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Kirjoituksia Metsäpirtistä vuonna
1918
Tähän julkaisuun on koottu Metsäpirttiä koskevia sanoma-
ja aikakauslehdissä olleita kirjoituksia sekä Metsäpirtin
kunnallishallinnon pöytäkirjoja kyseiseltä vuodelta. Kirjoi-
tuksia on täydennetty käytettävissä olleilla valokuvaotteilla.

Martti Peltonen on vastannut lehdistökatsauksen koostami-
sesta. Kalevi Hyytiä on puolestaan vastannut kuntakokous-
ja suojeluskunta-aineiston kokoamisesta. Valokuva-aineisto
on Martti Peltosen kokoelmista, ellei kuvan yhteydessä ole
toisin mainittu.

Metsäpirtti oli Suomen kaakkoisin pitäjä Laatokan rannal-
la rajoittuen etelässä Inkeriin ja Suomen itsenäistymisen
jälkeen Neuvostoliittoon, lännessä Rautuun ja pohjoisessa
Sakkolaan. Metsäpirtistä tuli oma itsenäinen kunta vuonna
1903. Sitä ennen Metsäpirtti oli kuulunut Sakkolan emäpi-
täjään. Ja viime vuoden joulukuun 6 päivänä Suomi itse-
näistyi.

Martti Peltonen
Kalevi Hyytiä

Vajaa kuukausi sitten Suomen Senaatti julisti Suomen itse-
näiseksi kansakunnaksi. Ja nyt heti vuoden alusta Lenin ja
Neuvosto-Venäjä antoivat tälle ilmoitukselle tunnustuksen-
sa. Mutta miten elämä Metsäpirtissä jatkui, mitä oli edessä?

Vuosi 1918 oli koettelemuksien vuosi. Tässä osassa on kir-
jattu tämän vapaussodan, joka jo alkuvaiheessa muuttui
sisällissodaksi, metsäpirttiläisten uhrit kuolinpävämäärien
yhteydessä. Tiedot perustuvat ns. Sotasurmat-projektissa
kerättyihin tietoihin. Henkilöiden historiatiedot on kerätty
kirkonkirjoista.

Väkiluku Metsäpirtissä 1917
Metsäpirtin pitäjässä 2481 miestä ja 2377 naista.

Karjalan Aamulehti 03.01.1918

Saaroisten ylemmän kansakoulun
apuopettajanvirka avoinna
Metsäpirtin kunnan Saaroisten ylemmän kansakoulun joh-
tokunta julistaa haettavaksi mainitun koulun väliaikaisen
apuopettajattarenviran tk 31 p:ään. toimeen on astuttava he-
ti kutsun saatua. Palkkana on haettava valtioapu kalliinajan
lisäyksineen, kunnalta 300 markkaa, asusnto, 2 kamaria ja
keittiö koulun omissa huoneissa sekä tarpeelliset ulkohuo-
neet, lämpö ja ölhyvalo. Pätevien hakijoiden puutteessa ote-
taan epäpätevätkin huomioon. Metsäpirtissä, 18 p:nä joulu-
kuuta 1917.

Johtokunta

Suomalainen Virallinen Lehti 03.01.1918

Maalaisliiton paikallisosaston perusta-
minen Metsäpirtissä
Maalaisliiton paikallisosasto perustettiin jouluk 26 p Metsä-
pirtissä. Nimeksi hyväksyttiin ’Metsäpirtin Arkuntanhuan
ja Lapanaisten maalaisliiton paikallisosasto’. Kokoukseen

oli saapunut runsaasti paikkakuntamme maalaisliittolaisia,
jotka innokkaasti kannattivat osaston perustamista toivoen
että tällä tavoin saadaan nuoriso mukaan aatetta palve-
lemaan. Osaston johtokuntaan valittiin: puheenjohtajaksi
Heikki Koskinen, varalle Konsta Jäske, kirjuriksi ja rahas-
tonhoitajaksi Nikolai Jeremejeff ja muiksi jäseniksi Kons-
tantin Jäske, Wilppo Ap Susi, Apram Kuoppa, Nikolai
Poduschkin ja Jaakko Lehtinen; tilintarkastajoiksi valittiin
Wasili Siitoroff ja Konsta Tuokko ja varalle Juho Jeremejeff
ja Wilppo Wp Susi, jäseniksi ilmoittautui 11 henkeä; jäsen-
maksuksi määrättiin 2 mk. Osaston säännöille vahvistusta
hakemaan määrättiin osaston kirjuri ja on aikomus viettää
iltamat loppiaisena, jolloin kansanedustaja J P Kokko pitää
juhlapuheen.

Maakansa 04.01.1918

Metsäpirtin porwarillisten puolueiden
kunnallistoimikunnan kokous
pidettiin eilen. Siinä asetettiin waltuusmiesehdokkaat, joi-
den nimet julkaisemme lehdessämme myöhemmin. Jos so-
sialistit haluawat, annetaan heille tilaisuus tulla samaan
waaliliittoon porwarillisten puolueiden kanssa, jos aset-
tavwat ehdokkaita suhteellisesti waltiollisissa waaleissa
saamansa äänimäärän mukaan.

Käkisalmen sanomat 07.01.1918

Voimistelu ja urheiluseura Sarastuk-
sen iltamat 16.01.1918
Iltaman toimeenpanee Metsäpirtin Woim.- ja Urh.-seura
’Sarastuksen’ Taipaleen osasto Metsäpirtin nuorisoseuran
talolla tk 13 p:nä vaihtelevalla ohjelmalla.

Alkaa klo 5 ip

Käkisalmen sanomat 11.01.1918

Nuorison osuus Suomen itsenäisyys-
pyrkimyksissä
Laaja kirjoitus nuorison osuudesta Suomen itsenäisyyspro-
sessissa.

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/
1296095?page=5

Uusi Päivä 12.01.1918

Nälänhätä Suomessa
Minkälaista on maaseudulla.
Poimintoja Elintarvehallituksen kirjeenvaihdosta.

Metsäpirtin EL: Meillä alkaa syöminen olla jo lopussa. Nyt
olisi ihan heti saatava tahi muuten tulee nälkä päälle.

Helsingin Sanomat 13.01.1918

Sota-ajan uutisviljelyskilpailu
Sota-ajan uutisviljelyskilpailuista on nyttemmin jaettu pal-
kinnot ja ovat Viipurin ja Itä-Karjalan maanviljelysseurain
alueella niitä saaneet m. m. seuraavat talolliset:
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1 luokassa (peltoa 1 - 5 hehtaaria) kunniakirja Manu Kuop-
pa Metsäpirtistä
2 sarjassa (peltoa 5 - 10 ha) kunniakirja Juho Peltonen Met-
säpirtistä
3 sarjassa (peltoa 10 - 20 ha) kunniakirja Heikki Tuokko ja
Jooseppi Eeva Metsäpirtistä.

Parikkalan sanomat 16.01.1918

Maidon vienti Venäjälle Metsäpirtistä
Läänin elintarvekomitea ei sitä puolla.

Sen johdosta, että eräät henkilöt Metsäpirtissä ovat pyy-
täneet elintarvehallituksesta lupaa saada lähettää kuorittua
maitoa Venäjälle, koska paikkakunnalla on maitoa yli oman
tarpeen on, elintarvehallitus pyytänyt läänin elintarvekomi-
tean lausuntoa asiasta.

Läänin elintarvekomitea on päättänyt lausuntonaan elintar-
vehallitukselle ilmoittaa, että Viipurin läänin kulutuskes-
kuksissa on maidon puute aivan yleinen ja Metsäpirtistä voi
kyllä kuljettaa maitoa esim Viipuriin sekä muihinkin kulu-
tuskeskuksiin. Läänin elintarvekomitea ei sen vuoksi katso
voivansa puoltaa maidon vientiluvan myöntämistä.

Wiipurin Sanomat 16.01.1918

Maalaisliiton vainioilta - Uudet paikal-
lisosastot
Wiime joulukuun 26 p:nä perustettiin Metsäpirtin Waskelan
kylään Maalaisliiton paikallisosasto, johon perustamistilai-
suudessa liittyi 81 jäsentä.

Maakansa 16.01.1918

Kuntakokous: 21.01.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
nuorison talossa tammikuun 21 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Koselan vaivaispiiri oli tehnyt kunnalle pyynnön, että mie-
lenvikainen Heikki Haapsaari otettaisiin kunnan hoitoon.
Kunta päätti ottaa hänet kunnan hoitoon ja päätös pannaan
täytäntöön heti.

3 §

Palvelija Eva Juhontr Hyytiän pyyntöön päästä kunnan kus-
tannuksilla keuhkotatutiparantolaan suostui kokous. Kunta
päätti antaa kunnallislautakunnan huoleksi sanotun henki-
lön parantolaan saattamiseksi.

4 §

Kunnallislautakunnan ehdotuksesta, että otettaiiin kunnal-
le kassakreditiivilaina, kunta päätti valtuuttaa llautakunnan
ottamaan kassakreditiivilainaa harkintansa mukaan aina sa-
taantuhanteen markkaan asti. Päätös pannaan toimeen en-
nen valitusajan loppua.

5 §

Merkittiin pöytäkirjaan säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki 28 pnä jouluk 1917 lähettämän kirjeen johdosta, että
kunnallislautakunta on kirjeessä sanotun 60000 mk lainan
ottanut kunnan määräyksen mukaan.

6 §

Luettiin Metsäpirtin T.v. yhdistyksen kirjelmä 30 päivältä
joulukuuta 1917, jossa pyydettiin kunnan keksimään keino-
ja työttömyyden poistamiseksi. Päätettiin valita 5 miehinen
työttömyystoimikunta ottamaan työttömyydestä sekä töistä
tarkempaa selkoa. Valittiin seuraavat henkilöt: Ville Paukku
Koukunniemestä, Aleks Orava Koselasta, Samuel Kaasalai-
nen Neusaaresta, Aatami Hämäläinen Martinkorholasta ja
luotsi Hedlund kokoonkutsujana Saaroisista. Töiden lopul-
lisesta toimeenpanosta päättää kunta. Työttömyystoimikun-
nan jäsenille päätettiin maksaa palkkaa 15 mk työpäivältä
ja 10 mk kokouspäivältä.

7 §

Kunnan kätilön Aino Eevan palkkaa päätettiin korottaa 300
markalla tämän vuoden alusta toistaiseksi.

8 §

Senaatin kirjelmän johdosta koskeva aakkosellisen rekiste-
rin lunastuksesta kunnallisvaaleja varten katsoi kokous ne
tarpeettomiksi.

Ilmoitettiin, että tyytymätön näihin päätöksiin saa laillisessa
järjestyksessä valittaa Viipurin läänin Maaherralle.

Kokouksen puolesta
K. A. Sihvo
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnäolleena
Alb Hatakka
A Hämäläinen
A Hedlund

Huonoa menettelyä yhteisten raha-
asiain hoidossa
Viime keväänä on kolmannen kerran herätetty henkiin Met-
säpirtin Terenttilän työväenyhdistys. Samaan aikaan tuli ky-
symys yhdistyksen lastausammattiosaston perustamisesta
koska paikkakunnalla oli lastaustöitä saatavissa. Ja kokous
valitsi lastaussakin ’fööriksi’ yhdistyksen silloisen puheen-
johtajan Emmanuel Karjalaisen.

Mm oli Pietarin kaupungin polttoainekomitean halkoja Tai-
paleenjoen varrellakin, joitten urakoitsijana oli liikemies
Tahvo Peltonen. Mainitun Peltosen kanssa sai viimein yh-
distyksen lastausosasto sopimuksen aikaan. Ja kontrahti
edellytti urakoitsijan jättämään lastaajilta jonkun määrätyn
summan käsirahoina sisään niin kauvaksi kun viimeiset ha-
lot oli saatu lastatuksi proomuihin.

Nyt viime joulun tienoissa maksoi urakoitsija Peltonen si-
sään jätetyt rahat, luovuttaen ne edellä mainitulla sakin etu-
miehille. Kuinka olikaan, rahat eivät riittäneetkään, vaan
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usea työläinen valitti jääneensä ilman.

Asianomaisten taholta on kerrottu, että kirjanpidossa olisi
aiheutunut sentähden, että muutamat saivat liikaa rahaa.

Selkkaus on hyvin ikävä asia yhteisten rahavarojen hoidos-
sa. Yhdistyksen toiminnalle on se vahingollinen teko, josta
on annettava mitä ankarin paheksumislausunto asianomai-
selle.

Työ 21.01.1918

Metsäpirtin suojeluskuntalaiset lähti-
vät vapaussotaan.
Tammik 21 pnä 1918 lähtivät ensimmäiset Metsäpirttiläiset,
22 miestä, opettaja Sihvon johdolla sotatoimiin. Matkusti-
vat Raudun asemalle, josta asemapäällikkö oli luvannut yli-
määräisen junan Hiitolaan, mutta Raudussa junan kuljetta-
ja karkasi ja ilmoitti punakaartilaisille Metsäpirttiläisten tu-
losta, jotka taas antoivat asemapäällikölle määräyksen, että
jos lähettää junan seuraavasta. Hänet sitten jatkettiin matkaa
hevosella seuraavalle asemalle, jonne asemapäällikkö tilasi
junan, sitte matkustettiin Hiitolaan, käytiin puhdistamassa
Käkisalmi ja Simpeleen punakaarti. Sitte Helmik 2 pnä ko-
mennettiin Metsäpirtin joukkue Inkilän asemalle Rataa var-
tioimaan, jossa se oli I den viikon vaan mieli paloi rintamal-
le, ja sähkösanomalla saatettiin tieto Antrean asemalle, et-
tä me tahdomme taistella, eikä olla rintaman takana, johon
saatiin vastaus 10.2.1918. ’Tulkaa Antreaan, Sihvo’. Kun
saavuimme Antrean asemalle, oli kapt Sihvo vastassa, an-
toi määräyksen, menkää Noskuaan auttamaan salakähmään
...sille selkään. Silloin vasta alettiin ymmärtää, että on to-
si kysymyksessä. Sitte pidettiin vartiota Kuukaupissa ja oli
Metsäpirttiläinen Koskivaara tähystämässä, kun ensimmäi-
nen tykin laukaus ammuttiin Antrean rintamalla 13.2.1918.

Metsäpirtin Suojeluskunta, esitelmä 1921

Tulevien kunnallisvaalien valmistelut
ovat nyt käynnissä joka puolella Metsäpirtissäkin. Kun tä-
käläinen yläluokka kutsui kansalaisia neuvottelukokouk-
seen vaalivalmisteluista, kielsi se nimenomaan köyhem-
pää kansankerrosta kokoukseensa saapumasta. Samanlai-
sen köyhälistöä halveksivan kannan ovat nyttemmin myös-
kin maalaisliittolaiset hyväksyneet. Kun oli kysymys maa-
laisliiton ja köyhälistön yhteistoiminnasta tulevissa vaaleis-
sa. Metsäpirtin työtätekevä köyhäl. on siis saanut varsin
terveellisen ja kouraantuvan opetuksen: ei oikeutta maas-
sa saa, ken itse ei sitt’ hanki! Maalaisliittolaiset ovat se-
littäneet, että heille on häpeä olla yhteastoiminnassa köy-
hien kanssa, he kun ovat parempia ihmisiä - omasta mie-
lestään - kuin köyhät. Paremmassa taloudellisessa asema-
sa he ovatkin, maalaisliiton kantajoukon muodostaa täällä,
kuten muuallakin sellaiset varakkaammat isompien maati-
lojen omistajat, jotka alkavat tulla ’omillaan toimeen’, jos-
kin osa vähempivarakkaisiakin on vielä heidän joukkoon-
sa eksynyt. Köyhä työläinen tai pikkuviljelijä kelpaa kyl-
lä raatamaan rikkaan maalaisliittolaisen pellolle, mutta tä-
mä varakas isäntä häpeää olla yhteistoiminnassa kunnalli-
sissa asioissa köyhän kanssa. Eikä vain häpeä, vaan hän sa-
malla pelkää, että köyhä ei ehkä kunnanvaltuustossa ajaisi-
kaan rikkaan etuja ja siksi hän ei tahtoisikaan köyhiä mu-
kaan kunnallisasioista päättämään. Metsäpirtin köyhälistö,

työläiset ja pikkutilalliset, opettakoon tämä teille mitä vaa-
lilistaa teidän on tulevissa kunnallisvaaleissa äänestettävä!

Köyhälistö, pikkutilalliset ja työläiset, te tiedätte ja katke-
rasti tunnette, millaista on täällä kunnalliskomento ollut,
kun rikkaat ovat manttaaliäänestyksen turvissa meitä hal-
linneet ja sortaneet. Haluatteko edelleenkin antaa itseänne
sortaa ja hallita omasta vapaasta tahdostanne? Nyt teillä on
tilaisuus yrittää katkoa orjan kahleet päältänne kunnalliseen
sortoon nähden

pirttiläinen

Työ 22.01.1918

Pakkohuutokauppoja
pidetään, jos ei laillista estettä väliin tule, seuraavasti: tk 31
pnä klo 12 p:llä Riiskassa Antti Simonp Ukkosella, helmik
1 p klo 12 p:llä Metsäpirtin majatalossa, helmikuun 2 p:nä
Taipaleessa veljekset Ukkosen talossa klo 9 ap, helmikuun
4 p Petäjärvellä Aleks Kuopan talossa klo 11 ap.

Käkisalmen Sanomat 23.01.1918

Vuoksen kanavoiminen
Kysymys suoranaisen laivaliikkeen aikaansaamisesta Laa-
tokan ja Suomenlahden välillä Vuoksen kautta on jo kauan
ollut vireillä. Jo silloin kun perattiin laivareitti Jääskestä Ki-
viniemeen asti Sakkolassa ja Paakkolan kanava kaivettiin,
siis vv 1892-1895 kuului ääniä, että kanavoimista olisi jat-
kettava siihen määrään, että laivaliike Laatokalta Vuokselle
kävisi mahdolliseksi, että siis kanavalla puhkaistaisiin Ki-
viniemen kannas ja Taipaleen joki saataisiin purjehduskun-
toiseksi. Tämä mielipide saavuttikin voimakasta kannatus-
ta Vuoksen laaksolaisissa ja he alkoivat pontevasti puuhata
kanavoimishankkeen toteuttamiseksi. Kysymystä pohdittiin
vilkkaasti julkisuudessa ja yleensä oli se mielipide vallalla,
että Vuoksen kanavoiminen olisi mitä pikemmin saatava to-
teutetuksi.

Asettivatpa Vuoksen laaksolaiset keskuudestaan erityisen
komiteankin asiaa ajamaan. Tämä komitea tutki erikoises-
ti kanavoimisen taloudellista puolta ja tuli mietinnössään
siihen tulokseen, että kanavoiminen olisi taloudelllisesti-
kin edullinen sekä suoranaisesti, että sen välilliseen hyö-
tyyn katsoen. Valtiokin asetti erityisen komitean tätä kana-
voimiskysymystä tutkimaan ja oli komitean työn tulokse-
na ehdotus Vuoksen kanavoimisesta Laatokasta alkaen ja
kanavan jatkamisesta vesireittejä myöten niin että kanava
päättyisi Suomenveden pohjaan Vendelän kosken luo, jo-
ten siis saataisiin aikaan suoranainen laivayhteys Laatokan
ja Suomenlahden välille. Samaan aikaan valmistettiin tie-
ja vesikulkulaitosten ylihallituksessa suunnitellun kavanoi-
mistyön kustannusarvio, jonka mukaan se olisi tullut mak-
samaan noin 26 miljoonaan markkaa.

Ehdotettu kanavoimistyö ei kuitenkaan saavuttanut hyväk-
symistä Pietarissa, joten ehdotus raukesi. Tämän hylkää-
misen syynä mainittiin olleen Pietarin vaikutusvaltaisten
kauppapiirien jyrkän vastarinnan. Ne näet pelkäsivät, että
jos Vuoksen kanavoiminen saadaan aikaan tulee Venäjän ja
Suomen välinen kauppa suureksi osaksi kulkemaan ohi Pie-
tarin ja heiltä jää se runsas ansio, joka heillä oli ollut tämän
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kaupan välittämisestä. Osaltaan lienevät kanavoimisehdo-
tuksen hylkäämiseen myöskin vaikuttaneet poliittiset syyt.
Silloinen Bobrikoffin aikuinen sortopolitiikka ei halunnut
suoda Suomelle mitään taloudellisiakaan etuja ja se näkö-
kohta puhui osaltaan voimakkaasti kanavoimisehdotuksen
hylkäämisen puolesta.

Näin jäivät kanavoimissuunnitelmat, joita yleinen mielipi-
de oli voimakkaasti ja yksimielisesti kannattanut sillä kertaa
sikseen, eikä näyttänyt olevan toiveitakaan, että tämä kieltä-
mättä tärkeä kanavahanke piankaan toteutuisi. tämä vaikut-
ti senkin, että monet kanavan innokkaimmista kannattajista
menivät toiseen äärimmäisyyteen ryhtyen vaatimaan Vuok-
sen vedenpinnan laskemista siihen määrään, että siitä olisi
ollut tuntuva haitta laivakululle, olisipa se pitkillä matkoilla
tehnyt laivakulun miltei mahdottomaksi.

Tämäkin osaltaan todestaa kuinka perinpohjaisesti olivat
rauenneet toiveet Vuoksen kanavoimisesta. Eikä Seynin
hallitusaika ollut omiansa niitä uudelleen virittämään. Pie-
tarin vaikutus arveltiin niin suureksi, ettei toivottukaan voi-
tavan saada aikaan mitään sellaista liiketietä, joka kokonaan
sivuuttaisi Pietarin.

Nyt on asema aivan toinen. Saavuttamamme itsenäisyys saa
aikaan senkin, että syrjävaikuttimista ja meille vieraista nä-
kökohdista välittämättä voimme itse arvostella, miä on ta-
loudelliselle elämällemme hyödyksi sekä myöskin ryhtyä
niitä toteuttamaan.

Tällainen taloudellinen vyöhyke on vesitien puhkaiseminen
Vuoksen kautta Laatokalta Suomenlahteen. Eikä tämä ole
taloudellisesti edullinen ainoastaan Kaakkois-Karjalalle,
jonka kautta tämä kanava tulee kulkemaan, vaan myöskin
koko Suomelle, ensi sijassa Itä-Suomelle. Jo yksin aiotun
kanavan taloudellinen hyöty puolustaa tämän kanavoimi-
sen nopeaa suoritusta. Mutta tähän tulevat lisäksi moniaat
kansalliset ja myöskin valtiolliset näkökohdat, jotka käsit-
tääksemme tekevät Vuoksen kanavoimisen välttämättömäk-
si, vieläpä nekin osaltaan vaativat, että tähän kanvoimistyö-
hön käydään nopeasti käsiksi tehdäksemme mitä pikemmin
itsemme riippumattomaksi idän metropolin Pietarin vaiku-
tuksesta kauppaliikkeeseemme. Näitä näkökohtia tulemme
lähemmin selvittelemään seuraavassa kirjoituksessa.

Viipurin Sanomat 23.01.1918

Tutkijalautakunnan kokous:
28.01.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan Tutkijalautakunnan ko-
kouksessa Kunnan tuvassa tammikuun 28 päivänä 1918.
Saapuvilla olivat kuntakokouksen viime syysk 15 päivänä
valitsemat puheenjohtajana kuntakokouksen esimies Tuo-
mas Toiviainen, sekä jäsenet kunnallislautak esimies Alb
Hatakka, Mikko Ahtiainen, Pekka Orava, Antti Tahvonp
Susi, Matti Koiranen, Antti Tuokko, Simo Pullinen, Juho
Kiuru ja Jaakko Hyytiä.

1 §

Laillisesti kokoontuneena käsitteli ja ratkaisi tutkijalauta-
kunta ne valitukset, joita oli tehty vuoden 1918 taksoitus-
luetteloa vastaan, kunkin erikseen.

2 §

Simo Korkan perill Haapsaaren kylästä äyrimäärä 28 alen-
nettiin 23 äyriin.

3 §

Pekko Leppäsen leski Liisa Haapsaaren kylästä äyrimäärä
10 alennettiin 8 äyriin.

4 §

Martti Matinp Hatakan Hatakkalan kylästä äyrimäärä 9
alennettiin 7 äyriin.

5 §

Aatami Peltosen leski Anni os Korkan Hatakkalan kylästä
äyrimäärä 125 alennettiin 100 äyriin.

6 §

Oskari Stenströmin Hatakkalasta valitus aiheettomana hy-
lättiin.

7 §

Heikki Manunp Hatakan valitus aiheettomana hylättiin.

8 §

Sofia Paukun Joentaan kylästä äyrimäärä 4 alennettiin 3 äy-
riin.

9 §

Simo Paukun Joentaan kylästä äyrimäärä 15 alennettiin 14
äyriin.

10 §

Jaakko Pullisen Joentaan kylästä valitus aiheettoman hylät-
tiin

11 §

Matti Pullisen Joentaan kylästä valitus aiheettoman hylät-
tiin

12 §

Heikki Paukun Joentaan kylästä valitus aiheettoman hylät-
tiin

13 §

Simo Villenp Paukun Joentaan kylästä valitus aiheettoman
hylättiin

14 §

Aatami Martinp Hämäläisen Korholanjaaman kylästä äyri-
määrä 17 alennettiin 15 äyriin

15 §

Mikko Simonp Peltosen Korholanjaaman kylästä valitus ai-
heettoman hylättiin
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16 §

Taavetti Antinp Ahtiaisen Korholanjaaman kylästä valitus
aiheettoman hylättiin

17 §

Taavetti Paukun Korholanjaaman kylästä valitus aiheetto-
man hylättiin

18 §

Matti Martinp Ahtiaisen perill valitus Korholanjaaman ky-
lästä valitus aiheettomana hylättiin.

19 §

Yrjö Jaakonp Eevan Koselan kylästä valitus aiheettomana
hylättiin.

20 §

Jaakko Eevan Koselan kylästä äyrimäärä 8 alennettiin 7 äy-
riin.

21 §

Martti Yrjönp Tuokon Koselasta äyrimäärä aputilasta 4 äy-
riä alennettiin 3 äyriin.

22 §

Salomon Kuopan Metsäpirtistä äyrimäärä alennettiin 20 äy-
ristä 16 äyriin.

23 §

Martti Yrjönp Tuokko Metsäpirtin kylästä äyrimäärä 23
alennettiin 21 äyriin.

24 §

Matti Ilonen Metsäpirtin kylästä äyrimäärä 14 äyriä alen-
nettiin 13 äyriin.

25 §

Mtpl Mikko Taavetinp Tuokon Metsäpirtin kylästä äyrimää-
rä 5 alennettiin 4 äyriin.

26 §

Aapro Simonp Haapsaaren Metsäpirtin kylästä äyrimäärä 7
alennettiin 6 äyriin.

27 §

Loisen August Kuopan Metsäpirtin kylästä äyrimäärä 6
alennettiin 5 äyriin.

28 §

Antti Korpelaisen Raajun kylästä äyrimäärä 14 alennettiin
12 äyriin.

29 §

Matti Koirasen Raajun kylästä äyrimäärä 12 alennettiin 10

äyriin.

30 §

Aapro Juhonp Peltosen Saaroisten kylästä äyrimäärä 15
alennettiin 13 äyriin.

31 §

Salomon Aapronp Hyytiän Saaroisten kylästä valitus ai-
heettomana hylättiin.

32 §

Albert Juhonp Hyytiän Saaroisten kylästä valitus aiheetto-
mana hylättiin.

33 §

Mooses Peltosen Saaroisten kylästä äyrimäärä 10 alennet-
tiin 8 äyriin.

34 §

Jooseppi Juhonp Hyytiän Saaroisten kylästä äyrimäärä 8
alennettiin 7 äyriin.

35 §

Salomon Ahtiaisen Saaroisten kylästä äyrimäärä 30 alen-
nettiin 28 äyriin.

36 §

Salomon Simonp Korkan Sunikkalan kylästä äyrimäärä
alennettiin 10 äyristä 9 äyriin.

37 §

Taavetti Kaaprenp Paukun Sunikkalan kylästä valitus ai-
heettomana hylättiin.

38 §

Kaapre Mikonp Paukku Sunikkalan kylästä äyrimäärä 12
alennettiin 10 äyriin.

39 §

Katri Laulajaisen Taipaleesta äyrimäärä 36 alennettiin 26
äyriin.

40 §

Aatami Suokkaan Terenttilästä äyrimäärä 20 alennettiin 15
äyriin.

41 §

Juho Vilponp Hämäläisen l Aune Vanhajaaman kylästä äy-
rimäärä 5 alennettiin 4 äyriin.

42 §

Juho Juhonp Hämäläisen Vanhajaaman kylästä äyrimäärä 9
alennettiin 8 äyriin.

43 §
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Martti Antinp Peltosen Viisjoen kylästä äyrimäärä 10 alen-
nettiin 9 äyriin.

44 §

Tahvo Heikinp Peltonen Viisjoen kylästä valitus aiheetto-
mana hylättiin.

45 §

Mihail Jäsken perillisten Arkuntanhuasta valitus aiheetto-
mana hylättiin.

46 §

Jaakko Hatakan Arkuntanhuasta No 12 äyrimäärä 15 alen-
nettiin 14 äyriin.

47 §

Aapro Lampun Haapsaaresta äyrimäärä 6 alennettiin 5 äy-
riin.

48 §

Tuomas Suikkasen Haapsaaren kylästä äyrimäärä 10 alen-
nettiin 8 äyriin.

49 §

Simo Aleksanterinp Paukku Haapsaaresta valitus aiheetto-
mana hylättiin.

50 §

Frans Virtasen Haapsaaresta äyrimäärä 8 äyriä pysytettiin
entisellään.

51 §

Sergei Jäsken Lapanaisten kylästä äyrimäärä 18 alennettiin
15 äyriin.

52 §

A Ahlström O.y:n verotus Metsäpirtin kunnassa 30 veroäy-
riltä kokonaan kumottiin.

53 §

Jaakob Juntsonnin Koselan kylästä päätilan äyrimäärä 50
alennettiin 35 äyriin.

54 §

Sotakamreeri H. V. Helanderin Sakkolasta äyrimäärä 100
äyriä liikevoitosta Metsäpirtin kunnassa verotus kokonaan
kumottiin.

55 §

Kauppias H Pärssisen Sakkolasta Metsäpirtin kunnan tak-
soituslautakunnan määräämä 20 veroäyriä aiheettomana
kokonaan kumottiin.

56 §

Aapro Juhonp Lemmetin Lapanaisten kylästä valitus aiheet-
tomana hylättiin.

57 §

Gabriel Viskarin Terenttilästä äyrimäärä 120 alennettiin 80
äyriin.

58 §

Aapro Tuokon Martinkorholan kylästä taksoitettu 42 vero-
äyriä alennettiin 32 äyriin.

Kunkin valittajan valitus ratkaistiin erikseen ja julistettiin
päätös, sekä ilmoitettiin, että tyytymätön näihin päätöksiin
saapi laillisessa järjestyksessä valittaa Viipurin läänin Maa-
herralle.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnäolleina
Hjalmar Susi
Pekka Orava
Antti Tuokko

Kunnallisia kuulutuksia
Metsäpirtti

Kunnallislautakunnan kokouksessa tammik 26 päiv Kes-
kuslautakuntaan kunnan valtuuston vaaleja varten valittiin
puheenjohtajaksi kirkkoherra J K Sakkinen, jäseniksi kan-
sak opettajat T Toiviainen ja Juuso Kouvo, tullivartija Aata-
mi Peltonen ja taloll Heikki Paavonp Loponen. Varajäsenet
Taavetti Puikkonen, Nikolai Jeremejeff, Matti Vilkki ja Sa-
lamon Käkönen.

Kunnallisia vaaleja varten jaettiin kunta seuraaviin äänesty-
salueisiin nimittäin:

1:ksi Koulunniemen äänestysalue, johon kuuluvat Koukun-
niemi, Terenttilä, Taipale ja Neusaaren kylät. Vaalilauta-
kunnan puheenjohtaja talollinen Kaapre Viskari Terentti-
lästä. Jäsenet Antti Pekanp Tuokko Taipale ja Aleksander
Juhonp Myöhänen Kaukoniemi. Varajäsenet Samuli Kaase-
lainen Neusaari, Lauri Laulajainen Taipale ja Juho Matinp
Loponen Kaukoniemi.

2:ksi Arkuntanhuan äänestysalue, johon kuuluvat Raaju,
Arkuntanhua n:o 11 ja Lapanaisiin Paloniemen kylät. Pu-
heenjohtaja op Vasili Laurila Arkuntanhua. Jäsenet Alek-
sander Heikinp Korpelainen Raaju ja Heikki Kaskinen Vas-
kela.

3:ksi Koselan äänestysalue, johon kuuluu Koselan ja Met-
säpirtin kylät Puheenj Simo Tahvonp Susi Metsäpirtti. Jä-
senet Aleksander Heikinp Orava Kosela ja Martti Aapronp
Eeva Kosela. Varajäsenet Paavo Taavetinp Orava Koselasta,
Martti Yrjönp Tuokko Koselasta ja Antti Juhonp Susi Met-
säpirtti.

4:ksi Korholanjaaman äänestysalue, johon kuuluvat Haap-
saari, Hatakkala, Joentaka, Karholanjaama n:o 1, Mala-
ki, Martinkorhola, Sunikkalan kylät. Puheenjohtaja Aata-
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mi Aataminp Hämäläinen Martinkorholasta. Jäsenet Martti
Kuoppa Martinkorholasta ja Juho Tahvonp Hiltunen Joenta-
ka. Varajäsenet Yrjö Piiranen Martinkorholasta, Juho Mar-
tinp Kuoppa Korholanjaamasta ja Aapro Myöhänen Sunik-
kalasta.

5:ksi Saaroisten äänestysalue johon kuuluu Arkuntanhua
n:o 12, Viisjoki, Saaroisi n:o 2 ja Korholanjaama n:o 2
kylät. Puheenjohtaja Juho tuomaanpoika Ahtiainen Viisjo-
ki. Jäsenet Simo Pullinen Arkuntanhua n:o 12 ja Aapro
Martinp Ahtiainen Korholanjaama. Varajäsenet Paavo Tuo-
maanp Ahtiainen Viisjoki, August Kiiskilä Saaroisi ja Juho
Taavetinp Hämäläinen Korholanjaama.

6:ksi Vanhajaaman äänestysalue, johon kuuluvat Saaroisi
n:o 1 ja Vanhajaaman kylät. Puheenjohtaja tulliv Kaarlo
Kalvesmäki. Jäsenet Matti Maununp Hämäläinen Vanhajaa-
masta ja Juho Paavonp Kiiski Saaroisista. Varajäsenet Si-
mo Karvanen Vanhajaamasta, Aapro Kaarlenp Hämäläinen
Vanhajaamasta ja Matti Jaakonp Kiiski Saaroisista.

Kunnallislautakunta

Käkisalmen Sanomat 02.02.1918

Kuntakokous: 03.02.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa helmikuun 3 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Valittiin toimikunta johon kuuluvat taloll Aatami Hämäläi-
nen, Heikki Ap Peltonen ja Jooseppi Eeva, ottamaan selkoa
taloll Abram Hatakan tarjouksesta maatilan ostosta kunnal-
le. Toimikunta jättää ehdotuksensa kuntakokoukselle. Valit-
tu toimikunta saapi käyttää asiantuntijan apua kunnan puo-
lesta.

3 §

Työttömyystoimikunnan ehdotus Vuokraviljelymaan otta-
misesta kunnalle lykättiin. Työttömyystoimikunnan ehdo-
tus maantien rakentamisesta laivarannasta Vaskelan maan-
tielle jätettiin työttömyystoimikunnan huostaan, joka saapi
panna työt käyntiin, sekä valvoa ja johtaa työt kunnan täy-
dellisellä valtuudella. Työt aletaan silloin kuin toimikunta
sen määrää ja on kunnallislautakunnan osoitettava varoja
toimikunnan käytettäväksi tilivelvollisuudella kunnalle.

4 §

Jaakko Hyytiän anomukseen saada vapautusta elintarvelau-
takunnasta ei kokous suostunut.

5 §

Elintarvelautakunnan palkkio jätettiin entiselleen.

6 §

Kirkonkylän kansakoulun toiselle apuopettajattarelle pää-

tettiin korottaa kunnan palkkaa 400 markkaan vuodessa lu-
kien elok 1 päivästä 1917 sekä asunnon lämmön ja valon
korvaukselta 200 mk vuodessa.

7 §

Kunnanlääkäriasia jätettiin kunnallislautakunnalle tehdä
sopimuksia Raudun lääkärin kanssa ja sitten esittää asia
kuntakokoukselle.

