Elämää
Kuokkastenkoskella
1900-luvun alussa

Nurmeksen museo

Talvella 1877 Kuokkastenkosken partaalle valmistui rautatehdas, saha ja mylly
joensuulaisen suurliikemiehen A.J. Mustosen toimesta. Ruukki käytti raaka-aineenaan
malmia ja tehtaan lähimetsät hakattiin aukeiksi masuunia varten tarvittavan hiilen
materiaaliksi. Ruukin alueelle syntyi n. 500 ihmistä käsittävä yhdyskunta monine
rakennuksineen, joista enää on jäljellä vain herrasväen pytinki kosken rannalla.
Rautatehdas lopetti toimintansa vuonna 1908, mutta saha ja mylly jatkoivat toimintaansa
1920-luvulle saakka.
Pytinkipuolella asuivat sahan johtajat, sen edustalla oli tilanhoitajan asunto. Tie kiersi
maantieltä ja jatkui Kuokkastenkoskelle päin, mutkassa oli navetta. Navetan takana oli puimala
ja edessä oli kalustoliiteri, jossa oli vain katto ja muutama seinä. Tien mutkassa oli meijeri, jossa
kirnuttiin voita ja rakennus, jossa asuivat apulypsäjät. Sitä sanottiin mm. Kanalaksi ja
Alapirtiksi.

Kuva: Kuokkastenkosken karjatytöt
1920-luvulla. Keskellä Hilma
Rusanen.

Kosken
takana
sijaitsi
pitkä
asuntokasarmi
jota
kutsuttiin
Alakasarmiksi. Sen edessä oli
vaja, jossa säilytettiin halkoja ja
vähän muutakin. Rakennukset olivat
punaiseksi
maalattuja
hirsirakennuksia. Kosken varressa
olivat
saunat. Työväki kävi
yhdessä saunassa ja pytingin väki,
karjakko, tallirenki ja johtajat
kävivät toisessa saunassa kosken
toisella puolella. Lauantai oli
saunapäivä ja silloin oli työpäivä
lyhyempi.
Miehillä
oli
oma
saunavuoro ja naisilla oma. Kun
kasarmin puolen sauna paloi,
ruvettiin käymään kosken toisella
puolella saunassa. Hovin isäntäväki kävi ensin ja sitten työväki. Saunamaksu oli viisi penniä yhdeltä,
ja 15 pennillä pääsi useampi. Saunaa varten oli palkattu erikseen lämmittäjänainen, jolle maksettiin
palkka ja jolla oli asuntokin saunalla. Vesi piti pumpata koskesta muuripataan. Rinteessä oli
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kasvihuone, ansari, jossa kasvatettiin kaikkia kasveja pytingin väen tarpeisiin. Marjapensaitakin oli.
Rannalla oli uimahuoneet.
Työläisen asuntona oli n.6 x 6 m2 suuruinen tupa joita Alakasarmissa oli useita. Eteisosa oli tehty
laudoista, keskellä oli porstua ja toisella puolella varasto jossa pidettiin patjoja ja vuodevaatteita
päiväsaikaan. Käytössä olivat olkipatjat, tai sitten nukuttiin nuttu päänalusena; lapset nukkuivat
lattialla. Eteisen toisella puolella olevaa komeroa sanottiin ruokakonttuuriksi.

