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Menneisyytemme juurilla 
 
Simo heräsi kukon laulun aikaan. Oli kylmä lokakuun aamu vuonna 1963. Äiti oli kattanut aamupa-
laksi leipää, kahvia ja vastalypsettyä maitoa. Simo vei maitotonkat maantienvarteen käsikärryillä 
pikkuveljiensä Pekan ja Askon kanssa. Pekka ja Asko lähtivät kouluun, mutta Simo jo oli 15-
vuotias ja kansakoulunsa käynyt. Hän meni pellolle Kalle-rengin kanssa nostamaan sokerijuurikkai-
ta. He nostelivat juurikkaita naateista ylös kasalle lounaaseen asti. Nostelu oli inhottavaa puuhaa, 
sillä märät ja kuuraiset juurikkaat kastelivat vaatteet. Kalle ei ollut mikään varsinainen tarinankerto-
ja, joten työpäivät olivat sangen yksitoikkoisia. Sen sijaan Kallen intohimona oli sikarin poltto. 
Niinpä pellollakin leijaili välillä voimakas sikarintuoksu.   
 
Äiti oli laittanut lounaaksi perunakeittoa ja mannapuuroa. Ruoan jälkeen Simo ja Kalle lähtivät ta-
kaisin pellolle listimään naatteja irti juurikkaista. Listiminen tehtiin kontaten listinveitsellä, jonka 
jälkeen juurikkaat ja naatit heiteltiin omiin kasoihinsa. Ajatus ei saanut harhailla liiaksi, sillä tarkoi-
tus ei ollut listiä sormiaan.   
 
Kahdelta vietettiin kahvitaukoa, jolloin Pekka ja Asko tulivat kotiin koulusta. He toivat tullessaan 
meijerissä käyneet maitotonkat takaisin. Osassa tonkista oli kurria (voin valmistuksessa yli jäänyttä 
kuorittua maitoa), joka juotettiin vasikoille. Tonkkien päällä oli myös voipaketti, joka piti noutaa 
nopeasti ennen harakoita. Lyhyen kahvitauon jälkeen lähdettiin jatkamaan töitä. Auringon paistaes-
sa työ alkoi olla hikistä hommaa. Pekka ja Askokin tulivat pellolle auttamaan ja isä ajoi hevoskär-
ryä, johon kerättiin juurikkaita. Juurikkaat lastattiin kasoihin maantienvarteen. Naatit kerättiin ke-
vyeen rekeen ja vietiin navetan eteen,  josta niitä vietiin karjalle iltaruokinnan aikaan. Neljältä lope-
tettiin peltotyöt ja syötiin päivälliseksi perunoita, lihakastiketta, viiliä ja puuroa.  
 
Ruoan jälkeen renki lähti kotiinsa. Simo kantoi juurikkaiden naatteja laiduntaville vasikoille, joille 
isä toi vettä sekä kaurajauhoista ja lämpimästä vedestä valmistettua rehujuomaa. Sioillekin vietiin 
naatteja ja rehujuomaa sekä ruoantähteitä. Lasten rakastama viisas Saku-possu toi tyhjän ruokako-
lansa suussaan veräjälle ja vaati oman ruoka-annoksensa. Tulevana jouluna Simon ei tehnyt mieli 
kinkkua.  
 
Juurikkaita korjattiin viikko. Sokeritehtaan kuorma-auto nouti ne myöhemmin syksyllä. Kuorma 
lastattiin käsin juurikastalikoilla.          
 
Seuraavina vuosina sokerijuurikasta viljeltiin isommalla pinta-alalla ja nostettiin koneella. Naatteja 
säilöttiin rehuksi AIV-kuoppaan. Isä levitti rikkihappoa kastelukannulla naattien päälle, jonka jäl-
keen hän tuli sisälle ilman housujen lahkeita. 
 