8 §

Korholanjaaman vaivaispiirin pyyntöön, että hoidokas Aa-
tami Paavonp Hämäläinen otettaisiin kunnan hoitoon, ei ko-
kous suostunut.

9 §

Pellervoseuran kirjelmä sähkökysymyksestä lykättiin seu-
raavaan kokoukseen.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
Salamon Hämäläinen
A Peltonen
Samuli Kaasalainen

Käkisalmen Sanomain lukijoille
Käkisalmen Sanomat julkaistaan toistaiseksi tiistaisin, tors-
taisin ja lauvantaisin ja levitetään postitoimistoihin ja jake-
lupaikkoihin suojeluskuntain välityksellä. Sakkolan, Met-
säpirtin, Raudun, Valkjärven ja Vuokselan lehdet lähetetään
Sakkolan suojeluskunnalle Kiviniemeen, josta pyydämme
ne lähettämään edelleen matkustajain mukana.

Metsäpirtissä: Kaupp Eljas Myöhänen ja Metsäpirtin osuus-
kauppa.

Käkisalmen Sanomat 05.02.1918

Isänmaamme vapautustaistelu
Punakaartilaisten aseistariisuminen jatkuu. Venäläinen so-
taväki ei sekaannu taisteluun.

Kaakkois-Karjalan kansalle
Suomella on tällä hetkellä kaksi vihollista, jotka molemmat
on riisuttava aseista, ennenkuin täällä sadan syntymään sie-
dettävät olot. Ensimmäinen näistä vihollisista on venäläinen
sotaväki, joka huolimatta itse bolshevikkihallituksen kiel-
loista ja lupauksista ei ole lakannut sekaantumasta Suomen
asioihin, vaikkapa heillä nyt yhtä vähän kuin heidän halli-
tuksellaan ei ole mitään tekemistä meidän maamme kanssa,
vaan olisi heidän täältä kiiruimmiten poistuttava. Se mieli-
valta, jota tämä sotaväki täällä on harjoittanut yhdessä liit-
tolaistensa, Suomen roskaväestä kokoonpannut punakaartin
kanssa, on täällä harjoittanut, on mennyt niin pitkälle, että
Suomen väestön on ollut pakko nousta itse hankkimaan ase
kädessä itselleen oikeutta.

...
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Venäläinen sotaväki Pietarissa
ei suostu suomalaisiin värjääjiin.

Pietarista tulleet matkustajat kertovat, että venäläinen sota-
väki ei ole ollenkaan suostuvainen auttamaan Suomen ka-
pinallisia. Heidän harjoittamansa värväys venäläisen sota-
väen keskuudessa ei onnistu. Sitävastoin värvääjät ottavat
kadulta hamppareita ja lupaavat näille 350 markkaa kuussa,
jos suostuvat taistelemaan Suomen porvareita vastaan.

Käkisalmen Sanomat 07.02.1918

Porvarillisten puolueiden eduskunta-
ryhmäin julistukset Suomen kansalle
Tammikuun lopulla julkaisivat porvarillisten puolueiden
eduskuntaryhmät seuraavan julistuksen:

Kansalaiset!

Kansamme äsken saavuttamaa itsenäisyyttä uhkaa turmio.
On eri paikoissa maata noussut pimeitä voimia, jotka lail-
lisen järjestyksen, kansalaisvapauden tialle tahtovat pan-
na epäjäjestyksen,vähemmistön harjoittaman sorron. Kan-
san asettamaa eduskuntaakin ja sen asettamaa hallitusta ne
väkivallalla estävät tehtäväänsä täyttämästä. Jos nämä voi-
mat pääsevät tarkoituksensa perille, silloin on Suomen nuo-
ri valtiollinen itsenäisyys tukahutettu alkuunsa ja me saam-
me palata vieraan raskasta iestä jälleen kantamaan. Maini-
tut hirvittävät voimat levittävät sellaista katalaa valhetta, et-
tä maan porvarilliset puolueet edustajainsa kautta eduskun-
nassa ja hallituksessa muka aikovat hyökätä työväen kimp-
puun, jota nuo voimat väittävät yksin puolustavansa. Puo-
lueilla, joita me edustamme, ei ole pienintäkään tarkoitus-
ta työväestön vapautta sortamaan. Kaikkien kansamme ker-
rosten laillisia oikeuksia on tuettava ja voimassa pidettävä.
...

Käkisalmen Sanomat 09.02.1918

Kahakka Raudussa
Yksi punakaartilainen haavoittunet Toissa yönä ilmestyi
Raudun Mäkrän kylään muutamia asestettuja punakaarti-
laisia, jolloin näiden ja suojeluskuntalaisten välillä syntyi
laukausten vaihtoa, missä yksi punakaartilainen haavoit-
tui. Muutamia punakaartilaisia, mistä yksi punakaartilainen
haavottui. Muutamia punakaartilaisia on vangittu ja riisuttu
aseista.

Käkisalmen Sanomat 09.02.1918

Kuntakokous: 11.02.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa helmikuun 11 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Kuntakokous päätti yksimielisesti luovuttaa elintarvelauta-
kunnalle puolet siitä kunnassa olevasta ruismäärästä, mi-
kä viimeisen tilaston mukaan on jätetty ensi syksyn kylvöä

varten siemeneksi, ja saa elintarvelautakunta jakaa sen nyt
syömäviljana kunnan askkaille korttien mukaan. Päätöksen
saapi panna toimeen heti ennen valitusajan loppua.

3 §

Kunnan tuvan hoitajalle päätettiin maksaa kunnantuvan hoi-
dosta ja lämpimänäpidosta lisäpalkkiota 60 mk tämän vuo-
den alusta lukien.

4 §

Kirjelmät Pellervoseuralta viime tammikuun 16 pltä luet-
tiin ja keskustelu ja päätökset sähkökysymyksestä lykättiin
rauhaisempaan aikaan.

Ilmoitettiin, että tyytymätön näihin päätöksiin saapi lailli-
sessa järjestyksessä valittaa Viipurin läänin Maaherralle.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Läsnäolleina
Adam Hatakka
A Hämäläinen
A Peltonen

Raudussa levotonta
Rautuun on Kivennavalta ja Venäjän puolelta tullut joukko
huligaaneja ryöstämään ja tappelemaan. Sinne on lähetetty
osasto suojeluskuntalaisia valvomaan asukkaiden turvalli-
suutta. Sunnuntaita tapahtui kahakka suojeluskuntalasten ja
...

Käkisalmen Sanomat 12.02.1918

Vapaussodan uhrit, 18.02.1918
Susi, Jooseppi [06.10.1887 Sakkola Metsäpirtti -
18.02.1918 Antrea]. Jooseppi taisteli valkoisten jou-
koissa. Hän kaatui helmikuun 18. p:nä 1918 Antrean
taisteluissa.
isä: Susi, Simo [30.09.1843 Sakkola Metsäpirtti -
18.05.1907 Metsäpirtti kk], talollinen
äiti: Laulajainen, Helena [07.06.1855 Sakkola Taipale -
07.01.1939 Metsäpirtti kk]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Metsäpirttiläiset Noskuaan 14.02.1918
Sitten menivät Metsäp joukkua etujoukkona Noskuaan, jos-
ta Ryssät olivat pötkineet pakoon 13.2.1918. Yöllä kävi
kaksi ryhmää tiedusteluretkellä luultavasti Pranderin mää-
räyksestä. Tiedustelijat ajoivat suoraan punaisten majoitus-
paikkaan Pullilassa, josta pääsivät hiipimään kumminkin
hiljaa pois ja ilmoittivat missä punaiset majailivat. Aamulla
15.2.1918 olivat Metsäpirttiläiset ensimmäisenä taisteluis-
sa Pullilassa, josta punaiset pötkivät karkuun pienen kaha-
kan jälkeen. Meikäläisiä I haavoittui, joka palettua matkalla
kuoli. Pullilasta löydettiin 4 miestä valkoisia sotilaita alas-
tomaksi ryöstettynä ja rääkättynä, heiltä olivat silvottu eri
ruumiin osat jokaiselta se teki kammottavan vaikutuksen
meikäläisiin sotilaisiin ja jokainen itse mielessään vannoi
kostavansa noille ihmisrääkkääjäpedoille. 16.2.1918 täytyi
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peräytyä pois Pullilasta punaisten ylivoiman pakoittamana.
18.2.1818 oli aamulla jännittävä päivä, kun tuli määräys
hyökätä takaisin Pullilaan kapteeni Sihvoneen lähti miehi-
nensä Pullilaan. Luutnantti Brander Metsäpirttiläisen jouk.
kanssa (28 miestä) alamaakuaan ? uutta hyökkäystä varten,
mutta kun oli päästy Noskuaan,

Metsäpirtin Suojeluskunta, esitelmä 1921

Suomen sota
21-40 vuotiaat miehet kutsutaan asepalvelukseen.
Senaatin julistus Suomen kansalle

Suomen lainkuuliainen kansa on voimakkaasti noussut tais-
teluun anarkiaa ja sen alkujuurta, maahamme sijoitettua ve-
näläistä sotaväkeä vastaan. Sankaritekoja on suoritettu ja
suuri osa isänmaata vapautettu sortajista. Mutta vielä ei ole
vapauttamistyö loppuun saatettu. Vielä täytyy suuren osan
kansaamme kärsiä sitä hirmuvaltaa, jota laillisen järjestyk-
sen viholliset harjoittavat murhaten, ryöstäen, vangiten ja
kiduttaen rauhallisia ja lainkuuliaisia asukkaita. Sitä paitsi
eivät suojeluskuntain tähän asti saavuttamat voito ole täysin
turvatut. Kapinalliset ja heihin liittyneet venäläiset yrittä-
vät valmistautua valloittamaan takaisin vapautettuja aluei-
ta. Kamala olisi se hävitys, joka heidän voittaessaan näitä
seutuja kohtaisi.

Valtiollisten onnettomuuksien torjumiseksi ja vapauttamis-
työn onnelliseen loppuun saattamiseksi tarvitaan vielä uusia
uhrauksia. ... (jatkuu)

Käkisalmen sanomat, 23.02.1919

Taistelu Raudussa
Niiden hälyttävien uutisten johdosta, joita paikkakunnalla
on levinnyt muka suurien sotavoimien saapumisesta Rau-
tuun, voimme ilmoittaa varmana tietonamme, ettäsinne saa-
puneiden punakaartilaisten voimat ovat sikäli kuin sotavoi-
mien kehityksestä tähän asti olemme saaneet tietää, meikä-
läisiä heikommat, joten ei ole syytä hermostukseen.

Myöhemmin ilmoitetaan, että punaryssät, joita oli 800-
1000, karkoitettiin eilen rajan taakse. Heillä oli ollut muka-
naan noin 20 tykkiä ja olivat rosvot surmanneet Maanselällä
erään talollisen.

Käkisalmen sanomat, 23.02.1919

Kuntakokous: 25.02.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa helmikuun 25 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Päätettiin yksimielisesti perustaa kuntaan tilapäinen hätä-
apurahasto tositarpeellisia varten. Varat tätä tarkoitusta var-
ten otetaan aikaisemmin kunnalle myönnetystä Kassakre-
ditiivilainasta. Pohjoismaiden Osakepankista tai väliaikai-
sesti jostain muualta ja hoitaa hätäapurahastoa kunnallis-

lautakunta. Avun pyytäjä esittäköön pyytävänsä vaivaispii-
rikokoukselle, joka ehdottaa lainan suuruuden pöytäkirjan
otteella, joka ynnä velkakirja on jätettävä tilapäisen lai-
nan saantia varten kunnallislautakunnalle, joka lainan an-
taa. Lainan saajan on kunnalle maksettava vuosittain 6 %
korko saamastaan lainasta. Päätös pannaan toimeen heti.

3 §

Aatami Piirosen lasten avustusasia lykättiin takaisin Hatak-
kalan ja Martinkorholan vaivaispiirin päätettäväksi.

4 §

Kirkonkylän kansakoulun vakinaisen naisopettajan palkka
kunnalta päätettiin korottaa 400 markkaan vuodessa viime
elokuun 1 päivästä lukien.

Ilmoitettiin, että tyytymätön näihin päätöksiin saapi lailli-
sessa järjestyksessä valittaa Viipurin läänin Maaherralle.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
Salamon Hämäläinen
Albert Hatakka
Matti Eeva

Taistelut Vuoksen rintamalla
Raudussa ovat punikkien päävoimat Maanselän ja Liippuan
kylissä. Kirkonkylä on meikäläisten mutta rautatieasema
punikkien hallussa. Eilisaamuna yrittivät meikäläiset kar-
koittaa punikkeja Maanselältä, mutta täytyi hyökkääjäin pe-
räytyä takaisin. Saaliiksemme jäi kuitenkin yksi kuularuis-
ku, 4500 patruunaa sekä kaksi piippua ilmaräjähdyksellä
varustettettuun konekivääriin. Punikkien puolella 15 kaatu-
nutta ja useita kymmeniä haavoittuneita. Meillä yksi kaatu-
nut ja muutamia haavoittuneita.

Illalla pommittivat punaiset Raudun kirkonkylää, mutta ei
meikäläislle tullut mitään vahinkoa.

Käkisalmen Sanomat 26.02.1918

Isänmaan puolesta kaatuneet:
Jooseppi Susi Metsäpirtistä kaatunut Noskualla 18.02.1918.
Haavoittunut toiseen polveen ja joutunut vangiksi, mutta
löydetty sittemmin tantereelta kuulien lävistämä.

Ylipäällikön päiväkäsky no 6, 27.02.1918

Ryska junkrar understöder borgar-
gardet
Allmänt bekant är att borgarna skrikit sig hesa över det fak-
tum att Rysslands revolutionära soldater visat sig solidaris-
ka med sina finska kamrater. Huru föraktfullt har de inte
talat om ryssarna som inblandat sig i Finlands inre angelä-
genheter. Men på samma gång har de konspirerat med Ryss-
lands kontrarevolutionärer och på detta sätt skaffat sig va-
pen och annat.

Och nu har de från Ryssland rekvirerat ’levande kraft’ till
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kamp mot arbetarklassen. Senaste lördag anlände nämligen
40 junkrar med 4 kulsprutor och 3 snabbskjutande kanoner
till hjälp åt de vid Sankt Andrae kämpande vitgardisterna.

Dessa ryska borgargardister anlände över Kirsala tullstation
i Metsäpirtti.

Junkrarna har således anlänt till Finland för atta vid vitgar-
disternas sida mörda sina ryska bröder, mot vilka vitgardis-
terna (fruktande deras revolutionära sinnelag) proklamerat
ett oförsonligt krig, vilken hotelse de redan på ett fasansfullt
sätt förvärkligat.

Arbetet 28.02.1918

Käkisalmen keskusesikunnan piiri
Suomen Senaatin helmikuun 18 päivänä 1918 antaman ju-
listuksen mukaisesti kutsutaan kaikkimiespuoliset henkilöt,
jotka ennen tammikuun 1. päivää 1918 ovat täyttneet vähin-
tään 21 ja enintään 40 vuotta, saapumaan kutsuntaan seu-
raavasti: Metsäpirtissä pappilassa alkaen maanantaina maa-
liskuun 4 päivänä klo 09 a.p.

Käkisalmen Sanomat 02.03.1918

Vapaussodan uhrit, 05.03.1918
Jäske, Mihail (Mikko) [14.01.1895 Sakkola Vaskela -
05.03.1918 Rautu Palkeala]. Mikko liittyi 2.11.1917 Metsä-
pirtin suojeluskuntaan. Hän osallistui Raudun taisteluihin.
Mikko haudattiin Palkealan sankarihautaan.
isä: Jäske, Ivan (Juho) [03.08.1859 Sakkola Vaskela -
06.02.1926 Metsäpirtti Vaskela], maanviljelijä
äiti: Feodorova (Koskinen), Maria [1865 Sakkola Vaskela -
24.03.1906 Metsäpirtti Vaskela]

Sotasurmat-projekti

Pidätettyjä käkisalmelaisia
Viime sunnuntaina pidätti Suomen sotaväen rajavartiosta
Laatokan jäältä Metsäpirtin edustalta 17 käkisalmelaista
miestä, jotka olivat matkalla Venäjän puolelle nähtävästi
tarkoituksessa liittyä vihollisen joukkoihin.

Käkisalmen Sanomat 05.03.1918

Taistelut Raudusta
Lahtarit pakotetin perääntymään

Eräs Raudusta Pietarin kautta Kotkaan saapunut työläinen
kertoo, että toissa lauantaina valtasivat punaisen kaartin jou-
kot Raudun aseman lahtareilta, joille tuli niin kiire lähtö, et-
tä täytyi jättää jälkeensä muonavarat valloittajain saaliiksi.
Tämän tappionsa jälkeen ryhtyivät lahtarit voimaperäisesti
varustautumaan valloittaakseen aseman jälleen punakaarti-
laisilta.

Viime keskiviikko-iltana klo puoli 7 aikaan tekivät lahtarit
ensimmäisen rynnäkön asemaa vastaan tavattoman suurella
armeijalla. Tähän taisteluun oli punakaartilaiset saattaneet
etukäteen varustautua, kun oli saatu tietää lahtarien aikeet
suuren rynnäkön tekemisestä, joten siis ryhdyttiin jo alus-
sa tehokkaisiin puolustustoimenmipeisiin. Niinpä saatiinkin

tykki, kuularuisku- ja kivääritulella lahtarien rynnäkkö lois-
tavasti torjutuksi ja hyökkääjät perääntymään. Hetken ku-
luttua tekivät lahtarit uuden hyökkäyksen, mutta samalla tu-
loksella. Tämänkin jälkeen tekivät lahtarit vielä kaksi ryn-
näkköä, jotka myöskin epäonnistuivat samaten kuin kaksi
edellistäkin. Taistelu päåättyi torstaiaamuna klo 7 kestetty-
ään siis 12 ja puoli tuntia.

Punaisen kaartin joukot jäivät siis aseman herroiksi ja lah-
tarit pakenivat lopullisesti. Punaisen kaartin mieshukka on
varsin mitätön, vain muutamia kaatuneita ja haavoittunei-
ta. Sitävastoin on lahtarien mieshukka varsin suuri, hei-
dän hyökätessään laajoissa riveissä tekivät punaisen kaartin
kuularuiskut tuhoisaa jälkeä.

Sosialidemokraatti 06.03.1918

Suomen vapauden uhreja
Ylipäällikön esikunta on ilmoittanut tähän saakka kaatu-
neiksi seuraavat henkilöt:
Isänmaan puolesta kaatuneet:
Jooseppi Susi, Metsäpirtti, 18.2, Noskue

Valkoinen Suomi 06.03.1918

Pidätettyjä käkisalmelaisia
Viime sunnuntaian pidätti Suomen sotaväen rajavartiosto
Laatokan jäältä Metsäpirtin edustalta 17 käkisalmelaista
miestä, jotka olivat matkalla Venäjän puolelle, nähtävästi
tarkoituksessa liittyä vihollisen joukkoihin. Pidätetyt ovat:
Antti Seppä, Toivo Komonen, Juho Lukka, Jalmari Tourula,
Aukusti Jääskeläinen, Juho Lehtinen, Väinö Koponen, En-
sio Jääskeläinen, Juho Kiukkonen, Juho Huuskonen, Emil
Aro, Kustaa Nieminen, Emil Miettinen, Juho Huuskonen,
Juho Pörsti, Arvo Lankinen ja Heikki Akkanen. Muutamat
pidätetyistä olivat valkoisella puvulla varustetut. Pidätetyt
tuotiin eilen illalla Käkisalmeen.

Jaakkima 07.03.1918

Kuntakokous: 11.03.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa maaliskuun 11 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Kuntakokous päätti yksimielisesti myöntää kunnalta käyt-
tövaroja Suojeluskunnan tarpeisiin käytettäväksi satatuhatta
(100000) markkaa tilivelvollisuudella kunnalle. Näitä varo-
ja nostamaan ja tarkoitukseen käyttämään valtuuttaa kunta-
kokous Metsäpirtin Suojeluskunnan esikunnan ja saapi esi-
kunta hankkia varat, valtakirjana Esikunnalle on ote tästä
pöytäkirjasta.

Ilmoitettiin, että tyytymätön tähän päätökseen saapi lailli-
sessa järjestyksessä valittaa Mikkelin läänin Maaherralle.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen
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Kokouksessa läsnä olleina
J. K. Sakkinen
S Pullinen
Juho Ahtiainen

Kahden myymälänhoitajan sekä kol-
me kauppa-apulaisen paikkaa
Metsäpirtin Osuuskaupassa julistetaan täten ennen huhtik.
1 päivää haettavaksi. Toimia seuraa vapaa asunto, lämpö
ja valo liikkeen omissa, hiljakkoin rakennetuissa huoneus-
toissa. Myynti viime vuoden ajalla oli vähän yli 700000
markkaa ja on se vakavarainen. Myymälänhoitajiksi otetaan
myös naishenkilöitä. Kysymykseen tulevat etupäässä puo-
lueettomuussuuntaan kuuluvat pätevät hakijat. Hakemukset
palkkavaatimuksineen ja suosituksineen lähetettävät liik-
keen hallitukselle, osoitteella: Metsäpirtti.

Metsäpirtti, 6.3.1918
Hallitus

Käkisalmen Sanomat 12.3.1918

Suuri lahjoitus suojeluskunnan tarpei-
siin
Metsäpirtin kuntakokous myöntänyt 100000 markkaa.

Metsäpirtin esikunta ilmoittaa:
Eilen pitämässään kuntakokouksessa on Metsäpirtin kunta
myöntänyt suojeluskunnan avustamiseksi 100000 markkaa.

Lisäksi on Metsäpirtissä vapaaehtoisina lahjoina koottu
suojeluskunnalle sekä rahaa että tavaraa usean tuhannen
markan arvosta.

Käkisalmen Sanomat 12.3.1918

Asevelvollisuuskarkulaisten hommat
Metsäpirttiläinen Antti Kiiskilä joutui Wenäjän puolella
sunnuntaina tk. 10 p:nä Metsäpirtistä asevelvollisuutta ka-
russa olevien miesten uhriksi. Hän oli mennyt Wenäjän
puolelle asioilleen ja yllätti hänet Miikkulaisten Alakyläs-
sä 100 miestä käsittänyt karkulaisjoukko. Hänet vangitsi-
vat seuraavat henkilöt: Saaroisten osuuskaupan hoitaja Otto
Louhivuori Käkisalmesta, Juho Matinp. Peltonen Saaroisis-
ta, Matti Tuomaanp Ahtiainen Saaroisista, veljekset Emil
ja Hjalmar Tauren Saaroisista, Matti Heikinp. Hämäläinen
Vanhasta Jaamasta, Manu ja Salomon Matinp. Hyytiä Saa-
roisista, Tahvo Aapronpoika Hämäläinen Vanhasta Jaamas-
ta ja Aapro Aataminp. Pohjalainen KorholanJaamasta. Hä-
nen väitettiin olevan vakoilemismatkalla ja vietiin vangittu-
na Läärän osuuskauppaan Miikkulaisissa, jossa oli pyhäjär-
veläisiä ja metsäpirttiläisiä 200 miestä. Siellä otettiin hänel-
tä rahat, joita oli 1850 ruplaa takavarikkoon. Sitten veivät
he hänet Kuivaisiin asemalle, josa pitivät yötä. Aamulla tk.
11 p:nä päästivät he hänet lähtemään kotiin, mutta eivät sa-
noneet voivansa antaa rahoja takaisin, koska ne kuuluivat
punakaartille.

Käkisalmen Sanomat 12.03.1918

Parikkalan Sanomat 13.03.1918

Liikkeenhoitajan ja 2 myymälän hoita-
jan
sekä 3 kauppa-apulaisen paikkaa.

Metsäpirtin osuuskaupassa julistetaan ennen huhtik 1 p:vää
haettavaksi. Toimia seuraa vapaa asunto, lämpö ja valo,
liikkeen omissa hiljan rakennetuissa huoneustoissa. Myynti
viime vuoden ajalla oli vähän yli 700000 mk, ja on se vaka-
varainen. Myymälän hoitajaksi otetaan myös naishenkilöi-
tä. Kysymykseen tulevat etupäässä puolueettomuus suun-
taan kuuluvat hakijat. Hakemukset palkkavaatimuksineen ja
suosituksineen osoitettavat liikkeen hallitukselle, osoitteel-
la: Metsäpirtti.

Metsäpirtissä 6 p maalisk 1918
Hallitus

Laatokka 19.03.1918

Vapaussodan uhrit, 22.03.1918
Peltonen, Arvi [21.08.1898 Viipuri - .03.1918 kaatunut],
kauppa-apulainen. Arvi Peltonen on kirjattu kaatuneek-
si maaliskuussa. Hän kuului punakaartiin. Arvin isä Aa-
tami on kadonnut Raudun taistelujen yhteydessä (katso
5.4.1918).
isä: Peltonen, Aatami [14.10.1870 Savitaipale - 05.04.1918
kadonnut], tullivartija
äiti: Pettäjä, Hilma Fredrika [18.09.1864 Mäntyharju - ]

Kuparinen, Juho [17.03.1885 Sakkola Terenttilä -
22.03.1918 Sakkola]. Juho oli mukana punakaartissa.
Hänet mestattiin 22.3.1918 Kiviniemessä. Häneltä jäi vai-
mo ja 5 lasta.
isä: Kuparinen, Tahvo [05.01.1842 Sakkola Lapinlahti -
16.05.1899 Sakkola Terenttilä], talollinen
äiti: Karjalainen, Riitta [08.08.1840 Sakkola Terenttilä -
27.04.1898 Sakkola Terenttilä]

Sotasurmat-projekti kertoo lisäksi, että Metsäpirtissä kir-
joilla ollut Eedvart Slihding (synt 1883) olisi murhattu
22.3.1918 Sakkolan Kiviniemessä. Hän oli punaisten puo-
lella. Eedvard oli naimisissa.

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Kuntakokous: 25.03.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa maaliskuun 25 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Luettiin Vanhajaaman ja Saaroisten No 1 vaivaispiirin ko-
kouksen pöytäkirja, jonka mukaan sanottu piiri on kieltänyt
vaivaisavun Matti Metson perheeltä syystä, että tämä per-
he ei kuulu sanottuun piiriin, mutta koska Kunnallislautak
esimiehen kirjelmän mukaan mainittu perhe sinne kuuluu,
niin päätti kokous että Vanhanjaaman ja Saaroisten No 1
vaivaispiirin on sanottua perhetttä avustettava, jos se apua
tarvitsee.
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3 §

Kunnan kansakoulun opettajille päätettiin maksaa kunnan
kassasta opettajille tuleva valtionpalkka kaikkine korotuk-
sineen siksi, kunnes se voidaan Valtioolta takaisin saada.

4 §

Luettiin Mikkelinläänin v.t. Maaherran kirjelmät maalisk 9
pltä No 325 ja maalisk 11 pltä No 2212, sekä helmik 23 pltä
No 2192, ja katsoi kokous etteivät ne anna aihetta uusiin
toimiin ryhtymiseksi.

Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
K Pohjalainen
J Haapsaari
H Peltonen

Suomen vapauden uhreja
Metsäpirtistä: Jooseppi Susi Antreassa.

Käkisalmen Sanomat, 28.03.1918

Vapaussodan uhrit, 28.03.1918
Korkka, Albert [07.01.1893 Sakkola Vanhajaama -
28.03.1918 Sakkola Kiviniemi]. Albert oli punakaartilai-
nen. Hänet mestattiin Kiviniemessä 28.3.1918.
isä: Korkka, Antti [04.09.1857 Sakkola Vanhajaama -
02.11.1923 Metsäpirtti Vanhajaama], talollinen
äiti: Ahtiainen, Katri [22.08.1864 Sakkola Viisjoki -
28.05.1910 Metsäpirtti Vanhajaama]

Peltonen, Juho [31.03.1887 Sakkola Saaroinen - 28.03.1918
Sakkola Kiviniemi], talollinen. Juho oli punakaartilainen.
Hänet vangittiin 26.3.1918 ja mestattiin Kiviniemessä kak-
si päivää myöhemmin. Juholta jäi vaimo.
isä: Peltonen, Matti [10.08.1857 Sakkola Saaroinen -
01.11.1928 Metsäpirtti Saaroinen], talollinen
äiti: Ahtiainen, Eeva [06.02.1860 Sakkola Viisjoki -
07.04.1925 Metsäpirtti Saaroinen]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Sotilas-illatsun
paikkakuntansa sotilaiden kirjaston hyväksi toimeenpani-
vat palmusunnuntaina Metsäpirtin sotilaspäällystö ja ambu-
lanssin henkilökunta.

Monisatalukuisina olivat kansalaiset saapuneet tähän on-
nistuneeseen illanviettoon ja esimerkiksi kelpaavalla tavalla
osoittivat he olevansa täysin tietoisia siitä, kuinka suuriar-
voista on valistaa rakkaan synnyinmaamme puolustajia kir-
jallisuuden voittamattomilla aseilla.

Karjalan Armeijan Tiedonannot no 25, 30.03.1918

Ratsu- ja Kuormastohevosia
ostetaan huhtik 2 p:nä Käkisalmen Seurahuoneella, 5

p:nä Metsäpirtin kunnanhuoneella. Hevosia ostetaan raja-
ton määrä Karjalan Armeijaa varten. Sen vuoksi kehoite-
taan, että kaupaksi tuodaan kaikki sellaiset hevoset, joista
suinkin voidaan luopua.

Karjalan Armeijakunnan Talousosasto

Käkisalmen Sanomat 30.03.1918

Vapaussodan uhrit, 31.03.1918
Koskivaara, Aleksandr (Santeri) [12.11.1892 Sakkola Vas-
kela - 31.03.1918 Lempäälä], ylioppilas. Santeri liittyi Hel-
singin suojeluskuntaan. Hän oli mukana useissa taisteluissa,
Länkipohjassa, Vesilahdessa, Tampereella ja Lempäälässä.
Santeri haavoittui 31.3.1918 vaikeasti vihollisen luodista,
mutta jatkoi taistelua, kunnes sai surmansa punaisten yh-
teislaukauksesta. Hänet haudattiin 23.4. Metsäpirtin sanka-
rihautaan.
isä: Petrov (Koskivaara), Jakov (Jaakko) [20.07.1866 Sak-
kola Vaskela - 05.08.1920 Metsäpirtti Vaskela], talollinen,
opettaja
äiti: Jeremejev, Maria [29.05.1869 Sakkola Vaskela -
07.06.1949 Vehmaa]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Raudussa vihollisilla suunnaton mies-
hukka
Perjantaina oli Raudun rintamanosalla ankara taistelu. Val-
kokaartilaiset tekivät hyökkäyksiä asemiamme vastaan.
Taistelun ankaruutta todistaa sekin seikka, että molemmilla
puolilla käytettiin tykkejä ja ammuttiin ainakin toista tuhat-
ta laukausta. Valkokaartilaiset särkivät rautatiesiltoja kah-
dessa eri paikassa. Siltojen korjaustöihin on ryhdytty. Vi-
hollisen mieshukasta ei ole lähempiä tietoja.

Raudun taistelu alkoi viime kuun 26 p:nä. Meikäläiset
hyökkäsivät Raudun kirkonkylää vastaan. Tuli keskitettiin
kirkkoa vastaan, joka oli vahvasti linnoitettu. Kirkko sijait-
see korkealla kummulla ja on asemansakin puolesta sopi-
va linnoitus. Kirkkoa ja hautausmaata ympäröi vielä vah-
va kiviaita, sen lisäksi oli se vahvistettu vielä erikoisilla
turvallisuus- ja puolustuslaitteilla. Aikaisemmin ovat mei-
käläiset koettaneet pari kertaa vallottaa mainittua kirkkoa ja
kirkonkylää, mutta eivät ole siinä yrityksessa onnistuneet.
Tämä taistelu, jolla Raudun kirkonkylä lopullisesti vallattii,
kesti noin 40 tuntia ja tuloksena oli, että kirkonkylä tuhou-
tui, kirkko paloi poroksi ja vihollinen menetti kaatuneina
noin 800 miestä. Kaatuneiden joukossa oli mm 6 saksalais-
ta luutnanttia, joista yksi on syntyperältään kreivi. Taistelut
jatkuvat edelleen meikäläisten ollessa hyökkäävinä. Asema
on meille edullinen.

Sosialidemokraatti no 69, 03.04.1918

Suojeluskuntalaisten ensimmäinen
Viipurin matka
Lomalta rintamalle meneviä suojeluskuntalaisia Karjalan
radalla puhutellessa saa matkan määrästä aina saman vas-
tauksen: Viipuriin! Se tuntuu olevan ihmeellinen satumaa,
jolla on suuri vetovoima puoleensa. Karjalan ja Savon po-
jilla kuuluvan vakava aikomus mennä oikein joukolla sinne.
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Tätä toista Viipurin matkaa odotellessa on mielenkiintoista
kuulla, mitä ensimmäisen retken huvimatkailijoilla on ker-
rottavana.

Oli sinä tammikuun puolivälissä kun Viipurista kuultiin kai-
kenlaisia outoja kertomuksia. Oli juuri Carborator-yhtiön
taloa ammuttu. Ja niin päätettiin joukolla lähteä katso-
man, missä määrin jutuissa oli perää. Oli maanantai-ilta
21 p:nä tammik, kun saavuimme ylimääräisellä junalla Hii-
tolan asemalle. Meitä oli siinä Sortavalasta, Rantasalmel-
ta, Savonlinnasta, Parikkalasta, Hiitolasta, Metsäpirtistä ym
yhteensä 400 verevää poikaa. Vietimme yömme siinä. Seu-
raavana päivänä puolen päivän aikaan järjestettiin meidät
ryhmiin ja mentiin sitten hyvässä järjestyksessä vaunuun.
Kohta juna lähti kiidättämään meitä eteenpäin.

kirjoitus jatkuu .
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/
binding/1210372?page=4

Korpi-Jaakko no 24, 04.04.1918

Taistelut Karjalan rintamalla
31.3. Raudussa on aseman ympäristösä käyty taistelua ja
on siellä vihollista ympäröivä rengas edelleen supistunut.
Viholliselle on yrittänyt rientää avuksi venäläinen ratsuvä-
kiosasto, mutta on se lyöty takaisin noin kolmen kilometrin
päässä aseman eteläpuolella. Vihollisen Palkealaan tekemä
hyökkäys on myös torjuttu. 1.4. Palkealassa vihollisen yri-
tykset piiritettyjen avuksi ovat lyödyt takaisin joka tekta.
Raudussa on piiritysrenkaamme supistunut huolimatta vi-
hollisen raivokkaista yrityksistä murtaa se. 1.4. Raudussa
on ollut taisteluja pitkin päivää ja jatkuvat ne parhaillaan.
2.4. Raasulin ja Raudun välillä kulkenut vihollisen panssa-
rijuna, sisältäen veturin ja 6 vaunua, on tänä aamuna val-
lattu. Saaliiksi saatu mm 6 kuularuiskua ja paljon muona-
tarpeita. 2.4. Raudussa piirittävät joukkomme edelleen rau-
tatieasemaa. Vihollisen lukuisat yritykset murtaa renkaam-
me eivät ole onnistuneet. Taistelut ovat olleet tuimat ja veri-
set. Raasulista käsin on viholliselle edelleen koettanut rien-
tää venäläisiä apujoukkoja. Eilen ryhtyivät joukkomme näi-
den kanssa taisteluun Tuhkajärven rannalla ehkäisten nii-
den enemmän etenemisen. 2.4. Raudussa on asema ennal-
laan. Asema on piiritetty. Muutamissa taloissa ovat puni-
kit yrittäneet heilutella valkeita lippuja toisten yhä jatkaes-
sa ammuntaa, josta syystä joukkomme ovat yhä ylläpitäneet
tulta. Sotasaaliina on saatu paitsi ennenmainittua panssari-
junaa myös tykistötarpeilla lastattuja tavaravaunuja mm yk-
si vaunulasti granaatteja, jotka soveltuvat aikaisemmin val-
taamaamme kenttäkanuunaan. 3.4. Raudun piiritys jatkuu.
Asemalta etelään uudelleen ilmestyneen panssarijunan mo-
lemmilta puolilta rata taas katkaistu. Avuksi rientäviä ryssiä
lisääntyy. 3.4. Raudussa ovat taistelut jälleen uusiutuneet ja
jatkuvat ne parhaillaan erittäin kiihkeästi.

