kertaa oli tullu mettästä siä 
Mustaasnevan lakialla hevoosella, ja oikeen pohojatuuli oli puhaltanu. Isä 
sanoo jotta kyllä hän sitä päläsyjen kaulusta yritti nostaa hyvin ylähä, ja 
situa sukkakauhittella. Ja soli ajatellu jotta pitääkö tää ruveta kulukemahan,
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mutta kyllä se siitä lähemmäs neliäkymmentä vuotta kuluki. Sillä isän ko
tona oli mettät lähillä. Kyllä seuraavaki isäntä, mieheni, sanoo samaa, kun 
se faarin, mun isän kans vanahalla huonokulukuusella hevoosella tuli sii
tä nevasta ensimmäästä kertaa ylitte.

1940-luvun lopulta minä muistan, kun navetan rakentamisehen tarvit- 
tihin palio puutavaraa. Mettästä tuotihin tukkipuita parireellä. K evättal
vella rupes jo sulattamahan maantietä, ja sitä piti lumittaa. Tienvierestä 
lumipenkasta lapiolla heiteltihin lunta maantielle, jotta saatihin ne tukit 
ajettua tuohon naapurihin johona oli saha. Niitä tukkia oli ajamas naapu- 
rikki ja niitä tuotihin usiammalla hevoosella. Mettätöitä tehtihin pitkin 
talavia, niin pakostaki niiren tukkien ajo jäi siihen kevättalavehen. Useenki 
maaliskuulla kun aurinko oli jo korkialla, niin se vei kelin tuosta tieltä. Täs 
lakialla viä tuuliki kulutti, ja sulatti keliä aina samoosta paikoosta. Kyllä 
mettällä pysyy rekikeli, mutta lakialta se suli.

Kirves son mettän lääkäri
Niin on sanottu, ja kun mettää peraattihin, hakattihin, niin siinä tuli 

samalla monenmoista puuta. Suurimmista puista tehtihin tukkia ja niiren 
larvoosta ja roskapuista tuli rankoja, ja noli läpimitaltansa pieniä puita. 
Rangat tuotihin kotia pitkänä, ja keväällä kun ilimat lämpis, ne sirkattihin 
käyttötarkootuksen mukahan. Polttopuista tehtihin pesähän sopivan mit-

Vanahanaijjan kirves, jota sanottihin seittemän merkiksi.
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taasia, ja uunipuut oli pirempiä. Sitte tehtihin airantoloppia ja heinäseipähiä. 
Siiloon kun tehtihin riukuaitaa, niin sitä varte jätettihin rangat pitkiksi, ja 
ne sirkkelillä taikka kirvehellä halakaastihin.

Koivuusta hakattihin halakoja, jokka oli meeterin mittaasia. Ne hakatti- 
hin siä mettäs päin ja pinottihin. Niitoli vasituusia haloonhakkaajia ja isä 
pruukas niillä hakkauttaa, ja ne haloot myitihin. Siiloon aina oli haloon 
tarvittijoota, ja sai niistä aina vähä rahapenniäki, niinku äitee pruukas sanua. 
Myöski kuivaajaa varte piti olla hyviä koivunhalakoja, ne katkoottihin 
mettäs ja kotona haloottihin. Ja niistä tehtihin pino kuivaajan seinän viere- 
hen. Eipä se mettäala meillä mikää suuri ollu, ei siitä niin paliua ollu myirä. 
Joskus myitihin vähä tukkia ja koipelia, paperipuita, kun meillä rakennet- 
tihin ja remontootihin, niin niihin tartti palio puutavaraa.

Ei kaikki väärät oo värkkipuita
Talavisin viä tuos 1950-luvullaki isä nikkarooti aina väliisnänsä puusta 

jotaki pieniä huonekalujaki. Ja aina oli jotaki koriaamistaki, niin siiloon 
tarvittihin värkkipuita. Meillä oli aittarakennukses sellaanen pihatupa ja 
sitä voitihin lämmittää. Siä oli hyvä nikkaroora ja orsilla oli aina värkkipuita 
kuivamas. Me asuttihinki siä pihatuvas kesänaika 1952, kun meirän tupa- 
raris tehtihin täysremontti eikä siä olsi voinu asua. Siä pihatuvas oli muurin- 
jalaas, muurin alaosas pieni leivinuuniki. Ja siiloon rakennuskesänä siinä 
uunis paistettihin kaikki leipomukset ja niitä oli palio, kun rakennusmie- 
hekki oli kaikki taloon ruaas.

Rangat sirkattihin tuos kevättalvella lyhkääsiksi, ja ne klavuttihin, pili- 
koottihin pieniksi. Siinä ne kesän aikana kuivi, ja syyskesällä mä ne nakkelin 
puiliiverihin. Se nakkeleminen oli yleensä mukulaan ja nuoren väjen hom
maa. Klavut piti olla liiveris ennenku tuli syksy ja suuret satehet. Tuos 1960- 
luvun lopulla oli jo käytös sellaasia pilkkoomakirvehiä. Meilläki oli naa
purien kans yhtöönen, sillä sai nätysti klavuttua ne katkootut puut. 1980- 
luvulla tuli käyttöhön klapikonehet, ne samalla kertaa katkaasi ja halakaasi 
puun. Ei tarvinnu kun syöttää rankaa konehen kitahan, niin toisesta pääs
tä tuli valamihit klavut. Ja siinoli viä rata ja elevaattori, niin sitä pitkin 
klavut meni suoraa joko kärryylle taikka liiverihin. Nämä kaikki säästi 
ihimistyötä. Sillä ihimiset väheni maaseurulla ja enää ei ollu päivämiehiäkää 
saatavis.

Airantolopat oli 1,2-1,5 m pituusia ja vahavuureltansa siinä viirestä 
kahareksahan senttiä. Riukuaitahan piti olla piremmät ja vahavemmat 
tolopat kun paimenaitahan. Eihän niitä oo mittaaltu kun niiton tehty, non 
pitäny nähärä silimämmunalla. Kerran johonaki taloos oli airantolopat 
vahavoja, niin emäntä sanoo, on se kummallista, kun airantolopakki on 
tehty tukkipuista. Airantolopat sirkattihin vain poikki, ja niistä vähä 
parkkarauralla taikka myöski kirvehellä virkattihin, kuorittihin, kuorta pois. 
Näin ne siinä kuivahti eikä niinkää lahonnu. Airantolopan tyvipää terättrhin
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sirkkelillä, toloppaa verettihin vinoottaan sirkkelin läpitte. Pienemmät mää
rät voitihin teroottaa myöski kirvehellä.

Heinäseipähiä tehtihin viä 1960-luvun alakupuolellaki. Heinäseiväs oli 
tuos 2 ,3 -2,5 m pituunen ja halakaasija tuos neliä senttiä. Eihän niitä seipähiä 
joka vuosi tarvinnu teherä, sillä ne säilytettihin aina katon alla. Mutta niitä 
piti olla palio ja siiloon kun sellaasia värkkiä oli niin isä pruukas teherä 
niitä. Ensinnä ne katkaastihin seipähän mittaasiksi, ja sen jäläkihin ne 
kuorittihin laureehinsa parkkarauralla. Mä muistan että isä lainas kylän 
sepältä sellaasen terän, sellaasen laikan, ja se laitettihin sirkkelihin kiinni 
ja sillä sai terättyä ne seipähät molemmista päistä. Kaikki puut kuorittihin 
keväällä, kun siiloon kuori irtos hyvin.

Rakennuspuita
Rakennuspuut sahattihin sahalla aiva tuos naapuris, siiloon 1940-lu- 

vun lopus. Rakennuspuutavara piti olla monenkokoosta, flankkuja oli 2x4- 
6x6 tuuman, ja parrut saattoo olla pituureltansa seittemänki metriä pitkiä. 
Silloonen rakennustekniikka oli sellaasta, jotta tarvittihin niin pitkää tava
raa. Nykyysin voirahan jatkaa puuta ja näin Saarahan lyhkääsemmästäki 
puusta. Rakennuspuuta varan pituus piti tietää jo siiloon kun sitä hakattihin, 
jotta saatihin sopivan mittaasta tavaraa.

Navettarakennuksen kattohon piti olla viä puutavaraa kattopärehiksiki, 
ne tehtihin männystä. Kun puutavara oli sahattu, niin se tuotihin markiille 
ja taaplattihin tapuliihin. Kuki taaplaa tyylillänsä, on sanottu. Kyllä siinä 
taaplaamises oli kans omat niksinsä, laurat ja flankut piti panna syränpuoli 
ylähäppäin. Näin ne kuivi paremmin ja pysyyvät suorina. Koko talavi ku
luu näis mettähommis. Mutta kevättalvella piti ajaa sontaa pellolle ja hei
niä piti hakia vähä väliä vainiolaroosta karialatohon. Ja myllys piti kulukia, 
kunei siiloon viä ollu myllyä kotona.

Kyllä mettätyöt on muuttunu vuosikymmenien kulues. Tuli avuuksi 
moottorisahat, tukkivinssit ja kourakuormaajat. Hevoosten tilalle tuli trak
torit ja tukkikärryt. Meillä oli siiloon tukkivinssi ja isäntä pruukas vinssata 
muillekki. Suurien puiren muliaaminen, käsin siirteleminen, jäi pois. 1970- 
ja 1980-luvuulla kaks naapuria ja meirän isäntä oli yhyres mettätöis. Ne 
porukoo, ensi oltihin yhren ja sitte mentihin toisten mettähän. Näin työt 
joutuu ja soli työturvallisestikki hyvä.

Naisväjen työt talavella
Kyntteli kysyvi, onko tehty talaven töitä. Onko pitkiä pinoja, onko pel

lavat keherätty... Niinku miehillä kuluu talavi mettähommis, niin naisväellä 
oli kans talaven aikana palio töitä. Siiloon kun navettatyöt ja karianhoito 
kaikki oli ihimisvoimmin tehtävä, niin niihin kluttaantuu, kuluu, hyvin 
palio aikaa. Suurimman osan navettatöistä teki naisväki, kun miehet oli
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mettätöis. Aamulla askarehen välis piti laittaa miehille ruokaa, kun ne läh
ti mettähän. Samoon evähät piti panna reppuhun, ja maitua vähä 
lämmitettihin ja maitopullo käärittihin sanomapaperihin ja sitte pantihin 
viä villasukkahan. Vesi loppuu aina talavella, eikä sitä tullu kraanasta, se 
oli kannettava pihaprunnista. Vasikat juotettihin myöski puolipäiväs, kun 
niillä ei ollu vettä saatavis. Puiren kantamista Kiveristä oli tupahan ja 
köökkihin ja huonehet piti lämmittää ehtoopäivällä. Samoon ehtooruoka 
piti olla valamista, kun miesväki tuli mettästä.

Päivä oli jo pitkällä, kun askarehet oli tehty. Sitte alakas käsitöiren teko, 
karstaaminen ja keherääminen. Välillä oli aina leipomapäivä, sinä päivänä 
ei keriiny askarehien lisäksi paliua muuta tekemähänkää. Kyllä päivät ve
nyy pitkiksi, kun kaikki työt tehtihin käsipeliillä. Mä muistan jotta ehtool- 
la kahareksaksi kerkis tupahan, varsinki maanantaiehtoosin, kun tuli ra- 
riosta kuunnelma. Ei vain oma väki ollu ruokittava, sillä niitä oli päivämie- 
hiä, rakennusmiehiä ja muita työmiehiä, ja kaikki ruokittihin. Sitte kotona 
hoirettihin, niin mukulat kun vanahuksekki.

1952 meille ostettihin Upon pulsaattoripesukones. Soli silloosille Ku
misille, niinku mun äireelleniki, aiva ihime kones. Äitee oli pesny kans 
pyykkiä monella lailla. Luomanrantahan oli viety pata talavellaki ja valakia 
alle, ja siinä oli keitetty pyykki. Avanto oli hakattu jäähän, josta sai vettä 
patahan ja avannos sai viruttaa pyykin. Lipiäkivi ja kotona keitetty saipua 
oli pesuainehena. Ei tienny siiloon pyykinpesijä mitää automaattisista 
konehista, kun se kurikootti hurstilakanoota ja käret kohomehes hieroo 
niitä. Ja helemat märkänä niitä avannos virutti ja väänti. 1964 ostettihin 
linko, niin siiloon taas pyykkärin työt helepottuu. Jäi pois se kova pyykin 
vääntäminen, ja pyykki kuivi nätysti, kun soli vain nihkiää, varsinki tala
vella kun se vietihin tuvankokille. Kyllä konehet ennemmailmas kesti kauv- 
van, se pulsaattoripesukoneski tuli iältänsä oikeen vanahanaijan täysi-ikää- 
syytehen, 25 vuotta vanahaksi. Nykykonehet ei häävisti pääse eres rippi- 
kouluikähän.

Aina tuohon 1960-luvulle asti ainaki maalla oli tapana, jotta tyttäret teki 
kapioota ittellensä tulevaasuutta varte. On sanottu, jottei ennen miehelle, 
ennenku on kirnullinen sukkia. Sen jäläkihin kun oli naimisihin menty, 
niin ei enää keriinny tekemähän käsitöitä, eikä niitä kaupasta ostettu. 
Kangaspuilla kurottihin pöytätuuki- ja hantuukikankahia, istumalavittan 
mattoja ja sängynpeittoja. Seinihin kurottihin täkänöötä, väsköötiä ja nyp- 
pyroitia. Kotona kurottihin lakanakankahakki aina tuohon 1940-luvulle asti. 
Siiloon oli pellavaa kylyvös ja se loukutettihin ja klihirattihin. Kehrättihin 
langaksi ja niistä kurottihin hurstilakanat, parianvaarut ja koltinkuoret joi
hinka pantihin pitkiä olokia täytteheksi. Parianvaaruuhun pantihin olokia 
täytteheksi ja sitä sanottihinki sipinäpariaksi. Sen jäläkihin kun kankahia 
rupes saamahan, niin lakanat neulottihin, ommeltihin, ja nimikootihin nimi- 
kiriaamet.

Ryijy oli sellaanen, jotta se tehtihin itte taikka ainaki siihen keherättihin
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langat. 1930-luvulla kun mun äiteeni oli Hikkana, niin soli karstannu, kehe- 
ränny ja färiänny ryijynlankansa. Mutta se ryijy oli kurotettu kyläs, kunei 
ollu niin leveetä kangaspuita, ja siiloon on ollu vasituusia ryijyntekijöötä. 
Suurimmis ja varakkahammis taloos tehtihin poijillekki ryijyjä. Ryijy on 
sellaanen tekstiili, jotta se kestää sukupolovelta toiselle. Kun ennen oli suuret 
ja korkiat huonehet, niin suuret ryijyt sopii niihin hyvin, mutta nykyysihin 
pienihin asuntoohin ei ne taharo mahtua. Minoon teheny ryijyn ittelleni 
1960-luvun alakupuolella, taikka niinku sanotahan ryijystä, jotta nukittanu. 
Minä tein sen valamihiista ryijynlangoosta, niis mainostettihin jotta non 
valon- ja koinkestäviä.

1940-luvun lopulla ruvettihin jo lähärättämähän villoja karstaamolle, 
siiloon kun haluttihin harmoota lankoja, niin sinne pantihin joukkohon 
mustiaki villoja. Osa villoosta karstautettihin valakoosiksi, jotta ne sai färiätä 
villapuserojen ja -takkien langooksi. Se palio helepotti ja jourutti naisväen 
töitä kunei tarvinnu karstata. Ne villat tuli sieltä karstaamolta sellaasis le- 
vyys. Ja äitee otti sellaasen ohkaasen levyn ja laskosti sen kouran syrämme- 
hen, kätehensä ja toisella kärellä se kiskaasi siitä sellaasia tolloja. Ja minä 
sitte auvvoon niistä pienillä käsilläni hahtuvia isoot kasat laattialle sanoma- 
paperin päälle. Äitee niitä siitä nosti sellaasen kasan polovellensa ja keheräs 
ne langaksi. Keherääminen oli oikeen äireen mielityötä. Mä aina muistan 
sen rukin äänen kuinka se hyrisi, ja aurinko teki kuvahitten klasinruuruusta 
siihen tuvanlaattialle.

1960-luvun alakupuolelle asti keherättihin kaikki villavaattehien lan
gat kotona. Kyläs oli koneskutojia jokka sitte kutoo villapairat, -puserot ja 
-takit. Koneslangat kerrattihin kaksinkertaaseksi ja sukkalangat ym. käsin- 
kurottavat langat kerrattihin kolominkertaasiksi. Miesten arki villapairat 
ja välihousut kurotettihin harmoosta langoosta. Pohojalaasten Jussi-paita- 
han färiättihin se punaanen lanka, samoon naisväjen villapuseroohin ja- 
takkiihin. Miesten sukanvarret kurotettihin konehella ja lavat kurottihin 
käsin, kyllä varsiaki voitihin kutua käsin. Miehille piti kutua kinnasrasoja, 
lapasia, kun ne kuluu ulukotöis ja hevoosensuittis, samoon kun sukat. Kyllä 
rasoja samoon kun sukkiaki parsittihin ja sukkihin kurottihin uusi 
kantapääki.

Aina, mutta varsinki talavella naisväjellä oli sukan- taikka rasankurin. 
Joka välis siihen aina jonku lykyn, silimukan, pisti, kun se kurin oli siinä 
käsillä. Mamma, isän äitee, on kutonu aina kun son kulukenu kävellen, 
setä toimitti jotta mammalla oli lankakerä kainalos mistä se kutoo. His- 
toriaski on maininta, jotta se oli laiska nainen, joka ei kulukiesnansa kutonu. 
Palio niitä tarvittihin ennen sukkia ja rasoja, kun oli palio väkiä ja kulutus 
suuri. Kun hevoosella tehtihin työt ja sen peräs kuliettihin, niin kuluuhan 
se jota laahatahan. Myöski miesten fanellipairat ja -housut neulottihin, 
ommeltihin, neulomakonehella kotona. Meirän mamma, äireen äitee, 
neuloo niitä fanellivaattehia.
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LEHEMISTA

Aamusta päivä kultaa, ehtoosta mitä rookaa
Aamun virkku, ehtoon torkku, se tapa taloon pitää. Maavvilieliän ja 

karianhoitajan työpäivä on mailmansivu alaannu varahin, niinkun sen 
nuosta sananparsistaki havaattoo. Mairot on pitäny keriitä meijärihin, sil
lä meijärikuskit on ollu varahin matkas.

Mä muistelen tuota lähes kolomenkymmenen vuoren aikaa, jolloonka 
itte hoirin kariaa täyspäivääsesti, niin kyllä siihen mahtuu monemmoista 
tapausta. Karianhoito on muuttunu niin palio tuona aikana. Mä muistan 
kun vanhat ihimiset puhuu siiloon kun molin mukula, jotta ennen lehemä 
lypsi maitua kiulun ylimmääsehen oksahan asti.

Ei siiloon heretty viä lypsykonehista mitää, eikä muistakaa konehista 
jokkon navettahan tullu. Mutta ei lehemä oo sinä aikana muuttunu miksi- 
kää, se on sama elävä olento. Suurituottoonen lehemä on niin tarkka, kun 
kultakello, sitä sanottihin ennen. Eikä mun mielestäni lehemästä koskaa 
voi tullakkaa vain vasikan- ja mairontekokonesta.

Kyllä mä jo mukulana kuultelin kun aikuuset puhuu ja kättelin mitä 
tapahtuu karianhoiros, ja aina mä retaleherin siä mukana. Mä tykkäsin 
niin lujaa eläämistä ja molin niin kiinnostunu niistä, ja siiloon häjyysenä 
mä hoirin ja ruokiin vain kissiä. Kun käsin lypsettihin, niin siiloon mairon 
päälle tuli kova vahto, ja mä otin sitä pienellä kärellä sieltä sihivilästä ja

Sihivilä, jolla sihivittihin maito lypsämisen jäläkihin. Sihiviläkoottihin ensinnä, reikälevyjen 
välikin pantihin sihivilänvanu, jota sai tilata meijäristä. Ja niiren päälle levy joka kiristettihin 
kranssilla.

