Palokin historiaa
PALOKIN SAHA
Sahojen perustaminen Heinävedelle oli monelle talolliselle huolenaihe kalastuksen vaarantumisen vuoksi. Niinpä Palokin sahan perustamista yritettiin estää vetoamalla lohen ja
siian kalastuksen vaikeutumiseen. Lisäksi arveltiin, että lautojen sahanpurut ja uittojätteet hävittävät säyneen kokonaan Palokin koskista.
1700-luvulla Palokin saha muodostui maalaiskaupan todelliseksi keskukseksi. Sahanomistaja vastasi vaihdannan sujumisesta, toimitti sahalle suolaa, rautaa ja muita tarvittavia tuotteita. Talolliset ja tilaton väestö puolestaan toivat sahoille tukkeja. Tukit ja sahoilla tarvittava työ oli mahdollisuus ”vaihtaa” elintarvikkeisiin tai muihin tuotteisiin. Talolliset saattoivat tuoda sahanomistajalle myytäväksi omia tuotteitaan, kuten viljaa, lihaa,
voita, eläinten nahkoja jne. Tai talolliset itse lautojen kuljetusmatkoillaan veivät tuotteitaan kaupunkeihin myytäväksi. Sahateollisuuden myötä palasivat kaupankäyntiin myös entiset suunnat, Heinävedeltä kuljetettiin Venäjän puolelle, jossa päätesatamana oli Viipuri.
Palokin saha sijaitsi Saha-/ Palokin kosken rannalla, 1800-luvun lopulla saha oli Savon
suurin. Alue oli erämaata 1700-luvun lopulle saakka. Kylän nimi lienee lyhennys kosken
vanhasta nimestä ”Palokoski ”.
Sahan perustajana oli talollinen Samuli Kämäräinen, joka 1775 pyysi maaherraa määräämään katselmuksen sahan perustamiseksi. Saha rakennettiin 1776, mutta yritys tuli
Kämäräiselle niin raskaaksi, että hän myi sahan kapteeni Otto Wilhelm Pistolekorsille.
Tämä hankki sille myös lain vaatiman Ruotsin kamarikollegion privilegion 1778. Sen
jälkeen sahalla oli eri omistajia, kunnes v. 1852 sen omisti viipurilainen Hackmanin kauppahuone.
Hackmanin historia alkaa vuodesta 1790, jolloin saksalainen Johan Friedrich Hackman perusti Viipurin kauppahuoneen, jonka nimeksi tuli myöhemmin Hackman & Co.
Kauppahuone oli 1880- luvulla Savon ja Karjalan suurimpia sahateollisuus- ja puutavaraliikkeitä. Yhtiöllä oli sahat muun muassa Heinäveden Kermassa ja Palokissa, Sulkavan Lohikoskella ja Leppävirran Sorsakoskella.
Tällä se oli toiminnan päättymiseen vuoteen 1911 saakka.
Palokin vanhan vesisahan voimanlähteenä oli suuri vesipyörä, jonka halkaisija oli viisi
ja leveys neljä metriä. Vuoden 1887 lopulla saha tuhoutui tulipalossa ja sen jälkeen rakennetun uuden sahan voimanlähteenä oli kolme turbiinia, joista voimakkain oli teholtaan
120 ja kaksi muuta 70 ja 25 hevosvoimaa. Turbiineista voima siirtyi paksua rauta-akselia
pitkin koneille, puu- ja rautakiivujen eli hihnapyörien ja voimaremmien välityksellä. Koneita
olivat mm. kaksi Viipurin konepajan valmistamaa raamisahaa, iso kivimylly, sähkö-generaattori, pärehöylä, puusorvi, rautasorvi, hiomakoneita ja viljan puhdistuskoneita. Sähkögeneraattorista tulivat sähköt koko kylälle.
Saharakennus oli 43 metriä pitkä ja 11 metriä leveä. Lisäksi koneistoon kuului sirkkeli
ja katkaisusahoja. Tukit voitiin ottaa sekä ylä- että alavirran puolelta, valmis puutavara
kuljetettiin raidevaunuilla tapulipaikalle. Tuotteet kuljetettiin pääasiassa Viipurin Uuraaseen, missä ne laivattiin ulkomaille.
Palokin sahan toiminnan päättyminen 1911 heijasti sitä, että vesisahojen kausi Suomessa oli lopussa. Suomessa höyrysahat sallittiin 1857 ja vähitellen ne teknisistä ja taloudellisista syistä syrjäyttivät vesisahat, joita enää ensimmäisen maailmansodan aattona

1914 oli muutamia. Myös Hackman siirtyi höyrysahoihin ja lopetti sisämaan vesisahat. Vuonna 1910 yhtiö osti Joutsenon Honkalahden suuren sahan, jonne osa Palokin
työväestöäkin siirtyi. Sinne siirrettiin myös muutamia Palokin sahan rakennuksia.