Käkisalmen Sanomat 24, 04.04.1918

Karjalan rintaman tilanteesta
Muista rintalinjoista vetää Karjalan kaakkoisin osa myös-
kin suurta huomiota puoleensa, erittäinkin taistelu Raudus-
ta, jonka kautta venäläiset pyrkivät avustamaan Suomen pu-
naryssiä. Täällä on ollut monipäiväiset kiivaat taistelut ja
täällä on Raudun asemalla samallainen saarrois kuin Tam-

pereella, vaikka pienemmässä koossa. Turhaan ovat he Pie-
tarin - Raasulin rataa pitkin ja toisiakin teitä koettaneet puh-
kaista saartolinjaa. Niinpä idästäkäsin lähellä Metsäpirtin
rajaa olevan Raasulin kylän kautta. Raasulin - Raudun vä-
lillä ovat meikäläiset vallottaneet ryssien panssarijunankin,
ensimmäisen sellaisen valtaus. Kun Raudun asemalle saar-
retut saadaan kukistetuiksi, tulee valkoisten rintama ulottu-
maan Inkerinmaalle saakka. Raudun - Raasulin kautta avau-
tuu sitten tie rautateitse Pietaria ja Viipurin - Pietarin rataa
kohden katkasemaan punaisten pääyhteyttä Venäjän kanssa.

Kaleva no 71, 04.04.1918

Vapaussodan uhrit, 05.04.1918
Raudun taisteluissa 5.4.1918 kuolivat seuraavat 5 metsäpirt-
tiläistä. Katso lisäksi luettelo vuoden 1918 aikana kadon-
neista (viimeinen kooste vuoden 1918 osassa.

Karvanen, Simo [19.07.1884 Sakkola Saaroinen -
05.04.1918 Rautu], suutari. Simo kuului punakaartiin.
Hän kaatui Raudun taisteluissa 5.4.1918. Simolta jäi vaimo
ja kaksi tytärtä.
isä: Karvanen, Yrjö [17.01.1858 Rautu Palkeala - 1920-
luku Metsäpirtti Vanhajaama], suutari
äiti: Susi, Sofia [13.12.1860 Sakkola Saaroinen -
01.03.1944 Käkisalmi]

Kurri, Oskar [04.04.1901 Sakkola Saaroinen - 05.04.1918
Rautu]. Oskar oli liittynyt punakaartiin. Hän kaatui Raudun
taisteluissa 5.4.1918.
isä: Kurri, Juho [23.09.1858 Sakkola Viisjoki - 15.12.1923
Metsäpirtti Saaroinen], talollinen
äiti: Hämäläinen, Maria [12.05.1865 Sakkola Saaroinen -
20.12.1941 Juva]

Pellinen, Juho [25.05.1887 Sakkola Neusaari - 05.04.1918
Rautu], työmies. Juho oli punakaartin jäsen. Hän kaatui
5.4.1918 Raudun taistelujen yhteydessä. Juholta jäi vaimo
ja kaksi lasta.
isä: Pellinen, Antti [26.11.1848 Vuolle - 12.01.1907 Metsä-
pirtti Neusaari], talollinen
äiti: Kemppi, Aune [14.11.1850 Sakkola Neusaari -
18.08.1910 Metsäpirtti Neusaari]

Peltonen, Aatami [14.10.1870 Savitaipale - 05.04.1918 ka-
donnut], tullivartija. Aatami oli valkoisten puolella. Hän ka-
tosi 5.4.1918 Raudun taistelujen yhteydessä ollessaan pu-
naisten vankina. Aatami oli syntyjään Savitaipaleelta. Hän
saapui Metsäpirttiin 4.3.1904 Johanneksesta, ja toimi tul-
livartijana Tapparin vartiolla. Aatamilta jäi vaimo ja neljä
tytärtä.

Tirri, Martti [26.01.1893 Sakkola Korholanjaama -
05.04.1918 Rautu]. Martti oli liittynyt punakaartiin. Hän
kaatui Raudun taisteluissa 5.4.1918.
isä: Tirri, Tuomas [15.11.1863 Sakkola Saaroinen -
08.02.1913 Metsäpirtti Korholanjaama], talollinen
äiti: Tavast, Maria [06.08.1869 Sakkola Saaroinen -
09.04.1944 Peräseinäjoki]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Vapaussodan uhrit, Kiviniemi 6.4.1918

© Kalevi Hyytiä Vedos 7. maaliskuuta 2018



Vuosi 1918 14

Pietinen, Kustaa [22.08.1893 Rautu Sirkiänsaari -
06.04.1918 Sakkola Kiviniemi], kaupanhoitaja. Kus-
taa oli liittynyt tammikuussa 1918 Raudun suojeluskun-
taan. Hän toimi joukkueenjohtajan tehtävissä ja haavoittui
Raudun taisteluissa Raasulissa 28.3.1918. Hänet toimitet-
tiin Kiviniemen kenttäsairaalaan, jossa hän kuoli 6.4.1918.
Kustaa haudattiin 15.4.1918 Metsäpirtin sankarihautaan.
isä: Pietinen, Yrjö [s. 04.01.1840 Rautu Sirkiänsaari -
13.09.1915 Rautu Sirkiänsaari], talollinen
äiti: Mentu, Maria [s. 20.06.1852 Rautu kk - 27.01.1925
Rautu Sirkiänsaari]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Rautu valloitettu
Antrea, 5. Pääesikunta ilmoittaa kiireellisesti:

Urhoolliset joukkomme ovat tänään aamupäivällä valloitta-
neet Raudun aseman!

Pääesikunnan iltatiedonannossa 4 todettiin, että Raudussa
kiivaat taistelut parhaillaan käynnissä.

Raudussa, jossa pidemmän ajan kuluessa on käyty kiivai-
ta taisteluita, on tänään tapahtunut ratkaisu. Jo maaliskuun
27 pnä ryhtyivät joukkomme saartamaan Raudun asemal-
la olevia vihollisjoukkoja. Useina eri päivinä yrittivät jouk-
komme hyökätä asemalle, mutta saivat vastaansa viholli-
sen tulen, että olivat pakoitetut palaamaan entisille asemil-
leen. Aseman ympärille muodostunut saartorenkaamme su-
pistui kuitenkin muutamien hyökkäystemme aikana. Vihol-
linen puolestaan yritti muutamia kertoja eri päivinä mur-
tautua renkaamme läpi, mutta tuli joka kerta torjutuksi. Lu-
kuisat tykkimme ja konekiväärimme olivat melkien lakkaa-
mattomassa toiminnassa ja oli kuin olisi vihollinen tahtonut
ampua tyhjäksi kaikki varastonsa. Etelästä päin useita tei-
tä myöten yritti suurilukuisia venäläisjoukkoja rientää saar-
rettujen avuksi, mutta urhoolliset joukkomme tekivät joka
kerta tyhjäksi venäläisten aikomuksen. Tänä aamuna yrit-
ti saarrettu vihollinen jälleen murtautua renkaamme läpi.
Tällöin ryhtyivät sankarilliset, ihailtavalla sitkeydellä taiste-
levat joukkomme hyökkäämään ja valtasivat rynnistyksellä
Raudun aseman, saaden saaliikseen vihollisen siellä olevat
varastot ja joukot. Lähempiä tietoja saaliista puuttuu toistai-
seksi.

Käkisalmen Sanomat 06.04.1918

Vapaussodan uhrit, Kiviniemi 8.4.1918
Kiviniemessä menetti 18 Metsäpirttiläistä henkensä val-
koisten suorittamissa teloituksissa. Alla henkensä menettä-
neet ja heidän vanhempansa. Osa teloitetuista oli naimisissa
ja osalla oli lapsia.

Ahtiainen, Matti [03.06.1885 Sakkola Viisjoki - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu. Matti vangittiin 30.03.1918.
Hänet ammuttiin Kiviniemessä kenttäoikeuden päätöksellä.
Matti oli punaisten puolella, mutta ei kuulunut punakaar-
tiin. Hän oli aviossa. Häneltä jäi vaimo ja kaksi lasta.
isä: Ahtiainen, Jaakko [14.11.1860 Sakkola Viisjoki -
27.07.1908 Metsäpirtti Korholanjaama], talollinen
äiti: Eeva, Susanna [25.03.1864 Sakkola Saaroinen -
14.08.1929 Metsäpirtti Marttina]

Metsäpirtin Korholanjaamassa asunut leski Anna Nuora
[04.05.1844 Sakkola Riiska - 15.10.1923 Metsäpirtti Kor-
holanjaama] menetti tänään kolme poikaansa Sakkolan Ki-
viniemessä suoritetuissa mestauksissa. Kahdeksan vuot-
ta aikaisemmin hän oli menettänyt miehensä, osaviljelijä
Martti Ahtiaisen [05.03.1843 Sakkola Viisjoki - 20.02.1910
Metsäpirtti Korholanjaama]. Ja nyt olivat siis vuorossa:

Ahtiainen, Aapro [12.01.1879 Sakkola Viisjoki -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Aapro van-
gittiin 30.03.1918. Hänet ammuttiin Kiviniemessä kenttä-
oikeuden päätöksellä. Hän oli punaisten puolella, mutta ei
kuulunut punakaartiin. Aapro oli naimisissa ja häneltä jäi
vaimo ja kolme lasta.

Ahtiainen, Juho [15.09.1881 Sakkola Viisjoki - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu. Juhon vangitsemisaika on
osittain avoin. Hänen ammuttiin Kiviniemessä kenttäoi-
keuden päätöksellä. Hän oli punaisten puolella. Juho oli
naimisissa ja häneltä jäi vaimo ja yksi lapsi.

Ahtiainen, Aleksanteri [14.03.1884 Sakkola Viisjoki -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu,
Aleksanteri osallistui taisteluihin punaisten puolella. Hänet
ammuttiin Kiviniemessä kenttäoikeuden päätöksellä. Hän
oli punaisten puolella. Aleksanteri oli naimisissa ja häneltä
jäi vaimo ja yksi lapsi.

Eeva, Tuomas [03.01.1886 Sakkola Kosela - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu. Tuomas oli punaisten puolel-
la. Hänet ammuttiin Kiviniemessä. Tuomas oli talollinen.
Häneltä jäi vaimo ja kolme lasta.
isä: Eeva, Aapro [20.10.1851 Sakkola Kosela - 20.07.1932
Metsäpirtti Kosela], talollinen
äiti: Kuoppa, Anna [28.10.1859 Sakkola Lapanainen -
09.04.1938 Metsäpirtti Kosela]

Hatakka, Albert [18.09.1894 Sakkola Hatakkala -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Albert oli
punaisten puolella. Hänet vangittiin 30.03.1918 ja mestat-
tiin Kiviniemessä. Albert oli poikamies.
isä: Hatakka, Aleksanteri [13.08.1858 Sakkola Hatakkala -
15.05.1928 Metsäpirtti Hatakkala], talollinen
äiti: Makkara, Kaarina [11.06.1856 Sakkola Wolossula -
22.01.1927 Metsäpirtti Hatakkala]

Hyytiä, Salomon [18.06.1878 Sakkola Saaroinen -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Salomon oli
punaisten puolella. Hän ei kuulunut punakaartiin. Salomon
ammuttiin Kiviniemessä 8.4.1918 kenttäoikeuden päätök-
sellä. Salomon oli poikamies.
isä: Hyytiä, Matti [22.03.1836 Sakkola Saaroinen -
12.11.1919 Metsäpirtti Saaroinen], talollinen
äiti: Peltonen, Anna Maria [06.01.1844 Sakkola Jaama -
02.12.1912 Metsäpirtti Saaroinen]

Hyytiä, Paavo [11.07.1881 Sakkola Saaroinen - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu, työmies. Paavo oli punaisten
puolella. Hän ei kuulunut punakaartiin. Salomon ammut-
tiin Kiviniemessä 8.4.1918. Paavo oli naimisissa. Häneltä
jäi vaimo ja kaksi lasta.
isä: Hyytiä, Salomon [06.06.1848 Sakkola Saaroinen -
04.02.1930 Metsäpirtti Tappari], läksein
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äiti: Orava, Aune [26.07.1856 Sakkola Kosela - 12.01.1927
Metsäpirtti Saaroinen]

Hämäläinen, Aapro [15.04.1887 Sakkola Vanhajaama -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Aapro oli punais-
ten puolella. Hän ei kuulunut punakaartiin. Aapro vangittiin
30.3.1918. Hänet ammuttiin Kiviniemessä 8.4.1918. Paavo
oli naimisissa. Häneltä jäi vaimo ja poika.
isä: Hämäläinen, Taavetti [04.09.1856 Sakkola Saaroinen -
05.10.1926 Metsäpirtti Vanhajaama], talollinen
äiti: Pajari, Anni [20.02.1860 Sakkola Vanhajaama -
29.12.1936 Metsäpirtti Vanhajaama]

Hännikäinen, Matti [26.05.1888 Sakkola Kaarnajoki -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu, työmies. Mat-
ti kuului punakaartiin. Hänet mestattiin Kiviniemessä
8.4.1918.
isä: Hännikäinen, Antti [03.04.1864 Sakkola Kaarnajoki -
22.02.1936 Metsäpirtti Paloniemi], läksein
äiti: Lamppu, Aune [14.10.1850 Sakkola Raaju -
13.12.1890 Sakkola Kaarnajoki]

Karjalainen, Jopi [14.11.1895 Sakkola Terenttilä -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Jopi oli punais-
ten puolella. Hänet mestattiin Kiviniemessä 8.4.1918.
isä: Karjalainen, Juho [12.06.1866 Sakkola Terenttilä -
06.11.1923 Metsäpirtti Terenttilä], talollinen
äiti: Halonen, Helena [11.07.1867 Sakkola Riiska -
09.07.1945]

Metsäpirtin Saaroisissa asunut leski Aune Leppänen
[15.02.1858 Sakkola Kaarnajoki - 19.03.1934 Metsäpirtti
Saaroinen] menetti tänään kaksi poikaansa Sakkolan Ki-
viniemessä suoritetuissa mestauksissa. Vajaa kuusi vuot-
ta aikaisemmin hän oli menettänyt miehensä, Paavo Kiis-
ken [10.02.1839 Sakkola Saaroinen - 06.10.1912 Metsäpirt-
ti Saaroinen]. Ja nyt olivat siis vuorossa:

Kiiski, Juho [02.03.1882 Sakkola Saaroinen - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu. Juho oli punaisten puolella.
Hänet mestattiin Kiviniemessä 8.4.1918. Juholta jäi puoli-
so.

Kiiski, Martti [20.08.1892 Sakkola Saaroinen - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu. Martti oli punaisten puolel-
la. Hänet vangittiin 30.3.1918 ja mestattiin Kiviniemessä
8.4.1918.

Kiiski, Matti [19.08.1896 Sakkola Saaroinen - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu. Matti oli punaisten puolel-
la. Hänet vangittiin 30.3.1918 ja mestattiin Kiviniemessä
8.4.1918.
isä: Kiiski, Juho [30.07.1865 Sakkola Saaroinen -
26.05.1900 Sakkola Saaroinen], talollinen
äiti: Hyytiä, Anna [28.05.1871 Sakkola Saaroinen -
10.09.1944 Juva]

Peltonen, Matti [05.12.1892 Sakkola Saaroinen -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Matti oli
liittynyt punakaartiin. Hänet mestattiin Kiviniemessä
8.4.1918.
isä: Peltonen, Juoseppi [30.05.1844 Sakkola Saaroinen -
04.11.1896 Sakkola Saaroinen], talollinen
äiti: Hyytiä, Anna [17.02.1853 Sakkola Saaroinen -

21.08.1926 Metsäpirtti Saaroinen]

Susi, Simo [11.01.1893 Sakkola Korholanjaama -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Simo oli
punaisten puolella. Hänet vangittiin 30.3.1918 ja vietiin
Kiviniemeen, jossa ammuttiin kenttäoikeuden päätöksellä
8.4.1918.
isä: Susi, Matti [22.11.1860 Sakkola Vanhajaama -
06.05.1928 Metsäpirtti Korholanjaama], talollinen
äiti: Haapsaari, Helena [28.05.1866 Sakkola Haapsaari -
15.08.1941 ]

Susi, Eemil [03.12.1896 Sakkola Metsäpirtti - 08.04.1918
Sakkola Kiviniemi], mestattu, suutari. Eemil oli punaisten
puolella. Hänet mestattiin Kiviniemessä 8.4.1918 kenttäoi-
keuden päätöksellä. Eemililtä jäi vaimo.
isä: Susi, Juho [19.11.1866 Sakkola Metsäpirtti -
02.04.1931 Metsäpirtti Lapanainen], talollinen
äiti: Ukkonen, Anni [29.08.1863 Jaakkima Rukola -
16.11.1934 Metsäpirtti Lapanainen]

Urpanen, Pekka [20.11.1886 Sakkola Saaroinen -
08.04.1918 Sakkola Kiviniemi], mestattu. Pekka oli
punaisten puolella. Hänet vangittiin 30.3.1918 ja mestattiin
Kiviniemessä kenttäoikeuden päätöksellä 8.4.1918. Pekalta
jäi vaimo ja kaksi poikaa.
isä: Urpanen, Nuutti [20.04.1855 Sakkola Saaroinen -
17.07.1923 Metsäpirtti Haapsaari], tupalainen
äiti: Koppanen, Katri [21.07.1863 Sakkola Vilakkala -
17.01.1911 Metsäpirtti Haapsaari]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Vihollinen peräytyy Karjalan rinta-
malla
Raudussa ovat joukkomme vallanneet Raasulin kylän ja
aseman työntäen vihollisen 10 km rajan taakse. Raasulin
valtauksessa jäi saaliiksemme kaksi veturia sekä vaunuja,
200 laatikkoa tykin patruuneja, suuri määrä konekivääri-
vöitä ja kiväärejä. Vihollinen pakeni suinpäin. Samoin on
vihollinen työnnetty takaisin Korosaareen kaivamistaan va-
rustuksista.

Metsäpirtin kirkonkylään on vihollisen lentokone heittänyt
tänä aamuna kolme pommia ja myöhemmin 9 pommia va-
hinkoja aikaansaamatta.

Samoin heitti Raasulissa päin vihollisen lentokone pomme-
ja Raudun kirkonkylään aiheuttamatta vahinkoja.

Karjalan Armeijan Tiedonannot no 28, 08.04.1918

Raudun valloitus
Antrea, 6. Pääesikunnan aamutiedonanto.

Eilen tapahtumeen Raudun vallotuksen kulku on seuraa-
va: Jo toissapäivänä olivat meidän joukkomme työntäneet
rajan toiselle puolelle Palkealan kautta saarretulle vihol-
liselle avuksi pyrkivät venäläiset joukot. Osa joukoistam-
me puolestaan löi Raasulista käsin etenevät ryssät kakaisin
rajan taa. Yön kuluessa tekivät joukkomme useita kertoja
hyökkäysyrityksiä Raudun asemaa kohti. Eilen aamulla te-
ki vihollinen sitten erittäin kiivaan uloshyökkäysyrityksen
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päävoimillaan Maanselän suuntaan peittäen tätä yritystään
ankaralla tykkitulella päinvastaiseen suuntaan. Joukkomme
Maanselästä estivät kuitenkin vihollisen uloshyökkäyksen.
Samaan aikaan ryhtyivät joukkomme pohjoisesta ja idästä
hyökkäämään asemaa vastaan valloittaen vihollisen miehit-
tämät kivivarustukset ja hyökäten tämän jälkeen vihollisen
Maanselän kylää kohti pyrkiväin päävoimien selkään, joten
nämä joutuivat ristitulen alaiseksi ja tulivat näin ollen täy-
delleen lyödyksi. Vihollisella oli vielä eilisaamuna yli 2000
miestä, joista on jäänyt jälelle noin 800 vankeina. Viholli-
nen oli suurimmaksi osaksi venäläistä sotaväkeä. Saaliik-
si saimme 12 tykkiä, noin 40 konekivääriä, lukemattomat
määrät kiväärejä japatruuneja, yhden veturin ja suuremman
määrän rautatievaunuja ja ruokatarpeita.

Antrea, 7. Pääesikunnan päivätiedonanto:

Raudun taisteluiden aikana viholliselle Pietarista avuksi tul-
leet ja viime viikolla rajan taakse lyödyt venäläiset ryhtyi-
vät valmistelemaan itselleen asemia Raasulin asemalla, tar-
koituksella sopivan tilaisuuden tullessa hyökätä uudelleen
rajan yli. Tämän vuoksi valtasivat ratsumestari Elfwengre-
nin joukot tänään aamupäivällä Raasulin aseman, löivät sin-
ne asettuneen venäläisten suurilukuisen vihollisen ja ajoivat
sen 10 kilometsin päähän rajalta. Vihollisen mieshukka on
suuri. Sotasaaliina, jota paraillaan lasketaan, on saatu m. m.
2 veturia ja vaunuja, 200 laatikkoa tykin panoksia ja suuret
varastot konekiväärivöitä. Myöskin Sirkiänsaarella rajan yli
ajetut suurilukuiset vihollisvoimat yrittivät asettautua ase-
miin, mutta äkkirynnäköllä lyötiin tänään ja pakenivat.

Käkisalmen Sanomat 09.04.1918

Stora strider i Rautu
Östra frontens stab meddelar: I Rautu pågår som bäst stora
strider, vilkas utgång ännu är okänd. Striden får samtidigt
avgörande karaktär, då fienden hit hopat stora truppmassor.

Vid den tidigare drabbningen i Rautu stupade bl.a. jägaren-
borgargardisten A. Heimo fron Evo.

Arbetet 09.04.1918

Mitalilla palkittuja
Santeri Koskivaara, Metsäpirtti, 31.3. Lempaala, stupad.
Santerille myönnetty vapaudenristi, 4. luokka. Hän kaatui
Lempaalassa 31.3.1918.

Öfverbefälhafvarens för Republiken Finlands Trupper,
Dagorder no 38, 11.04.1918

Karjalan Armeijan Tiedonannot no 33, 19.04.1918

Vapaussodan uhrit, 12.04.1918
Peltonen, Filemon [04.03.1897 Sakkola Metsäpirtti -
12.04.1918 Kivennapa Lipola]
Filemon oli punakaartin jäsen. Hän kaatui Lipolan taiste-
luissa 12.4.1918.
isä: Peltonen, Juho [28.06.1861 Sakkola Vanhajaama -
31.01.1936 Metsäpirtti kk], talollinen
äiti: Makkara, Helena [08.01.1859 Sakkola Volossula -
16.02.1917 Metsäpirtti kk]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Mitalilla palkittuja
Juho Timofejeff haavoittunut 25.3.1918 pahasti Raudussa
Tahvo Peltonen haavoittunut 25.3.1918 Raudussa
Elias Viskari haavoittunut 16.04.1918 Kivennavalla
Aleks Myöhänen haavoittunut 4.4.1918 Raudussa
Antti Nännimäinen haavoittunut 4.4.1918 Raudussa
Benjam Pusanen haavoittunut 30.3.1918 Raudussa
Jooseppi Ryyppö haavoittunut 4.4.1918 Raudussa

Öfverbefälhafvarens för Republiken Finlands Trupper,
Dagorder no 41, 16.04.1918

Metsäpirtin työväenyhdistys -
18.04.1918
Tämän yhdistyksen toiminta ei kestänyt vuottakaan, kun
suojeluskunnan esikunnan käskystä sen omaisuus takavari-
koitiin, ’kymmeniä parhaita tovereita pantiin kahleisiin nä-
lällä masennettaviksi ja kymmenet luokkakoston uhreina
tulivat murhatuiksi.Tämän ajan yhdistyksen päätoimipaik-
kana oli Kosela.

SDP:n arkisto, Työväen arkisto

Ylioppilas Santeri Koskivaara
Katkeralla surulla ilmoitamme että rakas poikamme Yliop-
pilas Sanetri Koskivaara kaatui sankarina taistelussa kodin
ja isänmaan puolesta Lempäälän taistelukentällä 24 v van-
hana, suruksi ja kaipaukseksi isälle ja äidille neljälle vel-
jelle, kolmelle sisarelle, sedälle, sedän tyttärelle, veljen vai-
molle ja hänen tyttärelleen.

Miks kaaduit roistoinkuulista
Sä kunnon nuorukainen;
Jätit ijäks’ suremaan
Rakkaat kotilaiset.

Ainoastaan täten ilmoitetaan, että surusaatto lähtee tiistaina
23 p:nä klo 12 päiv vainajan kodista Metsäpirtin veljeshau-
dalle.

Käkisalmen Sanomat 20.04.1918

Vapaussodan uhrit, 20.04.1918
Hyytiä, Tahvo [19.07.1894 Sakkola Saaroinen - 20.04.1918
Kivennapa]
Tahvo oli valkoisten puolella. Hän liittyi 16.02.1918 Metsä-
pirtin suojeluskuntaan ja otti osaa Kivennavan Kauksamon
kylän taisteluihin punakaarteja vastaan. Siellä hän menetti
henkensä 20.4.1918. Tahvo haudattiin 27.4.1918 Metsäpir-
tin sankarihautaan. Hän oli poikamies.
isä: Hyytiä, Aapro [06.03.1871 Sakkola Saaroinen -
04.11.1942 Rantasalmi], talollinen
äiti: Hämäläinen, Varpu [02.01.1871 Sakkola Vanhajaama -
22.05.1959]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Tahvo Hyytiä
Rakas poikamme Metsäpirtin Suojeluskunnan sotilas
Tahvo Hyytiä
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Kuva 1: Tahvo Aapronpoika Hyytiä liittyi suojeluskuntaan
16.02.1918 ja kaatui Kivennavan Kauksamolla 20.04.1918.
Todistus kirjoitettu 04.05.1932

Saaroisten kylästä, synt. 19.07.1894, kaatui sankarina tais-
telussa Kivennavan Kauksamon kylässä huhtik. 20 pnä
1918. Meidän kanssamme jäivät aina kuuliaista ja hyväkäy-
töksistä Tahvoamme kaipaamaan 3 veljeä, 1 sisar, isän isä,
5 setää, täti, 2 suursetää perheineen, muuta sukulaiset, ystä-
vät ja aseveikot.
Varpu ja Aapro Hyytiä
Virsi. 449: 6, 7
Vainajan hautaus toimitetaan tiistaina huhtik. 30 p:nä Met-
säpirtin kirkossa, jonne surusaatto lähtee vainajan kodista
klo 12 aikaan.

Käkisalmen Sanomat 27.04.1918

Vapaudenmitaleja
Matti Hatakka (haavoittunut) Metsäpirtistä on saanut 2. luo-
kan vapaudenmitalin.

Käkisalmen Sanomat 27.04.1918

Santeri Koskivaara
In memoriam

Viime kuun 23 pnä laskettiin haudan lepoon metsänhoidon
ylioppilas Santeri Koskivaara Metsäpirtin Vaskelasta, kaa-
tunut maaliskuun 31 p:nä Lempäälässä.

Mielestä unohtumaton on tämä hautajaistilaisuus. Kolman-
nelle tuhannelle kohoava kansanjoukko, joka oli tullut saat-
tamaan sankaria viimeiseen lepoon, parhaiten todisti, mikä
tappio, ei vain sukulais- ja tuttavapiirille, vaan koko seutu-
kunnalle oli hänen kuolemansa kohdannut. Hän oli todella
se, johon ei ainoastaan koti, vaan koko tienoo parhaimmat
toiveensa kohdisti. Mutta toiveet raukesivat ja elämä loppui
kesken.

Santeri Koskivaara oli tullut ylioppilaaksi Käkisalmen yh-
teiskoulusta v. 1914. Metsänhoitajatutkinnosta oli hänellä
enää vain hiukan jäljellä, kun tuli väliin toinen tärkeämpi,
lähtö isänmaan puolesta taisteluun. Ja sen taistelun hän lop-
puun suoritti.

Ken tunsi Santeri Koskivaaran, hän muistaa avokatseisen
suoraryhtisen ja rehellisen miehen täynnä intoa ja eteenpäin

pyrkimistä. Lukujensa ohella oli hän innokas kansanvalis-
tuksen ja kotiseutututkimuksen harrastaja ja suunnitteli laa-
jaa teosta kotiseudustaan biologian ja kansantieteen kannal-
ta.

Hän, joka ei pikku matoseltakaan pitänyt oikeutenaan riis-
tää henkeä, näki velvollisuutensa vaativan lähteä ensim-
mäisten joukossa taisteluun, sanoen palaavansa vasta silloin
kun koko Suomi on valkoinen tai hän kylmä. Hän palasi kyl-
mänä, mutta Suomikin on kohta valkoinen.

Käkisalmen Sanomat 02.05.1918

Vöyrin sotakoululaisista
ovat palkitut:

Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seu-
raavat sankarit, jotka suojellessaan laillista yhteiskuntaelä-
määmme ovat kaatuneet, taisteluissa saamiinsa haavoihin
kuolleet tai haavoittuneet, palkitut:

1 luokan vapaudenmitalilla
Juho Timofejeff Metsäpirtistä

2 luokan vapaudenmitalilla
Matti Hatakka Metsäpirtistä

Käkisalmen Sanomat 04.05.1918

Raudun taisteluista
Otteita artikkelista

Ylimääräinen juna lähtee Rautuun klo 4 aamulla. Koeta
päästä mukaan.

Etelä-Savo 04.05.1918

Pietarista Tampereelle
Jo kapinan alussa päätti joukko Pietarissa asuvia suoma-
laisia lähteä yrittämään rajan yli valkoisten puolelle. Hei-
tä oli kaikkiaan noin parikymmentä. Yritys oli uhkarohkea,
sillä rajaa vartioivat kaikkialla punaiset. Muutamat onnis-
tuivat väärillä passeilla jotenkuten keinottelemaan itsensä
Suomen puolelle, toiset sitävastoin lähtivät hevosella ajaen
kulkemaan kaaressa itäänpäin välttääkseen punasten väijy-
tyksiä. Aseita varustettiin mukaan myös, kun tiedettiin, et-
tä valkoisilla oli puute niistä. Neljä konekivääriä sekä reel-
linen kiväärejä saatiin hankituksi. Kaksi joukkueesta jou-
tui Toksovan kylän lähellä koko lailla kriitilliseen asemaan,
kun puniikkivartio aokoi ruveta penkomaan kuormia. Jo-
ku silloin paikkakunnan miehistä huusi: Mitäs tuosta turhaa
nuuskit, Toksovalaisiahan me kaikki ollaan, ja punikki jätti
heidät rauhaan.

Kahden muun oli käydä myös hullusti jo Pietarissa, sillä
juuri kun he olivat lähdössä, pidättivät punakaartilaiset hei-
dät; kuitenkin olivat ryssät onneksi punaisissa riekaleissaan
yhtä persoja rahalle kuin vanhat tsaarivallan kätyritkin, 100
ruplalla ostivat miehet itsensä vapaiksi ja jatkoivat matkaan-
sa.

Rajan yli tultiin onnellisesti ja suunnattiin Metsäpirttiin, jo-
ka jo oli valkoisten hallussa. Siellä ensin oudoksuttiin tu-
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lokkaita, mutta kun saivat kuulla, mitä miehiä oltiin, silloin
otettiin auliisti vastaan ja tuotiin esille, mitä parasta oli.

Sakkolassa oli jo juhlallinen vastaanotto, paikallinen suoje-
luskunta muodosti kunniakujan, kirkkoherra piti puheen ja
vielä oli komeat juhlapäivälliset.

Täältä jatkettiin matkaa Antreaan ja sieltä ilman pitemmittä
seikkailuitta Vaasaan.

(Nämä tapahtumat olivat ennen Tampereen taistelujen alka-
mista)

Uusi Aura 07.05.1918

Iivari Kuoppa
yksi punaisten hirmuvallan uhreja, surmattiin Koivistolla
helmikuun 16 p:nä. Kuoppa oli syntynyt Metsäpirtissä huh-
tik 8 p:nä 1891. Käytyän Sortavalan seminaarin, tuli hän
opettajaksi Koiviston Vatnuorin kansakouluun, jossa toimi
useita vuosia. Paikkakunnallaan otti hän innokkaasti osaa
kansanvalistustyöhön. Niinikään toimi hän tämän lehden
asiamiehenä useita vuosia. Luonteeltaan oli Kuoppa hiljai-
nen ja ystävällinen, ja tämän johdosta oli hän erittäin pidetty
henkilö paikkakunnallaan.

Viipuri no 24, 11.05.1918

Tulitikkuja
a 49 mk laatikko
myy
E Leimola
Metsäpirtti

Käkisalmen Sanomat 11.05.1918

Haavoittuneita ja mitaleilla palkittuja
Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seu-
raavat sankarit, jotka suojellessaan vapauttamme ja laillis-
ta yhteiskuntaelämäämme, ovat kaatuneet, taisteluissa saa-
miinsa haavoihin kuolleet taikka haavoittuneet, palkitut:

Jooseppi Hyytiä, Rautu, 14.4. Rautu, Karjalan 2 rykm, II
luokan vapaudenmitali

Ylipäällikön päiväkäsky n:o 58, 12.05.1918

Vapaussodan uhrit, 20.05.1918
Puikkonen, Simo [17.12.1882 Sakkola Joentaka -
20.05.1918 Käkisalmi], työmies. Simo taisteli val-
koisten puolella. Hän liittyi Metsäpirtin suojeluskuntaan
30.1.1918. Hän haavoittui Mäkrällä 28.3.1918, siirrettiin
Käkisalmen sairaalaan, jossa kuoli lähes kaksi kuukautta
myöhemmin. Simo on haudattu Metsäpirtin sankarihau-
taan.
isä: Puikkonen, Kaapre [06.09.1850 Sakkola Joentaka -
08.09.1926 Metsäpirtti Joentaka], tölliläinen
äiti: Haapsaari, Vappu [09.09.1854 Sakkola Haapsaari -
01.07.1914 Metsäpirtti Joentaka]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Karjalan Armeijan Invaliidirahaston
hyväksi
toimeenpannaan Metsäpirtin Nuorisos talolla ja sen edus-
talla sunnuntaina t k:n 19 päivänä, alkaen klo 4 iltap

Monipuolisesta ohjelmasta mainittakoon nn soitto- ja lau-
luesitykset, juhlaruno, puheet, leikillinen esitelmä (’Ku-
nigas vaiko presidentti?’), melodraama ja huvinäytelmä
’Mestarin nuuskarasia’ (kirj R Kiljander)

Sisäänpääsymaksut: 5:-, 3 :- ja 2 :-
Toimikunta

Käkisalmen Sanomat 18.05.1918

Kuntakokous: 21.05.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa toukokuun 21 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Luettiin Viipurin l Maaherran kirjelmä kuluvan toukok 4 pl-
tä No 2129, jonka johdosta päätettiin kunnan elintarvelauta-
kunta pysyttää entisellään ja jatkaa sille valtuuksia epämää-
räiseksi ajaksi toimia elintarvelain mukaisesti.
Samoin päätettiin, että kunnan elintarvelautakunta toimii
kuntakokouksen valtuuttamana viljelyslautakuntana, sikäli
kuin tarve vaatii.

3 §

Elintarvelautakunnan tarvitseville jaettavia kevätsiemenvil-
joja päätettiin jaettavaksi siten, että viljan saaja tuopi syk-
syllä sadostaan saamansa siemenmäärän kiloissa takaisin li-
sättynä 10 % saamastaan määrästä, uhalla että jos laimin-
lyöntiä viljan takaisin tuonnissa tapahtuu, elintarvelauta-
kunnalla on oikeus tämä määrä viljaa ostaa laiminlyöjän
kustannuksella.

4 §

Andrei Sidorowan lesken maantielohkolla oleva rumpusil-
ta päätettiin teettää täyteen kuntoon kunnan kustannuksella,
jonka jälkeen asialliset ovat velvolliset hoitamaan sen itse.
Korjauksen huoltaa kunnallislautakunta.

Ilmoitetaan, että tyytymätön näihin päätöksiin saapi lailli-
sessa järjestyksessä valittaa Viipurin l Maaherralle

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnäolleina
Simo Susi
Juho Tuohioja
Heikki Hatakka

Kihloissa
Hilda Maria Koppanen ja Emil Eeva
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Metsäpirtti

Käkisalmen Sanomat 23.05.1918

Johtajamiesopettajan virka
Metsäpirtin kunnan Kirkonkylän kansakoulun johtokunta
julistaa täten mainitun kansakoulun Johatajamiesopettajan
viran Johtokunnalta haettavaksi koevuosille 30 päivän ku-
luessa tätä päivää lukuunottamatta. Virkaa, johon on as-
tuttava 1 p:nä elokuuta, seuraa tavallisen valtioavun lisäksi
kunnalta 533 mk 33 p rahapalkka, vapaa asunto, polttopuut,
öljyvalo, viljeltyä peltomaata hehtaarin ala sekä niittyä noin
puolen hehtaarin ala ynnä hakamaa kahdelle lehmälle.

Metsäpirtissä 10 p:nä toukokuuta 1918.
Johtokunta

Opettajain lehti no 9, 24.05.1918

Sankarivainajia
Hyytiä, Tahvo, Metsäpirtti.

