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Kirjoituksia Metsäpirtistä vuonna
1920
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

Kaksi vuotta itsenäisyyttä oli nyt jo takana. Rauhaa rajalle
ei vielä oltu saatu. Inkeriläisiä pakolaisia oli viime vuoden
puolella vastaanotettu muutama tuhat, mikä pienen Metsä-
pirtin kunnan osalta oli merkinnyt suuria järjestelyjä. Raja
oli auki, vaikka sitä tulli- ja rajaviranomaiset yrittivät var-
tioida parhaansa mukaan. Miten elämä Metsäpirtissä taval-
lisen ihmisen kohdalla oli edennyt? Miten sisällissodan jän-
nitteet voittajien ja häviäjien kesken normalisoituivat, vai
normalisoituivatko lain? Miten rajan ongelmat näkyivät leh-
distössä, kunnan valtuustossa ja suojeluskunnassa?

Kunnanvaltuustoa johti Heikki Loponen.

Kunnan valtuusto: 05.01.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan Valtuuston kokoukses-
sa 5 päivänä tammikuuta 1920 läsnä olivat: puheenjohtaja,
varapuheenjotaja ja 18 jäsentä poissa oli Jaakko Paukku.

1:§ Kokous myönnettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.

2:§ Luottamusmiehiksi ensi helmikuulla tapahtuvaan ase-
velvollisuuskutsuntaan valittiin tal. Juho Heikinp. Peltonen
ja tal. Heikki Maununp. Hatakka ja varalle taloll. Simo Tah-
vonp. Susi sekä taloll. Heikki Koskinen. (Merkintä sivussa:
tieto Maakunnalle 5/ 1920)

3:§ Yhteiseen kuntakokoukseen Sakkolan kunnan kanssa
viime joulukuun 23 pnä osaaottaneille kunnan edustajille
päätettiin maksaa palkkioksi kullekin viisitoista (15) mark-
kaa päivältä ynnä kyytirahaa voimassa olevan taksan mu-
kaan yhtäännepäin. (sivussa merkintä: Ote kunnallislauta-
kunnalle liite: 2, 3, 5, 6 ja 7 annettu 5/ 1920.)

4:§ Saaroisten vaivaspiirin anomus saada mökkiläisen Matti
Eevan tytär kunnan hoitoon hylättiin.

5:§ Hyväksyttiin kunnallislautakunnan esitys, että Juho Ku-
paris vainajan perikunnalle maksetaan avustusta kunnalta
toistaiseksi sataviisikymmentä (150) markkaa kuukaudessa

avustus peritään kunnalle takaisin lasten päästyä lailliseen
ikään

Kuva 1: Pöytäkirja 05.01.1920

6:§ Hyväksyttiin lautakunnan esitys, toimenpiteistä Hele-
na Peltos vainajan kuolinpesän suhteen ja valittiin kunnan
edustajaksi perunkirjoitukseen maanv. Heikki Ap. Peltonen
Viisjoelta ja varalle maanvilj. Aatami Ap. Hämäläinen. (si-
vussa: ote H. Peltoselle 8/I 1921)

Kuva 2: Pöytäkirja 05.01.1920, 2. sivu
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7:§ Raudun apteekin lasku Smk. 56:20 hyväksyttiin kunnan
maksettavaksi.

Valtuuston puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu. Adam
Meskanen
Juho Korkka
Nikolai Jeremijeff

Salakuljetus rajaseudulla
on saavuttanut tavattoman suuren laajuuden. Monessa pai-
kassa salakuljettajat toimivat niin vapaasti ja rauhallises-
ti kuin mitään rajavartiostoa ei olisikaan. Varsinkin Suo-
menlahden rannikko näyttää olevan salakuljettajain parhai-
ta kulkupaikkoja. Niinpä ilmoitetaan Karjalalle, että Inon ja
Vammelvuon väliseltä alueelta kulkee joka yö aivan sään-
nöllisesti tavaraa Kronstadtiin 20-30 kuormaa, etupäässä
elintarpeita.

Tämä käy varsin helposti päinsä kun matka rannikolta
Kronstadtiin hevosella kulkien ei kestä kuin noin 1½ tuntia.
Toinen salakuljetustie on Kivennavalla ja kolmas Raudun ja
Metsäpirtin raja-alueilla. Sikäli kuin meille näiltä seuduilta
ilmoitetaan, on salakuljetus näillä tienoilla niin yleistä kuin
ennen vanhaan rauhan aikana.

Salakulettajat ansaitsevat, silloin kuin retki onnistuu, ai-
van hämmästyttäviä summia. Niinpä on aivan tavallista, että
kuormasta saadaan 5000 - 10000 mk riippuen salakuljetet-
tavan tavaran laadusta. Rajan yli saadusta hevosesta saadaan
10 - 20000 markkaa. Kun salakuljettajien ansiot ovat näin
suuret, voivat he käyttää huomattavia summia rajavartios-
tojen lahjomiseen. Onpa todettu salakuljettajien tarjonneen
rajavartiosotilaalle aina 5000 mk maksuksi rajan yli pääsys-
tä. Kun salakuljettajat samalla toimivat bolshevikkien käty-
reinä levittäen kiihotuskirjallisuutta ja välittäen postia an-
saitsevat he siltä taholta vielä toiset rahat.

Hallituksella olisi syytä kiinnittää entistä suurempaa huo-
miota rajaseudun oloihin. Olisi lähetettävä erityinen komis-
sioni tutkimaan oloja ja rajavartioston toimintaa ja jos muu
ei auta, rajavartiostoa olisi lisättävä. Salakuljetus on se tie,
jota myöten bolsevismi virtaa Venäjältä Suomeen. Ellei tätä
tietä mitä pikemmin täydellisesti suleta, ei yhteiskunnalli-
nen rauha maassamme ole taattu.

Käkisalmen Sanomat 17.1.1920

Kunnan valtuusto: 07.02.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantuvalla 7 päivä helmikuuta 1920. Läsnä olivat
puheenjohtaja ja 17 jäsentä. Poissa olivat Aleksi Tuokko,
Martti Eeva ja Juho Heikinp. Peltonen laillisesti estettyinä.

1:§ Kokouksen laillisuutta vastaan ei ollut mitään muistut-
tamista.

2:§ Kunnan maamiesseuran anomus, että kunta avustaisi
maamiesseuraa maatalousneuvojan palkkaamiseksi hylät-

tiin. (ote Maamiess. 9/II 20)

3:§ Wiipurin Suojeluskuntapiirin avustusanomus hylättiin,
syystä koska kunta on aikoinaan avustanut tuntuvasti pai-
kallista Suojeluskuntaa. (ote Wiipu. 9/II 20)

4:§ Luettiin Sakkolan ja Metsäpirtin kuntien yhteisen kun-
takokouksen pöytäkirja 28 p:ltä joulukuulta 1919.

5:§ Kunnan hätäapurahaston johtokunnalle annetaan keho-
tus ottaa lainat ulos, silloin milloin se sen parhaaksi katsoo.

6:§ Heikki Tuokolle myönnettiin ero kirkonkylän kansa-
koulun johtokunnasta. Sijaan valittiin yksimielisesti räätä-
li Simo Tahvonp. Susi, joka saa astua toimeen heti ennen
valitusajan loppua.

Kuva 3: Pöytäkirja 07.02.1920

7:§ Koska v. 1918 Elintarvelautakunnan puolesta ole vielä-
kään tilejä korjattu hyvään kuntoon ja jätetty kunnantilien
tarkastajille niin valitsi valtuusto toimikunnan kunnan puo-
lesta asiaa edelleen ajamaan ja valitsi valtuusto tähän toimi-
kuntaan Aleksi Tuokon, Heikki Ap. Peltosen ja Heikki Kos-
kisen ja annetaan toimikunnalle täysi valtuutus ryhtyä toi-
menpiteisiin v. 1918 Elintarvelautakunnan suhteen ja tehtä-
vänsä tehtyä esittää toimintansa tulokset. Valtuustolle joka
asian lopullisesti päättää.

8:§ Kunnallislautakunnan esimiehelle myönnettiin kalliin-
ajan palkan lisäystä kuluvaksi vuodeksi 1920 sataviisikym-
mentä (150:- markkaa kuukaudessa.
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Kuva 4: Pöytäkirja 07.02.1920, 2. sivu

9:§ Kirkkoherra J.K. Sakkisen pyyntö päästä vapaaksi ve-
rotuslautakunnan jäsenyydestä hylättiin.

10:§ Korkeimman Hallinto-Oikeuden vaatimaksi selityk-
seksi kauppias Heikki Myöhäsen valitukseen ilmoitetaan,
että Piirin Esimiehen toimi kuuluu kunnallisiin järjestyksen
valvojiin ja jonka tehtävänä on vain antaa ohjeet alaisilleen
piirimiehille, joiden velvollisuutena on hyvän järjestyksen
ja terveydenhoidollisten seikkain valvominen piirissään jo-
hon kuuluu vain yksi kylä.

11:§ Läänin Herra Maaherran välipäätöksen N:o 12142
johdosta viimevuoden marraskuun 26 p:ltä koskeva piirin
eläinlääkärin asuntopaikan siirtoa Raudusta Kiviniemeen,
antaa valtuusto lausunnokseen sen toivomuksen, että piirie-
läinlääkärin asunnoksi määrättäisiin edelleen Rautu.

12:§ Matti Eevan mielisairas tytär Viisjoelta päätettiin ottaa
kunnan hoidettavaksi.

13:§ Luettiin Valtuustolle Läänin Maaherran päätös N:o
466, koskeva Majatalon pitoa kunnassa päätökseen tyydyt-
tiin.

Muutosta näihin päätöksiin voidaan hakea Viipurin läänin
Herra Maaherralta laissa säädetyn ajan kuluessa jätetyillä
kirjallisilla valituksilla.

Waltuuston puolesta
Heikki Loponen Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi

Kuva 5: Pöytäkirja 07.02.1920, 3. sivu

havaittu:

Elias Eeva
Simo Susi
Heikki Koskinen

Olot itäisellä rajaseudulla
Rajan vartioiminen melkein kokonaan tehoton.

Salakuljetus rehottaa uskomattomassa määrässä. Toimenpi-
teitä vartioimisen tehostamiseksi suunnitellaan.

Joku aika sitten kävivät sisäministeriön puolesta esittelijä-
sihteeri Esko Heilimo ja sotaministeriön puolesta kenraa-
li Gulin valtakunnan itärajalla ottamassa selkoa sikäläisis-
tä oloista sekä inkeriläisten pakolaisten ja inkeriläisen ryk-
mentin tilasta. Tämän matkan tuloksista on esittelijäsihteeri
Heilimo antanut seuraavia tietoja:

Matkastamme rajaseudulle, lausui hra Heilimo, olemme
valtioneuvostolle antaneet laajan kertomuksen, jossa teh-
dään selkoa inkeriläisten pakolaisten ja inkeriläisen ryk-
mentin oloista, sairaanhoito-oloista sekä myöskin ennen-
kaikkea raja-alueen polttavimmista ja laajakantoisimmasta
kysymyksestä - rajan vartiomisesta.

Viimeksi mainitun tärkeän kysymyksen suhteen tulimme
raja-alueella siihen johtopäätökseen, että rajan vartioiminen
on perin huonosti järjestetty ja melkein kokonaan tehoton.
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Salakuljetus Suomesta Venäjälle rehottaa uskomattomassa
laajuudessa. Venäjälle viedään Suomesta joukottain kaiken-
laisia elintarpeita, lääkeaineita, nahkatavaroita, tulitikkuja
ym. tärkeämpää kulutustavaraa. Salakuljetusta harjoitetaan
yleensä pitkin rajaa, kaikkialla missä olosuhteet sen sallivat,
etupäässä Kivennavan pitäjässä ja Metsäpirtissä sekä myös-
kin jäitse pitkin Suomenlahtea. Tavaroita viedään Venäjäl-
le hevoskuormittain melkein keskeytymättä. Tämä on mah-
dollista ensinnäkin sen vuoksi, että rajavartiosotilaita on lii-
an vähän ja toiseksi ovat ne joukot, joita rajalle on tuotu,
siihen määrin edesvastuuttomia, että useimmat sotamiehet
ottavat salakuljettajilta lahjuksia ja suorastaan myötävaikut-
tavat salakuljetuksen laajenemiseen. On helppo käsittää, et-
tä sotamiesten on vaikea vastustaa salakuljettajain korkeita
tarjouksia, jotka voivat nousta aina 5000 markkaan rajan yli
päästetyltä kuormalta. Että salakuljettajat voivat sotamiehil-
le antaa näin suuria lahjuksia, johtuu salakuljetettavain tava-
rain suunnattoman korkeista hinnoista Venäjällä. Mainitta-
koon vain, että esim. voinaulasta maksetaan Pietarissa 3000
tsaarin tai duuman ruplaa, jotka Suomen puolella voi hel-
posti vaihtaa markoiksi ruplan ollessa 20-30 penniä. Neu-
vostohallituksen ruplista ei sen sijaan makseta juuri mitään.
Näin kannattaa salakuljettajain antaa äärettömän suuria lah-
juksia ja asevelvollisen nuorison viettely on tietenkin suuri.
Tämän yhteydessä on huomautettava, etteivät salakuljetta-
jat, yhtä vähän kuin sotilaatkaan, ole yleensä mielenlaadul-
taan punaisia, mutta ansio on niin suuri, että sitä on vaikea
vastustaa.