Palokin saha v. 1902. Nykyisen Heinäveden alueen ensimmäinen vesisaha, joka
1800-luvun jälkipuoliskolla oli Savon suurin. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo,
Barsokevitschin kokoelma.
Palokissa yritettiin käynnistää sahaustoimintaa uudelleen 1910-luvulla, mutta huonolla menestyksellä. Lopullisesti sahan toiminta loppui 1924. Sen jälkeen rakennuksessa toimi
mylly aina vuoteen 1954 ja kenttäsirkkeli muutaman vuoden. Rakennus purettiin
1950-luvun puolivälissä, sen yläosa oli purettu jo 1930-luvulla. Sahan perustuksista on jäljellä vain kivijalkaa.

Palokin saha kesäkuussa 1902. Tukit työntyivät vielä raamin läpi ja lautataapelit kasaantuivat poisvietäviksi, mutta loppu oli lähellä… Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Barsokevitschin kokoelma.

Palokin saha ja saha-aluetta suuruutensa päivinä 1902, kuvattu lännestä. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Barsokevitschin kokoelma.

Tukkiränni
HACKMANIN SAHA TÄYDESSÄ KÄYNNISSÄ

Tässä kuvassa on Hackmanin saha täydessä käynnissä 1900-luvun alussa. Saha näkyy
taustalla pitkänä rakennuksena. Sahasta vasemmalle näkyy sahan konttorirakennus. Rakennuksessa asui myös sahanhoitaja Johan Luukkonen. Konttorirakennuksesta vasemmalle näkyy vähän tallirakennuksen nurkkaa. Tallista vasemmalle häämöttää metsän reunassa tallirengin asunto. Tallirenkinä toimi Paavo Keränen.

SAHAN TYÖVÄESTÖ
Palokin sahan perustamisen jälkeen 1775 sahan tuotanto ja työväestön määrä pysyivät
aluksi hyvin alhaisina. Vuonna 1795 sahalla oli töissä vain kirjuri, viilari ja kolme työmiestä.

Palokin työväkeä ja johtoa kokoontuneena yhteiseen kuvaan.
Työväestön määrä ylitti 40 henkeä v. 1876 ja nousi huippuunsa 210 henkeen 1880-luvulla.
Tämän jälkeen määrä laski 50 – 100 työntekijään. Koko Palokin kylän asukasmäärä oli korkeimmillaan vuosina 1908 -1910. Sahan työväestön lisäksi kylässä asui paljon muuta ammattiväkeä, lähinnä käsityöläisiä, kuten seppiä, räätäleitä ja suutareita.
1890- luvulla tapahtunut pudotus työntekijämäärässä selittyy uuden sahan valmistumisella maaliskuussa 1888. Se saattoi alle puolta pienemmällä työntekijämäärällä sahata
huomattavasti enemmän puutavaraa. Osa työväestöstä kulki päivittäin jopa 10 -15 kilometrin päästä sahalle töihin.
Työaika alkoi aamu kuudelta ja kesti 12 tuntia päivässä. Palkka maksettiin päiväpalkkana ja se oli 2 - 3 markkaa/päivä. Sahan työläisillä ei ollut vakituista ruokalaa,
vaan työväki saattoi ostaa yhtiön kaupasta ruokaa tiliään vastaan. Tavallisesti väki söi
omia eväitään ruokatuvassa.

Palokkiin perustettiin oma työväenyhdistys 1906.

Palokin työväenyhdistyksen talo, yhdistyksen jäseniä talon edustalla 1910. Oikeassa laidassa ”Terive tuloa”-kyltillä varustettu portti.
Sahalla asui paitsi
työväkeä, myös
maattomia, jotka
olivat tilapäistyövoimana sahalla,
metsätöissä, uitoissa yms. Heidän
määränsä oli 1800luvun lopulla runsaat 20 % koko väestöstä.
Kuvan keskellä
puusilta ja sillan
molemmin puolin
saunat.
Sahan työväestö
sai palkan lisäksi ilmaisen asunnon, polttopuut, yhteiset ulkorakennukset, saunan ja yhteiset laitumet karjalle, pienen kasvimaan perunoiden ja juuresten viljelyä varten.
Sahan työläiset olivat uskonnollista väkeä ja heistä moni kuului lestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Palokissa seuroja eli hartaustilaisuuksia järjesti erityisesti sahanhoitaja Johan
Luukkonen 1842- 1910.

