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Kirjoituksia Metsäpirtistä vuonna
1921
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

Tarton rauha astui voimaan vuoden vaihteessa 1920/1921.
Miten tämä näkyi Metsäpirtin oloissa vuonna 1921 ja sen
jälkeen?

Raja-alueella itsenäisyysjulistuksen (06.12.1917) jälkeinen
aika oli ollut varsin haasteellinen sekä asukkaille että vir-
kamiehille. Kuten edellä on käynyt ilmi, ravisutti Metsäpir-
tin väestöä keväällä 1918 käyty vapaussota. Sota sai välit-
tömästi sisällissodan luonteen, jossa veli taisteli veljeä vas-
taan. Voittanut osapuoli ei juuri säästellyt vastustajiaan, oli-
vatpa ne suomalaisia, inkeriläisiä tahi venäläisiä.

Mutta metsäpirttiläisten osalta alkoi uusi aika. Raja sulkeu-
tui - tai rajan olisi pitänyt sulkeutua. Inkerin puolella olot
olivat tukalat. Pohjois-Inkeriin oli usea mies lähtenyt aut-
tamaan entisiä sukulaisiaan tavoitteena synnyttää Kirjasa-
lon tasavalta. Hanke oli epäonnistunut. Neuvosto-Venäjä oli
käynnistänyt rajaseudun tyhjentämisen inkeriläisistä. Met-
säpirtti ja Rautu olivat ottaneet vastaan tuhansia pakolaisia.
Osa heistä palasi takaisin, osa jäi myös Metsäpirttiin.

Sota ja Pietarin kauppayhteyksien katkeaminen olivat syn-
nyttäneet valtavan elintarvikepulan, erityisesti Neuvosto-
Venäjän puolella. Tämä synnytti rajan yli laajan salakau-
pan, mikä ilmeni monissa eri muodoissaan. Näistä saimme
lukea noissa edellisten vuosien artikkeleissa.

Entä nyt, kun rauha naapurimaan kanssa oli saatettu yh-
teisymmärryksessä voimaan? Mitä lehdistö raportoi, mitä
kunnanvaltuusto päätti, mitä suojeluskunnassa tapahtui?

Kunnanvaltuustoa johti Heikki Loponen.

Kuulutus liikkumiskiellosta
Kuulutus liikkumiskiellosta yöllä määrätyllä alueella lähin-
nä valtakunnan rajaa Karjalan Kannaksella.

Yöliikenteen vilkastuminen Kannaksen rajapitäjissä pakot-
taa kieltämään kaikenlaisen siviiliväestön ulkona liikkumi-

Kuva 1: Kaakkoisen rajamaan komendantin tiedonantolehti
no 5 - 1.1.1921

sen asuinpaikkojen ulkopuolella klo 11 ip - klo 5 ap seu-
duilla lähinnä Venäjän rajaa.

Kielto koskee koko sitä aluetta, joka on maantien Terijoki -
Kivennavan kirkonkylä - Lipola - Rautu - Metsäpirtin kir-
konkylä - Taipale eteläpuolella, maantie mukaan luettuna.
Terijoella on yöllä liikkuminen kielletty klo 12 yöllä - klo 5
ap.

Poikkeuslupia voivat pakottavissa yksityisissä tapauksissa
myöntää asianomaiset nimismiehet (kirjoitetaan Rajamaan
Komendanttilaitokselta saataville lomakkeille) ja on tällai-
nen lupatodistus pätevä ainoastaan nimismiehen allekirjoi-
tuksella ja leimalla varustettuna.

Rajakomendantin aikaisempi laajempaa aluetta koskeva sa-
mankaltainen kielto (16 pltä elokuuta 1919) kumotaan tä-
män kautta.

Rikkomukset yllä olevia määräyksiä vastaan rangaistaan sa-
kolla Smk 3.000,- asti.

Kaakkoisen Rajamaan Komendantti

Heinrichs, everstiluutnantti

Kaakkoisen rajamaan komendantin tiedonantolehti no 5 -
1.1.1921

Venäjän vastaisen rajan sulku
Rauhan voimaan astuttua kuulutetaan:

Suomen ja Venäjän vastainen raja on niin hyvin maitse kuin
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meritse edelleenkin suljettu sekä henkilö- että tavaraliiken-
teelle. Luvattomiin rajan ylikulkuyrityksiin nähden tiedote-
taan, että rajavartiostoilla on määräys heille kuuluvan tehtä-
vän täyttämiseksi käyttää kaikkia niitä voimakeinoja, joihin
Rikoslaki oikeuttaa.

Ainoa luvallinen ylikulkupaikka Venäjältä Suomeen ja Suo-
mesta Venäjälle on Kaakkoisen Rajamaan rajaosilla Raja-
joen silta Rajajoen rautatieaseman kohdalla. Tälläkin koh-
dalla on rajan yli kulku sallittu ainoastaan asianomaisen kir-
jallisen luvan nojalla, jonka antamisesta on vahvistettu alla
olevat määräykset.

1. Venäjältä Suomeen antavat matkalupia:

Ulkoasianministeriö Helsingissä sekä Suomalainen Eva-
kuoimistoimisto Pietarissa (perustetaan kohdakkoin), joille
siis tähän kohdistuvat anomukset ovat osoitettavat.

2. Suomesta Venäjälle on matkustaminen yksityisillä Suo-
men kansalaisilta toistaiseksi kokonaan kielletty. Venäjäl-
le palaaville Venäjän kansalaisille antaa rajanylikulkuluvan
Rajamaan Komendantti.

Kohdassa 1 mainitut luvat astuvat voimaan vasta sen jäl-
keen kun Rajamaan Komendanttilaitoksen Päävirastolle Te-
rijoella on saapunut luvan antaneen viranomaisen virallinen
ilmoitus annetusta luvasta, jonka jälkeen rajan avaaminen
järjestetään asianomaiselle vartiostolle ja tullitoimitukselle
virkateitse tiedottamalla määräyksellä.

Kaakkoisen rajamaan komendantin tiedonantolehti no 2 -
2.1.1921

Kunnan valtuusto: 07.01.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantalossa 7 päivä tammikuuta 1921 läsnä olivat kun-
nan valtuutetut: Martti Eeva, Aleksander Orava, Arvi Mes-
kanen Salomon Käkönen tal. Leinonen Salomon Laulajai-
nen, Juho Paksu, K.A. Sihvo Simo Susi, Aleksander Hämä-
läinen, Juho S.p. Paukku, Heikki Myöhänen, Heikki Lopo-
nen, Heikki Koskinen, Aleksei Tuokko Nikolai Jeremejeff,
Heikki Ap. Tuokko, Aapro Paksu, Kaapro Pohjalainen, Ju-
ho Korkka ja poissa Juho Hinkkanen.

1:§ Valtuuston kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 1921 sul-
jetuilla lipuilla toimitetussa äänestyksessä entinen puheen-
johtaja Heikki Loponen 14 äänellä, valtuutettu S. Laulajai-
nen sai 4 ääntä. Varapuheenjohtajaksi valittiin entinen Salo-
mon Laulajainen 19 äänellä, valtuutettu Arvi Ukkonen sai
1 äänen.

3:§

Valtuuston puheenjohtajan palkkioksi määrättiin v:ksi 1921
seitsemän sataa (700) markkaa ja valtuuston jäsenten palk-
kioiksi viisitoista (15) markkaa kokoukselta 13 äänellä 6
vastaan, jotka annettiin kymmenen (10) markan kokouspäi-
värahan puolesta.

4:§ Kaikille kunnallisille lauta ja toimikunnille joille ennen
on maksettu palkka, maksetaan vuoden 1921 aikana kaikil-

le lautakunnille tahi niiden jäsenille työpäiviltä 20 markkaa
ja kokouspäiviltä 15 markkaa, ne kunnalliset toimet joista
ennen ei ole maksettu palkkaa säilytetään edelleen palkat-
tomina.

5:§ Maalaiskuntien kunnallispäiville helmikuun 1 ja 2 pnä
ei kunta katsonut voivansa lähettää edustajaa, mutta sitä
vastoin pitää valtuusto suotavana Maalaiskuntien liiton pe-
rustamista ja liittyy liittoon jäseneksi myöhemmin.

6:§ Luottamusmiehiksi lisättyyn kutsunta toimistoon valit-
tiin Aatami Viskari Koselasta ja Martti Mp Peltonen Viis-
joelta ja varalle: Salomon Salomon Käkönen Koukunnie-
mestä ja Matti Mp Hämäläinen Vanhastajaamasta.

7:§ Kunnallisista ilmoituksista päätettiin kuluvan vuoden
aikana ilmoittaa sanomalehdissä "MaakansaKäkis. Sano-
mat"ja "Kansan työ"kaikki kunnallisverotusta ja kunnallisia
maksunkantoja koskevat asiat keskuslautakunnan ilmoituk-
set ja Elintarvelautakunnan tärkeimmät ilmoitukset.

8:§ Elintarveministeriölle päätettiin ilmoittaa, että kunnan
Elintarvelautakunnan toiminta jatkuu nykyisessä muodos-
saan toistaiseksi edelleenkin.

9:§ Kunnan kansakoulun opettajille myönnettiin kuluvan
vuoden ajaksi kalliinajan palkankorotusta päteville (kom-
pententti) opettajille satakaksikymmentäviisi (125) kuukau-
dessa johon sisältyy heille ennen myönnetty 75 markan kal-
liinajan korotus, ei päteville opettajille myönnetään vain en-
tinen 75 markan kuukautinen kalliinajan korotus. Perheel-
lisille opettajille myönnetään kuluvaksi vuodeksi avustusta
15 v. nuorempaa lasta kohti 100 markkaa vuodessa.

10:§ Valtuuston pöytäkirja päätettiin lukea julki heti ko-
kousten päätyttyä.

11:§ Hyväksyttiin yksimielisesti kunnallislautakunnan esi-
tys kunnan säästöpankissa olevien kunnan rahavarojen ir-
tisanomisesta ja oikeutettiin kunnallislautakunta heti rahat
irtisanomaan.

12:§ Kunnan maatilojen ja rakennusten hoito ja käyttö jäte-
tään täysillä valtuuksilla kunnallislautakunnan tehväväksi.

13:§ Metsäpirtin Osuuskaupan r.l. esitys saada ostaa tont-
tialue kunnan omistamasta maatilasta lykättiin seuraavaan
kokoukseen.

14:§ Luettiin Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös kaupp.
H. Myöhäsen valituksesta.

Julistettiin valitusosotus
Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja hyväksytty, Metsäpirtissä
7pnä tammikuuta 1921.
Heikki Koskinen
Juho Paksu

Julkiluettu kunnan talolla 7/I-21
Heikki Loponen
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Luotettavuuslausuntopyyntö
Metsäpirtin S.k. aluepäällikölle

Edvart Tuohioja on ilmoittanut haluavansa tullilaitoksen
palvelukseen, niin pyydän Teitä antamaan hänelle todistuk-
sen poliittisesta luotettavaisuudestaan.

Sirkiänsaaren tullivartiolla 8.1.1821

V Vuorela
Rajaviskaali
Ktta J. Paukku

Huom: Tullilaitoksen palvelukseen haki useita metsäpirtti-
läisiä. Kaikista pyydettiin vastaava luotettavuuslausunto.

Suojeluskunnan arkisto, 8.1.1921

Rajavartiosotilaat mellastelleet Metsä-
pirtissä
Muutamat Metsäpirttiin sijoitetut rajavartiosotilaat ovat vii-
meaikoina esiintyneet yleistä paheksumista herättävällä ta-
valla. Vuoden alussa ammuskeli muuan ratsusotilas eräässä
iltamatilaisuudessa sillä seurauksella, että revolverin kuu-
la tunkeutui talollisen tyttären Helena Suden päähän ai-
heuttaen niin vakavan vamman, että haavoittunut Viipurin
läänin sairaalassa, jonne hänet vietiin tiedottomana, myö-
hemmin kuoli. Loppiaisen tienoissa reuhasivat sotilaat Pek-
ka Oravan talossa vietetyissä häissä ammuskellen häätuvas-
sa kattoon. Samana iltana löivät sotilaat kolmea häissä ol-
lutta nuorukaista pahasti aiheuttaen yhdelle heistä erittäin
vaikean vamman. Ei tarvinne mainita, että väkijuomilla on
näissä sotilaiden edesottamuksissa ollut huomattava osansa.

Käkisalmen Sanomat 25.1.1921

Salakuljetus Venäjälle
Huomattava salakuljetuskeskus paljastettu Raudussa. Viime
sunnuntai-aamuna pidättivät tullivartijat A. Paksu, E. Tuo-
hioja, A. Kesseli ja U. Selonen Raudun pitäjän Korleen ky-
lässä erään talon isännän Juho Hämäläisen vaimoineen ja
renkeineen epäiltynä jo pitempiaikaisesta ammattimaisesta
salakuljetuksesta Venäjälle.

Tapahtumasta on kerrottu seuraavaa:
Lauantain, t.k. 22 p:n iltana tapasivat tullivartijat Paksu ja
Tuohioja ns. Kotiojan suussa kymmenkunnan miehen tuo-
reet jäljet, jotka osoittivat kulkijain tulleen Venäjältä. Tul-
limiehet läksivät seuraamaan jälkiä tullen näin lopulta Ju-
ho Hämäläisen talolle, jota jo kauan on epäilty salakuljetta-
jien tyyssijaksi. Kun yö oli kuitenkin kulunut pitkälle, eivät
tullimiehet menneet sisälle. Sensijaan he palasivat uudes-
taan aamulla ollen tällä kertaa mukana myöskin tullivartijat
Kesseli ja Selonen. Viimeksimainitun jäädessä pihalle pitä-
mään vahtia menivät muut sisään toimittamaan talossa tar-
kastuksen. Heti tullimiesten ilmestyttyä heittäytyi Hämäläi-
sen vaimo hankeen, missä ryhtyi peittämään jotain pakettia
lumihankeen. Ulkona vahtia pitävä Selonen huomasi kui-
tenkin vaimon puuhat ja hänen avukseen tulleen Tuohio-
jan kanssa kaivoi paketin esille. Se huomattiin sisältävän
50.000 tsaarinruplaa 500 ruplan seteleinä. Siitä huolimatta
että tullimiehet olivat nähneet Hämäläisen vaimon peittävän

rahapaketin lumihankeen, kielsivät kaikki talossa olevat tie-
tävänsä mitään mainituista rahoista samoinkuin senkin, et-
tä olisivat harjoittaneet salakuljetusta. Tullimiehet veivät ta-
lon asukkaat asianomaisen rajaviskaalin luo, jonka pitämän
kuulustelun jälkeen muut vapautettiin, mutta Juho Hämäläi-
nen, hänen vaimonsa ja renkinsä Albert Rastas lähetettiin
edelleen Raudun komendatuuriin.

Maakansa 29.1.1921

Kunnan valtuusto: 06.02.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokouk-
sessa kunnan talossa Koselassa, läsnä olivat puheenjoh-
taja ja valtuuston jäsenet: Juho Sp. Korkka, Aleksander
Orava, Arvi Ukkonen, Juho Hinkkanen, T.W. Leinonen,
S.Laulajainen, Juho Ap Paksu, K.A. Sihvo, Juho S.p. Pauk-
ku, Heikki Myöhänen, Heikki Koskinen, N. Geremejeff,
Heikki Ap Tuokko, Aapro Paksu ja K. Pohjalainen ja pois-
sa Martti Eeva, S. Käkönen (S. Susi saapui) A. Hämäläinen
(A Tuokko saapui heti kokouksen alettua).

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Kunnalle päätettiin Kansallis-Osake-Pankista tahi josta-
kin muusta rahalaitoksesta ottaa kuudenkymmenen tuhan-
nen (60,000) markan suuruinen laina, lainaa nostamaan ja
velkakirjn kunnan puolesta allekirjoittamaan valtuutetaan
kunnallislautakunnan esimies Jooseppi Eeva ja kunnallisl
jäsen Abram Eeva, päätöksen saa panna toimeen heti.

3:§ Kunnan vaivaspiirien välisen tasingon tekijäksi valittiin
opettaja Tuomas Toiviainen.

4:§ N.s. "Marttinan"tien teettäminen jätetään tällä kerta
toistaiseksi.

5:§ Päätettiin yksimielisesti myydä Metsäpirtin Osuuskaup-
pa r.l. nimiselle liikkeelle liikkeellä nykyisin kunnan omis-
tamalta maalta vuokralla oleva liiketontti kuudentuhannen
(6,000) markan hinnasta, 15 äänellä 1 vastaan, joka ehdotti
hinnaksi määrättäväksi, kymmenentuhatta (10,000) mark-
kaa.

6:§ Metsäpirtin Osuuskaupan kanssa edellisessä §:ssä mai-
nitun tonttimaan kaupan tekeminen ja kauppakirjan kun-
nan puolesta allekirjoittamaan valtuutetaan kunnallislauta-
kunnan esimies Jooseppi Eeva. Valtuuston päätöksiin tyy-
tymättömällä on valta niihin hakea muutosta Viipurin lää-
nin Maaherralta kirjallisella valituksella, johon ote valtuus-
ton pöytäkirjasta on liitettävä, kolmenkymmenen (30) päi-
vän kuluessa tästä päivästä lukien, kun tämä pöytäkirja on
julkiluettu.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja hyväksytty Metsäpirtissä 6
pnä helmik. 1921
K Pohjalainen
Heikki Koskinen

Julkiluettu kokouspaikalla 6/II -21

Kunnan valtuusto: 26.02.1921
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Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan tutkijalautakunnan ko-
kouksessa kunnan talossa Koselassa helmikuun 26 pnä
1921 Saapuvilla olivat: kunnanvaltuuston kokouksessaan
25 pnä syyskuuta valitsemat: puheenjohtajana kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Heikki Loponen sekä jäsenet opet-
taja T. Toiviainen, Aatami Ap, Hämäläinen, Mikko Ahtiai-
nen, Heikki Mp. Laurila, Aleksi Tuokko, Simo Susi, Au-
gust Susi, Martti Kuoppa, J. Jääskeläinen ja Juho Martinp.
Hämäläinen ja poissa Nikolai Timofejeff.

1:§ Tutkijalautakunnan kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Laillisesti kokoontuneena käsitteli tutkijalautakunta v.
1920 verotusluetteloa vastaan tehdyt muistutukset seuraten
kyläjärjestystä ja kunkin valituksen erikseen.

3:§ Koska kunnassa ei ole vielä taksoituslautakunta voinut
verottaa vielä muutamia kunnassa olevia tilivelvollisia (en-
nen maalisk.15 päivää) ja kunnassa asuvaa sotilaspäällys-
töä, niin päätettiin että tässä kokouksessa käsitellään lop-
puun tähän asti toimitettu verotus ja loput (verottamatta ole-
vat) sen jälkeen kun ovat verotetut.

4:§ Taloll. Paavo Jeremejeffin Arkuntanhualta No 11 puo-
lesta valitti valtakirjalla poikansa Nikolai Jeremejeff äyrin-
määrä 105 alennettiin 100 äyriin.

5:§ Juho Ignatinp. Koskisen Arkuntanhuasta No 11 äyri-
määrä 65 alennettiin 55:een, alennettiin metsänmyynnistä
pannuista äyreistä.

6:§ Kosta Ignatinp. Koskisen Arkuntanhuasta No 11 äyri-
määrä 70 alennettiin 60:een, alennettiin metsänmyynnistä
pannuista äyreistä.

7:§ Heikki Koskisen Arkuntanhuasta No 11 äyrimäärä 70
alennettiin 60:een alennettiin metsänmyyntiäyreistä.

8:§ Jaakko Koskivaaran valittajan Simo Koskivaara valitus
aiheettomana hylättiin.

9:§ Kuisma Laurilan valitus hylättiin koska valituksen esit-
täjällä ei ollut valtakirjaa ollenkaan asian esittämiseen.

10:§ Leski Maria Heimosen Arkuntanhuasta No 1(?) äyri-
määrä 46 alennettiin 30:een.

11:§ Juho Revon lesken Arkuntanhuasta No 12 äyrimäärä
31 alennettiin 21:teen.

12:§ Pekka Juhonp. Urpasen valitusta ei voitu ottaa huo-
mioon, koska asian esittäjällä ei ollut valtakirjaa.

13:§ Esko Haapsaaren Haapsaaresta palstatilan äyrimäärä 5
alennettiin 3:meen.

14:§ Juho Haapsaaren lesken Aunen Haapsaaresta, valitus
aiheettomana hylättiin.

15:§ Sofia Ryypön Haapsaaresta äyrimäärä 15 alennettiin
10:neen äyriin.

16:§ Juho Pusan Haapsaaresta valitusta ei voitu otta huo-
mioon, koska ei sen esittäjällä ollut valtakirjaa ja katsottiin
verotus muutenkin päteväksi.

17:§ Tuomas Suikkasen Haapsaaresta valitusta ei voitu ot-
taa huomioon, koska sen esittäjällä ei ollut valtakirjaa.

18:§

19:§ Aapro Hatakan perillisten Hatakkalasta valitus aiheet-
tomana hylättiin.

20:§ Heikki Simonp. Hatakan Hatakkalasta äyrimäärä 78
alennettiin 73:meen.

21:§ Aapro Meskasen Hatakkalasta valitusta ei voitu ottaa
huomioon koska ei ollut esittäjällä valtakirjaa.

22:§ Simo Hynnän Hatakkalasta vaimon valitusta ei voitu
ottaa huomioon kun vaimolla ei ollut valtakirjaa.

23:§ Leski Kristiina Piirosen Hatakkalasta valitus aiheetto-
mana hylättiin.

24:§ Paavo Mikonp. Pusan Joentakaa äyrit alennettiin
153:sta 130:neen, tuloilmoituksen menopuolen puutteelli-
suuden takia.

25:§ Kaapro Pusan Joentakaa äyrimäärä 83 alennettiin
75:teen tuloilmoituksen menopuolen puutteellisuuden ta-
kia.

26:§ Heikki Mikonp. Tuokon Joentakaa äyrimäärä 15 alen-
nettiin 12.

27:§ Leski Eeva Hiltusen Joentakaa valitus aiheettomana
hylättiin.