Talollisen poika, synt. Saaroisten kylässä 19.7.1894. Van-
hemmat talollinen Aapro Hyytiä (s. 1870) ja Varpu Hämä-
läinen (s. 1872). Kävi kansakoulun sekä kuului nuoriso- ja
raittiusseuraan. Harrasti lukemista. Liittyi Metsäpirtin suo-
jeluskuntaan 10.2.1918. Otti osaa Raudun ja Kivennavan
taisteluihin. Kaatui 20.4.1918 Kivennavan Kauksamon ky-
lässä kuolettavasta luodista, joka sattui rintaan hyökättäessä
metsästä punaisten juoksuhautoihin. Haudattiin 27.4. Met-
säpirtin yhteiseen sankarihautaan, jonka patsaassa on hänen
nimensä. Naimaton.

Jäske, Mikko, Metsäpirtti.

Maanviljelijän poika, synt. 2.1.1895. Vanhemmat maanvil-
jelijä Juho Jäske ja Maria Koskinen. Käytyään 13.5.1908
Metsäpirtin kansakoulun Jäske antautui maanviljelystöi-
hin isänsä talossa. Kuului Metsäpirtin nuorisoseuraan. Liit-
tyi 2.11.1917 Metsäpirtin suojeluskuntaan ja oli muka-
na Raudun Rintamalla. Ollessaan vahtipalveluksessa Rau-
dun Palkealan kansakoululla hän sai surmansa vahingonlau-
kauksesta 5.3.1918. Haudattu yhteiseen hautaan Palkealaan
10.3.1918. Naimaton. Pietinen, Kustaa, Metsäpirtti. Kau-
panhoitaja, synt. Raudun Sirkeinsaaren kylässä 22.8.1893.
Kävi kansakoulun. Oli Raudun Osuuskaupan haaraosas-
ton hoitaja. Liittyi tammikuussa 1918 Raudun suojeluskun-
taan. Otti kaiken aikaa osaa Raudun verisiin taisteluihin,
aluksi ryhmäpäällikkönä, sitten lähettinä ja lopulta joukku-
een johtajana. Haavoittui 28.3. Raasulin aseman valtaukses-
sa. Kuoli 6.4.1918 Kiviniemen kenttäsairaalassa. Haudattu
15.4. Metsäpirtin yhteiseen veljeshautaan. Naimaton.

Puikkonen Simo, Metsäpirtti.

Työmies, synt. Metsäpirtin Joentakana 17.12.1882. Van-
hemmat Kaapro Juhonpoika Puikkonen (s. 6.9.1850) ja Var-
pu Simontytär Haapsaari (s. 9.9.1854, k. 8.7.1914). Liit-
tyi 30.1. Metsäpirtin suojeluskuntaan ja 10.2.1918 Karjalan
armeijakunnan I rykm. III pat. Otti osaa Raudun taistelui-
hin alusta alkaen ja haavoittui Raudun Mäkrällä 28.3.1918.
Kuoli haavoihinsa Käkisalmen sairashuoneella 20.5. Hau-
dattu Metsäpirtin Sankarihautaan, jolle pystytetyssä pat-
saassa on hänen nimensä. Naimaton.

Kuva 2: Vaskelan suojeluskuntalaisia konekivääriharjoituk-
sissa

Maakansa

Terve pitkästä aikaa Maakansa sekä
sen lukijakunta!
Sillä olimmehan niin kauan toisistamme erotetut, syystä jo-
ka on kaikille tunnettu. Me täällä raukalla rajaseudulla sääs-
tyimme joutumasta taistelutantereeksi tällä kertaa, vaikka
uhattuahan se meidän seutu aina on niin kauan kuin idän
vainolainen kiiluvin silmin rajan tuolta puolen Suomeam-
me silmäilee.

Mutta turhaan se sitä tekee, sillä ei sen ole hyvä enää läh-
teä tälle puolen rajaa, sillä nythän sitä vastassa olisi ja on
Suomen nuori sankariarmeija, joka jo on niille osottanut,
kuinka Suomen karhu elämöi. Siitä on täältäpäin selvimpä-
nä todisteena Raudun taistelut ja voitto, sillä Raudun tais-
telujen ryske oli meitä aivan lähellä. Sodan musiikki kuului
kaikissa äänilajeissaan, hyvin näkyivät tulipalojen sauhut.

Samalla täytyy häpeällä mainita, että täällä oli kiihkeimpiä
punaisia mennyt Venäjälle ja sieltä punakaartiin, jossa sitten
marssivat omaa maataan, veljiään ja toisiaan vastaan. Miksi
näin tapahtui, kiitos siitä sosialistiagitaattoreiden vihankyl-
völle ja muutamille täkäläiselle ”demokratian” lietsojille, ja
ennen kaikkea ”Työ”-lehdelle, joka ennen aina maalasi pi-
rua seinälle, mutta nyt niittäkööt mitä ovat kylväneet.

Mutta onhan täälläkin suurin osa niitä, jotka ovat tarttuneet
kivääriin, Suomen ja sen kotien puolesta, josta kiitos ja kun-
nia heille!

Lopuksi muutama sana Metsäpirtin asetovereille. Nyt on
kevät ja se tuntuu kaikkialla luonnossa. Tuntukoon se myös
ihmismielissä. Antakaa kevättuulahduksen puhaltaa myös
aatetoimintaanne, sillä nyt on siihen taas otollinen aika. He-
rättäkää niitä, jotka vielä nukkuvat talviuntaan. Päivä on jo
noussut, kaikki siis työhön ja toimintaan.

Maakansa 27.05.1918

Metsäpirtin kunnan Kirkonkylän kan-
sakoulun
johtokunta julistaa täten mainitus kansakoulun johtajamie-
sopettajan johtokunnalta haettavaksi koevuosille 30 pivän
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kuluessa, tätä päivää lukematta. Virkaa, johon on astuttava
1 p:nä elokuuta, seuraa tavallisen valtioavun lisäksi kunnal-
ta 533 mk 33 p rahapalkkaa, vapaa asunto, polttopuut, öl-
jyvalo, hehtaarin ala viljeltyä peltomaata sekä niittyä noin
puolen hehtaarin ala ynnä hakamaa kahdelle lehmälle.

Metsäpirtissä 10 p:nä toukok 1918
Johtokunta

Suomalainen Virallinen Lehti 27.05.1918

Kihloissa
Emmi Hiiri
Mikko Viskari
Säkkijärvi Metsäpirtti

Maikki Myöhänen
Arvi Ukkonen
Metsäpirtti

Karjala 28.05.1918

Metsäpirtin kunnan karjakon toimi
julistetaan täten hakukelpoisten haettavaksi ennen 30 päi-
vää kesäkuuta. Palkkaa on 60 markkaa kuukaudessa, va-
paa kyyti ja ylöspito toimitusmatkoilla, poikimis- ja sai-
rausavustuksista maksetaan lisäpalkkaa 1 markka 25 pen-
niä reisulta. Toimeen on astuttava heti kutsun saatua. Kah-
den kuukauden irtisanomisaika on kummaltakin puolelta.
Hakemukset on osoitettava Metsäpirtin kunnallislautakun-
nalle, Metsäpirtti.

Metsäpirtissä 24 p toukok 1918
Kunnallislautakunta

Karjala 28.05.1918

Vapaussodan uhrit, 29.05.1918
Hämäläinen, Tahvo [22.11.1887 Sakkola Saaroinen -
29.05.1918 Kuopio]
Tahvo oli punaisten puolella. Hänet vangittiin 6.4.1918.
Tahvo menehtyi sairauteen vankileirillä Kuopiossa
29.5.1918. Häneltä jäi vaimo ja tytär.
isä: Hämäläinen, Aapro [09.07.1853 Sakkola Saaroinen -
15.09.1927 Metsäpirtti Saaroinen], talollinen
äiti: Peltonen, Anna [22.10.1850 Sakkola Vanhajaama -
23.03.1912 Metsäpirtti Vanhajaama]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Haavoittuneita ja mitaleilla palkittuja
Aapro Hämäläinen haavoittunut Kivennavalla 20.4.1918
Topias Kytänen haavoittunut 17.4.1918 Valkjärvellä Ju-
ho Lemmetti haavoittunut 20.4.1918 Kivennavalla August
Paksu haavoittunut 4.4.1918 Raudussa Simo Puikkonen
haavoittunut 1.4.1918 Raudussa

Ylipäällikön päiväkäsky n:o 65, 30.05.1918

Metsäpirtin suojeluskunta - vapausso-
ta
Kertomus Metsäpirtin suojeluskunnan synnystä ja toimin-
nasta Vapaussodan aikana

Koska olot v. 1917 olivat epävarmat varsinkin Venäjän ra-
jalla, täällä Metsäpirtissä päätti Metsäpirtin pitäjän maata-
lojen tuottajain paikallisyhdistyksen toimikunta, johon kuu-
luivat talollinen J Eeva, J Koskivaara, A Hatakka, J Ahtiai-
nen ja K. A. Sihvo kokouksessaan 8 pnä syyskuuta 1917
perustaa Suojeluskunnan paikallisen järjestys toimikunnan
nimellä ja päätti kutsua kokoon kunnalliset piirimiehet ja
pyytää heitä yhteistyöhön paikallisyhdistyksen kanssa. Sa-
malla valitsi kokous 75 miestä eri kylistä, luotettavia kansa-
laisia, järjestystoimikuntaan, jotka kylittäin valitsivat itsel-
leen johtajat eli osaston päälliköt ja Osastot yhdessä yhtei-
sen päällikön. Peittääkseen ryssiltä ja urkkijoilta toimikun-
nan tarkoitusta päätti kokous alistaa järjestystoimikunnan
Nimismiehen käskyjen valtaan, että toimikunnan tarkoitus
oli suojata paikkakuntalaisia tänä aikana kaikenlaisista vä-
kivaltaisuuksista ja säilyttää lain turvallisuuden. Myös päät-
ti kokous esittää tämän asian kuntakokoukselle. Kuntako-
kouksessa asia yksimielisesti hyväksyttiin ja valittiin lisää
miehiä, joten järjestystoimikuntaan tuli kaikkiaan 160 mies-
tä. Mukana olivat myöskin työläisiä edustava, Metsäpirtin
Koselan työväenyhdistys. Kokoukseen (jo ? ilmoitti päytä-
kirja ...? siinä paikalliselle järjestys tai kunnalle ??), että jos
mitä epäjärjestystä paikkakunnalla sattuu, niin avustaa Työ-
väen yhdistys järjestystoimikuntaa. Pöytäkirjan olivat kir-
joittaneet työväen yhd. puheenjohtaja A. Orava ja kirjuri
Aug Karppanen.

Järjestystoimikunta oli tarkoitettu alkuaan ainoastaan Rys-
siä vastaan, sillä siihen kuului osa työväenyhdistyksen jä-
senistä, muun muassa Terenttilän T.väen yhd. esimies Ma-
nu Karjalainen. Järjestystoimikunta kokoontui kokoukseen
Metsäpirtin Nuorisoseuran talolla 20 pnä syyskuuta 1917 ja
valitsi päällikökseen opettaja K. A. Sihvon ja päälliköksi
taloll Salomon Suden, myöskin valittiin samassa paikassa
kylän päälliköt ja päätettiin panna toimeen yövartiointi, jo-
ta suoritettiin koko syksy aina vapaussotaan alkamiseen as-
ti; aseistuksena puukot, kirveet ja kasakat. Myöskin saapui
paikkakunnalle jääkäri Haikonen 15.11.1917, joka piti 2si
päiväiset harjoitukset ja oli innostus paikkakunnalla suuri.
Harjoituksiin otti osaa 200 miestä, kaikki sujui hyvin aina
punaiseen viikkoon saakka, jolloin paikkakunnan työläiset
erosivat suojeluskunnasta. Kun hälyytettiin kokoon I si vii-
koksi SK eivät he saapuneet.

Kun Kaljusen rangaistus retkikunta saapui Pyhäjärvelle ja
Rautuun, koettivat Metsäpirttiläiset ennättää avuksi Pyhä-
järven suojeluskunnalle opettaja Sihvon johdolla 38 miehen
vahvuisella joukkueella haulikoilla ja I-dellä kiväärillä va-
rustettuna. Toisten jäädessä omalle paikkakunnalle mahdol-
listen yllätysten varalta. Mutta ehtivät Sakkolaan asemalle.
Kun saivat tiedon, että Kaljusen retkikunta oli sivuuttanut
Sakkolan mennen Rautuun, katsottiin parhaaksi kääntyä ta-
kaisin, sillä peljättiin Kaljusen tulevan myöskin Metsäpirt-
tiin, jota ei kuitenkaan tapahtunut.

Punasen viikon aikana oli SK aina koolla vuorotellen 80
miestä toisten ollessa tarvittaessa hälyytysvalmiina koto-
naan. Aseistus oli huonoa, ainoastaan 27 haulikkoa ja 3 ki-
vääriä, ammuksia ei ollut kun muutamia haulikoihin valet-
tuja lyijyluoteja. Mitään mainittavampaa ei tapahtunut 20
päivään tammikuuta 1918. Tammik 21 pnä 1918 lähtivät
ensimmäiset Metsäpirttiläiset, 22 miestä, opettaja Sihvon
johdolla sotatoimiin. Matkustivat Raudun asemalle, josta
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asemapäällikkö oli luvannut ylimääräisen junan Hiitolaan,
mutta Rautuun karkasi junan kuljettaja ja ilmoitti punakaar-
tilaisille Metsäpirttiläisten tulosta, jotka taas antoivat ase-
mapäällikölle määräyksen, että jos lähettää junan seuraa-
vasta. Hänet sitten jatkettiin matkaa hevosella seuraavalle
asemalle, jonne asemapäällikkö tilasi junan, sitte matkus-
tettiin Hiitolaan, käytiin puhdistamassa Käkisalmi ja Sim-
peleen punakaarti.

Sitte Helmik 2 pnä komennettiin Metsäpirtin joukkue In-
kilän asemalle Rataa vartioimaan, jossa se oli I den viikon
vaan mieli paloi rintamalle, ja sähkösanomalla saatettiin tie-
to Antrean asemalle, että me tahdomme taistella, eikä ol-
la rintaman takana, johon saatiin vastaus 10.2.1918. ’Tul-
kaa Antreaan, Sihvo’. Kun saavuimme Antrean asemalle,
oli kapt Sihvo vastassa, antoi määräyksen, menkää Nosku-
aan auttamaan salakähmään ryssille selkään. Silloin vasta
alettiin ymmärtää, että on tosi kysymyksessä. Sitte pidet-
tiin vartiota Kuukaupissa ja oli Metsäpirttiläinen Koskivaa-
ra tähystämässä, kun ensimmäinen tykin laukaus ammut-
tiin Antrean rintamalla 13.2.1918. Sitten menivät Metsäp
joukkue etujoukkona Noskuaan, josta Ryssät olivat pötki-
neet pakoon 13.2.1918. Yöllä kävi kaksi ryhmää tieduste-
luretkellä luultavasti Branderin määräyksestä. Tiedustelijat
ajoivat suoraan punaisten majoituspaikkaan Pullilassa, jos-
ta pääsivät hiipimään kumminkin hiljaa pois ja ilmoittivat
missä punaiset sijaitsivat. Aamulla 15.2.1918 olivat Metsä-
pirttiläiset ensimmäisenä taisteluissa Pullilassa, josta punai-
set pötkivät karkuun pienen kahakan jälkeen. Meikäläisiä I
haavoitettiin (??), joka pudotessa matkalla kuoli. Pullilasta
löydettiin 4 miestä valkoisia sotilaita alastomaksi ryöstetty-
nä ja rääkättynä, heiltä olivat silvottu eri ruumiin osat jo-
kaiselta se teki kammottavan vaikutuksen meikäläisiin soti-
laisiin ja jokainen itse mielessään vannoi kostavansa noil-
le ihmisrääkkääjäpedoille. 16.2.1918 täytyi peräytyä pois
Pullilasta punaisten ylivoiman pakoittamana. 18.2.1818 oli
aamulla jännittävä päivä, kun tuli määräys hyökätä takai-
sin Pullilaan kapteeni Sihvoneen lähti miehinensä Pullilaan.
Luutnantti Brander Metsäpirttiläisen jouk. kanssa (28 mies-
tä) valmistautui (??) uutta hyökkäystä varten, mutta kun oli
päästy Noskuaan, ...
(lähde loppui)

Metsäpirtin suojeluskunta

Kansan kanta hallitusmuotokysymyk-
sessämme
Metsäpirttiläiset kannattavat tasavaltaa

Metsäpirtissä pidettiin suojeluskunnan alkuunpanosta ylei-
nen kansalaiskokous hallitusmuotokysymyksen johdosta
toukokuun 28 päivänä. Kokouksen, johon oli saapunut
monsatalukuinen kansanjoukko, avasi herra Pulkkinen pu-
heella. Sen jälkeen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sa-
lomon Susi ja kirjuriksi opettaja Toiviainen. Alustuksen val-
tiomuotokysymyksestä esitti opettaja Sihvo, jonka jälkeen
seurasi vilkas keskustelu. Kokous, seurakunnan kirkkoher-
raa lukuunottamatta, oli yksimielisesti tasavallan puolella ja
päätti Suomen kansaneduskunnalle lähettää kokouksen hy-
väksymät ponnet:

Metsäpirtin kuntalaiset, kokoontuneina monisataislukuisi-
na kansalaiskokoukseen keskustelemaan maamme hallitus-

muotokysymyksestä, ovat päättäneet koollaolevan eduskun-
nan jäsenten tietoon saattaa seuraavaa:

1) Että eduskunnan päätöksellä viime joulukuun 6 päivältä
perustettu hallitusmuoto on tasavaltaisena pysytettävä;

2) Yleistä, yhtäläistä äänioikeutta ei saa eduskunnan ko-
koonpanoon nähden muuttaa; ja

3) Järjestysvalta ja maan sotalaitos ovat kehitettävät mielel-
tään ja kieleltään suomalaisiksi, tasavallan ja oikeuden vah-
vaksi turvaksi.

Samalla kokous lausuu maamme ruotsalaisille syvän pahek-
sumisensa heidän harjoittamastaan sorrosta suomenkieltä
vastaan.

Käkisalmen sanomat 31.05.1918

Karjalan Aamulehti 02.06.1918

Inkeri haluaa liittyä Suomeen
Eduskunnan puhemiehelle on Lempaalan kirkkoherra P
Sonni ja kolme Lempaalan pitäjän talollista lähettänyt kir-
jelmän, jossa he kääntyvät Suomen hallituksen ja eduskun-
nan puoleen hartaalla pyynnöllä, että nämä tekisivät kai-
ken voitavansa rajantakaisen Suomen heimon tilan ja kohta-
jon lieventämiseksi. Inkerin suomalainen väestö on nykyi-
sin, sanotaan kirjelmässä, venäläisten rosvojoukkoken hir-
muvallan alaisena. Asukkaiden henki ja omaisuus on ali-
tuisesti vaarassa ja raakuus ja hirmuvalta vallitsee. Inkerin
suomalaiset ovat vuosisatoja olleet venäläisen sorron alla,
mutta siitä huolimatta he ovat pysyneet suomalaisina kie-
leltään ja mieleltään. He ovat ammentaneet henkisiä voimia
kulkkuutin lähteistä ja he ovat evankelis-luterilaisia uskon-
noltaan. Suomalaisilta veljilta he ovat aina toivoneet apua.ja
erittäinkin toivovat sitä nyt, kun kansan asema murhaavien
ja ryöstävien venäläisten punakaartilaisjoukkojen takia on
mitä tukalin ja kauhistuttavin. Nyt kun Suomi on tullut itse-
näiseksi, on oikea hetki, että Inkerin paljon kärsinyt suoma-
lainen suku saisi kansalliset oikeudet Suomen heimon kes-
kuudessa. Kirjelmänsä lopussa lähettäjät lausuvat pohjois-
Inkerin väestön suuren enemmistön toivovan, että Inkerin
maa, ainakin sen pohjoinen osa, liitetäisiin Suomen yhtey-
teen.

Käkisalmen sanomat 31.05.1918

Palstatila
myydään rakennuksineen Suvannon rannalta, pinta-ala on
11,140 neliömetriä ja asuinrakennus hyvä tupa etehisen
kanssa, navetta johon sopii 2 tahi 3 lehmää, nämä sijaitsee
maantien ja Suvannon välillä aivan veden rannalla kauniil-
la paikalla, myy allekirjoittaja Smk 3000 :-. Sama myy toi-
sen palstatilan rakennuksineen, jossa on vain 1 tupa etehi-
sen kanssa, pinta-ala on 19200 neliömetriä, sijaitsee maan-
tien varrella 1/4 kilometriä Laatokan järvestä, myydään Sml
2000:-. Sama myy ison maatilan, jonka pinta-ala on 40 heh-
taaria ja uudenaikaiset rakennukset, kaikki uudet, sijaitsee
valtamaantien varrella 8 kilometriä Raudun asemalta, met-
sää yli talon tarpeen, tänä kesänä kylvetty 10 hehtolitraa
kauraa, niitty on vielä uudistavatta savipohjamaata, myy-
dään kaikkine kasvineen Smk 35000:-.
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Juho Lamppu
Metsäpirtti Raaju

Karjala 01.06.1918

Vapaussodan uhrit, 04.06.1918
Kuoppa, Anna Roosa [05.08.1896 Sakkola Martinkorhola -
04.06.1918 Sortavala]. Anna Roosa oli punaisten puolella.
Hänet vangittiin 6.4.1928 ja toimitettiin Sortavalaan vanki-
leirille, jossa hän kuoli isorokkoon.
isä: Kuoppa, Martti [24.12.1867 Sakkola Metsäpirtti -
25.12.1930 Metsäpirtti Martinkorhola], palstatilallinen
äiti: Kitunen, Aune [18.09.1868 Sakkola Saaroinen -
07.06.1940 ]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Kuulutus
Laatokan puolustuksen päällikkö on antanut seuraavan kuu-
lutuksen:

1) Kaikilla laivoilla Laatokalla pitää olla liikkumislupa.
Laivojen omistajien tulee se hankkia Laatokan puolustuk-
sen päälliköltä Sortavalassa.

2) Toistaiseksi kielletään kaikilta yksityisiltä moottorive-
neitten liikkuminen Laatokalla.

3) Kaikkien soutu- ja purjeveneiden tulee, ennenkuin ne
saavat liikkua Laatokalla, ilmoittautua paikallisesikuntiin
rekistesöimistä ja liikkumisluvan saantia varten.

Tämän johdosta on Viipurin Sotilaspiirin Esikunta antanut
näin kuuluvat ohjeet sanotun kuulutuksen 3:teen kohtaan
nähden, jonka noudattamisen valvominen on Paikallisesi-
kuntain asiana:

Jokaisesta soutu- ja purjeveneestä on annettava erikoinen
todistus, johon merkitään veneen malli, omistajan nimi ja
kotipaikka, numero, joka omistajan tulee näkyvällä värillä
maalata etukeulaan tai siihen kiinnitettävään levyyn, ja on
numeron eteen sitäpaitsi merkittävä seuraavat littera-merkit
osoittamaan asianomaista pitäjää: Hiitola - H, Kaukola -
Kau, Käkisalmi - Kä, Pyhäjärvi -P, Sakkola - Sakk ja Met-
säpirtti - M. Asianomaisista veneluetteloista on aikanaan
Piiriesikunnalle lähetettävä jäljennös toimitettavaksi edel-
leen laivaston kansliaan. Ilman tällaista merkintää tavatta-
vien veneiden katsotaan liittuvan laittomilla teillä, ja tulee
niihin nähden meneteltäväksi assianhaarojen mukaan ran-
nikkovartioston taholta. Henkilöille, joihin nähden on syy-
tä epäilyksiin, ei ole annettava lupatodistusta, tai on liik-
kumisalue tarkalleen rajoitettava. Veneen omistaja on muu-
ten vastuunalainen hänen veneeltään liikkujien mahdollisis-
ta rikkomuksista annettuihin määräyksiin nähden.
Käkisalmen alue-esikunta

Käkisalmen Sanomat 05.06.1918

Lasten rokotus
toimitetaan Metsäpirtin kunnassa seuraavina päivinä, seu-
raavissa paikoissa:

Tiistaina kesäkuun 18 p:nä:
9 e pp Koselassa taloll Aleksander Oravalla.

11 e pp Lapanaisissa taloll Juho Jaakkolalla.
12 p:llä Vaskelassa opett Jaakko Koskivaaralla.
2 j pp Raajussa taloll Juho Lampulla.
4 j pp Koukunniemessä Pekka Paakkusella.
7 j pp Lautalla kauppias H Pärssisellä

Keskiviikkona kesäkuun 19 p:nä:
9 e pp Saaroisissa kauppias Mikko Ahtiaisella.
10 e pp Saaroisissa taloll Simo Hämäläisellä.
1 j pp Vanhassa Jaamassa talo Manu Aleksp Hämäläisellä.
3 ip Joentakana talo Mikko Puikkosella.
5 j pp Martinkorholassa tal Paavo Tuokolla.
7 j pp Metsäpirtissä Kunnantuvalla.

Tarkastus on seuraavalla viikolla samassa järjestyksessä.

Metsäpirtissä 30 p:nä toukok 1918

Alb Hatakka
Kunnallislautakunnan esimies

Käkisalmen Sanomat 05.06.1918

Elias Myöhänen
Syvällä surulla ilmoitamme, että rakas puolisoni ja hellä
lasten isä
Kauppias
elias Myöhänen

nukkui rauhallisesti kuolon uneen kirusgisessa sairaalassa
Helsingissä kesäk 3 p:nä, elettyään täällä 56 vuotta. Kai-
pauksella muistelee kunnon puolisoa, kelpo isää ja hyvää
toveria, vaimo, lapset, veljet, sisaret, vävyt ekä lukuisat
muut sukulaiset ja laaja ystävä- ja tuttavapiiri.

Hanna Myöhänen ja lapset
os Tuovinen.

Kaikille sukulaisille, ystäville ja liiketuttaville, jotka halua-
vat saattaa vainajata viimeisellä matkallaan, ilmoitetaan ai-
noastaan täten, että ruumiin siunaus tapahtuu Metsäpirtin
hautausmaalla keskiviikkona tk 12 p klo 12. Surusaatto ko-
koutuu myllylle klo 10 ap.
Omaiset

Helsingin Sanomat 05.06.1918

Käkisalmen Sanomat 07.06.1918

Wiipuri 07.06.1918

Karjala 07.06.1918

Kuolleita
Helsingisssä on kirurgisessa sairaalassa vaipunut kuoloon
yksi Karjalan huomattavimpia maakauppiaita, Elias Myö-
hänen Raasulista. Kaikki, jotka hänet lähemmin tunsivat,
tietävät, että hän olihorjumaton vakaumuksen mies. Kun-
nalliselämään ja valistusrientoihin hän asuinpaikallaan otti
tehokkaati osaa.

Vainajaa surevat lähinnä vaimo ja lapset.

Itä-Suomen Työmies 07.06.1918
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Hallitusmuotokysymys
Kansan mielipiteitä

Metsäpirtissä oli vk 28 p kansalaiskokous, jossa on hyväk-
sytty tasavaltaista valtiomuotoa vaativa lausunto. Samalla
kokous vaatii, että äänioikeusolot ja eduskunta on säilytet-
tävä muuttumattomana.

Itä-Suomen Työmies 07.06.1918

Punikkien olo tavaritshien valtakun-
nassa
Mitä sieltä saapuneet punikkipakolaiset kertovat.

Joku aika sitten saapui Sortanlahden suojeluskunnan esi-
kunnalle ilmottautumaan kaksi metsäpirttiläistä punakaar-
tilaista, jotka olivat päässeet pakenemaan Venäjälle, mutta
tulleet nyttemmin huomaamaan oman maan sittenkin ole-
van mansikan muun maan rinnalla ja palanneet kaiken uhal-
lakin takaisin Suomeen. Miehet, jotka omankin kertomuk-
sen mukaan jo aikaisin liittyivät punaisten riveihin - he ovat
mm olleet anastamassa aseita Sortanlahden tullivartiosta -
passitti suojeluskunnan esikunta Viipuriin tutkittaviksi.

Täällä ovat he kertoneet, että joku aika ennen heidän pois-
tumistaan Pietarista oli alettu suomalaistenkin punakaarti-
laisten keskuudessa värväys Venäjän punaiseen armeijaan,
mutta kun sen tulokset olivat huonot, hajotettiin muitta mut-
kitta punakaartit ja kaikki niiden jäsenet liitettiin väkipakol-
la punaiseen armeijaan, jotka samalla julistettiin hallituksen
joukoiksi. Osa tästä punaisesta armeijasta - joukoosa pal-
jon entisiä suomalaisia punakaartilaisia - lähetettiin Mosko-
vaan eikä heidän kohtalostaan sen jälkeen ole saatu mitään
tietoa. Osa niistä, jotka jo alussa vapaaehtoisesti liittyivät
punaiseen armeijaan - tällaisia olivat myöskin puheenaole-
vat metsäpirttiläiset - onnistui päästä pakenemaan sillä ai-
kaa kun toisia siihen väkipakolla etsittiin.

Kysyttäessä olivatko miehet tavanneet Pietarissa joitain en-
tisistä johtohenkilöistä, eivät he tietäneet muista kuin Kal-
jusesta, joka hänkin lienee liittynyt Venäjän punaiseen ar-
meijaan, sekä Hilja Pärssisestä ja Aarne Orjatsalosta, jot-
ka kulkevat ympäriinsä suomalaisten punakaartilaisten kes-
kuudessa pitämässä puheita ja vannottamassa, että on tais-
teltava viimeiseen saakka ’vallankumouksen saavutusten
turvaamiseksi’. Millaisia nämä ’saavutukset’ ovat, sitä ei-
vät puhujat olleet selittäneet, mutta ainakin kyseessä olevat
Metsäpirtin miehet sen näkyivät tietävän muutenkin.

Karjala 08.06.1918

Käkisalmen Sanomat 10.06.1918

Karjala, Metsäpirtti
Kesäk 2 p:nä Arkuntanhuan Koskisella pidetty kansalaisko-
kous, tervehtien Maalaisliittoa talonpojan oikeuksien puo-
lustajana, lausui jyrkkänä vakaumuksenaan, että se vastus-
taa kuningasvaltaa Suomessa ja toivoo, että mahdollisim-
man pian saatettaisiin voimaan tasavaltainen hallitusmuoto,
jotta vihdoinkin päästäisiin säännölliseen, lainturvaamaan
elämään. Kuningaspuuhista lausui kokous jyrkän paheksu-
misensa.

Maakansa 09.06.1918

Kauppias Elias Myöhänen kuollut
Kauppias Elias Myöhänen Metsäpirtistä kuoli kirurgisessa
sairaalassa Helsingissä tämän kesäkuun 3 p:nä 56 vuoden
ikäisenä. Vainaja oli kannaksen huomattavimpia kauppiaita
ja edistysmielisenä otti osaa maakauppiastenkin yhteispy-
rintöihin. Lähinnä jäivät häntä suremaan puoliso o.s. Tuo-
vinen ja lapset.

Maakauppias no 6-8, 10.06.1918

Venäläisiä sotalaivoja Laatokalla
”Liikehtimistä”

Ahdistelleet metsäpirttiläisiä kalastajia

Viime lauantaina huomasivat muutamat metsäpirttiläiset
kalastajat Miikkulaisten kylän kohdalla Laatokalla noin
kuusi kilometriä rajalta Venäjän puolella kolme venäläis-
tä sota-alusta, joista yksi suuntasi matkansa kalastajain luo.
Laivan päällikkö vaati kalastajia saapumaan laivalle, mutta
kun nämä eivät vaatimusta totelleet, ei päällikkö ryhtynyt
väkivaltaisuuksiin, vaan antoi kalastajain mennä menojaan.
Laivat olivat varustetut neljällä tykillä ja miehistöä noin 30
miestä, joukossa useita suomalaisia punakaartilaisia, sekä
huomattavan suurilla ampumatarvevarastoilla. Laivojen tar-
koituksena lienee vartioida rajaa. Huomautettakoon muu-
ten, että metsäpirttiläisillä ei ole oikeutta mennä kalasta-
maan rajantakaiselle Laatokalle, sillä se on jyrkästi kielletty
Suomessakin voimassaolevain määräysten mukaan.

Käkisalmen Sanomat 10.06.1918

Maakansa 11.06.1918

Isoarokkoa Metsäpirtissä ja Raudussa
Metsäpirtin Viisjoella maanv Simosen talossa on sattunut
useampia isorokkotapauksia. Samoin on isoarokkoa liik-
keell Raudun pitäjän Korleen kylässä. Kehoitamme vielä-
kin yleisöä varvaisuuteen, sillä isorokon levenemisvaara on
tavattoman suuri.

Käkisalmen Sanomat 10.06.1918

Kuntakokous: 11.06.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvalla kesäkuun 11 päivänä 1918

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Kokous päätti yksimielisesti ryhtyä toimenpiteisiin, saako
kunta eroitetuksi itsenäiseksi nimismiespiiriksi ja eri kärä-
jäkunnaksi niin pian kuin mahdollista, sekä valtuutti kunta-
koko esimies Tuomas Toiviaisen ja ylioppilas Santeri Vis-
karin kunnan puolesta tätä asiaa edelleen ajamaan niissä vi-
rastoissa, joihin asia aihetta antaa. Valtuutena heillä on ote
tästä pöytäkirjasta. Asia pannaan vireille ennen valitusajan
loppua.

3 §
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Kunnassa asuvien Venäjän alamaisten Vilhelm Jaakonp
Juntsonnin, vaimonsa Elsa Juntsonin ja sisarensa Elsa Jaa-
kont Juntsonin anomukseen saada myöntävää lausuntoa
heidän anomukseensa päästä Suomen alamaiseksi ei kokous
puolestaan katsonut voivansa suostua.

4 §

Kauppias Eino Leimolan (ent Gerasimoff) anomukseen saa-
da kuntakokouksen lausuntoa hakiessaan Suomen alamai-
seksi päätti kokous ettei sillä ole mitään vastaan hänen Suo-
men alamaiseksi pääsemiseensä perheineen.

5 §

Saaroisten kansakoulun johtok esimiehen pyyntöön, että va-
littaisiin mainitun koulun johtokuntaan jäsen paikkakunnal-
ta kadonneen Aatami Peltosen tilalle ei kokous katsonut
olevan syytä vielä tällä kertaa ryhtyä mihinkään toimiin.

6 §

Viipurin l väliaikaisen elintarvekomitean kiertokirjeen joh-
dosta No 22 kunnallislautak lähettämänä kuntakokoukselle
päätti kokous, että käännytään Valtion puoleen anoen, että
Lohijoen kruunun puistosta saataisiin tarvittaessa ottaa pet-
tua hätäleivän lisäksi. Asia jätettiin kunnallislautak esimie-
hen anottavaksi. Valtuudeksi hänelle ote tästä pöytäkirjasta.

7 §

Luettiin kunnallislautakunnan lähettämä Väliaikaisen he-
voskonttorin Jyväskylässä kirjelmä toukok 1 pltä 1918, joka
kokouksen puolelta ei antanut aihetta mihinkään toimenpi-
teisiin.

8 §

Luettiin samoin kunnallislautak lähettämä Mikkelin l v.t.
Maaherran kirjelmä No 2554, joka ei antanut enää uutta ai-
hetta, koska viljely-lautakuntana ja työtoimistona kunnassa
toimii elintarvelautakunta.

Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Läsnäolleina
Salamon Hämäläinen
H. Peltonen
K Pohjalainen

Venäjälle paenneet punakaartilaiset
Niitä palaa kymmenittäin joka päivä rajan yli antautuen
vangiksi

Meille ilmotetaan, että Venäjälle paenneita punakaartilai-
sia palaa päivittäin kymmenittäin rajapitäjiin Sakkolaan ja
Metsäpirttiin antautuen vangeiksi sikäläisille suojeluskun-
nille. Pakolaiset ovat oman kertomuksensa mukaan saaneet
Venäjällä kärsiä nälkää ja puutetta ja kun heitä nyt kaiken
lisäksi on alettu pakottaa liittymään punaiseen armeijaan,
ovat he katsoneet paremmaksi palata vanhaan kotimaahansa

senkin uhalla, että heidät täällä vangitaan ja saatetaan edes-
vastuuseen teoistaan.