Yhteisten saunojen ja
koulun lisäksi työväestö sai tarvittaessa
vaatimattoman sairashuoneen, joka
toimi ”Kaalimaassa”, nykyisinkin olemassa oleva
rakennus Myllysillan /
puusillan pohjoispuolella. Yhtiöllä oli käytössä myös oma hautausmaa, joka on
edelleenkin käytössä
Luostaritien varressa.

Kuvan keskellä
”Kasarmi”,
jossa asunnot
neljälle perheelle.
Kasarmi sijaitsi
Laivalaiturintien
varrella, rakennus on palanut.

TÄRPÄTTITEHDAS
Vuonna 1911 valmistui Palokkiin myös
tärpättitehdas Hackman & Co:n toimesta. Raaka-aine hankittiin yhtiön
metsistä kantoja repimällä, aluksi otettiin 10 000 m3.
Tehtaassa käytettiin professori Gustaf
Kompan menetelmää.
Vuonna 1913 tehdasta laajennettiin.
Hartsia valmistui mainittuna vuonna
150 000 kg, josta oli vielä tarkoitus lisätä tuotantoa puolella. Tehtaan miehien lisäksi kesäisin n. 100 miestä oli
nostamassa kantoja.
Tärpätti-ja hartsitehdas toimivat ensimmäisen maailmansodan ajan 1914 –
1918. Sodan lopussa tuotteet eivät
menneet enää kaupaksi kiristyneen kilpailun vuoksi ja tehdas oli lopetettava.
Gustaf Komppa

Tärpättitehtaan johtaja Siparin
asunto nykyisessä asussaan. Talo on
yksityiskäytössä.

VAIKUTTAJIA PALOKISSA
Olli Kymäläinen syntyi 25.3. 1790 Leppävirralla ja kuoli Petrumalla 3.5. 1855. Hän
muutti Palokkiin 1800-luvun alkuvuosina isänsä tullessa Palokin myllärin toimeen.
Talonpoikaisrunoillaan kuuluisaksi kohonnut Olli Kymäläinen asui Palokin Lempelänniemessä parikymmentä vuotta. Asuessaan Lempelänniemessä mäkitupalaisena hän kirjoitti mm. seuraavan runon :
” Saata suullamme sanoa,
Luojan töitä tutkistella,
Kosk´on Luoja meitä luonut,
Luonut luontokappaleita
vielä muita viisaammaksi,
kielen antanut puhua
Että järjen ymmärrellä ”.

Olli Kymäläisen muistopatsas
on Leppävirran kirkon kupeessa.

Luonnollisesti Hackmanin sahanhoitajista
useat olivat asemansa vuoksi merkittäviä
vaikuttajia Palokissa.
Johan Luukkonen oli Palokin sahan
isännöitsijä v. 1873 – 1904. Hänen aikanaan kylälle tulivat mm. koulu, sähköt
ja puhelin.
Kuvassa Johan Luukkonen 2.vaimonsa
Maria Markkasen kanssa.

Ensimmäinen vaimo Henriikka os.
Riipinen tunnettiin köyhien auttajana. Hän menehtyi sairauteen 48vuotiaana.

Sahanhoitaja
Georg Dahlbäck
1905, pitäjän
ensimmäinen
henkilöauto.
Kuvan omistaa
Anna-Liisa Koikkalainen.

Otto Kotilainen (1868 – 1936), ”Heinäveden Otto Suuri”,
tunnettu säveltäjä, syntyi Heinäveden
Kermassa, mutta avioiduttuaan vuonna
1887 sahanhoitaja Johan Luukkosen
Ida-tyttären kanssa, vietti loma-aikansa usein täällä Palokissa.
Mm. Varpunen Jouluaamuna, Kun
Joulu on sekä Laulu Oravasta ovat
Kotilaisen säveltämiä.

Eino Leino ja Juhani Aho olivat usein
vieraana hänen kesäasunnollaan Varisveden rannalla.