28:§ Heikki Vilponp. Paukun Joentakaa äyrimäärä 53 alen-
nettiin 40:neen.

29:§ Tahvo ja Emil Suden holhooja Maria Suikkasen Joen-
takaa äyrimäärä 40 alennettiin 25:teen.

30:§ Tuomas Torikan lesken Joentakaa valitus aiheettomana
hylättiin.

31:§ Heikki Heikinp. Paukun Joentakaa (Jaakko Paukku)
valitus hylättiin, koska ei katsottu voitavan verotuslautakun-
nan asettamaa äyrimäärää muuttaa vaan pidetään se aivan
kohdallaan olevana.

32:§ Simo Heikinp. Paukun Joentakaa äyrimäärä 105 alen-
nettiin 90:neen.

33:§ Matti Kaaprenp. Paukun Joentakaa valitus aiheettoma-
na hylättiin.

34:§ Juho Loposen Joentakaa äyrimäärä 42 alennettiin
32:teen.

35:§ Jaakko Pullisen Joentakaa valitus aiheettomana hylät-
tiin.

36:§ Juuso Malkin Joentakaa valitus aiheettomana hylättiin.

37:§ Martti Kinnarin Joentakaa äyrimäärä 10 alennettiin 5
äyriin.

38:§ Aapro Martinp. Hämäläisen Korholanjaamasta valitus
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hylättiin syystä kun katsottiin valittajan äyrimäärä varsin
kohtuulliseksi.

39:§ Martti Kuopan perillisten Korholanjaamsta 37 äyriä
alennettiin 30:neen.

40:§ Heikki Saarisen Korholanjaamasta valitus aiheettoma-
na hylättiin.

41:§ Aatami Pohjalaisen Korholanjaamasta valitus aiheet-
tomana hylättiin.

42:§ Antti Taavetinp. Kiisken Korholanjaamasta valitus ai-
heettomana hylättiin.

43:§ Pekka Kiisken Korholanjaamasta valitus aiheettomana
hylättiin.

44:§ Tuomas Tirrin lesken Korholanjaamasta valitus aiheet-
tomana hylättiin.

45:§ Susanna Ahtiaisen Korholanjaamasta valitus aiheetto-
mana hylättiin.

46:§ Yrjö Jaakonp. Eevan Koselasta, valitus aiheettomana
hylättiin.

47:§ Pekka Matinp. Eevan perillisten Koselasta, valitus, ai-
heettomana hylättiin.

48:§ Heikki Eevan perillisten, Annan valitus hylättiin.

49:§ Leski Maria Oravan Koselasta äyrimäärä 13 alennet-
tiin 10:neen

50:§ Juho Mikonp. Tuokon Koselasta, äyrimäärä 47 alen-
nettiin 35:teen.

51:§ Matti Tuomaanp. Tuokon perillisten Koselasta äyri-
määrä 75 alennettiin 70

52:§ Ville Aataminp. Niukkasen Koukunniemestä valitus
hylättiin, koska valitus ei ollut asiallinen eikä omakohtai-
nen, joten vertotusl ei voinut sitä voimassa olevan asetuk-
sen 84 § nojaten voi valitusta käsitellä julist. v osalta.

53:§ Juho Simonp. Hynnän Koukunniemessä N:o1 aputilan
äyrimäärä 20 alennettiin 5:teen.

54:§ Simo ja Emmanuel Ukkosen Koukunnimeltä aputilan
äyrit 20 alennettin 5:teen.

55:§ Matti Juhonp. Jortikan Koukunniemestä valitus hylät-
tiin, koska valittaja ei omakohtaisesti valittanut, joten tutki-
jalautakunta voimassa olevan asetuksen 84 §:n nojaten ei
voinut ottaa valitusta käsiteltäväkseen, julistettiin valitus-
vastus.

56:§ Martti Myöhäsen perillisten Koukunniemestä äyri-
määrä 60 alennettin 50:neen.

57:§ Jooseppi Wiljonp. Myöhäsen Koukunniemestä va-
lituksesta alennettiin yhteenlaskettu äyrimäärä aputilalta
90:stä 70:neen valitusta suhteesta ei voitu käsitellä, koska
se ei kuulu tutkijalautkunnalle.

58:§ Juho Aapronp. Kiurun Koukunniemestä äyrimäärä 51
alennettiin 40:neen.

59:§ Matti Juhonp. Myöhäsen Koukunnimestä äyrimäärä
137 alennettiin 80:neen.

60:§ Amalia Myöhäsen perillisten Koukunniemestä puoles-
ta valitti valtakirjalla Simo Ep. Myöhänen, tutkijalautakun-
ta, alensi veroäyrit 120-100:taan, asianomainen ei ollut ve-
rotuslautakunnalle jättänyt veroilmoitusta.

61:§ Simo Eljaksenp. Myöhäsen Koukunniemestä äyrimää-
rä 25 alennettin 20:neen.

62:§ Jooseppi Pekanp. Myöhäsen (vanhemp.) valtakirjalla
valitti poikansa Simo, tutkijalautakunta alensi äyrimäärän
49:stä 40:neen.

63:§ Aapro Viilin Koukunniemestä äyrimäärä 31 alennettiin
18:sta.

64:§ Aapro Sp Nuijan Lapanaisista, valituksesta palstatilas-
ta "Lietelä"Hatakkalan kylästä pannut äyrit 25 alennettiin
4:jään äyriin.

65:§ Juho Nuijan lesken Lapanaisista valitus koskeva Joen-
taan kylässä N:o 4 olevan palstatilan äyrimäärä 10 alennet-
tiin 5:teen.

66:§ Aapro Juhonp. Lemmetin Lapanaisista oik. omistajat
(Mikko Hatakka) valitusta ei voitu ottaa huomioon, koska
sen esittäjällä ei ollut valtakirjaa.

67:§ Koska tutkijalautakunta ei enää ehti käsitellä enempää
valituksia, niin keskeytetään tutkijalautakunnan kokous ja
jatketaan sitä maanantaina 28 pnä helmikuuta 1921 klo 9
ap alotetaan Malakin kylästä ja velvoitetaan kaikki tutkija-
lautakunnan jäsenet olemaan saapuvilla

Kokoonkutsujan puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Tuomas Toiviainen
August Susi

Kuva 134-3429

Kunnan valtuusto: 28.02.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan tutkijalautakunnan ko-
kouksessa kunnan talossa Koselassa 28 pnä helmikuuta
1921, läsnä olivat puheenjohtaja Heikki Loponen ja jäse-
net Aleksei Tuokko, Tuomas Toiviainen, Juho Jääskeläinen,
Juho Hämäläinen, Mikko Ahtiainen, Heikki Laurila, Martti
Kuoppa ja Aatami Hämäläinen.

1:§ Jatkettiin 27 pnä keskeytettyä v. 1920 taksoitusluetteloa
vastaan tehtyjen muistutusten käsittelyä alkaen Metsäpirtis-
tä, koska Malakista ja Martinkorholasta ei vielä ollut ketään
saapuvilla toimitusta jatkettiin tästä 68 alkaen.

68:§ Heikki Tahvonp. Suden Metsäpirtistä N:o 1 äyrimäärä
29 alennettiin 20.

69:§ Martti Härkösen Metsäpirtistä valitus aiheettomana
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hyättiin.

70:§ Juho Antinp. Tuokon oik.avustajan Maria Tuokon
Metsäpirtistä äyrimäärä 15 alennettiin 12:sta.

71:§ Matti Laurinp. Tuokon lesken Katrin Metsäpirtistä äy-
rimäärä 35 alennettiin 30.

72:§ Martti Yrjönp. Tuokon Metsäpirtistä äyrimäärä 85
alennettiin 82:teen.

73:§ Heikki Aapronp. Tuokon Metsäpirtistä äyrimäärä pää-
tilalta 100 alennettiin 85:teen.

74:§ Aapro Meskasen lesken Aunen Metsäpirtistä äyrimää-
rä 15 alennettiin 10:neen.

75:§ Yrjö Nuoran Neusaaresta äyrimäärä 15 alennettiin
13:sta.

76:§ Matti Kinnarin Neusaaresta valitus aiheettomana hy-
lättiin.

77:§ Matti Juhonp. Koirasen Raajusta valitus aiheettomana
hylättiin.

78:§ Aleksander Koirasen perillisten Raajusta valitus ai-
heettomana hylättiin

79:§ Matti Antinp. Paksun Raajusta äyrimäärä 24 alennet-
tiin 15:sta.

80:§ Taavetti Lampun Raajusta valitti valtakirjalla poikansa
Jooseppi Lamppu, äyrimäärä 150 alennettiin 135:teen.

81:§ Stepan Laurilan Paloniemestä, valitus aiheettomana
hylättiin.

82:§ Juho Aataminp. Hyytiän Saaroisista valtakirjalla valit-
ti poikansa Aatami Hyytiä tuloilmoituksen virheellisyyden
takia alennettiin äyrimäärä 110:nestä 100:taan.

83:§ Jooseppi Juhonp. Hyytiän Saaroisista äyrimäärä 30
alennettiin 25:teen.

84:§

Salomon Juhonp. Hyytiän Saaroisista valitus aiheettomana
hylättiin.

85:§ Salomon Juhonp. Hyytiän Saaroisista äyrimäärä 17
alennettiin 12:sta.

86:§ Juho ja Aapro Heikinp. Peltosen Saaroisista äyrimäärä
70 alennettiin 60:neen.

87:§ Aapro Juhonp. Peltosen Saaroisista äyrimäärä 48 alen-
nettiin 30:neen.

88:§ Matti Maunonp. Hämäläisen perillisten Saaroisista va-
litus aiheettomana hylättiin.

89:§ Matti Hatakan lesken Katrin Saaroisista valitus aiheet-
tomana hylättiin.

90:§ Kaapro Torikan Saaroisista äyrimäärä 31 alennettiin
25.

91:§ Matti Heikinp. Peltosen Saaroisista valitus aiheettoma-
na hylättiin.

92:§ Jaakko Martinp. Kiisken Saaroisista, äyrimäärä 70
alennettiin 65.

93:§ Antti Kiisken Saaroisista valitus aiheettomana hylät-
tiin (valtakirjalla Jaakko Kiiski).

94:§ Juho Kaaprenp. Hyytiän perillisten Saaroisista äyri-
määrä 27 alennettiin 20:neen.

95:§ Salomon Paavonp. Ahtiaisen Saaroisista äyrimäärä
140 alennettiin 100:taan.

96:§ Herman Kiiskilä Saaroisista äyrimäärä 30 alennettiin
27:ään.

97:§ Antti Kiiskilä Saaroisista äyrimäärä 31 alennettiin 25.

98:§ Heikki Aataminp. Peltosen Saaroisista äyrimäärä 41
alennettiin 35:teen.

99:§ Juho Simonp. Ahtiaisen leski Helenan Saaroisista äy-
rimäärä 35 alennettiin 25:teen.

100:§ Matti Laurinp. Ahtiaisen Saaroisista valitus aiheetto-
mana hylättiin.

101:§ Mikko Ahtiaisen Saaroisista kaupasta pannut äyrit 25
alennettiin 15.

102:§ Juho Matinp. Ahtiaisen Saaroisista äyrimäärä 47
alennettiin 35teen.

103:§ Vilppo Kurrin Saaroisista äyrimäärä 72 alennettiin
65teen sen takia kun tuloilmoituksesta oli jäänyt pois työ-
palkkoja.

104:§ Martti Korkka Sunikkalasta, äyrimäärä 10 alennettiin
5.

106:§ Kaapro Mikonp. Paukku Sunikkalasta valitus perus-
telemattomana hylättiin.

107:§ Aapro Hämäläisen perilliset Sunikkalasta äyrimäärä
28 alennettiin 23:meen.

108:§ Heikki Koposen Taipaleesta äyrimäärä 54 alennettiin
40:neen.

109:§ Juho Lagströmin Taipaleesta äyrimäärä 34 alennettiin
25:teen.

110:§ Kaarlo Fastin leski Katrin Taipaleesta 40 alennettiin
20:neen.

111:§ Juho Sp Laulajainen Taipaleesta äyrimäärä 65 alen-
nettiin 40:neen.

112:§ Tullivartia Teodor Anttinen Taipaleesta äyrimäärä
115 alennettiin 65:teen syystä koska tuloilmoituksesta ei ol-
tu aikanaan tehty tarpeellisia poistoja.

113:§ Tullivartia Edv. Markström Taipaleesta äyrimäärä
131 alennettin 65:een syystä kun tuloilmoituksesta ei ollut
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tehty tarpeellisia poistoja.

114:§ Tullivartia Viktor Teikarin Taipaleesta äyrimäärä 117
alennettiin 65:teen.

115:§ Yrjö Tuokon Taipaleesta äyrimäärä 107 alennettiin
80:neen syystä kun tuloilmoituksesta ei ollut tehty tarpeel-
lisia poistoja.

116:§ Kaapre Hyytiän perill. Jaakko Hyytiä Vanhastajaa-
masta äyrimäärä 120 alennettiin 100:taan.

117:§ Aatami ym. Aleksanterinp. Hämäläinen Vanhastajaa-
masta äyrimäärä 50 alennettiin 35:een.

118:§ Salomon Peltosen perillisten Vanhastajaamasta äyri-
määrä 110 alennettiin 95:teen.

119:§ Yrjö Karvasen Vanhastajaamasta äyrimäärä 35 alen-
nettiin 30:neen.

120:§ Aapro Hämäläisen Vanhastajaamasta äyrimäärä 40
alennettiin 35:teen.

121:§ Taavetti Antinp. Hämäläinen Vanhastajaamasta äyri-
määrä 58 alennettiin 30:neen.

122:§ Vilppo Hämäläisen perilliset Vanhastajaamasta äyri-
määrä 50 alennettiin 40:neen.

123:§ Juho Kaarlenp. Hämäläisen Vanhastajaamasta äyri-
määrä 70 alennettiin 50:neen.

124:§ Konstantin Tuokon perill. N. Olkkonen Lapanaisista
34 alennettiin 25.

125:§ Joonas Laulajaisen perilliset Vanhastajaamasta äyri-
määrä 40 alennettiin 35 (tulos alen. ei ollut).

126:§ Simo Aapronp. Suden Vanhastajaamasta äyrimäärä
70 alennettiin 60:neen.

127:§ Arvi ja Kustaa Kiisken Vanhastajaamasta äyrimäärä
40 alennettiin 35:teen.

128:§ Heikki Tuokon Vanhastajaamasta äyrimäärä palstati-
lalta 10 alennettiin 5.

129:§ Heikki Aatp. Hämäläisen Vanhastajaamasta äyrimää-
rä 45 alennettiin 40.

130:§ Mikko Ahtiaisen leskeltä Vanhastajaamasta äyrimää-
rä 11 alennettiin 10:neen.

131:§ Juho Vilponp. Hämäläisen leski Vanhastajaamasta
äyrimäärä 15 alennettiin 13.

132:§ Matti Paavonp. Peltosen lesken Vanhastajaamasta äy-
rimäärä 25 alennettiin 23.

133:§ Mikko Tavastin lesken Vanhastajaamasta äyrimäärä
20 alennettiin 18, tuloilmoitus puuttuu.

134:§ Juho Loposen leski Aune äyrimäärä 39 alennettiin 25.

135:§ Tahvo Heikinp. Peltosen Viisjoelta äyrimäärä koko-
naan poistettiin.

136:§ Aapro Heikinp. Peltosen Vanhajaamasta äyrimäärä
35 alennettiin 30.

137:§ Matti Heikinp. Peltosen Vanhastajaamasta äyrimäärä
48 alennettiin 30:neen.

138:§ Tahvo Haapsaaren lesken Katrin Vanhastajaamasta
valitus hylättiin aiheettomana.

139:§ Matti Juhonp. Hämäläisen Vanhastajaamasta äyri-
määrä 21 alennettiin 10.

140:§ Juho Hämäläisen lesken Vanhastajaamasta äyrimäärä
30 alennettiin 28:saan.

141:§ Heikki Juhonp. Hämäläisen lesken Susannan Vanhas-
tajaamasta äyrimäärä 51 alennettiin 35:teen

142:§ Juho Simonp. Hämäläisen Vanhastajaamasta äyri-
määrä 20 alennettiin 16.

143:§ Martti Paavonp. Peltosen Vanhastajaamasta äyrimää-
rä 40 alennettiin 35.

144:§ Heikki Hämäläisen perillisten Vanhastajaamasta äy-
rimäärä 20 alennettiin 15:sta.

145:§ Juho Martinp. Hämäläisen Vanhastajaamasta palsta-
tilalla alennettiin 8 äyristä 2:teen ja päätilalla 28:sta 26:teen.

146:§ Juho Rajahalme Viisjoelta äyrimäärä 19 alennettiin
13:sta.

147:§ Martti Antinp. Peltosen Viisjoelta äyrimäärä 61 alen-
nettiin 30:meneen tuloilmoituksen virheellisyyden takia.

148:§ Martti Laulajaisen Viisjoelta valitus aiheettomana hy-
lättiin.

149:§ Salomon Laulajainen Viisjoelta valitus aiheettomana
hylättiin.

150:§ Mikko Tuomaanp. Ahtiaisen Viisjoelta äyrimäärä 69
alennettiin 35:teen.

151:§ Simo Tuomaanp. Ahtiaisen Viisjoelta 57 äyriä alen-
nettiin 42:teen.

152:§ Heikki Tuomaanp. Ahtiainen Viisjoelta äyrimäärä 15
alennettiin 13:sta.

153:§ August Aapronp. Peltonen Viisjoelta äyrimäärä 45
alennettiin 35:teen.

154:§ Martti Paavonp. Ahtiaisen Viisjoelta äyrimäärä 50
alennettiin 41:teen.

155:§ Matti Martinp. Peltosen perilliset Viisjoelta äyrimää-
rä 17 alennettiin 15:sta.

156:§ Matti Aataminp. Hinkkasen Viisjoelta valitus aiheet-
tomana hylättiin.

157:§ Martti Mikonp. Peltosen Viisjoelta äyrimäärä 75
alennettiin 55:teen.

158:§ August Pullisen Viisjoelta äyrimäärä 15 alennettiin
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14:sta.

159:§ Aapro Matinp. Eevan Viisjoelta äyrimäärä 16 alen-
nettiin 12:sta.

160:§ Elias Juhonp. Myöhänen Koukunniemestä äyrimäärä
70 alennettiin 60:neen.

161:§ Juho Rauhalan Neusaaresta äyrimäärä 35 alennettiin
25:teen.

162:§ Juho Metson Metsäpirtistä äyrimäärä 5 alennettiin 2.

163:§ Sergei Jäsken Lapanaisista valitus aiheettomana hy-
lättiin.

164:§ Antti Hännikäisen Paloniemestä äyrimäärä alennet-
tiin 42:sta 30:neen.

165:§ Juho Juhonp. Hynnän Koukunniemestä äyrimäärä
111 alennettiin 45:teen.

166:§ Vilhelm Juntsonin Koselasta äyrimäärä 300 alennet-
tiin 220:neen, nyt vasta jätetyn talousilmoituksen perusteel-
la jossa ei kumminkaan ollut ilmoitettu myyntivoittoa.

167:§ Paavo Taavetinp. Oravalta Koselasta äyrimäärä 49
alennetaan 46:teen.

168:§ Taavetti Antinp. Ahtiaisen Korholanjaamasta äyri-
määrä 40 alennettiin 35:teen.

169:§ Edvard Suden Metsäpirtistä äyrimäärä 54 alennettiin
25:teen.

170:§ Räätäli Simo Tahvonp. Suden Metsäpirtistä äyrimää-
rä 30 alennettiin 25:teen.

171:§ Juho Tuokon Koukunniemestä äyrimäärä 30 alennet-
tiin 10:neen.

172:§ Heikki Jaakonp. Laulajainen Koukunniemestä äyri-
määrä 31 alennettiin 15:sta.

173:§ Kunnallislautakunnan esimiehen Jooseppi Eevan Ko-
selasta äyrimäärä 175 alennettiin 147:mään.

174:§ Juho ja Anna Jääskeläisen Saaroisista äyrimäärä 138
alennettiin 120:neen.

175:§ Tahvo Antinp. Hyytiän Saaroisista kaupasta pannut
äyrit 75 alennettiin 50:neen.

176:§ Juho Heikinp. Peltosen Saaroisista N:o 2 äyrimäärä
28 pysytettiin.

177:§ Kauppias Heikki Myöhäsen Korholanjaamasta omis-
tamalta palstatilalta pannut äyrit 6 äyriä alennettiin 3:meen
syystä koska ei palstatilaa voitu jättää kokonaan verottamat-
ta.

178:§ Metsäpirtin kunnan Telefooni yhtiön äyrit 10 poistet-
tiin kokonaan.

179:§ Tulliv. Kaarlo Kalvesmäen Vanhajaamasta virkata-
loista pannut äyrit 125 alennettiin 118 ja aputilasta Saaroi-

sissa pannut äyrit 10 alennettiin 5:teen (tuloilmoitusta ei ol-
lut jätetty)

180:§ Tullivartia Juho Häsäsen Vanhastajaamasta äyrimäärä
107 alennettiin 60:neen.

181:§ Pekka Paavonp. Orava Koselasta äyrimäärä 55 alen-
nettiin 50:neen.

182:§ Opettaja K.A. Sihvon Metsäpirtistä äyrimäärä 90
alennettiin 76:teen.

183:§ Opettajatar Vivi Teljan Metsäpirtistä äyrimäärä 80
alennettiin 55:teen.

184:§ Opettaja Tuomas Toiviaisen Terenttilästä äyrimäärä
75 alennettiin 65:teen.

185:§ Tullivartia Artturi (?) äyrimäärä 117 alennettiin
60:neen.

186:§ Tulliv. A. Kannuksen äyrimäärä 77 alennettiin
50:neen.

187:§ Tullipäällysmies K. Hölfors äyrimäärä 137 alennet-
tiin 70:neen.

188:§ Tulliv. K.A.Saarinen äyrimäärä 135 alennettiin
70:neen .

189:§ Tulliv. Samuel Sorvali äyrimäärä 85 alennettiin
54:ään.