Ainoa kohta, missä salakuljetusta ei ole erityisesti huomat-
tavissa on inkeriläisten hallussa oleva Kirjasalon-Raasulin
satama. Tämä johtuu siitä, että inkeriläiset ovat jo saaneet
lähemmin tutustua bolshevikkeihin ja ovat muutenkin erit-
täin kunnollista ja luotettavaa väkeä.

Yhtä helposti kuin kaikenlaisten tavarain kuljetus tapahtuu
Suomen puolelta, tulee rajan yli Venäjältä Suomeen kiiho-
tuskirjallisuus jota sitten bolshevikkien salaiset asiamiehet
levittävät sisämaahan. Samoin pääsevät helposti rajan yli
myöskin bolshevikkiasiamiehet.

Paitsi jo mainitsemiani vartiosotilaiden vähälukuisuutta ja
lahjusten ottoa, vaikuttaa epätyydyttävään tilanteeseen ra-
jalla myöskin se, että kaikki rajaseudulla olevat virastot toi-
mivat aivan itsenäisesti ilman minkäänlaista yhteisjohtoa.
Rajamaan komendanttivirasto, tulliviranomaiset, etsivä kes-
kuspoliisi, nimismiehet ja maaseutupoliisi, ovat toimintaan-
sa nähden kokonaan toisistaan riippumattomia ilman ylem-
pää johtoa, joten yhdenmukaisuutta useinkin niille yhteisis-
sä tehtävissä on mahdoton saada aikaan. Tulos on tieten-
kin sen mukainen. Ylin valta rajaseudulla olisi ehdottomas-
ti keskitettävä yksiin käsiin. Kertomuksemme pohjalla on
olojen korjaamiseksi rajaseudulla laadittu joukko käytän-
nöllisiä ehdotuksia, jotka ovat parhaillaan valtioneuvoston
käsiteltävänä.

Käkisalmen Sanomat 7.2.1920

Salaperäinen katoaminen
Pidätetty salakuljettaja hävinnyt teille tietymättömille

Eräänä yönä vuoden vaihteessa pidätettiin lähellä rajaa
Metsäpirtin alueella kuusi hevoskuormaa käsittävä salakul-

jetusjoukkue, joka pyrki rajan yli Venäjälle. Kuormissa oli
salakuljetustavaraa noin 500000 ruplan arvosta. Hämmäs-
tykseksi huomattiin, että salakuljettajana tällä kertaa oli
mies, jonka ollen rajaseudulla toimivan Itäisen tiedusteluo-
saston palveluksessa pitäisi päinvastoin huolehtia siitä, että
salakuljetus rajalla saataisiin ehkäistyksi. Mainitun miehen
tiedettiin kyllä yleisesti olevan rajaseudun suurimpia ”gu-
lasheja” ja salakuljettajia, mutta oli hän tähän saakka onnis-
tunut puuhissaan kiinnijoutumatta. Miehen puuhia oli suu-
resti helpottanut se, että hänen kuusi sisartansa asui rajan
toisella puolella. Mies lähetettiin vangittuna Rautuun, sieltä
edelleen maaherran tutkittavaksi. Häntä koskevat asiakirjat
lähetti Metsäpirtin komendantti Viipurin läänin maaherral-
le, mutta matkalla ovat nämä kuuleman mukaan kadonneet.
Ei myöskään mies saapunut perille saakka, sillä heti seuraa-
vana aamuna Rautuun tultuaan oli hän salaperäisellä tavalla
hävinnyt teille tietymättömille.

Käkisalmen Sanomat 26.2.1920

Bolshevikien ryöstöretki
Tiistaina tk. 9 pnä päivällä hyökkäsi n. 30 bolshevikkiso-
tilasta Metsäpirtin pitäjän Räikkölän kylään, jossa miehit-
tivät kolmisen kilometrin päässä rajalta sijaitsevan Torikan
torpan. Joukko meni sisälle torppaan asetettuaan ensin ul-
kopuolelle vahdin. Torpassa syötyään ja otettuaan ruoka-
tarpeita evääkseen poistuivat miehet takaisin rajan yli Ve-
näjän puolelle. Lieneekö hyökkäyksen tarkoituksena ollut
nälän tyydyttäminen ja ruokatarpeiden hankinta vai lienee-
kö edeltäpäin ollut sovittu muonan kokoaminen mainittuun
torppaan, siitä ei kertojalla ollut tietoa.

Käkisalmen Sanomat 13.3.1920

Kunnan valtuusto: 27.03.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnan tuvalla 27 päivänä maaliskuuta 1920 läsnä olivat
valtuuston jäsenet Salomon Laulajainen, Juho Paksu, R.A.
Sihvo, Aleks. Hämäläinen, Simo Susi, Juho Paukku, Heik-
ki Myöhänen, Heikki Loponen, Heikki Koskinen, Alek-
si Tuokko, N. Jeremejeff, Heikki Tuokko, Aapro Paksu,
Kaapro Pohjalainen, Salomon Ahtiainen, Martti Eeva, Ju-
ho Korkka, Salomon Haapsaari, Juho Hp. Peltonen ja Jaak-
ko Hatakka sekä poissa laillisen esteen ilmoittaen Aatami
Meskanen.

1:§ Kokous tunnustettiin laillisesti kokoonkutsutuksi.

2:§ Waltuuston tähänastisen puheenjohtajan kehotettua va-
litsemaan valtuuston puheenjohtaja, teki valtuutettu K.A.
Sihvo ehdotuksen että ennen kuin puheenjohtaja valitaan,
määrättäisiin puheenjohtajan palkkio, valtuusto hylkäsi eh-
dotuksen 17 äänellä 2 vastaan, joten puheenjohtajan vaalit
toimitetaan heti.

3:§ Waltuuston puheenjohtajaksi valittiin kuluvaksi kalen-
terivuodeksi entinen puheenjohtaja Heikki Loponen 15 ää-
nellä. Lisäys: Valtuusto päätti toimittaa puheenjohtajan vaa-
lin huutoäänestyksellä 15 äänellä 2 vastaan, jotka sai val-
tuuston jäsen Salomon Laulajainen, varapuheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti Salomon Laulajainen.

4:§ Waltuuston puheenjohtajan palkkioksi määrättiin ku-
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Kuva 6: Pöytäkirja 27.03.1920

luvan vuoden ajaksi 15 äänellä 2 vastaan, seitsemänsataa
(700) markkaa vuodessa, ja valtuuston jäsenten palkkioksi
määrättiin viisitoista (15) markkaa kokouspäiviltä, 14 ää-
nellä 2 vastaan. Päätöstä vastaan molemmissa edellisissä
asioissa ilmoitti valtuustonjäsen K.A. Sihvo vastalauseen-
sa, hän oli ehdottanut puheenjohtajan palkkioksi 400:- ja
valt.jäsenille 5:- mk. palkkiota.

5:§ Valtuuston pöytäkirja päätettiin yksimielisesti julkiluet-
tavaksi tarkistettuna heti valtuuston kokousten päätyttyä.

6:§ Waltuusto päätti ettei erityistä valmistusvaliokuntaa ku-
luvaksi vuodeksi aseteta.

7:§ Metsäpirtin Osuuskauppa r.l:n anomukseen saada liik-
keessään myydä Lankaa, pulituuria, Suu- ja Hiusvesiä suos-
tuttiin.

8:§ Walittiin yksimielisesti kunnan Welkakirjan allekir-
joittajiksi Säästö-Pankkien-Keskus-Osake-Pankille Kunnan
siltä ottamalle 60000:- smk lainalle. Kunnallislautakunnan
Esimies Jooseppi Eeva ja Kunnallisl. jäsen maanv. Heikki
Ap. Peltonen, muuten kunta suostuu mainitun velkakirjan
haltijan lainaehtoihin.

9:§ Kun Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa helmikuun 17
pnä 1919 kuollut rakennusmestari John A. Koski on testa-
mentissaan lahjoittanut Metsäpirtin kunnan Saaroisten ky-
län köyhille lapsille 1000 yhdysvaltain dollaria, niin ottaa
Metsäpirtin kunnanvaltuusto kiitollisuudella mainitun lah-

Kuva 7: Pöytäkirja 27.03.1920, 2. sivu

joituksen vastaan ja suostuu noudattamaan testamentin te-
kijän määräyksiä. Testamentin perimisen ja sen määräyk-
sien mukaisen käytön jättää valtuusto kunnallislautakunnal-
le. Samalla lausuu valtuusto Metsäpirtin kunnan puolesta
rouva Maria Koskelle suurimmat kiitokset hänen miesvain-
ajansa Jalon lahjoituksen johdosta.

10:§ Hyväksyttiin yksimielisesti kunnallislautakunnan esi-
tys, että puoli tämän vuotisesta kunnallisverosta kannetaan
viime vuotisen ylöskantokirjan mukaan, päätöksen saa lau-
takunta panna toimeen heti.

11:§ Hyväksyttiin kunnallislautakunnan tekemä kauppakir-
ja Metsäpirtin kunnan ja August Pullisen välillä koskeva
Helena Peltos vainajan tilan osaa, joka on joutunut kunnal-
le, Kaupan kunnan puolesta allekirjoittamaan ja lopullisesti
päättämään valtuutettiin kunnallislautakunta.

12:§ Koska Metsäpirtti on postinkulkuun nähden kokonaan
takapajulla, niin päätti Valtuusto yksimielisesti anoa posti-
hallitukselta, että postinkuljetus Raudun asemalta Metsäpir-
tin postitoimistoon järjestettäisiin 6 viikossa kulkevaksi, sa-
malla lausuu valtuusto sen toivomuksen, että postin kuljetus
järjestettäisiin suoraan Raajun kylän kautta Metsäpirttiin,
eikä Riiskan kautta koska kuljetus sen kautta tulisi paljon
halvemmaksi. Anomuksen tekijöiksi valitsi valtuusto yksi-
mielisesti puheenjohtajan Heikki Loposen ja varapuheen-
johtajan Salomon Laulajaisen.
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Kuva 8: Pöytäkirja 27.03.1920, 3. sivu

13:§ Käsiteltiin kiireellisessä järjestyksessä elintarvelauta-
kunnan esitys kuluvan kevään siemenviljojen jaosta. Val-
tuusto päätti, että siemenviljat tänä keväänä myydään kä-
teiskauppaan.

14:§ Käsiteltiin kiireellisessä järjestyksessä Saaroisten kan-
sakoulun esitys, katsooko valtuusto mainitun koulun palo-
vakuutussumman 60000:- Smk riittäväksi. Samalla valtuus-
to päätti kehottaa toistenkin kunnan kansakoulujen johto-
kuntien korottamaan koulujensa vakuutussumman samaan
kuin Saaroisten koulunkin.

15:§ Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valt.jäsenet
Juho Korkka ja N. Jeremejeff.

Muutosta näihin päätöksiin saa hakea Viipurin läänin Herra
Maaherralle jätetyillä kirjallisilla valituksilla, jotka ovat va-
littajan itsensä tahi hänen laillisesti valtuuttamansa asiamie-
hen jätettävä 30nen päivän kuluessa tästä päivästä lukien.