PALOKIN KOULU
Palokki sai kansakoulun jo v. 1881 – sahan koulu – jona se toimi vuoteen 1897
Hackman-yhtiön ylläpitämänä. Sen kustannuksista huolehti yksinään 16 vuotta Palokin
saha. Sitten se siirtyi kunnan omistukseen. Kouluopetusta on annettu Oikovirran tuvassa
Palokin kosken alajuoksun kohdalla. Kuismoniemessä (nyk. Pykäläinen) on ollut myös
koulu 1800-luvun lopulla ja uudelleen koulurakennuksen tulipalon jälkeen vuosina 1916 –
1922.

Kuvassa Palokin uuden kansakoulun Johtokunta 1922. Vas. Juho Räsänen, Petteri Voutilainen, Otto Luukkonen, Mikko Mielonen ja opettaja Pekka Lyytinen.

Yläkuvassa koululaisia 1920-luvulla, alakuvassa ilmakuva koulusta.

SARKATAMPPI
1891 tehtailija C. F. Swahn Kuopiosta perusti Palokin Saunakoskeen sarkatampin eli
sarkojen vanutuslaitoksen. Ensimmäisenä vuotenaan tehdas tuotti 40 000 metriä sarkaa arvoltaan 100 000 markkaa. Tehtaalla työskenteli kaksi työntekijää.
Tehdas seisoi muutamia vuosia kunnes vuonna 1897 Johan Luukkonen ryhtyi yrittäjäksi. Sarkaa vanutettiin yhden työmiehen voimin 40 000 metriä aluksi ja vielä 1900-luvun
alkuvuosinakin 12 000 metriä. Sitten tuotanto alkoi nopeasti supistua.
Valokuva
vuodelta
1915. Vas.
myllyrakennus ja
keskellä
sarkatamppi,
josta hieman taaemmas oikealla myllärin
asunto.
Kuvan
omistaa
Anna-Liisa
Koikkalainen.
KALAHAUTOMO
1929 rakennettiin Saunakosken partaalle kalahautomo. Hautomon rakennutti Kuopion Urheilukalastajain Yhdistys.
Hautomossa kasvatettiin lohen ja siian poikasia. Hautomo sai suoraan käyttövetensä putkia myöten koskesta. Ensimmäisenä kalahautomon hoitajana toimi
Ville Pykäläinen vuodesta
1928- 1949, jonka jälkeen
hautomoa tuli hoitamaan
Villen poika Vilho Pykäläinen. Rakennus on purettu,
jäljellä on vain kivijalka.
Palokin kalahautomo 1930luvulla.

LINTULAN LUOSTARI

Hackman-yhtiö myi omistamansa Koskijärven Hovin
1946 Lintulan Sisarille asuinpaikaksi. Sisaret muuttivat Palokkiin kesäkuun alkupäivinä. Ja
taas alkoi uusi elämä uudessa
Luostarissa. Noin neljäkymmentä nunnaa saivat uuden
asuinpaikan itselleen. Luostari
sai maata Hackman-yhtiöltä vähän yli 51 hehtaaria, josta viljelysmaata noin 10 hehtaaria.

Moni lehmätön
paikkakuntalainen sai maidon Luostarista. Karjakon
työtä hoiti Sisar Irja
myöh.
Nunna-nimeltään Varvara.
Lehmistä luovuttiin 1972 ja
siirryttiin lammas-talouteen.

Igumenia Arsenia ja Sisaristoa.

PEKKA POHJOLAISEN KAUPPA
Heinävedellä elintarvikelautakunta perustettiin muonituskunnan nimellä vuoden 1916 joulukuun alussa – sokerin mentyä kortille. Ensimmäisenä tehtävänä uudella muonituskunnalla olikin sokerin jakelun järjestäminen. Jakelupaikoiksi määrättiin Osuuskaupan
myymälät kirkonkylällä, Säynetkoskella ja Palokissa. Sokeria annettiin 500 grammaa kuukaudessa henkilöä kohden kupongilla numero kaksi. Tammikuussa 1917 sokeria annettiin
200 g ja huhtikuussa 300 g henkilöä kohden. Ns. etuoikeutettua sokeria annettiin lisäksi
sairashuonetta, köyhäintaloa ja Heinävesi 1 – IV laivoja varten.
Pohjolaisen kaupan tavaravalikoima oli hyvin laaja. Kaupassa oli tarjolla ensinnäkin
ruokatavaraa, mutta myös paljon muuta; vaatteita, kenkiä lähes kaikenkokoiseen jalkaan, kalastustarvikkeita, talousastioita jne.
Rautatavara oli kysyttyä; rekipohjaraudat, hevosenkengät, rautakanget, saverikkoraudat, rautaluokit, viikatteet, kaikenlaiset rautalangat sekä erilaiset rautanaulat. Hevosmiehille löytyi kaupasta mm. hevosen valjaita ja nuoritusnuoria.
Kun kauppa kävi hyvin, täytyi kauppiaalla olla myös apulaisia. Apulaisina toimivat mm.
perheen lapset Lauri ja Maiju. Heidän lisäkseen apulaisina toimivat mm. Hannes Rissanen, Ida Hiltunen ja Alma Mielonen.