190:§ Tulliv. J. Junnin äyrimäärä 66 alennettiin 35:teen.

191:§ Tulliv. A. Hämäläisen äyrimäärä 45 alennettiin 28.

192:§ Tulliv. Aapro Lemmetin äyrimäärä 29 alennettiin 15.

193:§ Tulliv. Tahvo Vanhasen äyrimäärä 95 alennettiin
55:teen.

194:§ Tulliv. J Metson äyrimäärä 80 alennettiin 50:neen.

195:§ Tulliv. Emil Tuohiojan äyrimäärä 37 alennettiin
30:neen.

196:§ Rajaviskaali W. Wuorelan äyrimäärä 170 alennettiin
110:neen tuloilmoituksessa huomattujen virheellisyyksien
takia.

197:§ Martti Kuopan Martinkorholasta äyrimäärä 50 alen-
nettiin 40:neen.

198:§ Kaupank. T.P. Heikkisen äyrimäärä 95 alennettiin
70:neen.

199:§ Kanttori Mikko Jortikan äyrimäärä 46 alennettiin
30:neen.

200:§ Kunkin valittajan verotusvalitus ratkaistiin erikseen
ja julistettiin valitusosotus, tähän asti toimitettu verotus on
tutkittu jokaisen valittajan kohdalla verotusluettelon lop-
puun.

201:§ Tutkijalautakunta kokoontuu ratkaisemaan tilivelvol-
listen verotuksia aikanaan sen jälkeen kuin verotuslauta-
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kunta on heidät verolle saattanut.

202:§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin opettajat tutkijal. jä-
senet T Toiviainen ja J. Jääskeläinen.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja havaittu päätösten mukai-
sesti tehdyksi.
Tuomas Toiviainen
J. Jääskeläinen

Salakuljetus kaakkoisella rajalla
Kohtaukset tullimiesten ja salakuljettajien välillä alkaneet
tulla aivan jokapäiväisiksi tapauksiksi. Kokonaisia perheita
salakuljetuksen palveluksessa.

Salakuljetus ja sen yhteydessä kommunistisen kiihotuskir-
jallisuuden ja maanalaisen postin kuljetus kaakkoisella ra-
jalla on viime aikoina suuresti vilkastunut. Seurauksena täs-
tä on ollut kohtaukset toiselta puolen tullimiesten, tullipolii-
sin, suojeluskuntalaisten ja rajavartiostojen ja toiselta puo-
len salakuljettajien välillä ovat käyneet jokapäiväisiksi.

Niinpä kohtasi tullivartija H. Sorvali v.k. 28 p:n vastaise-
na yönä Metsäpirtissä Salokylän kohdalla lähellä rajaa kak-
si hiihtäen Venäjälle menossa olevaa miestä. Nämä, huo-
mattuaan tullimiehen, hyppäsivät heti suksiltaan avaten ki-
vääreistään kiivaan tulen Sorvalia kohden. Vaikka salakul-
jettajat ampuivat useita kymmeniä laukauksia, ei onneksi
ainoakaan kuula osunut maaliinsa, yhden kyllä sipaistessa
tullimiehen suksisauvaa. Sorvali vastasi ammuntaan paril-
lakymmenellä laukauksella, pimeän vuoksi kuitenkaan osu-
matta. Lopulta salakuljettajat pakenivat jättäen tullimiehen
saaliiksi yli 30 kg painavan lihasäkin. Keitä salakuljettajat
olivat, ei ole tiedossamme.

Viime kuun lopulla kohtasi tullivartija S. Myöhänen Mus-
tallaojalla lähellä Metsäpirtin Taipaletta kolme hevoskuor-
maa, jotka olivat menossa Venäjälle päin. Myöhäsen vaa-
tiessa ensimmäisen kuorman ajajalta nähtäväkseen tavaran-
kuljetuslupaa, vastasi mies, että lupapaperit ovat jälkimmäi-
sen kuorman ajajalla. Myöhäsen kääntyessä tämän puoleen
iski mies häntä jollain samassa hypäten kuormalleen koko
hevosjonon lähtiessä ajamaan hurjaa vauhtia kohti Laatok-
kaa. Kun Myöhäsellä tapaturman sattuessa ei ollut mukana
kivääriä, hän kun oli vain sattumalta liikkeessä, taskuasetta
ei hänellä ole olemassakaan, pääsivät salakuljettajat pake-
nemaan. Heidän jälkensä osoitti kuormien ajaneen Laato-
kan jäälle ja sieltä sitten kääntyneen kohti Pietaria.

Maakansa 3.3.1921

Kunnan valtuusto: 06.03.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalossa Koselassa 6 pnä maaliskuuta 1921 läsnä
olivat puheenjohtaja ja 18 valtuuston jäsentä ja poissa val-
tuuston jäsenet Martti Eeva ja Aleksander Hämäläinen.

1:§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2:§ Luettiin valtuustolle korkeimman hallinto-oikeuden

Kuva 2: Joentaan koulu

päätös koskeva kunnassa aikanaan toimitetun v. 1919 kun-
nallistaksoituksen kumoamista, päätöksen johdosta päätti
valtuusto heti valita v. 1919 kunnallisverotusta suorittamaan
uuden taksoituslautakunnan.

3:§ Vuoden 1919 verotusta toimittavaan verotuslautakun-
taan valittiin:
Arkuntanhuasta N:o 11 Heikki Koskivaara,
Haapsaaresta Tahvo Salomonp. Haapsaari,
Hatakkalasta Heikki Augustinp. Hatakka,
Joentakaa, Aapro Lemmetti
Korholanj. ja Malaki Matti Tuomaanp. Ahtiainen ja Kaapre
Pohjalainen
Koselasta Aleksander Orava ja Martti Eeva
Koukunniemestä Simo Juhonp. Hynnä
Lapanaisista Wilppo Wilpunp. Susi
Martinkorholasta Heikki Piiranen
Metsäpirtistä Aapro Martinp. Tuokko/vanhempi ja opettaja
K.A. Sihvo
Raajusta Pekka Nuutinp. Korpelainen
Saaroisista kalast. Jooseppi Hyytiä. kaupp. Antti Hyytiä ja
maanv. Jaakko Kiiski.
Sunikkalasta Aapro Myöhänen,
Taipaleesta Heikki Koponen,
Terenttilästä Mikko Wiskari,
Vanhastajaamasta Simo Kp. Hyytiä,
Wiisjoelta Martti Mikonp. Peltonen.

4:§ Erityistä tutkijalautakuntaa ei päätetty valita vaan tutkii
valtuusto tehdyt valitukset.

5:§ Kunnallislautakunnan esimiehelle Jooseppi Eevalle
myönnettiin kalliinajan palkankorotusta kuluvalta vuodelta
kaksisataa (200) mrkkaa kuukaudessa 16 äänellä 3 vastaan.

6:§ Ent.tal. Grikorja Tuokon anomus päästä asumaan kun-
nan omistamaan ent. taloonsa erinäisillä ehdoilla hylättiin.

7:§ Konnitsan maamieskoulun anomus saada avustusta kun-
nalta hylättiin.

8:§ Suomen Metsäkeskus O/Y:n kirjelmä koskeva osakkai-
den ottoa mainitussa O/Yssä, ei antanut valtuuston puolesta
aihetta toimenpiteisiin.

9:§ V. 1920 taksoituslautakunnalle annetaan toimeksi verot-
taa mainitulta vuodelta täällä majailevat sotilasviranomaiset
sekä inkeriläiset pakolaiset.
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10:§ Päätettiin Rautatiehallitukselta anoa että Hiitola-
Raasulin radalle järjestettäisiin toinen matkustajajuna, joka
lähtisi Raudusta klo 2 i.p.p. ja Hiitolasta klo 7 ip. Anomuk-
sen tekijäksi valtuutetaan kansanedustaja Matti Valkonen.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu Metsä-
pirtissä 6pnä maliskuuta 1921.
Juho Korkka
Juho Hinkkanen

Julkiluettu 6/III -21
Heikki Loponen

Kahakka salakuljettajain ja tullivarti-
jain välillä Raudussa
Tullivartija Antti Paksu haavoittunut vaarallisesti

Toissa yönä klo 12 aikaan yritti suurempi joukko salakul-
jettajia kulkea rajan yli Raudun Korleella niinsanotun Lu-
misuon kohdalta. Kun tullivartijat yrittivät heitä estää, ava-
sivat salakuljettajat heitä vastaan tulen sillä seurauksella, et-
tä tullivartija Antti Paksu sai kuulan oikeaan olkapäähänsä
ja toisen kasvoihin. Varsinkin viimemainittu kuula teki tu-
hoisaa jälkeä repien poskilihakset suurille haavoille. Haa-
voittunut vietiin eilen Viipurin lääninsairaalaan, jossa häntä
hoidetaan. Hänen tilansa on vaikea, mutta ei hengenvaaral-
linen.

Myöhemmin ilmoitetaan: Salakuljettajain, joita oli kymme-
nen kivääreillä varustettua miestä, tarkoituksena näyttää ol-
leen murhata tullivartija Paksu, joka koko toiminta-aikansa
on esiintynyt erittäin pontevasti heitä vastaan. Muutamia
heistä oli saatu kiinni, mutta useimmat pääsivät pakene-
maan Venäjän puolelle.

Tarkempia tietoja emme ole onnistuneet saamaan.

Käkisalmen Sanomat 15.3.1921

Veriset nurkkatanssit Sakkolassa
Yksi sotilas kuollut, toinen haavoittunut

Viime sunnuntaina pidettiin Sakkolan Taipaleessa Antti
Meskasen talossa nurkkatanssit, joihin tuli myöskin muuta-
mia rannikkotykistörykmentin sotilaita lähellä sijaitsevalta
Järisevän patterilta.

Sotilaiden ja paikkakunnan siviilinuorukaisten välillä kuu-
luu olleen vanhaa kaunaa, joka tanssitilaisuudessa sukeu-
tui ilmitappeluksi. Kahakassa, jonka yksityiskohdista em-
me ole saaneet tarkempia tietoja sai Uudenkirkon pitäjäs-
tä kotoisin oleva sotilas Emil Rokka puukoniskun solisluun
kohdalle, jolloin valtimo katkesi ja haavoitettu myöhemmin
kuoli verenvuotoon. Myöskin Nuijamaalta kotoisin oleva
sotilas Aukust Tastula sai kahakassa puukonhaavan kaina-
lonsa alle, mutta ei se ole hengenvaarallinen.

Tapahtuman johdosta on toimitettu poliisikuulustelu ja kak-
si henkilöä pidätetty.

Käkisalmen Sanomat 15.3.1921

Kuva 3: Matti Loposen talo Koukunniemessä

Sotilas Rokan murha
Syyllisenä Sakkolan Taipaleessa tapahtuneeseen sotilas Ro-
kan murhaan on pidätetty ja Viipurin lääninvankilaan passi-
tettu ehdonalainen Simeon Tuokko. Tutkintoa varten on pi-
dätetty myöskin eräs toinen henkilä, mutta kun hänen syyl-
lisyyttään ei vielä ole selvitetty, emme tahdo hänen nimeään
mainita.

Käkisalmen Sanomat 17.3.1921

Ilmoituksia
Se tunnettu henkilö, jonka mustaharja hevonen työreen
edessä oli allekirjoittaneen hevosen vieressä Raudun ase-
malla torstaina 17 päivänä t.k. kello 3,30 otti allekirjoitta-
neen reestä rekinahkan, niin pahempia seurauksia välttäen
tuokoon sanotun nahkan Raudun as. poliisi Tapanaiselle, tai
allekirjoittaneelle kotiin.

Metsäpirtissä maaliskuun 18. p. 1921
Jooseppi Eeva,
Kunnallislautak. esimies

Todistus
Todistus N:115

Karjalan Kaartin Rykm 1 patalj 1 komppanian päällikön
pyynnöstä todistamme, että Karjalainen Jooseppi Metsä-
pirtin pitäjän Terenttilän kylästä on vapaaehtoisena ottanut
osaa vapaustaisteluun. Liittyi Metsäpirtin suojeluskuntaan 8
pnä Helmikuuta 1918, otti osaa taisteluihin vihollisen tulen
alla 16.2.18 - 16.5.18 Raudun, Lipolan, Kauksamon, Kiven-
navan ja Terijoen taisteluissa. Vapautettu rintama toimin-
nasta ala-ikäisenä K.K.Rykm 20.6.18.
Suojeluskunta kuului 1.1.-16.5.18 välisenä aikana Suomen
sotajoukkojen ylipäällikön käskyn alle kuuluen ensin Kar-
jalan Armeijakunnan Isen Rykm. Myöhemmin eversti Arn-
feldin (?) ryhmän komentoon.

Simon Susi

Metsäpirtin suojeluskunnan arkisto

Kunnan valtuusto: 11.04.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan Tutkijalautakunnan ko-
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kouksessa kunnantalossa Koselassa huhtikuun 11 päivänä
1921 jossa kokouksessa olivat saapuvilla tutkijalautakun-
taan kuuluvat jäsenet: puheenjohtajana kunnanvaltuuston
puheenjohtaja H. Loponen, jäsenet Mikko Ahtiainen, Heik-
ki Laurila, Aleksei Tuokko, Simo Susi, Martti Kuoppa, Au-
gusti Susi, Juho Jääskeläinen, Nikolai Timofejeff ja Tuomas
Toiviainen sekä Aatami Hämäläinen.

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi ja kokoontui se ratkaise-
maan valituksia siitä verotuksesta, jotka kunnan taksoitus-
lautakunta oli kokouksessaan viime maaliskuun 26 päivänä
asettanut aikaisemman verotuksen jatkokäsittelyssä.

2:§ Otettiin talollisen Simo Ukkosen Koukunniemen kyläs-
tä valitus käsiteltäväksi siitä, että Sakkolan kunta on verot-
tanut häntä 3000 markan tuloista siitä kiinteistöstä mikä si-
jaitsee Sakkolan kunnassa, mutta on jo tullut yhdessä pääti-
lan kanssa Metsäpirtissä verotetuksi, anoo vähennettäväksi
30 veroäyriä päätilan verotuksesta. Mutta Tutkijalautakun-
ta katsoi ei olevan aihetta tässä suhteessa verotusta muut-
taa syystä että valitusaika Tutkijalautakunnan mielestä on
jo umpeen kulunut, koska se valitus olisi kuulunut käsitel-
täväksi tutkijalautakunnassa helmik. 26 pnä 1921.

3:§ Inkeriläisen verotetun Susanna Nässin Metsäpirtin pii-
rissä verotus kumottiin kokonaan.

4:§ samoin inkeriläisen Juho Läärän Metsäpirtin piirissä ve-
rotus kumottiin.

5:§ Inkeriläisen Juho Mönkäreen Puikkolan piiristä vero-
määrä 4 äyriä alennettiin kahteen äyriin.

6:§ Susanna Tienarin Viisjoen piiristä verotus 3 äyriä ku-
mottiin ja hänen miehensä Yrjö Tienarin veroäyri 7 äyriä
alennettiin 5 äyriin.

7:§ Heikki Mikonp. Rännälin Viisjoen piiristä veromäärä 4
äyriä alennettiin 3 äyriin.

8:§ Heikki Nässin Viisjoen piiristä veromäärä 4 äyriä alen-
nettiin 3 äyriin.

9:§ Paavo Hokkaan Viisjoen piiristä äyrimäärä 4, alennettiin
3 äyriin.

10:§ Matti Koljonen Puikkolan piiristä äyrimäärä 4 alnnet-
tiin 3 äyriin.

11:§ Tuomas Korkan Viisjoen piiristä äyrimäärä 4 alennet-
tiin 3 äyriin.

12:§ Juho Myllärin Viisjoen piiristä verotus 4 äyriä kumot-
tiin.

13:§ Matti Jääskeläisen Viisjoen piiristä veromäärä 7 äyriä
alennettiin 3 äyriin.

14:§ Jaakko Makaran Viisjoen piiristä äyrimäärä 4 alennet-
tiin 3 äyriin.

15:§ Mikko Myllärin Metsäpirtin piiristä veromäärä 4 äyriä
alennettiin 3 äyriin.

16:§ Mikko Iljamin Viisjoen piiristä veromäärä 4 äyriä alen-

nettiin 3 äyriin

17:§ Liisa Honkasen veromäärä 3 äyriä alennettiin 2 äyriin,
Viisjoen piiri.

18:§ Mikko Puloffin Viisjoen piiristä äyrimäärä 4 alennet-
tiin 3 äyriin.

19:§ Matti Nässin Viisjoen piiristä veromäärä 4 äyriä alen-
nettiin 3 äyriin.

20:§ Heikki Lemetin Metsäpirtin piiristä veromäärä 4 äyriä
alennettiin 3 äyriin.

21:§ Maria Rautasen veromäärä 3 äyriä alennettiin 2 äyriin
(Metsäpirtin piiri)

22:§ Alikersantti Otto Rydbergin veromäärä 78 äyriä alen-
nettiin 35 äyriin.
Kersantti Toivo Pollarin veromäärä 92 äyriä alennettiin 50
äyriin.
Kersantti Pekka Parviaisen veromäärä 80 äyriä alennettiin
50 äyriin.
Kersantti Niilo Kosken veromäärä 13 äyriä alennettiin 10
äyriin.
Kersantti Juho Kirveen veromäärä 72 äyriä alennettiin 45
äyriin.
Kersantti Matti Kaartisen veromäärä 82 äyriä alennettiin
50 äyriin.
Jääk.Vääpeli Matti Savolaisen 94 äyriä alennettiin 50 äy-
riin.
Luutnantti S.I.Aution veromäärä 250 äyriä alennettiin 150
äyriin.
Luutnantti Y.J. Hanslinin veromäärä 145 äyriä alennettiin
90 äyriin.
Jääk.luutnantti A. Elomaan veromäärä 145 äyriä alennettiin
95 äyriin.
Kersantti Hakkaraisen veromäärä 70 äyriä alennettiin 50
äyriin.

23:§ Inkeril. Vilppo Tuokon veromäärä 7 äyriä alennettiin 4
äyriin.

24:§ Aliksanteri Iljin Metsäpirtin piirissä veromäärä 4 äyriä
alennettiin 3 äyriin.

25:§ Matti Tynnin Metsäpirtin piiristä veromäärä 4 äyriä
pysytettiin.

26:§ Juho Raunion Metsäp. piirin veromäärä 4 äyriä alen-
nettiin 3 äyriin.

27:§ Tutkijalautakunnan puolesta Maaherran viraston tä-
män vuoden verotusvalituksiin vastaamaan ja selityksiä an-
tamaan valittiin puheenjohtaja Heikki Loponen, opett. T.
Toiviainen ja taloll. Aatami Hämäläinen.

28:§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin opett. J. Jääskeläinen
ja T. Toiviainen.

Kokouksen puuolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja tarkastettu samassa tilaisuudessa
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Tuomas Toiviainen
J. Jääskeläinen

Kuva 134-3449

Osallistumistodistus: 15.04.1921
Täten saan pyynnöstä todistaa, että talollisen poika Juho
Matinpoika Tuokko Metsäpirtin Korholanjaamasta toimi
vapaussodan aikana v 1918 vapaaehtoisena sotilaana hel-
mikuun 1 p:stä saman vuoden toukokuun 25 päivään, ollen
ensin harjoitusleirillä Metsäpirtin kirkolla ja sittemmin ra-
javartiossa Räikkölä nimisessä vartiopaikassa Metsäpirtissä

Huhtikuun 15 p:nä v 1921

Jalmari Hatakka
Silloinen Vartiopäällikkö

Suojeluskunta, Jalmari Hatakan kirje

Samanlaisia todistuksia annettiin kymmenittäin.
Rajavartiopaikkoja oli ainakin Lehtimetsässä, Tapparissa,
Räikkölässä ja Joentaalla.

Kunnan valtuusto: 18.04.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
18 pnä huhtik. 1921, läsnä olivat valtuuston jäsenet kaikki
paitsi puheenjohtaja Heikki Loponen. Puhetta johti varapu-
heenjohtaja Salomon Laulajainen.

1:§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2:§ Karjalan kannaksen kuntien yhteinen piirimielisairaa-
la hanke hylättiin, kun katsottiin sen tulevan kunnalle liian
kalliiksi.

3:§ Pekka Urpasen anomus saada verovapaus, hylättiin.

4:§ Kunnan karjakon palkka korotettiin 100 Smk: 150
Smk.kk.

5:§ Kulovalkean sammutustyön johtajille määrättiin pal-
kaksi SMk 15. työpäivältä.

6:§ Juho Rajahalmen anomus aiheettomana hylättiin.

7:§ Maalaiskuntien liittyminen liittoon jätettiin seuraavaan
kokoukseen.

8:§ Wiipurin Raittiuspiirin avustusanomus hyljättiin.

9:§ Räisälän kansanopiston avustus anomus hyljättiin.

10:§ Postihallituksen päätökseen tyydyttiin.

11:§ Kauppa ja Teollisuusministeriön kierto kirjeet luettiin.

12:§ Elintarve lautakunnalle myönnettiin toiminta aikaa 15
päin toukokuuta.

13:§ Lautakunnan esitys rajan vartioimisesta ei antanut ai-
hetta enempiin toimiin.

14:§ Metsäpirtin maamiesseuralle myönnettiin 500 Smk.

15:§ Päätettiin perustaa Joentaan piirin kansakoulu, joka
aluksi tulee toimimaan vuokrahuoneistossa, ja tulee toi-
mimaan miesopettajan kouluna. Palkka eduiksi opettajalle
päätettiin 400 Smk kunnan palkka, asuntoetujen korvausta
200 Smk vuodessa, luontaisetujen korvausta Smk 500 vuo-
dessa ja vapaa valo ja polttopuut. Asunto ja luontaisetujen
korvaus jäävät pois, niin pijan kuin koululle on saatu oma
koulurakennus ja tonttimaa. Koulu alkaa toimintansa 1 pnä
elok: 1921. valtio apua anomaan valittiin johtokunnan esi-
mies.

16:§ Joentaan piirin kansakoulun johtokuntaan valittiin Au-
gusti Susi, Alex Hyytiä, Juho Korkka, Juho Kuoppa, Antti
Ryyppö, Jaakko Paukku, koollekutsujana Juho Kuoppa.