Valtuuston puolesta
Heikki Loponen Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi
havaittu

Juho Korkka
Nikolai Jeremeijeff

Julkiluettu kunnanhuoneella 27 p. maalisk. 1920
Heikki Loponen

Kuva 9: Pöytäkirja 27.03.1920, 4. sivu

Valtiorikosoikeuden syyttäjän kirje
Metsäpirtin Suojeluskunnan Esikunnalle

Valtiorikosoikeuden II:den osaston määräyksestä saan kun-
nioittaen pyytää Teitä minulle lähettämään valaehtoisia to-
distuksia Metsäpirtin pitäjästä kotoisin olevasta työmies Ju-
ho Litmasen toiminnoista.

Kun Litmanen oikeudelle kuitenkin on kieltänyt kuulun-
neen punakaartiin ja sen lisäksi hankkinnu Venäjältä asei-
ta, ei punakaartille vaan Metsäpirtin suojeluskunnalle ja et-
tä tämä olisi tapahtunut eräitten Juho Hämäläisen ja Juho
Pusan myötävaikutuksella, niin pyysin Raudun piirin Kun-
nan nimismiestä toimittamaan kuulustelun asiassa. Kuulus-
telun tuloksena on ollut se, että Litmanen tosiaankin on
Juho Hämäläisen kuulustelussa antaman kertomuksen mu-
kaan toimittanut aseita Venäjältä Hämäläiselle, joka ne sit-
ten olisi vienyt suojeluskunnalle. Kun Esikunta, joka asiat
luultavasti paremmin tuntee, on väittänyt Litmasen puheet
valheellisiksi, niin saan pyytää Esikuntaa lähettämään va-
laehtoisia kirjallisia todistuksia Litmasen kuulumisesta pu-
nakaartiin ja hänen toiminnastaan yleensä aina marraskuun
lakkopäivistä saakka, sekä että todistukset tai vastaus, ettei
semmoisia ole saatavissa, minulle kiireimmiten lähetettäi-
siin osoitteella: Helsinki, Lääninvankila.

Adolf Mesterton

Suojeluskunnan arkisto, 29.03.1920
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Kuva 10: Pöytäkirja 27.03.1920, 5. sivu

Murhenäytelmä Laatokalla
Kaksi valtiollisen poliisin palveluksessa ollutta asetettu
syytteeseen murhista. Toinen syytetyistä tällä välin kuollut
espanjantaudin uhrina

Osoitukseksi siitä minkälaisia aineksia on nykyisin voinut
päästä tärkeisiin ja hyvinkin edesvastuullisiin toimiin yh-
teiskunnassa on meille Sakkolasta täysin luotettavista läh-
teistä kerrottu seuraavaa:

Viime syksynä lähetettiin kaksi I.T.O:n (Itäisen Tiedustelu-
Osaston) palveluksessa olevaa henkilöä nimeltä Matti Re-
po ja Yrjö Paussu kuljettamaan moottoriveneellä Taipaleel-
ta Käkisalmeen muutamia Laatokalta pidätettyjä bolshevik-
kimiehiä, joilta oli tavattu joukko kiihotuskirjallisuutta, kä-
sipommeja ja huomattavia määriä rahoja. Kun miehiä läh-
dettiin viemään Käkisalmeen, oli mukana mm. heiltä taka-
varikoidut rahat. Repo ja Paussu palasivat pian takaisin Tai-
paleeseen kertoen jättäneensä vangit asianomaiseen paik-
kaan Käkisalmessa. Pian kuitenkin päästiin selville, ettei-
vät vangit olleetkaan saapuneet Käkisalmeen. Kun saattajia
tämän johdosta uudelleen kuulusteltiin, kertoivat he nyt, et-
tä matkalla oli moottori mennyt epäkuntoon ja kun sitä oli
ryhdytty korjaamaan erään Hämäläisen jäädessä yksin pi-
tämään perää, olivat vangit hyökänneet tämän kimppuun,
jolloin Hämäläinen oli ne ampunut brovningillaan, ruumiit
olivat pudonneet veneestä Laatokkaan. Kun miesten kerto-

mukset olivat keskenään ristiriitaiset ja kun Revolta oli ta-
vattu erään pidätetyn nahkatakki ja Paussulta tämän nah-
kalakki, heräsi epäilys siitä, että pidätetyt olisivatkin tul-
leet ensin murhatuiksi ja ryöstetyiksi ja vasta sitten heitetty
moottorista järveen.

Nyttemmin on asia kehittynyt niin pitkälle, että muutama
aika sitten annettiin määräys Revon ja Paussun pidättämi-
seen. Tätä määräystä ei kuitenkaan voitu panna täytäntöön
muuta kuin Repoon nähden, sillä kun Paussua tultiin hänen
kotoaan pidättämään, kävi selville, että hän oli tällä välin
kuollut espanjantautiin ja jo edellisenä sunnuntaina haudat-
tu. Repo sen sijaan, kuten sanottu, pidätettiin ja on hänen
juttunsa jo kerran ollut asianomaisessa kihlakunnanoikeu-
dessa. Tämä ei kuitenkaan ottanut sitä käsiteltäväkseen kat-
soen vastaajan syytteenalaisen teon tehdessään olleen soti-
laspalveuksessa, joten juttu on käsiteltävä sotaoikeudessa.

Ihmeellistä muuten on, että miehet sellaiset kuin mainittu
Repo tosin lienee ollut jossakin valkoisten hommissa kapi-
nan aikana, mutta mainitun Paussun on paikkakunnalla tiet-
ty aina kulkeneen punaisten asioilla ja oli hän kapinan jäl-
keen jonkun aikaa pidätettynäkin, vaikkakin jonkunlaisilla
juonilla, joita kutomaan hän näyttää olleen mestari, oli pääs-
syt vapaaksi. Valtiollisen poliisin palveluksessa ollessaan
on hänen tiedetty näytelleen kaksinaamaista peliä kulkien
samalla punaisten asioilla, joita hän on niinikään pettänyt,
mm. kerran puijaten Pietarista suuren summan rahaa muka
eräitten suojeluskuntalaisten ostamiseen punaisten puolelle.

Paikkakunnalla tiedetään kertoa eräästä toisestakin veri-
työstä, jossa samat miehet ovat olleet osalliset. Kun tästä
tutkimukset vielä lienevät keskeneräiset, emme katso sopi-
vaksi siihen nyt tarkemmin kajota.

Matti Repo on talollinen Sakkolan pitäjän Riiskan kylästä,
Yrjö Paussu oli taas mäkitupalainen toimien milloin missä-
kin ammatissa. Melkein samaan aikaan kuin hänkin kuoli
espanjantautiin myös hänen vaimonsa; perheestä on nyt jä-
lellä vain joukko lapsia, nuorin vasta muutamien viikkojen
vanha.

Käkisalmen Sanomat 8.4.1920

Kunnan valtuusto: 12.04.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnanhuoneessa 12 päivä huhtikuuta 1920. läsnä oli-
vat puheen ja varapuheenjohtaja ja 18 valtuuston jäsentä ja
poissa K. Pohjalainen

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Kysymys Saaroisten kansakoulun tonttimaasta jätettiin
seuraavaan kokoukseen.

3:§ Kauppias Heikki Myöhäsen, K.A. Sihvon ym. ja J. Kos-
kivaaran valitukseen koskevat tänä vuonna suoritettua tak-
soitusta Metsäpirtin kunnassa, valtuusto päätti Maaherralle
vaadituksi selitykseksi ilmoittaa, että se pitää taksoituksen
täysin pätevänä. Ja valtuuttaa valtuusto täysillä valtuuksilla
valtuuston puolesta vastaamaan puheenjohtaja Heikki Lo-
posen ja jäsenen Heikki Koskisen.

4:§ Tarkastettiin ja hyväksyttiin kunnan uusi vaivashoito-
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Kuva 11: Pöytäkirja 12.04.1920

ohjesääntöehdotus, jonka olivat laatineet kunnan asettama
toimikunta, johon ovat kuuluneet kirkkoherra J.K. Sakki-
nen, maanv. Albert Hatakka ja vaivashoidon tarkastaja Si-
mo Tuokko. Ohjesääntö lähetetään Viipurin läänin Maaher-
ran vahvistettavaksi.

5:§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittin täksi kerraksi Simo
Susi ja Adam Meskanen. Julistettiin valitusosotus.

Valtuuston puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.

Simo Susi
Aatami Meskanen

Julkiluettu kunnantuvassa 12/IV 1920
Heikki Loponen

Kunnan valtuusto: 08.05.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnanhuoneessa 8 päivä toukokuuta 1920. Läsnä oli-
vat puheen ja varapuheenjohtaja sekä 17 valtuuston jäsentä;
poissa olivat seuraavat valtuuston jäsenet: Juho Paukku ja
Juho Heikinp. Peltonen.

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

Kuva 12: Pöytäkirja 12.04.1920, 2. sivu

Kuva 13: Pöytäkirja 08.05.1920

2:§ Esitettiin kunnan tilit ja kunnantilintarkastajain kerto-
mus niistä v:lta 1919 jonka johdosta keskusteltua myönnet-
tiin tili ja vastuuvapaus kunnallislautakunnalle Maanvilje-
lysrahaston johtokunnalle, Hätäapulainarahaston hoito hoi-
tokunnalle, Elintarvelautakunnalle, Kunnan lainakirjaston
johtokunnalle. Samoin kaikkien kunnan kansakoulujen joh-
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tokunnille tilivuodelta 1919, samoin suojeluskunnalle myös
sanotulta vuodelta.

3:§ Hyväksyttiin Saaroisten kansakoulun johtokunnan eh-
dotus, että Saaroisten koululle ostettaisiin 1,5 hehtaarin suu-
ruinen maapalsta, talolliselta Matti Juhonp. Hämäläiseltä
Smk. 7500:- kauppahinnasta. Kaupan kunnan puolesta Mat-
ti Jp. Hämäläisen kanssa edellämainituilla ehdoilla teke-
mään, ja sille lainhuudot, ja maanjaon hankkimaan, valtuut-
taa valtuusto Saaroisten kansakoulun johtokunnan. Valtuu-
deksi sille tulee ote tästä pöytäkirjasta.

Kuva 14: Pöytäkirja 08.05.1920, 2. sivu

4:§ Kirkonkylän kansakoulun johtokunnalle annettiin toi-
meksi Vakuuttaa koulun irtaimisto, siitä summasta, jonka
se kohtuulliseksi katsoo.

5:§ Päätettiin antaa Saaroisten että Terentilän koulujen joh-
tokunnille kehotus vakuuttaa koulujen irtaimistot riittävästä
summasta.

6:§ Metsäpirtin kirkonkylän kansakouluun päätettiin ottaa
toinen apuopettajatar lukuvuodeksi 1920-21. Opettajatta-
ren palkkioksi tulee, Valtioavun lisäksi 400 mk. kunnalta ja
asunnon korvausta 200 mk ynnä vapaa valo ja lämpö. Val-
tioavun hakijaksi valtuutetaan koulun johtokunnan esimies
Heikki Myöhänen.

7:§ Kunnan kaikille kansakoulun opettajille myönnettiin
kalliinajan palkankorotusta lukuvuodeksi 1920-21. 75 mk
kullekin kuukaudessa, samoin myönnettiin Terenttilän kou-

lun tyttöjen käsitöiden opettajattarelle lukuv. 1920-21 sama
palkkion korotus kuin kuluvanakin lukuvuonna 1919-20.

8:§ Päätettiin kuluvana kesänä maalauttaa kirkonkylän kou-
lun ikkunat ja ovet. Maalauksen teettäminen jätettiin johto-
kunnan tehtäväksi.

Kuva 15: Pöytäkirja 08.05.1920, 3. sivu

9:§ Juho Kuparisen leskelle, Terenttilästä päätettiin myön-
tää entisen avustuksen lisäksi 50 mk kuussa lisäavustusta
toistaiseksi, niin että avustus tulee hänelle 200 mk kuukau-
dessa, alkaen kesäkuun 1 pstä 1920.

10:§ Kunnan, seurakunnan Pappilan rakennusrahastosta lai-
natuista rahoista Smk. 15000:- päätettiin maksaa korkoina
lain määräämä talletuskorko.

11:§ Päätettiin opettaja E. Toivio vainajan lapsi lähettää
kunnan kustannuksella sairashuoneeseen, asian järjestely
jätetään kunnallislautakunnan tehtäväksi.

12:§ Kunnan kätilölle asetuksen mukaista ohjesääntöä laati-
maan valittiin valtuuston jäsenet Heikki Myöhänen ja Simo
Susi.