Karjala 11.06.1918

Kadonnut, valkokaartilaisen päiväkir-
ja
’Työmiehen’ huhtikuun 7 päivän numerossa oli julkaistu
’Valkokaartilaisen päiväkirja’, joka sisälsi ylioppilas San-
teri Koskivaaran muistiinpanoja taisteluretkeltä Sinäjoki-
Lempäälä. Päiväkirjan omistaja kaatuu 31 p maaliskuu-
ta sankarina Lempäälän taistelussa, jolloin punakaartilaiset
olivat tyhjentäneet hänen taskunsa. Kun puheenaoleva päi-
väkirja on otaksuttavasti otettu ’Työmiehen’ toimituksesta
talteen, pyytää vainajan isä, Jaakko Koskivaara, os Mesä-
pirtti, saada poikansa muistiinpanot käsiinsä, sitäkin suu-
remmalla syyllä, kun muistiinpanoja tahtoisi käyttää hyväk-
seen myöskin Metsäpirtin suojeluskunnan tietotoimisto.

Karjala 12.06.1918

Santeri Koskivaara
In memoriam

Niiden kalliiden uhrien joukossa, joita tuoni vapaussotam-
me aikaan niin runsain määrin vaati, oli myös ylioppilas
Santeri Koskivaara Metsäpirtistä.

Santeri Koskivaaran osanotto vapaussotaamme oli kaikes-
sa lyhykäisyydessään seuraava: Kun sota alkoi tammikuun
lopulla, lähti Koskivaara Helsingistä, jossa silloin oleske-
li lukujaan lopettamassa, monen samanmielisen ylioppi-
laan kanssa pyrkimään kotipuolelle ja -rintamalle taiste-
luun isänmaan puolesta. Hänen onnistuikin muutaman päi-
vän kuluttua päästä kotiinsa Metsäpirtissä, jossa päivän le-
vättyään lähti rintamalle. Tällöin liitti kohtalo hänet Sakko-
lassa 23 sotavankeudesta paenneen saksalaisen kanssa yh-
teen, joiden kanssa hän matkusti Tornioon asti. Paluumat-
kalla Torniosta liittyi Koskivaara Seinäjoella armeijaan toi-
voen mahdollisimman pian pääsevänsä rintamalle. Niin ei
kuitenkaan käynyt, vaan täytyi hänen Seinäjoella oleskella
viikkomääriä miehiä opettamassa, mikä seikka taisteluintoa
hehkuvaa Koskivaaraa ”hävetti niin, ettei viitsinyt siitä kel-
lekään kertoa”, kuten hän kirjoitti vanhemmilleen. Ja vasta
maaliskuun 15 päivänä lähetettiin Koskivaarakin joukkuei-
neen Länsipohjaan taisteluun, jossa punikkien vahvat ase-
mat vallattiin rynnäköllä.

Täältä marssivat joukot Orivedelle, jossa yrittivät katkaista
punaisten rautatieyhteyden Tampereen ja Vilppulan välillä.
Ankara taistelu Oriveden aseman omistamisesta syttyikin,
mutta täytyi valkoisten ylivoiman painostamana peräytyä,
kärsittyään tuntuvan mieshukan kuolleissa ja haavottuneis-
sa. Täältä jatkui pohjalaisarmeijan voittokulku Tamperet-
ta kohti ollen Koskivaara tällöin, oltuaan sitä ennen muka-
na useammissa pienemmissä kahakoissa, valkoisten saarto-
ketjussa Tampereen eteläpuolella Lempäälässä, jossa kova
kohtalo hänet tapasi.

Ollessaan nimittäin puhdistamassa metsää vihollisista So-
tavallan ja Putkiston talojen välillä 25 päivänä maaliskuu-
ta hyökkäsi Koskivaara eräällä pienellä aukolla sijaitsevas-
sa ladossa olevien punikkien kimppuun, vaikkakin hän oli
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jo toiseen käteen haavoittunut. Ladon ulkopuolella oleval-
le, noin 20-miehiselle punikkijoukolle huusi Koskivaara täl-
löin: ”Antautukaa, roistot!”, minkä nämä tekivätkin viska-
ten kiväärit käsistään maahan. Mutta samassa pamahti la-
dosta yhteislaukaus Koskivaaraa kohden, joka heti kaatui
kuolleena maahan. Valkoisten ketju katkesi ja nuoren, 25-
vuotisen sankarin ruumis täytyi jättää punikkien ryöstet-
täväksi. Vasta seuraavana päivänä saatiin hänen ruumiinsa
pois taistelukentältä pahoin ryöstettynä.

Santeri Koskivaarassa meni mananmajoille yksi ylioppi-
lasnuorisomme ehdottomasti parhaimpia. Nuoresta iästään
huolimatta oli hän ehtinyt tehdä niin tavattoman paljon, var-
sinkin kotipitäjänsä kansanvalistuksen hyväksi, sillä rah-
vaan lapsena hän ymmärsi parhaiten, mitä rahvas eniten tar-
vitsee ja senpä vuoksi hän niin epäitsekkäästi uhrautuikin
rahvaan - suppeammassa merkityksessä kotiseutunsa - sen
muinaismuistojen, kansanvalistuksen ja historian hyväksi.

Herttisena, hilpeänä ja rajattomasti oikeudentuntoisena to-
verina pidettiin Koskivaarasta kaikkialla. Kaikki väärä ja
ruma oli hänelle vierasta, sillä kaikkia hänen tekojaan val-
litsi mitä ankarin itsekritiikki. Ja jokaisen, joka hänet tar-
kemmin tunsi, täytyy vilpittömästi sanoa, että oli ihanaa ol-
la niin ihanteellisen, puhtaan ja yli kaiken hehkuvasti isän-
maataan rakastavan nuorukaisen omaisena, äitinä, isänä,
veljenä, sisarena tai morsiamena, kuin Santeri Koskivaara
oli. Sotilaana oli Santeri Koskivaara komppaniansa päälli-
kön sanojen mukaan niin rintamantakaisissa toimissa kuin
myöskin vihollista vastaan taisteltaissa komppanian parhai-
ta sotilaita. Hänen menetyksensä olikin meille korvaamaton
vahinko. Hän teki työtä kuin mies, taisteli ja johti joukkuet-
taan kuin aito Karjalan poika ja kaatui kuin sankari. Hänen
kuolemansa jätti minuun sekä komppaniani miehistöön en-
nenkaikkea tietysti hänen parhaimpiin taistelutovereihinsa
ja oman joukkueensa mieliin katkeran kaipauksen ja surun.

Karjala 14.06.1918

Viipurin 1äänin kotiteollisuusyhdis-
tyksen johtokunnan ja opettajain ko-
kous
johon myöskin oli kutsuttu Viipurin 1äänin Maanviljelys-
seuran edustajia, pidettiin täällä eilen kotiteollisuustarkas-
taja Frans Jokelan saapuvilla ollessa.

Kiertävän veistokoulun ensi talven syyskurssit sijoitetttiin
Sakkolan pitäjän Lupran kylään ja kevätkurssit Metsäpirtin
kunnan Saaroisten kylään.

Karjalan Aamulehti 14.06.1918

Laivaliikenne Laatokalla
Laivat kyllä kunnossa mutta liikennettä ei ole voitu alkaa.

Laivaliikenne Laatokalla , joka edellisinä vuosina näihin ai-
koihin on jo ollut täydessä käynnissä, ei ole vielä päässyt al-
kuun, sillä liikenne Venäjälle päin on tunnetuista syistä sul-
jettu ja liikennettä yksin Suomen puolella ei kannata harjoit-
taa. Laivat ovat kyllä kaikki täydellisessä kunnossa odottaen
rahtaamisen alkamista.

Tämän yhteydessä tulkoon mainituksi, ettei kapinan aikana

Laatokan rannalla tullut tiettävästi ainoatakaan alusta tuho-
tuksi. Päinvastoin on Laatokan suomalainen laivasto kasva-
nut, sillä m. m. kaikki Sortavalan satamassa olleet venäläi-
set alukset on takavarikoitu Suomen valtion laskuun. Tällai-
sia laivoja on m. m. Dubrowska III - nykyisin Rautu, Mur-
man - nykyisin Muurmanni, Georg Borgman ja Travor. Pait-
si näitä on Sortavalan satamassa takavarikoitu neljä hyvässä
kunnossa olevaa ruoppaajaa, niistä kaksi vallan uutta, jotka
venäläiset aikanaan toivat Laatokalle Pernausta.

Kalastus Laatokalla

Siiankalastus Laatokalla on antanut kohtalaisia tuloksia.
Lohen kalastusta alotetaan parhaillaan. Saaliinsa vievät, si-
käläiset kalastajat Pietarintien nyt tultua suljetuksi Metsä-
pirttiin ja Rautuun, missä se joutuu välikauppiaille kulkeu-
tuakseen vasta näitten kautta kuluttajille.

Karjala 15.06.1918

Kiitokset
Lausun täten sydämelliset kiitokseni kaikille ystäville osa-
notosta suruuni sekä lukuisista seppeleistä, puheista ja lau-
lusta miesvainajani haudalla Metsäpirtitn hautausmaalla tk
12 p:nä.

Raasulissa 16 p kesäk 1918
Hanna Myöhänen

Karjalan Aamulehti 18.06.1918

Ilmoitus
Maanviljelijä Juho Lamppu Metsäpirtistä on myynyt omis-
tamansa talon Raudun pitäjän Suurperkulta Matti Kiurul-
le Kurkijoen pitäjän alhon kylästä kauppahinta 29000 Smk.
Sama on myynyt omistamansa palstatilan Sakkolan pitäjän
Riiskan kylästä Vilho Puhakalle Jääskestä 2800 Smk.

Karjalan Aamulehti 26.06.1918

Kuulutus
Sakkolan ja Metsäpirtin kuntien paloapuyhdistyksen mak-
suja kannetaan seuraavina päivinä:

Sakkolassa kunnantuvalla ensi heinäkuun 2 päivänä aakkos-
järjestyksessä Arkuntanhuan kylästä Purpuan kylään saak-
ka. Heinäkuun 3 päivänä aakkosjärjestyksessä pitäjän lop-
puun.

Metsäpirtissä kunnantuvalla ensi tulevan heinäkuun 9 päi-
vänä aakkosjärjestyksessä Arkuntanhuan kylästä pitäjän
loppuun, josta, sekä että kannot alkavat klo 9 ap, täten il-
moitetaan.

Sakkolassa kesäkuun 21 p:nä 1918

Juho Pitkänen
Toimitusjohtaja

Käkisalmen Sanomat 26.06.1918

Kaupanhoitajan toimi
Metsäpirtin Osuuskaupassa r l julistetaan täten toimeensa
täysin kykenevien, Osuuskauppatoimintaan perehtyneitten,
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ehdottomasti raittiiden mieshenkilöitten haettavaksi. Palk-
kaetuihin kuuluu vapaa asunto uudess ajanmukaisessa ta-
lossa, lämpö ja valo. Yhden kuukauden irtisanomisen ai-
ka molemmin puolin. Takaus Smk 5000 :- vaaditaan. Toimi
otettava vastaan heti kutsun saatua; hakuaika heinäkuun 5
p asti. Hakemukset suosituksineen, todistusjäljennöksineen
ja palkkavaatimuksineen lähetettävät os:

Metsäpirtin Osuuskaupan r l Hallitus
Metsäpirtti

Helsingin Sanomat 26.06.1918

Kansakoulut
Metsäpirtin kunnan Kirkonkylän kansakoulun johtajaopet-
tajaksi kahdeksi koevuodeksi on valittu ja lopullisesti hy-
väksytty kansakoulunopettaja Kaarlo Sihvo.

Suomalainen Virallinen Lehti 27.06.1918

Vapaustaistelun uhreja. Iivari Kuoppa
kansanopetusta käsittelevä kuvallinen viikkolehti no 14

Aivan aavistamatta, helmikuun 16 päivä levisi tieto, että Ii-
vari Kuoppa on murhattu. Vaikealta tuntui uskoa, että hän-
tä ’rauhan miestä’ oli kohdannut tuollainen kuolema. Mut-
ta punaisen väkivallan silmissä hän oli kai vaarallisimpia ja
siksi he kohdistivatkin häneen murhahimonsa. Iivari Kuop-
pa oli lukkarin poika Metsäpirtistä. Hän syntyi 8.4.1891.
Saatuaan päästötodistuksen Sortavalan seminaarista 1913
hänet samana syksynä valittiin opettajaksi Koiviston Vat-
nuorin kouluun, jossa hän toimi innolla ja menestyksellä
kuolemaansa asti.

Opettajain lehti 28.06.1918

Poliisivoimia ehdotetaan lisättäväksi
Sisäasiaintoimituskunnan aikoinaan kehotettua Wiipurin
läänin maaherraa ilmottamaan m. m. olisiko tarpeellista
yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi lisätä poliisikonstaape-
lien lukua sekä olisiko käytännöllistä ja tarpeenvaatimaa, et-
tä poliisikoiria asetettaisiin maaseudulle, on läänin maaher-
ra laatimassaan ehdotuksessa läänin nimismiespiirien polii-
simiehistön vastaisesti menosäännöksi esittänyt, että Viipu-
rin ja Nuijamaan nimismiespiiriin otettaisiin lisää 44 kons-
taapelia: Sakkolan ja Metsäpirtin piiriin 1 ylikonstaapeli
Metsäpirttiin.

Karjalan Aamulehti 28.06.1918

Käkisalmen Sanomat 28.06.1918

Poliisivoiman litääminen Viipurin lää-
nissä
Läänin maaherran ehdotus

Sakkolan ja Metsäpirtin piiriin 1 ylikonstaapeli Metsäpirt-
tiin.

Itä-Suomen Työmies 28.06.1918

Tauteja - Olkaa varuillanne niiden

suhteen
Vesikauhua on suuressa mitassa Metsäpirtissä. Ihmisiäkin
ja eläimiä on kuollut tähän vaaralliseen tautiin. On syytä pi-
tää koirat ja kissat kiinni, jotta ne eivät pääse juoksentele-
maan ympäri ja tautia levittämään.

Raudussa taasen on kurkkumätää liikkeellä.

Maakansa 28.06.1918

Kadonnut
Hevonen kadonnut laitumelta. Tuntomerkit: noin 152 sm
korkea, vaaleanruskea, piirtopää, kuloharja, ruuna, harja
kaatuva suuremmaksi osaksi vasemmalle, mutta myöskin
jonkun verran oikealle, etujalkojen kengissä 4 ruuvihokkia,
takajalkojen kengissä 3, oikea takajalka vuohisesta kenkään
asti valkoinen. Pyydetään ottamaan kiinni ja ilmoittamaan
palkkiota vastaan Matti Hämäläiselle,
os Metsäpirtti Tappari

Käkisalmen Sanomat 28.06.1918

Ilmoitus
Maanviljelijä Juho Lamppu Metsäpirtistä on myynyt omis-
tamansa talon Raudun pitäjän Suurporkula Matti Kiurulle
Kurkijoen pitäjän alhon kylästä kauppahinta 29000 Smk.
Sama on myynyt omistamansa palstatilan Sakkolan pitäjän
Riiskan kylästä Vilho Puhakalle Jääskestä 2800 Smk.

Ilmoitus
Kaikki ne kalastajat jotka ovat arentia vastaan pyytäneet
vuokraamissani vesissä, käykööt suorittamassa arentinsa
heinäkuun 15 päivään mennessä.

Metsäpirtissä kesäk 22 p 1918
Tahvo Peltonen

Ilmoitus
Laillisen edesvastuun uhalla kiellän kaiken kalastuksen val-
tiolta vuokraamillani kalastusvesillä Metsäpirtin ja Sakko-
lan pitäjissä heinäk 1 p:stä alkaen: verkoilla, koukuilla, ry-
sillä sekä ongilla, paitsi kierteillä niiltä, jotka ovat siihen
erityisluvan pyytäneet. Ylempänä mainittuna päivänä ovat
kaikki vaajat ja kuput poistettavat, muutoin tullaan ne asial-
listen kustannuksella poistamaan.

Metsäpirtissä 22 p kesäk 1918
Tahvo Peltonen

Käkisalmen Sanomat 28.06.1918

Kylpylaitosvapaapaikkoja sotilaille
Käkisalmen kylpylaitoksessa on toistaiseksi myönnetty va-
paapaikkoja seuraaville Karjalan armeijakuntaan kuuluvil-
le sairaille sotilaille, nim Tahvo Peltoselle Metsäpirtistä,
Jalmari Pusalle Pyhäjärveltä, Antti Paukkuselle Käkisal-
men kaupungista sekä Matti Rouhiaiselle, Yrjö Kähöselle
ja Matti Kuroselle Käkisalmen pitäjästä.

Niinkuin ennemmin on ilmoitettu, olisi kylpylaitoshoitoa
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haluavien sairaiden sotilaiden mahdollisimman pian ilmoit-
tauduttava Käkisalmen Alue-esikunnalle.

Käkisalmen Sanomat 29.06.1918

Kihloissa
Hilma Myöhänen
Kaarlo Sihvo
Metsäpirtti

Käkisalmen Sanomat 01.07.1918

Kuntakokous: 02.07.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvalla heinäkuun 2 päivänä 1918

Pellervoseuran sähkötekolaitoksen Neuvontatoimiston puo-
lesta teki insinööri Lehtinen selkoa sähkön käyttämisestä
voimana maataloudessa, sekä kunnallisten sähkölaitosten
etevämmyydestä sekä johdosta. Valittiin maanviljelijät Joo-
seppi Eeva ja Gabr Viskari sekä opettaja T Toiviainen asiaa
edelleen viemään ja valtuutti kokous heidät ottamaan osaa
yhteisiin neuvotteluihin ja päätöksiin kunnallisessa sähkö-
laitosasiassa. Toimikunnan kokoonkutsujana ja kirjeenvaih-
tajana toimii opett T Toiviainen.

Edustajaksi Kiviniemesä t.k. 9 pnä pidettävään Vuoksen
ympäryskuntain neuvottelukokoukseen Vuoksen kanavoi-
misasiassa valittiin taloll Jaakko Hyytiä ja valtuutetaan hä-
net tämän pöytäkirjan otteella käymään hallituksen ja Edus-
kunnan jäsenten luona, jos neuvottelukokous sen tarpeelli-
seksi katsoo.

Kunnallislautakunnan lähettämät senaatin elintarvetoimi-
tuskunnan kirjelmän No 1 kesäk 11 pltä sekä Viipurin Kar-
janmyyntiosuuskunnan kirjelmän johdosta kesäk 10 pltä
päätettiin, että Suomen Sotavarm tarkoituksiin tarvittavan
lihan ostoa sitä varten valittu toimikunta vapaaehtoisesti ja
mahdollisesti koituva myyntitappio korvataan kunnan kas-
sasta. Samalla päätettiin pyytää, että Viipurin Karjakaup-
paosuuskunta tekee Metsäpirtin kunnalle tasauksen entises-
tä karjamäärästä, mikä jo on sotilastarkoituksiin otettu.

Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina:
Alb Hatakka
P Paakkinen
Apram Hatakka

Vuosihaasteita
Sakkolan ja Metsäpirtin pitäjien käräjäkunnan Kihlakunna-
noikeudessa vireillä olevan Petäjärven Osuuskauppa r l ni-
misen osuuskunnan vuosihaasteanomuksen johdosta kutsu-
taan ja haastetaan kaikki sanotun osuuskunnan velkojat saa-
pumaan Kihlakunnanoikeuteen ensi tulevan lokakuun 7 päi-
vänä viimeistään ennen kello 7 illalla ja ilmoittamaan saa-
misensa siinä järjestyksessä ja sillä uhalla kuin 9 päivänä
marraskuuta 1868 vuosihaasteesta ym annetussa asetukses-
sa säädetään.

Käkisalmessa 22 päivänä kesäkuuta 1918

Tuomarin viran puolesta:
Iivar Polen

Suomalainen Virallinen Lehti 03.07.1918

Kihloissa
Elsa Juntson
Heikki Myöhänen
Metsäpirtti

Karjala 06.07.1918

Nimismiehet
Sakkolan ja Metsäpirtin piirin nimismiehelle U Seitolalle
on pyynnöstä myönnetty ero virastaan.

Karjala 07.07.1918

Suuri Heinä-huutokauppa
Suuri heinänurmien vapaaehtoinen huutokauppa pidetään
tiluksillani 15 p:nä heinäkuuta klo 10 ap Metsäpirtin Ko-
selassa. Maksuehdoista ja muista ehdoista lähemmin huu-
tokauppatilaisuudessa.

Vilhelm Juntson
Tilallinen

Suuri Heinä-huutokauppa
Suuri vapaaehtoinen heinänurmien huutokauppa pidetään
tiluksillani Metsäpirtin Hatakkalassa heinäkuun 16. päivä-
nä klo 10 ap. Lepikon niityllä ja heinäkuun 17. pnä klo 10
ap Koselan lietteellä. Aapro Hatakka

Käkisalmen Sanomat 08.07.1918

Myymälänhoitajan toimi
Toimeensa kykenevä, järjestystä harrastava ja tarmokas
mieshenkilö saa Myymälänhoitajan toimen allekirjoitta-
neilta. Hakemukset palkkavaatimuksineen, todistusjäljen-
nöksineen ja mahdollisine suorituksinee sekä todistus siitä,
ettei ole ottanut osaa punakaartilaistoimiin, ovat lähetettävä
t k 20 p:vään mennessä. Liikkeen puolesta seuraa asunto,
lämpö ja valo (sikäli kun saadaan valo-ainetta). Irtisanomi-
saika on 1 kk molemmin puolin ja on valitun asetettava Smk
2500 :- hyväksyttävä takaus. Toimi on vastaan otettava kut-
sun saatua, eikä valittu saa kieltäytyä.

Metsäpirtin Osuuskauppa r l Hallitus
Metsäpirtti

Karjala 09.07.1918

Lehtemme asiamiehiä
Metsäpirtissä:

Repo, E, vesitehdas

Itä-Suomen Työmies 09.07.1918
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Vapaaehtoisella huutokaupalla
myydään tämän kesän kasvavaa heinää Metsäpirtin Kou-
kunniemessä Amalia Myöhäsellä 15 p:nä heinäkuuta klo
10 ap. Ja samana päivänä jatketaan huutokauppaa Raajus-
sa Juho Lampun tiluksilla, joten halullisille ostajille tämän
kautta tieto annetaan, jotta uskotut ostajat saavan 6 kk ko-
rottoman lainan mutta myyjät pidättävät itselleen oikeuden
hyväksyä tahi hylätä tarjoukset.

Kiinni otettu
punanen mustaharja hevonen noin 10 korttelin korkuinen,
harja vasemmalle kaatunut, kaulassa rautakello. Hevonen
on kuleksinut paikkakunnalla jo pidemmän aikaa. Oikea
omistaja periköön heti hevosensa.

Tahvo Hiltuselta
os Metsäpirtti Joentaka

Myytävänä
käytetty, parin hevosen Osborne niittokone. Metsäpirtin
Vaskelassa
J Koskivaaralla

Käkisalmen Sanomat 10.07.1918

Vuoksen kanavoiminen
Vuoksenlaakson kuntien edustajain kokous Kiviniemessä

Kun hallituksen ja eduskunnan tahoilta on herätetty taasen
kysymys Vuoksen kanavoimisesta siten, että Suomenlahti
ja Laatokka yhdistettäisiin kanavalla ja hallituksen taholta
oli lausuttu toivomus, että Vuoksenlaakson kunnat lausuisi-
vat aseassa mielipiteensä pidettiin t k 9 p:nä Kiviniemessä
kokous jossa olivat Vuoksenlaakson eri kunnat edustettuina
seuraavasti:

Sakkolasta, opett. M. Valtonen ja maanvilj. P. Vuorinen;
Valkjärveltä maanvilj. M. Uosukainen; Käkisalmen kau-
pungista pankinjoht. P. Komonen ja joht. A. M. Komulai-
nen; Antreasta kaupp. N. Kuisma ja valtuuston puheenj. A,
Rahkonen; Muolaasta isännöits. J. A. Lithen ja kunnallis-
lautak. esim. M. Kaukinen; Käkisalmen maalaiskunnasta
opett L. Vihonen ja maanvilj. T. Inkinen; Kaukolasta maan-
vilj. J. Meronen; Vuokselasta kaupp A. Virkki ja kuntako-
kouksen puheenj. H. Käppinen; Heinjoelta maanvilj. J. Kal-
lio ja J. Kurki; Räisälästä metsänhoit. V. Streng ja kunta-
kokouksen puheenjoht. M. Kauppinen ja maanvilj. H. Ve-
salainen; Metsäpirtistä maanvilj. J. Hyytiä. Sitäpaitsi edus-
ti Käkisalmen kauppiasyhdistystä kauppa-asiam. P. V; von
Hertzen.

Kokouksen avasi opett M Valkonen tehden lyhyesti selkoa
kysymyksen eri vaiheista ja Sakkolan kunnan valtuutettu-
jen Helsingin matkan tuloksista sekä toivoi, että näin suu-
risuuntainen ja koko maallemme tärkeä kanavahanke saa-
tettaisiin onnelliseen loppuun. Kun kokouksen puheenjoh-
tajaksi oli valittu kokouksen avaaja ja kirjuriksi kunnallis-
lautakunnan esim M Kaukinen sekä valtakirjat tarkastetut,
syntyi kysymyksen johdosta vilkas keskustelu, jossa kaikki
edustajat olivat sitä mieltä, että kanavoimistyöhön on heti
ryhdyttävä. Muutamat edustajat olivat sitä mieltä, että sa-

malla kun ryhdytään kanavan rakentamiseen, myöskin las-
kettaisiin ennemmin tehtyjen suunnitelmien mukaan veden
korkeus Vuoksessa metriltä, sellainen toimenpide kun tuot-
taisi ylä-Vuoksen ranta-asukkaille tuhansia hehtaareja mai-
niota viljelysmaata. Kokous lopulta pääsikin asiassa yksi-
mielisyyteen ja päätettiin yhtyä asiassa isännöits J A Lithe-
nin ehdottamaan seuraavaan ponteen:

Vuoksen laakson eri kuntien edustajat yhteisessä kokouk-
sessaan kannattivat lämpimästi Laatokan ja Suomenlahden
yhdistämistä kanavalla Vuoksen kautta valtiollisia, kansan-
taloudellisia ja sotilaallisia näkökohtia silmällä pitäen, sitä
reittiä myöten, jonka hallitus ja eduskunta ammattimiesten
tutkimusten ja laskelmien perusteella katsovat koko maal-
lemme edullisimmaksi ja anovat, että tämän hankkeen to-
teuttamiseen mitä pikimmin ryhdyttäisiin. Samalla lausuu
kokous toivomuksen, että Vuoksen kanavoimisen yhteydes-
sä myöskin Vuoksen laskemiskysymys niiden suunnitel-
mien mukaan, joita jo on olemassa otetaan huomioon siinä
märässä kuin se kanavoimisen ohella on mahdollista.

Samalla päätettiin, että nämä kuntien edustajat, joilla nyt on
edelleen valtuutus tai vastaisuudessa sellaisen saavat, muo-
dostavat hankkeen edelleen viemistä varten Vuoksen ka-
navoimiskomitean. Komitean vastaisten kokousten kokoon-
kutsujaksi valittiin opett M Valkonen.

Tämän kokouksen toivomusten ja päätösten hallituksen ja
eduskunnan tietoon saattamista varten valittiin toimikunta,
johon tulivat opett A Vihonen Käkisalmesta, kaupp Y Kuis-
ma Antreasta, isännöits J A Lithen Muolaasta, opett M Val-
konen Sakkolasta ja metsänhoit V Streng Räisälästä. Toimi-
kunta matkustaa näinä päivinä Helsinkiin.

Karjala 11.07.1918

Karjalan Aamulehti 11.07.1918

Itä-Suomen Työmies, 13.07.1918

Vapaussodan uhrit, 12.07.1918
Repo, Aapro [30.11.1895 Sakkola Vanhajaama -
12.07.1918 Kuopio]. Aapro liittyi punakaartiin. Hänet
vangittiin Raudussa 6.4.1918 ja siirrettiin Kuopioon vanki-
leirille. Siellä Aapro kuoli sairauteen 12.07.1918.
isä: Repo, Antti [08.12.1871 Sakkola Saaroinen - ], talolli-
nen
äiti: Ahtiainen, Aune [10.10.1870 Sakkola Saaroinen -
02.01.1940 ]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Heinämaiden huutokauppa
Vuokraamaltamme Lapanaisissa olevalta Petäjärven hovin
niityltä myymme tämän kesän heinänkasvun huut kaupaal-
la tk 18 p klo 10 ap. Lähemmin ennen huutokauppaa mää-
rätyillä ehdoilla.

Metsäpirtti heinäk 10 p 1918
Koskivaara ja Myöhänen

Urheilu ja Kesäjuhla
Metsäpirtin Nuorisoseura toimii suuren Urheilu- ja Kesä-
juhlan omalla talollaan ensi sunnuntaina 14 p:nä heinäkuu-
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ta. Urheilut alkavat klo 2 päivällä ja kuuluu siihen viisiotte-
lu (100 m juoksu, kuula, keihäs, korkeushyppy sekä 400 m
juoksu ja 3000 m juoksu).

Iltama alkaa klo 7. Ohjelmasta mainittakoon laulua, puhei-
ta, runoja, esitelmä ja näytelmäkappale ’Porras-salmella’.
Tervetuloa

Juhlatoimikunta

Käkisalmen Sanomat 12.07.1918

Mies-opettajan ja Opettajattaren virat
Metsäpirtin kunnan Saaroisten ylemmän kansakoulun joh-
tokunta julistaa haettavaksi mainitun koulun väliaikaisen
Mies-opettajan ja Opettajattaren viran Elokuun ensimmäi-
seen päivään mennessä. Toimeen on astuttava heti kutsun
saatua. Palkkanan on valtionapu kalliinajan lisäyksineen,
kunnalta 400 markkaa. Kummallakin asunto koulun omissa
huoneissa sekä tarpeelliset ulkopuoneet, lämpö ja valo, puo-
let oppilasten sisäänkirj rahoista sekä 1 lehmän pidon kum-
mallekin opettajalle kylän yhteisellä laitumella. Toistaiseksi
saavat opettajat myös käyttää tontilla löytyvän viljelysmaan
puolekkain. Metsäpirtissä 10 p heinäk 1918
Johtokunta
Osoite: Metsäpirtti Saaroisiin

Karjala 16.07.1918

Vapaussodan uhrit, 16.07.1918
Repo, Aapro [09.03.1886 Sakkola Saaroinen - 16.07.1918
Kuopio]. Aapro liittyi punakaartiin. Hänet vangittiin Rau-
dussa 6.4.1918 ja siirrettiin kaimansa tavoin Kuopioon van-
kileirille, jossa sittemmin kuoli 16.7.1918.
isä: Repo, Aapro [07.05.1835 Sakkola Saaroinen -
19.01.1900 Sakkola Vanhajaama], talollinen
äiti: Hinkkanen, Katri [22.04.1843 Sakkola Vanhajaama -
29.02.1924 Metsäpirtti Vanhajaama]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Vapaussodan uhrit, 18.07.1918
Eeva, Matti [19.06.1889 Sakkola Hatakkala - 18.07.1918
Kuopio]. Matti oli punaisten puolella. Hän kuului pu-
nakaartiin. Matti vangittiin Raudussa 6.4.1918 ja hänet
toimitettiin Kuopioon vankileirille, jossa hän kuoli sairau-
teen. Matti oli työmies. Häneltä jäi vaimo ja yksi tytär.
isä: Eeva, Matti [19.09.1858 Sakkola Saaroinen -
11.09.1910 Metsäpirtti Hatakkala], läksein
äiti: Sourwehr, Liisa [10.02.1856 Sakkola Jaama -
04.05.1924 Metsäpirtti Hatakkala]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Hallitusmuotokysymyksestä
puhuu kansakoulujen tarkastaja Tuure Saarnio Metsäpirtin
kirkonkylän kansakoululla perjantaina t k 19 p:nä klo 7 ip,
Sakkolan kirkonkylä kansakoululla t k 21 p:nä klo 3 ip, Sak-
kolan Kiviniemen kansakoululla t k 22 p:nä klo 7 ip, Sak-
kolan Petäjärven kansakoululla tiistaina t k 23 pnä klo 7 ip
ja Vuokselan Kuninkaanristin kansakoululla keskiviikkona
t k 24 pnä klo 7 ip.

Karjala 19.07.1918

Ida Kekko
kotoisin Leivonmäeltä, joka on naimisissa Paavo Järvisen
kanssa Metsäpirtin pitäjässä, saapukoon kotipitäjäänsä Lei-
vonmäelle perinnönjakoon Vilppu Kekon kuolinpesässä.
Kalle Kekko

Karjala 21.07.1918

Kiinni otettu
laihanpuoleinen, noin 10 korttelia korkea, mustatarja ruu-
nahevonen, iso rautakello kaulassa, harja kahtaalle kaatu-
va, jonka omistaja saa periä hoitokustannuksen korvaamal-
la Metsäpirtin Korholanjaamasta

Adam Korkalta

Käkisalmen Sanomat 22.07.1918

Vapaussodan uhrit, 23.07.1918
Hinkkanen, Paavo [07.11.1893 Sakkola Vanhajaama -
23.07.1918 Kuopio], työmies. Paavo oli punaisten puolel-
la. Hän oli liittynyt punalkaartiin. Paavo vangittiin Raudus-
sa 6.4.1918 ja hänet siirrettiin Kuopioon vankileirille, jossa
hän sittemmin menehtyi. Paavo oli työmies.
isä: Hinkkanen, Jaakko [28.04.1845 Sakkola Vanhajaama -
17.04.1907 Metsäpirtti Vanhajaama], torppari
äiti: Ahtiainen, Aune [05.11.1859 Sakkola Saaroinen -
28.08.1905 Metsäpirtti Vanhajaama]

Suikkanen, Yrjö [13.12.1895 Sakkola Joentaka -
23.07.1918 Kuopio], työmies. Yrjö oli liittynyt puna-
kaartiin ja toimi Venäjän puolella. Yrjö vangittiin Raudussa
6.4.1918 ja toimitettiin Kuopioon vankileirille. Siellä hän
sairastui ja menehtyi 23.7.1918.
isä: Suikkanen, Jaakko [19.09.1860 Sakkola Haapsaari -
29.04.1927 Metsäpirtti Viisjoki], läksein
äiti: Vaskelainen, Susanna [29.08.1865 Sakkola Joentaka -
26.02.1930 Metsäpirtti Viisjoki]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Venäjän entinen tsaari murhattu
Murha tapahtunut tshekkiläis-slovakkilaisten uhkaavan ete-
nemisen vuoksi Jekaterinburgin alueneuvoston päätöksestä.

Jekaterinburgista tulleen virallisen tiedon mukaan on enti-
nen Venäjän keisari Nikolai Romanov murhattu.

Käkisalmen Sanomat 24.07.1918

Elintarpeiden salakuljetuksesta Wenä-
jälle
Metsäpirtin rajavartiostosta on ilmoitettu, että useat paikka-
kunnan gulashit harjoittavat siellä elintarpeiden salakulje-
tusta Wenäjälle. He ostelewat karjaa Suomen puolella mak-
saen siitä huikeita hintoja ja kuljettavat sen sitten rajan yli,
etupäässä lähellä rajaa sijaitsewaan ’punataudin’ saastutta-
maan Miikkulaisten kylään. Näin owat nuo moraalittomat
miehet wieneet valtakunnalta jo kymmeniä nautaeläimiä. Ja
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tämä kaikki tapahtuu aikana, jolloin Suomen suuri kansa
huojuu - ellei nyt suorastaan nälkäkuoleman, niin ainakin
nälänhädän partaalla!

Suorastaan uskomattomalta tuntuu, että saattaa löytyä ih-
misiä, joilla on luontoa nälkäänäkeviltä kanssaihmisiltään
riistää senkin wähäisen rawintoaineen, jonka heidän on on-
nistunut nälällään säästää hengenpitimekseen tai jota eiwät
tunnottomat salakuljettajat ole wielä ehtineet raastaa we-
riwihollistemme leiriin Ryssänmaalle. Ja mikä sukuttavinta
tässä salakuljetuksessa on, on se, kun näin halpamaisella ja
rikollisella ’möllit’ owat monet nuoret paikkakunnalla wa-
kawaraisiksi tunnetut talollisetkin ruvenneet omaisuuttaan
kartuttamaan!

Mitä olisi tehtävä tällaisen salakuljetuksen loppumiseksi ja
rikollisten saattamiseksi saamaan hywin ansaitsemansa pal-
kan ’urotöistään’, josta hamppuköysi ja myllynkiwi kaulaan
ei olisi liikaa!. Ja mitä on tehty paheen estämiseksi? Jäl-
kimmäiseen kysymykseen ei ole niin waikea wastata, kuin
on edelliseen. Lyhyesti: Nyt kysyttänee: ’Kuinka on sitten
mahdollista, että salakuljettajat woiwat ammattiaan harjoit-
taa, jos raja on tarkasti wartioitu ja komendantti ollut kyllin
tarmokas toiminnassaan?’ Ja tähän emme woi muuta was-
tausta antaa, kuin että: Waatia monikymmenkertaista asu-
matonta ja metsäistä rajaa wartioimaan niin tarkasti, ettei
ainoakaan sielu (jos salakuljettajalla sellaista mukanansa
onkaan!) pääsisi yli rajan, ei edes yölläkään liwahtamaan,
on helpompi sanoa kuin tehdä. Todisteeksi rajawartioston
walppaudesta mainittakoon tässä siwumennen, että he ovat
joutuneet usein öisinkin pidättämään luwattomilla teillä lii-
kuskelleita ’punatautisia’ metsäpirttiläisiä tai rikoksellisia
kapinallisia.