17:§ Joentaan piirin kansakoulun johtokunta velvoitettiin
hankkimaan vuokrahuoneisto, ja esittämään valtuustolle.

18:§ Koukunniemen kyläläisten tieasija lykättiin seuraa-
vaan kokoukseen.

19:§ Otettiin käsiteltäväksi vuoden 1919 veroitus ja ensim-
mäisenä valittajana oli Mikko Trohvimoff veroitettu 35 äy-
rillä ja alennettiin 25 äyriin.

20:§ Paavo Jeremejeff, joka oli veroitettu 135 äyrillä valitti,
että hänen äyrinsä olisi alennettava 35 äyrillä. Alennettiin
100 äyrin eli poistettiin 35 äyriä.

21:§ Juho Repo valitti että hänellä on liikaa kun oli veroi-
tettu 30 äyrillä. Poistettiin 5 äyriä.

22:§ Matti Juhonp. Hyytiä oli veroitettu 30 äyrillä. Pyysi
poistettavaksi 15 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

23:§ Heikki Hatakka veroitettu 18 äyriä pyysi poistettavaksi
5 äyriä. Pysytettiin entisellään.

24:§ Heikki Leppänen oli veroitettu 10 äyriä. Pysytettiin en-
tisellään.

25:§ Heikki Maunonp. Hatakka Hatakkalasta veroitettu 135
äyriä. Pyysi poistettavaksi 45 äyriä. Poistettiin 10 äyriä.

26:§ Simo Hynnä veroitettu 20 äyrillä. Pysytettiin.

26:§ Juho Susi veroitettu 10 äyriä pyysi poistettavaksi 3 äy-
riä. Pysytettiin.

27:§ Aatami Kyllästisen leski veroitettu 15 äyriä. Pyysi pois
10 äyriä. Pysytettiin.

28:§ Paavo Pusa Joentaka, veroitettu 135 äyriä. Pyysi pois
35 äyriä. Pysytettiin entisellään.

29:§ Aleksanteri Torikka veroitettu 35 äyrillä. Pyysi pois-
tettavaksi 10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

30:§ Johan Reponen verotettu 18 äyriä pyysi pois 6 äyriä.
Pysytettiin entisellään.

31:§ Jaakko Pullinen veroitettu 50 äyrillä, pyysi pois 15 äy-
riä. Poistetaan 5 äyriä.

32:§ Simo Heikinp. Paukku veroitettu 45 äyriä, pyysi pois
5 äyriä. Pysytettiin entisellään.
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33:§ Tahvo Suikkanen veroitettu 45 äyriä pyysi pois 10 äy-
riä. Pysytettiin entisellään.

34:§ Jaakko Heikinp. Paukku veroitettu isän nimellä 54 äy-
riä, pyysi pois 14 äyriä. Poistettiin 9 äyriä (45).

Korholanjaama

35:§ Aapro Hämäläinen veroitettu 120 äyrillä, pyysi pois
20 äyriä ja moitti suhdetta. Valtuusto päätti pysyttää enti-
sellään.

36:§ Mikko Simonp. Peltonen veroitettu 225 äyrillä, pyy-
si poistettavaksi niin että tulee ne olemaan alle kaksisataa.
Päätettiin poistaa 25 äyriä.

37:§ Simo Susi veroitettu 18 äyriä, pyysi pois 8 äyriä. Pää-
tettiin poistaa 5 äyriä.

38:§ Martti Ahtiainen, veroitettu 35 äyriä, pyysi pois 10 äy-
riä. Poistettiin 5 äyriä.

39:§ Taavetti Paukku veroitettu 21 äyrillä, pyysi pois 5 äy-
riä. Pysytettiin entisellään.

40:§ Heikki Saarinen, veroitettu 35 äyrillä, pyysi pois 10
äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

41:§ Antti Matinp. Ahtiainen veroitettu 30 äyriä pyysi pois
10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

42:§ Matti Mikonp. Susi veroitettu 80 äyriä pyysi pois 10
äyriä. Päätettiin poistaa 25 äyriä.

43:§ Taavetti Matinp. Ahtiainen, veroitettu 30 äyriä, pyysi
pois 10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

44:§ Mooses Kiiski, veroitettu 20 äyrillä pyysi poistettavak-
si 10 äyriä. Pysytettiin ja valitus hylättiin.

45:§ Taavetti Antinp. Ahtiainen, veroitettu 30 äyrillä, pyysi
pois 5 äyriä. Hylättiin, pysytettiin entisellään.

46:§ Aapro Ahtiaisen leski veroitettu 15 äyrillä. Pysytettiin
entisellään valitus hylättiin.

47:§ Juho Hämäläinen veroitettu 40 äyrillä, pyysi pois 40
äyriä. Poistettu 10 äyriä.

Kosela

48:§ Yrjä Eeva veroitettu 100 äyrillä, pyysi pois 30 äyriä.
Poistettu 10 äyriä.

49:§ Aapro Torikka, veroitettu 14 äyrillä, pyysi pois 4 äyriä.
Pysytettiin entisellään.

50:§ Jooseppi Orava. veroitettu 25 äyrillä, pyysi pois 7 äy-
riä. Poistettu 4 äyriä.

51:§ Vilhelm Juntsonin puolesta Antti Susi valitti valtakir-
jalla. Juntsonia oli verotettu 111 äyrillä, pyysi pois 36 äyriä.
Päätettiin poistaa päätilalta 11 äyriä.

52:§ Paavo Tuokko, veroitettu 18 äyrillä, pyysi poistaa 6
äyriä. Poistettu 3 äyriä.

53:§ Paavo Orava, veroitettu 25 äyrillä, pyysi pois 10 äyriä.
Poistettu 4 äyriä.

54:§ Martti Yrp. Tuokko, veroitettu 66 äyrillä, pyysi pois
20 äyriä. Poistettu 18 äyriä.

55:§ Juho Eeva, veroitettu 12 äyrillä, pyysi pois 3 äyriä.
Poistettu 2 äyriä.

Koukunniemi

56:§ Heikki Mikonp. Ukkonen, veroitettu 39 äyrillä, pyysi
pois 11 äyriä. Pysytettiin entisellään. (Simo Käkönen veroi-
tettu 60 äyriä)

57:§ Vilho Niukkanen, veroitettu 35 äyriä, pyysi pois 5 äy-
riä. Poistettiin 5 äyriä.

58:§ Matti Antinp. Myöhänen, veroitettu 60 äyriä pyysi pois
8 äyriä. Pysytettiin entisellään.

59:§ Matti Martinp. Myöhänen, veroitettu 45 äyriä, pyysi
pois 10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

60:§ Aapro Viili, veroitettu 15 äyriä, pyysi pois 5 äyriä.
Poistettiin 5 äyriä.

Martinkorhola

61:§ Aapro Tuokko, veroitettu 54 äyrillä, pyysi pois 30 äy-
riä. Poistettiin 9 äyriä.

62:§ Omistaa Simo Peltosen perilliset, veroitettu 8 äyriä,
pyysi pois 6 äyriä. Pysytettiin entisellään.

Metsäpirtti

63:§ Martti Härkönen Tuomas Suden perillisten puolesta
veroitettu 30 äyrillä, pyysi pois 10 äyriä. Pysytettiin enti-
sellään.

63:§ Juho Antinp. Tuokon perill. veroitettu 18 äyrillä: Py-
sytettiin entisellään.

64:§ Martti Jp Tuokon perill. veroitettu 35 äyriä pyysi pois
5 äyriä. Pysytettiin entisellään.

65:§ Taavetti Kivistö veroitettu 15 äyriä, pyysi pois 5 äyriä.
Pysytettiin entisellään.

67:§ Juho Peltonen veroitettu 18 äyriä, pyysi pois 7 äyriä.
Pysytettiin entisellään.

68:§ Räätäli Susi veroitettu 30 äyriä, pyysi pois 5 äyriä. Py-
sytettiin entisellään.

69:§ Opettaja Sihvo, veroitettu 97 äyriä, pyysi pois 12 äyriä.
päätettiin poistaa 12 äyriä, joten jää 85 äyriä.

Kunnanvaltuuston kokousta jatkettiin 19 pnä huhtikuuta
1921. Samat valtuuston jäsenet olivat saapuvilla kuin edel-
lisenä päivänä paitsi Juho Tuokko ja jatkettiin verovalituk-
sien tutkimista.

Raaju

70:§ Aleksanteri Korpelainen, veroitettu 31 äyriä, pyysi
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pois 6 äyriä. Poistettiin 3 äyriä.

71:§ Matti Antinp. Korpelainen (vanhempi) verotettu 75 äy-
rillä, pyysi pois 15 äyriä. Pysytettiin entisellään.

72:§ Antti Mp Korpelainen, veroitettu 50 äyrillä, pyysi pois
6 äyriä. Pysytettiin entisellään.

73:§ Juho Lamppu, veroitettu 45 äyrillä, pyysi pois 15 äyriä.
Poistettiin 10 äyriä.

74:§ Matti Koiranen, veroitettu 35 äyriä, pyysi pois 7 äyriä.
Poistettiin 5 äyriä.

75:§ Aleks Koirasen leski, veroitettu 15 äyriä, pyysi pois 7
äyriä. Pysytettiin.

Saaroisii:

76:§ Simo Kustaanp. Hämäläinen, veroitettu 96 äyriä, pyysi
pois 15 äyriä. Pysytettiin entisellään.

77:§ August Aleksp. Hämäläinen, veroitettu 96 äyriä, pyysi
pois 15 äyriä. Pysyttiin.

78:§ Manu Hämäläisen perill., Agneetta Hämäläinen, vero-
tettu 25 äyriä, eli yhteensä 75 kolmelle osakkaalle. Agnee-
tan osalta vähennettiin 13 äyriä.

79:§ Salomon Paavonp. Hyytiä, veroitettu 45 äyrillä, pyysi
pois 5 äyriä. Pysytettiin entisellään.

80:§ Salomon Aapronp. Hyytiän perill., veroitettu 45 äyril-
lä, pyysi pois 18 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

81:§ Juho Suikkanen, veroitettu 40 äyriä, pyysi pois 7 äyriä.
Pysytettiin entisellään.

82:§ Tahvo Hämäläinen, veroitettu 40 äyriä, pyysi pois 12
äyriä. Pysytettiin entisellään.

83:§ Salomon Eeva eli Simo Eevan perilliset veroitettu 55
äyriä, pyysi pois 28 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

(Martti Htakan perill. veroitettu 20 äyriä.)

85:§ Kaapre Torikka, veroitettu 21 äyriä pyysi pois 6 äyriä.
Pysytettiin entisellään.

86:§ Antti Matinp. Kiiski, veroitettu 20 äyriä pyysi pois 10
äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

87:§ Juho Kiiskin leski veroitettu 20 äyriä, pyysi pois 10
äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

88:§ Mooses Joosepinp. Peltonen, veroitettu 40 äyrillä, pyy-
si pois 20 äyriä. Pysytettiin entisellään.

89:§ Heikki Mp. Kiiski, veroitettu 20 äyrillä pyysi pois 8
äyriä. Pysytettiin entisellään. (Poistettu)

90:§ Simo Peltosen perill. veroitettu 35 äyrillä, pyysi pois
17 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

91:§ Jooseppi Peltosen leski Anni, veroitettu 35 äyriä, pyysi
pois 17 äyriä. Pysytettiin entisellään.

92:§ Juho Ap. Peltosen leski, veroitettu 20 äyrillä pyysi pois
15 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

93:§ Salomon Pp. Ahtiainen, veroitettu 105 äyrillä pyysi
alentaa. Poistettiin 5 äyriä.

Kuva 134-3460

94:§ Aatami Myöhänen, veroitettu 30 äyrillä, pyysi pois 8
äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

95:§ Martti Ahtiainen Tahvonp. veroitettu 45 äyrillä, pyysi
pois 5 äyriä. Pysytettiin entisellään.

96:§ Aapro Peltosen perill, veroitettu 105, pyysi pois 30 äy-
riä. Pysytettiin entisellään.

97:§ Antti Ahtiaisen leski Maria veroitettu 42 äyrillä, pyysi
pois 10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

98:§ Juho Sp Ahtiaisen leski Helena, veroitettu 51 äyrillä,
pyysi puolet pois. Poistettiin 11 äyriä.

99:§ Toivo Kurrin holhooja, veroitettu 15 äyrillä, pyysi pois
7 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

100:§ Antti Tahvonp. Hämäläinen, veroitettu 25 äyriä, pyysi
pois 5 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

101:§ Heikki Hyytiä (Apsalom) veroitettu 70 äyriä, pyysi
pois 20 äyriä. Poistettiin 10 äyriä.

102:§ Aapro Juhonp. Peltonen, veroitettu 25 äyriä. Poistet-
tiin 3 äyriä.

Sunikkala

103:§ Kaapre Tuokko, veroitettu 45 äyrillä, pyysi pois 20
äyriä. Pysytettiin entisellään.

104:§ Salomon Sp Korkka, veroitettu 30 äyrillä, pyysi pois
15 äyriä. Pysytettiin entisellään.

105:§ Aapro J. Peltonen, veroitettu 10 äyriä, pyysi pois 5
äyriä. Poistettiin 5 äyriä

Taipale

106:§ Yrjö Tuokko, veroitettu 75 äyriä pyysi pois 25 äyriä.
Poistettiin 10 äyriä.

107:§ Pekka Antinp. Tuokko, veroitettu 36 äyriä, pyysi pois
8 äyriä. Poistettiin 3 äyriä.

108:§ Juho Sp Laulajainen, veroitettu 30 äyrillä, pyysi pois
10 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

109:§ Jooseppi Laulajainen, veroitettu 35 äyrillä, pyysi pois
10 äyriä. Pysytettiin entisellään

110:§ Simo Laulajainen verotettu 35 äyrillä pyysi pois 17
äyriä. Pysytettiin entisellään.

111:§ Simo Pekanp. Tuokko, veroitettu 12 äyrillä, pyysi
pois 6 äyriä. Poistettiin 2 äyriä.

112:§ Aleks Juhonp Lylander, veroitettu 27 äyrillä, pyysi
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pois 5 äyriä. Pysytettiin entisellään.

113:§ Heikki Laulajainen, valtakirjalla poikansa Salomon,
veroitettu 35 äyrillä, pyysi pois 10 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

Terenttilä

114:§ Heikki Karjalainen, veroitettu 55 äyrillä, pyysi pois 5
äyriä. Päätettiin poistaa 5 äyriä.

115:§ Juho Koppanen, veroitettu 36 äyrillä hyväksyi ne.

116:§ Opettaja Tuomas Toiviainen, veroitettu 83 äyrillä,
pyysi pis 30 äyriä. Pysytettiin entisellään, koska on veroi-
tettu oman ilmoituksen mukaan.

Vanhajaama

117:§ Tametti Hämäläisen leski Maria, veroitettu 45 äyriä,
pyysi pois 15 äyriä. Pysytettiin entisellään.

118:§ Aapro Antinp. Hämäläinen, veroitettu 35 äyrillä, pyy-
si pois 10 äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

119:§ Juho Antinp. Hämäläisen perill. veroitettu 60 äyrillä,
pyysi pois 30 äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

120:§ Taavetti Antinp. Hämäläinen, verotettu 35 äyrillä,
pyysi pois 15 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

121:§ Matti Paavonp. Peltosen perill. veroitettu 24 äyrillä,
pyysi pois 12 äyriä. Pysytettiin entisellään.

122:§ Joosep Laulajaisen puolesta Juho Paukku veroitettu
40 äyrillä, pyysi pois 15 äyriä. Päätettiin pysyttää entisel-
lään.

123:§ Juho Vilpunp. Hämäläisen leski Aune veroitettu 15
äyrillä, pyysi pois 10 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

124:§ Mikko Tavastin leski (Antti Tavast) veroitettiin 15 äy-
rillä, pyysi pois 7 äyriä. Pysytettiin entisellään.

125:§ Omist. Aatami ja Edvart Hämäläinen, veroitettu 60
äyrillä, pyysi pois 25 äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

126:§ Aapro Kaarlenp. Hämäläinen, veroitettu 25 äyrillä,
pyysi pois 10 äyriä. Päätettiin poistaa 5 äysiä.

127:§ Pekka Pajari, veroitettu 55 äyrillä pyysi pois 15 äyriä.
Päätettiin pysyttää entisellään.

128:§ Juho Kaarlenp Hämääinen, veroitettu 42 äyrillä, pyy-
si pois 15 äyriä. Pysytettiin entisellään.

129:§ Mikko Ahtiaisen leski Liisa, veroitettu 9 äyriä. Pysy-
tettiin entisellään.

130:§ Juho Loposen leski Aune. veroitettu 30 äyriä, pyysi
pois 5 äyriä. Pysytettiin entisellään.

131:§ Juho Laukkasen leski, vroitettu 60 äyrillä, pyysi pois
18 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

132:§ Tahvo Haapsaari, veroitettu 30 äyrillä, pyysi pois 8
äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

133:§ Juho Hämäläisen leski Varpu, veroitettu 25 äyrillä.
Päätettiin pysyttää entisellään.

134:§ Matti Juhonp. Hämäläinen, veroitettu 15 äyrillä, pyy-
si pois 15 äyriä. Päätettiin pysyttää entiselliä.

135:§ Heikki Juhonp. Hämäläinen, veroitettu 45 äyrillä,
pyysi pois 15 äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

136:§ Heikki Matinp. Peltosen leski, veroitettu 50 äyrillä, ei
tietänyt itsekään kuinka paljon olisi alennettava. Päätettiin
pysyttää entisellään.

137:§ Heikki Hämäläisen perill. verotettu 24 äyrillä, pyysi
pois 12 äyriä. Päätettiin poistaa 9 äyriä.

138:§ Aune Hämäläinen, veroitettu 6 äyrillä, pyysi pois 3
äyriä. Poistettiin 2 äyriä.

139:§ Juho Simonp Peltonen, veroitettu 18 äyriä, pyysi pois
6 äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

140:§ Martti Paavonp. Peltonen, veroitettu 32 äyrillä, pyysi
pois 5 äyriä. Poistettiin 2 äyriä.

Viisjoki

141:§ Juho Rajahalme, veroitettu 15 äyriä, pyysi pois 4 äy-
riä. Poistettiin 4 äyriä.

142:§ Martti Antinp. Peltonen, veroitettu 36 äyriä, pyysi
pois 12 äyriä. Poistettiin 6 äyriä.

143:§ Simo Ahtiainen, veroitettu 40 äyrillä, pyysi pois 10
äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

144:§ Aapro Paavonp. Ahtiainen, veroitettu 30 äyrillä, pyy-
si pois 16 äyriä. Päätettiin pistaa 10 äyriä.

145:§ Juho Karvanen, veroitettu 45 äyrillä, pyysi poistetta-
vaksi 15 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

146:§ Martti Paavonp. Ahtiainen veroitettu 30 äyriä, pyysi
pois 15 äyriä. Päätettiin poistaa 10 äyriä.

147:§ Juho Paavonp. Ahtiainen, veroitettu 60 äyrillä, pyysi
pois 20 äyriä. Päätettiin poistaa 10 äyriä.

148:§ Taavet Ahtiaisen perill. veroitettu 50 äyrillä, pyysi
pois 12 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

149:§ Heikki Mp. Peltonen, veroitettu 14 äyrillä pyysi pois
12 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

150:§ Matti Hinkkanen, veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 5
äyriä. Pysytettiin entisellään.

151:§ Juho Paavonp. Peltonen, veroitettu 12 äyrillä, pyysi
pois 5 äyriä. Poistettiin 2 äyriä.

152:§ August Peltonen, veroitettu 40 äyrillä, pyysi pois 15
äyriä. Pysytettiin entisellään.

153:§ Paavo Peltosen poika, veroitettu 35 äyrillä, pyysi pois
10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

Kuva 134-3466
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154:§ Paavo Peltosen leski Liisa, veroitettu 10 äyrillä, pyysi
pois 5 äyriä. Poistettiin 5 äyriä.

Martinkorhola

155:§ Aatami Hämäläinen, veroitettu 60 äyrillä, pyysi pois
20 äyriä. Poistettiin 10 äyriä.

Korholanjaama

156:§ Aatami Korkka (Juho Korka perill.), veroitettu 30 äy-
rillä, pyysi pois 10 äyriä. Pysytettiin entisellään.

Kosela

157:§ Maksim Tuokko, veroitettu 14 äyrillä, pyysi pois 7
äyriä. Poistettiin 4 äyriä.

Saaroisii

158:§ Opettaja Juho Jääskeläinen, veroitettu 124 äyrillä,
pyysi äyrimääräänsä alennettavaksi 80:nen eli poistettavak-
si 44 äyriä. Päätettiin alentaa 14 äyriä.

Ylikruksattu: (159:§ Kaikki ne muutokset, jotka verovali-
tuksia tutkittaessa tuli tehtäväksi veroitusluetteloon tulee
kunnallislautakunnan tehtäväksi, koska kysymyksen alai-
sessa veroitusluettelossa ei ollut tilaa, vaan merkittiin alen-
nukset tähän pöytäkirjaan. Kullekin omalle valituskohdal-
leen.)