75



armoon kissiille.
Sitte mä siloottelin vasikoota ja syötin niille heiniä. Kun lehemä poikii, 

niin varmahan mä olin siä, ja otin kärellä limaa pois vasikan suusta. Van
hemmat oli sen mulle opettanu ja lehemän poikiminen oli aina ihimeellinen 
tapahtuma. Ennenaikaa sitä joka taloos pruukas olla kaikkia elukoota, lehe- 
miä, vasikoota, hevoosia, lampahia, sikoja ja muutama kanaki.

Karianhoitajan työpäivä
Lehemä tarvittoo hyvin täsmällisen ja säännöllisen hoiron. Sillä suus

tansa lehemä lypsää, eikä suurista sarvistansa. Jos siitä lehemästä meinaa 
jotaki tuotosta saara, niin ruokinta ja lypsyaijat pitää olla täsmällisiä. Siiloon 
kun ruokintahan tuloo muutoksia, niin ne pitää totuttaa siihen vähitellen, 
ns. totutusruokinta, se kestää yleensä kaks viikkua. Samoon lypsyaijat pi
tää olla säännöllisiä, siis aina samahan aikahan, muutoon lehemä ehtyy. 
Mitä enämpi lehemä tuottaa maitua sen tarkempaa sen hoitaminen on.

Kahta samanlaasta työpäivää ei karianhoitajalla oo. Kyllä sen äijän tie
tää koska työpäivä alakaa, mutta koska se loppuu, sen tietää vasta ehtool- 
la taikka yöllä. Joskus voii mennä koko yöki siinä valahas, kun orottaa 
poikimista, taikka lehemä on kipiä. Sillä karianhoiros pitää olla hyvin huo
lellinen, ja olosuhtehet pitää tällätä niin hyviksi kun vain voii.

Kun varahaasena kesäaamuna lehemä tuos aamuyöstä poikii, niin sii
loon on kesän hajut ja tuoksut parahimmillansa. Kun aamukastehen aika
han menöö navettahan ja tuloo sieltä pois, kun jo uusi kastet nousoo maas
ta, niin päivä on siiloon pitkä. Kun poikimiset menöö hyvin, niin väsymys 
haihtuu pikemmin pois. Mutta kun lehemän joutuu panemahan korkialai- 
taasehen, teurasautohon, justihin kun sitä olis saanu ruveta lypsämähän, 
niin harmittaahan se. Mutta niinku yks eläänlääkäri sanoo, jotta saa varau
tua kaikkehen, kun teköö töitä elävän pääoman kans.

Lairuunkausi
Karianhoito oli kesällä helepompaa, sillä suurin osa eläämistä oli laituu- 

mella ja ne söi sieltä itte. Mutta siiloon oliki karianhoitajalla pellolla työtä 
yllinkyllin, kun ihimistyövoimmaa tarvittihin niin palio. Aaamulla varahin 
silimät kouras navettahan. Varahin sitä piti olla aamulla matkas, sillä maito- 
auto meni einehen erellä. Heinäaikana pakkas työpäivä venyä hyvinki pit
käksi, mutta ylähä oli noustava aikanansa, meni maata koska hyvänsä.

Kyllä sitä jonaki aamuna meinas tulla tosi kiirus, kun sattuu joku häihä- 
räppi. Yhtenä aamuna molin jo hakemahas lehemiä navettahan ja aukaa- 
semas veräjää, ja mä kattarahan hehevojen vainiohon, eiköhän tuo sama 
hehevo oo taas seliuhun ojas. Mä juoksen sanomahan isännälle, jotta tuu 
nopiaa häsyyhin. Isäntä sieppaa tullesnansa lapion siitä seinävierestä, on
neksi son nyt terävä. Mennyviikolla isäntä kävi sen kesken kaiken terootta-
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mas, kun oltihin samas jamas. Lapiolla isäntä levitti ojaa siitä kohorasta 
mihinä se hehevo oli. Kun sitä ojaa sai leviemmäksi, niin sitte sitä hehevua 
yrittettihin kääntää kynsillensä, sillä elukka ei nouse ylähä ennenku sen 
saa kynsillensä. Kyllä se siinä makas niinku lehemä nevas, eikä millää mei- 
nannu kääntyä.

Isäntä auttoo sitä lavoolta ja minä kiskoon hännästä, sitte se jo ittekki 
hoksas jotta sitä autetahan. Ja niin se saatihin ylähä. Se hehevo oli niin 
kummallinen, kun se pani aina ojanpyörtänölle maata, ja jos se siinä vähä 
oikooli, niin siitä se kellahti ojahan. Kyllä meiltä siinä aikaa kluttaantuu 
melelekeen puoli tiimaa, kova oli kiirus saara lehemät navettahan ja lyp
settyä. Joskus on niin, kun oikeen kovalla kiiruhulla ajaa lehemiä navetta
han, niin ne sekaa siinä ja menöö väärihin parsihin ja kolome kaharen tila
han. Siinä on sitte kans oma äheltämisensä, ennenku saa kunki tilahansa. 
Kyllä ne mairot tuonaki aamuna justihin kerkis jähtymähän ennenku tank
kiauto tuli. Aina soli niin, jos lypsäjät tanii, niin kyllä tankkiauto tuli aikan
ansa.

Maironhoito
Maironhoito oli hyvin tärkiä asia joka päivä, sillä maitohon ei saanu 

joutua mitää likaa. Se alakas utarehien pesemisestä, ne piti olla puhtahat 
ennenku alaattihin lypsämähän. Alakusuihkehet oli kans tärkiä vetää tar- 
kastuskippohon, myöhemmin tuli solujen tarkastus. Lypsykones piti olla 
puhuras, samoon tonkat ja myöhemmin tankki. Koko ketjus ei mikää saanu 
pettää, jos meinas tuottaa ensluokkaasta maitua. Kyllä sitä aina joskus tuli 
joku häihäräppi, jolloonka ketjun heikoon lenkki petti, tuli sairaus tai muu

Maitoastiaan pesuharia vas. jolla pestikin maitoastiat ja meijäritonkat. Manillapensseli, 
sillä verettihin punamultaa seinähän. Sillä myöski syksyysin kalakittihin navetanseinät.
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ennalta arvaamatoon tilanne. Kyllä minä annan suuren arvon niille mairon- 
tuottajille, jokka vuosikymmenet on tuottanu ensluokkaasta maitua. Tila- 
tankin, lypsykonehen ja muiren maitoastiaan pesu ja huoltaminen oli sama, 
niin kesällä kun talavellaki. Kesäaikana lehemät söi itte ruokansa laituu- 
melta. Mutta kun sonnimullikat oli sisäruokinnas, niin ne tarvitti palio ruo
kaa. Isäntä pruukas antaa niille jo jauhot. Minä kannoon niille ruohoja, 
joita oli niittosilippurilla hajettu pellolta. Kyllä ne palio söi, mutta kyllä ne 
sitte kasvoo ja lihooki, ja niiren sonnat piti luora kesälläki. Kesällä oli aina 
kattottava, jottei kärpääset pääse kovin lisääntymähän.

Sisäruokintakausi
Sisäruokintakausi alakas kun lehemät pantihin navettahan tuos syys

kuulla, kuinka oliki syötävää pellolla ja minkämoiset oli ilimat. Kyllä niitä 
viä päiväsyrännä päästettihin jaloottelemahan, vaikka ne jo navetas 
ruokittihinki. Talavella karianhoito oli aiva eri asia. Karianhoito on 1950- 
luvun puolivälistä muuttuma täyrellisesti. Uuret navetat ja konehet on sitä 
muuttanu ehkäpä köykääsemmäksi, mutta eläämet ei oo muuttuma miksi- 
kää siitä, samat riemut ja riesat on nykyysilläki karianhoitajilla. Mairon ja 
lihan laarut on tullu viä tarkemmiksi ja erelleenki teherähän työtä elävään 
eläänten ja luonnon kans.

Meillä pruukattihin vain aamuusin pitää köökis valakiaa, kun muuri
pata oli aika suuri, ja siinä oli vahava puukansi päällä, niin vesi pysyy siä 
kuumana. Ennen lehemille annettihin jauhot juotavana ja puurona. Kun 
aamuusin oli köökis valakia, niin kiehuvaa vettä kaarettihin sankoohin 
jauhojen päälle. Ja nämä seattihin hyvin, näin ne jauhot siinä viä niinku 
kypsyy. Sitä jauhopuurua tehtihin monta sangoollista, kun ne piti piisata 
ehtooksiki ja myöski mullikoolle. Lehemille annettihin ensinnä jauho- 
juotavaa sangoolla, siihen voitihin panna luriua veten lisäksi liemeksi. Sen- 
jäläkihin annettihin jauhopuuro, jauhojen määrä oli sitä mukaa kuinka lehe
mät oli mairoski, sangoolla seki kannettihin. Nämä juotava ja puuro annetti
hin lämpöösinä, ja se aina kärellä koitettihin. Isä aina sanoo jotta sonnasta 
sen näköö minkämoista ruokaa lehemä saa. Eikä sellaanen lehemä mitää 
lypsä, kun paska on niinkun nikkarpenkin kruuvvia.

Lehemät keherää silikkiä, tarkoottaa sitä jottei niilloo syötävää eres, ei 
hoitajan saanu unohtaa ittiänsä. Heti kun noli puuronsa syöny, niin sitte 
annettihin aiveerehu. Siiloon aina verettihin ruokintapöyrän häkit auki, ja 
ne sai syörä aiveen ruokintakaukalosta. Sinä aikana yleensä luotihin sonta, 
ja joskus annettihin heiniäki häkit auki. Ennen lypsyä alustat siivottihin, 
pantihin häkit kiinni ja kuiviteltihin ja annettihin heinät. Kun häkki pantihin 
kiinni, niin siinä olevan tapin piti panna lujasti paikoollensa. Joku lehemä 
saattoo ruveta sarvellansa koluamahan sitä häkkiä, ja jos ne sattuu saa
mahan sen häkin yöllä auki, niin noli siä syöny ja sitte sontinu allensa. 
Senjäläkihin noli pannu maata, niin jälien kyllä tiesi, aamulla oli kova
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peseminen ja siivuaminen. Joskus lehemä oli yöllä pääsny navetas irti, kun 
oli perät, kytkyet, katkennu. Ja se lehemä oli menny ruokintapöyrän taa 
aiveepöntön ovelle asti. Kyllä siinä oli aikamoinen urakka jotta sai sen siel
tä pois. Kun lehemä on sellaanen, jottei se osaa pöröttää, se vain yrittää 
koko äijän kääntyä. Mutta kun on sellaanen paikka, jottei oo yhtää tilaa 
kääntyä, niin ei siitä mitää tuu. Se on sieltä lykättävä väjellä ja voimmalla, 
tuuma kerralla ja äijän kans.

Mullikoota
Sen jäläkihin kun hevoosia ei enää piretty muuta kun yks, niin niistä 

pilttuhista tehtihin sonnivasikkaan karsinoota. Sillä navetas oli vain kaks 
aika pientä karsinaa, siiloon 1950-luvun aluus kun navetta rakennettihin, 
oli tapana teurastaa pikkuvasikat. Sempätähäre ei tehty enämpää vasikan- 
karsinoota. Mutta sitte ruvettihin sonnimullikat kasvattamahan siinä vuo
ren vanhooksi, ennenku ne pantihin teurahaksi. Mullia pirettihin niis pilttu
hista teheryys karsinoos. Kyllä ne tallas ne karsinat hyvin lujahan ja niistä 
oli kova kiskominen kun niitä tyhyjäs. Siiloon oli tapana jotta mullikat 
juotettihin kolome kertaa päiväs, ja ne piti hyvin juottaa ja syöttää jotta ne 
kasvoo ja lihoo. Aamuun ehtoon armettihin jauhojuotavaa johonka pantihin 
luriua, meijärimaitua sekahan. Sitä luriua tuli meijäristä palio takaasi, niin 
sitä päivällä lämmitettihin köökin paras, ja annettihin niille. Se karsinan 
aita oli aika korkia ja siihen oli naulattu lauroosta se karsinan etu. Siinoli 
lautojen levyyset raot ja niitä pitkin juottajan piti nousta ja nostaa melekeen 
täysinäänen maitosankoo mullikalle.

Joskus niitä mullikoota oli kakski siä samas karsinas, siiloon pitiki olla 
taitua, jotta sai nostettua molemmat sangoot yhtaikaa sinne. Kyllä aamul
la ja ehtoolla oli toinenki henki kun niitä juotettihin, mutta päivisin mä 
juotin niitä yksin. Ne mullikat oli siä kovas tärinäs ja ne pökkii pällänsä, ja 
ne saattoo siinä mennä viä toisensa sangoollekki. Oli pirettävä lujaa kiini, 
jottei ne kaatanu sankoja. Joskus mullikka saattoo painaa päänsä sangoon 
pohojahan asti ja niin osa juotavasta meni karsinahanki. Kyllä sitä maitua 
joskus präiskähti niiren pällekki.

Kerran kun maitua oli menny palio vasikan päälle, niin juottaja oli kaa
tanu lopukki ja sanonu, kunhan se sinussa on. Kerran talavella kun mä 
menin niitä mullikoota päivällä juottamahan, ja mä avasin oven, niin mä 
näin jotta noli pääsny pois sieltä karsinasta. Ei muuta kun ovi äkkiä kiinni, 
mitäpäs mä niille öisin voinu. Isä oli siiloon mettäs ja mulloli äireen kans 
kova hätä niistä, jottei ne vain telaasi, vahingoottaasi, siä ittiänsä ja toistansa. 
Kun isä tuli mettästä ja mä härisnäni sille toimitin, jotta mullikat on irti. 
Eisukaa ne vain oo siä vaikka tappanu toistansa, niin isä sanoo siihen, jot
tei ne ainakaa oo lihoja syöny. Eikä siä mitää suurempaa hätää ollukkaa, 
mullikat pantihin karsinoohinsa.
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Karkurit
Sikalas oli kans kerran kaksoosvasikat karsin as, noli varmahanki sellaa- 

sia kohta vuoren vanahoja. Yhtenä pimiänä syksyysenä pyhäaamuna isä 
kävi ensinnä tekemäs valakian köökin pesähän. Ja kun se tuli sieltä tupahan 
kaffille, niin se sanoo jotta mitähän tuo linikka tuos Luokkaharius niin jar- 
rutteli. Sitte kun mentihin askarehille ja sikalahan juottamahan vasikoota, 
niin karsina oli tyhyjä ja ovi oli auki. Kyllä sitte jo tiettihin mitä varte se 
linikkaki hilienteli. Karsinan oven haka oli luultavasti jääny ehtoolla auki 
ja vasikat käytti tilaasuutta hyväksensä. Siinoli muuten aika kovat talakoot 
ennenku ne saatihin takaasin karsinahan, naapurinmieski oli siinä avuus. 
Siiloon oli onneksi jo kaikki elot koriattu jottei ne teheny mitää pahaa. Päi- 
väki jo siinä rupes valakeemahan ennenku noli karsinas. Siiloon oli rarios 
justihin tullu kuunnelmana Aleksis Kiven, Karkurit, ja niinpä ne mullikat 
saiki nimen Karkurit. Kyllä sitä sen jäläkihin kattotihin jotta haka karsinan 
oves oli kiinni, taittihin sitä koriatakki. Mullikat oli niin kovia kolku tta
mahan jos joku paikka vähäki antoo perähän. Kyllä tuoki tapaus vähä jälä- 
kihinpäin nauratti, muttei siiloon kun niiren peräs vainiolla hyppäs.

Kiskomista ja kantamista
Mullikat piti kans kuivitella hyvin ja karsinan piti useen tyhyjätä, jotta 

ne pysyys puhtahana. Kaikki työ mitä navetas tehtihin oli käsin tehtävää. 
Ruokkiminen, kaikki jauhopuuro ja jauhojuotava sangoolla kannettihin le- 
hemille. Aiveerehu kiskottihin pöntöstä ja kannettihin tahkolla lehemien 
etehen. Aiveerehu pakkas talavella jäätymähän, kun oli pitkältä pakkaasia, 
vaikka sitä peiteltihinki säkiillä. Sitä otettihin navettahan sulamahan, sillä 
lehemille ei saanu antaa jäätynyttä rehua mihinää tapaukses.

Myöski sonta luotihin karsinoosta tahkolla ja kannettihin tunkiolle. 1970- 
luvulla otettihin käyttöhön kottikärryt ja tunkiolle pantihin flankut, niitä 
pitkin sai lykätä niillä kottikärryyllä sitä sontaa. Kyllä joskus talavella ne 
kärryt kaatuu, kun flankku oli oikeen luminen ja liukas. Vaikka tunkion 
päällä oliki katos, niin kyllä se pyrytti sen lumen sinnekki. Ja kärryt oli 
raskahat ja kuorma korkia. Eipä siinä muu auttanu kun lipata sonta uures- 
tansa kärryylle ja vierä paremmalla onnella, vaikka kuinka kylymää poho- 
jaasesta tuulla pohotti.

Vesi pakkas loppumahan talavella kraanasta, ja sitä piti kantaa pihalla 
olevasta prunnista, putkikaivosta. Minä muistan, kun aina aamun ja ehtoon 
sieltä prunnista sai kantaa 24 sangoollista. Enämpää ei saanu kerralla kan
taa, sillä se veten tulo sieltä prunnista oli hirasta, jos enämpi olis kantanu 
niin se prunni olis voinu jäätyä tukkohon. Mä rupesin kerran laskemahan 
sitä vesisankojen määrää ja niitä vuosia kun moon sitä vettä kantanu. Nii
tä tuli niin palio jotta mä jätin sen laskemisen siksensä, kannettu mitä kan
nettu. Sen prunnin vesilaarin pinta oli laattian alapuolella ja sieltä oli kova
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korraaminen, nostaminen sitä vettä sangoolla, sitä ei voinu ottaa sieltä oikias 
työasennos. Vesi kannettihin köökis olevahan tynnyrihin. Siinä se lämpis 
ja sitte pantihin viä sekahan lämpööstä vettä. Aamuun, ehtoon ja joskus 
päivälläki sitä vettä lehemille sangoolla kannettihin. Myöski lumesta tehti- 
hin vettä, lunta koottihin lapiolla köökkihin tynnyrihin sulamahan.

Automaattiset juomakupit
1970-luvun aluus maitohuoneesehen pantihin painesäiliö ja vesi tuli siel

tä prunnista sähköpumpulla. Siiloon oli maharollisuus myöski laittaa au
tomaattiset juomakupit lehemille. Tallihin ja sikalahan tehtihin parret mulli- 
koolle ja sinne pantihin myöski automaattiset juomakupit, niin siiloon lop
puu vetenkantaminen. Kaikki mullikat oli parsis, niin sonnanluonti palio 
helepottuu. Ja parsis oli ritilät, niin kusi pääsi valumahan niistä ritilään 
raoosta ja parret pysyy puhtahina. Ja ritilään alta sai vain verellä paskat 
pois. Seisoo kun vasikka lehemänparres. Mullikoota piti aina muutella 
parresta toisehen. Kun isoot mullikat ja häriät pantihin Itikkahan, niin sitte 
siirrettihin toisia niiren partehen. Parsi piti olla elukan kokohon sopiva, ja 
vaikkei niitä mullia ny niin paliua ollukkaa, niin kyllä niistä oli oma 
muliaamisensa.

Joskus joku mulli ei millää kulukenu, sitä sai kiskua ja lykäätä peräsuoli 
pitkällä. Kun hajettrhin pieniä vasikkoja naapurista, ja ne pantihin partehen, 
niin joku niistä veti niskanuoraa. Ne yritti vetää päätänsä niin lujaa jotta 
nolis päässy irti. Mutta toiset heti oppii olemahan parres. Kun niitä muutel- 
tihin parresta toisehen niin niitä piti vahtia, jottei nolsi telannu, loukannu, 
ittiänsä. Kyllä sellaasiaki tapauksia oli, kun siirrettihin suurempaa mullia 
toisehen partehen, niin se kääntyy liika äkkiä. Siinä lonkka murtuu taikka 
jalaka meni poikki, eikä muu auttanu kun sairasautohon soli pantava. Yh
tenä vapunpäivän aamuna sonni oli hirttääntynehenä tallis, soli siä tyriänny 
ja luistanu niin pitkälle floorihin, jotta niskat oli taittunu. Sen piti vierä 
mettän märehiksi.

