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Pääsiäisenpyhinä 10.4. ja
11.4. 1966 talvi tulee takaisin.
Pakkanen kovettaa hanget, joita
on vielä vankasti pelloilla ja met-
sissä. Lumipyryt, pakkaset ja
vesikelit on tänä talvena vaihdel-
leet. Lumisia talvia on ollut en-
nenkin, kun halkopinot metsäs-
sä on olleet hangen pinnan tasal-
la. Hankeen jäi pinon korkuinen
monttu, kun puut syydettiin re-
keen.

Kalliolan Voima-ruuna kulki
syvässäkin hangessa helposti.
Pääsiäisenpyhinä on hiihdetty
kantohangilla.

Tiistaina ajetaan Kiekolta
heinät Mantilan ladosta Heikki-
lään. Mela loukkaa sillä reissul-
la polvensa, menikö raskaan he-
vosen jalka hangen läpi? Jalka-
han olisi voinut siinä katketakin.
Louhikkoisessa metsässä oli pi-
tänyt polkea kivenkolot lunta
täyteen, ettei hevonen katkaisisi
jalkaansa. Mela on viety talliin
ja tultu takaisin Tuplalla. Isäntä
on myös tullut Mantilan ladolle
heinään ja ajanut sinne Kympil-
lä. Hanget kantavat.

Keskiviikkona on Kiekon aa-
valla kova vinkka. Aurinko pais-
taa kirkkaasti. Kolmella hevosel-
la ajetaan nyt Peltorannan Antin
ladosta heinät Heikkilän navetal-
le. Kuormia tulee kotiin sinäkin
pävänä kymmenen.

Hanki on niin kovaa, ettei
hevosen kaviosta jää kunnon jäl-
keä. Reki kulkee helposti. Teitä
ei edes haeta, ajetaan suoraan oji-
en yli. Varmaan leveän Pahaojan
yli on ajettu rummun kautta.

Torstaina on ajettu kymme-
nen kuormaa heiniä.

Perjantaina on Hautalan taka-
na tehty tukkien lisäksi paperi-

puita. Isäntä on taas päässyt vä-
häksi aikaa tukinajoon.

Aukko alkaa olla hakattu säh-
kölinjaan asti. Sähkölinja on se
sama, mihin Pajulan Oskari,
Kuusiston Onni ja Saaren Eemi
keräsivät urakkapalkalla kiviä
paalujen juureen. Linjan alla kul-
kee tänä päivänä Hiitolan kun-
toladun ns. perälenkki.

Kylmässä pakkasviimassa
ajetaan tukkia, pinotavaraa jää
vielä palstalle.

Harjuripoika

Tupla oli
Inkerille rakas

Inkeri Stenroth (Saarimaa)
osti Tuplan Heikkilän isännältä
vuonna 1966. Hinta oli 2500
markkaa. Kauppakirjat tehtiin
Heikkilän pitkän tuvanpöydän
ääressä.

- Kauppahintaan sisältyi pa-
rireki, jolla minä sitten palasin
kaupanteosta, Inkeri Stenroth
kertoo.

Tupla varsoikin Inkerin hoi-
vissa.

- Petrin päivän aikoihin se
varsoi laitumelle. Varsan ”kota”
oli niin luja, ettei se särkynyt it-
sekseen. Naapurista tuli Antti
Turunen avuksi, hän puhkaisi
sen ja varsa pääsi ulos.

- Kaikki työt minä sillä tein:
karhihtin, jyräsin ja olin metsäs-
sä. Painoin silloin 57-kiloa ja
hevonen oli voimakas. Jyrän
kanssakin se melkein juoksi. Se
oli minulle hirveän rakas hevo-
nen.

Myöhemmin Inkeri Stenroth

lähti opiskelemaan ja taloon il-
mestyi myös traktori. Tupla
myytiin sitten Ylivieskaan Väi-
nö Rahkolinille.

- Oli sillä Tuplalla vähän eri-
koisia tapoja. Jos suitset heitti
vapaasti maahan, se pysyi pai-
koillaan loputtomiin. Mutta jos

hipaisitkin suitsia, niin silloin jo
mentiin. Oli parasta olla siinä
vaiheessa jo kaikki valmiina ja
itsekin kyytissä, Inkeri muistelee.

Tavoistaan poiketen Tupla
kerran karkasi, kun suitset oli taas
heitetty maahan. Inkeri Stenroth
oli lähtenyt sillä töihin ja Tuplan

varsa oli jätetty kotiin. Yhtäkkiä
se lähti hirvittävää kyytiä kotia
kohti, vireä hevonen kun oli.
Reki vain huijasi puolelta toisel-
le.

- Minä juoksin isot kengät
jalassa perässä ja huusin sitä py-
sähtymään. Juuri ennen maantie-

tä se pysähtyi. Minä huokasin
helpotuksesta. Ja kyllä minä sil-
loin kunnioitin sitä kovasti, In-
keri kertoo.

Tupla oli Inkeri Stenrothille mieluinen kaveri. Se oli komea hevonen. Inkerillä oloaikana se varsoi laitumelle.