Kuva: Kuokkastenkosken alakasarmi

Kuva: Yläkasarmi
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Yläkasarmissa oli isompia pirttejä seitsemän ja kolme pienempää huonetta. Kalustona oli
yleensä asukkaiden omat sängyt, pöytä, penkit ja jakkarat sekä astioiden säilytyshylly ja iso uuni
jokaisessa. Hella oli edestä syötettävä. Kuokkastenkosken rautatehtaassa oli tehty hellan kansia, ja
niissä luki tehtaan nimi. Seinät olivat tavalliset mustat hirsiseinät, mattoja tai verhoja ei kaikilla ollut.
Ikkunat olivat yksinkertaiset, ja ne jäätyivät talvisin umpijäähän. Vesi kannettiin kaivosta ja puut
metsästä, kaikilla oli taloudessaan halkolaatikko tai konttivasu. Huoneissa ei yleensä ollut kukkia tai
muitakaan huonekasveja. Ennen sähkövalon tuloa valaistus saatiin öljy- tai karbidilampusta, tai
liikuttiin palava päre hampaiden välissä. Kun sähkövalo saatiin, valaistus kasarmeilla oli niin heikko,
että iltaisin ei juuri nähnyt tehdä kotitöitä; jos lampun vaihtoi tehokkaampaan, sähköt sammuivat
koko kasarmilta. Lauantaisin siivottiin, lattiat kuurattiin vedellä, hiekalla ja juuriharjalla. Jokainen
siivosi tietenkin oman tupansa ja vuoroviikoin eteisen. Vaikka taloudet olivatkin siistejä, lutikoita,
kirppuja ja russakoita oli silti. Niitä yritettiin hävittää myrkyillä niin että seinänraot vihersivät, mutta
niitä oli silti kaikkialla, ne tunkeutuivat myös maito- ja piimäastioihin. Rottiakin oli vilisemällä.
Pikkulapset nukkuivat kätkyessä johon oli sidottu pitkä naru, jolla sitä saattoi heiluttaa samalla
askareita hoidettaessa. Leipä leivottiin kotona, tehtiin kukkoja ja joskus piirakoita. Kupit olivat
kivisiä ja joitakin juomalaseja oli jo olemassa, padat olivat pyöreitä ja lusikat olivat puisia; leipä oli
paljaalla pöydällä, sitä leikattiin puukolla ja puukolla myös syötiin. Hierimellä hämmennettiin ja
kapustalla ammennettiin keittoa. Juhlapäivinä ei ruoka ei ollut sen kummoisempaa, joulukuusia ei
ollut eikä joululahjoja, mutta kokoonnuttiin johonkin pirttiin ja pidettiin kahvikestit.
Kartanon ympärillä oli tiheä kuusiaita. Tallin lähellä oli orapihlaja-aita. Kerran pienemmän
rakennuksen luona riippui karhu, lapsille sanottiin että rouva oli ampunut sen. Yrjö Sorsa, joka oli
verenseisauttaja ja asui alakasarmilla, oli laitettu ajamaan karhuja, mutta yksi karhuista oli lähtenyt
ajamaan häntä takaa. Sorsa oli sanonut karhulle että ”elä nyt miestä lyö”, ja karhu oli lopettanut
jahtaamisen siihen. Tapahtumasta tehtiin laulu joka alkoi: ”eläkköön ukko Yrjö ylempi kaekista, jotta
herrat saesi käävä aena karhujahtissa”.
Vaatteet ommeltiin koneella ja paikattiin, kun oli tarvis. Naisilla oli paidan yläpuoli palttinasta ja
alapuoli piikosta. Vanhoista hameista saatiin lastenvaatteet – niissä kun riitti kangasta, koska ne
olivat maahan asti ulottuvia rynkkyhameita. Tytöillä oli esiliina sekä juhlana että arkena.
Viikonloppuna lasten vaatteita paikattiin ja pestiin jokisaunalla, jossa oli muuripata tai pirtissä
harjalla, käsillä ja saippualla suurissa puisissa korvoissa. Pyykki huuhdottiin kaivonkannen päällä
korennon avulla. Jokaisella oli omat pyykkinarunsa ja kuivunut pyykki silitettiin kaulauslaudalla.
Saippua oli joko rasvasta ja soodasta tai tuhkalipeästä keitettyä, tai sitten ostettua keltaista
saippuaa. Useilla oli kaksi mutta joillakin vain yksi vaatekerta. Suutari teki kengät ja ne olivat
yhteisiä; toisen oli oltava talvella sisällä, kun toisella oli kengät jalassa. Rippipuku oli ruskea kaapu, ja
vihkipukuna oli tavallinen yksivärinen mekko, ristiäispukuna vauvalla vain tavalliset vaatteet. Naisilla
oli nuttura ja huivi leuan alle sidottuna. Miehillä oli lapikkaat ja pussihousut ja kaulukseton paita.
Yläkasarmin ja alakasarmin välissä kulki tie, ja sen varrella sijaitsi Mäkirinteen Annan vanha paja. Se
ei ollut pajakäytössä vaan ruumisvajana. Lapsia peloteltiin sanomalla kuolleiden kummittelevan vajan
ympärillä.
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Kauniilla ilmalla ukot istuivat kasarmien edustalla olleilla kivillä ja juttelivat. He olivat sopuisia ja
ystävällisiä ihmisiä, ja tuttavuus syntyi kuin itsestään. Oli Kuittisia, Martikaisia, Hälistä, Hiltusta,
Okkosta, Puoskaria, Jalkasta, Hynysiä ja Korhosia.