Siiloon kun lehemille annettihin jauhot puurona ja juotavana, niin siiloon 
jauhojen piti olla hyvin hienoja. 1970-luvun aluus hankittihin kotitarves- 
mylly joka teki karkiaa jauhua, niin ne ruvettihin antamahan lehemille ja 
vasikoolle jauhoona. Ensinnä ne annettihin sangoosta päin ja myöhemmin 
ruokintakaukalosta, ja niihin sai seata mitä annettihin lisänä ostorehuja. Ja 
veten ne sai juora automaattikupiista. Joku lehemä ei millää meinannu oppia 
juomahan automaattikupista, kun se rupes juomahan siitä, niin se venttiili 
sihaji ja se lehemä pelekäs. Mutta kun se lehemä tuli pienehen maitohon, 
enneku se pantihin umpehen, niin sille ei painettu vettä valamihiksi. Siiloon 
oli pakko oppia, kun tuli kyllä kova jano. Mutta täyres mairos olevaa le- 
hemää ei näin olsi voinu opettaa, se olis ehtyny, jollei se olsi juonu vettä. 
Yleensä lehemät oppii heti juomahan, ja vasikat oppii heti, kun non niin 
uteliahia. Vahtaa niinku lehemä uutta porttia taikka veräjää, piti täski paik
kansa.
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Putkikaivo
Meille oli se putkikaivo laitettu vuonna 1924, se oli tuos mäjes kaharen 

kilomeeterin pääs, vesi tuli sieltä puuputkella. Lisäksi meillä yritettihin 
lyörä putkikaivua pihalle 1950-luvulla, mutta siitä ei tullu millää vettä. 
Niinpä sitä sitte koitettihin 1960-luvun aluus vainolle tuos 60 meeterin pää
hän kartanolta ja siitä saatihin tulemahan vettä. Kun äitee oli aina siiloon 
sanonu, jos vettä tuloo niin yhtää ei sitä saa panna maahan. Ja kun vettä 
alakas tulemahan, niin sitä tuli ja vetenottaja sanoo äireelle, katto ny Helemi 
kaikki kaffeekupikki, nyt tuloo vettä. Siitä prunnista sitte verettihin vesi
johto navetan maitohuoneesehen ja se vesi tuli sieltä omalla painollansa.

Mairon jähärytys ja maitotelinehet
Mairon jähäryttäminen oli myöski tehtävä huolellisesti. Sillä mairon piti 

saara jähtymähän nopiaa heti lypsyn jäläkihin. Siiloon kun se jähärytettihin 
tonkis vesilaaris, niin sitä piti hämmentää. Sitä varte oli olemas hämmentäjä, 
sillä tavallansa sekootettihin sitä maitua. Näin se jähtyy nopiampaa, myöski 
vettä tonkan lähillä piti seata, mutta ei sillä maitoosella hämmentäjällä. 
Sillä vesilaarihin ei saanu mennä maitua, se olis ruvennu siä haisemahan. 
Mutta sitte kun saatihin vettä kylläksi niin maitoja ruvettihin jähäryttä- 
mähän siinä navetan maitohuonehes. Siinä vanahas pihaprunnis kun jähä
rytettihin maitoja, niin ne maitotonkat piti kantaa sinne. Se vesilaari oli 
laattian tasalla, mutta vesiraja oli viä vähä alempana. Maitotonkan kripoo- 
hin tällättihin kettinki ja sen varas se tonkka laskettihin sinne prunnihin, ja 
kettinki pantihin kiinni paksuhun puuhun. 40 litran tonkat oli hyvin ras
kaina, varsinki siiloon kun niitä yksin joutuu rämittämähän, nostamahan. 
30 litran tonkat oli vähä köykääsempiä ja uuret tonkat oli alumiinisia. Meillä 
oli viä yks vanaha oikeen raskas 35 litran tonkka, mutta se jätettihin pois 
käytöstä. Ja sitte ne maitotonkat piti viä vierä pikkukärryyllä ja talavella 
vesikelekalla maantienvierehen. Siiloon kun meijärikuski kuluki hevoosella, 
niin siiloon ne tonkat sai jättää siihen tienpäähän maahan.

Maitotelinehet ilimestyy tienvierehen, kun meijärikuskit alakas aja
mahan traktorilla, tonkat piti taas nostella siihen telineesehen. 1960-luvul- 
la tuli määräys jottei joka taloon tienhaaras saa olla maitotelinehiä. TVH:n 
auto vain kuluki ja pani köyren telinehen jalakahan ja veti ne kumohon. 
Meillä oli naapurin kans yhtöönen telines ja soli lujatekoosempi kun yleensä 
telinehet, TVH:n miesten köysi vain katkes, kun ne yritti vetää sitä telinestä 
kumohon. Eikä telines hivahtanukkaa, liikahtanu, niiren piti panna vaha- 
veet oliskahan sollu kettinki jotta ne sai sen telinehen kumohon. Ja sitte 
piti teherä uuret telinehet harvempahan usiamman taloon yhtöhööset. Näin 
maitojen vienti piteni, mutta isä teki omahan pihahan telinehen ja maksoo 
siitä kuskille sovitun summan, kun se haki pihasta. Mutta meillä oli kyllä 
osuus siinä maantienvieres olovahan telineesehen. Siihen vietihin siiloon
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Lehemän potkurauta, se laitettihin tekemälle potkimisen estämiseksi. Käsin lypsäes lehemä 
lypsettihin takaa kattoen oikialta, kun tuli lypsykones, niin oli yks imuventtiili kahta lehemää 
kohore. Ja siiloon lypsettihin sekä oikialta että vasemmalta.

kun keväällä piha routii ja oli hyvin märkä eikä kestäny traktorinajua. Kun 
tilatankki hankittihin 1970-luvun puolivälis, niin se helepotti palio, ei tarvin- 
nu nostella raskahia maitotonkkia, ja se tilatankki myöski jähärytti mairon.

Lypsykones
Mä muistan sen kun molin häjyynen 1940-luvulla, niin aikuuset luki 

sanomasta jotta Amerikas on lypsykonehia ja miehet lypsää siä. Meille on 
ostettu lypsykones 1959. Äitee tykkäs oikeen lujaa käsin lypsämisestä, ja 
minä lypsin aina äireen kans osan lehemiä, yleensä pienimaitoosia. Isä aina 
sanoo, jotta konehen hän ostaa, muttei rupia käsin lypsämähän. Minä muis
tan, kun monta kertaa oli lypsykoneskauppias pihas, mutta äitee sanoo, 
jotta mitä hän sitte teköö jos lypsykones ostetahan. Meirän lähinaapuris 
oli ostettu lypsykones jo 1940-luvun lopus, kun sieltä tyttäret lähti miehe
lähän. Ja poijat oli nuorempia ja niiren olis pitäny lypsää, niin sinne ostet- 
tihin kones ja kyllä poijat konehella lypsi, mutta ei ne olsi ruvennu käsin 
lypsämähän. Tämä naapurin emäntä kehuu äireelle sitä lypsykonesta, mut
tei äitee sitä uskonu.

Tää Päntäläs oli maamiesseuran järiestämänä kiertävä karianhoitokoulu 
1940-luvun lopulla ja siinä huomio kiinnittyy siihen jotta osallistujina oli 
myöski nuoria poikia. Sillä siä neuvottihin lypsykonehen käyttyä ja lypset
tihin konehella. Mutta kun minä menin kansanopistohon 1959 ja äireen
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piti lypsää kaikki lehemät yksin, niin sitte se vasta havaatti jotta soli kova 
homma. Mä olin kans lypsäny osaa ja nyt kun kaikki tuli äireen yksin lypset
täväksi. Kun mä olin ollu kaks viikkua kansanopistos ja tulin käymähän 
kotia, niin äitee sanoo siiloon jotta meille tuorahan lypsykones, mä sanoon 
siihen, jotta hyvä on. Äitee sanoo, jotta soli sitte kuriaa kun hänen piti ru
veta perkaamahan, perumahan puheetansa, siitä lypsykonehen ostosta, kun 
soli ollu niin kovaa sitä vastahan. Isä opetteli sillä konehella lypsämähän, 
mutta äitee ei sillä koskaa lypsäny.

Ensinnä koneslypsyn jäläkihin viä niloottihin, kun ajateltihin jottei se 
kones lypsä tyynni ja rasvat jää utareesehen. Mutta ei sitä nilikoomista 
kauvvaa harrastettu. Ja minä opettelin sillä lypsämähän, kun tulin kansan
opistosta kotia. Tottahan käsinlypsy oli mukavaa, varsinki jos oli heleppo- 
lypsyynen lehemä. Siinä sai istahtaa lehemän alle ja vahto vain nousi maito- 
sangoos sitä mukaa kun lypsi, mutta toiset lehemät oli oikeen kiinteetä, ja 
se otti käsihin. Meillä oli aina kannukones, kun oli kuus taikka seittemän 
lehemää. Suuremmis karioos tuli käyttöhön putkilypsykonehet ja nykyysin 
non varmahan joka paikas mihinä lehemiä piretähänki. Siinä maito menöö 
putkia pitkin maitohuoneesehen tankkihin, kun se muutoon kannukonehel- 
la kannetahan navetasta siihen.

Meijäritili ja meijärikiria
Meijäritili tuli ennenmailmas tonkan päähän ruskias kirijekkuores, ne 

rahat oli siä kuores. Siihen kuoren päälle oli merkitty palioko sitä meijäritiliä 
tuli ja siinä oli kaikki muukki tierot, palioko maitua oli meijärihin viety, 
mikä oli rasvaprosentti ja laatuluokka. Meijäritili on mailmansivu tullu 
aina kuukauren kahareskymmenestoinen päivä. 1960-luvulla rupes tule
mahan sellaanen keltaanen tuos kymmenen senttiä leviä paperi. Siinoli kans 
nuo kaikki tierot ja sillä sai sen tilin pankista ja muistaakseni kaupakki 
lunasti niitä meijäritililappuja. Mutta kohtapian tuli sellaanen muutos jot
ta mairontuottaja teki valtakirian, ja tili meni suoraa pankkihin.

Meijärikiria, vastakiria, kuluki aina tonkan päällä. Tonkan kannes oli 
kripa jonka alla se hyvin pysyy. Siihen meijärikiriahan merkittihin aina 
maitomäärä kunki päivän kohoralle, ja palioko luriua tuli takaasi meijäristä, 
ja myöski kun voita otettihin. Sen kirian välihin pantihin lappu, kun voita 
tilattihin. Voipaketti oli siinä tonkan nenäs, ja piti aina muistaa heti hakia 
tonkat pois maantienvierestä, kun oli voita tilannu, muutoon harakat kerkis 
nokkia sen hajalle.

Täs yks naapuri justihin toimitti, jotta meijärikirias oli ennen monem- 
moisia ohojeeta. Maironhoirosta, puhtauresta ja lehemään ruokinnasta. Isä 
oli sanonu tälle naapurille, jottei hän muuta kiriaa oo lukenukkaa kun meijä- 
rikiriaa, siinä kirias luki, jotta karias on taloon turva. Tämä samaanen naa
puri sanoo mulle myöski, jotta sun isäs oli ahkera tekemähän työtä, jotta 
koska solis keriinykkää muita kirioja lukemahan. Kyllä meillä jotaki muuta-
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ki kiriaa on lujettu, kun meillä on Maatalouden Pikku Jättiläinen vuorelta 
1947. Se kiriä on oikeen rautaasannos tietua, maatalouresta ja karianhoirosta. 
Siinä on myöski tietua puutarhanhoirosta ja maatalouren sivuelinkeinoos- 
ta. Monemmoista taulukkua ja ohojetta siinon.

Pellervo, Käytännön Maamies ja Maaseudun Tulevaisuus, jota aina sanot- 
tihin Maaseuruksi, niitä lehtiä isä luki. Niis oli tietua maanvilielyksestä ja 
karianhoirosta, ja kyllähän niistä piti tietää, kun kerran maasta elantonsa 
otti. Myöhemmin tuli Karjatalous-lehti ja Suomen Ayrshirekarja. Kyllä mä 
muistan kun meijärin osuuskuntakokoukses isä oli eheroottanu, jotta meijäri 
avustaas Pellervo-leheren tilausmaksuus. Niin yks isäntä oli vain sanonu, 
jotta tilaa sinäki aikakauslehti, isä oli siihen vain vastannu jotta kyllä se 
sun liniahas sopii. Sillä isä luki tietua oman alansa ammattikirioosta ja 
leheristä, sillä isällä oli niin kova maahenki.
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ELAAMET SAIRASTAA

Mä kerron täs minkämoisia sairastapauksia on nuoren vuosien kulues 
tullu munki etehen. Kun elään on kipiä, niin siiloon hoitajaki on kun tuli
silla hiilillä. Ei eläämen kivun karteleminen oo yhtää helepompaa kun ihi- 
mistenkää kivun kattominen. Ja apua pitää saara eläämellekki, sillä tyty- 
väänen ja terves elään antaa hoitajallensakki tytyvääsen mielen. Sillä työ 
son joka karianhoiroski tekijäänsä kiittää.

Karianhoitajan piti itte tietää koska pyyti eläänlääkäriä apuhun. Kyllä 
sitä voii nuukaaleminen tulla tyyrihiksi, josei aijoos pyyrä apua ja tauti 
tuloo niin pahaksi jottei apu enää autakkaa. Mutta elään voii yön aikana 
taikka muulloosti äkkiä tulla kipiäksi ja apu ei auta, sillä vahingonveräjälle 
ei kukaa oo viä keriinny.

Joskus eläänlääkäri voii puhelimeski antaa ohojeeta. Mutta kyllä sitä 
lehemä joskus meni mättääsehen, vaikka sitä kuinka tohtoroottihin, lehemä 
kuoli vaikka eläänlääkäri sitä kuinka hoiti. Onneksi tuo erellämainittu ei 
kovin useen tapahtuma, mutta kyllä seki tuli koettua vuosikymmenien ai
kana ja palio muutaki. Sitä oli möyrytautia, sorkkakuumetta, lehemä purot- 
teli märespaloja ja yks sai aina lantunpalan kitalakehensa kiinni.

Poikimahalavaus
Mä meen navettahan, niin lehemä siä makaa ja korisoo, välis se huhtoo 

ja heittelöö päätänsä puolelta toiselle. Juoksen nopiaa soittamahan elään
lääkäriä, ja onneksi son telefoonin pääs ja voii tulla heti. Kyllä se eläänlää
käri heti tietää jotta sillä lehemällä on poikimahalavaus. Kyllä lehemän- 
omistajaki sen tietää, kun siton ollu ennenki. Poikimahalavausta on sanot
tu ennen maitokuumeeksi. Tottahan son hyvä, jos karianhoitaja osaa antaa 
oikiammoisen oirehien kuvauksen eläänlääkärille. Niin eläänlääkäriki jo 
tietää suunnillensa miston kysymys. Mutta ei karianhoitajakaa liika paliua 
saanu tietää, ainakaa ennen, ei eläänlääkäri siitä tykänny.

On niinku kipiä lehemä, isä oli sen lehemän tykönä ja koitti sitä taputella 
ja rauhoottaa, kyllä se lehemäki tajus jotta apua on tulos. Ei kaikki lehemät 
aina niin lujaa riuhtonu siiloon kun niillä oli poikimahalavaus. Minä joka 
välis hyppään navetanovesta vahtaamas kylälle päin näkyyskö jo elään- 
lääkärin pirssiä, taksia, tulovan. Kyllä se puolen tiiman aika sitte oli pitkä, 
kun sitä tohtuuria orotti. Eläänlääkäri Paimen kuluki siiloon aina pirssillä. 
Ahtiaisen pirssari oli sitä Palameenia aina kyytis, ja samalla soli hyvänä 
avustajana sille tohturille.

Eläänlääkäri Palameeni, eläinlääkäri E. Paimen. Eläänlääkäri oli siiloon 
hyvin arvostettu henkilö ja olihan Paimen herrasmies. Pirssari otti heti toh- 
turin saappahat ja laukun ja toi ne köökkihin, kariakeittiöhön. Täs tapaukses
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jokoli poikimahalavaus, niin lehemälle annettihin kalsiumia tuohon kaula- 
suonehen. Pirssari piti kalsiumpullua ylähällä, kun lääkäri pani letkun suo- 
nehen ja yhteistyö toimii oikeen hyvin. Siiloon oli sellaanen tapa jotta lehe- 
män olis pitäny heti nousta ylähä, kun soli sen lääkkehen saanu. Ja jonsei 
se heti noussu, kun sitä yritettihin karpata, ajaa ylähä, niin sitte koitettihin 
vanahanaikaasta. Tohturi sanoo, jotta hakekaa sangoollinen kylymää vet
tä ja tämä vesisankoo nakaattihin lehemän päähän, kyllä se nousi. Mutta 
josei sekää auttanu, niin sitte yritettihin sähköpiiskalla. Annettihin iskuja 
sen lehemän takapäähän, kyllä se yleensä tepsii.

1970-luvulla kun lehemälle annettihin sitä liuosta suonehen, niin siiloon 
eläänlääkäri samanaikaasesti kuulteli sen lehemän syräntä. Jonsei lehemä 
heti noussu ylähä, niin ei sitä yritetty väkivalloon, kyllä se nousi sitte omia 
aikojansa. Siinä ylähännousus oli kans se vaara jotta lehemä voii siinä klo- 
hastella, taikka kaatua, niin päreet oli jottei sitä väkisin yrittetty ylähä.

Poikimahalavauksen jäläkihin lehemää ei saanu lypsää tyynni, se ei sii
loon herunu niin äkkiä, ja se paremmin toipuu siitä. Kun lehemällä oli ker
ran ollu poikimahalavaus, niin se pakkas tulemahan heleposti seuraavanki 
poikimisen jäläkihin. Hehevolle, hieholle eli ensimmääsen kerran poiki
valle, ei poikimahalavausta tullu. Sentähäre hehevon voii heti poikimisen 
jäläkihin lypsää tyynni.

Lehemän tunnuttaminen oli tarkkaa, varsinki kun usiamman kerran 
poikinutta lehemää tunnutettihin poikimisen erellä, niin siiloon piti huo
lehtia jotta se sai kylläpalio kalakkia. Se tarvitti sitä kalakkia, kun se kas
vatti vasikkaa. Ja poikimisen jäläkihin, kun se rupes kovaa herumahan ja 
tuottamahan maitua. Meillä annettihin aina Rehukalakkia siinä kun lehe
mää tunnutettihin. Yritettihin ainaki jottei olsi tullu sitä poikimahalavausta. 
Mutta ei sitä aina voinu estää, sillä toisilla lehemillä oli taipumusta siihen. 
En tierä onko siihen nykyysin olemas mitää troppia, lääkettä, jota vois an
taa etukätehen.

1950-luvun aluus mä kuulin puhuttavan, jotta kun tuli tämä maitokuu- 
met, niin sillooset kansanparantajat pumppus polokupyörän pumpulla Hi
maa utereesehen. Mutta en mä kyllä oo nähäny sellaasta tilannetta. Eihän 
lehemät siiloon niin paliua lypsänykkää. Yleensä poikimahalavaus tuli hy
vähän lehemähän, sellaasehen joka herkästi heruu ja rupes heti tuottamahan 
palio maitua. Poikimahalavaus ei tullu koskaa huonohon lehemähän, sellaa
sehen josta tuli vain vähä maitua.