159:§ Julistettiin valitusosoitus.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen
varapuheenjohtaja

Kuva 134-3467

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
K.A. Sihvo
Aleks. Orava
Arvi Ukkonen

Salakuljettaja otettu kiinni Metsäpir-
tissä
Salakuljettajat olleet aseistetut mm. käsigranaatilla

Muutama päivä sitten ottivat tullivahtimestari Tahvo Van-
hanen ja tullivartija Metsä Metsäpirtin Sunikkalassa kiin-
ni kaksi Venäjältä tulossa olevaa salakuljettajaa, jotka tun-
nettiin Viljam Tuokoksi ja A. Myöhäseksi sanotusta kyläs-
tä. Miehiltä tavattiin rahaa 14 000 tsaarinruplaa, pidätyk-
sen johdosta toimitetussa kotietsinnässä saivat tullimiehet
saaliikseen 145000 savuketta, 100 palettia teetä, 60 lakkia
sekä 20 kg puutarhasiemeniä, jotka kaikki ilmeisesti oli-
vat varustetut sopivassa tilaisuudessa kuljetettavaksi rajan
taakse. Kotitarkastuksen yhteydessä takavarikoitiin myös-
kin parabellum-pistooli. Muuten alkavat salakuljettajat ny-
kyisin olla hyvin aseistettuja: joka miehellä heistä on jo pit-
kän aikaa ollut joku ampuma-ase, mutta nyt ovat he alkaneet
myöskin käyttää käsipommeja. Niinpä tavattiin mainituilta
Tuokolta ja Myöhäseltäkin englantilainen käsigranaatti

Inkerin Sanomat 22.4.1921

Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu
Metsäpirtissä asustavat inkeriläiset pakolaiset, joista suuri
joukko on jo ilmoittautunut kotiinpalaaviksi, ovat anoneet
Rajamaan komendantilta oikeutta palata Tapparin kautta
kotitienoilleen.

Mikäli olemme saaneet tietää, suhtaudutaan asiaan suopeas-
ti rajakomendantuurin taholla ja paluu sallittanee yllämai-
nitusta paikasta. Kaikkiaan on jo jätetty inkeriläisten pako-
laisten taholta 600 kotiinpaluuanomusta.

Inkerin Sanomat 5.5.1921

Hukkunut
Viime viikolla hukkui Metsäpirtin Joentaan kylässä Viisjo-
keen kansakoulun oppilas Matti Paukku. Hukkuneen ruu-
mista on naarattu joesta, mutta ei löydetty.

Maakansa 5.5.1921

Salakuljetus
Vanha salakuljettaja joutunut kiinni. Juttu näkyy leviävän
laajemmallekin. Muutama päivä sitten pidättivät tullivartijat
Haikonen ja Jalin Metsäpirtin Raajun kohdalla Simo Nuora
-nimisen miehen, jolta tarkastuksessa tavattiin 85.000 tsaa-
rinruplaa. Asianomaisen rajaviskaalin toimittamassa tutkin-
nassa kertoi Nuora saaneensa rahat kauppias Myöhäsen
kaupanhoitajalta ja kertoi käyneensä kuluneen talven ku-
luessa ainakin parikymmentä kertaa Venäjällä viemässä ra-
hamääriä, jotka joka kerran ovat olleet suurempia kuin mi-
kä häneltä nyt tavattiin Nuoran kuitenkaan voimatta sen tar-
kemmin enää muistaa rahasummien suuruutta. Nuoran tun-
nustuksen johdosta kuulusteltiin kauppias Myöhäsen kau-
panhoitajaa, joka väitti rahojen olevan hänen palkkansa.

Maakansa 8.5.1921

Rajaseudun salakuljettajat ahtaalle
Tiistaiaamuna saivat rautulaiset etsivät A. Jortikka ja J. Hai-
konen tietoonsa, että Metsäpirtin Neusaaren kylässä Juho
Samulinp. Tuokon talossa majailisi useampia salakuljetta-
jia. Etsivät menivät viipymättä mainittuun taloon. Heidän
saavuttuaan perille ja pyrkiessään sisään hyppäsikin talon
akkunoista ulos viisi miestä lähtien kiireimmän kaupalla pa-
kosalle. Kun etsivät yrittivät tavottaa pakenevia, koetti talon
naisväki heitä siitä kaikin keinoin estää. Etsivien onnistui
kuitenkin saada heti pidätetyiksi kaksi pakosalle lähteneis-
tä kolmen heistä sitävastoin päästessä livahtamaan heidän
käsistään. Toinen pidätetyistä on vaarallinen inkeriläissyn-
tyinen salakuljettaja, tal. Jaakko Jevstijeff, tunnettu rajaseu-
dulla yleisesti nimellä ’Karhujaska’. Jevstijeff on aikaisem-
missa salakuljettajain ja tullivartijain välisissä kahakoissa
todistettavasti kiväärinlaukauksin haavottanut mm. tullivar-
tijoita Antti Paksua ja T. Nyyppöä. Häntä on jo pitem-
män aikaa etsiskelty, mutta on hänen onnistunut tähän saak-
ka piileskellä. Toinen pidätetyistä on taloll. Tuokon poika
Heikki.

Käkisalmen Sanomat 19.5.1921

Vastaus ”Karjalassa” K.A. Sihvolle
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tehtyyn kysymykseen
Toukokuun 12 päivän Karjalassa ovat Metsäpirtin alueel-
la palvelevat tullimiehet tehneet allekirjoittaneelle joukon
kysymyksiä, jotka kaikkea asiallisuutta vailla muodostavat
minuun kohdistetun haukkumissarjan ja sentähden tahdon
antaa vastuun niille, jotka sitä odottavat.

Vastaukseni alussa tahdon huomauttaa, että rajalla toimivat
tulliviranomaiset täytyy jättää asian ulkopuolelle, sillä ne
ovat tehneet tehtävänsä täydellisesti, niinkuin valtakunnan
rajalla täytyy tehdäkin. Eikä heistä ole ollut lainkuuliaisil-
le kansalaisille mitään haittaa, etten ole tullut niiden kans-
sa mihinkään tekemisiin. Puheessani mainittu katkeruus oli
kohdistettu niihin tullimiehiin ja päämiehiin, jotka toimivat
ns. sisäisellä tullirajalla. Ollakseni sanojeni takana mainit-
sen vieläkin, että Venäjällä täytyi ennen olla ruumis, sielu
ja passi yhdistettynä kolmeksi persoonaksi, mutta jokaisen
rajakunnassa asuvan henkilön täytyy todistaa, että meillä on
passi asetettava noista kolmesta etusijalle.

Mitä entisiin Venäjän oloihin tulee, niin pitäisihän viskaa-
li Vuorelan ne tuntea, sillä hänhän on kiertänyt idät ja län-
net kuin entinen Jerusalemin suutari. Ja samalla täytyy mi-
nun sanoa, että niiltä, jotka ovat passi- ja kuljetustodistusten
säännöksiä olleet laatimassa, niin niiltä täydellisesti on joko
puuttunut käytännöllisen elämän tuntemus tahi sitten ovat
tahtoneet ajattelemattomina sulkea rajaseudun asukkaat jo-
kapäiväiselle elämälle mahdottomiin puitteisiin.

Vai onko asiantila nyt näillä passirajoituksilla autettu niin,
ettei minkäänlaista ylikulkua tapahdu. Mielestäni lienee
asia niin, että rehelliset ihmiset hankkivat voimainsa takaa
lupia ja passeja ja ylikulkijat kulkevat ilman passia ja lu-
pia joutuen harvoin tarkastusten alaiseksi. Että joku taka-
varikko olisi läheisesti koskenut minuun niin täytyy myön-
tää, että olen ollut vuoden rajatullitoimiston arviolautakun-
nan puheenjohtajana ja olen ollut päättämässä takavarikko-
ja, jotka ihmisyyden nimessä olisi pitänyt jättää tekemättä,
mutta lainmuotoa noudattaen ja ilmiantajan palkkiota vaa-
dittaessa on täytynyt tehdä. Tosi kyllä on, että rajalla olevat
tullimiehet ovat vaaranalaisessa asemassa, mutta niistä en
ole koskaan puhunut, vaan tahdon ne syrjäyttää. Mutta niil-
lä tullimiehillä jotka vetelehtivät Suvannon varsilla ja julki-
silla liikepaikoilla, ei liene mitään vaaraa, jos eivät vaan itse
tehne vahingonlaukausta.

Puhuessani huomautin, että sivistymättömältä tullivirkaili-
jalta ei voi odottaa lain periaatteen tuntemusta, vaan tyy-
tyä ainoastaan lain kirjaimeen. Enkä vaadi tullimiehiltä sen
suurempaa virkakelpoisuutta, mutta heidän päämiehellään
täytynee olla ne pohja- ja ammattitiedot, jotka sivistysval-
tion virkamieheltä vaaditaan ja sentähden hiukan epäilen
viskaali Vuorelaa viimeksimainitussa suhteessa, koska hä-
nen esiintymisensä ei anna siitä oikein takeita. En tiedä ku-
ka on antanut hra Vuorelalle elintarvediktaattorin oikeudet,
koska hän määrää lupia antaessaan, että kuinka monta nau-
laa kauppiaat saavat tuottaa teetä paikkakunnalle, kuinka
paljon talollisen saa kylvää heinän siemeniä ja päälliseksi,
kuinka monta porsasta saa sika porsia, ettei sitä katsottaisi
kussiksi. Puolestani ilmoitan olevani tyytyväinen seminaa-
risivistykseen ja harjoitan vapaata elinkeino-oikeuttani hy-
väkseni käyttäen ”parissoimista” niin, ettei tulliviranomai-

set tule siitä ilmianto-osuudella hyötymään.

Samalla tahdon huomauttaa, että en ole koskaan hakenut
tullilaitoksen palvelukseen, ehkä en tule koskaan hake-
maankaan, sillä en tunne olevani siihen kelvollinen, kos-
ka lakitieteen ylioppilas ei puolen vuoden odotuksella ole
siihen päässyt, joskin venäläinen ylioppilas sai toimen pa-
rissa viikossa, niin minä en katso itseäni siihen sopivaksi.
Mielihyvällä suon, että pidätte suojeluskuntapukua, sillä si-
tä olen itse pitänyt ennen teitä, mutta välistä kun näen liik-
kuvan tullimiehiä ’ryssän paidassa’, silloin tunnen olevani
itämaisessa valtiossa.

Tarkoitukseni ei ole ollut halventaa maan lakeja, vaan päin-
vastoin saada lainkuuliaisuus kansassa siten, että lait ja sää-
dökset tulisi olla suojaamassa lakianoudattavaa yleisöä, ei-
kä vitsauksena. Silloin lain pyhyys kansassa myös pysyisi.
Rajaseudun oloista tulevat kuntien valtuustot tekemään ano-
mukset hallitukselle niissä merkeissä, joista vapunpäiväil-
tamassa ns. talolla puhuin ja sen takia lopetan tämän toivo-
muksella että ’suutari pysyköön lestissään’. K.A. Sihvo

Maakansa 22.5.1921

Hevosvarkaudet rajaseudulla
Yhdestä talosta Metsäpirtistä varastettu kolme hevosta ja
nähtävästi viety rajan yli Meille ilmoitetaan Metsäpirtistä,
että siellä viime tiistain vastaisena yönä varastettiin veljek-
set Ahtiaiselta Saaroisten kylästä kolme hevosta. Varkaista
ei ole saatu tietoa. Nähtävästi ovat hevoset viedyt rajan yli
Venäjälle.

Inkerin Sanomat 27.5.1921

Kunnan valtuusto: 30.05.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kunnanvaltuuston mää-
rätyllä tavalla ilmoitetusta kokouksesta kunnantalolla Kose-
lassa toukokk. 30 pnä 1921. Läsnä olivat valtuuston jäsenet
kaikki toiset paitsi puheenjoht. Loponen ja valt. Myöhänen.

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksí.

2 § Koska Metsäpirtin kunta on ennen kuljettanut kunta-
laiset vapaasti ja maksaa yleisiä rasituksia teistä niin päätti
valtuusto olla asettamatta mitään maksua käytettävälle los-
sille, koska se tuottaisi hankaluutta yhdelle osalle kunnasta,
siinä tapauksessa koska viljelys maat ovat kahden puolen
lossia ja kunnan virastot ovat myöskin toisella puolen joten
toisella puolella olevat tulisivat suurestikin rasitetuiksi.

Kuva 134-3468

2 § Valtuusto päätti velvoittaa kunnan kansakouujen opet-
tajat pitämään yhteisen kokouksen ja valitsemaan kun-
nan kouluissa yhtäläiset opetusvlineet käytettäviksi ja tilaa-
maan nämä edellä manitut välineet Metsäpirtin Osuuskau-
pan kautta.

3 § Metsäpirtin kunta päätti liittyä jäseneksi Maalaiskuntain
kunnallisliittoon.

4 § Valtuusto päätti kehoittaa Herra Nimismiestä ryhtymään
sellaisiin toimenpiteisiin, että hän velvoittaisi ne teitten te-
kijät jotka eivät ottaneet viime kesäiseen valtiolle luovutet-
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tavien teitten tekoon osaa, laittamaan nyt tieosansa hyvään
kulku kuntoon.

5 § Päätettiin tilata Sokeri-Keskus komitealta kunnalle so-
keria ja tilaaminen jätettiin kunnan kauppiaille ja valtuudet
kauppiaille antamaan valittiin valt.varapuheenjoht. S. Lau-
lajainen.

6 § Sosialihallituksen kiertokirje aiheettomana hylättiin.

7 § Matti Hämäläisen anomus jätettiin seuraavaan kokouk-
seen.

Kuva 134-3469

8 § Koska rajaseutukunnat ovat joutuneet poikkeuksellis-
ten lakien alaisiksi ja n.s. sisäisen tullirajan piiriin niin ovat
kuntalaiset joutuneet rehellisissä taloustehtävissään monen-
laisten hangaluuksien ja vahinkojen uhriksi. Samalla kun
ulkoinen tulliraja on perin heikosti suojattu niin että hy-
vin useita tapahtumia on sattunut että rajalla asuvien hevoi-
sia ja lehmiä y.m. on rajan takaiset rosvot käyneet melkein
esteettömästi ryöstämässä. Tämän lisäksi on kunnallemme
koitunut tuntuvia vahinkoja siitä että Metsäpirtin kalasta-
jat on pakoitettu melkein luopumaan merikalastuksesta, jo-
ka on kuntalaistemme tärkeimpiä elinkeinoja. Kaiken täl-
laisen vahingollisen poikkeusolotilan poistamiseksi päätti
Metsäpirtin kunnanvaltuusto valita kaksi edustajaa hallituk-
selle lähetystönä tuomaan julki seuraavat vaatimukset asias-
sa: Sisäinen tulliraja olisi poistettava ulkoinen raja parem-
min suojattava ja hallituksen toimenpiteet saatava rajaseu-
dun omaisuuden turvaksi sekä kalastus mahdollisuudet an-
nettava Laatokan rannalla asujille. Vaatimusta hallitukselle
esittämään valittiin: opettaja K.A. Sihvo ja lautakunnan pu-
heenjoht. J. Eeva ja varalle J. Hatakka, joille annettiin tämän
pöytäkirjan lyhennysote valtuudeksi.

9 § Metsäpirtin kunnan ja Y. Tuokon väliseen vuokralau-
takunnan kokoukseen valittiin kunnan puolesta vastaamaan
Simo Susi.

10 § Kansallisosakepankin lainan uusijaksi valittiin lautk.
esimies J. Eeva ja lautk:jäsen A. Eeva.

11 § Simo Mp Mylläri vapautettiin kunnan veroista.

12 § Varpu Nässi vapautetaan kunnan veroista.

Kokouksen puolesta S. Laulajainen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.

Juho Korkka Aleks. Orava

Julki luettu kunnan tuvalla 30/V 21 S Laulajainen

Urheilukentän kunnostaminen
Yliesikunta, Helsinki

Metsäpirtin Suojeluskunta Esikunta anoo 3.000 suomen
markan avustusta Urheilu-kentän kuntoon panemista var-
ten ja vuokraamiseksi. Sekä 500:- Smk: annetusta ampuma-
radan vuokraukseen ja kuntoon laittamista varten.

Mikko Jortikka

paikallispääll

Metsäpirtin Suojeluskunta 08.06.1921

Suomalainen bolshevikki noutanut
perheensä Venäjälle
Jo kansalaissodan aikana joutui Venäjälle Metsäpirtin Sa-
lokylällä asunut punikki Aapro Meskanen oleskellen siellä
näihin asti. Hänen perheensä eleli kotitalossa Metsäpirtissä
elättäen itseään viljelyksillään ja kalastuksella. Viime sun-
nuntaina puolen päivän aikaan ilmestyi yllämainittu Aapro
Meskanen kotiinsa, jossa kiireesti pakkasi irtaimen omai-
suutensa, jonka kuljetti rajan yli Venäjän puolelle, jonne sit-
ten vei perheensäkin. Kyläläiset huomasivat tapauksen niin
myöhään, etteivät ennättäneet saada siitä tietoa rajaviran-
omaisille, joten muutto sai tapahtua täydessä rauhassa.

Tämä tapaus on omiaan kuvaamaan sitä tapaa, millä maam-
me kaakkoisrajaa vartioidaan.

Inkerin Sanomat 10.6.1921

Wiipurin läänin I kutsuntapiirin kut-
suntatoimiston Luettelo
v. 1921 esteettä poisjääneistä asevelvollisista.

Lähetetään kaikille Poliisiviranomaisille ja Suojeluskunnil-
le läänissä sekä toisten läänien Maaherroille siinä suhtees-
sa kuin helmikuun 25 päivänä 1919 Suomen väliaikaisen
asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun lain 2 luvun 62
§:ssä säädetään.

Metsäpirtin osalta on mainittu seuraavat henkilöt:

Albert Aapronp. Meskanen, s. 20.6.1897 Hatakkala
Antti Jaakonp. Hyytiä, s. 1897 Joentaka
Iivari Tahvonp. Torikka, s. 19.11.1897 Joentaka
Taavetti Simonp. Korkka, s. 11.7.1897 Lapanainen
Juho Tuomaanp. Litmanen, s. 15.5.1897 Lapanainen
Otto Simonp. Hämäläinen, s. 4.12.1897 Vanhajaama
Heikki Paavonp. Suikkanen, s. 1898 Haapsaari
Aapro Antinp. Peltonen, s. 12.9.1898 Haapsaari
Simo Juhonp. Hämäläinen, s. 15.3.1898 Korholanjaama
Kosti Iivananp. Tuokko, s. 1898 Kosela
Toimi Juhonp. Jaakkola, s. 1898 Lapanais
Simo Kaapronp. Hatakka, s. 1898 Saarois
Jalmari Jaakonp. Leppänen, s. 14.1.1898 Taipale
Valter Pekanp. Hinkkanen, s. 7.1.1898 Terenttilä
Tahvo Aleksanderinp. Kekki, s. 6.4.1898 Saaroinen
Aleksanteri Simonp. Susi, s. 13.9.1899 Metsäpirtti
Yrjö Aapraminp. Meskanen, s. 13.5.1899 Hatakkala
Simo Juhonp. Suikkanen, s. 29.10.1900 Haapsaari
Juho Taavetinp. Tirri, s. 12.10.1901 Haapsaari
Arvi Jalmari Simonp. Hatakka, s. 4.11.1901 Martinkorhola
(suutari)
Toivo Tahvonp. Hämäläinen, s. 18.11.1901 Sunikkala

Viipurin Lääninkanslian Päätös N:o 7711 - 11.06.1921

Kuoleman tuottanut vahinkolaukaus
Pari viikkoa sitten laukesi Metsäpirtin Tapparin tulli-
vartioon kuuluvalta tullivartija Räisäseltä tapaturmaisesti
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Mauser-pistooli hänen asetta puhdistaessaan sillä onnetto-
malla seurauksella, että luoti sattui H:n vaimoon tunkeutuen
keuhkoihin, mihin pysähtyi. Nyttemmin on tapaturman uh-
ri saamastaan lääkärinavusta huolimatta kuollut. Tapaus on
sitäkin järkyttävämpi, kun aviopuolisot olivat ehtineet olla
naimisissa vain puoli vuotta.

Maakansa 14.6.1921

Hevonen katosi
Hevonen katosi äskettäin Metsäpirtin Joentaan kylän lähis-
töltä 3 - 4 km päässä rajasta sijaitsevasta haasta taloll. Kyl-
lästiseltä Sakkolan Volossulasta. Paikkakuntalaisissa on he-
rättänyt ihmettelyä ja epäluuloa se seikka, että K. vei hevo-
sensa n. 25 - 30 km:n päässä talostaan sijaitsevaan hakaan,
vaikka sopivia laidunpaikkoja olisi yllin-kyllin ollut lähem-
pänäkin.

Todennäköisesti kyseessä on salakuljetus.

Maakansa 14.6.1921

Inkeriläisen valistusseuran iltama
Metsäpirtissä
Sunnuntaina tk. 19 pnä vietti inkeriläisten pakolaisten kes-
kuudessa toimiva inkeriläinen valistusseura iltamansa, joka
tällä kertaa oli järjestetty Metsäpirtin nuorisoseuran talolle.
Kuorolaulua esitti useampaan kertaan seuran sekakuoro op.
J. Kokkosen johdolla. Tervehdyssanat lausui op. Kokkonen.
Puheen piti seuran puheenjohtaja, toim. A. Tiittanen tehos-
taen siinä valistustyön merkitystä sekä niitä velvollisuuksia,
joita heimokansoille ja eritoten Inkerin heimolle niin vähän
antanut Tarton rauha asettaa niin Suomen kuin Inkerin kan-
soille.

Varsin onnistuneesti esitettiin näytelmät Naimisiin ja Jyr-
kijymyä, ja suurella mieltymyksellä kuunteli yleisö op. V.
Kokon esittämiä hupaisia yksinlaulunumeroita ja op. Kok-
kosen murrejuttua.

Yleisöä oli kylläkin saapunut vähänpuoleisesti, mutta oli se
tyytyväistä näkemiinsä ja jätti tilaisuus kauniin ja innosta-
van vaikutuksen jälkeensä.

Käkisalmen Sanomat 21.6.1921

Hevosvarkaudet rajaseudulla
tulevat aivan jokapäiväisiksi. Hevoset kulkeutuvat kaikki
Venäjälle. Hevosvarkaudet yleensä rajseudulla ja vallankin
Metsäpirtin alueella ovat käyneet melkein jokapäväisiksi.
Niinpä varastettiin t.k. 15. p:n vastaisena yönä veljeksiltä
Aleksanteri, Paavo ja Taavetti Lemmetiltä sanotun pitäjän
Joentaan kylässä Henkkasenmäellä kultakin hevonen. He-
voset oli viety hakaan Viisjoelle, mistä varkaat ne käsittivät
ja kuljettivat Tapparin puolitse Venäjälle.

Nämä tavantakaa toistuvat hevosvarkaudet ovat herättäneet
huolestumista rajaseudun väestössä.