Kuva: Kuokkastenkosken kartanon työläisiä

Vapunahossa oli kaksi rakennusta, samanlaisia pirttejä kuin alakasarmilla. Maantien varressa oli
Herttua, ja toinen tie oli nimeltään Koerakatu. Koerakadun varressa oli kauppa.
Jokaisella perheellä oli oma perunamaa, ja kuivan puun sai ottaa metsästä vapaasti polttopuuksi.
Kaikilla oli lehmä, sekä vasikka ja porsas, jotka teurastettiin syksyllä. Jokaisella oli oma pieni navetta
piharakennuksessa. Heinän keruu lehmille oli suuren työn takana. Kaiken heinän joka kasvoi ojissa
möi yhtiö huutokaupalla köyhille.
Maitokuski Iida Partanen ajoi hevosella maitoa kauppalaan ja Porokylään. Maito oli 2-3 litran
astioissa. Hänellä oli mukanaan hiekkapussi rosvojen hyökkäyksen varalta. Iida Partanen piti myös
kauppaa, möi kahvia, sokeria ja rinkilöitä ja pikkurihkamaa. Muitakin pikkukauppoja oli Kuokkasella.
Kuokkastenkosken kartano oli edelläkävijä maataloudessa. Siellä oli satakunta lehmää, kanoja,
lampaita ja porsaita. Välirauhan aikana koko karja lastattiin Nurmeksen asemalla junaan ja vietiin
Ensoon. Kerrotaan että kerran Kylänlahdelle viedyt siat olivat karanneet ja tulleet takaisin
Kuokkastenkoskelle, jonne päästyään ne olivat tehneet kaksitoista porsasta. Hevosiakin oli
kaksikymmentä ja joskus ylikin. Tallirenki hoiti hevoset, ja hänellä oli asuntona huone ja keittiö.
Kuokkastenkosken
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Kuva: Maitokuski Iida Partanen
pellot ulottuivat yhtenä kilometrien mittaisena peltoaukeana Jokikylän Hovilan koulutilalle asti,
alaspäin oli aukeaa lähelle tukkien pudotussatamaa. Työväkeä piti siis olla paljon.
Naispalveluskuntaa oli n. kymmenen henkeä ja tilapäistyövoimaa saatiin Savikylästä. Kesällä ajettiin
heinää pellolta reellä, luomamiehet loivat sen siihen ja se ajettiin ladon eteen. Rekeä käytettiin,
koska pellolla ei päässyt etenemään rautapyöräisillä kärryillä. Hevoskuormia vedettiin aina
vankkarakenteisilla parihevosilla, sillä kuormat olivat isoja. Kartanon pelloilla viljeltiin ruista kauraa
ja ohraa. Timoteitä ja apilaa oli myös, mitä tavallisella maalaisisännällä ei ollut varaa viljellä.