Lehemä puhistuu
Oli vuosi 1956, tuos heinä-elokuun vaihret. Lehemät oli saatu aamulla 

lypsetyksi ja noli pantu pihatuvan taa vainiohon, ja siinoli kova apilan- 
äpäres, odelma. Minä olin siiloon sellaanen flikkaanen ja aikuusen serkku
ni kans tehtihin niitä askarehia. Äitee oli siiloon kipiänä, eikä sollu askare- 
hilla. Lehemät oli ollu hetkuusen aikaa siä vainios.
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Isä sattuu kavahtamahan sinne vainiolle päin ja heti se havaatti jotta 
yks lehemä on puhistunu. Se lehemä oli sellaanen ahamatti, kova ahamima- 
han ruokaa. Se seisoskeli eikä syöny eikä märehtiny, siitä sen heti tiesi jotta 
son puhistunu, puhaltunu. Isä sanoo mulle jotta ota nopiaa puolen litran 
pullo ja mee osuuskaupasta hakemahan mopiilia, soli konesöliyä, jotta saa 
antaa tuolle lehemälle. No minä äkkiä lähärin polkupyörällä polokema- 
han, niin nopiaa kun vain voin. Kyllä mä tiesin jotta nyton kiirus. Kyllä 
molin aiva henkihapatoksis kun mä sieltä tuun, matkaa osuuskauppahan 
oli 1,5 kilomeeteriä.

Sillaikaa ne lehemät oli jo ajettu toisehen vainiohon, ja sen puhistunehen 
lehemän päähän oli pantu köyrestä tehty kriimu. Sitä varte oli olemas oh- 
kaanen köysi, ja sen toisehen päähän tehihin 20 sm läpimitaltansa oleva 
silimukka ja se pantihin lehemän turpahan. Ja köyren toinen pää pantihin 
lehemän korvien taitte, ja se pantihin kiinni toiselle puolelle siihen silmuk
kahan ja näin se itte kiristi ittensä. Tälloli hyvä kuliettaa lehemää. Sitä pu
llistunutta lehemää kävelöötettihin sitä varte, jotta sen maha alakaas huoltu- 
mahan kun se liikkuu.

Mopiilia lääkkeheksi
Nopiaa sille lehemälle annettihin se mopiili, ja se rupes auttamahan ja 

sen pötsi alakas toimimahan. Mutta sitte havaattihin jotta toinenki lehemä 
on puhistuksis. Ei siinä muu auttanu, kun taas mun piti lähtiä hakemahan 
sitä mopiilia. Kun se toinenki lehemä saatihin tohturootua, niin havaattihin 
jotta viä kolomaski lehemä oli puhistunu. Ja mä viä kolomannen kerran 
hain sitä mopiilia, kyllä mä varmahanki siiloon rikoon entiset ja tulevat 
ennätykset polkupyörällä ajos.

Kyllä ne kaikki kolome lehemää siitä huoltuu. Mutta jonsei sitä olsi heti 
alakuvaihees havaannu, niin sitte solis ollu jo palio vaikiampaa. Kun siinä 
äpärehes on kastetta niin se vaikuttaa sen jotta lehemä puhistuu heleposti, 
muulla kosteurella, niinku sateella ei oo sitä vaikutusta. Eläänlääkäriä ei soi
tettu apuhun tällääsen puhistumisen tähäre ja siinoli toimittava hyvin äkkiä.

Ensinnä aina koitettihin kotokonstiilla ja sitte josei muu auttanu, niin 
sitte vasta telefoonattihin tohtuurille. Mutta se vaara siinoli, kun annettihin 
mopiilia, jos sen lehemän olis pitäny laharata, teurastaa, niin lihat olis 
menny kuoppahan, sillä niis oli mopiilin haju. Kun lehemällä normaalis 
oloos on siinä pötsin kohoralla kuoppa, niin siiloon kun son puhistuksis, 
se on kun pallo. Kun mopiili oli annettu lehemälle, niin sitte sitä viä hierot- 
tihin heinätukulla siitä kuopan kohorasta, jotta pötsi alakaas toimimahan.

Normaalis oloos lehemän mahasta kuuluu kurinaa, kun painoo korvansa 
siihen, mutta kun soli puhistuksis, niin siiloon ei kuulunu mitää. Isä teki 
viä heinistä sellaasen väätin, niinkun köyren ja aukaasi lehemän suuta ja 
se heinäväätti kierrettihin turvan ympäri, niin jotta lehemän suu pysyys 
auki. Isä sanoo jotta ilima pääsee pois sieltä mahasta. Sillä puhistumisen
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aiheuttaa häiriö pötsin toiminnas, ruoka kaasuuntuu siä, eikä ilima pääse 
luonnollista tietä pois.

Siiloon kun oikeen vaikia puhistuminen oli, eikä siihen auttanu mikää 
öliy taikka lääket, ja lehemän hengittäminenki rupes olemahan jo vaikiaa, 
niin siinoli halakeeminen lähillä. Siiloon viimmeenen parannuskeino oli, 
jotta pistettihin putkipistimellä taikka terävällä puukoolla reikä lehemän 
vasempahan kupeesehen korkiampahan kohtahan. Näin sieltä pääsi kaasut 
tulemahan pois. Tälläästä tapausta mä en oon nähäny, mutta kuullu oon 
jotta näinki on pitäny joskus teherä. Kyllä myöhemminki meillä lehemiä 
puhistuu, muttei enää kasteesen äpärehen tähäre. Kyllä se opittihin kerral
la, jottei niitä pantu pihalle ennenku oli kastet häipyny.

Minä muistan kun mä kämmenseliällä koittelin onko viä kastetta, eikä 
apilanäpärehiä myöhemmin enää paliua ollukkaa. Mutta kerranki lehemä 
puhistuu, kun oli kylymähkö syystuuli. Seki vaikutti jotta tuli pötsihin 
häiriö. Mutta me oltihin varaaruttu siihen, ja meillä oli aina varastos Röyhtö- 
nimistä lääkettä, mitä oli ostettu atteekista. Sitä laimennettihin veteliä ja 
kun sitä antoo, niin heti lehemän maha alakas huoltumahan. Kun meillä 
oli sitä Röyhtöä aina varastos, niin sitä oli laihnata naapuriillekki, jos ne 
tarvitti. Aina huushollis oli takana myöski ruokaöliyä, se kans auttoo puhis- 
tumisehen.

Vasikka kusiummella
Vasikka oikaasoo hyvin heleposti konttinsa, pikkuvasikan ei tartte kauv- 

vaa sairastaa, kun se voi yhtäkkiä kuolla. Joskus vasikka tuli kusiummelle, 
soli sellaanen suolistokramppi, siiloon ei tullut virtsaa. Kun mä menin na
vettahan, niin mä havaattin jotta vasikka makaa oikoosna, se potkii ja yrit
tää päätänsä taappäin, melekeen niinku kuoleman kielis. Siinei muu auttanu 
kun äkkiä antaa sille öliyä. Isäntä pani pestyhyn muovisehen Mäntysoopa- 
pullohon letkun eristysnauhalla kiinni ja soli siinä aina valamihina. Silloli 
hyvä antaa vasikallekki sitä öliyä.

Ei muutaku letkunpää suuhun vasikalle. Ja sitte sitä piti yrittää hierua 
leuvvan alta kurkun paikkeelta, jotta se nielis sitä öliyä. Kun sitä oli vähä 
saanu sille annettua, niin nopiaa mä kuultelin, jotta kuuluuko mitää kurinaa 
sen mahasta. Sitte kun vähä alakas jotaki kuulumahan, niin sai huokaasta 
helepotuksesta. Seki auttoo kun mahanalta hieroo heinätukulla. Joskus se 
kusiumpi, saattoo tulla isoommallekki mullille. Hetken päästä kun se va
sikka tai mullikka oli lääkitty, niin se alakas huoltumahan. Ja kusta alakas 
tulemahan, niinku ennen lääsmannin saappahasta.

Rautaa sisällä
Oli aurinkoonen kevättalaven keskipäivä. Elettihin 1940-luvun loppu- 

puoltaja molin sellaanen viiren vanaha mukula. Mä muistan kum mä istuun
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pienellä lypsinlavittalla navetas. Aurinko paistoo navetan pienistä klasiista, 
ja se lämitti mukavasti, sillä navetan klasit oli etelähän päin. Meilloli siiloon 
vanaha navetta ja vesilaariki oli siä navetas. Oli oikeen hilijaasta, joskus 
vain kraanasta tipahti vesinokko laarihin. Molin siä navetas isän ja äireen 
kans, kun orotettihin Ulpu-nimisen lehemän poikimista.

Ulpu oli navetan ensimmääses parres, soli hyväsukuunen lehemä, ja soli 
ostettu meille. Mä kans aina tukiin itteni sinne navettahan, kun mä tyk
käsin niistä eläämistä. Mä olin luvannu olla siä oikeen hilijaa, eikä se mulle 
mitää vaikeuksia tuottanukkaa. Ulpu oli poikimankipiä, se siinä oli erikoosta 
kun sen sisällä oli rautaa. Ulpu valitti hiliaa ja sentähäre siä piti olla hihaa, 
jottei se häiriintyysi. Eläänlääkäri oli sanonu, jotta se rauta voii lähtiä liik
keelle, kun poikimakivut alakaa ja siiloon son vaarallista. Mutta kyllä se 
poikiminen varmahan siiloon hyvin meni, kun Ulpu oli meillä kauvvan.

Lehemä voii saara rautaa sisällensä, nauloja voii purota heinihin. Taik
ka piikilangasta kun se katkeeloo, niin siitä putuaa se piikkiklöntti. Yleen
sä koitettihin olla hyvin tarkoon jottei lehemät vain sitä rautaa saisi maha- 
hansa. Rauta voii kyllä kotelootuakki sinne lehemän mahahan, mutta poi
kimisen aikana se voii lähtiä liikkeelle. Ja muulloosti son aiva oireetoon. 
Myöhemmin mä oon kuullu, jotta lehemälle syötetähän magneetti, niin 
rauta kiinnittyy siihen.

Utarestulehrus
Oli heinä-elokuun vaihret tuos 1960-luvun alakupuolella, mä menin 

hakemahan lehemiä välivainiosta kuhumoonpuolelta. Lehemät pääsi sii
hen ojanteesehen, siinoli viä sellaanen saviprunniki josta lehemät sai juora. 
Niistä ojantehista ja saviprunniista oli aikoonansa ajettu savia tunkiooren 
pohojihin ja myöski tiilentekosavia. Oli ollu sateesta ja mä näin heti jotta 
Heluna-niminen lehemä oli kahalannu siä ojantehes utarehia myöre, noli 
aiva saves.

Mä rupesin lypsämähän Helunaa, niin heti mä havaattin jotta nytei oo 
asiat hyvin, sillä yhyrestä neliänneksestä tuli melekeen veristä nestettä, ja 
soli aiva kivikova. Heti tiettihin, jotta nyton paha utarestulehrus. Mä muiste
lisin jottei meillä ennemmin olsi ollu utarestulehrusta. Nopiaa soitettihin 
eläänlääkärille ja se määräs penisiliiniä siihen. Mutta se penisiliini ei yhtää 
auttanu, ja se utarehen osa oli huomisinki aiva kivikova. Ja se nestet joka 
sieltä tuli kun lypsettihin, oli aiva veristä.

Heluna jätettihin navettahan ja ruokittihin sinne, kun toiset lehemät 
vietihin laituumelle. Penisiliiniä pantihin ohojeeren mukahan, mutta Helu
na oli erelleenki sellaanen nyrryysen, huonovointisen oloonen ja siinoli 
ollu kuumettaki kaks päivää. Taas soitettihin eläänlääkärille, jotta se tulis 
kattoinahan onko sille mitää parannusta. Mä menin viä käymähän navetas, 
ennenku mä lähärin hakemahan toisia lehemiä vaimolta lypsyä varte. Heti 
kun mä menin navettahan, niin mä havaattin jotta Heluna oli kuollu.
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Siinä samas tuli eläänlääkäriki kattoinahan. Palameenin eläänlääkäri oli 
fiini herrasmies, enkä mä ollu koskaa ennen kuullu sen suusta kirosanaa. 
Mutta kun se näki jotta se lehemä oli kuollu, niin kyllä se päästi pitkän 
kiron. Tottahan sitäki harmitti, sillä eläänlääkärin homma oli se, jotta elu
kat paranis. Muttei sille mitää voinu, se lehemä meni kuoppahan. Heluna 
oli meirän taloon paras lehemä, siitä tuli 30 litraa päiväs maitua. Ja soli 
luonnostansa muutoonki niinku ihimisen mieli, hyvin mieluunen. Soli ko
mia ja ulias kiriu, niinku ayrshire-rotua siiloon sanottihin, silloli leviät sar
vet ja pää oli aina pystys. Muttei siinä muu auttanu, kun ruveta kaivamahan 
sille kuoppaa. Meilloli siiloon varmahan joku päivämieski, ja isä rupes sen 
kans lapiolla kaivamahan hautaa ja sinne se Heluna sitte haurattihin.

Siiloon ei ollu mitää vakuutuksia, eikä mitää korvausta saanu. Oli se 
kova paikka, kun parahuusin lehemä menöö kuoppahan, soli jo suuri talou- 
rellinenki vahinko. Ja jokahinen lehemä oli oma yksilönsä, kun ne vasikasta 
asti kasvatettihin niin ne tunsi hoitajansa ja tiesi nimensä. Niin tuli tyhyjä 
parsi navettahan, ja siinä se muistutti Helunasta. Kyllä se parsi kovaa pes- 
tihin ja resifisiootihin, desinfioitiin, jottei siitä vain leviääsi tulehrusta mui
hin lehemihin. Mä muistan kun äitee sitä myöhemmin toimitti ja poraa 
mammalle, isän äireelle, jokoli siiloon jo yli yhyreksänkymmenen. Mam
ma oli nähäny koviaki aikoja, se vain sanoo jotta siltä lehemä kuoloo jolla 
se on, eikä eläämen perähän pirä poraata. Kyllä se utarestulehrus jäi kau- 
hiana munki mieleheni. Ja myöhemminki kun utarestulehrusta oli, niin 
mä aina muistin kuinka Helunan kävi.

Heluuntai
Oli koria heluuntainpyhä. Yks lehemä siinä teetteli poikimista. Se jätetti- 

hin navettahan ja se oli vähä niinku poikimankipiä. Se potkii mahansa alle 
ja vähä yritti niinku työntää. Isäntä koitti sitä, jotta onko se vasikka siä 
oikeenpäin, mutta päätä ei tuntunu ja muutoonki siä oli niin ahtahat pai
kat. Sitte soitettihin päivystävälle eläänlääkärille. Kun eläänlääkäri sieltä 
naapuripitäjästä tuli, niin siinä alakas kova homma. Eläänlääkäri molem
mat käret lehemän sisällä käänti sen vasikan päätä, kun soli siä käännyksis. 
Vasikka oli siä jo kuollu. Soli kovaa työtä eläänlääkärille. Vasikalle pantihin 
kettingit jalakoohin ja se verettihin sieltä pois. Oli se lehemällekki kova 
koittelemus, mutta kyllä se siitä selevis. Vasikka oli suuri ja komia, mutta 
haurata sen piti.

Pääsiäänen
Oli taas yks pääsiäänen. Mä menin ehtoopäivällä navetta-askarehi 11 e 

vähä ennemmin, kun erellispäivänä oli yks lehemä poikinu ja siiloon on 
aina enämpi työtä kun tavallisesti. Sillä poikinu lehemä lypsettihin erik
sensä lopuuksi ja sitte oli viä vasikan juottaminen, ja lopun uurenmairon
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sihivitteminen. Se lehemän poikiminen oli menny aiva hyvin, puhtehekki 
oli tullu normaalisti. Mutta kun mä meen ja avaan navetanoven, niin heti 
mä näjen, jotta nytei oo asiat kunnos. Se eileesin poikinu lehemä makas 
siinä justihin niinku poikimahalavaukses.

Äkkiä mä juoksin soittamahan eläänlääkärille ja onneksi oman pitäjän 
lääkäri oliki päivystämäs ja mä sain sen heti langanpäähän. Juoksin taas 
nopiaa navettahan ja isäntä kans tuli sinne. Kyllä mä vähä siinä jo kattoon, 
jottei tämä ny oo aiva tavallinen poikimahalavaus. Samalla tuli jo elään- 
lääkäriki ja antoo sille lehemälle suonehen lääkettä ja kuulteli sen syräntä. 
Sitte eläänlääkäri kattoo ja nosti sen lehemän silimänluomia ja kattoo lima- 
kalavoja, mäki näin jotta ne oli aiva valakooset. Niis olis pitäny olla punaas- 
ta verevää, samoon takapään limakalavoos. Samoon mä ihimettelin, kun 
sen lehemän utarehista rupes juoksemahan maito, ja utares tuli aiva vala- 
kooseksi.

Sitte eläänlääkäri kysyy mihinkä teurastamohon teiltä pruukatahan pan
na elukat, mulle tuli sellaanen tunne, niinku kylymä vesisankoo olis hei
tetty mun päälleni. Eihän siinä mikää auttanu, isäntä juoksi nopiaa soitta
mahan sairasautua ja samalla teurastamon asiamiehelle. Kyllä eläänlääkäri 
meinas jotta sillä voii olla se poikimahalavaus, ja son siinä ylähä yrittäes- 
nänsä joinki klohastellu, kaatunu ja siinä revenny. Ja veri oli juosnu vatta- 
ontelohon, siinä tilantehes mitää ei ollu tehtävis.

Teurastamon asiamieski tuli, ja siinä samas torettihin, jotta sen lehemän 
syränki lyöö enää vain harvoon. Siinä päättettihin jotta sen pitää heti lo
pettaa, ei kerkiä orottamahan sairasautua. Minä lähärin pois navetasta. 
Kyllä se niin oli jotta soli revenny ja verta tuli vain niin vähä kun pikkuva- 
sikasta. Siihen tuli naapurinmieski apuhun ja traktorin vinssillä se lehemän 
ruho verettihin pihalle, jottei niihin lihoohin tullu navetanhajua. Sairas- 
auto tuli siinä kymmenen yhyrentoista korvis ja vei sen lehemän ruhon 
pois. Kevääsen yön kosteus oli jo levinny pihalle, kun sairasauto lähti.

Niin meni seki pääsiäänen ja toivehet meijäritilistä. Kyllä meillä siiloon 
vissihinki oli vakuutus, joka korvas vähä maironmenetystä. Ja lihat kelepas 
teurastamohon, mutta se lihan hinta oli aina halaveet, kun jouruttihin pane
mahan sairasautohon. Kyllä se niin on, jotta aina parahammasta päästä se 
lehemä menöö. Tämäki lehemä oli oikeen hyvä syömähän, kun toiset 
lehemät oli sellaasia jotta ne tuli heleposti syömättömäksi poikimisen jälä- 
kihin. Ja tällä oli oikeen hyvänmallinen utares, ei roikkunu liika alahalla, 
eikä vuotanu maitua vaikka utares oli täynnä. Ja silloli oikeen hyvämmal- 
liset sorkat ja soli suhteellisen nuori lehemä. Mutta sen vain piti panna 
korkialaitaasehen, teurasautohon, niin jäi navetas yks parsi tyhyjäksi.

Nisänpää tohojona
Jos sattuu karias olemahan potkurilehemä taikka muutoon olematto

man luontoonenen, niin sellaasehen ei tullu koskaa eres mitää utaresvikaa,
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jotta sen olis saanu eres sillä livulla panna teurahaksi. Mutta kun on hyvä 
lehemä, niin eikös se tallaa nisiänsä. Kyllä joskus oli oikeen kova palake- 
henkieli kun lehemä oli kolannu, menny piikkilanka-airan läpitte. Mutta 
silti saattoo olla nisänpää kunnos jottei sollu tohojona. Mutta kun lehemää 
astoo nisänpään ja son aiva verinen ja tukos, siinei muu auta, eläänlääkäriä 
siinä tarvitahan. Eläänlääkäri leikkas sen ensinnä auki ja sitte se lypsettihin 
käsin tyhyjäksi. Senjäläkihin siihen nisähän pantihin kanyyli, ja sen kanyylin 
sisällä oli tikku. Tämä tikku otettihin pois aamuun ja ehtoon kun se ne- 
liännes piti saara tyhyjäksi. Kun tikku otettihin pois, niin maito juoksi siel
tä ittellänsä sankoohin, ja tikku taas pantihin takaasi siihen kanyylihin. Se 
kanyyli on sitä varte, jotta se leikattu sulukijalihas paranis. Useenki pantihin 
siihen nisähän viä penisiliiniäki, jottei tulsi tulehrusta.