Pohjolaisen kauppa kuvassa keskellä

SAHAN HOVI

Sahan Hovi, ”sahan pytinki” oli sahanhoitaja Johan Luukkosen kotina 1900-luvun alkuun saakka. Luukkosen jälkeen tuli sahanhoitajaksi Georg Dahlbäck 1904-11. Talon pitkäaikaisia asukkaita oli myös kauppias Pekka Pohjolainen perheineen aina vuoteen 1943.
Sahan Hovi, keskellä oleva pitkä rakennus.
PAJATOIMINTA
Hiskia ”Hisko” Piironen harjoitti pajatoimintaa Hapatoslammen rannalla 1900-luvun
alusta 1930-luvulle. Hänen päätyönään olivat viikatteen takominen ja kärrinpyörien
raudoitus.
Oikealla alasimen takana ja vasara kädessä
Otto Hiskon poika Piironen, keskellä suojalasit otsalla Niilo Oton poika ja vasemmalla
lekan varressa Uuno Oton poika Piironen.
Oton poika Niilo Piironen jatkoi isänsä pajassa sepän töitä vuodesta 1940. Erikoisartikkelinaan rautaisten suksisiteiden teko.
Talven aikana hän valmisti jäätuuria myytäväksi rautakauppoihin, keväällä työllisti
tukkihakojen takominen eri puutavarayhtiöille.

Niilo oli hyvä viikatteen takoja. Keväisin täytyi myös kunnostaa lähiseudun maanviljelijöiden sorkka-aurat, vältit ja muut työvälineet. Niilon poika Sulo Piironen jatkoi isänsä jalan jäljissä seppänä.
Otto Piironen (kuvassa portailla)
työskenteli pääasiassa Hackmanin
seppänä – niin kauan kuin saha
toimi Palokissa vuoteen 1924.
Hän raudoitti yhtiön tukkireet,
kengitti hevoset ja teki muutkin
pienet takomiset. Sivutöinään hän
teki kyläläisille viikatteet, aurat,
kuokat, saranat, säpit, atraimet ja
tarvittaessa muutakin. Otto lopetti
sepän työt 1930-luvulla.

Sepän asunto.
Rakennus on rakennettu 17001800-luvun vaiheilla. Kuva on
otettu 1950-luvun
alussa.

Sepän asuntoon
/ Sepän Tupaan
rakennettiin laajennusosa 1900luvun alkupuolella
miniän Stina
(Kaarina) Kännisen (vas.) tullessa taloon puolisoksi Niilo Piiroselle.
Alkuun rakennuksessa oli ainoastaan tupa. Sepän tupa on ollut
jo 1800-luvulta
lähtien Piirosen
suvun omistuksessa monen sukupolven ajan.
Sepän tuvassa on pidetty seuroja, joihin kokoonnuttiin niin läheltä kuin kauempaakin.
Usein myös lähetyspuhujat ovat saaneet yösijan Sepäntuvasta.
Työväenasunnot käsittivät 1 – 2 huonetta. Sepäntuvan puoleisella koskenvarrella oli neljän perheen asuttama Kasarmi, Poliisin-, Insinöörin- ja Konemestarin asunnot. Nykyisen Ronttopuiston paikalla oli Hapatostupa- niminen rakennus. Kosken vesi pyöritti
sähköä kyläläisille. Valot syttyivät aamulla klo 5.00 ja illalla klo 22.00 ne sammuivat. Samoihin aikoihin kylälle saatiin myös puhelin. Sähkö kylälle saatiin aikaisemmin kuin Kuopion kaupunkiin.