Maataloustöissä naiset ja miehet tekivät töitä rinta rinnan, vain hevoshommat olivat yksinomaan
miehiä varten. Heinänteossa oli hankomiehet ja kaksi niittokonetta. Heinää ajettiin kahdella
hevosparilla ja kylän väkeä oli mukana seivästämässä. Työaika oli kesällä kymmenen tuntia ja
talvella yhdeksän. Seitsemältä mentiin töihin, välillä oli ruokatunti ja sitten taas jatkettiin
iltakuuteen. Iso vellikello soi seitsemältä, sitten ruokatunnille ja jälleen töihin palatessa ja illalla
töiden loppuessa. Hevosetkin oppivat kellonsoiton merkityksen – kun ne kuulivat sen ei niitä
pidellyt pellolla enää mikään, vaan ne lähtivät kotiin. Lähipelloilta ehti käydä kotona syömässä,
mutta kauemmaksi oli otettava eväät. Kahvipullo oli sukassa paperiin käärittynä, että se pysyisi
lämpimänä. Tili maksettiin kuukauden lopussa ja töiden loputtua maksettiin lopputili. Palkka ei
ollut kummoinen, mutta kesän tienesteillä sai ostettua vaikka polkupyörän.
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Kuva: Perunannostajien joukko Kuokkastenkosken pellolla 1920-luvulla.
Lasten ja nuorten oli työskenneltävä turnipsipellolla kesäaikaan kymmenen tuntia päivässä. Palkkaa
maksettiin penni metriltä. Myös heinänteossa oli työtä lapsille tappien laittamisessa heinäseipäisiin.
Tienestiä oli siis kaikenikäisille.
Mylly, sähkölaitos ja saha sijaitsivat samassa rakennuksessa. Myllyn ympärillä oli jatkuvasti
hevosia. Ensimmäiset isännät saapuivat odottamaan jo puolenyön aikaan, että saisivat jauhattaa
viljansa. Jossain vaiheessa myllärinä oli hyvin vahva mies, joka saattoi nostaa satakiloisen jauhosäkin
kuin ei mitään. Hänet kutsuttiin apuun kun oja-auraa täytyi pitää paikallaan että sen sai kytketyksi
traktoriin.
Puut sahattiin omalla raamisahalla. Puita tuotiin sahattavaksi etenkin lumikelillä. Saharakennuksessa
oli korkeat savupiiput.
Kun viljaa puitiin, ajettiin kaikki vilja viljelyksiltä navetan taakse jossa puinti tapahtui. Puimakonetta
pyöritettiin sähkömoottorilla, johon saatiin voima omasta sähkölaitoksesta. Puitavana oli
enimmäkseen ohraa ja kauraa. Hevoset olivat hyvin ruokittuja ja isokokoisia, sillä niillä oli paljon
työtä; saloilta ajettiin turvepehkuja ja suolta mutaa.
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Kuva: Kuokkastenkosken kartanon nelipyöräisiä viljakärryjä vedettiin parihevosilla.

Lisäksi ajettiin lantaa sekä puutavaraa Rautavaaran tien varresta. Kun hevoset tuotiin työstä tallille,
ne piti juottaa ja harjata, tallirenki hoiti lopun. Hevoset juotettiin isosta soikosta, johon pumputtiin
vesi. Pumppua kutsuttiin oinaaksi, ja se toi veden talliin, navettaan, sikalaan, pääkartanoon ja
kaikkiin muihinkin paikkoihin joihin sitä tarvittiin.
Ensimmäinen traktori oli Fordsonpiiikkipyörätraktori, ja se saatiin n.v.1924-25. Traktorilla ainoastaan kynnettiin ja karhittiin,
hevosvetoiset niittokoneet olivat käytössä traktorin tulon jälkeenkin.
Kosken rannalla oli myös tärpättitehdas, proomuveistämö ja tiilitehdas. Tiiliä poltettiin öiseen
aikaan ja poltetut tiilet laitettiin laatikoihin. Kerran sattui niinkin, että syntyi tappelu ja eräs mies
tapettiin aivan pitkän ja kaarevan tiiliuunin eteen.
Rautaharkot kuskattiin rantaan josta ne lastattiin laivoihin. Hiiliuunit, joita oli kolme, olivat pitkiä
ja sivustasyötettäviä, ne oli sijoitettu kolmioon kosken niskalle, alempana sijaitsi kalkkiuuni.
Rautaruukista tuli kirkasta kuonakiveä, joita lapset keräsivät. Niistä tehtiin mm. rintaneuloja.
Masuunalla oli joka toinen viikko yövuoroa. Ei ollut ruokatuntia, vaan työmiehen täytyi kiireesti
syödä eväänsä milloin ehti. Masuunin työmiehen paras palkka oli kaksi markkaa. Joskus maksettiin
hopearahoilla tai harvoin kultaisilla kymmenen markan rahoilla. Masuuniin pantiin kerros hiiliä,
sitten kerros malmia ja kalkkiakin. Se paloi yötä päivää. Kun rautatangot olivat jäähtyneet, ne
nostettiin vaakaan ja takkiraudan kappaleet vaunuun, joka meni rautatietä pitkin proomulle. Kun
Viekistä tuotiin malmia proomulla, ne pantiin kahden hevosen vetämään umpivaunuun, joka
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tyhjennettiin malmihuoneella. Malmia vedettiin mm. Jonkereesta hevoskuormittain jauhosäkkejä
vastaan. Malmikuormat mitattiin ja punnittiin, ja sitten ne vietiin malmipirtille, kanavan varrella
sijainneeseen isoon rakennukseen.