Joskus joutuu vaihtamahan sen kanyylin tai jos soli puronnu ja piti pan
na uusi, niin siiloon piti olla toinen henki pitämäs sitä lehemää paikoollansa. 
Kerranki sellaanen hehevolehemä syksyllä tallas nisänpään, minen meinan- 
nu millää saara sitä yksin lypsetyksi. Isäntä oli siiloon viliankoriuus ja mu
kulat oli viä niin häjyysiä jottei niistollu apua siihen hommahan. Mä panin 
sille lehemälle potkurauranki, mutta ei siitä tahtonu olla mitää apua. Sen 
tikun kyllä sai hyvin pois, mutta kun sen olis pitäny saara siihen kanyylihin 
takaasin, niin aina siinä kriittises vaihehes lehemä siirti jalakaansa. Mutta 
kyllä se hehevolehemä kumminki ennemmin väsyy kun minä, ja pakko se 
tikku oli sinne saara. Mutta eihän se koriattu koskaa oo ehejän väärti, ei 
tuos nisien koriaamiseskaa. Ne saattoo tallata sen saman nisänpään viä 
uurestansa, niin se vasta pahenti asiaa. Kyllä se nisänpään koriaaminen 
yleensä onnistuu, mutta siitä sulukijalihaksesta tuli joskus liika väliä, taik
ka liika tiukka, koskapa sitolis kohorallanasa. Jonkuaikaa on ollu lehemillä 
käytös utaresliivit, ne suojaa nisiä, mutta mulla ei oo niistä kokemusta.

Verinhaavat
Meilloli yks lehemä sellaanen jotta sille tuli joka syyskesä tuos elokuulla 

aina verinhaavat. Sillä lehemällä oli suuri alahappäin roikkuva utares, ja 
ne verinhaavat tuli etunisien ulukosyreehin ja ne haavat oli pystysuoras, 
noli siinä 3 sm pituuset. Niihin haavoohin eläänlääkäri kiriootti voiretta. 
Ja aamulla heti lypsyn jäläkihin voireltihin ne nisät, ja se voiret tarttuu 
niihin haavoohin, ja siihen tuli kalavo ja se suojas sitä haavaa. Mutta kun 
päivän aikana utares rupes täyttymähän ja nisät turpos, niin se voiret ei 
enää suojannukkaa sitä haavaa. Ne oli aina ehtoolla auvennu ja ne oli veri
siä ja niis oli kärpääsiä aiva mustana. Myöski ehtoolypsyn jäläkihin ne 
voireltihin samoon kun aamullaki. Näitä verinhaavoja pahenti aurinkooset 
ilimat. Jos sattuu olemahan vähäki sateesta ja pihvistä, niin ne parani 
nopiampaa, ja kun ilimat jähtyy niin ne heti parani.
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LEHEMAAN POIKIMISIA

Lehemän piti eheryttää ja panna tukkohon, umpehen, kuukausi pari 
ennen poikimista, kun lypsykertoja harvennettihin, niin lehemä rupes ehty- 
mähän. Myöski väkireheujen antamista oli jo hilioollensa vähennetty ja ne 
lopullisesti jätettihin pois. Lehemät oli kans omia yksilöötänsä, toiset sai 
helepommin tukkohon, jokku meni liika varahin. On sellaasiaki lehemiä 
ollu jokka lypsi läpitte, ei ollu ollenkaa tukos. Koko äijän kun lehemää 
eherytettihin, niin sille annettihin kivennääsiä, ainaki kerran päiväs ja kala
kin antaminen oli hyvinki tärkiää. Tuos kolome viikkua ennen poikimista 
lehemää ruvettihin hilijoollensa tunnuttamahan, antamahan väkirehuja 
enämpi jotta se jaksaas poikimisen jäläkihin tuottaa runsahasti maitua.

Lehemän poikimisen erellä, siinä kun oltihin orotoksis, niin sen taa floo- 
rihin, lantakouruhun, laitettihin telines, joka peitti floorin. Kun lehemä poi
kii normaalisti, niin vasikka tulee pää ja sorkat erellä. Mutta oli joskus niitäki 
tapauksia, jotta vasikka tuli takaperin. Sen jäläkihin kun vasikka oli siinä 
laattialla, niin kaikkeen ensinnä mä olin ottamas limaa sen suusta, joskus 
mä puhallin sen sieraamihin. Yleensä napanuora katkes ittestänsä, mutta 
joskus sen piti katkaasta. Napanuora oli yleensä kinnatoksis, kiriällä, niin 
piti kattua jottei sitä katkaassu liika lyhkääseksi. Jos niin kävi, niin sitte sen 
piti situa. Muutoon sitä ei tarvinnu situa.

Sen jäläkihin hurstihantuukilla hierottihin vasikkaa jotta sen verenkier
to vilikastuus. Myöhemmin joku sanoo jotta sanomapaperilla on hyvä hie- 
rua taikka heinätukulla. Kun meillä ei pruukattu antaa sitä vasikkaa lehe
män nuoltavaksi. Mä muistan kun mun vanahemmat sanoo, jotta ne lehe
mät aiva hullaantuu siitä, jos vasikka nostetahan lehemän etehen. Mutta 
kyllä toisis taloos annettihin lehemän nuolla vasikkansa. Sitä sanottihin 
jotta lehemä saa siitä sellaasta ainetta, joka vaikuttaa puhtehien tulohon.

Mä muistan kun äitee pani päreesehen valakian ja poltteli poikinehen 
lehemän utarehesta karvat pois, se sanoo jotta samalla se lämmittääki utares- 
ta. Valakia poltti ne karvat ja äitee aina kämmensyriällä pyhkääsi sen 
valakian pois. Sillooset ihimiset oli oppinu käyttämähän sitä päresvalakiaa, 
eikä siitä mitää vaaraa ollu. Myöhemmin käytettihin kynttylää siihen hom
mahan, soli varmahanki tuos 1940-1950 -luvuulla.

Pikkuvasikka
Lehemän poikimisen lähestyes, piti kattua jotta vasikalle on karsina 

tyhyjänä. Se karsina aina pestihin ja pantihin jo puhtahat kuivehekki vala- 
mihiksi. Kun niitä pikkuvasikan karsinoota oli vain kaksi, niin ne täytyy 
jakaa väliseinällä. Kun vasikat vähä kasvoovat niin sitte niitä voii panna 
kaks yhtehen karsinahan. Kun pikkuvasikat oli sellaasia jotta ne pakkas
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imemähän toistansa ainaki juottamisen jäläkihin, niin sentähäre niitä ei 
voinu panna yhtehen. Ei se mitää jos ne imi toistensa kuomia, mutta jos ne 
rupes toistensa napaa imemähän, niin soli vaarallista, sillä napa voii ruve
ta vuotamahan.

Vastasyntyny vasikka, kun soli kunnos, niin heti se alakas nostamahan 
päätänsä siinä laattialla ja pärskymähän. Mutta jos vasikka oli huonokun- 
toonen, niin sitä yritettihin roikottaa takajaloosta ylähä, jotta lima valuus 
pois keuhkoosta. Kun vasikka kannettihin siitä karsinahan, niin se vietihin 
aina pää erellä. Pää pantihin etujalakaan välihin ja sitte toinen otti kiinni 
takajaloosta. Kun oli oikeen suuri vasikka, niin se painoo palio. Kun soli 
limaanen, niin soli liukas. Yks pieni sukulaasflikka sanoo jotta se vasikka 
on rasvaanen, niinhän soli.

Oli hyvä jos otti kätehensä karhiat kummikintahat, tai hurstihantuukin, 
niin siiloon sai paremmin kiinni vasikan jaloosta ja sai nostettua sen karsi
nahan. Siiloon kun mä olin yksin kotona, niin minä yritin saara sen vasi
kan jonku säkin päälle ja sitte sillä vetää sen ovesta karsinahan. Kyllä sitä 
vuosien kulues työ tekijäänsä neuvvoo ja monta konstia oppii. Työ oli aina 
tehtävä. Eikä sitä heti ensihäräs lähäretty naapuristakaa apua hakemahan, 
muutaku siiloon kun oli tosi hätä käres.

Vasikka juotettihin melekeen heti kun se nousi ylähä. Emästä lypsettihin 
vasikalle maitua ja se annettihin heti lämpöösenä. Yleensä vasikka rupes 
heti juomahan, kun maitokippo pantihin sen nenän alle. Mutta joskus otti 
lujahan ja piti sormesta taikka nenästä juottaa. Kun pani vaikkapa pari

Auskari vas. sillä otettihin jauhoja säkistä taikka laarista ja se oli samalla mitta. Rautanappo, 
vesikauha, oik. veti 2 litraa, sillä otettihin vettä köökin parasta, ja juotettihin myöski 
pikkuvasikkaa. Sillä kaltattihin siasta hariakset, kun tehtihin lahtia.
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sormia sen vasikan suuhun, niin se vasikka rupes imemähän niitä sormia 
ja samalla se imi sen maironki. Soli tärkiää antaa sitä maitua vasikalle heti, 
jotta vasikalta irtos ja tuli se pikipaska, ensimmäänen ulostus. Pikkuvasikan 
hoito on hyvin tarkkaa, ja karsina pitää olla puhuras. Juottokippo ja myö
hemmin sankoo piti aina heti juottamisen jäläkihin pestä jottei se muijonnu.

Kyllä ne lehemänpoikimiset yleensä meni hyvin, mutta monenmoisia 
niitäki oli. Oli taas yks pyhäaamu, kun mä menin navettahan. Mä menin 
kattomahan heti sinne pikkupuolelle johona yks hehevolehemä oli, sillä 
sen poikima-aika rupes olemahan lähimais. Siä oli vasikka sen hehevon 
nisäs niin tytyväästä imemäs, ei siinä tarvinnu muuta kun taluttaa vasikka 
karsinahan. Puhtehekki, jäläkeeset, tuli hehevolta vaivattomasti. Vasikkaa 
ei tarvinnu juottaa, eikä hiehua lypsää, kun vasikka oli sen jo teheny.

Lehemä poikii pellolle
Kesällä lehemät poikii joskus ennen määräänsä, eikä niistä aamulla ha- 

vaatte mitää erikoosta. Ne poikii helepommin, kun non laituumella ja saa
vat liikkua vapaasti. Meilloli kerranki lehemät siä kauvvemmaasella vai
niolla. Naapurinmies tuli sanomahan, jotta siä on ny lehemä poikinu, sillä 
noli siinä naapurin rajalla. Isä asetti hevoosen kummikärryjen etehen ja 
otti syrpyskopan, tynnyrikopan, kärryylle. Me mentihin hakemahan sitä 
lehemää ja vasikkaa sieltä vainiolta. Poikinu lehemä on hyvin ylypiää va- 
sikkansa puolesta. Siinä saa kattua jottei lehemä tuu aiva ihimisen päälle, 
sillä se voii olla vihaanen hoitajillensakki. Me saatihin se vasikka sinne 
syrpyskoppahan ja kärryylle. Sitte lähärettihin tulemahan kotiapäin. Minä 
kyyttäsin, ajoon, sitä lehemää ja se käveli kärryjen peräs hyvin nopiaa, 
kun se tiesi jotta vasikka on siä kopas. Hyvin matka tuliki. Mutta kun hevoo- 
nen siinä myötämaas sillalle tulles vähä hilijenti vauhtia, niin lehemä jo 
kerkis panehen noukkansa siihen kopan syriälle. Siinei voinu mitää, koppa 
vasikkoonensa putos kärryyltä. Siinoli vähältä kova homma saara se va
sikka taakaasi sinne koppahan, kun se lehemä oli vihaanen ja sarvinensa 
teuhas siinä. Kyllä se loppumatka meni sitte hyvin ja päästihin kotia.

Tuos 1960-luvun loppupuolella meirän piti mennä häihin lauvvanta- 
kiehtoolla siinä kuuren mais. Eikä siiloon ollu mitää lomitusta. Siinä sitä 
räknäältihin koska pitääs ruveta lypsämähän, jotta kerkiää lähtemähän. 
Muita askarehia voii teherä vähä ennemminki, juottaa vasikat ja antaa niille 
heiniä. Siinoli yhyren lehemän poikimisen määrä lähipäivinä. Paari ajatte- 
li jotta hän pyöräälöö kattomahan niitä lehemiä, kun noli taas siä kauvvim- 
maasella laituumella. Jo vähänmatkan pääs se näki, jotta siä lehemä seisoo 
ja vasikka on sen kylies. Isäntä lähti faarin kans traktorilla hakemahan sitä 
lehemää ja vasikkaa, mä panin suuren viliasäkin mukahan johonka sai sen 
vasikan panna. Ja minä rupesin nopiaa valamistelemahan asioota ja aska
rehia, sillä siinä kluttaantuu aikaa yhtäkkiä ylimääräänen tiima.

Pian ne sieltä tuliki lehemän ja vasikan kans. Vasikan sai panna karsi
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nahan, kun soli imeny emäänsä, ja kovettu pikipaskaki, vasikan ensim- 
määnen ulostus, oli tullu jo sinne säkkihin. Lehemälle tarvitti antaa vain 
lämpööstä juotavaa ja hyviä heiniä larosta etehen. Toiset lehemät piti nopiaa 
hakia vainiosta ja lypsää. Jonsei ennemmin olsi menty kattoinahan, niin ei 
oltaasi keriitty vihikimisehen. Kyllä kova oli kiirus ja pyhävaattehet nopiaa 
niskahan ja lähärettihin 50 km päähän. Kun ehtooyöstä tultihin häistä ko
tia, niin mä panin askarvaattehet ylöni ja menin kattomahan navettahan. 
Ei siä ollu mitää hätää, vasikka makas tytyväästä, samoon lehemä, ja siltä 
oli tullu jo puhtehekki, Mä peittelin ne sinne floorihin ja panin kuiveeta 
päälle, ja armoon sille lehemälle heiniä etehen. Hyvin meni se poikiminen 
ja häihinki keriittihin.

Kaksoosvasikat
Kyllä rikkahien kelepaa, kun tuloo kaks vasikkaa yhyrellä kertaa, sa

noo sellaanen akka jolloli vain yks lehemä, kun naapurihin oli tullu kak
soosvasikat, ja siä oli suuri karia. Siiloon kun tuli kaksoosvasikat, niin ei 
lehemä jaksanu niin hyvin herua kun tavallisesti, kun tuloo vain yks vasik
ka. Siiloon kun kaksoosvasikat tuli, niin meni melekeen koko vuosi pommi- 
hin. Mutta jos poikiminen onnistuu hyvin ja molemmat vasikat jäi elohon, 
niin siiloon vahinko ei ollu niin suuri. Myöhemmin se mökin akanki lehemä 
teki kaksooset, ja sitte se havaatti jottei lehemä jaksanukkaa lypsää niin 
hyvin kun tavallisesti. Ainaki ennen oli sellaanen käsitys, jos kaksooset oli 
sonni-ja lehemävasikka, niin sitä lehemäästä ei saanu tiineheksi.

Puhtehet
Roikkuu kun puhtehet. Yleensä puhtehet tuli kohtapian poikimisen 

jäläkihin. Isä sanoo jotta lehemälle pitää antaa lämpööstä vettä sangoosta 
heti poikimisen jäläkihin, jotta se lämpiää sisältä ja se auttaa myöski puhte- 
hien tulohon. Mutta kyllä ne puhtehet aina joskus jäi tulemata, vähä vain 
näkyy vät. Eläänlääkäri sitte kiriootti lääkettä jota annettihin lehemälle suun 
kautta, se lääket irrootti ne puhtehet. Mutta niitä puhteeta ei koskaa irroo- 
tettu sieltä, ja ne siinä joskus viikonki roikkuu ja ne rupes aiva haisemahan. 
Kun ne siinä roikkunu pitkänä, niin joskus niihin tehtihin solomu. Ja siiloon 
kun lypsi, niin lehemä hännällänsä huiteli ja samalla ne puhtehekki tuli 
päin naamaa.

Jollaki lehemällä oli sellaanen taipumus, jotta se näytti vasikankotaa, 
kohtua. Meillä oli yks sellaanen 1950-luvulla. Sen lehemän partehen panti- 
hin takapään alle joku lava, jotta takapää oli ylempänä kun etupää. Näin 
se kota ei valunu alahappäin. Yleensä poikimisen jäläkihin, jos lehemä yritti 
erelleen työntää, niin sitä jollaki kepillä varovaasesti koputettihin seliän 
päälle. Mä muistan kun sanottihin jottei se vain lykkää vasikankotaa. Elään
lääkäri neuvvoo jotta antaa asperiinia jos lehemä oikeen kovaa työntää.
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Joskus joku lehemä poikii ennen aikaansa. Sitä sanottihin ennenmailmas, 
jotta lehemä loi. Se oli siiloon sellaanen bakteerin aiheuttama sairaus. Mutta 
tätä luomistautia ei enää oo, mä kysyyn sitä kerran eläänlääkäriltä. Mutta 
aina joskus lehemä poikii ennen aikojansa. Kyllä niitä meilläki oli monen
moisia tapauksia. Kerran kans poikii ennenaikaansa, siä oli kaksoosvasikat, 
mutta noli kuohu. Yks lehemä klohasteli niin pahoon navetan laattialla, 
kun sitä ajettihin navettahan, niin vasikka kuoli ja tuli ennen aikaansa pois. 
Kyllä siiloon aina se poikimakerta meni huonosti. Mutta jos lehemän saa 
nopiaa uurestansa tiineheksi, kantavaksi, niin siiloon vahinko ei ollu juuri 
niin suuri.

Asetoonitauti
Poikimisen jäläkihin kun lehemää ruvettihin heruttamahan ja ruokki

mahan hyvin, niin se saattoo tulla syömättömäksi. Sitä sanotahan asetooni- 
tauriksi, siiloon lehemän hengitykses ja mairos on asetoonin haju. Se toret- 
tihin mairosta, kun siihen pantihin jotaki nestettä. Suun kautta sille lehemäl- 
le annettihin lääkettä, jotta se paranis ja heruus uurestansa. Sillä se ehtyy 
heti, kun se tauti puhkee. Yleensä son niin jotta se tauti uusii aina joka 
poikimisen jäläkihin.

Kyllä meilläki aina niitä huonosyömääsiäki lehemiä oli, mutta niille 
pruukattihin antaa ruokalystin lääkkeheksi raakaa perunaa. Aina aamuun 
ja ehtoon annettihin vajaa sangoollinen raakoja pernoota, ne virutettihin ja 
sitte pienistettihin ja annettihin sangoosta päin. Siinä piti kepin kans pai
mentaa, kun se lehemä söi, jottei se kaatanu sitä, taikka toinen lehemä 
menny sille sangoolle. Meillä oli tuota asetoonitautia tuos 1970- ja 1980- 
lukujen vaihtehes, ja yhtä lehemää piti tohtoroora.