Kuvassa
etuvasemmalla Hapatoslammen rannan sauna.
Keskellä
vanha pajarakennus ja takana Insinöörin pihapiiriä.
Lisäksi kuvassa näkyy
uittorännin alkupää
Myllysillan
alta.

PALOKIN MYLLYT

Hackmanin vesivoimamylly Sahakoskessa kuvassa oikealla.
Myllyllä oli vuonna 1922 seitsemän työntekijää. Myllärinä toimi Hiskia ”Hisko” Piironen
vuosisadan alusta vuoteen 1927, jolloin mylly siirtyi uuteen paikkaan kosken alajuoksulle. Myllärin työtä jatkoi Onni Piironen 1940-luvun lopulle. Myllyn viimeiseksi hoitajaksi
jäi Niilo Piironen, alamylly lopetti toimintansa 1954.

Sähkögeneraattorista saatiin virtaa yli
omankin tarpeen. Palokin generaattorin ilmoitettiin olevan
käytössä yksi tunti
päivässä touko-kesäheinäkuulla meijerikoneiden käyttöä
varten. Laitoksen
teho oli 120 wattia,
jonka laskettiin riittävän 75 lampun tarpeeseen.

Valokuva vuodelta 1915. Saunakosken mylly (kuvassa vasemmalla) toimi Koskijärven hovin myllynä 1800-luvun lopulta 1920-luvulle, jolloin toiminta loppui.
LAIVALIIKENNE
Liikkuminen oli 1800-luvun lopulla Heinävedellä vaivalloista. Maanteitä oli verraten vähän,
rautateitä ei ollenkaan. Heinäveden kunnassa saatiinkin helpotusta liikenneongelmiin kanavoinnin myötä, vesiyhteydet tulivat yhtenäisiksi väyliksi. Tällainen väylä muodostui
Kuopion ja Savonlinnan kaupunkien välille.
Palokissa työskenteli vilkkaimpana aikana kaksikin
luotsia; mm. Allan Sopanen
ja Matti Tuppurainen. Myöhemmin molempien luotsien
pojat Veli Kalervo ja Vilho
jatkoivat isiensä työtä luotseina. Soisalon saaren itäpuolta kulkeva reitti, Heinäveden reitti – on monien
mielestä maailman kaunein
vesireitti !
Keväisin heti jäidenlähdön
jälkeen ja syksyllä purjehduskauden lopussa rahtitavaraa kulki paljon.

Enimmäkseen kuljetettiin erilaisia siemeniä, jauhoja, ryynejä, rakennustarvikkeita, suolaa ja kalastusvälineitä.
Joillekin laiva toi karhien osia, kirjoja, kahvia, leivoksia, appelsiineja, ompelukoneen, kirnun ja Iris-separaattorin, rautateoksia, lasia, työkaluja, värejä, erilaisia taloustavaroita,
lyhtyjä, öljyä ja tupakkaa sekä Fennia-sikareita. Pitkin purjehduskautta laivoissa kuljetettiin
kotieläimiä.
Vasemmalla kuvassaHeinävesi I ja Heinävesi II
HEINÄVESI II AJOI
KARILLE 12.11.
1919
Heinäveden Höyryvenhe Osuuskunnan
höyrylaiva Heinävesi
II ajoi karille 12.11.
1919. Lähdettyään
Pouhansaaren laiturista kohti Kuopiota
laiva joutui Kontinselän pohjoispäässä Paimentensalmen suulla jääkenttään.
Reittiä 16 vuotta seilannut ajomies Pekka Tiirikainen ohjasi jäitä kiertääkseen laivan hieman väylältä sivuun. Täydessä vauhdissa Heinävesi II törmäsi tuntemattomaan kariin.
Laiva tärähteli ankarasti, kun sen pohjaan syntyi 4,5 m repeämä. Hetkessä se vajosi alakantta myöten jäiseen veteen.
Kapteeni Simo Komin käskystä matkustajat ja miehistö astuivat pelastusveneisiin, joilla
soudettiin läheiseen Paimensaareen lämmittelemään. Kukaan ei hukkunut, mutta onnettomuus aiheutti osuuskunnalle 0,5 miljoonan vahingot.
Laivat eivät yleensä olleet vakuutettuja vahinkojen varalle. Haaksirikkoa seuranneet oikeudenkäynnit jatkuivat vielä osuuskunnan lopetettua toimintansa. Entistä komeammaksi
korjattuna Heinävesi II pääsi reitilleen takaisin juhannuksen jälkeen vuonna 1920.