Kuva: Ruoppaaja Kuokkastenkoskella

Kuva: Höyrylaiva Pankakoski 1900-luvun alussa
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Kouluun piti varata omat eväät. Siivous- ja lämmitystyöt oli koululaisten suoritettava. Järjestäjien
piti mennä koululle aikaisemmin, ja lämmityspuut oli pilkottava koulua ja opettajaakin varten. Koulu
alkoi kello yhdeksältä, mutta järjestäjät menivät viimeistään kahdeksaksi. Oppilaita oli
kolmenkymmenen molemmin puolin ja opettajia vain yksi.
Kuokkastenkosken pojat tappelivat muiden koulupoikien kanssa ankarasti, jopa kirvein
varustettuina. Ensin kokoontumispaikkana pidettiin verstapirttiä, jossa elojuhlien aikaan oli talon
puolesta pullakahvit, tanssittiin ja miehet ”näkäröivät”. Myöhemmässä vaiheessa kun työväentalo ja
Savikylän seuraintalo perustettiin, tappelut pahenivat entisestään; erästä poikaa ammuttiin päähän;
kuula jäi pään sisään niin kauaksi aikaa kun mies eli. Kuokkasen pojat eivät olisi saaneet saatella
Savikylän tyttöjä iltamista kotiin, eikä Savikylän pojat Kuokkastenkosken tyttöjä, Hepopuro oli
rajana.

Kuva: Oppilaita Kuokkastenkosken koulussa 1925-1930.

Työväenyhdistystoiminnan puitteissa järjestettiin vappujuhlia vappumarsseineen ja juhannusjuhlia,
joissa oli piirileikkiä ja juhannuskokko sekä kahvi- ja limonaditarjoilu. Vappuna masuunan särkän
haljenneeseen kiveen pistettiin lippu, kiven luo kokoonnuttiin ennen vappumarssille lähtöä.
Kieltolain aikaan raittiuspuhujia kävi työväentalolla. Silloin marssitettiin etupenkkiin
komppaniallinen IKL:siä joilla oli mustat puvut ja kravatit. Puheen loputtua he marssivat pois.
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Eräänä vappuna IKL:läiset kävivät riistämässä työväenyhdistyksen lipun pois työväentalon katolta.
Sota-aikana joku teki lipusta lapsen täkin päällisen. Työväen urheiluseura Tarmon harjoituksiin
täytyi talvisaikaan mennä järven yli, sillä keskustan kautta ei päässyt. Heti oli ihmisiä huutelemassa
että ”Moskovvaanko se kommunisti männöö”, ja saattoi tulla pahoinpidellyksi.
Työväenyhdistysihmisten ja maanviljelijöiden välillä ei ollut ristiriitoja. Maamiesseura perustettiin v.
1912, mutta siihen ei kuulunut kasarmilaisia.
Lapsen syntyessä vietiin perheeseen vasukaupalla rotinoita; piirakoita, kukkoja ja pullia. Syksyisin
teurastuksen aikaa vietiin lihalämpäisiä ja kirnujaisia sille, jolla tiedettiin olevan ison joukon lapsia
huolehdittavana ja vain yksi lehmä. Kuuliaisjuhlia vietettiin pullakahvien merkeissä, mutta vihillä
käytiin ilman sen kummempaa juhlintaa. Nimi- ja syntymäpäiviä vietettiin perheen kesken.
Ensimmäiset äitienpäiväjuhlat järjestettiin Kuokkastenkoskella vuonna 1928.
Pojat olivat pienestä pitäen isiensä mukana töissä sahalla ja kaikkialla muuallakin. Vapaa-aikana
kalastettiin, pelattiin pallopelejä omatekoisella nahkapallolla, oltiin karttusta ja talvisin hiihdettiin
kilpaa ja laskettiin mäkeä. Kelkat, luistimet ja sukset tehtiin itse. Kesällä tehtiin vesikasveista
leikkiporsaita ja niille tikuista jalat. Tuohesta tehtiin helmiä, sormuksia ja kenkiä, löttöjä ja vasuja.