13:§ Luettiin läänin Maaherran viraston päätös koskeva
Jaakko Koskivaaran valitusta Raajun piirin piiriesimiehen
toimesta, päätökseen tyydyttiin. Julistettiin valitus osotus.

Valtuuston puolesta
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Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
K Pohjalainen
S. Laulajainen

Luettu julki kunnantuvassa 5/5 1920
Heikki Loponen

Kunnan valtuusto: 29.05.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnan tuvassa 29 päivä toukokuuta 1920. läsnä olivat
puheen ja varapuheenjohtaja ja kaikki valtuuston jäsenet
poissa olivat valtuuston jäsenet: ei ketään.

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 8 p. toukok. aset-
taman toimikunnan ehdotus kunnan kätilön ohjesäännöksi,
joka ohjesääntö jäljennetään tämän pöytäkirjan loppuun.

3:§ Koska Vanhanjaaman kylässä oleva S. Pettersonin peril-
listen tila joutuu myytäväksi niin valitsi valtuusto mainitun
tilan ostoa varten toimikunnan joka saa harkintansa mukaan
päättää mainitun tilan ostosta kunnalle. Toimikuntaan valit-
tiin yksimielisesti maanv. Jooseppi Eeva, Heikki Ap. Pelto-
nen ja Aatami Ap. Hämäläinen.

Kuva 16: Pöytäkirja 29.05.1920

4:§ Esitettiin Käkisalmen kaupungin Valtuuston kirjelmä

koskeva Maakuntajakoa. Valtuusto päätti kannattaa Käki-
salmen Valtuuston ehdotusta ja valittiin kunnan täysivaltuu-
tetuiksi edustajiksi mainitun asian johdosta

Kuva 17: Pöytäkirja 29.05.1920, 2. sivu

Käkisalmessa 1 p. kesäk. 1920 pidettävään kokoukseen val-
tuuston puheenjohtaja Heikki Loponen ja opettaja K.A. Sih-
vo.

5:§ Edustajiksi Käkisalmen piirimielisairaala O/Y:n ko-
koukseen valittiin valtuuston puheenjohtaja Heikki Lopo-
nen ja opettaja K.A. Sihvo, valtakirjaksi tulee heille ote täs-
tä pöytäkirjasta

6:§ Päätettiin asettaa kuntaan edelleenkin kesäkuun 1pstä
alkaen toistaiseksi Elintarvikelautakunta, johon tulee 3 jä-
sentä joista yksi toimii puheen ja toimitusjohtajana ja toiset
2 jäseninä. Elintarvelautakunta noudattaa niitä määräyksiä,
joita Elintarveministeriö antaa. Elintarvelautakuntaan valit-
tiin puheen ja toimitusjohtajaksi yksimielisesti entinen pu-
heenjohtaja Heikki Loponen ja jäseneksi maanv. Heikki Ha-
takka ja Matti Wirkki. Elintarvelautakunta toimii samojen
perusteiden mukaan kuin tähänkin asti.

7:§ Elintarvelautakunnan puheenjohtaja toimitusjohtajan
palkkioksi määrättiin 600 markkaa kuussa valtion palkka
siihen luettuna ja jäsenille 20 markkaa kokous ja työpäivil-
tä.

8:§ Uusi Elintarvelautakunta astuu toimeensa 15 päivä ke-
säkuuta 1920.
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9:§ Esitettiin Viipurin läänin Paloapuyhdistysten jälleenva-
kuutus yhdistyksen kirjelmä koskeva yhdistykseen liitty-
mistä. Kirjelmä ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

10:§ Valtuusto esittää Sosiaaliministeriölle sen kyselyn
johdosta seuraavaa:
1) Juopottelu kunnassa on kieltolain voimaan astuttua,
kokonaan loppunut.
2) Siveellinen tila on kunnassamme tietysti parempi kuin
jos väkijuomia olisi vapaasti saatavissa.
3) On tietysti.
4) Kunnan valtuustolla ei ole esitettävänä uusia toimenpi-
teitä kieltolain suhteen kunnassa.

11:§ Esitettiin Maaherranviraston lähete koskeva kunnalli-
sia ammattientarkastajia.

12:§ Sosiaalihallituksen kirjelmä koskeva rakennuslainoja,
ei antanut aihetta toimenpiteisiin valtuuston puolelta.

Julistettiin valitusosotus.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Martti Eeva
Nikolai Jeremijeff

Julkiluettu kunnantuvassa 29 p. toukok. 1920
Heikki Loponen

Liite. Metsäpirtin Kunnan Kätilön Oh-
jesääntö
1:§ Kunnankätilön toiminta-alueena on Metsäpirtin kun-
ta. Asuttava Metsäpirtin kirkonkylässä, tahi muussa kunnan
hyväksymässä paikassa.

2:§ Kunnankätilön toimi julistetaan haettavaksi, ilmoituk-
sella vähintään 2 lehdessä haettavaksi 30 päivän kuluessa,
jossa samalla pitäisi olla ilmoitus palkkaeduista.

3:§ Kunnankätilön ottaa toimeensa kunta, jolla myöskin on
valta kätilö toimestaan erottaa kuitenkin noudattaen 60 päi-
vän irtisanomisaikaa, jos kätilö itse haluaa toimestaan erota,
on hänen siitä 60 päivää aikaisemmin ilmoitettava kunnalle.

4:§ Kunnankätilö saapi kunnalta valtion palkan lisäksi 1000
markkaa vuodessa ja lisäksi vapaa-asunnon, saunan ja polt-
topuiden korvaukseksi kolmesataa (300) markkaa vuodes-
sa.

5:§ Kunnankätilön palkka sekä edellisessä pykälässä mai-
nittu korvaus maksetaan hänelle 1/4 kausittain kunnan ra-
hastosta.

6:§ Jokaisesta synnytyksestä jossa kätilö on apuansa anta-
nut saakoon kätilö, paitsi vapaata kyytiä toimituspaikalle ja
sieltä takaisin sekä ravinnon toimituspaikassa ollessaan, se-
kä korvauksen seuraavan taksan mukaan:
synnytysavusta taloll. ja torpparilta 5:- mk
"säätyhenkilöltä 15:- mk
hoitopäiviltä 1 päivältä palkkaa 5:- mk

Kuva 18: Metsäpirtin kunnan kätilön ohjesääntö

Vähävaraisille annettava apu ilmaiseksi ja jokaiselta hoito-
päivältä synnytyksen jälkeen maksaa kunta 3:- mk päivältä
sekä korvaa kyytikustannukset.

7:§ Kunnankätilö on velvollinen noudattamaan tämän ohje-
säännön määräyksiä, sekä mitä kätilöistä ja heidän velvolli-
suuksistaan muuten on säädetty tahi vast’edes säädettäneen.
Mitä kätilön varsinaiseen toimeen kuuluu on kätilön velvol-
lisuus antaa äideille neuvoja ja ohjausta vastasyntyneiden
hoidossa ja imettämisessä.

8:§ Kunnankätilö on vuosittain oikeutettu nauttimaan 2 vii-
kon loma-aikaa sovittua ajasta kulloinkin kunnallislauta-
kunnan kanssa.

9:§ Kunnankätilö on velvollinen myöskin toimimaan rokot-
tajana Valtiolta siitä maksettavaa korvausta vastaan kunta
korvaa kyytikustannukset.

Edellä jälj. ohjesääntö on hyväksytty valtuuston kokoukses-
sa 29.5. 20.
Heikki Loponen

Kunnallisvaalien tuloksia
Kunnallisvaaleissa Metsäpirtissä tuli valituksi neljä maa-
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Kuva 19: Kunnan kätilön ohjesääntö, 2. sivu

laisliittolaista, kaksi sosialistia ja yksi edistysmielinen.

Valittavana oli kunnanvaltuustoon kaikkiaan 7 edustajaa,
joista siis maalaisliitto voitti enemmän kuin puolet kaikis-
ta paikoista. Kunnan tilintarkastajain vaalissa tuli valituk-
si varsinaisiksi yksi maalaisliittolainen ja yksi edistysmieli-
nen.

Eri puolueiden äänimäärät olivat:
Maalaisliitto 419 äänestäjää
Sosialistit 310 äänestäjää
Edistys & kokoomus 206 äänestäjää.

Valituksi tulivat ml. ehdokkaat: Martti Eeva, Juho Korkka,
Salomon Käkönen ja T.W. Leinonen ja sosialistit Aleksan-
der Orava ja Juho Hinkkanen ja edistysm. Arvi Ukkonen.
Ja kunnan tilintarkastajiksi:
Varsinaiseksi: maalaisl. Aatami Nuora ja sos. Filemon
Kuoppa ja varalle: ml. Tahvo Hatakka ja edistysm. Heik-
ki Jp. Myöhänen. Osanotto vaaliin oli kohtalainen.

Maakansa 11.6.1920

Kunnan valtuusto: 03.07.1920

Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kunnanvaltuuston ko-
kouksessa kunnantuvassa 3 päivä heinäkuuta 1920 läsnä
olivat puheenjohtaja ja 19 valtuuston jäsentä ja poissa val-
tuuston jäsenet Juho Hp Peltonen (ei muita).

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Päätettiin ottaa kunnalle lyhempiaikainen laina suuruu-
deltaan Smk 50.000:- Laina otetaan sieltä mistä sen edulli-
simmin saa. Lainaa nostamaan ja kunnan puolesta velkakir-
jan allekirjoittamaan valtuutetaan kunnallislautakunnan esi-
mies Jooseppi Eeva ja maanvilj. Abram Eeva. Päätös pan-
naan toimeen heti.

Kuva 20: Pöytäkirja 03.07.1920

3:§ Valittiin lääkintöhallitukselta kunnan kätilön palkkaa
hakemaan lautakunnan esimies Jooseppi Eeva.

4:§ Lapanaisten vaivaispiirin anomukseen saada kunnan ra-
hastosta etukäteen vaivaskorvausta Smk 1000:- Valtuusto
suostui anomukseen.

5:§ Elintarvelautakunnan jäsenten anomus saada lisäpalk-
kiota 5 mk päivältä hylättiin.

((Kuva 133-3395_IMG.JPG))

6:§ Esitettiin Inkerin hoitokunnan kiitokset Metsäpirtin
kuntalaisille.

7:§ Luettiin korkeimman hallinto-oikeuden päätös Martti
Ahtiaisen valituksesta.
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8:§ Annettiin kunnallislautakunnan tehtäväksi tehdä sopi-
mus, joko Sakkolan kunnanlääkärin tahi Inkeriläisten lää-
kärin kanssa sairaiden vastaanotosta Metsäpirtin kunnassa.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Salomon Laulajainen
Juho Korkka

Julkiluettu kunnan tuvassa 3/7 1920
Heikki Loponen

Kalastajien vaikeuksia Laatokalla
Vk. 28 päivänä lähti Saaroisten kyläläisiä Taipaleenluodolle
kierrenuotan vetoon. Saalis oli niin hyvä, että kussakin ve-
neessä oli kaloja keskimäärin 300 kiloa. Kun heillä oli ko-
tiin 20 km matka ja kun iltapäivällä puhalsi ankara vastatuu-
li, yllätti väsymys kalastajat, joten he eivät jaksaneet soutaa
kotirantaan, vaan yöpyivät merelle. Kun he sitten seuraava-
na aamuna tulivat rantaan, pidättivät sotilas- ja tulliviran-
omaiset heidän veneensä, nuottansa ja saaliinsa väittäen ka-
lastajain käyneen kalastusmatkalla Venäjän puolella.

Jokainen paikallisia oloja tunteva tietää varmasti, etteivät
metsäpirttiläiset kalastajat lähde kalastusmatkalle Venäjän
puolelle millään ehdolla, eikä se olisi tarpeellistakaan, kun
kerta omilla vesillä on niinkin hyviä apajapaikkoja kuin Tai-
paleenluoto. Näin ollen ei sotilas- ja tulliviranomaisten me-
nettelyyn ole muuta syytä kuin se, että on olemassa mää-
räys, jonka mukaan Laatokalla ei saa liikkua yön aikana,
jota määräystä kalastajain on aivan mahdotonta noudattaa,
sillä voihan äkillinen tuuli, kuten tässä tapauksessa, asettaa
heille voittamattomia esteitä.

Tässä tapauksessa tuli vähävaraisille kalastajille vaikea ta-
loudellinen tappio, sillä pyydysten menettäminen tietää
elinkeinon harjoittamisen estämistä. Tämän kirjoittaja toi-
voo hartaasti, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa otettaisiin
nämä näkökohdat huomioon.