Tämä riittäköön wastaukseksi jälkimmäiseen kysymyk-
seen. Lisättäköön kuitenkin wielä, että wartioston on on-
nistunut pidättääkin yhden ’sonnigulashin’, joka ei ollut
tyytynyt wain saattamaan ’lemmikkiään’ teurastettawaksi,
waan olipa tuo ’afäärimies’ katsonut tarpeettomaksi suorit-
taa sonnista maksua sen omistajalle ja siksi yön hiljaisuu-
dessa oli hän kähweltänyt elukan nawetasta ja wienyt Miik-
kulaisiin.

Kuten siis edellä esitetystä selwiää, ei salakuljetuksen lopet-
tamiseksi riitä yksinomaan rajavartioston walppaus ja ko-
mendantin tarmokkuus toiminnassaan, tarwitaan myös po-
liisiwiranomaisten, elintarvelautakunnan ja ennen kaikkea
kuntalaisten toimenpiteitä. Sillä niin kauan kuin ei jokai-
nen kuntalainen, jokainen rehellinen kuntalainen ryhdy sa-
lakuljetusta ja eritoten tällaista, koko maallemme ja kan-
sallemme turmiollista elintarpeiden salakuljetusta wastus-
tamaan, owat kaikki sekä sotilas- että siwiiliwiranomasten
pakkotoimenpiteet paheen lopettamiseksi tehottomia ja jos
tällaiset tunnottomat elintarwekeinottelijat ja weriwiholli-
semme, noiden rajantakaisten suosijat, yhä saawat toimin-
taansa jatkaa, ennen pitkää saa moni rehellinen kansalai-
semme kannaksella ripustaa hanskansa naulaan, kun ei ole
mitä suuhun panna tai kun eiwät waransa salli elintarpei-
taan ostaa sellaisilla huikeilla hinnoilla, jollaiset owat tu-
los edellä esittämästämme, elintarpeitten salakuljetuksesta
Wenäjälle. Ja etenkin nyt, kun uutinen joutuu korjattawak-
semme kannaksella, on rajaseudun wäestöllä syytä ryhtyä
tarmokkaisiin toimenpiteisiin salakuljettajien toimintamah-

dollisuuksien hävittämiseksi, sillä eihän tarwinne epäillä-
kään, että salakuljettajat, joiden röyhkeydellä ei rajoja ole,
sitäkin, tuota tärkeintä ja hiki hatussa ja nälkää kärsien
ansaitsemaamme rawintoainetta, ’jokapäiväistä leipäämme-
kin’, käywät omien kansalaistensa nälän kustannuksella, ja-
kamaan rajantakaisille ’weljilleen’. Sillä ’sydäntä ei heil-
lä lain, yks’ tunne powessaan on wain: saada rahaa ain’
Eiwät he tule tuosta rahan ahneudesta edes ajatelleeksi-
kaaan, kuinka suunnattoman suuren rikoksen he tekewät
noin awustaessaan elintarpeilla synnyinmaansa ja kansan-
sa weriwihollista, weljiensä surmaajia. Kauheat, mutta tot-
ta, totta! Ah, surkeutta kansan, maan, kun omat kansalaiset
sitä noin kawaltaa!

Siis rajaseudun asukkaat, ’lyökää sormet sormien lomihin’
ja tehkää loppu elintarpeittemme salakuljetuksesta weriwi-
hollisillemme Ryssänmaalle! Ottakaa esimerkiksi kuntako-
kouksessa tämä tärkeä asia käsiteltäwäksenne ja miehissä
tehkää siitä päätös ja tarmolla sen mukaan toimikaa! Suo-
men portinwartijat, eritoten te Metsäpirtin miehet ja naiset,
näyttäkää, että te olette suomalaisia! Wapaustaistelussa mo-
nen monet tuntemanne miehet oliwat sankareita, kaatuiwat
wartiopaikalleen askeltakaan peräntymättä ryssäläisten tiel-
tä, sen yrittäessä tunkeutua wartioitawananne olewasta por-
tista kansalaisiamme raatelemaan. Sallisitteko te nyt jon-
kun moraalittoman kontrabandistiliigan, jolla ei ole muu-
ta elämän päämäärää, ihannetta, kuin ansaita keinolla millä
hywänsä Suomi-syöjä Kerenkin ’bumaagoita’, sallisitteko
te nyt noiden konnien riehua, panematta rikkaa ristiin tu-
hoisan toimintansa estämiseksi? Ettehän toki?!

Ja te, salakuljettajat ja ’sonnigulashit’, korjatkaa luunne re-
hellisestä Suomesta. Ottakaa wuoteenne ja käykää ihaile-
maanne ja suosimaanne ’Miikkulaisten republiikkiin’ tai Ir-
kutskin ’ihanneyhteiskuntaan’, sillä teidän kaltastenne on
punikkien waltakunta!

Käkisalmen sanomat 24.07.1918

Vapaussodan uhrit, 25.07.1918
Kiiski, Tahvo [24.11.1896 Sakkola Korholanjaama -
25.07.1918 Kuopio]. Tahvo oli punakaartilainen. Hänet
vangittiin 6.4.1918 ja siirrettiin Kuopioon vankileirille, jos-
sa hän kuoli sairauteen 25.7.1918.
isä: Kiiski, Antti [29.04.1867 Sakkola Korholanjaama - ],
talollinen
äiti: Haapsaari, Katri [18.05.1875 Sakkola Joentaka - ]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Opettajavaaleja
Kirkonkylän koulun opettajaksi on valittu Kaarlo Sihvo.

Opettajain lehti no 18, 26.07.1918

Kuntakokous: 30.07.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvassa heinäkuun 30 päivänä 1918.

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.
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2 §

Luettiin ja sellaisenaan hyväksyttiin Metsähallituksen lä-
hettämä johtosääntö kunnan metsälautakunnalle, mikä joh-
tosääntö jäljennettynä on tämän pöytäkirjan alla.

3 §

Läänin Maaherran viraston kirjelmän johdosta heinäk 9 pltä
No 571 valittiin kunnasta lisättyyn Kutsuntatoimistoon var-
sinaisiksi jäseniksi kunnallislautakunnan esimiehen lisäksi
kauppias Heikki Myöhänen Koselasta ja taloll Simo Ukko-
nen Koukunniemestä, sekä varajäseniksi taloll Tahvo Haap-
saari Saaroisista ja taloll Juho Lamppu Raajusta.

4 §

Sotamarttojen anomuksesta heidän toimintansa tukemisek-
si kunnan alueella päätti kokous kunnan puolesta avustaa
viidelläsadalla S markalla kuluvan vuoden aikana siten, et-
tä Sotamartat keskuudessaan päättävät, miten tämä avustu
on heille tasattava.

5 §

Holhouslautakunnan anomus puheenjohtajan palkan ja jä-
senien päiväpalkan korottamisesta lykättiin seuraavaan ko-
koukseen.

Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
August Susi
Apram Hatakka

Jäljennös

Johtosääntö

Metsäpirtin kunnan kunnanmetsälautakunnalle

Toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päi-
vänä marraskuuta 1917 annetun asetuksen 19 §:n perusteel-
la on Metsäpirtin kunta laatinut metsälautakunnalleen seu-
raavan johtosäännön, jonka Viipurin läänin kuvernööri on
päivänä kuuta 19 vahvistanut.

1 §

Kunnan metsälautakunnassa on 3 jäsentä ja yhtä monta va-
rajäsentä.

2 §

Kunnan metsälautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee
kunta siinä asuvista metsänhoitoon perehtyneistä henkilöis-
tä, mieluummin eri osista kuntaa kolmeksi vuodeksi kerral-
laan.

Jos jäsen tai varajäsen kuolee, muuttaa pois tahi muun lail-
lisen syyn takia eroaa ennen määräaikaansa, valitaan tilalle
toinen toimintakaudesta vielä jälellä olevaksi ajaksi.

3 §

Vaalikelpoisuudesta kunnan metsälautakunnan jäseneksi ja
varajäsneksi sekä siitä kieltäytymisestä on noudatettava mi-
tä kunnan valtuutetusta on säädetty.

4 §

Kunnan metsälautakunta valitsee keskuudestaan vuosittain
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 §

Kunnan metsälautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista on viipumättä
annettava tieto läänin metsälautakunnalle.

6 §

Kunnan metsälautakunnan tehtävänä on:

1) ottaa vastaan hakkausilmoitukset, joita hakkuuoikeuden
omistaja tahi maanomistaja on velvollinen tekemään toi-
menpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi annetun
asetuksen 7 §:n mukaan, sekä lähettää ne, sikäli kuin nii-
tä kertyy, läänin metsälautakunnalle.
2) läänin metsälautakunnan määräämän toimitusmiehen
kutsusta olla avustamassa 1. kohdassa mainitun asetuksen
8 §:ssä edellytetyissä katselmuksissa, joita on toimitettava
kun on syytä epäillä, että metsää on hävitetty taikka hyväk-
syttyä suunnitelmaa tahi rauhoitusmääräyksiä tahi sanotun
asetuksen 10 §:ssä mainittua rauhoitussopimusta on rikottu.
3) läänin metsälautakunnan ohjeiden mukaan kerätä ja lää-
nin metsälautakunnalle antaa tilastollisia tietoja kunnan alu-
eella olevista yksityismetsistä, niiden omistusoikeudellisis-
ta oloista, metsien tilasta ja metsämaiden käytöstä, y.m.s.
4) ennen helmikuun loppua kunakin vuonna lähettää läänin
metsälautakunnalle selostus toiminnasta edellisenä kalente-
rivuonna.
Jos 1. kohdassa mainittu hakkausilmoitus on jätetty jollekin
muulle kunnan metsälautakunnan jäsenelle kuin puheenjoh-
tajalle, on se viimemainitulle heti toimitettava.
Milloin läänin metsälautakunta tahi sen puheenjohtaja mää-
rää tulee myös kunnan metsälautakunnan yksityisen jäse-
nen toimittaa 2. kohdassa mainittuja katselmuksia kunnan
metsälautakunnan kahden muun jäsenen ollessa saapuvilla
sekä siitä laatia metsän hävittämisen ehkäisemiseksi anne-
tun asetuksen 9 §:ssä edellytetty toimituskirja, jonka muut
saapuvilla olleet lautakunnan jäsenet myös allekirjoittavat.
Toimituskirja on viipymättä lähetettävä läänin metsälauta-
kunnalle. Tieto tällaisen katselmuksen ajasta on toimitus-
miehen, milloin asiaa viivyttämättä voi tapahtua, annettava
omistajalle sekä hakkuuoikeuden omistajalle tahi hakkauk-
sen johtajalle.

7 §

Kaavakkeita hakkausilmoituksia varten tulee kunnan met-
sälautakunnan pitää asianomaisten ilmoituksentekijän saa-
tavana kunnanmetsälautakunnan kunkin jäsene luona sekä
tarpeen mukaan tilata niitä läänin metsälautakunnalta.

8 §

Paitsi mitä velvollisuuksia, joista edellä on mainittu, tulee
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kunnan metsälautakunnan sekä sen jäsenen, mikäli heillä
tilaisuutta siihen on, avustaa läänin metsälautakuntaa niissä
tehtävissä, joihin läänin metsälautakunta ryhtyy metsänhoi-
don edistämiseksi kunnan alueella.

9 §

Kunnan metsälautakunta kokoontuu tarpeen vaatiessa pu-
heenjohtajan kutsusta.

10 §

Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kokousjäsentä on
saapuvilla ja he ovat päätöksestä yksimieliset.

11 §

Kokouksessa on puheenjohtajan pidettävä pöytäkirjaa, jo-
hon lyhyesti merkitään esillä olleet asiat ja niistä tehdyt pää-
tökset.

12 §

Saapuneista kirjeistä ja hakkausilmoituksista on puheenjoh-
tajan pidettävä diariota.
Puheenjohtajan tulee myös pitää konseptikirjaa sekä alle-
kirjoittaa lähtevät kirjeet.

13 §

Kunnan metsälautakunnan jäsenten palkkion ja lautakun-
nan muut menot suorittaa kunta johtosäännön 6 §:ssä mai-
nitusta katselmuksista saavat lautakunnan jäsenet kuitenkin
asetuksen mukaisen korvauksen läänin metsälautakunnalta.

14 §

Kunnan metsälautakunnalla ja sen jäsenellä on vapaakir-
jeoikeus virka asioissa läänin metsälautakunnan kanssa.

15 §

Muutokset tähän johtosääntöön on alistettava kuvernöörin
vahvistettavaksi.

Hallitusmuotokysymyksestä
on tarkastaja Saarnio puhunut Sakkolassa, Metsäpirtissä ja
Vuokselassa. Asiaan on yleisö suhtautunut vakavasti ja har-
kitsevasti. Tilaisuuksissa on asiallisesti ja maltillisesti kes-
kusteltu ja mielipiteitä vaihdettu. Mitään kiihkoa toiseen tai
toiseen suuntaan ei ole ollut havaittavissa. Yleensä on se
mielipide vallinnut, että olisi saatava se hallitusmuoto, jo-
ka meidän oloissamme parhaiten vastaisi tarkoitukstaan ja
tukisi kaikkien kansalaisten ja koko maamme etua ja tule-
vaisuutta niin sisällisesti kuin ulkonaisesti.

Käkisalmen Sanomat 02.08.1918

Vapaussodan uhrit Viipurin läänin ete-
läosassa
Tähän asti saatujen tietojen mukaan, joita ei ole lopullisesti
tarkastettu, on vapaussota vaatinut uhrikseen Viipurin lää-
nin eteläosasta yhteensä 521 sotilasta ja suojeluskuntalais-
ta. Eri kuntien osuus on seuraava:

Viipuri 49, Ruokolahti 37, Antrea 36, Kirvu 31, Valkjärvi
25, Jääski 22, Rautu 22, Kaukola 21, Pyhäjärvi 19, Sakkola
19, Rautjärvi 18, Hiitola 17, Lappee 15, Luumäki 14, Ki-
vennapa 13, Käkisalmi ja maaseurak. 13, Lappeenranta 13,
Joutseno 12, Muola 12, Räisälä 12, Heinjoki 11, Kotka 11,
Kymi 11, Vehkalahti 10, Vuoksela 9, Viipurin pit. 8, Terijo-
ki 7, Valkeala 7, Hamina 6, Metsäpirtti 5, Virolahti 4, Nuija-
maa 2, Säkkijärvi 2, Haapasaari, Johannes, Kymi, Kyyrölä,
Miehikkälä, Pyhtää, Sippola ja Uusikirkko 1.

Sitävastoin ei ole yhtään Koiviston, Kuolemajärven, Suur-
saaren ja Tytärsaaren kunnista kotoisin olevaa sotilasta kaa-
tunut. Oheisiin laskuihin on vielä lisättävä ne siviilihenki-
löt, jotka punaiset kapinan aikana surmasivat. Niistä ei ole
meillä kuitenkaan tietoa.

Raskasta veriveroa on siis Kaakkois-Suomenkin lainkuu-
liainen kansanosa punakapinan kukistamiseksi suorittanut.

Käkisalmen Sanomat 03.08.1918

Metsäpirtin Osuuskauppa r l
Metsäirtti
Myymälät: Koselassa, Saaroisissa ja Taipaleessa.
Jäsenluku 431. Myynti 1/1 - 30.4.1918 yli 250000 :-

Kuluttajat Metsäpirtissä kannattakaa
Osuuskauppaa

Karjala 03.08.1918

Kadonnut
Keskikokoinen, puura, laihanpuoleinen ruuna, harja vasem-
malle kaatuva, otsassa valkea pilkka ja kaksi pyörteitä. Pyy-
detään palkintoa vastaan ilmoittamaan

Kaarlo Kalvesmäelle
Metsäpirtti Tappariin

Käkisalmen Sanomat 05.08.1918

Varkauksia Metsäpirtissä
Metsäpirtissä on viime aikoina alkanut ilmestyä varkauksia
oikein summakaupalla. Etenkin ovat perunavarkaudet tul-
leet muotiin. Niinpä on monesta talosta kaivettu ja haaskat-
tu useita penkkejä perunoita.

Joku päivä sitten tunkeutui voro SimoKarvosen asuntoon ja
vei sieltä vaatteet ja talouskalut melkein kaikki.

Metsäpirtin rosvot ovat ruvenneet elintarvelakia säätämään
myös siten, että öiseen aikaan katkomaan rukiista tähkiä.

Kun tätä menoa jatkuu, niin kohta ei ole ketään, jolta ei olisi
Metsäpirtissä varastettu. Olisi hyvin tärkeää hommata Met-
säpirttiin poliisikoira tai sitten on jokaisen metsäpirttiläisen
heittäydyttävä voroksi ja huutaa alas järjestys ja laki, kir-
joitta kirjeenvaihtajamme.

Maanviljelysseura Kaakkois-
Karjalaan
Viime lauvantaina pidettiin Käkisalmen seurahuoneella sen
toimikunnan kokous, joka viime kesänä pidetyssä maata-
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loustuottajain kokouksessa asetettiin valmistelemaan maan-
viljelysseuran perustamiset Kaakkois-Karjalaan. Kokouk-
sen, johon oli saapunut edustajia Käkisalmen kaupungista
ja maalaiskunnasta, Pyhäjärveltä, Sakkolasta, Metsäpirtis-
tä, Valkjärveltä, Kurkijoelta, Rautjärveltä ja Ilmeeltä ja Vii-
purin läänin maanviljelysseuran johtokunnasta, avasi toimi-
kunnan puheenjohtaja, opettaja A Vihonen puheella, josta
selvästi asian alkuvaihekita ja painosti seuran perustamisen
tärkeyttä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin opettaja A
Wihonen ja sihteeriksi toimittaja A Vuorelainen.

Parikkalan Sanomat 07.08.1918

Avoin kirje herroille härkäneuvoksille
osoitteena Metsäpirtti
Kirjoitimme joku aika sitten tässä lehdessä elintarpeiden sa-
lakuljetuksesta Venäjälle, koettaen parhaamme mukaan se-
litellä tuota halpamaista ammattia harjoittaville rajaseutu-
laisille, eritoten Metsäpirtin ’sonnigulasheille’, kuinka suu-
ren rikoksen he moisella ’gulahoimisellaan’ tekevät ei vain
omia paikkakuntalaisiaan vaan koko Suomen väestöä koh-
taan. Vetosimme tuossa kirjoituksessa salakuljettajien inhi-
millisyyteen ja teimme sen siinä varmassa vakaumuksessa,
että heidän tokkahtanut omatuntonsa herää. Mutta - ikävä
kyllä - olemmekin nyt tulleet huomaamaan, ettei tuo hei-
dän ns ’omatuntonsa’ ollutkaan vain torkahtanut, vaan näyt-
tää se olevan vaipunut niin sikeään uneen, että sitä on yh-
tä vaikea saada hereille, kuin Osmoa talviunestaan. Tar-
vitaan siis noiden ’kerenskiläisten’ (mikä sattuva nimitys
sonni- ja ruplagulasheille) omantunnon herättämiseksiradi-
kaakisempia keinoja, kuin me viime yrityksellämme käy-
timme. (Niin, herrat sonnigulashit, emme todellakaan saata
vielä uskoa, että teidänkin omantunnon olisi käynyt, kuten
kävi sosialistijohtajiemme, jotka sen kanssa varomattomasti
leikittelivät - samaan tapaan, kuin te nyt).

Ensi työksemme, kun nyt käymme tässä herroja sonnigu-
lasheja (miellyttääkö titteli?) radikaalisin keinoin kurikoi-
maan, pyydämme huomauttaa, ettemme tällä kertaa viitsi
olla niin monisanaisia, kuin olimme viime tapaamallamme.
Siltä varalta, että tuo sana ’viitsi’ herroja loukkaisi - sitä kun
niin usein käytetään halveksivassa merkityksessä - sallinette
meidän selittää ja käsittänette sen itsekin, ettei tosiaankaan
ole mikään nautinto esitelmöidä päivänselvästä asiasta ko-
vakorvaiselle kuulijakunnalle ... Ja siksi koetammekin sen
tehdä mahdollisimma harvasanaisesti.

Alamme kysymyksillä. Oletteko - anteeksi - ovatko herrat
härkäneuvokset (emme tiedä, josko miikkulaiset ovat teille
kauppaneuvoksen tittelin suurista ansioistanne ’isänmaan’
uskollisesta palveluksesta, jo antaneet, mutta me kyllä sen
mielihyvällä teemme, muuttaen kuitenkin sanan ’kauppa’
paremmin ansioitanne vastaavaksi, joten meillä on kunnia
teitä nyt tituleerata ’herra härkäneuvoksiksi’) - siis ovatko
herrat härkäneuvokset lukeneet edellä mainitsemamme kir-
joituksen, silmäyksemme ’suurisänmaalliseen’ toimintaan-
ne Miikkulaisten republiikin palveluksessa? Ja jos herrat
sen ovat tehneet, niin mitä pidätte siitä? Saitteko siitä yhä
lisääntyvää innostusta työhön ja toimintaan ’suuren isän-
maanne’ hyväksi. Ainakin viime päivät ovat tähän viitan-
neet, sillä kaikki edellisten viikkojen rekordit sonnien ex-
portista ’suureen isänmaahanne’ tulivat kuluneella viikolla
lyödyksi.

Mutta - kuten jo sanottu - emme viitsi monisanaisia olla.
Siis lyhyesti: te herrat härkäneuvokset, älkää antakokaan
joutavien vastoinkäymisten, kuten parin kolmane lehmän
joutuminen elintarvelautakunnan huostaan, takavarikkoon,
tai yhden - yhden ainoan! - liikekumppaninne vastoinkäy-
misen, hänet kun rajavartijat nappasivat kiinni ja karantee-
rasivat pariksi viikoksi punikkien kunnioitettuun seuraan, -
niin, älkää antakokaan moisten mitättömien vastoinkäymis-
ten toimintatarmoanne lamauttaa! Päinvastoin ottakaa esi-
merkkiä - kuten tähänkin asti olette ottaneet - punikeista,
joilta sisu lähti vasta yhdennellätoista hetkellä! Niin, her-
rat härkäneuvokset, jatkakaa vaan yhä jaloa toimintaanne
’suuren isänmaanne’ siunaukseksi! Mitäs siitä, jos synnyin-
maa ja omat kansalaisenne hommistanne hiukan kärsivät-
kin! Riittää sitä heillekin syömistä. Pettuleipä ei lopu. Ja uu-
tinen pian joutuu. Elävät kyllä lihattakin. Pääasiahan on, et-
tä ’suuressa isänmaassanne’ ei ’bifstekki’ päivällispöydästä
katoa. Vai mitä, herrat härkäneuvokset? ’Antaa mennä vaan,
kuntan ruplia saan!

Mutta tietäkää myös arvon herrat, että kynsiimme jos rajalla
joudutte, woi käydä, kuten kävi Manniselle, kun oven väliin
joutui!

Sama

Käkisalmen Sanomat 09.08.1918

Kuntakokous: 12.08.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
Metsäpirtin majatalossa elokuun 12 päivänä 1918.

1 §

Kunnan Karjakon Aune Härkösen palkka päätettiin korot-
taa Kunnallislautakunnan esityksen mukaisesti sataan (100)
markkaan kuukaudessa tämän elokuun alusta lukien ja toi-
mituspalkkioiksi 3 markkaa jokaiselta toimitukselta asian-
omaisilta.

2 §

Kulkutautien varalta päätettiin kulkutautisairaalaksi luovut-
taa kunnantalo koko naisuudessa.

3 §

Kunnan hätäapurahastosta päätettiin uusien lainojen anta-
minen lakkauttaa tästä päivästä alkaen.
Hätäapurahaston hoitoa varten valittiin erityinen toimikun-
ta, johon tulevat puheenjohtajaksi ja rahaston hoitajaksi ta-
loll Aatami Hämäläinen ja taloll Martti Peltonen, ja varajä-
seniksi taloll Gabriel Viskari. Toimikunta ottakoon hoitoon-
sa rahaston tulevan syysk 1 pnä.
Toimikunnan puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalla päätet-
tiin maksaa palkkiota neljäsataa (400) markkaa vuodessa,
sekä jäsenille 15 markkaa kultakin kokouspäivältä.

4 §

Holhouslautakunnan esimiehen palkka päätettiin korottaa
sataanviiteenkymmeneen (150) markkaan vuodessa ensi
vuoden alusta lukien sekä saman lautakunnan jäsenten palk-
ka kymmeneen (10) markkaan kultakin kokouspäivältä sa-
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moinensi vuoden alusta lukien.

Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
Aapro Kuoppa
Martti Torikka
Juho Hämäläinen

Vapaussodan uhrit, 17.08.1918
Urpanen, Juhana [15.12.1892 Sakkola Arkuntanhua -
17.08.1918 Viipuri], työmies. Juhana oli liittynyt punakaar-
tiin. Hänet vangittiin 3.5.1918 ja siirrettiin Viipuriin vanki-
leiriin. Siellä hän kuoli sairauden murtamana 17.8.1918.
isä: Urpanen, Pekka [05.07.1863 Sakkola Saaroinen -
23.12.1931 Metsäpirtti Arkuntanhua], mäkitupalainen
äiti: Kiuru, Ester [07.06.1872 Sakkola Koukunniemi -
14.06.1935 Metsäpirtti Arkuntanhua]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Folkskolorna
Till lärarinna och lärare vid Saarois folkskola i Metsäpirt-
ti kommun har för läsåret 1918-1919 utsetts och definitivt
godkänts folkskollärarinnan Anna Jääskeläinen och foks-
kolläraren Juho Jääskeläinen.

Finlands Allmänna Tidning 20.08.1918

Opettaja Juuso Kouvo Saaroinen
Kouluhallitus on kehoittanut asianomaisia tarkastajia nosta-
maan syytteen johtokunnan edessä kapinaan osaaottamises-
ta seuraavia opettajia. Juuso Kouvo Metsäpirtti Saaroinen.

Opettajain lehti no 22, 23.08.1918

Kuntakokous: 24.08.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
Metsäpirtin Nuorisoseuran talolla elokuun 24 päivänä 1918.

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Luettiin tilintarkastajain lausunto viime vuoden kunnalli-
sista tileistä, jonka johdosta myönnettiin täydellinen tili- ja
vastuuvapaus Kunnallislautk esimiehelle ja lautakunnalle,
Maanviljelysrahaston johtokunnalle ja tilintekijälle kansa-
koulujen johtokunnille sekä elintarvelautakunnalle.

3 §

Viipurin l Maaherran viraston kirjelmän johdosta elok 5 pl-
tä 1918 No 792 valittiin vakinaisiksi jäseniksi toiseen lisät-
tyynKutsuntatoimistoon Maanvilj Apram Hatakka Hatak-
kalasta, Heikki Alpertinp Peltonen Viisjoelta ja Salomon
Susi Metsäpirtistä, sekä varamiehiksi taloll Aatami Viska-
ri Koselasta ja Matti Mp Myöhänen Koukunniemestä.

4 §

Luettiin Viipurin l Väliaikaisen Elintarvetoimiston kierto-
kirje No 45 elok 3 päivältä 1918, jonka johdosta elintarve-
lautakunnan puheenjohtajan toimeen ehdolle asetettiin en-
sisijalle opettaja K. A. Sihvo Metsäp, toiselle sijalle ....

Ilmoitettiin että tyytymätön näihin päätöksiin saapi lailli-
sessa järjestyksessä valittaa Viipurin läänin Maaherralle.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina:
H Peltonen
Juho Lamppu

Bolschevikerna ha lämnat gränsen
Från Metsäpirtti meddelas till ’Käkisalmen Sanomat’, att
bolscheviksoldaterna, som hittills bevakat fränsen mellan
Finland och Ryssland, numera aflägsnat sig från gränsen
ända till Toksova kyrkoby.

I slutet på senaste vecka hördes till Rautus från Peters-
burghållet en häftig kanonad.

Wiborgs Nyheter 30.08.1918

MAATILA MYYTÄVÄNÄ
Pinta-ala 25 ha, josta vilje. n.10 ha lähellä Metsäpirtin kirk-
koa kauniilla paikalla. Pellot ensiluokkaisia multamaita,
metsää 5000 Smk arvosta, asuinrakennuksessa 2 kamaria
ja tupa ja ruokahuone, kuja, navetta, vaja, vesikyökki, sau-
na, aitta, kellari ja kaivo. Kylvöä 2½ hl ruista, 5 hl kauraa,
1½ hl otraa, 7½ hl perunoita, tattaria 10 litraa, kaalia ym
juurikasveja, heiniä 5500 kg, 2 hevosta, lehmä, kahdet kär-
ryt ja kaksi ajorekeä. Maanviljelyskalustoa: 1 aura ja 1 äes.
Ruista kylvetty ensi vuoden satoa varten 1½ hl. Hinta ilman
irtaimistoa Smk 30000,- ja irtaimistoineen Smk 50000,-.

Manu Kuoppa
Metsäpirtin kirkonkylä

Käkisalmen Sanomat 04.09.1918

Metsäpirtin kunnassa ei tapahtunut
mitään hävityksiä
mutta kalliiksi sielläkin tuli punaisten mahtailu. Tehtiin
kunnan kustannukella uutta maantietä. Saatiin aivan niin ta-
saiselle maalle kuin pöytä syntymään jotakin maantien hah-
moa 200 metriä, ja se maksoi kunnalle yli 5000 markkaa!
Hävettihän se jo punikkeja itseäänkin. Esittivät , että eikö-
hän kunta ’myöntäisi lainoja’. No, myönsihän se. Annettiin
vähän yli 50000 markkaa ’köyhille’ takauksettomina lainoi-
na. Vaikeatahan on kenenkään tietää, paljonko kunta niistä
joskun maailmassa saa takaisin. Mutta kaikessa tapaukses-
sa säilyi pitäjä murhapoltoilta ja ryöstöiltä jotenka mahdol-
lisesti menetetyt 55000 markkaa eivät itse asiassa ole suu-
ri muiden kuntain vahinkoihin verraten. Mutta pieni on tuo
verrattain uusi kuntakin ja kapina-aika on sielläkin tuntu-
vasti vaikuttanut köyhäinhoitorasituksiin.

Köyhäinhoitolehti no 14-15, 06.09.1918
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, kunnallisen köyhäinhoidon ja yksityisen hyväntekeväisyy-
den äänenkannattaja

Venäläiset sotalaivat Laatokalla
Ahdistelevat suomalaisia kalastajia.

Viime torstaina ilmaantui Suomen ja Venäjän rajan kohdal-
la Laatokalla 6 venäläistä sotalaivaa, jotka alkoivat ahdistaa
niillä tienoilla olleita metsäpirttiläisiä kalastajia. Nämä pa-
kenivat kiireesti rannikolle. Sotalaivat tulivat jälessä ja pys-
tyttivät muutamia punaisia lippuja rannikon lähellä oleville
kareille, nähtävästi osoittamaan rajaa, minkä yli suomalai-
set kalastajat eivät saisi kulkea. Perjantaina ilmaantui sa-
malle seudulle 2 venäläistä laivaa, mutta eivät nämä kuiten-
kaan ryhtyneet mihinkään toimiin lähistöllä olleita kalasta-
jia vastaan.

Uusi Suometar 09.09.1918

Juhla Ilmeellä
viime sunnuntaina muistopatsaan pystyttämistä varten Rau-
dun taistelutantereelle muodostui kauniiksi, mieltä ylentä-
väksi tilaisuudeksi. Sali oli aistikkaasti koristettu seppe-
leillä, Suomen ja Karjalan vaakunoilla. Erityisen huomion
esineeksi tulivat Raudun rintamalla olleet vapaaehtoiset Il-
meen sotilaat.

(jatkuu ...)

Karjala 11.09.1918

Elintarvikekeinottelu lopetettava!
Meille on esitetty sitovia todistuksia siitä, että elintarpei-
den salakuljetusta rajaseuduille ja rajan yli harjoitetaan mitä
suurimmassa määrässä, ja että useat tämän seudun maanvil-
jelijät suosivat salakuljettajia ja ovat heidän kanssaan kaup-
pasuhteissa. Ovatpa useat maanviljelijät menneet niinkin
pitkälle, että ovat suorastaan avustaneet salakuljettajia ot-
tamalla lainvastaisella tavalla hankittuja tavaroita säilytet-
täviksi ja kuljettamalla niitä paikasta toiseen. Siihen viittaa
mm. lehtemme viime numerossa ollut uutinen, jossa kerro-
taan, kuinka Konnitsan - Särkisalon - Valkjärven tiellä sala-
kuljettajat kuljettavat tavaroitaan öiseen aikaan ja säilyttä-
vät niitä päivisin tien varrella olevissa taloissa. Samanlaisia
keinoja kuuluvat salakuljettajat käyttävän myöskin Sortan-
lahden - Taipaleen - Metsäpirtin tiellä, josta kautta suuret
määrät voita, lihaa ja viljaa virtaa Venäjälle.

Paitsi sitä, että tällainen salakauppa ja -kuljetus on törkeä
lainrikos, johtuu siitä, että elintarpeiden hinnat jo syksystä
nousevat niin korkeiksi, etteivät vähempivaraiset jaksa nii-
tä henkipitimikseenkään hankkia. Niinpä kerrotaankin sala-
kuljettajain jo nyt tarjoavan voista 25-30 mk, jauhoista 12-
15 mk ja lihasta 10-15 mk kilolta!

Ja talonpojat ovat heidän kanssaan kauppasuhteissa ollen-
kaan ajattelematta, että gulasheille myyminen on lainrikos,
ja että ruokatavarain maastavienti johtaa niin suureen elin-
tarpeiden puutteeseen, että ensi talvena ja keväänä köyhem-
pi väestö kuolee nälkään.

Sitä vartenko Suomen kansa on taistellut itselleen vapau-
den, että se vaihtaisi omien kansalaistensa ainoat toimeen-

tulomahdollisuudet rajantakaiseen kultaan ja hopeaan? Si-
ta vartenko kukistettiin punaisten anarkia, että heti sen jäl-
keen uudelleen heittäydyttäisiin anarkian ja mielivallan sy-
liin, joka aivaan varmaan tulee seurauksiltaan olemaan pal-
jon tuhoisampi kuin punaisten kapina? Jokainen kansalai-
nen, joka käsittää sen perin vaikean tilanteen, johon elin-
tarvekysymyksemme on joutunut, myöntää empimättä, että
suurempaa rikosta tätä maata ja kansaa kohtaan ei voi tehdä
kuin elintarpeiden salakauppa ja maastavienti tällä hetkel-
lä on. Uskomme, että suuri osa tämän seudun talonpojis-
ta tämän varmaan hyvin käsittää. Heidän velvollisuutensa
on ryhtyä tällaista häpeällistä keinottelua estämään. Jokai-
nen elintarvekeinottelija on otettava kiinni ja saatettava an-
karaan rangaistukseen. Rajavartiostoa on lisättävä niin pal-
jon, ettei yksikään salakuljettaja hengissä pääse siitä lävitse.
Sellaiset talonpojat, jotka tärkeimmät kansalaisvelvollisuu-
tensa ovat niin kokonaan unohtaneet, että myyvät kansam-
me kalleimmat elämisen ehdot verivihollisillemme ryssille
ja heidän turviinsa paenneille punaisille, ovat paljastettavat
ja saatettavat rangaistukseen.

Tällaisesta likaisesta ammatista on tehtävä loppu viipymät-
tä, se on vaatimus, johon sekä viranomaisten että kaikkien
yhteiskuntaa säilyttävien kansalaisten on huomionsa kiinni-
tettävä ja sen mukaan toimittava!

Käkisalmen Sanomat 18.9.1918

Kuntakokous: 21.09.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan varsinaisessa kuntako-
kouksessa kunnan tuvalla syyskuun 21 päivänä 1918.

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Kunnallislautakuntaan valittiin erovuorossa olleen August
Suden tilalle talollinen Aleksanteri Hyytiä Joentaan kylästä
ja Aatami Viskarin tilalle taloll Matti Eeva Koselasta, sekä
varajäseniksi Matti Eevan tilalle Aapro Paavonp Eeva Ko-
selasta ja Matti Kuoppa, joka tuli uudelleen valituksi.