Maakansa 22.6.1921

Metsäpirtin suojeluskunta
Suvannon suojeluskunta-alueen aluepäällikkö Susi

Samoihin aikoihin kuin muuallakin alkoi suojeluskunta-
aate saada jalansijaa Metsäpirtinkin kulmalla. Silloin kun
venäläinen valtiovalta oli saattamaisillaan maan sekasor-
toon, silloin kun tuon sekasorron hyökylaineet uhkasi-
vat hukuttaa rajaseudun kovia kestäneet tienoot, silloin
kun oma punainen aineksemme alkoi osoitella pahaenteisiä
elonmerkkejään ja alettiin tuntea ukkosta ilmassa, silloin al-
koivat Metsäpirtinkin miesten miehet innostua ja etsiä yh-
dyntämahdollisuutta vaaran uhatessa.

Se oli kesällä v. 1917 kun Metsäpirtin tienoilla liikkui in-
sinööri Kehvola ”palokuntia” järjestelemässä, ja otollisen
maaperän hän työlleen löysikin täällä. Ei ollut joukko suu-
rilukuinen, mutta oli sitä kelpoaineisempaa.

Ja kun vihdoin vapaussota syttyi, sai Metsäpirtin suojelus-
kunta astua ankaraan tulikokeeseen, sehän oli siellä Raudun
kulmilla, tienoilla missä vapaussotamme kohtalokkaampi
arpa vedettiin, missä suoritettiin raskain päivätyö. Monet
olivat ne nuoret miehet, jotka kolme vuotta sitten maan-
sa puolesta henkensä heittivät, tunnollisen ja raskain uhrein
pyhitetyn työn suorittivat Metsäpirtin miehet vapaussodas-
sa. Heidän, noiden rajanpuolustajasankarien muistolle pys-
tytettiin Metsäpirttiin jo aikoja sitten kirkon äärelle Metsä-
pirtin sankaripatsas, joka on aikaisimpia sankarihautapat-
saitamme.

Vuosien kuluessa on Metsäpirtin suojeluskunta yhä vauras-
tunut, yhä laajentunut ja kehittynyt uutteran työskentelynsä
avulla. Se sama merkitys, mikä on muillakin suojeluskun-
nilla, se on Metsäpirtinkin suojeluskunnalla, saman tehtä-
vän tulee se täyttämään. Ja niinkuin se vapaussotamme ai-
koina oli kaakkoisen rajamme etuvartijana, niin se on siitä
lähtien ollut, samaa tehtäväänsä se tulee vastakin suoritta-
maan.

Metsäpirtin suojeluskunnan paikallispäällikkönä on innos-
tuksella ja tarmokkaasti toiminut vääpeli Simo Susi, joka
nykyisin on määrätty aluepäälliköksi.

Käkisalmen Sanomat 23.6.1921

Hevosvarkaudet rajalla
Useimpiakin hevosia kerrallaan viety rajan yli. Joissakin ta-
pauksissa todennäköisesti kysymys salakuljetuksesta.

Hevosvarkaudet rajapitäjissä ovat nyttemmin käyneet mil-
tei jokapäiväisiksi, ja saattaa kerrallaan varkaitten vieminä
saman kylän laitumilta hävitä kolmekin hevosta. Metsäpir-
tin Haapsaaren kylästä Antti Ryypön talosta varastettiin t.k.
21 päivän vastaisena yönä kaksi hevosta. Hevoset oli vie-
ty tavan mukaan yöksi hakaan, mistä ne katosivat. Varkaat,
joita lienee ollut 3-4 miestä, olivat nähtävästi paikkakunta-
laisia, koskapa olivat seudun tuntien vieneet hevoset rajalle
matsiä myöten teitä ja polkuja karttaen. Rajan yli olivat he
kulkeneet Korleen kylän kohdalta.

Seuraavana yönä vietiin Metsäpirtin Saaroisten kyläläisiltä
kolme hevosta, joista veljekset Hinkkanen omistivat kaksi
ja kolmannen muuan Hämäläinen-niminen kyläläinen. Nä-
mäkin hevoset oli kuljetettu Venäjälle.

Näyttää siltä kuin olisi osa viimeaikoina rajan yli viedyistä
hevosista todellakin varastettu omistajiltaan, osa taas näiden
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tieteen salakuljettajain toimesta toimitettu Venäjälle.

Maakansa 28.6.1921

Kunnan valtuusto: 30.06.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kunnanvaltuustossa
määrätyllä tavalla ilmoitetusta kokouksesta. Kunnan talossa
Koselassa kesäkk: 30 p 1921. Saapuvilla olivat kaikki muut
paitsi Loponen Pohjalainan Käkönen.

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 § Kunnan keskuslautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi
J.K. Sakkinen ja jäseniksi A. Orava Koselasta H. Lopo-
nen Koukunniemestä kauppias H. Myöhänen Koselasta ja
J. Eeva Kosela ja varajäseniksi opettaja A.H. Sihvo ja Juho
Lamppu Raaju ja maanvilj. Heikki Ap. Tuokko ja Juho Ep.
Eeva Koselasta.

3 § Äänestysalueen puheenjohtajaksi N. Jeremeijeff ja jäse-
niksi M. Vilkki ja kauppias Leimola ja varajäseniksi Heikki
Koskinen ja A. Koppanen ja Pekka Paavp. Orava ja
II äänestysalueeseen puheenjohtajaksi A. Ukkonen ja jäse-
niksi S. Laulajainen ja V. paukku ja varajäseniksi T. Toiviai-
nen A. Suokas ja R. Käkönen
III äänestysalueeseen valittiin puheenjohtajaksi opettaja J
Jääskeläinen ja jäseniksi Matti Ap Peltonen Matti Jaak.
Kiiski ja varalle Matti Manunp. Hämäläinen Aug. Hämä-
läinen ja Simo Pullinen Arkuntanhuasta
IV äänestysalueen puheenjohtajaksi Jalmari Hatakka ja jä-
seniksi Juho Sp Korkka ja Aug. Heikp. Hatakka ja varal-
le Juho Kuoppa Korholanjaama Antti Ryyppö Haapsaari ja
Paavo Paukku Joentaanta.

4 § Saaristen kansakoulun johtokunnan anomukseen saada
apuopettaja lukuvuosiksi 1921-1922 myönnyttiin ja valtio-
napua anomaan valittiin johtokunta.

5 § Valtuusto päätti myytä Metsäpirtin osuuskaupalle r.l.
entisen tonttimaan lisäksi perälinjalla suoraan Ivan Tuokon
perillisten rajaan. Entisen 6,000 Smk kauppahinnasta.

6 § Juho ja Aira Kiiskin holhooja Matti Hämäläisen valitus
ei antanut aihetta äyrimäärän alentamiseen.

7 § Luettiin Käkisalmen kunnan valtuuston puheenjohta-
jan lähettämä pöytäkirja koskeva kannaksen kuntien yhteis-
tä piirimielisairaalaa ja päätettiin valittaa siitä Viipurin lää-
nin Hrra Maaherralle ja valituksen tekijöiksi valittiin opet.
A Sihvo Santeri Wiskari ja S Laulajainen.

Kuva 134-3473

8 § Luettiin Metsäpirtin Wiisjoella pitetyn kansalaisko-
kouksen pöytäkirja ja päätettiin sen johdosta valittaa kirjel-
mällä sisäministeriöön ja valituksen tekijöiksi valittiin K A
Sihvo ja Joos. Eeva.

9 § Kun uuden oppivelvollisuuslain voimaan astumisen joh-
dosta päätti Metsäpirtin kunta valita toimikunnan järjestä-
mään tätä asiaa ja toimikuntaan valittiin Kunnallislautakun-
ta kokonaan ja Rovasti J. K. Sakkinen, Sihvo, Toiviainen ja
Jääskeläinen.

10 § Valtuusto päätti ottaa Herra Maaherralle järjestettyjen

päivällisten maksukustannukset kunnan laskuun.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu oikeaksi havaittu
Juho Korkka
Juho Hinkkanen

Julkiluettu kunnan tuvalla kesäkuun 30 p 1921.
Salomon Laulajainen

Viinankeitto Metsäpirtissä
Viinakeittiön mitä täydellisintä mallia löysi tullivartija Yr-
jö Tuokko t.k. 16 pnä Metsäpirtin Taipaleen kylän korvesta
keittiön parhaillaan ollessa käynnissä. Rankkia oli vierellä
kaksi 40 litran vetoista meijeriastiaa täynnä, mutta valmis-
ta viinaa sensijaan ei näkynyt. Rankit kaatoi löytäjä maahan
hävittäen osan keittovehkeistä. Jälelle jäänyt kalusto tavan-
mukaisesti takavarikoitiin. Asiasta syntyneet pöytäkirjat on
jo lähetetty nimismiehelle syytteen nostamista varten.

Tämä on jo toinen kunnan alueelta löytynyt viinakeittiö.
Talvella löytyi eräästä saunasta keittiö niin ikään parhail-
laan käynnissä. Keittiön omistajat saivatkin viime Raudun
käräjillä kumpikin 500 mk sakon.

Maakansa 22.7.1921

Kunnan valtuusto: 06.08.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa elokuun 6 pnä 1921. Läsnä olivat kaikki valtuuston jäse-
net paitsi puheenjohtaja Loponen ja Jeremejeff ja M Eeva

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 § Asutushallituksen lainanotto siirrettiin seuraavaan ko-
koukseen syystä että asutuslautakunnan on selvitettävä tätä
asiaa.

3 § Käkisalmen piirin kansakoulun tarkastajan virka kirje
luettiin ja hyväksyttiin niine ehtoineen.

4 § Metsänomistajien metsäkeskus oy:n kirjelmä luettiin,
eikä katsottu voitavan siihen liittyä.

5 § Käkisalmen kirja- ja paperikaupan kirjelmä ei antanut
aihetta mihinkään toimenpiteisiin, koska kunta on jo päät-
tänyt toimittaa yhteisoston Metsäpirtin osuuskaupan kautta.

6 § Joentaan piirin kansakoululle päätettiin vuokrata talolli-
sen Hatakan talo 2 :teksi vuoteksi 300 Smk vuokrahinnasta
kuukautettain talo päätettiin korjauttaa johtokunnan harkin-
nan mukaan.

7 § Metsäpirtin kunnan tieasia lykättiin seuraavaan kokouk-
seen ja ehdotusta teitten ylöspitoa varten tekemään valittiin
kunnallislautakunta.

8 § Terenttilän kansakoulun johtokunnan anomus saada
apuopettaja vuosiksi 1921-1922 myönnyttiin ja valtion apua
anomaan valittiin johtokunnan esimies.

9 § Oppivelvollisuuslain nojalla päätettiin perustaa neljä
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alakansakoulua ja hyväksyä toimikunnan tekemä ehdotus.

10 § Kirkonkylän kansakoulun yhteydeen päätettiin perus-
taa kiinteä alakansakoulu koulun opettajana tulee toimi-
maan väliaikainen alakansakoulun opettajatar ja tulee se
saamaan palkkaa valtioavun lisäksi kunnalta 250 mk perus-
palkkaa 250 mk asunto ym luontaisetujen korvausta sekä
polttopuut ja öljyvalo. Palkkausapua valtiolta anomaan val-
tuutettiin johtokunnan esimies.

11 § Saaroisten kansakoulun yhteyteen päätettiin perustaa
kiinteä alakansakoulu koulun opettajana tulee toimimaan
väliaikainen alakansakoulun opettajatar ja tulee se saamaan
palkkaa valtionavun lisäksi kunnalta 250 mk peruspalkkaa
ja 250 mk asunto ym luontaisetujen korvausta sekä poltto-
puut ja öljyvalo. Palkkausapua valtiolta anomaan valittiin
johtokunnan esimies.

12 § Joentaan kansakoulun yhteyteen päätettiin perustaa
kiertävä alakansakoulu koulun opettajana tulee toimimaan
väliaikainen alakansakoulun opettajatar ja tulee se saamaan
valtionavun lisäksi kunnalta 250 mk peruspalkkaa 250 mk
asunto ja luontaisetujen korvausta sekä polttopuut ja öljyva-
lon. Palkkaus apua valtiolta anomaan valittiin johtokunnan
esimies.

13 § Terenttilän kansakoulun yhteyteen päätettiin perustaa
kiertäva alakansakoulu, koulun opettajana tulee toimimaan
väliaikainen alakansakoulun opettajatar ja tulee se saamaa
valtioavun lisäksi kunnalta 250 mk peruspalkkaa ja 250 mk
asunto ja luontaisetujen korvausta sekä polttopuut ja öljy-
valon. Palkkaus apua anomaan valtiolta valtuutettiin johto-
kunnan esimies.

14 § Yrjö Nuoran Neusaaresta sairaalle pojalle päätettiin
antaa sairasavustusta.

15 § Valtion kasarmilta ostetut lankut hyväksyttiin kunnal-
le.

16 § Metsäpirtin kuntaan päätettiin perustaa lainajyvästö.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajanen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Arvi Ukkonen
Heikki Koskinen

Julki luettu kunnan talolla 6/8 21
Salomon Laulajainen

Korvausanomus
Metsäpirtin Suojeluskunnan Esikunnan jäsen T. Peltonen ja
paik.pääll. Mikko Jortikka ovat maanvilj. Y. Tuokon ano-
muksen johdosta tarkastaneet Taipaleen Riihimäellä sijain-
neen Metsäpirtin raskaan patterin asema-alueen, minkä joh-
dosta Esikunta lausuntonaan ilmoittaa, että Y. Tuokon ano-
ma vahingonkorvaus on kohtuullinen sillä perusteella, että
mainittu alue on Y. Tuokolle ainoa, joka hänellä on mah-
dollisena rakentaa talonsa. Kun lisäksi patterialueella sijait-
sevien kaivantojen täyttäminen tulisi kalliimmaksi kuin Y.
Tuokon anoma korvaus ja kun vielä alueelta on haaskattu
noin 60 kpl havupuita, lausuu Esikunta vieläkin mielipitee-

nään, että Yrjö Tuokolle myönnettäisiin korvauksena hänen
anomansa tuhatviisisataa (1500:-) Suomen markkaa.

Esikunnan puolesta
Mikko Jortikka
(paikallispääll)

Suojeluskunnan arkisto, 8.8.1921

Tuhoisa tulipalo Metsäpirtissä
Viime sunnuntaina klo 3 ip. pääsi tuli irti Metsäpirtin kir-
konkylässä kauppias Eino Leimolan talossa (entinen Met-
säpirtin kirkonkylän majatalo), tuhoutuen koko talo kaikki-
ne rakennuksineen perustuksiaan myöten poroksi. Tuli sai
alkunsa käymälästä, jossa leikkimässä ollut kauppias Lei-
molan pikku poika oli sen päästänyt papereihin ja levisi niin
nopeasti, että vaikka suuri joukko kyläläisiä heti riensi pa-
lopaikalle ja ryhtyi sammutuspuuhiin, ei irtaimistostakaan
saatu pelastetuksi kuin vähäinen osa.

Tulen uhriksi joutui seitsemän huonetta sisältävä, uusi ja
hyvässä kunnossa ollut asuinrakennus, navetta- ja tallira-
kennukset, aitat, riihi sekä joukko pienempiä rakennuksia.
Ankaran tuulen vallitessa levisi tuli myöskin Aapro ja Si-
mo Kuopan karjakartanoon, joka myöskin paloi kokonaan.
Paitsi muuta irtaimistoa, tuhoutui palossa myöskin maanvil-
jelijä Aapro Sudelta noin 10 hl rukiita, jotka olivat Leimo-
lan aitassa säilössä.

Rakennukset irtaimistoineen olivat vakuutetut Sakkolan ja
Metsäpirtin kuntain paloapuyhtiössä 16000 markasta, mutta
olivat ne ainakin 150000 markan arvoiset.

Inkerin Sanomat 19.8.1921

Metsäpirtin tulipalo
Lähempiä tietoja
Kuten jo aikaisemmin olemme kertoneet, oli Metsäpirtis-
sä viime sunnuntaina tavallista suurempi tulipalo kauppias
E. Leimolan talossa. Palo sai alkunsa siten, että Leimolan
5-vuotias poika erään toisen pojan kanssa meni navettara-
kennuksen yhteydessä olevaan ulkohuoneeseen tulitikkuja
raaputtelemaan. Tällöin tuli pääsi pehkuihin ja levisi pian
niin, että koko navettarakennus oli tulen vallassa. Ennen-
kuin suurempi joukko ihmisiä saapui palopaikalle oli tuli
saanut jo ylivallan siirtyen pian vahvan tuulen vallitessa lä-
hellä olevaan asuinrakennukseen, siitä tuulen alla olevaan
saunaan ja kaikkiin varastohuoneisiin, naapuritalon Kuopan
navettarakennukseen ja lopulta noin 100 m päässä olevaan
riiheen polttaen kaikki rakennukset, jopa kaivon kansiker-
rankin parin tunnin ajassa maan tasalle. Myöhemmin saapui
suuri joukko sammuttajia ympäri pitäjän, mutta sammutta-
minen oli melkein mahdotonta veden puutteen takia. Vet-
tä saatiin hevosilla ajamalla lähes kilometrin päässä olevas-
ta Viisjoesta, tuskin tarpeeksi pappilan paloruiskulla joka
ainoana oli toiminnassa. Pelastustyö täytyi etupäässä koh-
distaa läheisten naapuritalojen mm. kunnantalon vartioimi-
seen, jotka saatiinkin tulelta varjelluksi. Jos tuuli olisi ollut
hiukan enemmän etelään, olisi pian tulen vaaraan joutunut
myöskin kirkko ja kansakoulu.

Pelastustyössä olijat saivat Leimolan talosta suuren osan ir-
taimistoa, mm. uudet puotihuoneuston hyllyt ja tiskitkin pe-
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lastetuiksi, samoin osan puitua ja ostettua viljaa makasiinis-
ta, mutta laareihin pantu vilja ja osa muutakin irtainta jäi tu-
len saaliiksi.

Rakennukset olivat vakuutettu Sakkolan-Metsäpirtin kun-
tien Paloapuyhtiössä, samoin irtaimisto verrattain alhaiseis-
ta summasta, joten omistajalle tuli useampien kymmenien
tuhansien markkojen tappio. Oli kuitenkin onneksi, ettei
Leimola ennättänyt kauppavarastoa siirtää nyt palaneeseen
rakennukseen, mikä piti juuri näinä päivinä tapahtua.

Leimolan mainittu poika, Aleksanteri, säikähtyneenä palon
alusta juoksi piiloon, joten koko palon aikana ei häntä löy-
tynyt ja pelättiin hänen jo joutuneen liekkeihin. Vasta ilta-
myöhällä löydettiin poika piilopaikastaan eräästä pellon la-
dosta.

Käkisalmen Sanomat 20.8.1921

Suojeluskunnan urheilu- ja kesäjuhlat
Metsäpirtissä
Viime sunnuntaina tk. 21 p järjesti Metsäpirtin suojeluskun-
ta urheilu- ja kesäjuhlan Metsäpirtin kirkonkylässä. Urhei-
lukilpailut alkoivat klo 1 päivällä ja otti niihin osaa paljon
nuoria suojeluskunnan jäseniä. Kilpailtiin salonkikiväärin
ja pistoolin ammunnassa, viestinjuoksussa, viisiottelussa ja
köydenvedossa, joissa palkinnot jakaantuivat seuraavasti:
Salonkikiväärillä ammunnassa: 1.p. poliisi M. Peltonen 86
pist., 2.p. opettaja K.A. Sihvo 85 pist., 3.p. A. Ahtiainen 84
pist.
Pistoolilla ammunnassa: 1) tulliv. M. Paksu 89 pist., 2) alue-
päällikkö S. Susi 88 pist., 3) M. Boduskin 80 pist.
Kumpaisessakin sarjassa matka 25 m. Pistoolilla 5 ja salon-
kikiväärillä 3 kuulaa.
1600 m viestijuoksussa, jossa kilpailvat kirkonkylän, Raa-
jun, Taipaleen ja Saaroisten joukkueet, voitti kirkonkylän
joukkue ajalla 4 min 24 sek.
Köydenvedossa kilpailivat 8-miehiset joukkueet: Raajun,
kirkonkylän, Saaroisten, Taipaleen ja voitti Taipaleen ras-
kaan tykistön joukkue kaikki toiset saaden haltuunsa vuo-
deksi komean kiertopalkinnon.
Mieskohtaisessa 5-ottelussa (100 m juoksu, pituushyppy,
kolmiloikka, kuulantyöntö ja kiekonheitto) sai I palkinnon
Aleks Lamppu, II palk. M. Paksu ja III palk. E. Inkinen.

Illalla klo 7 alkoivat juhlailtamat avarassa nuorisoseuran
talossa, mikä oli ääriään myöten täynnä innostunutta juh-
layleisöä. Kanttori Jortikan johtaman sekakuoron laulettua
muutamia isänmaallisia lauluja piti tervehdyspuheen opet-
taja T. Toiviainen mm mainiten, ettei maamme onnen päi-
vä ennemmin ole täydellinen, ennenkuin rajantakaiset hei-
momme on saatu yhtymään meihin ja vapautumaan vieraan
kahleista, silloin vasta Väinön kansa luopi itselleen uuden
ajan. Runon ”Uusi aika” lausui neiti Kuoppa, jonka jälkeen
rovasti J.K. Sakkinen piti hyvin valaisevan, mieltäkiinnittä-
vän esitelmän Suomen sotilasrasituksista Ruotsin vallan ai-
kana osoittaen historiallisilla tosiasioilla, kuinka kansamme
keskiajan lopulla ja myöhemminkin sai kestää suhteellises-
ti monta vertaa raskaammat sotilaskustannukset kuin nyky-
ään. Vaikka nykyiset sotilasmenot näyttävät suurilta, on vä-
kiluku sensijaan lähes kymmenkertainen ja armeija siihen
nähden pieni, mutta varustukset monta vertaa paremmat, jo-
ten kansalle koituvat rasitukset ovat mitättömän vähäiset.