Käkisalmen Sanomat 6.7.1920

Kunnan valtuusto: 13.07.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantuvassa 13 päivä heinäkuuta 1920 läsnä olivat pu-
heenjohtaja ja 20 valtuuston jäsentä eli valtuusto kokonai-
suudessaan.

1:§ Valtuuston kokous myönnettiin lailliseksi.

2:§ Luettiin valtuustolle Viipurin läänin Maaherran päätös
N:o 26801 vihko 328, 192 A.D. 14 p:ltä kesäkuuta 1920,
jolla päätöksellä Viipurin läänin Maaherra on kumonnut
Metsäpirtin kunnassa tammikuussa 1920 toimitetun taksoi-
tuksen ja määrännyt valtuuston heti ryhtymään toimiin uu-
den taksoituksen toimittamiseksi.

3:§ Keskusteltiin valtuustolle esitetyn edellisessä pykäläs-
sä mainitun maaherran päätöksen johdosta päätti valtuus-
to 13 äänellä 5 vastaan valittaa Maaherran päätöksistä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Samalla ei valtuusto voi ryh-

Kuva 21: Pöytäkirja 13.07.1920

tyä uuden verotuksen toimeenpanoon ennen kuin asia on
korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu. Valitusta val-
tuuston puolesta tekemään ja samalla vast’edes vaadittaviin
selityksiin vastaamaan: puheenjohtaja Heikki Loponen ja
valt.jäsenet Salomon Laulajainen ja Simo Susi.

4:§ Luettiin Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin kirjelmä
heinäkuun 11 p:ltä 1920, jossa pankki irtisanoo kunnalle
myönnetyn lainan N:o 442 Smk 60.000:- maksettavaksi en-
si syyskuun 1 p:nä, suostuen kuitenkin jättämään lainan en-
nalleen, jos kunta sitoutuu sanotusta määräpäivästä eteen-
päin maksamaan 8½ % koron.

Suostuen maksamaan vaaditun 8 ½ % koron päätettiin pitää
laina edelleen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa.

Muutosta näihin päätöksiin voidaan hakea Viipurin läänin
Maaherralle osoitetuilla kirjallisilla valituksilla, jotka on va-
littajan itsensä tahi hänen laillisesti valtuuttamansa asiamie-
hen jätettävä läänin Reistraattorin (?) konttoriin 30 päivän
kuluttua tästä päivästä lukien.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu:
Juho Korkka
Martti Eeva

Julkiluetuksi kunnantuvassa 15 p. heinäk. 1920 todistaa:
Heikki Loponen
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Kuva 22: Pöytäkirja

Rajalla rauhatonta
Eräänä päivänä viime viikolla ilmaantui joukko aseistettuja
bolshevikkeja Suomen puolelle rajaa Metsäpirtin Vanhajaa-
man kylässä ja ryöstivät erään talon karjasta yhden lehmän.
Kun paimenet yrittivät heitä kiellellä viemästä lehmää, uh-
kasivat miehet ampua, joten paimenet, aseettomia kun oli-
vat, eivät voineet ryöstöä estää.

Yleisesikunta ilmoitti tk. 17: Tk. 15 jatkui laukaustenvaih-
toa Tulokkaan kohdalla koko päivän aina seuraavaan aa-
muun saakka. Sen jälkeen on ollut rauhallista.

Myöhemmin ilmoitti yleisesikunta: Tk. 17 klo 11.30 avasi
vihollinen tulen Tulokkaan kohdalla sijaitsevaa kenttävah-
tiamme vastaan. Tuleen vastattiin. Kivääri- ja konekivääri-
tulta jatkuu vielä pienin väliajoin. Tk. 16 klo 14 ilmaantui
10 miehinen bolshevikkijoukko Lipolasta noin 6 km kaak-
koon sijaitsevan metsänvartijan talon luo, mutta karkottivat
Lipolan kenttävahdin ja tullivartion miehet heidät heti ta-
kaisin omalle puolelleen. Muualla rauhallista.

Käkisalmen Sanomat 20.7.1920

Salaperäinen hevosvarkaus
Varastetut eläimet viety Venäjälle

Viime lauantaina varastettiin Metsäpirtin Saaroisista kak-
si hevosta ja vietiin Venäjälle. Yksi varastetuista hevosista,

erään sosialistin, laskettiin kuitenkin pois. Maanvilj. Pelto-
selta meni sitä tietä neljä hyvää hevosta. Ketä varkaat ovat
olleet, suomalaisia vaiko venäläisiä, ei tiedetä, mutta kaiketi
he ovat pitäneet bolshevikkien puolta. Sitä osoittaa hevosten
valintakin.

Käkisalmen Sanomat 5.8.1920

Heikki Myöhänen 50-vuotias
Tk. 13 pnä täytti 50 vuotta kauppias Heikki Myöhänen, yksi
Metsäpirtin huomatuimpia liikemiehiä ja kunnallisia ja yh-
teiskunnallisia toimihenkilöitä. Sillä paljon puuhaa ja tointa
vaativien liikkeittensä ohella on kauppias Myöhäsellä ollut
aikaa ottaa osaa innolla ja taidolla yhteiskunnalliseen elä-
mään. Metsäpirtin kunnallislautakunnan esimiehenä on hän
toiminut kaksitoista vuotta ja kansakoulun johtokunnan jä-
senenä tai esimiehenä kuusitoista vuotta. Niin ikään on hän
ollut jäsenenä kunnanvaltuustossa ja muissa yhteisissä hom-
missa suorittaen kaikki tehtävänsä ahkeruudella ja tunnon-
tarkasti.

Lehtemme asiamiehenä on kauppias Myöhänen toiminut
pitkät ajat ja monena vuonna ollut kaikkein parhaimpia
asiamiehiämme. Toivotamme vaikka näin kauppias Heikki
Myöhäselle pitkää ikää ja jatkuvaa työtarmoa.

Käkisalmen Sanomat 17.8.1920

Kunnan valtuusto: 21.08.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantuvassa 21 pnä elokuuta 1920 läsnä olivat: pu-
heenjohtaja ja 19 valtuuston jäsentä, poissa olivat valtuus-
ton jäsenet: Juho Peltonen.

1:§ Valtuuston kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Esityslistan mukaan otettiin käsiteltäväksi edustajain ja
varaedustajain valitseminen Muolaassa Perkjärvellä kulu-
van elokuun 25 pnä klo 10 ap.p. pidettävään kuntain yhtei-
seen kokoukseen, jossa päätetään piirimielisairaalan perus-
tamisesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä, ja päätti val-
tuusto ottaa mainittuun laitokseen osaa, jos kunnan edusta-
jat sen hyväksi näkevät, enintään 3:lla sairassijalla sekä va-
littiin ja valtuutettiin kunnastamme edustajiksi seuraavat ää-
nivaltaiset kuntalaiset Aleksei Tuokko ja valt.puheenjohtja
Heikki Loponen ja Salomon Laulajainen ja varaedustajaksi
räätäli Simo Susi, ollen ote tästä pöytäkirjasta oleva edusta-
jain valtakirjana.

3:§ Asutushallituksen kiertokirjeen N:o 9 johdosta keskus-
teltiin. Havaittiin, että asutuslautakunta on kuntaan aika-
naan valittu. Ohjesäännöksi sille hyväksyttiin Asutushal-
lituksen lähettämä malliohjesääntö, jonka valmistettavaksi
saa lähettää asutuslutakunta.

4:§ Kunnan kätilön Aino Eevan lähettämät Käkisalmen lää-
käripiirin kätilökokouksen ehdotukset muutoksiksi kunnan
hyväksymään ohjesääntöön, ei antanut valtuuston puolesta
aihetta toimenpiteisiin.

5:§ Vuoden 1918 Elintarvelautakunnalle myönnettiin tiliva-
paus ehdolla, että jos sen tileissä vielä tämän jälkeen ilme-
nee jotakin virheellisyyksiä tahi vaatimuksia niiden suhteen
tehdään on silloin Elintarvelautakunta niistä aina vastuussa.
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Kuva 23: Pöytäkirja 21.08.1920

6:§ Martti Hämäläisen anomus saada kunnalta sairausavus-
tusta tyttärelleen 154 mk hyväksyttiin.

7:§ Kouluhallituksen kiertokirje N:o 325 ei antanut aihetta
toimenpiteisiin valtuuston puolelta.

Julistettiin valitusosotus

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 21/8 20.
Juho Korkka
Martti Eeva

Julkiluettu kunnantuvalla 21/8 1920
Heikki Loponen

Miestappo Metsäpirtissä
Joku aika sitten tapasivat eräs Jermolajeff Pyhäjärveltä ja ta-
lollisen poika Teodor Podushkin Metsäpirtin Paloniemestä
toisensa sanotun Jermolajeffin pihamaalla Pyhäjärven Vas-
kelan kylässä.

Miehille tuli keskenään jostain riita, jolloin Jermolajeff
hyökkäsi puukko kädessä Podushkinin päälle. Viimemainit-
tu ampui tällöin Jermolajeffia revolverilla sillä seurauksella,
että tämä v.k. 21 pnä heitti henkensä. Kuollessaan oli hän

Kuva 24: Pöytäkirja 21.08.1920, 2. sivu

sanonut, ettei hänen kuolemastaan tarvitse ketään syyttää,
sillä syy oli hänessä itsessään. Molemmat olivat poikamie-
hiä.

Maakansa 3.9.1920

Muinaislöytöjä Suvannon seuduilta
Sakkolan pitäjän Lapinlahden kylästä lähetettiin viime
vuonna Helsingin kansallismuseoon joukko rautakautisia
muinaisesineitä. jotka olivat löytyneet Hennonmäeltä Au-
gust Kallosen pellolta.

Äskettäin kävi kansallismuseon amanuenssi A. Europaeus
löytöpaikkaa tutkimassa. Kaivauksessa paljastettiin kappa-
le ns. polttokenttäkalmistoa. Peltomullan alta tuli esille ka-
tukiveystöä muistuttava tiheä kivilatomus, josta löytyi vai-
najain poltettujen luiden jäännöksiä, aseita, koristeita, pari
arabialaista rahaa ja saviastian paloja.

Löydöt ovat n. 900-luvulta j.Kr. Näin varhaisia kalmistolöy-
töjä on Karjalassa toistaiseksi tavattu vain hyvin harvoja.

Karjalan rikkaat rautakautiset hautalöydöt ovat enimmäk-
seen vasta 1100 - 1200 luvuilta. Lapinlahden kylästä
on aikaisemmin löydetty runsaasti rautakautisia muinais-
muistoesineitä. Huomattavin löytöpaikka on Soikkelinmä-
ki, mistä tohtori Th. Schvindt-vainaja 1880-luvulla kaivoi
esille joukon hautoja pakanuuden ajan lopulta. Tutkimuksia
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seudulla tullaan lähivuosina jatkamaan.

Metsäpirtin Koukunniemen kylässä suoritetut tutkimukset
eivät sensijaan johtaneet huomattavimpiin tuloksiin. Tääl-
tä on aikaisemmin Lääenmäeltä tavattu aselöytöjä v. 900 -
1000 luvuilta. Kaivaukset näillä löytöpaikoilla jäivät kui-
tenkin tuloksettomiksi. Terenttilän kylästä saatiin talteen
mm. varhaisemman rautakauden aikuinen tuluskivi, jollai-
sia Karjalasta löydetään vain aivan satunnaisesti. Se on tul-
lut esille Heikki Karjalaisen talon pellosta.

Metsäpirtin pitäjä on hyvin rikas muinaislöydöistä. Omi-
tuista on näinollen, että kivikautisia kalmistoja ei ole siel-
lä - lukuisista muinaistutkijain taholta tehdyistä yrityksistä
huolimatta - toistaiseksi onnistuttu saamaan selville.

Maakansa 14.9.1920

Kunnan valtuusto: 25.09.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnanhuoneessa 25 pnä syyskuuta 1920 läsnä olivat
kaikki valtuuston jäsenet.

1:§ Valtuuston kokous myönnettiin lailliseksi.

2:§ Kunnallislautakunnasta erovuorossa olevat Aleksante-
ri Korpelainen ja Heikki Ap. Peltonen valittiin molemmat
uudelleen.

Kuva 25: Pöytäkirja 25.09.1920

3:§ Maanviljelysrahaston johtokunnasta erovuorossa ole-

vat: Aapro Hatakka ja Jaakko Hyytiä, valittiin molemmat
uudelleen.

