
Rukiin Riihipuinti. 

Vanhaan hyvään aikaan ennen sotia ja vielä sen jälkeenkin puitiin pääasiassa Ruista Riihessä. Armon vuonna 2014, on 

Viirinkylässä enään yksi Riihi , Alaviirissä jossa on puitu viljaa, kaikki muut meni kylästä Saksalaisten tuhossa polttamalla 

rakennukset. 

Ruis jota vielä puitiin riihessä -50-60 luvulla, kylvettiin syksyllä seraavan vuoden syksyllä yli metrinen ruis leikattiin sirpillä 

lyhteen kokoisiksi nipuiksi ne keskeltä sidottiin olkisiteellä kiinni, loppu aikana niitto suoritettiin hevos niittokoneella ilman 

siipeä, oli kerta ajo ruis jäi pystöön niitoksen laitaa vasten, siitä se kerättiin lyhteiksi ja taas uusi ajo toistuen kunnes pelto oli 

leikattu. 

Lyhteet laitettiin kuivumaan, 3 lyhdettä sidottiin latvapäistä olkisiteellä .kiinni, nostettiin pystöön ja käännettiin kolmijalaksi 

siihen ruvettiin latomaan lyhteitä ympäriinsä pystöönjyväpäät ylöspäin, kolme lyhettä joka väliin sitten katoksi 2 lyhettä jotka 

keskeltä taitettin mutkalle ja asetettiin päälle toinen toiseta suunnasta näin tuli katto, siinä oli kuhilas jossa oli 14 lyhettä, näitä 

kekoja oli sitten pitkin peltoa 

Kun pelto oli saatu leikattua, alkoi Riiheen ajo tai jos pelto oli lähellä Riihtä lyhteet saatettiin kantaa Riihessä oleville orsille, 

tätä työvaihetta sanottiin "pistämiseksi" kun orret oli täytetty, tulet uuniin ja ovi kiinni. Riihen sivuseinissä oli hirren korkuiset 

kantikkaat aukot josta savu pääsi ulos, uuni oli niin pitkä että sinne sopi metriset halot. Piti olla koivuhalot ne kun eivät kipinöi 

niinkuin havupuu kuusi varsinkin, uuni oli sisään lämpiävä sen vuoksi piti olla tarkkana tulen kanssa, savu tuli suoraan sisälle 

uunin yläosassa olevien röörien kautta. 

Kun jyvät oli kuivuneet niin että ne napsahti hampaitten välissä poikki silloin ne oli tarpeeksi kuivuneet, tuolloin ei ollut 

käytössä kummempia kosteusmittareita. 

Sen jälkeen Riihi tuuletettiin eli ovi auki ja uuni tyhjennettiin että savu lähtee sisältä, käytäntö oli että Riihen puinti alkoi 

aamutunteina 4-5 aikoihin piti saaha entiset pois että saatiin päiväksi uusi erä kuivattavaksi. Lyhteet otettiin orsilta yksitellen 

ja lyötiin seinään latvapäästä että jyvät irtosivat, sitten lyhteistä otettiin siteet pois ja lavottiin lattialle tyvipäät seinään päin, 

keskelle toiset rivit latvapäät vastakkain näin lattialla oli 4 riviä olkia, sen jälkeen alkoi varstalla puinti, 2 metrisen varren 

päässä oli noin 10 senttinen vahvuudeltaan ja 50-60 senttiä pitkä kulmikas nuija nahkalaakeriilla joka pyöri siinä varren päässä, 

tämä kapistus oli nimeltään "varsta". Riihen puinti oli 2 henkilön työpaikka, kyseisellä varstalla lyötiin vastakkain vuorotahtiin 

nuijia pyörittäen latvapäät oljista lattiaa vasten että irtoavat viimeisetkin jyvät. 

Kun lattia oli läpi käyty alkoi olkien keräämien, syli täyteen ja tuotiin ulos siottiin keskeltä olkisiteellä nipuksi 

jonka nimi oli olkikupu eli matrassin olkia, niillä täytettiin nukkuma alustana sängyssä oleva niin- sanottu 

Matrassinkuori, nykyinen Patja. Rukiinoljet oli kysyttyä tavaraa menivät kuin kuumille kiville ihmiset ostiva 

makuualustoiksi, jopa niin että Alpo Kuusela haki Alaviirin riiheltä vasta puituja patjatarpeita avolava sekaautolla, 

siinä oli etupäässä matkustamotila ja peräpäässä avolava tavaratila, oljet menivät Vanttausjärven koulun asutolaan, 

siellä oli oppilaat viikot asuntolassa, tarvittiin petivehkeitä. 

Kun Riihi oli saatu tyhjäksi oljista jyvät ja oljista tullut peltta oli lattialla laitettiin Rusakoppa kapeista päreistä tehty 

matlalaitainen harva pitkän muotoinen koppa toisesta päästä köyellä orteen roikkumaan toisesta päästä sitä 

kannatettiin ja puistettiin kun toinen henkilö lappoi sitä lattialla olevaa pelttaa siihen koppaan, siinä erotettiin 

suuremmat roskat eli se toimi seulana. Kun lattia oli seulottu läpi laastiin jyvät ja loppu peltta pois, sen jälkeen alkoi 

riihen orsien täyttäminen pellolta uusilla lyhteillä ja tulet uuniin. Sitten alkoi lopullisesti jyvien erottaminen niistä 

roskista jotka olvat menneet koppaseulan läpi, ne laskettiin rusaviskurin läpi sillä oli toinenkin nimi eli Masina, 

siinä oli seula ja puhaltaja jyvät meni seulan läpi alas laatikkoon ja roskat lensivät suoraan ulos, näin saatiin 

riihikuivaa Ruista niinkuin sanonta oli. 

Rusaviskurissa oli käsin pyöritettävä ratas, mekanismi heilutti seulaa pituussuunnassa ja puhaltaja sai voiman 

samasta voiman lähteestä, puhdistettavat jyvät pantiin koneen päällä olevaan kaukaloon josta ne valuivat alas 

seulalle. 

Viiri 18.04.2014. Jorma Alaviiri. 
 

 

 