Myöhemmin illalla näyteltiin kappale ”Setä”, mikä oloihin
nähden sujui kohtalaisesti. Yleisön käytös oli myöskin ko-
ko ajan verrattain hyvä, vaikka toivomisen varaa vielä siinä
suhteessa on Metsäpirtin nuorison keskuudessa.

Innostus suojeluskunta-aatteeseen näyttää Metsäpirtissä li-
sääntyvän ja oli tämäkin juhla sitä edelleen herättämässä.

Käkisalmen Sanomat 27.8.1921

Tilanne rajaseudulla ja Laatokalla ai-
van rauhallinen
Eräässä helsinkiläisessä lehdessä kerrottiin sunnuntaina, et-
tä bolshevikit muka ovat keskittäneet joukkoja rajan välittö-
mään läheisyyteen Raudun ja Metsäpirtin kohdalla. Samoin
on levinnyt huhu bolshevikkilaivojen liikehtimisestä Laato-
kalla.

Varmoista lähteistä saamiemme tietojen mukaan ei näis-
sä huhuissa ole mitään perää. Metsäpirtin kohdalla rajalla
on viime viikon lopulla nähty kolme neljä aseistettua bols-
hevikkisotilasta, jotka aivan rauhallisesti ovat menneet tie-
hensä. Lauantai-iltana kävi muutamiin kymmeniin nouseva
bolshevikkijoukko rajan lähellä Tapparin kohdalla poistuen
hetken kuluttua. Mitään muuta mainittavampaa ei rajalla ole
tapahtunut.

Samoin Laatokalla ei ole huomattu mitään bolshevikkilai-
vojen liikehtimistä.

Käkisalmen Sanomat 6.9.1921

Salakuljetus kaakkoisella rajalla
Salakuljetus kaakkoisella rajaseudulla, joka kevään ja vielä
kesänkin aikana oli sangen vilkasta, on nyttemmin huomat-
tavasti vähentynyt. Syynä tähän on venäläisen vastiketava-
ran ja arvokkaan rahan puute, joka on käynyt erittäin tuntu-
vaksi. Matot, taulut, taideteokset ym. ovat tulleet harvinai-
siksi ja neuvostoruplaa, joka nykyään noteerataan Pietaris-
sa 1 Smk = 1000 neuvostoruplaa, suomalaiset salakuljetta-
jat eivät tahdo ottaa vastaan sen mitättömyyden takia. Rasva
ja silava sekä erilaiset lääkeaineet ovat Neuvosto-Venäjällä
hyvin haluttuja.

Käksialmen Sanomat 8.9.1921

Kunnan valtuusto: 10.09.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 10 päivänä syyskuuta 1921. Läsnä olivat valtuuston jäse-
net kaikki paitsi puheenjohtaja H Loponen.

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2 § Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin entinen esi-
mies Jooseppi Eeva ja varaesimieheksi Aapro Laulajainen.
ja kunnallislautakunnan jäsen Kaapre Wiskarin tilalle valit-
tiin Mikko Wiskari.

3 § Kunnallislautakunnan esimiehelle määrättiin palkaksi
tuhatta (1000) Smk vuodessa ja jäsenille (15) Smk kokous-
päivältä.

4 § Metsäpirtin kirkonkylän kansakoulun johtokuntaan va-
littiin Heikki Myöhänen ja Jalmari Hatakka uudelleen.
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5 § Saaroisten kansakoulun johtokunnasta erovuorossa ole-
vat Heikki Peltonen ja August Hämäläinen valittiin uudes-
taan.

6 § Terenttilän kansakoulun johtokunnasta erovuorossa ole-
vat E Ukkonen ja Heikki Laulajainen valittiin uudestaan.

7 § Maanviljelysrahaston johtokunnasta erovuorossa olevat
Simo Ukkonen ja Mikko Ahtiainen valittiin uudelleen.

8 § Holhouslautakunnasta erovuorossa oleva Martti Pelto-
nen valittiin uudestaan.

9 § Kunnan säästöpankin isännistöstä erovuorossa olevat
Mikko Peltonen Joos Eeva Mikko Heimonen ja Martti Pel-
tonen valittiin uudelleen.

10 § Köyhäinhoitohallituksesta erovuorossa olevat Martti
Peltonen Jaakko Eeva ja Simo Mp.Tuokko valittiin uudes-
taan ja Simo ja Simo Laulajaisen tilalle valittiin Heikki Ko-
ponen samasta kylästä.

11 § Piiriesimiehiksi valittiin
1) Raajun piirin esimieheksi Antti Korpelainen jäseniksi Ju-
ho Paksu Juho Jäske ja varalle Pekka Jäske
2) Koukunniemen piiriin esimieheksi Matti Loponen jäse-
niksi Wille Niukkanen Matti Jp Myöhänen varalle K Wiili
3) Taipaleen (piiriin) Yrjö Tuokko Lauri Laulajainen Tuo-
mas Toiviainen varalle Heikki Tuomp. Karjalainen
4) Koselan piiriin esimieheksi Aleks Tuokko jäseniksi
Heikki Eeva Aleksi Hp Orava varalle Jop Pasuri
5) Metsäpirtin piiriin esimieheksi Simo Susi jäseniksi T W
Leinonen ja Heikki Tuokko varalle Aapro Paussu
6) Hatakkalan piiriin esimiehiksi Alpert Hatakka jäseniksi
Heikki Hämäläinen Antti Ryyppö varalle Esko Haapsaari
7) Sunikkalan piiriin esimieheksi Aapram Hämäläinen jä-
seniksi Kaapre Korkka Salomon Hämäläinen varalle Aapro
Myöhänen
8) Joentaan piiriin esimieheksi Aapro Susi jäseniksi Juho
Martp. Torikka Juho Mp Paukku varalle Juho Sp Paukku
9) Wiisjoen piiriin esimieheksi Paavo Tuomp Ahtiainen jä-
seniksi Simo Pullinen Aug. Peltonen varalle Tahvo Laula-
jainen
10) Wanhajaaman piiriin esimieheksi Taavetti Mp Hämäläi-
nen jäseneksi Matti Maununp Hämäläinen Antti Repo va-
ralle Simo Aj Hämäläinen.

12 § Kulovalkean sammutustyön johtajiksi valittiin entiset
Alpert Hämäläinen ja Mikko tuokko Taipaleesta ja varalle
Antti Mp Koppanen Simo Tp Ahtiainen.

13 § Kunnan metsälautakuntaan valittiin Arvi Ukkonen Jal-
mari Hatakka Jaako Hyytiä ja varalle Heikki Tuokko ja Sa-
lomon Käkönen.

14 § Kunnan kantakirjaston johtokunta pysytettiin entisessä
koossaan.

15 § Äyriperuste päätettiin korottaa 300 sataan Smk.

16 § Kunnallislautakunta kokonaisuudessaan: Lapanaisista
Wasili Tuokko
Waskela: Aleks Taskinen Jeremeijeff
Raaju: Matti Np Korpelainen

Koukunniemi: Simo Ukkonen Juho Myöhänen
Terenttilä: Heikki Tuomp Ahtiainen
Taipale: Simo Smp Laulajainen
Neusaari: Samuli Kaasalainen
Kosela: Topi Eeva Heikki Myöhänen
Metsäpirtti: Simo Susi Heikki Meskanen
Hatakkala: Aug Heikki Hatakka
Martinkorhola: Heikki Hämäläinen
Sunikkala: Martti Mp Korkka
Haapsaari: Salomon Sp Haapsaari
Korholanjaama: Juho Kuoppa
Malaki: Atam Tuomp. Hämäläinen
Joentaka: Paavo Kp Paukku
Wiisjoki: Juho Tp Ahtiainen
Saroisii (Saaroinen): Simo ap Hämäläinen Smo Juhonp.
Hyytiä ja J Jääskeläinen
Wanhajaama: Atam Repo Matti Manunp Hämäläinen
Salo-: Tahvo Kiiski

16 § Tutkijalautakuntaan valittiin valtuusto kokonaisuudes-
san.

17 § Metsäpirtn kunta valitsi lautamies Kekin tilalle ehtok-
kaita asettamaan Juho Paksu Aleks Tuokko ja Simo Susi
varalle H Koskinen.

18 § Käkisalmessa pitettävään kyytilaitosten ja kyydityk-
sen järjestämistä varten pitettävään kokoukseen valittin Si-
mo Susi ja Heikki Koskinen ja varalle Aleks Tuokko.

19 § Metsäpirtin osuuskaupan rl anomusta ampumatarpei-
ten kauppaa valtuusto päätti puoltaa.

20 § Tielautakunnan tekemä menoarvio valtiolle kuuluvien
teitten kunnossa pitoa varten luettiin ja hyväksyttiin sellai-
senaan.

21 § Köyhäinhoitohallitus valtuutettiin ottamaan Juho Ku-
paris vainaan tilan hoitoonsa ja selvittämään sen pesän asi-
jat.

22 § Metsäpirtin kunnan tieasia lykättiin manttaalimiesten
kokoukseen.

23 § Valtuusto päätti puoltaa asutushallitukselta 200 000
Smk lainan ottoa Metsäpirtin asutuslautakunnalle.

24 § Waltuusto päätti kehoittaa holhouslautakuntaa mitä kii-
reimmiten järjestämään Aapro Meskasen alaikäisen tytön
talouten.

25 § Metsäpirtin kirkonkylän kansakoululle päätettiin pe-
rustaa toisen apuopettajattaren virka väliaikaisesti lukuvuo-
deksi 1921-1922 palkkaeduksi päätettiin: 400 Smk kunnan-
palkkaa ja 200 Smk vuokrarahaa polttopuut ja öljyvalo se-
kä kalliin ajan lisäys kolmantena luokkahuoneena käytetään
koulussa käsityö huonetta valtion apua anomaan valittiin
johtokunnan esimies.

26 § Aapro Puikkosen sairaalle tytölle päätettiin myöntää
lääkeavustusta.

27 § Hyväksyttiin lautakunnan ostama uusi metrinauha
kunnalle ja vanha lahjoitetaan Metsäpirtin maamiesseural-
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le.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu
Juho Korkka
Aleks Orava

Julkiluettu kunnan talossa 10 p syyskuuta 1921
Salomon Lalajainen

Karhuja
kerrotaan viime aikoina nähdyn useita kertoja Metsäpirtin
Tapparissa Venäjän rajalla. Kontiot ovat monessa paikassa
haaskanneet talollisten kaurahalmeita hyvinkin tuntuvasti
sekä muutamia kertoja hätyytelleet marjanpoimijoita rajal-
la. On koitettu yön aikana vahtimalla lavalta saada kontiot
kaadetuksi, mutta onnistumatta. Päivällä karhut lymyilevät
rajantakaisissa synkissä salometsissä.

Käkisalmen Sanomat 13.9.1921

Asetus suojeluskunnista, 16.9.1921
Asetuksen 2 §:ssä määritetään jäsenyysehdot:

Jäseniksi suojeluskuntiin otetaan sellaisia, niihin pyrkiviä
Suomen miehiä, joiden uskollisuuteen laillista yhteiskun-
tajärjestystä kohtaan voidaan luottaa ja jotka ovat täyttä-
neet seitsemäntoista vuotta. Poikkeustapauksessa voidaan
jäseniksi suojeluskuntaan harkinnan mukaan ja vanhempain
suostumuksella ottaa nuorempiakin henkilöitä.

Suojeluskuntaan hyväksytyn henkilön on ennen suojelus-
kuntaan liittymistään annettava juhlallinen vakuutus siitä,
että hän rehellisesti toimii suojeluskunnan tarkoitusperien
saavuttamiseksi, tinkimättä alistuu esimiestensä ja esikun-
nan määräyksiin ja että hän ei vastoin esikunnan suostu-
musta eroa suojeluskunnasta ennenkuin kuukausi on ku-
lunut siitä, kun hän on esikunnalle ilmoittanut haluavansa
suojeluskunnasta erota.

Ensimmäinen asetus Suojeluskunnista annettiin 2.8.1918
(Suomen asetuskokoelma, 1918, N:o 86)

Suomen asetuskokoelma, 1921, N:o 212

Punaisten rosvoretki Metsäpirtissä
Lisätietoja tapahtumasta. Haavoittunut kuollut

Kuten jo kerroimme, hyökkäsi viime lauantain vastaise-
na yönä Metsäpirtin pitäjän Saaroisten kylässä sijaitsevaan
Hyytiän taloon joukko rajan takaa saapuneita kommunisti-
rosvoja haavottaen talon vanhinta poikaa hengenvaarallises-
ti. Tämä, jonka nimi on Artturi Hyytiä, eikä Jalmari, kuten
ilmoitettiin, kuoli saamastaan vammasta sunnuntaiaamuna.
Luoti oli todennäköisesti tunkeutunut sisäelimiin.

Lisäksi on Kla tapahtumasta vielä saanut seuraavat täyden-
tävät tiedot: Talo, johon roistot saapuivat, sijaitsee 5 km
päässä rajasta, ja on samoilla seuduin ennenkin liikkunut
ilkitöissä Venäjältä tulleita punaisia. Niinpä oli arvelun mu-
kaan juuri samoja miehiä, jotka lauantain vastaisena yönä

tekivät kerrotun verityön, käynyt viime kesänä talon lähet-
tyvillä hevosvarkaissa saadenkin saaliikseen kolme eläintä,
jotka sitten olivat kuljettaneet rajan yli.

Rosvojen röyhkeyttä kuvannee muuten parhaiten se, että he
Artturi Hyytiän taloa lähestyessä olivat parhaillaan ryhty-
mässä kirveellä murtamaan tuvan ovea. Tapahtumapaikal-
le oli poliisiviranomaisten toimesta tuotu poliisikoira, joka
seurasi rosvojen jälkiä 2 -3 kilometrin matkan maantielle,
missä ne kuitenkin olivat hävinneet.

Verityön uhri oli nuori mies - ei vielä asevelvollisuusiässä.
Mainittakoon samalla, että hänen veljensä kaatui vapausso-
dassa.

Maakansa 22.9.1921

Hyökkäys Venäjältä Suomen puolelle
Metsäpirttiläinen talonisäntä haavoittunut hengenvaaralli-
sesti

Lauantain vastaisena yönä hiipi kuusi miestä rajan takaa
Suomen puolelle Metsäpirtissä ja Saaroisten kylän kohdal-
la hyökkäsi siellä erään kauppias Hyytiän taloon. Heitä oli
vastassa vain talon vanha isäntä nuoremman miehen ollessa
tanssitilaisuudessa kylässä. Kun rajan takaa tulleet miehet
tekivät hyökkäyksen taloa vastaan ampuen muutamia lau-
kauksia, riensi talon poika tanssitilaisuudesta kotiin ja avasi
tulen hyökkääjiä vastaan. Tällöin lähtivät hyökkääjät kar-
kuun, mutta ampuivat paetessaan talon puolustajaa Jalmari
Hyytiää vastaan useita laukauksia, joista yksi sattui reiteen.
Samalla he itse lähtivät pakoon Venäjän puolelle. Jalmari
Hyytiän saama haava on hengenvaarallinen. Hän oli noin
25-vuotias.

Rajan takaa tulleeet puhuivat suomea, joten he ovat nähtä-
västi täältä Venäjälle paenneita suomalaisia punikkeja.

Käkisalmen Sanomat 23.9.1921

Rajalta
Tullimiehet pidättäneet Metsäpirtissä Venäjälle aikoneen
vakoilijan

T.k. 17 pnä pidättivät tullimiehet Metsäpirtin Salokyläs-
sä Venäjälle yrittävän kommunistiasiamiehen Aleksanteri
Peltosen. Mieheltä tavattiin joukko postia ja kirjeitä, jois-
ta monet sisälsivät tietoja armeijastamme, kuten esim. so-
taväen lukumäärästä erinäisillä paikkakunnilla, tykkien lu-
vusta ym. Bolsevikivakoilija lienee luovutettu valtiolliselle
keskuspoliisille enempiä toimenpiteitä varten.

Käkisalmen Sanomat 23.9.1921

Metsäpirtinkin suojeluskunnalla,
saman tehtävän tulee se täyttämään. Ja niinkuin se vapaus-
sotamme aikoina oli kaakkoisen rajamme etuvartijana, niin
se on siitä lähtien ollut, samaa tehtäväänsä se tulee vastakin
suorittamaan.

Metsäpirtin suojeluskunnan paikallispäällikkönä on innos-
tuksella ja tarmokkaasti toiminut vääpeli Simo Susi, joka
nykyisin on määrätty aluepäälliköksi.
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Kuva 4: Juho Kiiski ja Arvi Hämäläinen Tapparin rannassa
kalastamasta tulossa.

Käkisalmen Sanomat 23.9.1921

Suomalaisten bolshevikien ryöstöret-
ket Suomen puolelle
Syyskuun 25 p:n aamulla klo 3-5 välillä saapui jälleen
kuusi kivääreillä ja käsipommeilla aseistettua suomalaista
kommunistia rajan yli, tällä kertaa Raudun pitäjän Korkeen
(Korlee) kylän kohdalla. Oleskeltuaan jonkun aikaa ns. Ka-
tarinanharjulla olivat miehet, kuten jälkiä seuraten on hyvin
voitu päättää, lähestyneet noin 700 m päässä rajalta sijait-
sevalle Ville Paukun talolle pysähtyen sen lähistölle vaa-
nimaan sopivaa tilaisuutta hyökätäkseen taloon. Kun talon
miesväki ja siinä asuvat tullipoliisit sattuivat olemaan koto-
salla, eivät rosvot uskaltaneet käyttää asettaan, vaan luikki-
vat takaisin rajan taakse. Mennessään he olivat kaivaneet
maasta inkeriläisten aikanaan surmaaman kahden naisen
ruumiit ja pystyttäneet ne pönkien varassa seisomaan pui-
ta vasten. Rosvoja kyllä lähdettiin ajamaan takaa, mutta pe-
lastuivat he aivan viime hetkellä turvaan rajan taakse. Viime
maanantain vastaisena yönä tekivät suomalaiset bolshevikit
rosvoretken Metsäpirtin Saunasaarelle, josta veivät verkko-
ja ym. kalastustarpeita kaikkiaan yli 10000 markan arvosta.
Rosvojen saaliiksi joutui usealta kalastajalta kalastusväli-
neet niin tarkoin, ettei ammatin jatkuvasta harjoittamisesta
voi olla puhettakaan. Näin ollen joutuu kokonaisia perhe-
kuntia vaille aineellista toimeentuloa, sillä uusien kalastus-
tarpeiden hankkiminen nykyoloissa vähillä varoilla on suo-
rastaan mahdotonta.

Tällainen on rajarauha nykyisin Kannaksella. Milloin hy-
vänsä voi odottaa rajan tuolta puolen saapuvaksi rosvojou-
kon ja murhapolttajan, niin että aina saadaan olla valmiit
tarttumaan kivääriin kotien puolustukseksi. Eiköhän halli-
tuksella jo lopultakin olisi syytä ryhtyä ponteviin toimiin
näiden melkein jokapäiväisiksi muodostuvien rosvoretkien
lopettamiseksi.

Käkisalmen Sanomat 1.10.1921

Metsäpirtin manttaalinomistajain
kuntakokous
Metsäpirtin kirkonkylän manttaalinomistajain kuntako-
kouksessa syyskuun 26 p:nä oli käsiteltävänä miten ruve-

taan kunnossapitämään niitä kunnan alueella olevia maan-
teitä ja siltoja, mitkä eivät kuulu valtiolle. Kokoukseen oli
saapunut runsaasti maanomistajia asiasta neuvottelemaan ja
siinä päätettiin, että Mustaojan, Malatsun, Puikkolan, Pa-
pinojan, Saviojan, Karhuojan, Sittojan, Hiekkaojan, Tien-
suunojan ja Viisniemenojan sillat kokonaan sekä Hevossil-
lasta ja Jousseinsillasta puolet pidetään kunnossa yhteises-
ti kunnan kustannuksella. Samoin päätettiin kunnan yhtei-
siksi jakoteiksi niiden kunnossapidettäviksi, jotka laki tien-
pitoveltollisiksi määrää, jakaa seuraavat maantiet: Valtion
tiestä Terenttilästä Kirvesmäen laivarantaan, samasta haa-
rasta Käkösen ja Läätin rantaan sekä toinen haara Mus-
taojalta Koukunniemeen Paakkisen ja Myöhäsen tien ris-
teykseen Koselan rantamäestä Adam Viskarin talon kohdal-
le, Joensuun laivarannasta valtion tielle Punasensillan luo.
Valtion tiestä Vaskelan kylän läpi Hytinkankaalle. Hiekka-
tie kauppias Hatakalta Savinotkoon, Puikkolan tie kauppias
Hatakalta Raudun rajalle, siitä Joentaantie Viisjoelle val-
tion tielle. Lääväkylän tie Simo Ahtiaisen luota Joos. Ha-
takan perille asti. Saaroisten tie valtion tiestä Timosejeffen
luota Sitt’ojan siltaan. Salotie valtion tiestä Tapparista Ha-
takan karjatalolle asti. Näiden tieosien yhteinen pituus on
noin 35 km. Jakoa ja järjestelyä varten valittiin tielautakun-
ta kolmeksi vuodeksi, johon tulivat Jooseppi Eeva, Aatami
Hämäläinen ja Aug. Susi. Tielautakunta tekee jako- ja jyvi-
tysehdotuksen, mikäli mahdollista tämän vuoden aikana ja
jättää sen kuntakokouksen hyväksyttäväksi.

Käkisalmen Sanomat 1.10.1921

Turvattomuus rajaseudulla
Rajan takana piileskeleväin suomalaisten punaisten rosvou-
det Metsäpirtissä jatkuvat.

Senverran on rosvoista kuitenkin selkoa, että ne ovat raja-
seudulla, etupäässä Metsäpirtistä ja Raudusta kotoisin ole-
via, rajan taakse paenneita punikkeja, joka seikka myös-
kin selvittää sen, että rosvoukset tehdään aina niin suurella
paikallistuntemuksella ja menestyksellä, ettei rosvoja juuri
milloinkaan onnistuta saamaan kiinni.