Kuralla
Joskus syksyllä saattoo lehemät tulla oikeen lujaa kuralle, niille tuli ri

puli. Meillä annettihin lääkkeheksi kreoliini-nimistä liuosta, sitä pantihin 
puolen litran pullohon haliahan vetehen muutama nokko. Se oli niin pa- 
hammakuusta ja hajuusta, jottei lehemä millää olsi sitä ottanu. Mä muis
tan kun toinen henki piti sitä lehemän päätä paikoollansa ja isä pullosta 
antoo sitä liuosta, mutta hyvin se autti, varmahan sillä kura toppas. Mutta 
jos lehemän olis joutunu teurastamahan, niin lihat olis menny kuoppahan, 
sillä niis olis ollu kreoliinin haju. Kreoliinia annettihin viä 1960-luvullaki. 
Mutta sen jäläkihin oli lääkkehenä hiilijauhetta, mustaa se ainaki oli ja sitä 
sai atteekista risetillä. Sitoli joskus sellaanen virus liikkeellä joka sen ruikku- 
taurin aiheutti. Eläänlääkärit ja seminoloogit kuluki taloosta taloohin, niin 
ne kans sitä levitti. Taikka naapurit, kun kävivät toistensa navetas. Kun 
lehemät tuli kuralle, niin heti niiren maito meni, lehemä ehtyy, eikä ne aina 
herunu uurestansa, vaikka siitä paranivakki.
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LEHEMAAN JALOSTUSTA

Tarkastusy hyristy s ja sonniyhyristys
Maamiesseura oli perustanu tarkastusyhyristyksen 1920-luvulla, mut

ta välillä se ei toiminu. Kun meillä saatihin rakennettua navetta 1950, niin 
seuraavana vuonna liityttihin tarkastusyhyristyksehen. Sen tarkootuksena 
oli karianjalostus. Siiloon 1950-luvulla tarkootus oli saara hyvärasvaasia 
lehemiä, mutta myöski palio maitua tuottavia. Tarkastuskarjakko, asestentti, 
kävi kerran kuukaures punnittemas kunki lehemän mairot ja ottamas ras- 
vakokehen. Karianomistajan piti punnita kunki lehemän maitomäärän 
muistaakseni kaks taikka kolome kertaa kuukaures. Näin sitte laskettihin 
kullekki lehemälle keskituotos ja keskirasva, sekä koko karian keskituo- 
tos.

Siiloon mairosta maksettihin rasvaprosentin mukahan. Kun rasva oli 
korkieet, niin siitä sai korkiamman hinnan. Meillä oltihin tarkastusyhy- 
ristykses yli kakskymmentä vuotta. Mutta senjäläkihin jäätihin pois, kun 
tarkastusyhyristyspiiriä yhyristeltihin. Täs ei enää lähinaapurikkaa ollu 
yhyristykses ja asestentin laatikkojen vienti olis ollu monien kilomeeterien 
päähän. Mutta sinä aikana, kun oltihin yhyristykses, niin karia jalostuu 
kyllä, ja rasvaprosentti saatihin korkiaksi. Mutta se ei enää ollukkaa hyvä, 
sitte pitiki olla valakuaasta, mutta yleensä jos oli hyvä rasvaprosentti, niin 
oli valakuaanenki hyvä, ne kuluki niinku käsi käres.

Oikiastansa tarkastusyhyristyksen kans yhtä tärkiä oli sonniyhyristys. 
Tälläki kylällä oli maamiesseuran toimesta jo 1930-luvulla perustettu kolo
me sonniyhyristystä. Kaks oli ay- ja kolomas oli suomen karjan-sonniyhy- 
ristys. Mun isäni oli oikeen innokas karianjalostuksehen ja se toimiiki siinä 
Päntäneen Eteläpään Ay-sonniyhyristykses. Kerranki oli oikeen hyväras- 
vaasesta suvusta Nestori-niminen sonni, niin isä sanoo, jotta son oikeen 
kaikkien sonnien nestori. Isä oli monta kertaa toisten isäntien kans ostamas- 
ki sonnia, ja se aina mainosti sonniyhyristystä ja yritti hankkia siihen jäse
niä. Jäsenille oli astutusmaksut halavempia. Mutta niillekki jokka ei ollu 
jäseniä, ei astutusmaksuja nostettu kovin korkeeksi, jotta kaikilla olis ollu 
maharollisuus kariansa jalostamisehen.

Lehemä häriis
Lehemä on häriis jotta nokkuu, kirkas lima valuu lehemän takapäästä. 

Lehemiä piti tarkoon seurata koska ne tuli härkihin, kiimahan, sillä lehemän 
piti saara tiineheksi, siiloon oli toiveeta poikimisesta. Astottamisen jäläkihin 
kolomen viikon päästä piti seurata onko se tullu tiineheksi, jos ei, niin siiloon 
astottamisen piti uusia. Ennenaikaa kun lehemät oli enämpi luonnontilas,
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ja ne astotettihin sonnilla, niin ne tuli helepommin tiineheksi kun nykyysin. 
Mä muistan, kun mä pikkuflikkana olin kyyttäämäs, ajamas lehemää, kun 
sitä vietihin astotettavaksi sonnin työ. Meiltä oli matkaa ainaki kolome 
kilomeeteriä sinne taloohin johonka yhyristyksen sonni oli sijootettu. Lehe- 
män päähän oli tehty ohkaasesta köyrestä kriimu ja isä piti siitä köyrestä 
kiinni ja talutti sitä lehemää. Hyvin se lehemä käveli, kun se oli jo hehevosta 
asti tottunu siihen kriimuhun. Mulla oli sellaanen notkia koivunvitta käres 
ja jos lehemä rupes mariaalemahan, jäämähän tiensivuhun, niin mä sillä 
vittalla sitä vähä krapahutin, ja niin se meni etehenpäin.

Joskus kun oli hehevolehemä taikka sellaanen omapäinen lehemä, niin 
se vietihin hevoosella sinne sonnin työ. Isä asetti hevoosen kärryjen etehen 
ja sitoo sen lehemän pääs olovan köyren toisenpään siihen kärryjen perä
hän karikanreikähän aika tiukalle. Ja niin lehemä käveli siinä kärryjen peräs 
nuhkoonahkoonensa. Sillä soli kova homma jos lehemä oli hyvin väättyri, 
uppiniskaanen, eikä tahtonu kulukia, taikka sitte kuluki liika lujaa. Joku 
lehemä voii myöski ruveta puskemahanki, vaikkapa maata taikka 
ojanpyörtänyä.

Mä muistan kun molin varmahanki kahareksan vanaha, ja mä olin taas 
kyyttäämäs lehemää. Siä taloos mihinkä lehemää vietihin, oli oikeen 
komeeta mustavalakoosia kissinpoikia ja meiltä oli jostaki syystä kuollu 
kaikki kissit. Tietysti mä siloottelin niitä kissiä ja ne kysyy siä jotta 
haluaasinko mä kissinpoijan, tottahan mä kissin ystävä sen halusin ja niin 
mä sain sen. Mä toin sen kissin sen kolomen kilomeeterin matkan kaatini 
helemas kotia. Se oli natukissi ja oikeen kova yyrimähän hiiriä, se kissin- 
suku oli meillä melekeen 40 vuotta.

Keinosiemennys
Kravattisonni, keinosiementäjä josta myöhemmin tuli seminologi. Kun 

keinosiemennys 1960-luvulla tuli, niin oli se ensinnä hämmentävää. Isä oli 
niin kova sonniyhyristysmies, niin se erelleenki puhuu sonniyhyristyksen 
puolesta. Kyllä meilläki siihen keinosiemennyksehen liityttihin, mutta viä 
sonnillaki astotettihin. Isä seuras niitä keinosiemennysyhyristyksen sonnien 
sukuja ja tuli siihen tuloksehen, jottei nollu sen parempia kun tämä oma 
yhyristyksen sonnikaa, osa oli huonompaaki sukua. Yhyristyksen sonni 
oli jo monet vuoret ollu sijootettuna sellaases taloos johona oli palio lehemiä. 
Se yhyristyksen sonni pantihin teurahaksi vasta vuonna 1978.
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SIOOSTA JA POSSUUSTA

Ennenmailmas ainaki tuohon 1970-luvun alakuhun asti oli melekeen 
joka taloos lihootussika taikka kaksi. Mä muistan kun 1940-luvun lopulla 
meille hajettihin sianpossu. Meillä oli sellaanen ponttilaurasta tehty loota 
ja sillä se possu hajettihin ja se loota tuotihin tupahan. Siiloon joka taloos 
sianpossu tuotihin ensinnä tupahan. Possu hajettihin kaharen viikon vana- 
hana, niin soli siiloon viä aika pieni. Navetat oli harvoja ja kylymiä, ei possu 
olsi niis tariennu. Possua pirettihin siä looras, mutta kyllä se aina välillä 
päästettihin laattialle jaloottelemahan. Mä en yhtää tykänny kun se tuli 
nuuskimahan mun jalakojani. Mä pruukasin aina siiloon kaahia lavittalle, 
ja seisoon siä niin kauvvan kun possu oli laattialla. Possun piti kasvaa ja 
oppia hyvin syömähän ennenku se vietihin navettahan. Kyllä sitä varmahan 
navetaski pirettihin siä looras niin kauvvan kun se sinne mahtuu. Sitte se 
jo päriäski siä navetan karsinas.

Sikala
Siiloon kun meirän navetta on rakennettu, niin oli tapana teherä myöski 

sikala. Siinä sikalas oli kaks karsinaa, emakonkarsina oli suureet ja lihootus- 
siankarsina pieneet. Emakon karsinan seinänvieruuhin oli naulattu pyörees- 
tä puista teheryt possujen suojustangot. Sikala oli köökin vieres ja emakon- 
karsinas oli pikkupossuja varte tehty pieni karsina. Soli muurattu tiilistä 
samalla kun köökin muuriki, ja siinä kierti köökin savuhormi ja se lämmit
ti possujen karsinan. Siitä possujen karsinasta oli traput sinne emakonkarsi- 
nahan, ja pikkupossut oppii menemähän niitä trappuja alaha sinne ema- 
konkarsinahan imemähän ja taas takaasin sinne ylähä lämpöösehen nukku
mahan. Pikkupossu nukkuu palio, aiva niinku pikkuvauva.

Emäsika
Mä muistan kun isä aina kattoo hyvin tarkoon kun se valitti emak- 

kopossun. Sillä piti olla maharollisimman palio nisiä jotta olis sitte aikoo- 
nansa possuulle mistä imiä, yleensä nisiä oli 12. Kun emakkosika oli hyngäs, 
kiimas, niin se vietihin kariun työ. Isä oli teheny sitä kulietusta varte lau- 
roosta looran, siinä oli vain päällinen ja syriät ja soli pohojasta auki. Sitte 
kun emakkua lähärettihin viemähän kariun työ, niin sei ollukkaa mikää 
pikkuhomma saara emakko kärryylle ja sinne lootahan. Kärryt pörötettihin 
sikalan takaovelle, tunkion kaställin alle. Tunkion pohoja oli alempana kun 
sikalan laattia, niin kärryt saatihin siihen aika lailla samahan tasohon. Se 
kulietusloota oli pönkätty siihen kärryylle pystyhyn. Sika on aika itteppäi- 
nen elään ja suuri emäsika painaa palio, eikä sitä niin vain ohojaaltu. Rau
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hallisesti sitä piti ajaa sinne kärryylle.
Ja kun emakko oli saatu kärryylle, niin äkkiä loota päälle. Sen looran 

piti nierata kettingillä lujaa kiinni niihin kärryyhin. Ja se kettinki viä kiris- 
tettihin karikalla siihen looran päälle, jottei se loota vain yhtää pääsny liik
kumahan niillä kärryyllä. Jos emakko olis vähäki saanu kärsäänsä sen loo
ran alle, niin solis nostanu sen ylähä. Tuos kylällä siinä vajaan kaharen 
kilomeeterin pääs oli kariu ja sinne isä sen emakon vei. Emakkua pirettihin 
siä kariun tykönä muistaakseni päivän taikka pari, ne pruukas soittaa siel
tä taloosta koska kariu on astonu sen. Se oli jo helepompi homma saara 
emakko sieltä kärryyltä pois karsinahansa. Mutta se emakonkulietus loota 
oli sitte raskas, kun mä sitä isän kans raajasin talliportin nurkkahan. Mutta 
se loota piti olla niin vahavasta laurasta tehty, jotta se kesti.

Porsiminen
Sianporsimisen lähestyes, emakkua seurattihin ja vaharittihin koska se 

tapahtuu. Joskus vaikka kuinka vaharittihinki, niin soli yöllä porsinu ja 
possut oli aamulla nisäs. Kyllä sitä oli siiloon joku possu voinu kuollakki, 
mutta sitä saattoo joskus possu syntyä kuollehenaki vaikka kuinka vahtii. 
Meillä isä yleensä porsitti sian ja vahtii aina sitä. Isä sitte heti katkaasi niil
tä possuulta sellaaset torahampahat sivuleikkuriilla pois, jottei ne purru 
emakon nisiä. Possuja tuli yleensä keskimäärin siinä 12 kipalesta. Muistan 
jotta kerran tuli vain kahareksan possua, noli siiloon suuria kooltansa. Kyllä 
mä muistan kuulleheni jotta joku emakko oli porsinu 16 possua, mutta 
noli sitte pieniä.

Aina suurimmat possut omii ne ensimmääset nisät ja pienemmät jäi 
alakyntehen. Jos possuja oli enämpi kun nisiä, niin isä pruukas siinä kattua 
ja panna pienemmän possun ensimmääsihin nisihin imemähän. Siitä tiesi 
jotta possu on onnesnansa, kun sen saparo on kippuras. Jos saparo oli oi- 
koosna, niin possu oli kipiä. Yleensä emakosta tuli hyvin maitua ja se kel
lahti kyliellensä ja possut päästettihin siihen imemähän. Kun se imetti niin 
samalla se röhötti tytyvääsenä. Possut oli komian vaalianpunaasia ja niiren 
karva oli niinku silikkiä. Possujen karsina aina siivottihin ja pantihin uusia 
lyhkääsiä silippuja kuiveheksi.

Emakonkarsina siivottihin kans aamuun ehtoon ja laitettihin puhtahat 
kuivehet. Karsina piti olla aina puhuras, sillä sika pitää puhtauresta ja uu
sista kuivetsilipuusta, noli lyhkääsiä ohoransilippuja, sika pruukas ottaa 
niitä vähä suuhunsakki. Ilimankos on sanottu jotta makaa kun possu paha- 
nas. Talavella ne siliput tuotihin syrpyskopalla ensinnä navettahan lämpiä- 
mähän, niin sikala ei jähtyny. Kun possut vähä kasvoo niin ne sai vapaasti 
kulukia sinne emakonkarsinahan imemähän. Ja sitte ne meni taas nukkuma
han omahan karsinahansa niin kauvvan kun ne sinne mahtuuvat.

Meillä emakko sai olla vapaana karsinas. Mutta ainaki Ilimajoella oli 
siiloon sellaanen tapa jotta emakko oli karsinas sellaases häkis jottei se
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tallaasi possuja. Sillä kun emakko pani maata, niin possut saattoo jäärä sen 
alle. Sitä varte ne puut kiertiki sitä emakonkarsinaa jotta sinne jäi tyhyjää 
tilaa, ja possu pääsi niiren taa. Joskus emakkohon saattoo tulla kuumet ja 
siltä meni maito, ja myöski siiloon kun maito ei emakosta piisannu, niin 
possuja ruokittihin. Lämpöösehen lehemänmaitohon pantihin voita ja soku- 
ria ja possuja syötettihin vanahasta paistinloorasta johona oli ennen tehty 
kropsua. Possut oppiivat hyvin syömähän, meillä ei oo koskaa tuttipullosta 
tarvinnu syöttää.

Kariupossut piti salavaa. Naapurin isäntä oli isän kans niitä salavamas, 
mä en ollu siä kattomas. Meillä pruukattihin pitää yhtä emakkua ja soli 
Torultansa maatiaanen. Mä en tierä mistä isä sen emakkopossun haki, mutta 
soli hyvää laijja ja possut kasvoo hyvin, ja kävi kauppansa. Possut annettihin 
pois kolomen viikon ikääsinä, yleensä samat ihimiset niitä tilas. Ja soli 
määrätty päivä kun niitä sai hakia. Yleensä huusholliihin otettihin kaks 
possua, mutta myöski yksi. Muistaakseni possuja teetettihin kaks kertaa 
vuores, kevättalvella ja syksyllä.

Meillä sen emakon nimi oli aina Hessa ja se tunti nimensä. Emäsikaa ei 
saanu kovin lujaa syöttää jottei se lihoonnu liikaa, jos soli kovin lihava, 
niin se teki vain vähä possuja. Ja lihavalle emakolle saattoo helepommin 
tulla porsimisen jäläkihin kuumet. Emakkua pirettihin kesällä pihallaki ja 
se tykkäs siä olla, sille oli airannurkkahan tehty koijja ja siinoli päällä ka
tos, jotta oli kalavesta. Emakolle annettihin ruaanloppujaki, kun keitettyjä 
pernoota puserti sen ruuhehen, niin noli sen herkkua. Emakolle annettihin 
kalanmaksaöliyä, se otti sen lusikasta. Mutta sitte ruvettihin antamahan se 
ryyppy suoraa pullosta, sillä sika on hyvin viisas ja oppivaanen elään.

Minä aina mukulana ihimettelin, kun aikuuset sanoo jotta palio parem
min possut menestyy ja syöö kun niiton kaks. Mutta sitte kun mä näin 
kaharen possun syövän, niin mä ymmärrin mitä se tarkootti. Sillä syöres 
niiren kärsät oli aiva yhyres. Ne koko äijän karehtii toistansa ja ne söi sa
masta kohorasta eikä voinu lopettaa ennen toista. Kun emäsika oli Hessa, 
niin possut oli Nassuja. Kun possuja myitihin, niin ittelle jäi aina pieneet 
possu. Siiloon kun emakkua uusittihin, niin siiloon isä merkitti emakko- 
possun jolla oli palio nisiä. Mä muistan kun yks isäntä tuli kans hakemahan 
possuja, kun soli kuullu jotta meillä oli, justihin sattuu olemahan kaks niinku 
se tarvittiki. Mä muistan aina sen kun se sanoo, jotta hän tuli kreivin aikahan.

Emäsika raihaantuu
Mä aina muistan meirän viimmeesen emakon, kun se raihaantuu. Soli 

tuos joskus 1960-luvun puolivälis. Emakko oli normaalisti porsinu ja possut 
oli siä karsinas. Isä oli siivuamas emakonkarsinaa, kun se emakko yhtäk
kiä raihaantuu. Siinoli klasi köökin ja sikalan välis, mä satuun näkemähän 
jotta nytei oo asiat sikalas oikeen. Mä menin nopiaa sinne sikalahan ja näin 
kun emäsialla oli yks possu hampahis, ja se heitti sen menemähän, no se
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hän oli mennyttä kalua. Isällä sattuu olemahan sellaanen pireet keppi käres, 
kun sillä pruukattihin sianruuhesta ottaa moskia pois. Isä sanoo lyönehensä 
sitä emakkua sillä kepillä niin lujaa kun jaksoo ja kerkis. Kyllä minäki näin 
kuinka suurella se emakon kita oli auki. Se siitä lyönnistä sevverran häirään- 
tyy jotta saatihin nopiaa nosteltua possut sieltä omahan karsinahansa.

Sitte soitettihin eläänlääkärille. Palameeni tuli ja antoo sille emakolle 
rauhoottavan pistoksen, kyllä se hetkenaikaa oli hilijaasta. Mutta se emakko 
oli niin suuri, jottei se piikki oikiastansa mitää vaikuttanu. Palameeni toi
mitti kuinka joskus sen nuoruures oli kans emakko johonki taloos purru 
sitä jalakahan. Mutta kun siä taloos oli komia Hikka tai oliko se harioottelia 
joka sen jalaan sitoo, niin ei siitä jääny pahaa muistua. Sitte Palameeni ki- 
riootti Terramysiinijauhetta jota pantihin lehemänmaitohon ja sitä annetti- 
hin possuulle. Isä teki sille emakolle sellaasen häkin johona se oli, ja me 
yritettihin saara se imettämähän possuja.

Me pantihin sen emakon jalakoohin köyret ja se kaarettihin siinä häkis 
kyliellensä. Kyllä sitä muutama päivä ja yö yritettihin sillälailla imettää. 
Mä olin yöllä aiva painajaasis, ne emakon jaloos olevat köyret oli mun sili- 
misnäni. Sille emakolle sanottihin käpälästä hyvästi, se pantihin Itikkahan 
ja mä sanoon jotten mä kyllä enää tohori emakkua hoitaa. Jos isällä ei olsi 
ollu käres sitä keppiä, niin se emakko olis voinu vaikka puraasta isän kären 
poikki. Meillä oli ollu niitä emakkoja ainaki siinä 15 vuotta, eikä mikää sitä 
ennen ollu tuollalailla raihaantunu. Kyllä meillä senki jäläkihin pirettihin 
lihootussikoja, possuja ostettihin taloosta ja myöhemmin Itikka välitti nii
tä.

