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ta säiliöautolla, joka on varustet-
tu likakaivon tyhjenyspumpulla.
Parireen vetämällä lumiauralla
ajetaan pelloille tieurat auki.
Hanki ei ole vielä kovettunut.

 Keskiviikkona pakkanen ki-
ristyy, lietteen ajo jää yrityksek-
si, Kalevi lähtee Rantsilaan ta-
kaisin. Harjuripoika palelluttaa
naamansa pari kertaa. Nahkai-
nen turkisvuorellinen lentäjälak-
ki suojaa hyvin otsaa, korvat ja
niskan. Pakkasviima puraisee
äkkiä nokanpäästä, josta lähtee
muutaman pävän päästä nahka.
Ei ole tarkoitus tässä moittia ny-

Vuosi 1966 tammikuun 30
päivä. Sunnuntaina tuiskuttaa
lunta. Hyvää hevosta ja parire-
keä ei umpihanget pidättele.
Maanantaina ehtii Ula käydä
monta heinäreissua Korpihaan
ladoille. Iltapäivällä on vielä
ehditty myllyreissulle Jyrkkään.
Harjuripojan ensimmäinen myl-
lyreissu on tehty isän kanssa -53
kesällä. Tiistaina pyry muuttuu
viimaksi, ilma jäähtyy taas. Lo-
tina on jäätynyt lietteeseen kiin-
ni, vaikka se on umpikattoisen
rehusiilon alla.

Ojan Kalevi tulee Rantsilas-

kynuoria, vaikken kyllä ymmär-
rä, miten ulos tullaan pakkasella
avopäin, mutta sisällä lämpimis-
sä huoneissa löytyy jostakin lak-
ki päähän, kun istutaan ruoka-
pöytään.

Torstaiaamuna 3.2. on mitat-
tu Ukkolan mittarista lukema -46
astetta. Sähköt ovat katkeilleet,
lämmitys on reistaillut. Leipo-
mon yhteydessä oleva lämpökes-
kus on reistaillut. Sisähommaa
löytyy Muhjalan pirtissä, hirsi-
pöydän ja penkkien lakkausta.
Autotallin lämpimässä paikataan
säkkejä. Paikka kiinnittyy maito-

liimalla.
Aikoinaan isäni joskus Kuu-

selan pikkutuvassa ompeli säk-
keihin paikkoja pitkällä neulal-
la. Säkistä sukelsi ulos iso rotta.
Nopeakätinen säkinpaikkaaja
ehti pistää neulan rottaan. Rotta
meni kuitenkin lattian alle vie-
den neulan mennessään. Saman-
laista hyvää säkinpaikkuuneulaa
isäni ei saanut enää mistään kau-
pasta. Juuttisäkit tahtoivat olla
rotan- ja hiirenreikiä täynä.

1966 ei Nivalan navetoissa
ollut tilasäiliöitä. Maatalouska-
lenterissa mainostetaan alumiini-
tonkkia.

Tonkkakuorma tulee meije-
rille ympäri Nivalan hevosilla,
traktoreilla ja joko silloin Ruus-
kanperältä Sandvikin kuorma-
autoilla. Padingin ja Mönkön
suunnasta on kuorman tuonut
Hintsalan Aaro ja Sarjankylän
tonkat Tenho Råman kuorma-au-
tolla. Knuutin Paavon hevos-
kuorma täyttyi Kiekontieltä, On-
nelanperältä, Pappilan- ja Knuu-
tinpuhdosta. Paavolla oli kova-
kulkuinen tamma, jonka kävely
oli kovempaa kuin huonon hevo-
sen hölkkä. Liikkeelle lähtiessä
meinasi aisan tampit katketa.

Nuffield

Nuffieldilla ajettiin Kallio-
lassa Mehtäperällä. Oliko Myl-
lykankaalla jo Nuffi vaihtunut
David Browniin. Untolla pyöräh-
ti Nuffi päälleen  Niemelän kar-
hitulle pellolle. Oli tuomassa be-
tonirautoja Osulasta, raudat oli
suojan ja istuimen välissä, mei-
nasivat luistaa tielle ja niitä piti
vahtia. Eipä huomannutkaan
pientä mutkaa Jaakolan kaupan
luona ja niin pyörähti Nuutu
ympäri. Miessakilla käännettiin
rattailleen ja matka jatkui Meh-
täperälle.

Nuffit oli Heikkilän naapuris-
sa Kujalan Mikolla ja Liinamaan
Arvilla. Väittelyä käytiin siitä,
mikä merkki on paras.

Takanevalla koottiin heiniä
hajaltaan. Kullervolla oli Kalli-
olan Nuffin perässä heinähäntä.
Mustaa savua tuli torvesta, kun
pitkiltä saroilta työnnettiin irto-
heinää latojen eteen hurjaa vauh-
tia.

Harjuripoika
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