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27.2. 1966 viikko alkaa lau-
han sään ja lumisateen vallites-
sa.

Maanantaina Eeli puhkoo
parihevosen puisella isolla lu-
miauralla ajouria Vensun pelloil-
le. Saalatin Tapani on tullut Fer-
gulla lumilingon kanssa auko-
maan lisää uria ja polkemaan tien
pohjia kovettumaan autolla ajet-
taviksi.

Illalla on -20 astetta pakkas-
ta. Nyt on kovat tiet pelloille.
Keskiviikkona on Harjuripoika
päässyt Ojan Kalevin säiliöimu-
riautoon vänkäriksi. On pumpat-
tu 16 kuormaa lietettä ja huo-
menna keskiviikkona lähtee 20
kuormaa. Iltapäivällä on säiliön
jää pudonnut metrin alas ja na-

Välimäen Eeli ja Terssi läh-
dössä Raahen jääraveihin 6.3.
aamulla. Terssin selässä sama
loimi, joka alla Opri ja Harjuri-
poika vuorotelen lämmittelivät
junamatkalla Perniöön joulu-
kuun alussa.

Taustalla oleva aitta on Joo-
seppi. Joosepin päädyssä on vel-

vetan kourut juosseet tyhjiksi.
 Ämpärileikkiä ei tällä viikol-

la tullut.
Torstaina on tullut uusi Pyör-

re-Junkkari mylly, jota päästiin
kokeilemaan. Se luminen 65-
syksyn ohra kyllä tukki seulat. Il-
tapäivän heinäreissu Tessilä Kor-
pihaan ladoille on tehty -10 pak-
kasasteen kelillä. Perjantaina
Ohtalehossa on lunta vyötäisiin
asti. Koetetaan Lassin kanssa
karsia Antin kaatamia koivurop-
seja.

Viirelään on tultu Tuplalla.
Takaisin kirkolle on tultu polku-
pyörällä. Talvinen työviikko
päättyy lauantaina lauhassa sääs-
sä ja hyvässä heinänajokelissä.

Muistaako kukaan Nivalasta omistaneensa tällaista
lypsykonetta??

likello. Entisvanhaan hevoset py-
sähtyivät Korpihaalla asti, kun
vellikellon ääni kuului pihasta.

Jooseppi-aitan ikää ei ole
kukaan uskaltanut tarkalleen sa-
noa. Perimätieto kertoo, että sii-
nä on ollut nälkävuosina Hiuka-
la.

Kaino Pihlajamaa on kerto-
nut, että nälkään kuolevia on tul-
lut Jooseppiin. Kun Oulun lää-

nin kuvernööri on tullut, niin
päärakennuksen puolella on
tanssittu ja juhlittu. Kuvernööri
on repinyt nimismieheltä arvo-
merkit, pistänyt kepin käteen ja
laittanut väkineen maantielle.

Nälkävuosina, 1866 vuoden
paikkeilla, kuvernööri on ollut
nimeltään Georg von Alftan.
Snellmannin elämäkerrassa on
kuva Alftanista ja katkelmia
Snellmanin ja Alftanin välisestä

Kuvassa kirjeenvaihdosta.
Alftan -sukunimeä on Suo-

messa nykyisinkin.

Aitan päädyssä häämöttää
Ukkola, jonka ikää ei myöskään
kukaan tarkalleen tiedä. Nykyi-
set isäntäpolvet ovat pitäneet
nämä rakennukset hyvässä kun-
nossa.
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