Sika on laarista kotoosin
Lihootussikoja piti hyvin ruokkia. Aamuusin kun vesi kiehuu köökin 

paras, niin niille tehtihin puuro ohoranjauhoosta, ja se piisas ehtooksiki. 
Siihen lisättihin meijärimaitua liemeksi. Aina piti kattua ennenku ruuhehen 
kaatoo ruokaa, jotta soli tyhyjä ja puhuras. Jos sinne oli jääny vanahoja 
ruaanloppuja taikka siä oli moskaa, niin sen piti siivota ja pestä. Ei siat 
menestyny eikä kasvanu, jos ruuhi oli muikia ja ruoka moskaasta, sillä 
sika näköö unta ruuhestansa. Pikkupossujen ruoka-astia ja myöhemmin 
ruuhi pestihin joka kerta kun niille annettihin ruokaa. Yleensä soli sellaanen 
irrallinen ruuhi, niin sen sai ottaa sieltä karsinasta pois. Mä muistan kun 
meille tuotihin possuja kylästä, niin noli ensinnä peloosnansa. Kun niille 
vei ruokaa karsinahan, niin ne meni heti kauvvimmaasehen nurkkahan. 
Mutta kun niille puheli rauhalliseti siku, siku, tule, tule, kyllä ne äkkiä 
tutustuuvat uusihin hoitajihinsa. Kun ne kasvoo, niin niille ruvettihin anta
mahan ruokaa siihen karsinas olovahan ruuhen.

Siat oikaasi konttinsa, kuolivat. Meillä kerran kaks sikaa puhistuu, kun 
mä annoon niille piimää tuos puolipäiväs. Sitä piimää joskus tuli meijäristä 
pariki tonkkaa. Siiloon oli kesä ja lämpöönen ilima ja se piimä oli viä läm-
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pööstä, sen olis pitäny ensinnä jähäryttää. Mä muistan kun mä sitte ehtoo- 
päivällä menin sinne sikalahan, siä oli karsinas kolome lihootussikaa. Kaks 
makas koivet oikoosna ja kolomas oli niinku pallo. Mä äkkiä juoksin hake
mahan apua. Meillä siiloon jotaki remontattihin, kun setäki oli meillä, isä 
ja setä tuli nopiaa kattomahan. Serällä oli kirves käres ja sillä se kamahutti 
sen sian ja pisti jottei se kuollu verihinsä. Minä vain ihimettelin, jotten 
moo koskaa kuullu enkä nähäny jotta sika kuoloo, muuta kun siiloon, kun 
se laharatahan. Kyllä sen yhyren sian lihat saatihin syötäväksi, mutta ne 
kaks meni kuoppahan. Niin näki senki, enkä mä enää tahtonu tohtia antaa 
piimää sioolle, eikä muillekkaa elukoolle. Kyllä sen ensinnä ainaki piti 
jähäryttää hyvin.
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LAMPAHISTA

Jokahises huushollis oli ennenaikaa lampahia. Niitoli aina tuohon 1950- 
luvulle asti enämpi, mutta 1960-luvulla niitoli enää vain muutama. Ennen
aikaa kaikki vaatteesihin tarvittavat langat karstattihin ja keherättihin 
omien lampahien villoosta. Ja kun joka huushollis oli palio väkiä, niin pi
tihän niitä lampahia olla. Ja saatihin niistä lihaaki, mä muistan häjyysenä 
kuulleheni kun joku sanoo, jotta lampahanliha maistuu villalta. Siiloon 
1940-luvulla meilläki oli viä enämpi lampahia, kun niitä vietihin kauvem- 
mas jokirantavainohon, niitä piti vierä hypääten, jottei ne keriinny poik- 
kiamahan krannin pelloolle.

Lampahat oli siä jokirannas koko kesän, kyllä noli siä putsannu kaikki 
jokivarsilepikokki paliahiksi. Lampahilla oli oma vainio, soli lammaskääly, 
siinoli tihieet aita ja viä joku koija vähä auringon ja satehen suojana. Meillä 
ei ollu tuos navetas lampahille varsinaasesti mitää paikkaa, eikä niitä lam
pahia siiloon enää montaa ollukkaa. Noli talavisin tallis varsan karsinas. 
Sitte niille tehtihin tunkion kastälin alle oma koija, siinoli seinät ja katto, 
hyvin ne siä tarkeni talavellaki. Vanahas navetas oli ollu oma lammasketta, 
soli tehty siihen navetan kylykehen, sillä ei lammas tartte lämpööstä paik
kaa. Kyllä se tarkenoo.

Lampahankakut oli mukulan mielestä aiva ihania, kun ne imi emäänsä 
niin niiren saparot vipotti koko äijän. Joskus joku kakku oli pieneet ja sitä 
ruokittihin kupista. Ja se oppii niin ihimisehen jotta solis aina kulukenu 
peräs. Ompa sitä sanottu jostaki ihimisestäki, joka kulukoo toisten peräs, 
kun juottookakku. Yleensä joka taloos oli ainaki yks musta lammas jotta 
sai harmaata lankaa. Sillä harmaata lankaa Saarahan, kun valakoosten villo
jen sekahan pannahan mustia. Mutta kyllä aina joskus piti naapurista 
laihnata mustia villoja.

Kesällä lampahille hommattihin lehtikerpoja, noli yleensä nuoria pajun 
kasvantoja ja saattoo olla koivunvesojaki. Ne sirottihin niinku suuriksi lyh- 
tehiksi ja ne kuivahti kesänaikana. Talavella niitä annettihin lampahille, ja 
noli oikeen niiren herkkuja. Kun ihimiset maaseurulla väheni niin ei tarvin- 
nu enää niin paliua lankaa vaatteesihin, eikä kapioohin. Siiloon lankoja 
rupes saamahan kaupastaki, niin ryijyn- kun täkänänlankojaki. Ei niitä tar- 
vinnu enää keherätä niinku ennenvanahaan, niin lampahat hävitettihin 
monesta huushollista. Mutta kyllä niitä villoja oli viä moneksi vuoreksi 
vaikka lampahat hävitettihinki. Lampahat pakkas olemahan niin riallisia, 
kun jollekki ihimiselle siä kartanon takana jotaki puhuu, niin lammas aina 
ensimmääsnä kerkis vastaamahan. Ja lampahat määkyy vaikka niilloli suu 
ruokaa täynnä, noli niin seurallisia ja tuntivat väkensä.
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Keritteminen
Lampahat kerittihin yleensä kaks kertaa vuores, kevääsin ja syksyysin. 

Keväällä ne kerittihin enneku pantihin pihalle ja syksyllä kunne otettihin 
sisälle. Lammasketta piti hyvin kuivitella ennen kerittemistä jottei villa 
likaantunu. Lampahat kerittihin sen looran päällä jolla niitä sianpossuja 
pruukattihin hakia, se loota pantihin vain lamallensa. Sen päälle nostettihin 
lammas, ja sen takajalaat ja yks etujalaka sirottihin kiinni jollaki mekoon- 
vyöllä. Kyllä lammas siinä rauhallisesti makas, kun sitä kerittihin. Lampa
hat kerittihin lammasrauroolla, niitä sanottihin myöski kerittimiksi. Isä 
oli teroottanu ne oikeen teräviksi jotta työ kävis.

Äitee keritti ja minä siinä siloottelin sen lampahan päätä, jos lammas 
meinas nostaa päätänsä, niin mä vähä painoon sitä. Kyllä joskus joku lam
mas pakkas vikuroomahan, niin äitee kopahutti sillä lammasrautojen pyö- 
riällä päällä sitä vähä päähän, niin soli hilijaa. Ensinnä lampahasta kerittihin 
toinen puoli ja sitte se käännettihin, ja kerittihin toinenki puoli. Villat py
syy aiva sellaasena yhtenääsenä kiivuna, levynä, kun sitä lammasta keritti
hin. Villat pantihin koppahan ja piti kattua jottei niihin vain mee silippuja. 
Kun molemmat puolet oli keritty, niin lampahan jalaat irrootettihin. Ja ai- 
kuunen ihiminen piti sitä takajaloosta kiinni jotta sai mahanalustan kerittyä. 
Mahan alta kerityt villat oli huonoja niitä sanottihin jotta non mahatakkuja, 
ja ne pantihin yleensä lumppuuhin.
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HEVOOSISTA JA VARSOOSTA

Rahalla saa ja hevoosella pääsöö
Suomalaanen työhevoonen oli 1950- ja 1960-lukujen taitteesehen asti 

pääasiallinen voimmanlähäret maataloures. Isännät oli hevoosmiehiä, ne 
kasvatti ja hoiti hyvin hevoosiansa. Niin munki isäni oli hevoosmies, hevoo- 
set piti olla komias kunnos ja karvan piti kiiltää. Hevooset asetettihin myös- 
ki kirkkoreen ja liniaanirattahien etehen, sitä kun mentihin hautajaasihin 
taikka kestoolle naapuripitäjähänki. Siiloon ei automapiiliäkää ollu kyläs 
kun muutama. Siihenaikahan piti huushollis olla tallis tyhyjä pii tus johon
ka sai vierahanki hevoosen panna, siiloon oltihin yötä, kun lähärettihin 
kyläälemähän. Ei sitä matkaa hevoosella niin äkkiä hurahutettu, kun nykyy- 
sin autoolla. Mä muistan kun mä isän ja äireen kans menin Isoollejoelle 
Niko-serän hautajaasihin syksyllä 1949, mä istuun liniaanirattahis siä ta
kana. Silloonki mentihin jo lauvvantaina, kun hautajaaset alakas jo varahin 
pyhäaamulla. Kesääsin mentihin polkupyörällä ja mä istuun jopparilla.

Kyllä mä niin monet reisut muistan kun mentihin talavella hevoosella 
ja kirkkoreellä kyläälemähän. Mä aina muistan sen, kun isän kans mentihin 
käymähän Isoollajoella, soli syyskuuta ja siiloon oli mamman syntymä
päivä. Kovapyörääsillä kärryyllä mentihin ja tulles tuotihin kaurakuorma 
kotia. Meillä oli maata siä Vasikkanevalla, kun isä oli sen nuoruuresnansa 
raivannu. Mä muistan kun ehtoolla tultihin sieltä ja aurinko rupes laske
mahan taivahanrantahan, kyllä sieltä elokuorman päältä oli hyvät näkö
alat kattella maisemia, ja ne näyttiki aiva erimoisilta kun maastapäin 
kattaen.

Rekiveto
Varsan kasvattamises on kans pitäny tietää ja taitaa, eikä sitoo saanu 

liika nuorena pilata. Rekiveto on tois- tai kolomastalavinen varsa, ja son 
ensinnä pantu aseehin reen etehen ja siinä opetettu. Niinku on sanottu, 
jotta kyllä reki varsan opettaa. Vähitellen sille on pantu kuormaa, sillä nuori 
hevoonen pilalle ajetahan, mutta ei vanaha. Eikä vanaha hevoonen ensin
nä väsy, se vetää rauhallisesti ja tietää jotta hiliaa kauvvas pääsöö. Hevoonen 
on ollu aina mun lempieläämeni. Kun molin mukula niin meillä oli monta 
hevoosta. Oli tammahevoosia ja isä teetti niillä varsoja soranjäläkihin, ja 
myii niitä, kun siiloon hevoosia tarvittihin. Minä kysyyn serkultani joka 
on mua vanaheet, ja soli meillä siiloon kun parahuusin hevoosaika oli. 
Serkkuni sanoo jotta meillä oli enimmällänsä yhyreksän hevoosta ja niistä 
oli neliä varsaa.

Minä muistan kun molin sellaanen neliän vanaha, niin mä kaahiin isän
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sylihin kehtolavittahan ja sanoon, jotta puhutahas isä varsoosta. Meille tuli 
siiloon Hevostalous-niminen lehti, sen etusivulla oli nehän hevoosen pään- 
kuvat ja mä aina kättelin sitä lehtä. Noli ne hevoosten kuvat sitte uliahia. 
Meille tuli myöski Hevosviesti. Isä luki niistä varmahanki ohojeeta 
hevoosen hoirosta, ruokinnasta, varsoomisista ja kantakiria asioosta. Tä
hän kylähän on perustettu hevosjalostusyhdistys 1948, ja isä oli myöski 
siinä jäsenenä. Hevoosella eikä millää hakavasikalla. Mä muistan kun isä 
valamenti niitä hevoosia kantakiriaa varte. Oli kevät ja maa oli jo sulaa, 
niin hevoonen pantihin reen etehen ja siinoli kiviä ja ihimisiä painona, mäki 
sain olla kyytillä. Hevoosen piti jaksaa määrätyn matkan vetää sitä rekiä ja 
siinoli määrätty paino päällä. Sitte oli ne kokeet johona se hevoonen hy- 
väksyttihin kantakiriahan.

Lissu
Meillä oli vanaha tammahevoonen, sen nimi oli Lissu. Se oli färiltänsä 

hyvin tumma, haria ja häntä oli mustat. Lissu oli ollu soraski ja isä oli saanu 
sillä ajaa. Soli siä soras loukannu toista takajalkaansa ja soli sentähäre 
kankia, varsinki vahavas lumes. Lissu oli sellaanen luottohevoonen, mut
ta sentähäre soli hankala, kun soli niin kankia. Serkkuni toimitti kun soli 
hakenu Lissulla mettästä puita ja oli palio lunta, niin soli kaatunu siä, siitoli 
ollu työ saara se ylähä. Sen piti päästää ensinnä aseesta pois, ja sitte auttaa 
ylähä ja taas uurestansa asettaa. Serkkuni toimitti jotta melekeen joka ker
ta, kun oli Lissulla mettäs sai teherä uuren aisan.

Mä muistan kun moon nähäny kun hevoosta autetahan ylähä. Sille pan
nahan suittet päähän ja sitte veretähän niistä etehenpäin. Sillä hevoonen 
nousoo ylähä etupää ensinnä, kun soli huono takajaloostansa, niin sitä autet- 
tihin sieltä takapäästä. Ja kiskottihin myöski hännästä se kans auttoo ylä- 
hännousua. Pihaviriä oli hevoonen joka pihasta lähti kovaa juosten, mutta 
ei sitte jaksanukkaa vetää kauvvaa. Samoon on sanottu ihimisestäki jokon 
oikeen kovaa täpistelly, ja sitte kun olis pitäny jotaki teherä niin ei työ ookkaa 
käyny. Monemmoisia hevoosia on ollu. Hevoosen on voinu jättää ja heit
tää suittiohojat maahan ja hevoonen ollu siinä niinkauvvan kun ajuri on 
tullu. Mutta kun suittiohojihin on ottanu kiini, sitonki saanu kattua jotton 
keriinny kyytille. Joku hevoonen on taas pitäny aina situa poomihin kiinni 
taikka son lähteny kotia iliman ajuria. Joku hevoonen on aina pirättäny 
puheelle, kun naapuri on sanonu päivää vastahantulles.

Mä muistan kun molin aika häjyynen, tuos viiren kuuren vanaha. Meil
lä tehtihin riihentykönä savitiiliä ja siinoli savikraana ja hevooskierto. 
Minäki sain siiloon vähä ajaa sitä hevoosta kun se veti sitä kiertua. Soli 
ensimmäänen kerta kun mä ajoon hevoosta ja se oli jotaki, minä pieni rääp- 
pöö ja hevoonen suuri ja ulias elään. Mä olin kerran serkkuni kans hakemas 
Lissulla pahanoota riihen tykyä, ja mä olin siä kuorman päällä ja muka
mas poliin sitä pahanakuormaa. Mä menin liikaa etehenpäin ja niimpä mä
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luistin niiltä kärryyltä maahan sinne Lissun jalakoohin, mutta emmä yhtää 
peliästynykkää. Siinä maas hevoosen jaloos niiren pahanojen seas oli oikeen 
pehemoosta ja pimiää, eikä Lissu jalakaansa nostanu, enkä mä saanu yhtää 
kipiääkää. Nuosta kaikista muistoosta sen ny näköö jotta moon aina ollu 
jokapaikkahan askarehien tekohon tukkimas.

Leimu ja Voimma
Leimu-niminen tammahevoonen oli Lissun varsa. Mä oon ollu siinä 

kaharen vanaha kun Leimu on syntyny. Leimu oli färiltänsä pruuni, ruskia 
ja sillä oli tumma haria ja häntä, soli pläsipää. Leimulla mä oon palio äjes- 
täny, ja soli oikeen helläsuinen, sillä oli hyvä äjestää, ei tarvinnu kun vähä 
vain vetäästä suittiohojasta pellonpääs, niin se kääntyy. Mutta Leimulla 
oli se paha vika, että se pelekäs autoja ja mä en uskaltanu mennä sillä maan
tielle, kun olis pitäny hakia jotaki kaupasta. Mutta kun isä piti tykysti suit- 
tista ja sanoo "ti", niin siiloon sai auto mentyä ohitte tai kohorattua. Leimu 
oli varmahanki joskus peliästyny jotaki autua.

Liinoo, liinukkavarsa, mä muistan kun meille syntyy orisvarsa ja sille 
pantihin nimeksi Voimma. Liinoo oli vaalianruskia ja silloli vaalia haria ja 
häntä, ja soli pläsipää. Se salavettihin, kuohittihin, ja sitä sanottihin sala- 
viaksi. Kyllä mä sillä Voimmallaki äjestin, mutta soli niin kovasuinen. Mo
lemmin käsin sai pellonpääs suittiohojasta kiskua jos sen sai kääntymähän. 
Isä ajoo kilipaaki Voimmalla ja samoon serkkuni, kun tää Päntäläs "Ollin 
oikoosella" pirettihin kilipa-ajoja. Voimma oli Painonnostajan jäläkeläänen, 
soli hyväsukuunen oris. Isä sanoo jotta Voimmasta olis tullu hyväki juok
sija jos sitolis tarpeheksi treenattu. Isä myii se pois ja sanoo ostajalle jotta 
se kyllä juoksoo kilipaaki. Ei se ostaja sitä uskonu, ajatteli jotta isä puhuu 
suunsa lämpimiksi. Kyllä uusi omistaja ajoo sillä kilipaa, ja se käviki meil
lä jäläkihinpäin.

Voimma oli kooltansa suuri ja soli voimmakas. Serkkuni joka sillä ajoo 
kertoo siitä, kun soli hakenu sillä kivikuormaa navetan kivijalakaa varte 
tuolta mäjestä. Ja kun auto oli tullu vastahan, niin Voimma oli menny kuor
man kans maantienojahan, mutta ei sollu mi tää painanu kun soli tullu 
sieltä takaasin. Kyllä soli ollu viimmeenen kerta, sillä isä oli antanu sitä 
selekähän. Eikä se senjäläkihin enää menny ojahan. Ja mettäs oli kans pitäny 
kattua jottei vain jättäny suittiohojia maahan, ne piti aina situa puuhun, 
muutoon se lähti. Kerran soli meinannu lähtiä, mutta onneksi oli niin tihiäs 
puita, jottei se mahtunu reen kans niiren välistä. Ja serkkuni sai sen kiinni, 
eikä enää jättäny sitä sitomata puuhun.

Hevoosen muisti
Mä muistan kun isä toimitti kun soli markinoolta ostanu suuren mus

tan hevoosen. Soli sellaanen hevoonen jottei se millää pysyny tallis kiinni.
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Vaikka isä oli pannu kuinka kovat kiinnipitimet, niin se kiskoo niinkauvvan 
jotta se sai ne seinästä irti. Sitte isä oli ruvennu vahtimahan sitä ja kun soli 
taas alaannu vetämähän, niin isä oli antanu sitä selekähän. Kylläkai se sitte 
vähä paremmin rupes pysymähän, mutta kyllä seuraavilla markinoolla 
musta taas vaihtoo omistajaa. Kyllä sitä kaikemmoisia hevoosia on ollu. 
Mä muistan kun toimitettihin yhyrestäki hevoosesta, soli ollu sellaanen 
jotta se kusi hän tähän sä, ja sitte se sitä häntäänsä purahutti ja heilahutti. 
Sanoovat miehet jotta ajuri sai siitä partavettä, sillä hevoosenkusi on hy
vin väkevää.