Kuva: Uittomiehiä Nurmeksen Kuokkastenkoskella
Ruokavalio ei ollut mitenkään monipuolinen ja ruokaa oli hankittava milloin mitenkin. Työmiehet
eivät juurikaan metsästäneet, ympäristön maanviljelijät kylläkin pyydystivät jäniksiä, lintuja ja oravia.
Vain joillakin kasarmin miehillä oli metsästysase ja koira. Riekkoja yritettiin pyytää rihmalla, mutta
saalis oli usein laihanlainen. Jotkut saivat lintuja pyydystettyä nk. tokkapuilla. Keväällä kala nousi
koskeen ja tehtiin pyrrejä. Saatiin haukea, ahventa ja kesällä kutuaikaan saatiin salakkaa, jota
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kuivattiin ja syötiin talvella kapakalana. Siikaa pyydettiin syksyllä, vaikka se oli kiellettyä. Melkein
jokaisella oli oma vene. Kun toiset olivat vetäneet verkot Aronsalmen poikki, niin että siika ei
päässyt nousemaan Kuokkastenkoskelle, niin Kuokkasen pojat laittoivat viikatteen veneen perään
ja soutelivat edestakaisin niin että verkot rikkoutuivat.

Kuokkastenkoski oli valtava uittoväylä; puuta tuli Valtimolta, Ylä-Valtimolta, Karhunpäästä ja
Jokikylästä. Uittomiehiä tuli ympäristöstä ja kauempaa. Niin sanotuissa kulkumiehissä oli usein
hyviä tukkilaisia jotka tulivat ja menivät suman mukana alas ja häipyivät pois paikkakunnalta. Heitä
oli paljon varsinkin pula-aikana, mutta kunta oli esittänyt työnjohdolle toivomuksen, että
paikkakuntalaiset asetettaisiin etusijalle työhönotossa. Uittomiesten työaika oli 1920-luvulla 10
tuntia ja siitä ylimenevältä osalta he saivat ylityökorotuksen. Pula-aikana alettiin tehdä 12-tuntista
työpäivää ja ylityökorotukset poistettiin. Normaali tuntipalkka oli n.2,75 mk tunnilta. Työnjohtajan
harkinnan varassa oli, maksettiinko kokeneemmalle enemmän kuin uudelle miehelle. Jos hyville
miehille haluttiin jotain korvata, heille annettiin nk. hännänajourakka; jokea alettiin puhdistaa
uitettavista puista, joita oli kerääntynyt rannoille. Tästä saatiin hännänajourakka ja siinä saattoi
saada moninkertaisen tuntipalkan, kun töitä tehtiin kovasti.

Kuva: Hevosponttuu Kuokkastenkoskella v.1909.
Kullakin väylällä oli tietyt polttopaikat ja kolmelta latvimmaiselta väylältä jotka lähtevät Maanselästä,
oli tilipaikka Puukarin talossa. Siinä maksettiin palkka, joskin uittomies oli saattanut saada osan
palkasta ennakkoon, ja se vähennettiin tilistä. Kasööri saattoi tulla suuremmille savotoille
maksamaan tiliä mutta pienemmille savotoille maksoi työnjohtaja palkan. Koskella oli vonkamiehiä,
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puominkairaaajia ja puominhakkaajia. Oli hakapomo, sakinpomo joka kirjasi työtunnit sekä
ukkopomo eli päätyönjohtaja. Veneissä oli kaksi soutumiestä ja yksi perämies.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa yhtiö järjesti ruokailun, ja ruoasta verotettiin tietty määrä tilistä
pois. Sodan aikana kuitenkin ruoasta oli pulaa, ja uittomiehellä täytyi olla omat eväät repussaan.
Esikunta ruokaili taloissa. Yhtiö varasi kahvikokin, jolle ei maksettu palkkaa, mutta kahvikauppa
kävi hyvin. Yleensä kahvin kanssa tarjottiin rinkeleitä. Kahvinkeittäjät olivat vahvahermoisia naisia,
jotka eivät vähästä säikähtäneet. Sotien jälkeen tulivat yhtiön palkkaamat emännät. Yhtiö edisti
kahvin kauppaa, koska olisi hidastanut työtä ja vienyt työaikaa, jos miehet olisivat käyneet kahvilla
muualla. Yhtiö palkkasi toisella kymmenellä olevia poikasia, jotka kantoivat kahvia ja möivät kahvin
emännän laskuun ja yhtiö maksoi palkan kantajille, joita saattoi olla kaksi tai kolme. Maito haettiin
jokivarren taloista, rinkelit ja kahvi ostettiin kaupasta.