4:§ Kunnan Säästöpankin isännistöstä erovuorossa olevat:
Aatami Hämäläinen, Pekka Paakkinen, Mikko Ahtiainen ja
Matti Eeva valittiin kaikki uudelleen.

5:§ Holhouslautakunnasta erovuorossa olevan nyttemmin
äsken kuolleen Jaakko Koskivaaran sijaan valittiin tal.
Heikki Koskinen.

6:§ Kirkonkylän kansakoulun johtokunnasta erovuorossa
olevien Kuopan ja Mikko Heimosen sijaan valittiin kaup-
pias Eino Leimola (?) ja Aleksi Tuokko.

Kuva 26: Pöytäkirja

7:§ Saaroisten kansakulun johtokunnasta erovuorossa ole-
vat Jaakko Hyytiä ja Martti Mp. Peltonen valittiin molem-
mat uudelleen.

8:§ Terenttilän kansakoulun johtokunnasta olivat erovuo-
rossa Matti Käppi ja Juho Kiuru joiden sijaan valittiin Matti
T.p. Pulakka ja Arvi Ukkonen.

9:§ Taksoituslautakuntaan valittiin: kunnallislautakunta
kokonaisuudessaan ja sen lisäksi: Lapanaisista: Kosta Jäske
Arkuntanhuasta N:o 11: Juho Jokiranta ja Juho Peltola
Raajusta: Antti Jp Lamppu
Koukunniemestä: Matti Loponen ja Matti Antinp. Myöhä-
nen
Taipaleesta: Apro S.p. Laulajainen
Terenttilästä: Tuomas Toiviainen
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Neusaaresta: Tahvo Kaasalainen
Koselasta: Juho E.p. Eeva
Metsäpirtistä: Eino Leimola, Aapro Juhonp. Peltonen
Hatakkalasta: Jalmari Hatakka
Sunikkalasta: Kaapre Tuokko
Haapsaaresta: Antti Ryyppö
Korholanjaamasta: Mikko Peltonen, Matti Susi
Malakista: Pekka Hyytiä
Joentakaa: Paavo Pusa ja Tahvo Suikkanen
Wiisjoki: Tahvo Laulajainen
Arkuntanhuasta N:o 12: Tuomas Jp Hatakka
Saarois(ista): Mikko Ahtiainen kauppias August Hämäläi-
nen ja Aatami Myöhänen
Vanhastajaamasta: Simo Aleksanterinp. Hämäläinen, Taa-
vetti Martinp. Hämäläinen.

10:§ Tutkijalautakuntaan valittiin 12 jäsentä, puheenjohta-
jaksi valittiin valtuuston puheenjohtaja Heikki Loponen ja
jäseniksi opettaja Tuomas Toiviainen Aatami Ap. Hämä-
läinen Mikko Ahtiainen, Heikki Mikonp. Laurila, Aleksei
Tuokko, räätäli Simo T.p. Susi 11 äänellä 7 vastaan, opetta-
ja Juho Jääskeläinen, August Susi, Juho Martinpoika Hämä-
läinen. Vanhastajaamasta Martti Kuoppa, Martinkorholasta
kauppias N. Timofejeff.

11:§ Kuntaan valittavan köyhäinhoitohallituksen palkkioik-
si vahvistetaan seuraavat määrät: puheenjohtajalle Smk
1800:- vuodessa ja jäsenille Smk 15:- kokous- ja työpäiviltä
vuoden 1921 aikana.

12:§ Kunnan köyhäinhoitohallituksen esimieheksi valittiin
Aleksei Tuokko Koselasta ja varaesimieheksi Salomon Hp.
Laulajainen Taipaleesta ja jäseniksi:
Santeri Myöhänen Koukunniemestä ja varalle Salomon Kä-
könen Taipaleesta, Simo S.p. Laulajainen varalle Mikko
Viskari Terenttilästä, Koselasta Jaakko P.p. Eeva ja varal-
le Samuli Kaasalainen, Arkuntanhuasta N:o 11 Nikolai Je-
remejeff ja varalle Jooseppi Lamppu Raajusta, Simo Ap.
Tuokko Metsäpirtistä ja varalle Nahkuri T.W. Leinonen La-
panaisista, Hatakkalasta Aatami Meskanen ja varalle Antti
Ryyppö Haapsaaresta, Sunikkalasta Juho S.p. Korkka ja va-
ralle Adam Martinp. Hämäläinen Korholanjaamasta, Joen-
takaa Juho S.p. Paukku ja varalle Aug. Susi, Viisjoki Martti
Mp Peltonen ja varalle Aug. Aapronp Peltonen, Saaroisista
Matti Jp Kiiski ja varalle Aapro Kp Hämäläinen.

13:§ Piirien alueellinen järjestely päätetään köyhäinhoito-
hallituksen tehtäväksi.

14:§ Sota-orpojen tarkastajan valitseminen päätetään kun-
nallislautakunnan tehtäväksi.

15:§ Sota-orpojen avustamisasia jätetään vielä kunnallis-
lautakunnan lähemmin valmistettavaksi ensi valtuuston ko-
koukseen saakka.

16:§ Kunnan Metsälautakunnasta erovuorossa olevien Sa-
lomon Suden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Simo T.p.
Suden sijaan valittiin varsinaiseksi Jalmari Hatakka ja va-
ralle Simo T.p. Susi uudelleen.

17:§ Esitettiin kunnan Tielautakunnan tulo ja menoarvio
vuotta 1921 varten joka päättyi 91,560 markkaan, valtuusto

Kuva 27: Pöytäkirja

tarkasti sen ja puoltaa valtuuston tulo- ja menoarvion vah-
vistettavaksi sellaisenaan.

19:§ Metsäpirtin suojeluskunnalle myönnetyn 100.000:-
markan avustuksen maksamisen järjestely jätetään täysillä
valtuuksilla kunnallislautakunnan tehtäväksi.

20:§ Valtuusto päätti yksimielisesti anoa, että Metsäpirtin
kunta muodostettaisiin er Nimismiespiiriksi. Anomusta täs-
tä Maaherralle tekemään valtuutettiin: K.A. Sihvo ja Heikki
Loponen.

21:§ Valtuusto päätti antaa Kunnallislautakunnan tehtäväksi
ryhtyä neuvotteluihin jonkun lähiseudun apteekkarin kans-
sa haara-apteekin saamisesta kuntaan.

22:§ Kunnan kantakirjaston johtokunnan valitseminen jä-
tettiin seuraavaan kokoukseen.

23:§ Kunnankätilön ohjesääntöön tehdään piirilääkärin eh-
dottamat muutokset jotka jäljennetään tähän pöytäkirjaan ja
lähetetään Maaherran vahvistettavaksi.

24:§ Päätettiin ryhtyä toimiin korvauksen saamiseksi v.v.
1918 ja 1919 sotilasmajoituksen kuntalaisille tuottamasta
rasituksista. Asiaa edelleen ajamaan ja majoituksista sel-
vää ottamaan valittin toimikunta johon tulivat opettaja K.A.
Sihvo, Salomon Susi ja kaupp. N. Timofejeff toimikunnan
kokoonkutsujaksi valittiin opett. K.S. Sihvo.

Julistettiin valitusosotus muihin paitsi 17 §:ään nähden
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Kuva 28: Pöytäkirja

Valtuuskunnan puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Heikki Tuokko
S. Laulajainen

Julkiluettu kunnantuvassa 25/9 - 1920
Heikki Loponen

Valtuuston kokouksessa 25 päivä syysk. 1920 hyväksytyt
muutokset kunnan kätilön ohesääntöön:

4:§ Kunnan kätilö saapi kunnalta valtiopalkan lisäksi 1000
markkaa vuodessa ja lisäksi vapaa-asunnon saunan ja polt-
topuiden korvaukseksi 1500 markkaa vuodessa.

6:§ Jokaisesta synnytyksestä jossa kätilö on apuansa anta-
nut, saakoon kätilö paitsi vapaata kyytiä toimituspaikalle
ja sieltä takaisin sekä ravinnon toimituspaikassa ollessaan,
korvauksen seuraavan taksan mukaan:
Säätyläisiltä ja talollisilta synn.avusta Smk 20:-
ja vähempiosaisilta synn.avusta Smk 10:-
sekä hoitopäiviltä Smk 5:-
Sellaisille annetusta avusta, jotka eivät itse sitä kykene mak-
samaan suorittaa kunta korvausta Smk 10:- synn.avusta ja
Smk 5:- hoitopäiviltä. Samoin korvaa kunta sellaisessa ta-
pauksessa kyydin milloin ei köyhä kykene edes sitä suorit-
tamaan.

Kuva 29: Pöytäkirja

9:§ Kunnankätilö on velvollinen myöskin toimimaan rokot-
tajana erityistä siitä maksettavaa korvausta vastaan, kunta
korvaa kyytikustannukset.

Tarton rauha 14.10.1920
Tartossa allekirjoitettiin 14.10.1920 Suomen ja Neuvosto-
Venäjän kesken rauhansopimus, mikä astui voimaan 31.
joulukuuta 1920. Sopimus solmittiin maiden välillä melkein
viisi kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen.

Wikipedia

Bolshewikit käyneet ryöstöretkellä
Metsäpirtissä
Roswonneet rajakylistä 6 lehmää

Wiime wiikon torstaina tuli joukko rajantakaisia miehiä
Tapparin kylään karjalaitumelle Metsäpirtissä ja weiwät
sieltä talolliselta Simo Hämäläiseltä kaksi ja tal. Manu Hä-
mäläiseltä samoin kaksi lehmää. Samaan aikaan weiwät
rajantakaiset roswot Metsäpirtin Salokylältä talo. Kiiskiltä
kaksi lehmää. Paimenet näkiwät tapauksen, mutta aseetto-
minan eiwät woineet sitä estää.

Roswot oliwat rajan takana piileskelewiä suomalaisia pu-
naisia.

Käkisalmen Sanomat: 14.10.1920
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Kuva 30: Pöytäkirja 25.09.1920

Kunnan valtuusto: 16.10.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantuvalla 16 päivä lokakuuta 1920 läsnä olivat: pu-
heenjohtaja ja 17 valtuuston jäsentä poissa olivat valtuuston
jäsenet Aleksei Tuokko, Simo T.p. Susi Juho Hp Peltonen
ja Martti Eeva.

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Luettiin valtuustolle Muolaan Perkjärvellä 25 pnä elo-
kuuta 1920 pidetyn kuntainedustajain kokouksen pöytäkir-
ja.

3:§ Saaroisten kansakouluun päätettiin ottaa apuopettajatar
lukuvuodeksi 1920-21. Apuopettajattarelle maksetaan kun-
nan palkkaa: neljäsataa (400) markkaa vuodessa ja vuokra-
rahoja kaksisataa (200) markkaa sekä kalliinajan palkan-
korotusta 75 markkaa kuukaudessa ja vapaa valo ja läm-
pö, 3:ksi luokkahuoneeksi tulee koulun käsityöhuone. Val-
tioavun hakijaksi valtuutetaan koulun johtokunnan esimies
Tahvo Haapsaari. Valtuuston päätöksen saa panna toimeen
heti.

4:§ Terenttilän kansakouluun päätettiin ottaa apuopettajatar
lukuvuodeksi 1920-21. Apuopettajattarelle maksetaan kun-

Kuva 31: Pöytäkirja 16.10.1920

nan palkkaa neljäsataa (400) mrkkaa vuodessa ja vuokra-
rahoja kaksisataa (200) markkaa sekä kalliinajan palkan-
korotusta 75 markkaa kuukaudessa ja vapaa valo ja läm-
pö 2:ksi luokkahuoneeksi tulee koulun käsityöhuone. Val-
tioavun hakijaksi valtuutetaan koulun johtokunnan esimies
Santeri Myöhänen. Valtuuston päätöksen saa panna toimeen
heti.

5:§ Kunnan kantakirjaston johtokuntaan valittiin kirkkoher-
ra J.K.Sakkinen ja opettajat Tuomas Toiviainen, K.A. Sihvo
ja Juho Jääskeläinen ja kauppias Eino Leimola. Kokoonkut-
sujaksi johtok. valittiin kirkkoherra J.K. Sakkinen.