3 §

Tilintarkastajista oli erovuorossa kirkkoherra J.K. Sakki-
nen, joka valittiin uudelleen. Varatilintarkastajat Aatami
Aataminp Hämäläinen ja poliisi Salomon Kuoppa valittiin
molemmat uudelleen.

4 §

Metsäpirtin kansakoulun johtokunnasta olivat erovuorossa
kaupp Heikki Myöhänen ja taloll Matti Kuoppa, jotka valit-
tiin uudelleen.

5 §

Saaroisten kansakoulun johtokunnasta olivat erovuorossa
Aatami Peltonen, jonka tilalle valittiin Heikki Alpertinp
Peltonen ja Aleksanteri Hämäläinen, joka valittiin uudel-
leen.

6 §
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Terenttilän kansakoulun johtokunnasta olivat erovuorossa
Emmenuel Ukkonen ja Heikki Salomoninp Laulajainen,
jotka valittiin uudelleen.

7 §

Maanviljelysrahaston johtokunnasta olivat erovuorossa ta-
lolliset Simo Ukkonen ja Mikko Ahtiainen, jotka valittiin
uudelleen.

8 §

Holhouslautakunnasta oli erovuorossa Herrastuomari Aleks
Hämäläinen, joka valittiin uudelleen.

9 §

Kunnan säästöpankin isännistöstä olivat erovuorossa talol-
liset Mikko Peltonen, Jooseppi Eeva, Mikko Heimonen ja
Martti Peltonen, jotka kaikki valittiin uudelleen.

10 §

Taksoituslautakuntaan valittiin

Aapro Nuija Lapanaisista
Juho Trofimoff Vaskelasta
Simo Tuokko Raajusta
Jooseppi Vilponp Myöhänen Koukuniemestä
Matti Juhonp Loponen Koukunniemestä
Heikki T Karjalainen Terenttilästä
Simo Sp Laulajainen Taipale
Matti Pulakka Neusaari
Aleks Paavonp Orava Kosela
Kirkkoh J.K. Sakkinen Metsäpirtistä
Aapro Haapsaari Metsäpirtistä
Paavo Repo Hatakkala
Heikki Piironen Martinkorhola
Salomon Hämäläinen Sunikkala
Tahvo Haapsaari Haapsaaresta
Aatami Martinp Hämäläinen Korholanjaama
Taavetti Matinp Ahtiainen Korholanjaama
Matti Ahtiainen Malaki
Aapro Lemmetti Joentaka
Heikki Tuokko Joentaka
Tahvo Peltonen Viisjoelta
Herrast Aleks Hämälinen Saarois
Nikolai Timofejeff Saarois
Juho Mooseksenp Peltonen Saarois
Antti Pajari Vanhajaama
Martti Taavetinp Hämäläinen Vanhajaama
Simo Hynnä Salosta

11 §

Tutkijalautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi kuntak esi-
mies T Toiviainen, jäseniksi kirkkoh J.K. Sakkinen, Tahvo
Peltonen, Kunnallisl esim Albert Hatakka, opett K.A. Sih-
vo, Pekko Paakkinen, Taavetti Puikkonen, Jaakko Hyytiä ja
Heikki Koskinen.

12 §

Sakkolan kunnanlääkäri päätettiin ottaa Metsäpirtin lääkä-
rin tointa hoitamaan ja päätti kokous maksaa hänelle kor-

vausta sata (100) markkaa kuukaudessa ehdolla, että lääkäri
käy kahdesti kuukaudessa Metsäpirtin kirkolla sairaita vas-
taanottamassa. Lähempi sopimus asiasta jätettiin kunnallis-
lautak esimiehen tehtäväksi lääkärin kanssa.

13 §

Päätettiin uusia Pohjoismaiden Osakepankista Kauppaa ja
Teollisuutta varten Käkisalmen Konttorista kunnalle otet-
tu sadantuhannen markan suuruinen kassaderedilaina. Kun-
nallislautakunta tai sen määräämä valtuutetaan tämän pöy-
täkirjan otteen uusinnan toimittamaan.

14 §

Kunnallislautakunta valtuutettiin ottamaan harkittavaksi pi-
tempiaikaisen lainan hankkimisesta kunnan tarpeisiin ja
esittämään harkintansa tuloksen kuntakokouksessa.

15 §

Uutta vaivaihoito ohjesääntöä kunta vaivaishoitoa varten
laatimaan ja sillen hankkimaan vahvistuksen valittiin kirk-
koherra J.K. Sakkinen, vaivaishoidon tarkastaja Simo Tuok-
ko ja kunnallisl esimies Albert Hatakka. Valtuudeksi heille
tulee ote tästä pöytäkirjasta.

16 §

Kunnana kaikille kansakoulun opettajille ja opettajattaril-
le päätettiin Kalliinajan lisäystä kunnan peruspalkan lisäksi
maksu seitsemänkymmentäviisi (75) markkaa kuukaudessa
tämän vuoden elokuun alusta vuodeksi eteenpäin.

17 §

Torppari Aatami Haapsaaren anomuksesta päätettiin kun-
nan varoista hänelle suorittaa palaneesta asuinrakennukses-
ta ja irtaimesta omaisuudesta takasinmaksuvelvollisuudella
tuhatta (1000) markkaa.

18 §

Valittiin toimikunta huolehtimaan kaatuneiden sankarien
haudan kuntoon laittamiseksi Metsäpirtin vanhalla hautaus-
maalla. Toimikuntaan tulevat: kirkkoh J.K. Sakkinen, Rou-
va Sanni Sakkinen, kirkon isänn Salomon Susi, Kaupp Tah-
vo Peltonen, kaupp Abr Hatakka ja opettaja K.A. Sihvo.
Kokous valtuutta toimikunnan kuntoonpanemaan mainitun
haudan aitaamalla ja hankkimalla hautapatsaan sekä kus-
tannuksista antamaan tilin kunnan kassalle, mistä suorite-
taan kaikki täydennyskustannukset asiassa.

19 §

Luettiin Käkisalmen Alue-Esikunnan kirje 23 pltä heinä-
kuuta 1918 No 704, joka ei kokouksen puolesta antanut ai-
hetta mihinkään toimiin.

Ilmoitettiin, että tyytymätön näihin päätöksiin saapi lailli-
sessa järjestyksessä valittaa Viipurn läänin Maaherralle.

Kokouksen puolesta:
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
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Salamon Hämäläinen
Martti Torikka
Ab Ahtiainen

Vapaussankarien haudat
Metsäpirtin kunnassa kaatuneiden vapaussankarien veljes-
haudalle patsaan hankkimista ja haudan kunnossapitoa var-
ten asetti Metsäpirtin kuntakokous tk. 21 p:nä toimikunnan,
myöntäen sille tarpeelliset käyttövarat. Sitä vastoin hyl-
käsi kokous Käkisalmen alue-esikunnan pyynnön varojen
myöntämisestä vapaudenpatsaan pystyttämistä varten Kä-
kisalmeen.

Käkisalmen Sanomat 27.09.1918

Elintarvikesäädöksistä välittämättö-
mät kunnat
syrjäytetään alkavassa sokerinjakelussa. Senaatin elintar-
vetoimituskunnalle saapuneiden tietojen mukaan on vielä
noin 70 eri elintarvetoimistojen alaista elintarvelautakun-
taa, jotka eivät ole asianomaille voiliikkeille ilmoittaneet
vanlinneensa senaatin viime heinäk 30 p tekemän päätök-
sen 9 §:n edellyttämää karjataloustuotteiden tarkastajaa ja
asiamiehiä maatiaisvoin keruuta varten. Elintarvetoimistoil-
le on elintarvetoimituskunnasta lähetetty ilmoitus, että mit-
kään tällaiset elintarvelautakunnat eivät tule osallisiksi so-
kerin jakelusta, ennenkuin mainitut määräyksen on pan-
tu täytäntöön. Vastaisuudessa voivat tällaiset kunnat jäädä
vaille muitakin valtion toimesta kunnille välitettäviä tava-
roita.

Sitäpaitsi on elintarvetoimituskunta kehoittanut läänien
elintarvetoimistoja ilmoittamaan alaisilleen elintarvelauta-
kunnille, että ne ovat oikeutetut pidättämään valtion toimit-
tamia tavaroita niiltä yksityisiltä karjanomistajilta, jotka ei-
vät ole tuoneet maitoa kulutuskeskuksiin tai voita voinke-
räysasiamiehille.

Nykyinen luettelo sisältää mm seuraavat elintarvelautakun-
nat Viipurin läänistä:

Viipurin läänin itäisen elintarvetoimiston alaiset lautakun-
nat: Hiitola, Jaakkimä, Kaukola, Korpiselkä, Käkisalmen
maalaiskunta, Metsäpirtti, Sarrola, Soanlahti, Suistamo,
Suojärvi, Valamon luostari, Hosainoff Oy, Hämekosken
puuhiomo ja Konevitsa.

Karjala 01.10.1918

Pietarilaiset rautatietoimihenkilöt
Osa heistä palannut ja asetettu vapaina oleviin virkoihin.

Lukuisat rautatietoimihenkilöt rataosalla Valkeasaari-
Pietari ovat palanneet Suomeen ja yhä vieläkin saapuu tältä
rataosalta päivittäin noin kolme rauatievirkailijaa kotimaa-
han. Nämä toimihenkilöt otetaan kuulusteltavaksi heidän
suhteensa selville saamiseksi kapinaan mutta tuottaa tämä
suuria vaikeuksia, kun useimmat virkamiehet eivät kapinan
aikana työskennelleet eivätkä näinollen olleet tilaisuudesa
valvomaan alempien toimihenkilöiden menettelyä. Tä-
män vuoksi on täytynyt tyytyä niihin lausuntoihin, joita
aikaisemmin Suomeen saatuneet henkilöt ovat antaneet

ja jotka henkilöt on sijoitettu valtionrautateille vapaina
oleviin toimiin. Ne henkilöt, jotka ovat pysyneet erossa
punaisista, on hyväksytty paikkohi valtionrautateillä eikä
heidän sijoittamisessa toimiin, joka heillä oli Valkeasaaren
- Pietarin radalla, ollekkaan kohdannut sanottavia vaikeuk-
sia syystä, että punaisten erottamisen kautta on joukko
paikkoja valtionrautateillä tullut vapaaksi.

Pietariin on jäänyt noin 300 Suomen rautateiden toimihen-
kilöä. Nämä lienevät suurimmalta osalta punaisis ja tuskin
tulevat pyrkimään Suomeen.

Karjala 01.10.1918

Jalot lehtipuut Vuoksen seuduilla, var-
sinkin Jääskessä
Vuoksen keskuksessa kasvavat myös harvinaisina molem-
mat jalavalajit, joista kynäjalava (Ulmus effusa) näyttää ole-
van yleisempi. Viipurin tienoilla ja Suomenlahden puolei-
sella Karjalan kannaksella se esiintyy useissa paikoissa se-
kä mainitaan Valkjärveltä, Kannaksen sisäosista. Suvannon
rannoilla Sakkolassa ja Metsäpirtissä on se koko tavallinen
nähtävyys, kasvaen järven molemmilla puolilla pitkin Su-
vannon vanhaa vesirajaa, jossa usein näkee vanhoja ja isoja
puita rivissä. Tämän kirjoittaja on niitä nähnyt Möngön ky-
län kohdalla Suvannon eteläpuolella heinäkuussa 1913, jol-
loin puissa vielä oli hedelmäkimppuja. Vanhoja jalavia kas-
vaa myös useissa paikoin Pyhäjärven pohjoisrannalla aivan
vesirajassa tai vähän sen yläpuolella ja Kiimajärven lou-
naisrannalla. Suuri runko oli 3,55 m ympärimitaten. Kynä-
jalava ei ole levinnyt Vuoksen keskuksesta pohjoiseen eikä
muualle Vuoksen varrelle.

Vuorijalava (Ulmus montana) mainitaan vain UUdeltakir-
kolta Suomenlahden puolelta ja Kannaksen sisäosista Rau-
dun Raasulista. Suvannon tienoilta ei tunneta, mutta Vuok-
sen pohjoisen suuhaaran niskapuolella on Sakkolassa tavat-
tu 2 nuorta puuta pähkinälehdossa Räihärannan ja Kotti-
lan välillä. Pyhäjärven Riiskassa kasvaa yksi n 6 m korkea
puu lehmuksien ja pähkinäpuiden joukossa. Vuorijalavaa ei
myöskään tiettävästi ole muualla Vuoksen varrella, mutta se
on kyllä levinnyt pohjoiseen päin Laatokan Karjalaan.

Luonnon ystävä 01.10.1918

Opettajavaaleja
Metsäpirtin Saaroisten kouluun valittiin opettajiksi Anna ja
Juho Jääskeläinen.

Opettajain lehti no 28, 04.10.1918

Kuntakokous: 06.10.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvalla lokakuun 6 päivänä 1918.

1 §

Kunnan valtuutettujen vaalit päätettiin toimittaa kunnassa
ensi joulukuun 20 päivänä.

2 §

Päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin, että kuntaa saataisiin si-
joitetuksi haaraapteekki eli apteekkikauppa. Asian edelleen
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ajaminen jätettiin kuntakok esimies opettaja T. Toiviaisen
huoleksi, ja tulee hänelle valtuudeksi ote tästä pöytäkirjas-
ta.

3 §

Sakkola kunnanlääkäri E Vilskan anomuksesta suostuttiin
hänelle suorittamaan korvausta 150 mk kuukaudessa viime
elokuun alusta lukien, ehdolla että hän käypi sairaita vas-
taanottamassa Metssäpirtin kunnan tuvalla kahdesti kuus-
sa toistaiseksi ilman vuosisitoumusta, irtisanomisaikaa ja il-
man taksaa.

Julistettiin valitusosoitus

Kokouksen puolesta:
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina:
Simo Susi
Heikki Loponen

Vapaussodan uhrit, 11.10.1918
Karjalainen, Matti [29.04.1891 Sakkola Terenttilä -
11.10.1918 Metsäpirtti Terenttilä], työmies. Matti oli pu-
naisten puolella. Hänet vangittiin 1.8.1918 ja siirrettiin Vii-
purin pakkotyölaitokseen. Matti vapautui sieltä 2.10.1918,
mutta menehtyi kotonaan espanjantautiin.
isä: Karjalainen, Juho [06.06.1857 Sakkola Terenttilä -
16.03.1921 Metsäpirtti Terenttilä], mäkitupalainen
äiti: Meskanen, Eeva [11.03.1858 Sakkola Vilakkala -
09.01.1930 Metsäpirtti Terenttilä]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Kauppa-apulainen
Toimeensa perehtynyt, järjestyskykyinen ja työtäpelkäämä-
tön mies-kauppa-apulainen saa paikan liikkeemme pää-
myymälässä. Hakemukset palkkavaatimuksineen ja mah-
dollisine todistus- ja suositusjäljennöksineen on lähetettä-
vä tämän kuun aikana. Liikkeen puolesta on asunto, lämpö
ja mahdollisuuden mukaan valo. toimi on vastaan otettava
kutsun saatua ja valittu ei saa kieltäytyä.

Metsäpirtin Osuuskauppa r l Hallitus
Metsäpirtti

Karjala 11.10.1918

Metsäpirtin Elintarvelautakunta il-
moittaa
Viime keväänä lainaksi jaetut siemenviljat kannetaan takai-
sin elintarvelautakunnan varastolla ensi keskiviikkona lo-
kak 16 päivänä, alkaen klo 10 ap.

Elintarvelautakunnan kanslia sijaitsee Kirkonkylän kansa-
koululla ja on avoinna joka arkipäivä klo 8 - 10 ap ja 4 - 5
ip. Yleisöä pyydetään toimittamaan asiat toimiston aukio-
loaikoina. Metsäpirtissä lokakuun 11 päivänä 1918
Metsäpirtin Elintarvelautakunta

Käkisalmen Sanomat 12.10.1918

Suojeluskunnan perustava kokous
Metsäpirtissä pidetään Metsäpirtin nuorisoseuran talolla
huomenna, sunnuntaina, lokakuun 14 päivänä heti jumalan-
palveluksen päätyttyä, johon kaikkia suojeluskuntaan kuu-
luneita ja muita asianharrastajia kehoitetaan saapumaan.

Asianharrastajat

Käkisalmen Sanomat 12.10.1918

Kalansaalis Laatokalla huonontunut
viimeaikoina
Kalansaalis Laatokalla on viime viikkona suuresti huonon-
tunut. Niinpä ilmoitetaan meille Metsäpirtistä, että kalan-
saalis on viime päivinä ollut niin huono, ettei kaloja ole ol-
lut ollenkaan ulosvietäväksi ja hinnat ovat kohonneet huip-
puunsa. Samanlaisia tietoja olemme saaneet myös Taipa-
leesta, Sortanlahdesta ja Vuohesalosta.

Käkisalmen Sanomat 12.10.1918

Karjalan Sanomat 17.10.1918

Uskollista palvelijaa muistettu
Kauppias Heikki Myöhänen Metsäpirtistä on lahjoittanut
20 vuotta palveluksessaan olleelle kaupanhoitaja Matti
Lampulle arvokkaan kultakellon.

Käkisalmen Sanomat 12.10.1918

Espanjantaudin voittokulku, Kuole-
mantapaukset tulevat yleisemmiksi
Espanjantauti leviää näillä tienoilla yhä suuremmalla vauh-
dilla. Meille ilmoitetaan Valkjärveltä, jossa tauti ei vielä tä-
hän asti ollut yleisemmin levinnyt, että Viipurin markkinoil-
la käyneet toivat sinne tartunnan, joka nyt leviää suunnatto-
malla vauhdilla. Kuolemantapauksiakin on sattunut. Metsä-
pirtissä on tauti niin levinnyt, ettei enää ole yhtän siitä va-
paata taloa. Kuolemantapauksia on sattunut useita - eräästä
talosta on tautiin kuollut kaksi henkilöä. Sakkolassa on tau-
ti levinnyt ympäri pitäjän ja kuolevaisuus on suuri. Pyhä-
järvellä on kyliä, joissa ainoastaan muutamia henkilöitä on
terveenä.

Mitkään varokeinot taudin leviämiseen eivät tule kysymyk-
seen, sillä tauti on jo löytänyt tiensä melkein joka perhee-
seen. Tärkeätä vaan olisi, että sairaat saisivat kunnollista
hoitoa, eivätkä lähtisi liian aikaiseen ulkoilmaan, sillä ai-
noastaan järkiperäisen hoidon ja varovaisten elämäntapojen
avulla saadaan sen tuhoja lievennetyksi.

Käkisalmen Sanomat 12.10.1918

Lampaisiini
on joutunut musta, keritsemätön lammas. Omistaja peri-
köön sen tuntomerkeillään ja ilmoitus ym kulut suorittamal-
la 14 vuorok kuluttua tästä päivästä lukien. 10.X.1918

Paavo Loponen
Tal Metsäpirtti Koukunniemi

Käkisalmen Sanomat 14.10.1918
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Suojeluskuntain perustaminen
Metsäpirtissä yritettiin viime sunnuntaina pitää suojelus-
kunnan perustavaa kokousta, mutta kun osanottajia ei tul-
lut kuin muutamia, jäi kokous pitämättä. tätä ennen on jo
kahdesti yritetty suojeluskunnan perustavaa kokousta saada
aikaan , mutta tuloksetta.

Samanlaista leväperäisyyttä osoittivat kurkijokelaisetkin.
Viime sunnuntaiksi oli siellä ilmoitettu suojeluskunnan pe-
rustava kokous, mutta ei siihen tullut kuin muutamia mie-
hiä, joten kokousta päätettiin jatkaa ensi sunnuntaina heti
jumalanpalveluksen päätyttyä kunnanhuoneella. Kehoitam-
me kurkijokelaisia joukolla menemään kokoukseen.

Käkisalmen Sanomat 16.10.1918

Espanjantaudin voittokulku
Espanjantauti raivoaa kaikkialla Itä-Suomessa edelleenkin.
Kaukolassa on tauti levinnyt joka kylään. Kuolevaisuus on
erittäin suuri. Niinpä toisella viikolla kuoli tähän tautiin
Kaukolassa 17 henkilöä. Parikkalassa jatkuu taudin levene-
minen suurella vauhdilla. Viime viikolla kuoli siellä 28 hen-
kilöä. Metsäpirtissä leviää tauti yhä edelleen. Kuolemanta-
pauksia on sattunut kymmenkunta. Samansuuntaisia tietoja
olemme saaneet myös Vuokselasta, Valkjärveltä, Räisälästä
ja Hiitolasta.

Monta kertaa olemme huomauttaneet, että tauti on tarttu-
vaa, joten sen leviämistä voitaisiin suuresti rajoittaa pitä-
mällä sairaat terveistä erillään. Vieläkin uudistamme tämän
kehoituksemme.

Käkisalmen Sanomat 16.10.1918

Sakkola ja Metsäpirtti
Sakkolan kunnanlääkäri tavataan asunnossaan Sakkolan
kirkonkylässä joka päivä aamusta iltaan paitsi kuukauden
toisena ja neljäntenä perjantaina, jolloin on vastaanotto
Metsäpirtin kunnan huoneella. Merkitkää tämä muistiin.

Käkisalmen Sanomat 16.10.1918

Rajaseudun suojeluskuntien edustaja-
kokous Terijoella
Viime sunnuntaina, tk 13 päivänä pidettiin Terijoella Suo-
men ja Venäjän rajamaan komendantin kutsusta rajaseudun
suojeluskuntien edustajakokous.

Osanotto oli erittäin runsas, sillä rajaseudun suojeluskun-
nista olivat suurimmat ja elinvoimaisimmat edustettuina.

Kokouksen puheenjohtajana toimivat rajamaan komendant-
ti, kapteeni K N Rantakari ja nimismies K Saraheimo Uu-
deltakirkolta.

Ensimmäiseksi otettiin käsiteltäväksi hallituksen vahvista-
ma asetus suojeluskunnista. Pykälittäin käytiin se lävitse
ja ehdotettiin siihen useita raja-alueeseen nähden tärkeitä
muutoksia. Huomattavin niistä oli se että kokous yksimieli-
sesti päätti ehdottaa, että Metsäpirtin, Raudun, Kivennavan,
Terijoen, Uudenkirkon, Kuolemajärven, Koiviston ja Muo-
aan pitäjät erotettaisiin erikoiseksi rajamaan komendantin

hallintopiiriksi. Tätä aluetta varten esitettiin ohjesääntöeh-
dotus, jonka mukaan sen alueen suojeluskunnat tulisivat ko-
konaan senaatin sota-asiain toimituskunnan asettaman raja-
alueen komendantin valvonnan alle, eikä sotakomisarion,
kuten tähän asti. Tämä menettelytapa katsottiin erittäin suu-
reksi edistysaskeleeksi, sillä sen kautta rajaseudun suojelus-
kuntien toiminta muodostuu paljon yhtenäisemmäksi, johto
keskitetymmäksi ja yleinen järjestely mahdollisimman mut-
kattomaksi.

Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan suojeluskuntien vas-
taisesta toiminnasta ja sisäisestä järjestelystä.

(jatkuu ..)

Karjala 17.10.1918

Spanska sjukan
I Metsäpirtti sprider sig farsoten fortfarande. Ett tiotal döds-
fall har inträffat. Ungefär anahanda underrättelser komma
från Vuoksela, Valkjärvi, Räisälä och Hiitola.

Hufvudstadsbladet 19.10.1918

Kuntakokous: 21.10.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvalla lokakuun 21 päivänä 1918.

1 §

Kirkonkylän kansakouluun päätettiin ottaa toinen apuopet-
tajatar lukuvuodeksi 1918-1919.
Kolmanneksi luokkahuoneeksi tulee koulun käsityöhuone.
Apuopettajattarelle maksetaan kunnan palkkaa neljäsataa
(400) markkaa vuodessa sekä vuokrarahaa kaksisataa (200)
markkaan ynnä lämpö.
Valtionapua opettajattaren palkkaamiseksi anomaan valit-
tiin koulun johtokunnan esimies H Myöhänen. Päätös pan-
naan toimeen heti, ennen valitusajan loppua.

2 §

Kunnan Elintarvelautakunnan jäsenille P Paakkiselle, Jaak-
ko Hyytiälle, Simo Laulajaiselle ja H Piiroselle sekä vara-
jäsenille Simo Sudelle ja Gabr Viskarille myönnetään ero
Elintarvelautakunnasta ehdolla, että heidän on pysyttävä
toimessaan yli valitusajan tästä päätöksestä ja siksi kunnes
uudet jäsenet voivat toimeen ryhtyä, ja kun ovat esittäneet
kunnalle tilit toiminnastaan.

3 §

uusiksi varsinaisiksi jäseniksi kunnan Elintarvelautakun-
taan valittiin yksimielisesti talolliset P Paakkinen Koukun-
niemestä, Salomon Susi ja Simo Susi Metsäpirtistä sekä
Matti Manunp Hämäläinen Vanhajaamasta. Varajäseniksi
valittiin samoin yksimielisesti Heikki Paavonp Loponen
Koukunniemestä ja Heikki Piironen Martinkorholasta.

Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta:
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina:
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J.K. Sakkinen
Alb Hatakka
Heikki Loponen

Väliaikaisen apu-opettajattaren virka
Metsäpirtin kunnan kirkonkylän kansakoulun johtokunta
julistaa täten johtokunnalta haettavaksi ennen marraskuun
1 päivää väliaikaisen apuopettajattaren viran.

Tointa, johon on astuttava heti kutsun saatua, seuraa val-
tionavun lisäksi kunnalta 400 mk palkkaa, 200 mk vuo-
krarahoja, lämpö ja kalliinajan lisäystä 75 mk kuussa.
Pätevien hakijoiden puutteessa voidaan toimeen ottaa ei-
kompetenttikin.

Metsäpirtissä lokak 22 p 1918
Johtokunta
os Metsäpirtti

Käkisalmen Sanomat 25.10.1918

Metsäpirtti
Kunnallismaksun rästejä kantaa allekirjoittanut kotonaan
Martinkorholan kylässä maanantaina 28 ja tiistaina 29 päi-
vänä tätä sisällä olevaa lokakuuta, samalla huomautetaan,
ettei muuta kantoa enää toimiteta.

Metsäpirtissä 20 päivänä lokakuuta 1918
Albert Hatakka
kunnallislautak esimies

Käkisalmen Sanomat 26.10.1918

Metsäpirtin elintarvelautakunta
on kokonaisuudessaan eronnut. Uudet jäsenet valitsi kun-
takokous sentähden elintarvelautakuntaan ja tuli tällöin pu-
heenjohtajaksi opettaja K P Paakkinen, Salomon Susi, Mat-
ti Hämäläinen ja Simo Susi, varalle A Sihvo ja jäseniksi
maanviljelijät Heikki Loponen ja Heikki Piironen.

Itä-Suomen Työmies 26.10.1918

Asetus no 150
Viipurin läänistä väliaikaisesti eroitettavasta ja alempana
määritellyissä asioissa sotilashallinnon alaiseksi asetetta-
vasta raja-alueesta sekä tämän rajamaan komendanttiviras-
ton muodostamisesta ja toimivallasta.

1 § Viipurin läänistä erotetaan alempana määritellyissä
asioissa sotilashallinnon alaiseksi erityinen raja-alue eli
Suomen ja Venäjän rajamaa, joka käsittää Raudun, Metsä-
pirtin, Kivennavan, Terijoen, Uudenkirkon, Kuolemajärven,
Koiviston ja Muolan pitäjät.

2 § Alueen hallinto uskotaan tässä asetuksessa mainituissa
asioissa Yleisesikunnan III:een Osastoon kuuluvalle Suo-
men ja Venäjän rajamaan komendantille, jonka viraston ase-
mapaikka on Terijoki.

3 § Rajamaan komendanttiviraston muodostavat Senaa-
tin Sota-asiaintoimituskunnan nimittämä rajamaan komen-
dantti ja tämän itsensä valitsema tarpeellinen määrä apulai-
sia sekä kansliahenkilökuntaa. Kaikista nimittämistään apu-

laisista, joille rajamaan komendantti siirtää osan päätäntö-
vallastaan, on hänen vahvistusta varten viipymättä ilmoi-
tettava Yleisesikunnan III:lle Osastolle samoinkuin näitten
tehtävistä. Kansliahenkilökunnan ja käskyläisten luvun yn-
nä tehtävät päättää rajamaan komendantti yksin. Viraston
kokonaismenoarvion esittää Senaatille Yleisesikunnan III
Osasto.

4 § Rajamaan komendantin velvollisuutena on ylläpitää jär-
jestystä ja valvoa turvallisuutta rajalla sekä rajamaassa, eri-
toten estämällä valtakunnalle vaarallisia henkilöitä kulke-
masta rajan yli sekä oleskelemasta rajamaassa ynnä ehkäi-
semällä salakuljetusta, lainvastaista keinottelua, maalle vaa-
rallista kirjeiden ja sähkösanomain vaihtoa, puhelinkeskus-
telua, kokouksien pitoa ja yhdistysten ja seurain toimin-
taa sekä kaikkea Suomen valtiollista tai sotilaallista ase-
maa vahingoittavaa toimintaa niinkuin vakoilua ja laillis-
ta yhteiskuntajärjestystä tai Suomen itsenäisyyttä vastaan
kohdistettua yllytystä. Erityisesti tulee rajamaan komendan-
tin silmälläpitää rajamaassa oleskelevia ulkomaalaisia yn-
nä vallankumoukseen taipuvaisia kotimaisia aineksia sekä
mahdollisuuden mukaan toimia ulkomaalaisten siirtämisek-
si kotimaahansa.

Rajamaan komendantin on valvottava ja vastattava, että lait
ja hallituksen määräykset tulevat rajamaassa viipymättä toi-
meenpannuiksi ja tarkoin noudatetuiksi.

5 § Voidakseen täyttää 4:ssä §:ssä määritellyt velvollisuu-
tensa on rajamaan komendantilla alueellaan oikeus:

1) järjestää suomalaisten ja ulkomaalaisten passiolot, pas-
sien tarkastus, oleskelu- ja matkustus- ynnä aseenkanto- ja
liikkumisluvat;
2) määrätä korkeintaan viidensadan metrin levyinen ala pit-
kin maarajaa ja merenrantaa tilapäisistä asukkaista ja kulki-
joista tyhjennettäväksi;
3) hajoittaa kokouksia, kieltää yhditysten ja seurain toimin-
ta, estää painotuotteiden levittäminen sekä puhelinkeskuste-
lut ynnä antaa näistä sekä kirjeitten ja sähkösanomain kulje-
tuksesta ja tarkastuksesta tarpeellisia ohjeita ynnä määräyk-
siä;
4) valvoa tullitarkastusta ja toimituttaa siinä takavarikkoja;
5) määrätä kalastuspaikat ja ajat sekä antaa niitten samoin-
kuin laivojen ja veneitten lähtö- ynnä tuloaikaa ja -paikkaa
koskevia ohjeita ja määräyksiä;
6) valvoa majoituslautakuntien tointa ja antaa näille mää-
räyksiä;
7) evätä muualla annetun passin voimassolo;
8) toimituttaa alueellaan kotietsintöjä sekä vangitsemisia;
9) karkottaa vaaralliset henkilöt raja-maasta;
10) toimituttaa takavarikkoja; ja
11) antaa hätätilassa lupia Suomen ja Venäjän rajan ylikul-
kuun.

6§ Rajamaan komendantti on velvollinen viipymättä ilmoit-
tamaan 5:ssä §:ssä määritellyistä toimenpiteistään Yleisesi-
kunnan III:lle Osastolle sekä asian laatuun nähden asian-
omaiselle Senaatin toimituskunnalle ynnä läänin Maaher-
ralle.

7 § 4 §:ssä määritellyissä asioissa ja 5 §:ssä lueteltuja toi-
menpiteitä varten ovat rajamaan poliisiviranomaiset sekä

© Kalevi Hyytiä Vedos 7. maaliskuuta 2018



Vuosi 1918 41

suojeluskunnat reja-maan komendantin alaisia, jolle myös-
kin rajamaan tulli-, posti-, lennätin-, rautatie-, satama-,
kalastus-, metsänhoito- sekä kunnalliset viranomaiset ovat
velvolliset antamaan virka-apua.

8 § Rajamaan komendantin käytettäväksi asetetaan riittävä
määrä rajavartiosotilaita.

9 § Tämä asetus on voimassa siksi kunnes toisin määrä-
tään, ei kuitenkaan pitemmän aikaa kuin kesäkuun 1 päi-
vään 1919.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1918

Suomen Senaatti
J K Paasikivi, Jalmar Castren
Arthur Castren, Heikki Renvall
Juhani Arajärvi, W Thesleff

Hjalmar Ingelberg

Suomen Asetuskokoelma 29.10.1918

Venäjän vastainen raja
Wiipurin läänistä erotetaan väliaikaisesti eräissä asioissa
sotilashallinnon alainen erikoinen raja-alue, jonka hallinto
uskotaan Suomen ja Venäjän rajamaan komendantille.

Alue käsittää Raudun, Metsäpirtin, Kivennavan, Terijoen,
Uudenkirkon, Kuolemanjärven, Koiviston ja Muolaan pitä-
jät.

Rajamaan komendantin velvollisuutena on ylläpitää järjes-
tystä ja valvoa turvallisuutta rajalla ja rajamaassa, eritoten
estämällä valtakunnalle vaarallisia henkilöitä.

Etelä-Savo 31.10.1918

Perheuutisia
Avioliittoon vihittiin täällä eilen neiti Elsa Juntson Metsä-
pirtistä ja herra Heikki Myöhänen täältä Viipurista.

Karjala 01.11.1918

Vartiotoiminta Kaakkois-rajalla
Kannaksen kahdeksan kuntaa erotetaan erilliseksi raja-
alueeksi, joka on täydellisen sotilasylivallan alainen.

Sota-asiain toimituskunnan esittelyssä vahvisti senaatti tiis-
taina asetuksen Viipurin läänistä väliaikaisesti erotettavasta
ja alempana lähemmin määritellyistä asioista sotilashallin-
non alaiseksi asetettavasta raja-alueesta sekä samoin raja-
maan komendantin viraston muodostamisesta ja toimival-
lasta.

Sotilashallinnon alaiseksi erotetaan Wiipurin läänissä eri-
koinen raja-alue, Suomen ja Venäjän rajamaa, joka käsit-
tää Raudun, Metsäpirtin, Kivennavan, Terijoen ja Uuden-
kirkon, Kuolemajärven, Koiviston ja Muolaan pitäjät.

Alueen hallinto uskotaan tässä asetuksessa mainituissa
asioissa yleiseskunnan kolmanteen osastoon kuuluvalle

Suomen ja Venäjän rajamaan komendantille, jonka viraston
asemapaikkana on Terijoki. Rajamaan komendanttiviraston
muodostavat senaatin sota-asiaintoimituskunnan nimittämä
rajamaan komendantti sekä tämä itsensä valitsema tarpeel-
linen määrä apulaisia ja kansliahenkilökunta. Kaikista ni-
mittämistään apulaisista, joille rajamaankomendantti siirtää
osan päätösvallastaan, on hänen vahvistusta varten viipy-
mättä ilmoitettava yleisesikunnan kolmannelle osastolle sa-
moin kuin näiden tehtävistä. Kansliahenkilökunnan ja käs-
kyläisten luvun sekä niiden tehtävät päättää rajamaan ko-
mendantti yksin. Viraston kokonaismenoarvion esittää se-
naatille yleisesikunnan kolmas osasto.

Rajamaan komendantin velvollisuutena on ylläpitää järjes-
tystä ja valvoa turvallisuutta rajalla ja rajamaassa, erito-
ten estämällä valtakunnalle vaarallisia henkilöitä kulkemas-
ta rajan yli sekä oleskelemasta rajamaassa, ynnä ehkäisse-
mällä salakuljetusta, lainvastaista keinottelua, maalle vahin-
gollista puhelinkeskustelua, kokouksenpitoa, yhdistysten ja
seurain toimintaa ja kaikea Suomen valtiollista tai stilaal-
lista asemaa vahingoittavaa toimintaa, niinkuin vakoilua ja
Suomen itsenäisyyttä kohtaan kohdistettua yllytystä. Erityi-
sesti tulee rajamaan komendantin silmälläpitää rajamaas-
sa oleskelevia ulkomaalaisia ja vallankumoukseen taipuvai-
sia kotimaisia aineksia sekä mahdollisuuden mukaan toimia
ulkomaalaisten siirtämiseksi kotimaahansa. Rajamaan ko-
mendantin on valvottava ja vastattava että kaikki hallituk-
sen määräykset tulevat rajamaassa viipymättä toimeenpan-
nuiksi ja tarkoin noudatetuiksi.