Heinävesi IV

SS TAPIO
Tapio hankittiin Heinäveden höyryvenhe osakeyhtiön omistukseen vuonna 1925. Tämän vuonna 1903 Varkaudessa valmistuneen aluksen kauppa oli yhtiölle onnistunut, sillä
alus tuotti alusta lähtien voittoa Juojärven reitillä yhtiön rahtilaivana.
Valokuva:
Heinäveden
kunnan
kokoelmat.

AARRETARINA
”Lähellä Palokkia on vuor, jota sanotaan Kultavuoreksi. Siellä on kuusilaijallinen vene
kultoo. Sen saisi ihellensä, jos ajaisi yksiöistä jäätä pitkin yksiöisellä varsalla tai jos
heittäisi sinne seitsemän naulan painavan kirveen tai jos veisi sinne vaaleahipiäisen pojan
haltialle.”
-Heikki Kokko, Palokki
KIEVARINMÄKI
Kuva Kuopioon menevältä
maantieltä Kievarinmäeltä
nähtynä v. 1902.
Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Barsokevitschin kokoelma.
Talonpoikaisyhteiskunnassa tiedonkulku oli hidasta. Uutiset kulkeutuivat ihmisten tietoon vanhentuneina, tavallisesti
matkustavien mukana.
Vanhastaan tietoja tapahtumista eri puolilla maata
saatiin markkinoilta käräjiltä ja kaupungissa käytäessä. Tärkeitä tiedonsaantipaikkoja olivat myös pitäjänkokoukset, kirkolliset tapahtumat, veronkanto, maanjakotilaisuudet ja talkoot. 1800-luvulla tärkeimmät lait ja käskykirjeet kuultiin saarnastuolista kuulutuksina kirkossa käynnin yhteydessä.

Kuva Kievarinmäeltä kohti
etelää, alhaalla Hapatoslampea ja puusilta Sahakosken niskalla.

Etenkin Hackman & Co:n aktiivisen toiminnan vuoksi postitoimiston perustamispäätös
syntyi Suomen postihallituksessa vuonna 1875. Ensimmäinen postitoimisto Heinävedelle
avattiin Karviossa 1.1.1876 Karvion kartanoon!
Heinäveden postin alitoimipaikka oli Palokin postiasema 1, joka perustettiin 1890-luvulla. Postilinjaa liikennöitiin hevosella.
Kievarinmäki on saanut nimensä vuosisadan vaihteessa toimineesta, Albin Alveen
Hackmanin omistamassa talossa pitämästä kievarista, joka sijaitsi mäen päällä tien länsipuolella. Sen yhteydessä toimi 1900-luvun alussa myös posti. Kievarin toiminta päättyi
vuonna 1910. Posti on toiminut mm. Kaalimaalla, Osuuskaupassa, Louhenkolossa ja
Kievarinmäellä. Pitkäaikaisin postiaseman hoitaja oli Aino Sopanen. Posti siirtyi lopulta
Luostaritien varteen, toimien siinä vain muutaman vuoden - kyläpostit lopetettiin 1990-luvulla.
Osuuskauppa aloitti toimintansa vuonna 1917, toimien aina vuoteen 1930 saakka, jolloin
rakennus paloi ja uusi kauppa rakennettiin samalle paikalle vuonna 1947. Vuonna 1954
osuuskaupan naapuriin rakennutti kauppias Vilho Korhonen oman kauppansa. Korhosen
jälkeen pitkäaikaisia kauppiaita olivat mm. Kinnuset ja Pietariset. Karviosta Tuusniemelle
menevä tie kulki Kievarinmäen kautta 1980-luvun lopulle saakka, jolloin nykyinen päällystetty tie valmistui mäen itäpuolelle.

Edessä Osuuskauppa, vieressä Korhosen /Kinnusen kauppa ja tien vasemmalla puolella
posti talo.

VAATTURINLIIKE
Vuosisadan alun
Palokissa on sijainnut vaatturinliike, jonka omisti
Mikko Hämäläinen.
Tämä Kievarinmäellä sijainnut talo
siirtyi sittemmin
Hackman & Co:n
omistukseen. Kuvassa vaatturin
perhettä ja muita
kyläläisiä.
Kuvan omistaa
Ilta-Saima Kalinen.
Rakennus on edelleen paikallaan ns.
Mielolan mäki.