6:§ Koska sotilasmajoitus tuottaa nykyisin kunnalle ta-
vattomia rasituksia tilanahtauden ym. seikkojen takia niin
valtuuttaa valtuusto kunnan majoituslautakunnan tekemään
asiassa anomuksen läänin Maaherralle, koska kunnalle ja
paikkakunnalle majoituksen edelleen nykyisellään jatkues-
sa käy rasitus kerrassaan hankalaksi.

7:§ Päätettiin valita kiireellisessä järjestyksessä toimikunta
maatilan ostoa varten kunnalle. Toimikuntaan valittiin Joo-
seppi Eeva (kokoonkutsuja) Heikki Ap Peltonen ja Aatami
ap Hämäläinen, toimikunta valtuutetaan ryhtymään heti toi-
menpiteisiin tilanostoja varten kunnalle jo alustavasti kau-
pan päättämään ja esittämään valtuuston lopullisesti päätet-
täväksi.

Luettiin valitusosotus
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Kuva 32: Pöytäkirja 16.10.1920, 2. sivu

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Juho Paksu
Salomon Laulajainen

Julkiluettu kunnantuvalla 16. lokakuuta 1920 todistaa
Heikki Loponen.

Bolshevikien ryöstöretket Suomen
puolelle
Toissa viikon lopulla hyökkäsi joukko aseistettuja miehiä
rajan yli Metsäpirtissä Tapparinkylään mennen siellä ryös-
tämään. Niinpä veivät he asevoimin eräästä talosta neljä leh-
mää, toisesta kaksi. Tämän jälkeen olivat rosvot heti pois-
tuneet.

Kylän asukkaat ollen ilman aseita eivät voineet ryhtyä min-
käänlaisiin puolustustoimenpiteisiin.

Kirjasalon Sanomat 22.10.1920

Kunnan valtuusto: 08.11.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa, kunnantuvassa 8 pnä marraskuuta 1920 läsnä olivat pu-
heenjohtaja ja 18 valtuuston jäsentä, poissa olivat valtuus-
ton jäsenet Jaakko Hatakka ja Salomon Ahtiainen.

Kuva 33: Pöytäkirja 16.10.1920, 3. sivu

1:§ Valtuuston kokous myönnettiin lailliseksi.

2:§ Viipurin läänin Maaherran kirjelmä N:o 4572 johdosta
päätti valtuusto, että se kyllä katsoo sanotunlaisen yhteis-
toiminnan suotavaksi ja asettaa valtuusto verotustöihin tar-
peellisen huoneuston ehdolla että valtio ottaa tästä yhteis-
toiminnasta ja huoneuston hankkimisesta johtuviin kului-
hin osaa toisella puolella kunta puolestaan kustantaa toisen
puolen.

3:§ Luettiin valtuustolle läänin Maaherran kirje N:o 4620
jossa ilmoitetaan määrätyksi kuntaan asetettavan omaisuus-
vetotuslautakunnan suuruus.

4:§ Koska Sotaministeriö on kieltäytynyt kunnalle suoritta-
masta sotilasmajoituksesta johtuneita kuluja, niin päätti val-
tuusto, että kunta kieltäytyy 1 p:stä tammikuuta 1921 suo-
rittamasta kokonaan sotilasmajoitusta, koska kunnalla ei ole
varoja yksinään mainittua majoitusta ylläpitää, ja eikä kun-
nan tulo ja menoarvioon ole sitä varten otettu varoja.

5:§ Kunta päätti etumaksuna suorittaa majotuslautakunnan
kautta maksun kuluvan vuoden majoituksista.

6:§ Kunnan Kansallis-Osake-Pankissa oleva 50.000 markan
suuruinen laina päätettiin uudistaa. Lainaa uudistamaan val-
tuutetaan lautakunnan esimies Jooseppi Eeva ja lautak.jäsen
Ab. Eeva. Päätöksen saa panna toimeen heti.

7:§ Hyväksyttiin yksimielisesti edellisessä valtuuston ko-
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Kuva 34: Pöytäkirja 08.11.1920

kouksessa asetetun toimikunnan tekemä tilakauppa Vilhelm
ja Elsa Juntsonin kanssa.

8:§ Kunnalle päätettiin sen tilankaupasta johtuviin tarpei-
siin ottaa sadantuhannen (100,000) markan suuruinen kas-
sakreditiivi laina. Lainaa ottamaan ja sen kunnan puoles-
ta allekirjoittamaan valtuutetaan Kunnallislautak. esimies
Jooseppi Eeva ja lautakunnan jäsen Abram Eeva, samalla
saavat he ottaa lainan siitä rahalaitoksesta jonka parhaaksi
katsovat.

9:§ Käsiteltiin kiireellisessä järjestyksessä kunnan karjakon
Aino Härkösen anomus. Valtuusto päätti, että kunnan karja-
kon vuokrarahat korotetaan 600 markkaan vuodessa ja toi-
mituspalkkio tehtävältä toimitusmatkalta korotetaan 3:sta
5:een markkaan, korotukset lasketaan 1 pstä kuluvaa mar-
raskuuta.

10:§ Uudenkirkon kansanopiston johtokunnan anomus saa-
da kunnalta avustusta opistolle hylättiin syystä kun kuntaa
lähempänä on toinen kansanopisto.

11:§ Piirin kansakoulun tarkastajan kirjelmän johdosta
päätti valtuusto ilmoittaa apuopettajattaren palkkausavun
tulleen anomuksen yhteydessä, että kunta perustaa syksyllä
1921 uuden kansakoulun, joka vapauttaa kirkonkylän kou-
lun liiasta oppilasrasituksesta, joten valtuusto on vielä pa-
kotettu lukuvuodeksi 1920-21 anomaan avustusta 2:n apuo-
pettajattaren palkkaamiseksi kirkonkylän kouluun.

Kuva 35: Pöytäkirja 08.11.1920, 2. sivu

12:§ Kunnan holhouslautakunnan palkankorotusanomus jä-
tettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

13:§ Koska kaikenlaisten kuljetus ym. lupien saanti on tällä
kertaa kuntalaisille miltei mahdoton, kun täkäl. rajaviskaa-
livirasto on lupien saantia varten auki vain 2 tuntia päiväs-
sä ja tämän johdosta, kun useankin on 20 km päästä lupa
haettava, niin käsittää mikä hankaluus siitä johtuu kuntalai-
sille. Niin päätti valtuusto tämän johdosta valita lähetystön,
jonka tulee tässä asiassa heti käydä Maaherran ja jos tarvi-
taan myös Rajamaan komendantin luona lähetystöön valit-
tiin opettaja K.A. Sihvo ja valtuuston puheenjohtaja Heik-
ki Loponen valitun lähetystön tulee myös jättää kirjallinen
anomus asiassa. Valtuudeksi heille tulee ote tästä pöytäkir-
jasta.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
K Pohjalainen
Heikki Koskinen

Julkiluetuksi kunnantuvassa 8 pnä 1920. todistaa
Heikki Loponen

Ylennyksiä Suojeluskunnassa
Paikalliskäsky N: 1. (vuosi 1921)
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Kuva 36: Pöytäkirja 08.11.1920, 3. sivu

I §

Piiripäällikkö on an 6.12 päiväkäskyllä N: 48 Korottanut
seuraavat Suojeluskuntalaiset:
Vääpeliksi Kersantti Eemil Laulajainen
Sk. Kersantiksi Jouk johtaja Väinö Susi ja kansliapääll Mik-
ko Jortikka.
Alikersanteiksi Osastonpääll Juho Paksu, Aadolff Susi ja
Jaos Johtaja Juho Timofejeff.
Korpaaleiksi Tykinjohtajat Tahvo Peltonen, Heikki Myöhä-
nen, Aimo Myöhänen ja Poliisi Juho Jortikka.

5 §

Suojeluskunnan esikunta on kokouksessaan Myöntänyt
eron suojeluskunnasta Aleks Hatakalle päivämäärällä
7.12.20.

Simo Susi
paikallispäällikkö

Suojeluskunnan arkisto

Suurenmoisia juhlia Metsäpirtissä
Vapausjuhlan vietto tk. 6 päivänä muodostui Metsäpirtis-
sä harvinaisen rikkaaksi, kansan muistossa pysyväksi juh-
lahetkeksi. Tuhatlukuinen kansanjoukko oli jättänyt arkiset
toimensa rientäen aikaisin aamulla yhteisen muistopäivän
viettoon kirkonkylään. Juhla alettiin kirkossa klo 11, mihin

Kuva 37: Koskivaaran miehet sajulla

paikallinen Suojeluskunta lippuineen sekä tänne sijoitettu
Käkisalmen läänin ryk. 2. komppania kokonaisuudessaan
järjestyneissä riveissä marssivat. Sen jälkeen täyttyi kirk-
ko ääriään myöten, jolloin toimitettiin täydellinen juhlaju-
malanpalvelus. Saarnan jälkeen puhui kirkkoherra Sakki-
nen erikseen suojeluskunnalle ja sen uudelle lipulle, mikä
oli tuotu vihittäväksi asetettuaan alttarin vierelle kunniavar-
tioineen. Jumanlanpalveluksen lopulla vietiin lippu alttarin
eteen, jossa se vihittiin tarkoitukseensa.

Klo 2 päivällä järjestäytyi paikallinen suojeluskunta sekä
mainittu sotaväen osasto kentälle paraatiin, minkä otti vas-
taan luutn. Autio ja Metsäpirtin Suojeluskunnan paikallise-
sikunta. Tällöin luutnantti Autio puhui innostavin, valituin
sanoin erikseen sotaväelle ja suojeluskunnalle muistuttaen
vapautemme saavuttamisesta ja siitä kuinka sotilaan ja suo-
jeluskuntalaisen tulisi kasvaa velvollisuuden täyttämisessä
kansaamme ja maatamme kohtaan, jotta saavutettu vapau-
temme säilyisi kohottaen lopuksi kolminkertaisen eläköön
isänmaalle ja sen itsenäisyydelle, mihin myös paraatia kat-
seleva suuri kansalaisjoukko intomielin yhtyi.

Iltapäivällä vietettiin kirkonkylän kansakoululla yhteinen
isänmaallinen muistojuhla, mikä alotettiin yhteisesti lau-
lamalla ”Oi kuningasten kuningas”. Kirkkoherra Sakkinen
piti senjälkeen tervehdyspuheen valituin sanoin kertoellen
niistä syistä mitkä tämän juhlapäivän ovat aiheuttaneet. Jää-
kärivääpeli Savolainen esitelmässään kertoili erikseen kaik-
kien Suomen heimolaiskansojen vapaudenkaipuusta ja pyr-
kimyksistä vapautensa saavuttamiseen. Ylioppilas Santeri
Viskari piti valaisevan esitelmän oman kansamme vapaus-
taistelun alkuaiheista ja sen perussyistä. Runoja juhlassa
lausuivat opettajatar Koskivaara ja opettaja T. Toiviainen
ja kauniin kirjoitelman ”Suomen lippu” esitti kirkkoherran
rouva S. Sakkinen. Laulua puheiden välillä esitti tilapäinen
mieskuoro sekä nuorisoseuran sekakuoro kanttori Jortikan
(johtamaa) yhteislaulua sekä opettaja K.A. Sihvon voima-
kas isänmaallinen juhlapuhe. Kaikin puolin onnistunut ja
innostava juhla päätettiin Maamme-laululla.

Myöhemmin illalla oli vielä järjestetty juhla-iltama soti-
laille samantapaisesti kuin edellinenkin, missä tervehdys-
puheen piti kirkkohra Sakkinen. Opettaja Sihvo lausui ru-
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non ”Ilkka” ja puheen sotilaille piti opettaja Toiviainen sii-
tä, kuinka kaatuneiden sankarien ja isien muiston kunnioit-
taminen velvoittaa kuuliaisuuteen ja ahkeraan työhön yhtei-
sen kansan ja maan hyväksi. Lopuksi suojeluskunnan emän-
nät tarjoilivat tulijaiskahvia sotilaille.

Tämä onnistunut juhlapäivän vietto osoitti, että ollaanhan
sitä sentään valveilla täällä rajallakin, vaikka muu Suomi ei
paljon liene syrjäisten hommista tietänyt. Antakoon vain tä-
mä vapauden juhliminen uutta intoa vastaisiin ponnistuksiin
saavutuksemme säilyttämiselle.