Voidakseen täyttää määritellyt velvollisuutensa on raja-
maan komendantilla alueellaan oikeus järjestää suomalais-
ten ja ulkomaalaisten passiolot, passientarkastus, oleskelu-
ja matkustus- ynnä aseenkanto- ja liikkumisluvat tarkoitusta
vastaavalle kannalle, määrätä korkeintaan 500 metrin laajui-
nen ala pitkin maarajaa ja merenrantaa jokaisesta asukkaas-
ta ja kulkijasta tyhjennettäväksi, hajoitaa kokouksia, kieltää
seurain ja yhdistysten toimintaa estää painotuotteiden levit-
täminen sekä puhelinkeskustelut, ynnä antaa näistä sekä kir-
jeitten ja sähkösanomain kuljetuksesta ja tarkastuksesta tar-
peellisia ohjauksia, valvoa tullitarkastusta, toimituttaa siinä
takavarikonottoja. Määrätä kalastuspaikat ja ajat sekä antaa
niistä samoin kuin veneitten tulo ja lähtöaikaa ja paikkaa
koskevia määräyksiä, hylätä muualla annetun passin voi-
massaolo, toimittaa kotietsintöjä ja vangitsemisia, karkoit-
taa vaaralliset henkilöt rajamaasta ja antaa hätätilasta lupia
Suomen ja Venäjän rajan ylikulkuun.

Rajakomendaatti on velvollinen viipymättä ilmoittamaan
toimenpiteistään yleisesikunnan kolmannelle osastolle se-
kä asianomaiselle senaatin toimituskuskunnalla ynnä läänin
maaherralle.

Yllä määriteltyjä asioita ja toimenpiteitä varten ovat
rajamaan poliisiviranomaiset sekä suojeluskunnat, raja-
maan tulli-, sähkölennätin-, rautatie-, satama-, kalastus-,
metsänhoito- sekä kunnalliset viranomaiset velvolliset an-
tamaan virka-apua.

Rajamaan komendantin täytettäväksi asetetaan riittävä
määrä rajavartiosotilaita.

Tämä asetus on voimassa, siksi kunnes toisin määrätään, ei
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kuitenkaan pitemmäksi aikaa kuin kesäkuun ensimmäiseen
päivään v 1919.

Itä-Savo 02.11.1918

Sotilasviikkolehti 02.11.1918

Santeri Koskivaara in memorian
Istun yksin, Ystävä, haudallasi. Kuuntelen - leyhyttävät
lämpimät tuulet. Visertävät linnut kilvan riemujansa. Kat-
son - kirkkaana ylläni sinervä avaruus, maassa valojen, var-
jojen vaihtelu. Suuri on luonnossa kevät.
Tätä kevättä odotimme, Ystävä, siltä niin paljon toivoimme.
Enemmän vielä se toi tullessaan. Toi viestin, on kevät koko
maallemme kevät. Miksi et odottanut vielä nyt koko Suo-
men valkoisena näkisit, vapaana kansasi, elävänä ystäväsi.
Etkö sitten näekin, etkö tiedä? Vastaa minulle.
Istun hiljaa, odotan. Silloin eteeni lennähtää pikkulintu, ker-
ran kääntää pikku päätä, pyrähtää pois. Olen ymmärtänyt
vastauksesi. Tiedät, näet Sinäkin. Ja iloitset.
Sarjana palautuvat mieleeni muistot. Muistot opetustesi. Ei
ole kuolemaa, on Vapautuminen ... Ei pidä itkeä kuolleita,
vaan kärsiviä, sillä kuolleet ovat löytäneet rauhan, vaan jäl-
keenjääneet kärsivät.
On Jumala, ääretön avaruus, ijankaikkinen. Olemassaolo,
majesteetillinen Luonto. Hän, korkea Kohtalo, kulkumme
johtaa, luo surumme. Meidän on vain osattava se kaikessa
löytää.
On päivä iltaan kääntynyt. Yhä istun kukkapeitteisellä kum-
mulla. Mutta en enää yksin. Olet kanssani, vaikkei silmäni
näe, kuiskaat sanoja, vaikkei korva ääntäsi keksi.
Lähden. Iloisena. En siksi, että haudallasi nyt sankarin ni-
meä kaiutetaan, sillä et sitävarten elämääsi elänyt. Vaan nyt
tietäen pääsiäisaamun Sinulle tuoneen oikean Pääsiäisen.
Pieni näre veljeshaudan kummulla oksiansa heiluttaa. Kas-
vakoon se suureksi kuuseksi, joka teille, Veljet, siimekses-
sään lepääville, tuutivirttään hymisee, maan terveisiä ker-
too, kun meidän, nyt eläväin askeleet eivät enää luoksenne
johda.
Silloin , Ystävä, on meidän keväämme tullut.

Metsäpirtissä 25.4.1918 Helmi

Ylioppilaslehti no 5, 03.11.1918

Kalastus Laatokalla
Ollut sangen huonoa.

Kalastus Laatokalla on Metsäpirtistä lähetetyn tiedon mu-
kaan ollut sangen huonoa, mihin pääsyy on ollut siinä, et-
teivät kalastajat nyt, kun majakat Laatokalla on sammutettu,
uskalla lähteä Keski-Laatokalle kalastamaan, mistä parem-
min voisi kaloja saada. Kohta on käsissä aika, jolloin ka-
lastajain olisi lähdettävä siian pyyntöön pohjois-Laatokalle,
mutta aikeesta täytynee heidän kumminkin luopua, kun ei
ole polttoöljyä saatavissa.

Itä-Suomen Työmies 08.11.1918

Kunnallislautakunnan kuulutus silto-
jen korjaamisesta
Paikan päällä pidettävällä huutokaupalla, joka pidetään 15
ja 16 päivänä marraskuuta, annetaan alempana mainitut sil-

lat korjattaviksi, huutokauppatilaisuudessa lähemmin mää-
rättävillä ehdoilla, nimittäin:

Malatsun silta annetaan 15:nä päivänä marraskuuta kello 10
ep.
Puikkolan silta annetaan saman päivänä kello 12 päivällä.
Hörö-ojan silta ja Tuusnion ojan silta sekä Andrei Sidorof-
fin lesken maantiellä oleva rumpusilta annetaan tehtäväksi
16:na päivänä marraskuuta kello 10 epp.

Samalla huomautetaan, että takaukset vaaditaan työn kel-
vollisesta täyttämisestä ja mahdollisesti etukäteen annetta-
vista rajoista, lautakunta pidättää oikeuden hyväksyä tahi
hyljätä tehdyt tarjoukset.

Metsäpirtissä 1 päivänä marraskuuta 1918.

Kunnallilautakunnan puolesta:
Albert Hatakka
esimies

Käkisalmen Sanomat 08.11.1918

Suomenlahden-Laatokan kanava
Suomenvedenpohjasta lähteväksi ajatellun kanavan suunni-
telma tarkistetaan.

Senaatti on pari viikkoa takaperin antanut tie- ja vesira-
kennusten ylihallitukselle tehtäväksi tarkistaa ennen tehdyn
suunnitelman kanavalle, joka lähtee Suomenlahden Suo-
menvedenpohjasta Kärstilän järven kautta Vuokseen sekä
sieltä Kivisalmen sataman kautta Laatokkaan. Suunnitelma
on laadittu niin, että kanavan kautta voivat kulkea vähin-
täin tuhannen tonnin kantoiset alukset, minkä tähden kana-
van tulee olla vähintäin 4 metriä syvä, jotta Pohjanmerellä
kulkevat laivat pääsevät tähän Euroopan suurimpaan sisä-
järveen.

Laatokka 09.11.1918

Kuntakokous: 18.11.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvalla marraskuun 18 päivänä 1918.

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Luettiin Suomen Maatalousseurojen Keskusliiton ja Vii-
purin l Maanviljelysseuran kirjelmät, mitkä kunnallislauta-
kunta on lähettänyt kuntakokoukselle. Kuntakokous päätti,
ettei asia tällä kertaa annan aihetta enempiin toimenpitei-
siin.

3 §

Luettiin Sosiaalihallituksen Kirjelmä lokak 14 pltä 1918,
jonka johdosta kunnalliseksi ammattin tarkkastajaksi valit-
tiin vaivaishoidon tarkastaja taloll Simo Tuokko Raajusta.

4 §

Päätettiin yksimielisesti, että kunta ottaa Keskinäiseltä Hen-
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kivakuutusyhtiö Suomelta (200000) kandensadantuhannen
markan suuruisen kuoletuslainan Yhtiön myöntämällä eh-
dolla siten, että korkoa ja kuoletusta lainasta maksaa kun-
ta 7 % mukaan, joten laina kuolentuu 31 vuodessa. Tämän
lainan nostajiksi ja velkakirjan allekirjoittajiksi valtuuttaa
kuntakokous Kunnallislautakunnan esimies Albert Hatakan
ja kunnallislautak jäsenen Martti Ahtiaisen. Valtakirjaksi
heille tulee ote tästä pöytäkirjasta.

5 §

Simo Myöhäsen anoma avustus määrä kunnalta siltä ajal-
ta kun hänen 2 poikaansa olivat sotapalveluksessa 8 kk yht
1600 mk päätti kokous lykätä asian seuraavaan kokoukseen,
jolloin Myöhänen esittäköön perustellun laskelmansa poi-
kansa perheen hoidosta.

6 §

Tämän kunnan Koselan kylässä asuva entinen Venäjän ala-
mainen Maanviljelijä Vilhelm Jaakonp Juntson, vaimonsa
Elsa Maria Juntson, lapsensa Viktor Alfred Juntson ja neiti
Elsa Jaakontr Juntson, jotka anovat oikeutta päästä Suomen
kansalaiseksi ja läänin Maaherran virasto on siihen vaatinut
kuntakokouksen lausuntoa, katsoo kokous oikeaksi puoltaa,
että heille Suomen Kansalaisoikeudet myönnettäisiin,

Julistettiin Valitusosoitus

Kokouksen puolusta:
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
J.K. Sakkinen
L. Viskari
Salamon Susi

Metsäpirtin kirkonkylän kansakoulun
opettajattareksi lukuvuodeksi 1918-1919 on valittu ja lopul-
lisesti hyväksytty kansakoulunopettajatar Hanna Pastinen.

Suomalainen Virallinen Lehti 23.11.1918

Käkisalmen Sanoman Asiamiehet
1500 markkaa jaetaan ensi vuotena asiamiehille ylimääräi-
sinä palkintoina johtokunnan harkinnan mukaan. Ryhtykää-
pä siis ripeään toimintaan lehden levittämiseksi.

Palkinnonsaajat v 1918

Tänä vuotena saavat ylimääräisiä palkintoja Käkisalmen
Sanomain levittämisestä seuraavat asiamiehet.

1 palkinto a 100 mk,kaupanhoitaja J Pulli Sakkolasta
2 palkinto a 50 mk, kaupp Heikki Myöhänen Metsäpirtistä
ja maanv E J Junttila Vuokselasta.
3 palkinto a 25 mk, kauppiaat M Lappalainen ja J Velling
Pyhäjärveltä, kaupp N Timofejeff Metsäpirtistä ja opettaja
A Saarilahti Kaukolasta.
4 palkinto a 20 mk, kaupp Topias Pusa Pyhäjärveltä, kaupp
V Kervinen Raudusta, herra P Kolkka Räisälästä ja kauppi-
aat Eljas Myöhänen ja M Valkonen Raudusta.
5 palkinto a 10 mk, kaupanhoitaja N Olkkonen Räisälästä,
maanviljelit Simo Viskari ja Matti Kuparinen Sakkolasta,

maanv T Virkki Vuokselasta, asioitsija T Kukko Pyhäjär-
veltä, kauppiaat Juho Kemppinen ja N Räkköläinen Kurki-
joelta, kaupp Juho Kaikkonen Myllypellolta, maanv Antti
Vuohelainen Vuohensalosta ja kaupp N Kiiski Metsäpirtis-
tä.

Käkisalmen Sanomat 25.11.1918

Kunnallisvaalien valmistelut maalais-
kunnissa
Metsäpirtissä toimitetaan kunnalliset vaalit joulukuun 20
päivänä. Vaaleissa esiintyy vain yksi vaalilippu, johon on
otettu henkilöitä eri puolueista. Listalla esiintyvät seuraavat
nimet:
H Loponen Koukunniemeltä
H Koskinen Arkuntanhualta
A Tuokko Koselasta
R Jermelejeff Arkuntanhualta
H Tuokko Metsäpirtistä
A Paksu Raajusta
R Pohjalainen Korholanjaamasta
S Ahtiainen Saaroisista
M Eeva Koselasta
J Korkka Sunikkalasta
S Haapsaari Haapsaaresta
J P Peltonen Saaroisista
J Hatakka Arkuntanhualta
A Meskanen Hatakkalasta
W Susi Lapanaisista
J Paukku Joentaka
S Susi Kirkonkylä
K Jäske Arkuntanhuasta
M Loponen Koukunniemeltä
S Susi Vanhajaamasta
S Tuokko Metsäpirtistä
S Eeva Koselasta ja
M Koiranen Raajusta.
Tilintarkastajiksi J Jermelejett, A Nuora, J Paksu, T Leino-
nen, J Jokiranta, W Susi, A Tuokko ja J Jäske.

Käkisalmen Sanomat 27.11.1918

Inkerin liittäminen Suomeen
Viime sunnuntaina pidettiin Viipurissa inkerinmaalaisten
neuvottelukokous, johon otti osaa nelisenkymmentä inkeri-
läistä ja muutamia huomattavia suomalaisia henkilöitä. Ko-
kouksessa keskusteltiin Inkerinmaan nykyisestä tilasta ja
toimenpiteistä Inkerin liittämisestä Suomeen. Yksimielises-
ti oltiin siitä, että Inkeri olisi yhdistettävä Suomeen rauhal-
lisella tavalla piakkoin alkavan rauhankongressin välityk-
sellä. Toiset kokouksen osanottajista olivat sitä mieltä, että
koko Inkerinmaa olisi saatava yhdistetyksi Suomeen, jota
toiset Pietarin kaupungin takia vastustivat, ollen sitä miel-
tä, että ainoastaan Neva-joen pohjoispuolella oleva alue oli-
si yhdistettävä maahamme. Kokouksessa valittiin lähetystö,
joka tulee kääntymään asiassa Suomen hallituksen puoleen.

Siinä tapauksessa, jos Inkerinmaan valtiollisesta Suomeen
yhdistämisestä ei tulisi mitään, päätettiin, että Inkeri saisi
jonkinlaisen kulttuuriautonomian ja sivistyksellisessä suh-
teessa pääsisi yhteyteen Suomen kanssa.

Kokouksen osaanottajia elähdytti lämmin isänmaallinen
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mieliala ja luja usko siihen, että uusi aika vielä voi onnetto-
man Inkerinkin vavtiolliset ja yhteiskunnalliset olot muut-
taa paremmiksi.

Käkisalmen Sanomat 27.11.1918

Karjalan Sanomat, 01.12.1918

Iivari Kuopan kuolema
Koiviston kunta menetti toisenkin opettajansa hirmuvallan
aikana. 16.2 kertoi viesti, että Vatnuorin kansakoulun opet-
taja Iivari Kuoppa on murhattu. Hän oli syntynyt Metsäpir-
tissä 8.4.1891. Isä oli lukkari. Päästötodistuksen sai K Sor-
tavalan seminaarista 1913, tullen opettajaksi sille koululle,
josta läksi ijäisyysmatkalle. Vainajalla oli suuria musikaali-
sia taipumuksia, ja tuli hän näinollen tällä alalla huomatuk-
sia. Herttaisena, iloisena, ystävällisenä oli hän toveripiireis-
sä varsin suosittu.

Valo: kansakouluväen joulukirja no 1, 01.12.1918

Opettajavaaleja
Metsäpirtin kouluun Hanna Pastinen.

Opettajain lehti no 37, 07.12.1918

Kuntakokous: 07.12.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan varsinaisessa kuntako-
kouksessa kunnan tuvalla joulukuun 7 päivänä 1918.

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Veroäyriperusteeksi Kunnallistaksoituksessa päätettiin sa-
dan markan tulo vastaamaan yhtä veroäyriä. Päätös kestää
viisi vuotta ensi Kalenterivuoden alusta lukien.

3 §

Kunnallislautakunnan tulo ja menoarvioehdotus tulevaa ka-
lenterivuotta varten kunnallisten menojen peittämiseksi hy-
väksyttiin sellaisenaan, paitsi että Terenttilän kansakoulun
johtokunta kehoitetaan toimittamaan uuden polttopuiden
hankinnan, koska kokouksen mielestä siinä suhteessa me-
noarvio on liijan korkea.

4 §

Simo Jaakonp Myöhäsen jättämän laskelman perusteella,
jonka nojalla hän pyytää kunnalta korvausta, sotapalveluk-
sessa olleen poikansa Johannes Myöhäsen perheen hoitami-
sesta tekevä Smk 1966 päätti kokous katsoa lasskelman lii-
jan korkeaksi, myöntää Myöhäselle avustusta tuhtta (1000)
markkaa.

5 §

Luettiin Asutushallituksen kirjelmä no 8 marrask 13 pltä
1918 ja Asetuspientiloista 28 heinäk 1918 § 19 sekä Kar-
jalan kannaksen komitean kirjelmä, joiden johdosta päätet-
tiin kuntaan perustaa asutuslautakunta. Asutuslautakunnan

puheenjohtajaksi valittiin opettaja Tuomas Toiviainen, sekä
jäseniksi Heikki Alpertinp Peltonen ja Antti Juhonp Susi,
joiden toimikausi kestää kolme vuotta.

6 §

Asutushallituksen toimeenpaneman kuntain edustajain ko-
koukseen Viipurissa valittiin opettaja Tuomas Toiviainen.

Julistettiin valitusosoitus

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
Salamon Susi
M Ahtiainen
Juha Jalonen

Kihloissa
Elsa Myöhänen
Mikko Ukkonen
Metsäpirtti

Karjala 08.12.1918

Viljan pakko-otto sotaväelle
Sotilaille pakkoluovutettavan 2 prosentin viljamäärän las-
kelmat ovat jo saapuneet Elintarvetoimistolle seuraavista
paikoista: Metsäpirtistä,

Luovutettavat määrät ovat seuraavat: Metsäpirtti 4289 kg.

Laatokka 14.12.1918

Karjalan suojeluskunnat
I kutsuntapiiri miesluvussa ensisijalla koko maassa.

Marraskuun alusta lähtien on suojeluskuntien järjestely
Karjalassa sujunut nopeasti ja tyydyttävillä tuloksilla. Var-
sinkin I kutsuntapiirissä, joka käsittää Viipurin läänin ete-
läosan kuuluen siihen pitäjät Vuoksen eteläpuolella, Jout-
senoa, Jääskeä, Antreaa ja Metsäpirttiä lukuunottamat-
ta, on edistys ollut huomattava. Jokaisessa kunnassa on
suojeluskunta-asetuksen pohjalla toimiva suojeluskunta, sa-
moin aluepäällikön jokaisella alueella. Jäseniä otettaessa on
pidetty silmällä samoja kelpoisuusnäkökohtia kuin muual-
lakin Suomessa, mutta siitä huolimatta on I kursuntapiiri
jäsenluvun suuruudessa ensimmäisellä sijalla koko maas-
sa. Jos mukaan luetaan vielä rajapiiri, kahdeksan pitäjää,
nousee kaiken todennäköisyyden mukaan miesluku yksis-
tään I kutsuntapiirissä yhtä suureksi tai suuremmaksikin
kuin missään muualla Suomessa koko läänissä.

Karjala 14.12.1918

Metsäpirtin kunnan kirkonkylän kan-
sakoulun johtokunta
julistaa täten johtokunnalta haettavaksi ennen tammikuun 1
päivää väliaikaisen apu-opettajattaren viran.

..
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Metsäpirtissä joulukuun 17 päivänä 1918
Johtokunta

Käkisalmen Sanomat 18.12.1918

Isorokko leviää Metsäpirtissä
Käkisalmen piirin piirilääkäri oli sunnuntaina Metsäpirtissä
siellä sattuneiden isorokkotapausten johdosta. Tällä kertaa
todettiin Metsäpirtissä sattuneen kaikkiaan kymmenkunta
uutta isorokkotapausta. Rokotus, jota suoritetaan parhail-
laan, on määrätty toimitettavaksi koko kunnassa.

Käkisalmen Sanomat 18.12.1918

Kuntakokous: 19.12.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa
kunnan tuvalla joulukuun 19 päivänä 1918.

1 §

Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 §

Päätettiin perustaa kunnallisten toimien toimikuntiin ja lau-
takuntiin tarkastajain toimi kuntaan. Tähän toimeen valit-
tiin ensi kalenterivuoden alusta lukien kolmeksi vuodeksi
eteenpäin Kauppias Heikki Myöhänen ja Kirkkoherra J.K.
Sakkinen.

3 §

Kunnan Karjakolle päätettiin myöntää kunnan kassasta
maksettavaksi kortteerin vuokraa viisitoista (15) markkaa
kuukaudessa ensi vuoden alusta lukien.

Julistettiin valitusosoitus

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Kokouksessa läsnä olleina
xx
Heikki Hatakka
Juha Tuohioja

Ladoga-fiskarnas vedermödor
På torsdagen i senaste vecka återvände ett båtlag i Metsä-
pirtti hemma hörande fiskare från en fiskefärd till skårgår-
den i norra Ladoga. Utanför Taipale råkade de ut för ishin-
der. Från Taipale for ert båtlag karlar ut för att rädda fiskar-
na med den påföljd, att också de fastnade i isen. Hela natten
måste de tillbringa ute i sin båt, tills på morgonen isen hade
blivit så stark, att den tillåt dem alt komma i land.

Dagens Press 20.12.1918

Karjalan suojeluskunnat
1 kutsuntapiiri miesluvussa ensisijalla koko maassa.

Marraskuun alusta lähtien on suojeluskuntien järjestely
Karjalassa sujunut nopeasti ja tyydyttävillä tuloksilla. Var-
sinkin 1 kutsuntapiirissä, joka käsittää Viipurin läänin etelo-
san kuuluen siihen pitäjät Vuoksen eteläpuolella, Joutsenoa,

Jääskeä, Antreaa ja Metsäpirttiä lukuunottamatta, on edisty
ollut huomattava. Jokaisessa kunnassa on suojeluskuntaa-
setuksen pohjalla toimiva suojeluskunta, samoin aluepäälli-
köt jokaisella alueella. Jäseniä otettaessa on pidetty silmäl-
lä samoja kelpoisuusnäkökohtia kuin muuallakin Suomes-
sa, mutta siitä huolimatta on 1 kutsuntapiiri jäsenluvun suu-
ruudessa ensimmäisellä sijalla koko maassa. Jos mukaan
luetaan vielä rajapiiri, kahdeksan pitäjää, nousee kaiken to-
dennäköisyyden mukaan miesluku yksistään 1 kutsuntapii-
rissä yhtä suureksi tai suuremmaksikin kuin missään muu-
alla Suomessa koko läänissä.

Sotilasviikkolehti no 15, 21.12.1918

Kunnalliswaalit Metsäpirtissä
toimitettiin tk 20 päiwänä. Osanotto waaleihin oli hywin
wähäinen. Äänestäjiä eri äänestysalueissa oli seuraavat
määrät: Arkuntanhualla 89, Saaroisissa 5, Metsäpirtissä 35,
Korholanjaamassa 13, Koukunniemessä 36 ja Wanhassajaa-
massa 1. Walituiksi tuliwat kaikki waalilistalla olleet eh-
dokkaat, nim. H Loponen Koukunniemestä, H Koskinen
Arkuntanhuasta, A Tuokko Koselasta, N Jeremejef Arkun-
tanhuasta, Heikki Aaronpoika Tuokko Metsäpirtistä, A Pak-
su Raajusta, K Pohjolainen Korholanjaamasta, S Ahtiai-
nen Saaroisista, Martti Eewa Koselasta, Juho Korkka Su-
nikkalasta, S Haapsaari Haapsaaresta, J Peltonen Saaroisis-
ta, J Hatakka Arkuntanhualta, A Meskanen Hatakkalasta, W
Susi Lapanaisista, J Paukku Joentakaa, Simo Tahvonp Susi
Metsäpirtistä, K Jäske Arkuntanhualta, M Loponen Kou-
kunniemestä, Simo Aaronp Susi Wanhastajaamasta, Eljas
Ewa (nuorempi) Koselasta, H Peltonen Wiisjoelta, M Kiis-
kilä Saaroisista, S Tuokko Metsäpirtistä, S Ewa Koselasta,
J Loponen Koukunniemestä, Tobias Ewa Koselasta ja Matti
Koiranen Raajusta.

Tilintarkastajiksi walittiin niinikään kaikki waalilistalla
mainitut ehdokkaat.

Käkisalmen sanomat 24.12.1918

Väliaikainen Kiertokoulunopettajatta-
ren virka
saatavana Metsäpirtissä kevätlukukaudeksi. Kouluaika 20
viikkoa ja palkka 400 mk. Hakemukset lähetettävä kirkko-
herralle ennen tammikuun 7 päivää. Virkaan astuttava heti
kutsun saatua.
Metsäpirtissä joulukuun 21 p 1918

Kotimaa 27.12.1918

Metsäpirtti, Maalaisliittolaiset asetta-
neet kunnan virkailijat
Kunnallivaalit Metsäpirtissä toimitettiin tk 20 p:nä. Osanot-
to oli laimeanlaista, johon pääsyynä oli se ettei ollut kilpai-
levaa listaa, vaan ainoastaan yksi maalaisliittolaisten, joka
sai 179 ääntä. Äänestysalueittain jakautuivat äänet seuraa-
vasti:
Arkuntahuan ä al 89 äänestäjää
Koukunniemen ä al 35 ään
Korholanjaaman ä al 13 äänestäjää
Saaroisten ä al 5 äänestäjää ja
Vanhajaaman ä al 1 äänestäjä.
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Hylättyjä vaalilippuja ei ollut yhtään.

Valituiksi valtuutetuiksi sekä tilintarkastajiksi tuli siis maa-
laisliiton lista kokonaan, joten siis Metsäpirtin kunnan val-
tuusto on puhtaasti maalaisliittolainen eli täkäläisten por-
varien ’surunkipsi’, sillä heidän taholtaan ei uuden valtuus-
ton ole odotettava mitään hyvää, paitsi loppumatonta jarru-
tusta. Kyllähän porvarilliset puolueet kaikkialla niin täällä-
kin kauniisti puhuvat ’kokoomuksesta’, mutta tuskin mis-
sään ne niin hajottavasti esiintyvät kuin täällä tehden kai-
ken yhteistoiminnan mahdottomaksi. Heidän menettelynsä
on niin kyynillistä kuin suinkin erittäinkin ml täkäläisiä in-
nokkaimpia aateveljiä kohtaan. Mutta mistään esteistä huo-
limatta kulkee aatteemme voittoisasti eteenpäin niin valtiol-
lisella kuin kunnallisellakin alalla vaikka joka paikassa on
sitä vastassa pastor hieronymys tikareineen.

Nyt kunnallisvaalien edellä he täällä koettivat kaikki kei-
nonsa estääkseen ml valt ehd listalta kaiken kannatuksen se-
littelemällä ’ettei tarvitse mennä vaaliin, kyllä se menee lä-
pi ilmankin’, ja saivat monenherkkäuskoisen sitä uskomaan
samalla kun itse varustautuivat vastustehtä vaalita kumoa-
maan. Mutta mikään ei onnistunut vaikkei meidän taholta
ollut minkäänlaista agitatsioonia. Muuten kyllä me olisi sel-
vitty vaikka olisi ollut kilpailu kuinka kova hyvänsä.

Lopuksi lämmin tervehdys kaikille Aatetovereille ja ’Maa-
kansan’ lukijoille ja onnellista uutta vuotta.

Maakansa 29.12.1918

Kuntakokous: 30.12.1918
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuutettujen kokouk-
sessa kunnan tuvalla joulukuun 30 päivänä 1918. Läsnä oli-
vat valtuutetut Heikki Loponen, Heikki Koskinen, Aleksei
Tuokko, Nikolai Jeremejeff, Heikki Aapronp Tuokko, Vilp-
po Susi, Kosta Jäske, Matti Loponen ja Elias Eeva sekä kun-
takok esimies T Toiviainen.

1 §

Kuntakokouksen esimiehen täksi päiväksi kokoonkutsuma-
na valtuutetut kokoontuivat valitsemaan valtuuston puheen-
johtajaa ja varapuheenjohtajaa ensi kalenterivuodeksi, mut-
ta nojautuen Kunnallislain 23 §lään ei kuntakokouksen esi-
mies voinut asiaa jättää käsiteltäväksi valtuutettujen vähä-
lukuisuuden takia, vaan siirrettiin asian käsittely seuraavaan
kokoukseen, mikä pidetään Kunnan tuvalla perjantaina tu-
levan tammikuun 10 päivänä kello 12 päivällä.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Läsnäolleina
Heikki Koskinen
Heikki Tuokko
Heikki Loponen

Huikeaa nylkemistä, kyyti Metsäpir-
tistä Rautuun maksaa 1000 ruplaa
Muutamia päiviä sitten saapui Käkisalmeen useita suoma-
laisia pakolaisia Pietarista. Pakolaiset tulivat Metsäpirtin
kautta ja kertoivat olleensa pakoitettuja maksamaan kyydis-

tä Metsäpirtistä Raudun asemalle 1000 ruplaa. He kertoi-
vat metsäpirttiläisten vaatineen ensin 500 ruplaa hengeltä,
mutta sitten alentaneen vaatimustaan siten, että saman per-
heen jäsenet pääsivät 500 ruplalla ja muuan heidän muka-
naan matkustanut insinööri sai maksaa toisen 500 ruplaa.

Jopa osatan toisten hätää käyttää hyväkseen!

Käkisalmen sanomat 31.12.1918

Metsäpirtin kunnanwaltuustolla
piti eilen olla ensimäinen kokouksensa, mutta kun täyttä
määrää waltuuston jäsenistä ei kokoukseen saapunut, jäi ko-
kous pitämättä.

Käkisalmen sanomat 31.12.1918

Vapaussodan uhrit, kadonneita 1918
Ahtiainen, Herman [19.02.1895 Sakkola Korholanjaama -
..1918 kadonnut]. Herman kuului punakaartiin.
isä: Ahtiainen, Jaakko [14.11.1860 Sakkola Viisjoki -
27.07.1908 Metsäpirtti Korholanjaama], talollinen
äiti: Eeva, Susanna [25.03.1864 Sakkola Saaroinen -
14.08.1929 Metsäpirtti Marttina]

Henttonen, Juho [27.05.1888 Sakkola Koukunniemi - 1918
kadonnut], työmies. Juho oli punaisten puolella. Hän on ka-
donnut vuonna 1918.
isä: Henttonen, Matti [10.03.1843 Sakkola Sunikkala -
22.06.1917 Metsäpirtti Terenttilä], tölliläinen
äiti: Leppänen, Helena [23.11.1852 Sakkola Koukunniemi
- 11.11.1907 Metsäpirtti Terenttilä]

Hiltunen, Heikki [17.05.1895 Sakkola Joentaka - 1918 ka-
donnut], työmies. Heikki oli liittynyt punakaartiin. Hän on
kadonnut vuonna 1918.
isä: Hiltunen, Mikko [11.09.1853 Sakkola Joentaka -
18.11.1910 Metsäpirtti Joentaka], läksein
äiti: Ahtiainen, Aune [23.05.1858 Sakkola Viisjoki -
11.11.1907 Metsäpirtti Terenttilä]

Metsäpirtin Korholanjaamassa asunut talollinen ja maa-
kauppias Juho Hämäläinen [12.06.1860 Sakkola Saaroi-
nen - 09.09.1929 Metsäpirtti Korholanjaama] ja vaimon-
sa Helena Pohjalainen [24.12.1871 Sakkola Korholanjaa-
ma - 12.12.1924 Metsäpirtti Korholanjaama] menettivät al-
la mainitut 2 poikaansa kadonneina.

Hämäläinen, Kaapre [13.02.1892 Sakkola Sunikkala - 1918
kadonnut]. Kaapre on liittynyt punakaartiin ja kaatunut
punakaartilaisena. Hänet on julistettu kuolleeksi Lahden
kaup RO:n päätöksellä no 51947, kuolinpäiväksi kirjattu
1.1.1929.

Hämäläinen, Simo [15.03.1898 Sakkola Korholanjaama
- 1918 kadonnut]. Simo on toiminut punaisten puolella.
Hän siirtyi maaliskuussa 1918 Venäjän puolelle. Simo on
julistettu kuolleeksi Lahden kaup RO:n päätöksellä.

Hämäläinen, Juho [28.03.1885 Sakkola Saaroinen - 1918
kadonnut], työmies. Juho oli liittynyt punakaartiin. Hän ka-
tosi vuonna 1918. Juho oli poikamies.
isä: Hämäläinen, Simo [31.10.1843 Sakkola Saaroinen -
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11.06.1927 Metsäpirtti Vanhajaama], mäkitupalainen
äiti: Hämäläinen, Susanna [17.07.1849 Sakkola Jaama -
25.04.1929 Metsäpirtti Vanhajaama]

Loponen, Mikko [21.07.1894 Sakkola Joentaka - 1918 ka-
donnut]. Mikko on kuulunut punakaartiin. Hän lienee kaa-
tunut vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä. Hänen kuolin-
päiväkseen on merkitty 1.1.1929. Mikko on julistettu kuol-
leeksi 18.4.1955.
isä: Loponen, Juho [11.01.1857 Rautu Mäkrä - 16.09.1923
Metsäpirtti Joentaka], talollinen
äiti: Vaskelainen, Aune [13.06.1863 Sakkola Saaroinen -
22.08.1954 Mietoinen]

Torppari Aapro Meskanen [17.01.1874 Sakkola Hatakkala -
] menetti alla mainitut kaksi poikaansa vuonna 1918 kadon-
neina. Aapro oli menettänyt 20 vuotta aikaisemmin vaimon-
sa, Anni Tuokon [25.09.1872 Sakkola Kosela - 19.07.1899
Sakkola Sunikkala].

Meskanen, Johannes [12.02.1895 Sakkola Hatakkala - 1918
kadonnut]. Johannes on kuulunut punakaartiin. Hän on ka-
donnut vuoden 1918 aikana. Oleskellut Venäjällä.

Meskanen, Yrjö [19.05.1899 Sakkola Hatakkala - 1918 ka-
donnut]. Yrjö on ollut punaisten puolella. Hän on kadonnut
vuoden 1918 aikana. Oleskellut Venäjällä.

Pasuri, Juho [20.08.1894 Pyhäjärvi Tiitua - 1918 kadonnut].
Juho oli punaisten puolella. Hän muutti Venäjälle keväällä
1918. Sen jälkeen hänestä ei ole tietoa.
isä: Pasuri, Jopi [06.03.1863 Valkjärvi Puustinlahti -
21.10.1928 Metsäpirtti Neusaari], talollinen
äiti: Hyytiäinen, Anna [04.02.1864 Muolaa Mälkölä -
17.07.1936 Metsäpirtti Neusaari]

Pohjalainen, Kustaa [18.03.1895 Sakkola Korholanjaama -
1918 kadonnut]
Kustaa oli punakaartilainen. Hän katosi sodan melskeissä,
oletettavasti kaatui.
isä: Pohjalainen, Kaapre [26.05.1854 Sakkola Korholan-
jaama - 07.07.1922 Metsäpirtti Korholanjaama], talollinen
äiti: Susi, Anna [28.02.1864 Sakkola Saaroinen -
11.03.1938 Metsäpirtti Korholanjaama]

Tauren, Eemil [29.04.1890 Kuolemajärvi Karjalainen -
1918 kadonnut], kalastaja
Eemil oli punaisten puolella, mutta ei kuulunut punakaar-
tiin. Hänet vangittiin 6.4.1918. Hänen kuolemastaan ei ole
tarkkaa tietoa. On luultavaa, että hänet on teloitettu ampu-
malla. Kirkonkirjoihin on kirjattu epäilys hänen kuolleen
punakaartissa. Eemililtä jäi vaimo ja kaksi lasta.
isä: Tauren, Jaakko [05.09.1858 Lohtaja - ]
äiti: Nissilä, Riitta [02.11.1859 - ]

Urpanen, Matti [18.09.1893 Sakkola Viisjoki - 1918 kadon-
nut], työmies
Matti liittyi punakaartiin. Hän siirtyi Venäjän puolelle
vuonna 1918, eikä hänestä ole sen jälkeen lisätietoa.
isä: Urpanen, Nuutti [20.04.1855 Sakkola Saaroinen -
17.07.1923 Metsäpirtti Haapsaari], tupalainen
äiti: Koppanen, Katri [21.07.1863 Sakkola Vilakkala -
17.01.1911 Metsäpirtti Haapsaari]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat
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