Oliskahan tuollaanen hevoonen saanu varsana ollesnansa huonua koh
telua, ja solis siiloon oppinu tuon pahan tavan. Eikä se unohtanu sitä sittek- 
kää vaikka kohtelu olis parantunukki. Jos isännällä oli ollu taipumusta 
juopootella. Niin heti viinanhajun tunties hevoonen rupes pelekäämähän 
ja hyppimähän kaharelle jalaalle. Varmahanki sillä heräs ittesuojeluvaisto, 
jos isäntä oli unohtunu ryypiskelemähän ja hevoonen sai seisua poomis 
kylymisnänsä talavipakkaasella. Ja sitte kun se sillä lähti, niin se saatto 
antaa sille viä suittiohojasta taikka piiskasta ja ajaa sen vahtohon. Sillä 
hevoosella on pitkä muisti, se muistaa niin hyvän, kun huononki kohte
lun.

Hevoosta nimitettihin färiensä mukahan. Tuos moon jo pruunista ja 
liinoostaki toimittanu. Musta oli färiltänsä musta, kimon karvas oli vala- 
koosta, suoti oli tummanruskia taikka noenkarvaanen. Kun pläsipäällä oli 
ottasta alaha asti valakoosta, niin tähtipäällä oli siinä ottan paikkeella vain 
valakoonen plätti, soli niinku tähti. Hevoonen pysyy hyvin airan sisällä, 
jos siinä vain jonkimmoinen riuku taikka lanka oli, ja yks veräjäpuu veräjäs 
piisas. Kun hevoosta hajettihin laituumelta, niin aina oli leivänpala muka
na, kun antoo sen leivänpalan suuhun, niin samalla sai nätysti suittet suu
hun. Kun hevooselle annettihin sokurinpala, niin se otti ja hamus sen käm
meneltä samettisella turvallansa. Hevoosesta oli oma hoitamisensa ja ruok
kimisensa, sillä soli ruokittava ja hoirettava vaikkei sillolisi ajettukaa.

Silippua ja leipää
Hevooselle tehtihin apetta, sitä sanottihin silipuksi. Sitä tehtihin silipu- 

tuusta kauranoliista, niitä pantihin puisehen pönttöhön ja päälle lämmin
tä vettä jotta ne vähä kostuu. Ja siihen päälle piroteltihin jauhoja ja pitkällä 
kepillä seattihin ja viä vähä jauhoja päälle. Se vietihin hevoosen etehen ja 
tällättihin kiinni pilttuhun nurkkahan. Hevoosta syötettihin sitä mukaa 
kuinka raskasta sen piti vetääkki. Vettä annettihin sangoosta ja heiniä ete
hen. Ja myöski annettihin kauroja.

Tääpäin on ollu sellaanen tapa jotta hevoosille on annettu ruisleipää. 
Aina ensiuuninleivät meni hevoosenleiviksi. Entinenki akka sanoo, jotta 
tuli palio hevoosenleipiä, kun leivät paloo. Leipää annettihin varsinki ke
vään ja syksyyn kun oli raskahat peltotyöt. Kauroja annettihin, kun oli pireet
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matka ja oltihin kauvvempana ajoos, niin kaurapussi oli mukana, ja se 
pantihin hevoosen päähän jotta se sai syörä siitä. Myöski aina oli heinä- 
pussi mukana, siihen päälle oli ajurin mukava istahtaa. Ja kun hevoonen 
sirottihin poomihin kiinni, niin sai antaa säkistä heiniä etehen.

Kyllä vanaha hevoonen kotiansa osajaa, näin on sanottu ja varmahan se 
pitää paikkansa. Talavella piti panna loimi hevoosen selekähän jos se vähäki 
piremmän aikaa seisoo poomis. Talavella kun mettästä tultihin, niin siiloon 
annettihin lämpööstä vettä ja loimi selekähän varsinki jos soli ajettu vahto- 
hon. Hevoonen tykkäs myöski pehtaroora työpäivän jäläkihin, se siinä pu- 
huristuu. Jos hevoonen pehtaroottoo kovin ojan syriäs, tai muutoon menöö 
ojahan seliuhun, niin moon kuullu jotta son vaarallista. Sillä hevoosella on 
pitkä kieli ja se voii mennä kurkkuhun ja hevoonen voii tukehtua siihen. 
Hevoosta piti aina sukia, ja sen karvan piti kiiltää eikä paskanklaparehia 
saanu olla sen reisis. Tallista luotihin sonta joka päivä ja pantihin kuiveeta 
hevoosen pilttuusehen.

Ehtoolla piti aina käyrä yötallis ja antaa yöksi ruokaa, yleensä sitä silip- 
pua. Mä muistan kun hevoosilla oli joskus vattavaivoja, olisko se ollu ähky, 
niin siiloon niille annettihin glauberinsuolaa. Ähky voii tulla, kun hevoonen 
syöö oikeen kuivia kauroja ja ne rupiaa sen mahas turpuamahan. Isä sa
noo kun soli kyntämäs jotta hevoonen heti pirätti, kun se näki jotta naisväki 
tuloo pellolle. Hevoonen tiesi jotta tullahan käskemähän syömähän taikka 
tuorahan kaffetta. Isän kotona Isoollajoella kun väki soitettihin vellikellolla 
syömähän, niin hevoosekki heti pirätti.

Mä muistan kun Leimu pantihin Itikkahan 1969. Soli tullu niin huonok
si jaloostansa ja kankiaksi jottei se meinannu päästä ylähä. Siiloon oli jo 
traktori vetojuhtana. Leimu oli siiloon siinä 25 vuoren vanaha. Sinä päivä
nä kun Leimu hajettihin, niin mä kävin sen ennemmin tallis hyvästelemäs. 
Mä taputtelin sitä ja armoon sille sokuria. Molin sillä niin palio äjestäny ja 
hoitanu sitä, ja soli ollu meillä niin kauvvan kun mä muistin, kauvvemmin 
kun mikää muu kotielään.
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ELAAMISTA

Ei työ miestä pahenna, jollei mies työtä, niin soli. Sitä piti teherä kaikkia 
työtä mitä etehen tuli. Ottaa kiini työhön, kun työhön, eikä siinä ollu mitää 
valinnan varaa. Mutta niinku sananparsi sanoo: Käsi hyvähän, käsi paha
han, käsi paskahan. Mutta kyllä ne kätensä aina pestyä sai, sillä saipua ja 
vesi teki ihimeetä. Kun eläämet säännöllisesti hyvin hoiti, ruokkii ja kohte- 
li, niin noli hyvin tytyvääsiä ja ne näytti sen. Lehemä niin hartahasti märehtii 
ja kiitokseksi nuolaasi karhialla kielellä.

Lehemä kasvatettihin vasikasta asti, se tunsi hoitajansa ja se aiva ymmärti 
ihimisen puheen. Lehemän ja yleensä elukan näköö korvista koska son 
terves ja voii hyvin, jos sen korvat on nuihos, taappäin, niin siiloon ei asiat 
oo kunnos. Eläämet tunsi ja tiesi hoitajansa jo askelehien äänestä. Moon 
hyvin tytyväänen jotta oon saanu teherä työni eläänten paris, niitä hoitaen 
ja maataloustyös niille ruokaa hankkien.

On niinku lehemä, minoon kuullu joskus tuollaasen lausehen. Mutta 
jos son tarkootettu kuvaamahan jotaki vaikkapa tyhymää ihimistä, niin se 
jokon tuon sanonu, ei oo tienny mitä puhuu. Sillä lehemä on erittään viisas 
elään, muiren elukkaan lailla. Ei tarvinnu muuta, kun puhua airanteosta 
johonki toisehen vainiohon, niin seuraavan kerran kun niitä pantihin pi
halle, niin ne olis ollu jo menos sinne. Josei ihiminen ymmärtäny teherä 
aitaa uutehen vainiohon, niin kyllä lehemä sen ilimootti.

Kyllä vanaha lehemä partehensa osajaa. Kun jokahisellä lehemällä oli 
oma partensa, ja sitte kun tuloo nuoria lehemiä, niin nei oikeen heti osaa 
omahan partehensa. Vanaha lehemä menöö partehensa vaikka siinä olis jo 
nuori lehemä, siiloon oliki kova homma saara se nuori lehemä siitä pois. 
Toiset oli niin kovia syömähän jotta ne kurkotteli ja ensinnä söi molemmin 
puolin toisen lehemän jauhot ja sitte vasta omansa. Sillä myöski eläämis 
on niitä ahamattia joillekka ei mikää piisaasi.

Joskus kesälläki saattoo tulla oikeen kova saretmyrsky, niin lehemät 
menöö vainion viimmeesehen nurkkahan ja ne seisoo siä takapuoli sateese- 
hen päin, eikä ne paa maata. Ja syksyllä kun on jo ilimat kylymenny, niin 
ne pannahan yöksi navettahan. Vaikka on jo aiva pimiä, sataa ja myrskyää, 
mutta kun taskulampun valos saa veräjän auki ja kun lehemät vain kuuloo- 
vat hoitajansa äänen, niin ne lähtee heti navettaa kohoren juoksujalakaa. 
Onhan niiren mukaveet panna lämpöösehen navettahan kuivehien päälle 
maata ja saara viä heiniä etehensä.
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ISÄNNYYS JA EMANNYYS, 
TYÖNJAKO MAATALOURES

Isännän ja emännän vastuu työteos
1900-luvun aluusta aiva tuohon 1950-luvun alakupuolelle asti, on karjan

hoito kuulunu pääasias naisväjelle, sonnan on voinu luora miehekki. Lypsä
minen on luonnostansa kuulunu naisille, joku poikaanen on saattanu lyp
sää. Vastuu karianhoirosta oli aina emännällä. Vaikka isän kotona oli ollu 
palaveliootaki, niin silti emäntä oli mukana navetas tekemäs ja ohojaamas 
työntekua.

Kyntäminen ja kylyväminen on ollu isännän tehtävä ja isäntä on ollu 
niistä vastuus. Niinku isännän askel pellon höystää, tarkoottaa sitä jotta 
isäntä on ollu pellolla tois ensimmääsnä, valavonu ja ohojannukki työnte
kua. Jos kyntäminen ja kylyväminen epäonnistuu, niin siiloon ei saatu kun
non satua. Viikatesniitut oli miesten työtä, mutta niittukonesta ajoo jo nai- 
sekki. Naiset on kai vanu ojaa, hakannu ja levitelly ojamaita, siinä kun mie
hekki ja samoon sonnanajos non ollu täysivertaasia miesten kans. Hara- 
voominen oli mukulaan ja akkaväen työtä, soli köykääsempää. Kun harava- 
kones tuli, niin soli oikeen kloppuusten tykkäämää hommaa sen ajami
nen. Äjestäminen fälttööksestä oli suhtehes raskasta, raavahien ihimisten 
työtä, mutta pikkuäkehellä äjesti jo mukulakki.

Mun mielestäni ennennaikaa ei naisten ja miestentöitä oo tää niin ko
vaa erooteltu, ainakaa sukupuolen mukahan. Töitä on paremminki jaooteltu 
taitojen, kykyjen ja voimmien mukahan. Entisaikana tavallisis maahuus- 
holliis isäntä on teheny raskasta työtä aamuvarahaasesta ehtoomyöhääse- 
hen. Sillä työ oli hyvin raskasta raivaamista, kuokkimista ja kaivamista. 
Isännän vastuulla oli taloon koko väki, siihen voii kuulua muitaki, kun 
sen oma perhet. Kaikille piti saara ruokaa, ja sillooset olosuhtehet vaikutti 
sen, jotta leipä oli kovan työn takana.

Isäntä ja emäntä on ollu tasavertaasia. Varsinki siiloon, kun emäntä us- 
kalti ottaa kiinni työhön. Isän kotona Isojoella on isäntä vaatinu, jotta emän- 
nänki on pitäny keriitä heinäpellolle töihin, oli sitte leipomus taikka pyyk
kipäivä. Sillä emännän työpanos oli merkittävä, ja 1910-luvulla emäntä oli 
siä tois pellolla ja myöski tyttäret, kun noli vanahemmasta päästä. Ja koto
na ruaan laittoo yhyreksän vanaha poikaanen, joka samalla kattoo kolomen 
nuoremman velien perähän, joista nuorin oli viä keheros. Serät on kertonu, 
jotta kuki teki sitä mitä pystyy ja jaksoo, ja aika häjyysenä äitee oli pannu 
poijat pyhkimähän soffapenkiiltä tomuja.

Kun maatalous rupes koneellistumahan tuos 1970-luvun aluus ja siitä
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etehenpäin, niin siiloon emännän rooli vähä muuttuu. Mutta kyllä maata- 
loos niin palio työtä oli ja on, jottei se tekemällä lopu. Ja aina kun vain 
kerkis ja vaikkei olsi keriinnykkää, niin tarvites naisväen oli mentävä teke- 
mähän työtä mitä kulloonki tarvitti teherä. Kyllä monis hommis, vaikka 
konehia oliki niin tarvitti aina ihimistäki apuvoimmaksi.

Näkymätöön naistentyö
Oli sitte kesä taikka talavi, niin naisväjellä oli hyvin palio sitä näky- 

mätööntä työtä, melekeempä soli samammoista joka huushollis. Mun äireen 
ikäpolovella työtä oli viä palio enämpi, kun elinolosuhtehet oli siiloon niin 
erimoiset, kun nykyysin. Talavella pyykki pestihin luoman- taikka joki- 
rannas. Siä ne käret punaasena kurikootti, hieroo, virutti ja väänti pyykkiä, 
se oli raskasta, kun siiloon oli hurstilakanoota ja muutoonki vahavoja vaat- 
tehia. Mutta niin oli tehtävä kunei talavisin kotomarkiilla vesi piisannu, 
ainakaa pyykin klottaamisehen.

Maataloures on naisväjellä ollu aina palio ruokittavia, päivämiehiä ja 
rakennusmiehiä ja siiloon syötihin kolome kertaa päiväs. Aina piti kattua 
jotta oli leipää leivottuna, sillä sitä kuluu palio. Samoon ruokaa piti laittaa 
palio, kun työ on raskasta ja päivät pitkiä. Kyllä sitä piti aina etukätehen 
funteerata, jotta oli värkkiä mistä teherä pöytähän pantavaa. Äitee muiste
li aina, jotta työmiehiä niinku rakennusmiehiäki oli mukava ruokkia, kun 
niille kelepas ruoka.

Ruaanlaitto ja leipomukset oli kaiken muun pakollisen työn lisäksi, sil
lä ei askarehia ja elääntenhoitua voinu siirtää myöhemmäksi taikka jättää 
tekemätä. Eikä siiloon kun oli kiirus työnaika, isäntä keriinny auttamahan 
askarehis sitäkää, mitä muulloosti. Sen jäläkihin kun maatalous koneel
listuu, ei ollu enää niin paliua työväkiä ja ruokittavia. Aiveenteon aikana 
kun oltihin vaihroksihin naapurien kans, niin siiloon oli väkiä pöyräs emäm- 
pi. Mutta siiloon oliki jo pakastin helepottamas, sinne sai teherä ruokaa ja 
leipua etukätehen, niin se jourutti ja säästöö aikaa.

Työnteko opittihin tekemällä
Maataloures työteko opittihin niin, jotta siä oltihin mukana, nähtihin 

kuinka mitäki työtä tehtihin. Eriksensä ei opetettu flikkoja naistentöihin 
taikka kloppia miestentöihin. Kun mukulaan voimmat kasvoo, niin varsinki 
poijjat rupes kiinnostumahan raskahimmista töistä, ne rupes muistutta
mahan miesten töitä. Mutta päinvastoonki oli, sitoli oikeen näppäriä poikaa- 
sia, jokka oli käteviä tekemähän mitä tahansa ruaanlaitosta siivuamisehen. 
Sitä piti kattua oppiaksensa, taikka heleposti sanottihin, jotta pitääkö sua 
oikeen nenästä juottaa. Meillä käyttettihin sananparsia, sananlaskuja ja ver
tauksia kasvatukses ja opetukses. Hoksottimet piti olla kunnos, ei sitä sa
maa asiaa montaa kertaa sanottu. Ota kiinni kun leipähän, sillä työhön piti
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käyrä käsiksi ainaki yhtä lujaa kun leipähän. Puhtautta opetettihin, jotta 
son puoli ruokaa. Samoon säästävääsyyttä, rehellisyyttä ja ahkeruutta. Pen- 
nis on tuhannen alaku, joka ottaa neulan, niin se ottaa naulanki ja ahke
ruus kovanki onnen voittaa.

Askarehilla
Kuki teki töitä voimmiensa mukahan, askarehilla se alakas kissien ruok

kimisesta. Sitte annettihin vasikoolle heiniä ja silooteltihin niitä, näin tuli 
luonnollinen kosketus eläämihin. Iän ja voimmien karttues, työt lisääntyy. 
Mukulat harias vasikoota, niinku aikuuset lehemiä. Sitte jo alaattihin opette
lemahan lypsämistä, ensinnä pienimaitoosta vanahaa lehemää. Vanaha le- 
hemä antoo mukulaan opetella lypsämistä eikä se heti potkaassu menemä- 
hän, taikka astonu sankoohin niinku nuoreet lehemä olis teheny. Soli kyllä 
kummallista kun ensimmääsiä kertoja opetteli lypsämähän, niin maito meni 
hiahan, enkä moo ainua jonka niin on käyny.

Haravoomista, perkaamista ja puiren karttua
Maataloures oli niin palio töitä, jotta niitä oli kyllä mukuloollekki. Sitä 

oli äjestämistä, haravoomista ja perkaamista. Kaikki työ oli yhtä arvokas
ta, jos se jäi tekemätä, niin kokonaasuus kärsii. Vaikka kuinka hyvin olis 
kyly vetty sokurijuurikas, ja muut juurikasvit, jos nolis jääny harventamata 
ja perkaamata, ei niistä olsi tullu mitää satua. Täs kun sitä miettii ja 
muisteloo, niin asia oli niin, sillä aikuusilla oli palio sitä raskasta työtä 
koko kesän äijäksi. Ja näin mukulakki oppii siinä näkemähän työnsä tu
loksen.

Meillä ainaki annettihin tunnustus kun työ oli tehty, isä sanoo, kyllä on 
nyt komia juurikaspelto tai pernamaa, kun molin saanu ne peraattua. Mä 
tykkäsin teherä työtä käsilläni, enkä mä koskaa oo pitäny pahana harven
tamista enkä perkaamista. Mä muistan kun meillä oli pernaa kaks leviää 
peltua, ja mä sain ne peraatua savikkahista ja pilliääsistä, ja ne kukkii niin 
komiasti. Yöllä tuli halla ja varret oli aamulla aiva mustana, ensi kyllä har
mitti, mutta olihan siihen oppinu, jotta ollahan luojan armoolla.

Talavella kun tuli koulusta, niin piti kantaa puita ja lämmittää huonehia, 
niiren lämmittämises oliki kova työ. Valakian piti ensinnä virittää ja vahtia 
jotta se alakaa palamahan sen jäläkihin pesää piti kohentaa ja pellit panna 
aikanansa kiini, jottei menny lämpööset harakoolle. Aamuusin ennen kou- 
luhun menua mä pruukasin teherä valakian mammankamarihin, kun äitee 
oli menny jo navettahan.

Mä muistan kun mä autoon äiteetä ruaanlaitos ja tiskasin. Kun mä en 
viä ollu koulus, niin mä auvvoon äireelle hahtuvia ja äitee sai ruveta 
keheräämähän. Käsityötaitoki opittihin tekemällä, kun isä nikkarootti, niin 
siinä lastujen kans askaroores poijankloppi taikka flikkamukula oppii vuo-
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leskelemahan. Kun äitee teki käsitöitä, niin flikkamulat siinä klottus ja 
kruppas trasutytylle vaattehia, ja kutoo taikka virkkas tikerti patalappuja. 
Aika häjyysestä mululat kans opetteli kutomahan vartaloilla rasoja ja suk
kia, samoon parsimahan, sillä minkä nuorena oppii, sen vanahana taitaa.
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