Metsänvartija Mikko Mielonen toimi Palokissa 1922 1956. Palokin alueella Mikko
johti nimenomaan metsänkorjuutyötä. Täällä korjattu puu
meni jatkokäsittelyä varten Joutsenon Honkalahden sahalle.
Metsänkorjuutyö työllisti satoja seudun ihmisiä. Puun
kuljetus tapahtui hevospelillä,
työtä riitti sekä ”tukkijätkille”
että hevosmiehille. Moottorisahat tulivat 1950-luvulla.
Mieloselle metsä ja sen hyvinvointi oli äärettömän tärkeää. Työtä sen hyväksi hän
teki ; voipa sanoa, kutsumustyönä ja myös luontoa suojellen.
Mikko Mielosella oli oma taimitarha, kooltaan n. 1 ha. Lisäksi
hänellä oli 50 koealaa, joilla hän
tutki puun kasvua. Osa taimista mitattiin vuosittain, osa
joka viides vuosi.
”Siellä firma menee sukat jalassa” oli tapana sanoa, kun
Mikko Mielonen kulki huopaset
jalassaan.

Hackmanyhtiön hevonen ja
työn touhussa Albin Poutiainen.

HARRASTUSTOIMINTAA PALOKISSA
Palokissa oli mahdollisuus
harrastaa.
Valokuva 1900-luvun
vaihteesta. Kuvan omistaa Anna-Liisa Koikkalainen.
Orkesteri esiintyi Palokissa ja sen ympäristössä
erilaisissa tilaisuuksissa ja
se esitti pelimannimusiikkia.
Täällä toimivat mm. Heinäveden Palokin Nuorisoseura, joka on perustettu jo 1901.
Nuorisoseuran säännöissä todetaan mm. seuraavaa: ”Seuran aatekantana tulee olemaan
lu´un, laulun ja soiton harrastus; kansanopistojen kannattaminen, lukutupien ja lainakirjastojen perustaminen, sekä kotiteollisuuden edistäminen. Osa §:stä 3 : Seuran jäseneksi
hyväksytään jokainen 15-vuotta täyttänyt hyvämaineinen kansalainen, joka jäsenmaksuna
suorittaa seuran rahastoon 50 penniä vuodessa, tahi 10 markkaa kerta kaikkiaan,
jolloin maksaja merkitään seuran jäsenkirjassa varsinaiseksi jäseneksi.

RAITTIUSSEURA KATAJA JA SEKAKUORO
Raittiusseura Katajan
järjestämä saariretki
Varisveden Kultasaareen kesällä 1925.
Em. lisäksi Palokissa
toimi näytelmäpiiri,
vapaa palokunta,
torvisoittokunta. Kylässä oli myös yhteisiä
kyläkeinuja.

Sota-aikaan Palokissa
oli myös Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd-toimintaa.
Suojeluskunta-talon
vihkiäiset Heinävedellä

Palokin mieskuoro
perustettiin 1953 Palokin koululla kapteeni
Martti Riikosen toimesta. Myöhemmin
nimeksi tuli PohjoisHeinäveden mieskuoro. Kuoron johtajina ovat toimineet
mm. Jorma Oksman,
Seppo Porma, Kalevi
Karhula, Eero Verkasalo ja Henry Taipale.
Mieskuoron tervehdys Itsenäiselle Suomelle v. 1975!

PUHELINKESKUS
Keskus… Yhdistän… Kiitos… Johan Luukkosen toimiessa Hackmanin sahan hoitajana (1873 - 1904) Palokkiin saatiin puhelin.
”Sentraalisantrat” olivat tärkeä osa
sähköistä tiedonkulkua. He hoitivat käsivälitteisiä puhelinkeskuksia, jotka oli
asennettu keskusta hoitaneiden koteihin
kammarin tai tuvan nurkkaan.
Keskukseen tulivat alueen kaikki puhelut, jotka Sentraalisantra välitti edelleen tilaajan toivomaan numeroon.
Joskus puheluja joutui odottamaan
jopa tuntikausia. Puhelinkeskus on toiminut useammassa rakennuksessa, pitkäaikaisin sijoituspaikka oli Kuismoniemen Kalamaja
Palokin puhelinkeskuksen
pitkäaikaisimpana hoitajana
toimi Martta
”Mamma” Pykäläinen
(vas.). Tarvittaessa Martan sijaisena oli Lintulan luostarin
Nunna Aleksandra (alakuvassa takana
vas. kolmas).