Käkisalmen Sanomat 9.12.1920

Kunnan valtuusto: 14.12.1920
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantuvassa 14 pnä joulukuuta 1920. Läsnä olivat pu-
heenjohtaja ja 16 valtuuston jäsentä ja poissa laillisesti es-
tettynä Heikki Tuokko, Juho Hp Peltonen, Salomon Ahtiai-
nen ja Aleksander Ap Hämäläinen.

1:§ Valtuuston kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Kunnan Holhouslautakunnalle myönnettiin palkankoro-
tusta vuosiksi 1920-21 puheenjohtajalle 50 markkaa vuo-
dessa ja jäsenille 5 markkaa kokouspäiviltä.

3:§ Kysymys kunnan liittymisestä Maalaiskuntien liittoon
lykättiin seuraavaan kokoukseen.

4:§ Esitettiin kunnan tulo ja menoarviosta esitys v:ksi
1921. Kunnan kansakoulujen menoarviot hyväksyttiin sel-
laisenaan paitsi että kirkonkylän kansakoulun menoarvios-
ta poistettiin 4000 markkaa satunnaisista menoista kunnal-
lislautak. esityksen mukaan. Muu kunnan tulo ja menoar-
vio hyväksyttiin lautakunnan ehdotuksen mukaan paitsi et-
tä yleiseen menoarvioon lisättiin satunnaisia menoja varten
50.000 markkaa, jollaisena menoarvio lopullisesti vahvis-
tettiin.

5:§ Varallisuus ja tuloverotuslautakuntaan valittiin vuodeksi
1921 kauppias Nikolai Timofejeff ja varalle kauppias Eino
Leimola, maanviljelijä Heikki Koskinen ja varalle Nikolai
Jeremijeff.

6:§ Elintarvelautakunta oikeutetaan heti perimään sen hal-
lussa olevat siemenviljoista v. 1919 toukokuulta tehdyt vel-
kakirjat jotka ovat tehty joko "Metsäpirtin kunnalle"tahi "tä-
män velkakirjan haltialle"tai "omistajalle".

7:§ Apteekin perustaminen kuntaan jätettiin toistaiseksi.

8:§ Virallisten julkaisujen tilaaminen kunnan kantakirjas-
toon jätettiin siksi kunnes kantakirjasto on voitu sijoittaa
paremmin kuin nykyisin.

9:§ Työmiehen vaimolle Loviisa Paukulle myönnettiin
avustusta sairaan poikansa hoidosta 200 markkaa kerta
kaikkiaan.

10:§ Kunnan lautamiesten palkankorotusanomus hylättiin.

11:§ Esitettiin valtuustolle Säästö Pankin-Keskus-Osake
Pankin kirjelmän 11/11 - 20 koskeva koron korottamista
sen kunnalle myöntämästä 60,000 markan suuruisesta lai-

Kuva 38: Pöytäkirja 14.12.1920

nasta N:o 442. Valtuusto päätti korotukseen yksimielisesti
suostua.

12:§ Kunnalle päätettiin ottaa jostakin rahalaitoksesta
100,000 markan suuruinen joko kassakreditiivi tahi vekse-
lilaina, lainan saa ottaa heti lainaa ottamaan ja velkakirjaa
kunnan puolesta allekirjoittamaan valtuutetaan kunnallis-
lautakunnan esimies Jooseppi Eeva ja kunnallislautakunnan
jäsen Abram Eeva.

13:§ Kunnallislautakunnalle annettiin oikeus lainata kun-
nalle seurakunnan pappilan rakennusrahastosta sieltä saa-
tavissa olevat rahat.

14:§ Seurakunnan Diakonissarahastolle myönnettiin avus-
tusta v:ksi 1921 kunnalta 1000 markkaa.

15:§ Kunnan raittiuslautakunta pysytettiin edelleenkin siinä
kokoonpanossa kuin tähänkin asti.

16:§ Palovakuutus O/Y Pohjolan asiamies Martti Lehtosen
esitys paloruiskujen ostamisesta hylättiin.

17:§ Luettiin valtuustolle Maaherranviraston ilmoitus N:o
5392.

18:§ Kunnan kansakoulujen opettajien kalliinajan palkan-
korotusanomus hylättiin 11 äänellä 4 vastaan.

Kokouksen puolesta
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Kuva 39: Pöytäkirja 14.12.1920, 2. sivu

Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Albertti Eeva
S. Laulajainen

Julkiluettu kunnantalolla 14/12 -20
Heikki Loponen

(KUVA 134-3416 tähän – Pöytäkirja 14.12.1920, 3. sivu)

Vuosikertomus Suojeluskunnan toi-
minnasta vuodelta 1920
Paikallispäällikkönä toiminut vuoden Vääpeli Susi. Esikun-
nan jäseninä kanttori Jortikka, Kansliapäällikkönä kaupp.
Leimola, Talouspäällikkönä Liikemies T. Peltonen ja Maan-
viljel H. Myöhänen Esikunnan neuvottelevina jäseninä.

Kokouksia:
Pidetty 9, joista 2si yleistä, 6si Esikunnan ja I kurinpitolau-
tak.

Iltamia:
Toimeenpantu 5det, joista 2si urheilujuhlaa, 2si tavallista il-
tamaa ja I kansanjuhla vapaalle pääsyksi.

Suojelusk. jäsenmäärä:

Yhteensä 110, joista kannattavia 8 ja aktiivia 102, joten
jäsenmäärä on vähentynyt 13 kannattavalla jäsenellä ollen
viime vuonna 31.12.19 123, akt 102 ja kannattavia 21.

Kirjevaihto:
Suojeluskunnan lähetettyjä kirjeitä 629 ja saapuneita 248.
Salaisia lähetettyjä 68 ja saapuneita 52. Yhteensä lähetetty-
jä 787 kirjettä ja saap 300 kirjettä.

Lottasvärd yhdistys:
Ei ole vuoden aikana itsenäisesti toiminut, vaan juhlissa ja
iltamissa ollut apuna.

Sotilaallinen kasvatus:
Harjoituksia yhteensä 40, joista ampuma harjoituksia 3. Ty-
kistön harjoituksia 13 ja jalkaväen osasto ja yhteisharjoi-
tuksia yhteensä 24. Suojeluskunta oli myös mukana taiste-
luharjoituksessa 3.4.20 Raudun valloituksen 2si vuodispäi-
vänä.

Paraateja:
Ollut suojelusk. 2si, 3.4.20 Raudussa , 6.12.20 Metsäpirtis-
sä.

Hälyytykset:
ollut Suojeluskunnalla 2si 2.2.20, kun Pstviisut (?) hyökkä-
sivät sirkisten saarelle ja polttivat tullitalon ym. ja 10.3.20,
jolloin Ptsviisut (?) hyökkäsivät Metsäpirtin Räikkölään To-
rikan torpan kohdalle. Mitään vakavampaa ei tapahtunut.

Tarkastuksia:
Suojeluskunnalla ollut vuoden aikana 5, joista 2si jalkaväen
ja 3me tykistön tarkastuksia.

Vartiopalvelusta:
Suorittanut Suojeluskunta yhteensä 36 vuorokautta 16.2.20
- 2.3.20 ja 17.10.20 - 7.11.20. Kaikki Taipaleen tykkipatte-
rilla.

Avunanto viranomaisille:
Pidätetty I rosvo 27.10.20, kuriirija (?) pidätetty 2, 21.6.20.
Yhteensä 3.

Taipaleen patterilla toiminut Yliesikunnan järjestämät 3
viikkoa kestäneet kurssit. Tykistön päällystöä kouluutus-
ta varten joista on suojeluskunnalle ollut suuti etu tykis-
tön miehistön koulutuksessa. Suojeluskunta on myös saanut
Yliesikunnalta uuden kenttätykistö jaoksen.

Metsäpirtissä 31 pnä Jouluk 1920
Simo Susi
paikallispääll

Metsäpirtin suojeluskunnan arkisto
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Heimonen, Mikko, 16
Hinkkanen, Juho, 12
Hyytiä, Jaakko, 16
Hyytiä, Pekka, 17

Jääskeläinen, Juho, 17, 19
Jäske, Kosta, 16
Jeremejeff, N, 4
Jeremejeff, Nikolai, 2, 17, 23
Jokiranta, Juho, 16
Jortikka, Juho, 22
Jortikka, Mikko, 22
Juntson, 21

Käkönen, Salomon, 12, 17
Kaasalainen, Samuli, 17
Kaasalainen, Tahvo, 17
Kallonen, August, 15
Karjalainen, Heikki, 16
Kiiski, Matti, 17
Korkka, Juho, 2, 4, 12, 17
Korpelainen, Aleksanteri, 16

Koski, John, 5
Koski, Maria, 5
Koskienen, Heikki, 23
Koskinen, Heikki, 1–4, 7, 16
Koskivaara, J, 7
Koskivaara, Jaakko, 16
Kuoppa, Filemon, 12
Kuoppa, Martti, 17
Kuparinen, Juho, 1, 9

Lamppu, Antti, 16
Lamppu, Jooseppi, 17
Laulajainen, Aapro, 16
Laulajainen, Eemil, 22
Laulajainen, Salomon, 4, 13, 14, 17
Laulajainen, Simo, 17
Laulajainen, Tahvo, 17
Laurila, Heikki, 17
Lehtonen, Martti, 23
Leimola, Eino, 16, 17, 19, 23, 24
Leinonen, T V, 12, 17
Litmanen, Juho, 6
Loponen, Heikki, 2–4, 6, 7, 10, 13, 14, 17
Loponen, Matti, 16

Meskanen, Aatami, 4, 17
Meskanen, Adam, 2
Mesterton, Adolf, 6
Myöhänen, Aatami, 17
Myöhänen, Aimo, 22
Myöhänen, H, 24
Myöhänen, Heikki, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 22
Myöhänen, Matti, 16
Myöhänen, Santeri, 17, 19

Nuora, Aatami, 12

Orava, Aleksander, 12

Paakkinen, Pekka, 16
Paksu, Aapro, 4
Paksu, Juho, 4, 22
Paukku, Jaakko, 1
Paukku, Juho, 4, 17
Paussu, Yrjö, 7
Peltola, Juho, 16
Peltonen, 14
Peltonen, Aapro, 17
Peltonen, Aug, 17
Peltonen, Heikki, 1, 2, 5, 10, 16, 19
Peltonen, Helena, 1, 5
Peltonen, Juho, 1, 2, 4
Peltonen, Martti, 16, 17
Peltonen, Mikko, 17
Peltonen, T, 24
Peltonen, Tahvo, 22
Podushkin, Teodor, 15
Pohjalainen, Kaapro, 4
Pullinen, August, 5
Pusa, Juho, 6
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Pusa, Paavo, 17

Repo, Matti, 7
Ryyppö, Antti, 17

Sakkinen, J K, 3, 8, 19
Sakkinen, S, 22
Sihvo, K A, 5, 7, 10, 17, 19
Sihvo, K. A., 22
Sihvo, R A, 4
Suikkanen, Tahvo, 17
Susi, Aadolf, 22
Susi, Aug., 17
Susi, August, 17
Susi, Matti, 17
Susi, Salomon, 17
Susi, Simo, 1–4, 9, 13, 14, 17, 24
Susi, Väinö, 22

Timofejeff, Juho, 22
Timofejeff, N, 17
Timofejeff, Nikolai, 23
Toiviainen, 22
Toiviainen, Tuomas, 16, 19
Tuokko, Aleksei, 14, 17
Tuokko, Aleksi, 2, 4
Tuokko, Aqleksi, 16
Tuokko, Heikki, 2, 4
Tuokko, Kaapre, 17
Tuokko, Simo, 8, 17

Ukkonen, Arvi, 12

Viskari, Mikko, 17
Viskari, Santeri, 22
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Metsäpirtin kunnanvaltuuston poytäkirjat

1920
1920-01-05, 1
1920-02-07, 2
1920-03-27, 4
1920-04-12, 7
1920-05-08, 8
1920-05-29, 10
1920-07-03, 12
1920-08-21, 14
1920-09-25, 16
1920-10-16, 19
1920-11-08, 20
1920-12-14, 23
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Laatokkaa koskevat artikkelit

1920
Kalastajien vaikeuksia Laatokalla, 13
Murhenäytelmä Laatokalla, 7
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Inkeriläisiä käsittelevät artikkelit

1920
Olot itäisellä rajaseudulla, 3
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Salakuljetusta ja rajaa koskevat artikkelit

1920
Olot itäisellä rajaseudulla, 3
Salakuljetus rajaseudulla, 2
Salaperäinen katoaminen, 4
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