Kulkukauppiaitakin kävi joskus, heillä oli puhtaita vaatteita myytävänä, samoin pieniä tarve-esineitä
kuten partateriä ja joskus pelikortteja ja viinaakin. Kun latvaväylillä oli ensimmäinen suuri tilitys,
saatettiin pitää jossakin talossa oikein ”rytytanssit” venemiesten jatkaessa uittoa.

Kuva: Kuokkastenkosken uittomiehiä kahvitauolla. Haitaria soittaa Aarne Kortelainen, hänestä
vasemmalla Juho Timonen sekä hänen vaimonsa Lyyti, joka oli työmaan kahvikokki.
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Jos oli tukkien erottelua tai niputusta, saattoivat työt kestää elokuulle saakka. Lauttaus loppui
juhannukseen. Silloin tehtiin pinotavara, massapuut metsässä ja pantiin tapuliin pihkottumaan ja
kuivumaan että ne uisivat paremmin. Työt keskeytettiin mätäkuun ajaksi, sillä ajateltiin että
mätäkuulla kuorittu puu homehtuu päältä. Silloin mökkiläiset tekivät heinää.
Matkustajalaivat olivat
aina laivan saapuessa.

nimeltään Lepistö, Rannikko ja Lieksa. Pikkupojat juoksivat laivalaiturille

Kuokkastenkoskelta oli kirkkoon kymmenen kilometriä, mutta varsinkin juhlapyhien aikaan tuo
matka taitettiin ahkerasti jalan tai laivalla. Joulukirkkoonkin käveltiin, vaikka se alkoi jo
aamukuudelta ja taipaleelle täytyi lähteä jo aamukolmelta, koska tie oli umpilumessa. Myöhempinä
vuosina kirkkoon mentiin hevosilla, ja takaisin tullessa ajettiin kilpaa.
Keuhkotauti vei monta ihmistä hautaan, ja toinen pelätty kulkutauti oli Espanjantauti,
influenssaepidemia, johon kuoli sekä lapsia että vanhuksia ensimmäisen maailmansodan
jälkimainingeissa. Kurkkumätää ja punatautia podettiin mutta niihin ei kuoltu, tulirokkoon kylläkin.
Vanhukset asuivat lastensa luona. Kunnalliskotia kutsuttiin Kurjalaksi, ja sillä peloteltiin. Vanhukset
eivät menneet mielellään sinne, vaan lähtivät mieluummin vaikka kiertolaisiksi tai huutolaisiksi.
Vanhuksia ei kuitenkaan ajettu pois kasarmeilta, vaikka he eivät enää jaksaneet tehdä työtä.
Lääkäriin turvauduttiin harvoin, itse kukin hoiti sairaansa omalla tavallaan, sairasti niin pitkään kun
sairautta kesti tai siihen kuoli. Tervaa keitettiin ja siihen sekoitettiin kermaa, ja näin saatiin
yskänlääkettä. Tervalla voideltiin myös saunassa jalkavikaisten jalkoja, hierottiin ja kuppautettiin
kiertävällä kupparimummolla. Mummot tekivät ruusunhauteita paiseita varten. Mikstuura,
kamferitippa ja muurahaissprii olivat muita lääkityskeinoja.
Hammastaudin yllättäessä mentiin sepän luokse vedättämään hampaat. Seppä osasi myös niksauttaa
sijoiltaan menneet nivelet, kädet ja jalat takaisin paikoilleen.
Rautaruukilta paistoi yölläkin taivaalle kirkas valo, näkyi kun rautaa poltettiin masuunissa.
Sanottiin, että ”mäne Kuokkastenkoskelle, siellä näkkee, siellä kun oli sähköt, sirkkelit ja kaekki”.
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Lähteenä on käytetty Kuokkastenkoskella eläneiden henkilöiden haastatteluita, joita tehtiin 1980luvulla. Haastatteluiden äänitteet ja litteroinnit löytyvät Nurmeksen museolta.
Kuvat: Nurmeksen museo.

14