Viime maanantaina puolenpäivän aikaan tuli Metsäpirtissä
Vanhajaaman ja Tapparin kyläin väliltä kymmenen aseistet-
tua punaista rajan yli edeten noin kilometrin päässä rajalta
sijaitsevalle maanviljelijä Tahvo Peltosen heinäpellolle, jos-
sa Salomon Laulajaisen karja, kuusi lypsylehmää, oli lai-
tumella. Kolme aseistettua, mustilla naamioilla varustettua
miestä, joista kaksi varmasti tunnettiin entisiksi metsäpirt-
tiläisiksi, tuli karjaa paimentavan vanhemman naishenkilön
luo, jonka kaatavat maahan uhaten ampua, jos hän huutaa
tai muuten yrittää vastarintaa.

Sillä aikaa toiset seitsemän miestä ajoivat viisi parasta lyp-
sylehmää rajan yli ja hävisivät sille tielleen. Kun teko oli
tehty, jättivät naamiomiehet uhrinsa rauhaan ja luikkivat to-
veriensa jälestä rajan taa.

Usealla talollisella on rajan läheisyydessä hyviä, äpärettä
kasvavia heinämaita, jotka näin syyskylmillä olisivat kar-
jalle suuresta merkityksestä, mutta niille ei uskalla karjaa
laskea, vaan täytyy se ruokkia kokonaan navettaan.

Maanantaina vk. 26 p. vasten Saunasaarella tehdystä ka-
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lanpyydysten varkaudesta ilmoittaa kirjeenvaihtajamme lä-
hemmin. Pyydykset olivat Saunasaareen kuuluvalla Lot-
teinsaarella lukituissa vajoissa. Kun kalastajat vk. 26 päi-
vän aamuna menivät mainitulle saarelle aikomuksella läh-
teä laskemaan verkkoja, huomasivat he vajojen ovet mur-
retuksi ja vajoista viedyt 7 mujeverkkoa, 210 siikaverkkoa,
25 lohiverkkoa, 7 miehen turkkia, yhden sarkapalttoon, yh-
den sadetakin, kolme hyvää kompassia, neljä pataa, kolme
uutta purjetta ja noin 30 m purjekangasta, sekä suurehkon
määrän ruokatarpeita: leipää, voita, kalaa, suolaa, teetä ym.
Paikalle haettiin poliisikoira, joka johti läheiseen rantaan,
josta päättäen varkaat ovat vieneet saaliinsa veneillä pois.
Saarella on myöskin kaksi tyhjää tavaravajaa, joihin ei oltu
koskettukaan. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että var-
kaiden joukossa oli paikat tarkoin tuntevia henkilöitä. Ros-
vojen kalastajille aiheuttama vahinko nousee 35000 mark-
kaan.

Nyttemmin ovat kalastajat asettaneet mainitulle saarelle
aseistettuja vahteja, joten rosvot eivät ainakaan ilman vas-
tarintaa vastedes pääse tuhojaan tekemään.

Tapahtuneiden ryöstöjen ja murhien johdosta saavat rajan
välittömässä läheisyydessä asuvat olla alituisessa pelossa ja
jännityksessä. Siksi onkin monen rajan eläjän vallannut sel-
lainen turvattomuuden tunne, että ellei rajan vartiointia saa-
da tehokkaammaksi, muuttaa osa asukkaista talven ajaksi
kauemmaksi sisämaahan.

Inkerin Sanomat 7.10.1921

Varkausyritys Metsäpirtin Vanhajaa-
man kylässä
Sunnuntain vastaisena yönä yritti Metsäpirtin pitäjän Van-
hajaaman kylästä kaksi miestä tunkeutua maanviljelijä
Adam Hämäläisen talliin. Miehet olivat jo ennättäneet mur-
taa oven auki ja olivat juuri menemäisillään talliin, kun ta-
lon isäntä huomasi heidän aikeensa ja riensi sitä estämään.
Miehet lähtivät kiireesti pakosalle, eikä heitä tavattu, vaik-
ka aseilla varustettuina ajettiin takaa ja useamman kerran
ammuttiin jälkeen. Sen verran kuitenkin huomattiin, että he
pakenivat rajalle päin.

Epäluulonalaisena viime viikolla tehtyihin hevosvarkauk-
siin pidätettiin viime lauantain vastaisena yönä Metsäpir-
tin kirkolla inkeriläinen pakolainen Tuomas Karhu ja lähe-
tettiin Raudun keskuspoliisin tutkitavaksi. Varkauspaikalle
Sakkolasta haettu poliisikoira johti etsijät Metsäpirtin kir-
kolle yllämainitun miehen luo, jolla perusteella hänet sitten
pidätettiin. Mies kieltää jyrkästi syyllisyytensä ja todennä-
köistä onkin, että hän on syytön.

Varastetuista hevosista ei ole saatu mitään tietoa, joten voi
olla jotesakin varma siitä, että ne on kuljetettu rajan yli.

Käkisalmen Sanomat 13.10.1921

Metsäpirttiläisille sananen!
Rajaseudun väestö on näinä aikoina saanut elää melkeim-
pä turvatonta elämää. Rajantakaiset rosvoudet ovat käyneet
yhä julkeimmiksi. Metsäpirttiläiset ovat saaneet kestää ras-
kaita aikoja. Yötä päivää on rajakylissä täytynyt olla asuk-
kaiden pelon vallassa, milloinkahan tätä taloa tulevat ros-

vot hävittämään, ryöstämään ja murhaamaan? Jokapäiväisiä
ovat rosvoukset ja muut hirmuteot. Milloin vanhemmat saa-
vat murhaajan käden kautta kadottaa poikansa, milloin talon
emäntä ryöstäjälle lehmikarjansa tai isäntä parhaimmat he-
vosensa. Kuukausittain ovat talonmiehet saannet pitää var-
tiota kotinsa ympärillä suojellakseen, mitä vielä suojeltavaa
on, etteivät kodin asukkaat ja omaisuus joutuisi hävittävien
hirmulaumojen uhriksi. Tällaista sietämätöntä olotilaa, met-
säpirttiläiset, ette jaksa vuosia kestää! Hätähuudot sanoma-
lehdissä eivät paljonkaan näy auttavan. Siksipä on herännyt
kysymys, emmekö mitään muuta voi tehdä? Asia on kaikille
kuntalaisille, kaikille lainkuuliaisille kansalaisille yhteinen.

Kokoontukaapa siis metsäpirttiläiset isännät ja emännät tu-
hatlukuisena joukkona ensi sunnuntaina tk. 16 pnä klo 1
päivällä kirkonkylän nuorisoseuran talolle yhdessä neuvot-
telemaan, mihin toimiin voisimme ryhtyä, ettemme toinen
toisemme jälkeen rajantakaisten rosvousten uhreina nään-
tyisi!

Muistakaa, että asia on yhteinen!

Käkisalmen Sanomat 15.10.1921

Bolshevikien ryöstöretket rajalla
Metsäpirtissä pidetty kansalaiskokous päättänyt lähettää lä-
hetystön anomaan sisäministeriöltä rajavartioinnin tehosta-
mista ja korvauksen maksamista ryöstetystä omaisuudes-
ta. Viime sunnuntaina pidettiin Metsäpirtin kirkolla kansan-
kokous rajaseudulla tapahtuneiden ryöstöretkien johdosta.
Kokouksen puheenjohtajana toimi kirkkoherra J.K. Sakki-
nen ja sihteerinä opettaja M. Toiviainen. Pitemmän alustuk-
sen jälkeen, jossa esitettiin useita valaisevia esimerkkejä ra-
jan takana piileväin suomalaisten punaisten rajaseudulle te-
kemistä rosvoretkistä ja rajavartioinnin heikkoudesta, pää-
tettiin lähettää lähetystö sisäministeriöltä anomaan, että ra-
jan vartiointia tehostettaisiin ja vahinkoa kärsineille korvat-
taisiin heiltä ryöstetty omaisuus. Tähän lähetystöön valittiin
yksi edustaja kustakin puolueesta, nimittäin kokoomuspuo-
lueesta kirkkoh. J.K. Sakkinen, edistyspuolueesta opettaja
K.A. Sihvo, maalaisliitosta maanvilj. H. Loponen ja sosia-
listeista maanvilj. Aleks. Orava. Lähetystö lähtee matkalle
näinä päivinä. Kokouksessa oli erittäin runsaasti osanottajia
kaikista puolueista.

Käkisalmen Sanomat 18.10.1921

Rajan vartiointi kannaksella
Lähetystö valtioneuvostossa ja eduskunnassa

Metsäpirtissä viime sunnuntaina pidetyn kansalaiskokouk-
sen valtuuttamana lähetystönä olivat kirkkoherra J.K. Sak-
kinen, opettaja K.A. Sihvo, maanv. M. Loponen ja Aleks
Orava keskiviikkona Helsingissä esittämässä rajan vartioin-
nin tehostamista ja korvauksen maksamista ryöstetyistä ta-
varoista. Ensin kävi lähetystö sisäministeri H. Ritavuoren
puheilla ja selitti, että rajan vartiointi olisi järjestettävä
enemmän sotilaalliseksi kuin nykyään, jolloin se on jätet-
ty tullipoliisin huostaan. Samalla esitti lähetystö, että oli-
si huolta kiinnitettävä rikollisten selville saamiseen. Sisä-
ministeri ilmoitti saatuaan asian todellisen laidan tietoonsa,
ryhtyvänsä kaikkiin hänen vallassaan oleviin toimiin rajan
vartioinnin tehostamiseksi.
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Senjälkeen kävi lähetystö ulkoministeri Holstin puheilla ja
sai häneltä myöskin lupauksen siitä, että tehokkaampi var-
tiointi järjestetään mahdollisimman pian.

Vielä kävi lähetystö eduskuntaryhmien puheenjohtajain
luona esittämässä toivomuksia, joita sen valitsijat olivat sille
antaneet. Kaikki puheenjohtajat ilmoittivat ottavansa asian
omakseen ja koettavansa saada parannusta aikaan.

Käkisalmen Sanomat 22.10.1921

Aleksanteri Simonpoika Hämäläisen
liittyminen suojeluskuntaan
Täten valtuutan minä allekirjoittaja poikain Aleksanteri Si-
mon poika Hämäläisen liittymään Metsäpirtin suojeluskun-
taan Metsäpirtin Tapparissa lokakuun 23 p:nä 1921.

Simo Hämäläinen
Syntynyt 1903 (sinetti)

Simo Hämäläisen valtuutus, 23.10.1921

Samanlaisia valtuutuksia annettiin kymmenittäin tuolloin.

Saarois 17.10.1921

Täten tunnustan, että Viljaami Mp Kiiskilä on täysin luotet-
tu henkilö, joten suosittelen häntä suojeluskunnan jäsenek-
si.

J. Timofejeff

Todistus

Saan täten pyynnöstä todistaa, että taloll pojat Aleksant Si-
monp Hämäläinen, Oskari Antinp Pajari ja Robert Juhonp
Paukku, kaikki Metsäpirtin Tapparista, ovat luotettuja ja
kunnon kansalaisia, joten suosittelen heitä otettavaksi Met-
säpirtin Suojeluskunnan jäseniksi.

Tapparissa tullivartiolla lokakuun 23 p:nä 1921

Kaarlo Kalvesmäki, tullipäällysmies (sinetti)

Kunnan valtuusto: 27.10.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 27 pnä lokakuuta 1921. Saapuvilla olivat valtuuston jä-
senet kaikki paitsi:

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi. 2 § Herra Maaherran
päätös A Hämäläisen verovalitus luettiin ja tyydyttiin sii-
hen.

3 § Kouluasiaitten suhteen päätettiin toimittaa uusi piirija-
ko ja tähän piirijakotoimikuntaan valittiin kokonkutsujaksi
rovasti J.K. Sakkinen jäseniksi Raajun piiri H Koskinen Te-
renttilän piiriin S Laulajainen kirkonkylän piiriin R.A. Sih-
vo ja Joentaan piir Juho Kuoppa ja Saaroisten piiriin Jaakko
Hyytiä.

4 § Kunnankarjakko Aino Härkösen palkankorotukseen 100
mk suostuttiin ehdolla että karjakko hankkii välttämättö-
mimmät toimitusvälineet ja vaatittaissa lähtettävä ajoneu-
voihin katsomatta. Palkan korotus lähtee 1 p marraskuuta
1921.

5 § Joentaan piirin kansakoulun urkuharmoonin osto siirret-
tiin ensi vuoden menoarvioon. Jossa sanotaan koulun johto,
johtokunta ottakoon tämän asian huomioon.

6 § Kunnan lainajyvästölle ohjesääntöä laatimaan valittiin
toimikunta johon tulivat Joos. Eeva A. Ukkonen ja A. Orava
ja ehdotus on valmistettava ensi valtuuston kokoukseen.

7 § Grikorja Tuokon anomuksen johdosta päätti valtuus-
to että kunta rakennuttaa hänen suojansa hänellä itsellään
olevista rakennustarpeista, joihin kunta panee mahdollises-
ti puuttuvat rakennustarpeet ehdolla että heidän kuoltuansa
rakennukset jäävät kunnalle. Lähemmät sopimukset ja ra-
kennusten teettäminen jätettiin kunnallislautakunnalle.

8 § Nahkuri Leinosen tehdasalueen vuokra sovittiin 175 mk
vuosittain tämän vuoden alusta lukien.

9 § Kansalaiskokouksen valitseman lähetystön Helsingin
matkasta johtuneet kulut päätettiin ottaa kunnan laskuun.

10 § Lautamiesten palkka-anomus jätettiin seuraavaan ko-
koukseen.

Kuva 134-3487

11 § Sakkolan kunnan valtuuston puheenjohtajan lähettämä
kirjelmä luettiin.

Kokouksen puolesta
S. Laulajainen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
A Ukkonen
Heikki Koskinen

Julkiluettu 27/10 1921
S Laulajainen

Luotettavuuslausuntopyyntö
Viipuri 10.11.1921, Ilmailuosasto 2

Kun räätälinpoika Edvard Tuokko synt 18.3.97 kotoisin
Metsäpirtistä Karholanjaaman kylästä ja siellä asuva, on
tehnyt palvelussopimusen Ilm.os.2:n, pyydän todistusta hä-
nen poliittisesta luotettavuudesaan tai tietoa siitä.

Luutnantti Sundsten
Ilmailuosasto 2:n v.t.Adjutantti

Suojeluskunnan arkisto, 10.11.1921

Vapaudenpäivän vietto
Metsäpirtissä juhlittiin vapaudenpäivää koko päivän. Klo 10
ap. oli jumalanpalvelus, jossa juhlasaarnan piti rovasti J.K.
Sakkinen. Sen jälkeen mentiin kunnianosoitukselle sankari-
haudalle, jossa suojeluskunta muodosti kunniavartioston ja
rovasti Sakkinen piti voimakkaan puheen sankarivainajain
muistolle. Ruustinna Sakkinen esitti kertomuksen ja kuoro
lauloi.

Klo 1 päivällä alkoi nuorisoseuran talolla yleinen kansa-
laisjuhla, johon yleisöä oli kokoontunut erittäin runsaasti.
Aluksi oli yhteislaulua, sitten opettaja T. Toiviainen pu-
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hui päivän merkityksestä. Ohjelmassa oli vielä kuorolau-
lua, paikallispäällikkö Laulajaisen esittämää lausuntoa ja
opettaja K.A. Sihvon voimakas ja sytyttävä juhlapuhe, jossa
huomautti vienankarjalaisten taistelusta vapautensa puoles-
ta ja kehoitti paikkakuntalaisia antamaan avustusta hädäna-
laisten hyväksi. Vielä oli ohjelmassa aluepäällikkö Suden
puhe ja kuvaelma ”Torpan tyttö”. Juhla päättyi Maamme-
laululla.

Käkisalmen Sanomat 8.12.1921

Kunnallisvaalien tulokset
Metsäpirtissä sai maalaisliitto kolme, edistyspuolue kaksi
ja sosialistit kaksi, yhteensä 7 varsinaista jäsentä valtuus-
toon. Varajäseninä tuli yksi maalaisliitosta ja yksi sosialisti.
Tilintarkastajiksi tuli valituksi varsinaisiksi yksi maalaislii-
tosta ja yksi sosialisti ja varalle yksi edistyspuolueesta ja
yksi maalaisliittolainen.

Eri puolueiden äänimäärät olivat seuraavat:
’Valtuutettujen vaalissa: Maalaisliitto 310, sosialistit 243 ja
edistysmieliset 214.
Tilintarkastajain vaalissa oli äänimäärät: Maalaisliitto 233,
sosialisti 190 ja edistyspuolue 171.

Kunnanvaltuustoon tulivat valituksi:
Loponen, Heikki Maunu, Koukunniemi;
Tuokko, Mikko, tal.p. Kosela;
Jääskeläinen, Juho, kansak.op. Saarois;
Tuokko, Aleksei, maanvilj. Kosela;
Tauren, Hjalmar, talollinen, Saarois
Viskari, Adam, maanvilj. Kosela
ja Koskinen, Heikki, maanvilj. Vaskela.
Varalle: Hatakka, Aug., taloll; Jeremejeff, Nikolai, maan-
vilj., Arkuntanhua.
Tilintarkastajiksi tulivat:
Hatakka, Albert, maanvilj. Martinkorhola; Vilkki, Matti, ta-
loll. Kosela.
Varalle: Leimola, Eino, kaupp. Metsäpirtti; Orava, Paavo,
maanvilj. Kosela.

Osanotto vaaleihin oli toisissa kylissä hyvin laimea, ainoas-
taan 4 - 5 kylässä se oli vilkas.

Maakansa 11.12.1921

Kunnan valtuusto: 17.12.1921
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantuvassa 17 päivä joulukuuta 1921 läsnä olivat val-
tuutetut: puheenj. Heikki Loponen ja jäsenet: Heikki Koski-
nen, A Tuokko, A Paksu, Juho Korkka, H. Myöhänen, K.A.
Sihvo, A Ukkonen S. Susi, N. Jeremejeff, H. Tuokko, Martti
Eeva, K Pohjalainen ja J. Paukku ja T.W. Leinonen ja poissa
S. Laulajainen S Käkönen Aleksander Orava, T.Hinkkanen,
A Hämäläinen ja Juho Paksu.

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi.

Kuva 134- 3488

2 § Kouluhallituksen tiedustelun johdosta päätettiin, ilmoit-
taa, ettei kunnan kansakouluissa, ole tilaa inkeriläisten lap-
sille koska kaikki kunnan koulut ovat tilanpuutteessa omiin-

kin kuntalisiin nähden.

3 § Joentaan koulupiiriläisten anomus uuden koulun teet-
tämisestä, ei antanut aihetta toimenpiteisiin ennekuin uusi
piirijako on tapahtunut.

4 § Joentaan kansakoulun johtokunnasta arvan kautta ero-
vuorossa olevat jäsenet Juho Korkka ja Antti Ryyppö valit-
tiin kumpikin uudelleen.

5 § Viipurin läänin Maaherran kirjelmän 19/II 21 No
15,400 päätettiiin ehdottaa: 1:ksi päivänruoka sotilasta
kohden ehdotetaan maksavan Smk 15;- päivältä,
a) aamiainen à 4:-
b) päivällinen á 7:-
c) illallinen á 4:-
2:ksi Ruoka-aineiden hinnaksi liit. No 1 mukaan ehdote-
taan:
Maito kuorimaton 1 kg á 2:-
Tuore Naudanliha luineen 1 kg á 10:-
Suolanen "1 kg á 12:-
silavaa (suol.) 1 kg á 18:-
Voita 1 kg á 40:-
Rasvaa 1 kg á 25:-
Silakoita 1 kg á -
Vehnäjauhoja 1 kg á 10:-
Ohraryynejä 1 kg á 7:-
Kauraryynejä 1 kg á 6:-

Kuva 134-3489

Riisiryynejä 1 kg á 7:-
Ohrajauhoja (puuro) 1 "á 7:-
Kaurajauhoja (puuro) 1 kg á 6:-
Ruisjauhoja 1 "á 5:-
Leipää 1 "á 5:-
Herneet (kuivatut) 1 "á -
Papuja 1 "á -
Perunoita 1 "á 0:70
Lanttuja, porkk. 1 "á -
Sipulia 1 "á -
Sokeria 1 "á 12:50
Kahvia (paahd.) 1 "á -
"(paahtamaton) 1 "á 40:-
Ruiskahvia (paahdettu) 1 "á -
Sikuria 1 "á 15:-
3:ksi
Kaurat 1 kg á 2:50
Heinä 1 "á 1:-
Olet (kaura) 1 "á 0:50
"(ruis) 1 "á 0:30
Turvepakkua 1 "á -

6 § Kunnan lautamiesten palkaksi päätettiin Smk 250:- vuo-
dessa, kukin v:n 1921 alusta.

7 § Kunnan puolesta jäseniksi tulo ja omaisuusverotuslau-
takuntaan vuodeksi 1922 valittiin: maanvilj. Heikki Koski-
nen ja hänelle varamieheksi Nikolai Jeremejeff sekä maan-
viljeliä Martti Paavonp. Ahtiainen ja hänelle varamieheksi
kaupp Eino Leimola.
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8 § Kunnantulo ja menoarvio vuodeksi 1922 hyväksyttiin
kunnallislautakunnan ehdottamassa muodossa, jossa tulot
päättyvät 22,821:- markkaan joka verotuksella kannetaan ja
menot päättyvät Smk 444,055:-. Samalle velvotetaan elin-
tarvelautakunnan tilit heti tarkastamaan ja jättämään val-
tuuston hyväksyttäväksi.

9 § Sakkolan kunnan lääkärille N Vesanderille, päätettiin
maksaa, Agneetta Haapsaaren hoitamisesta Smk 860:- ni-
mittäin lääkkeistä 520:- ja hoidosta Smk 20:- päivältä. Kun-
ta ei hyväksynyt lääkärin täyttä laskua syystä kun kunta oli-
si voinut hoidattaa mainitun potilaan sairashuoneella Viipu-
rissa paljon halvemmalla. Eikä lääkäri ollut aikanaan mi-
tään kunnalle ilmoittanut.

10 § Inkeriläisen talollisen Tuomas Antinp Läärän anomus-
ta saada puoltolause päästö Suomen kansalaiseksi, päätet-
tiin puoltaa ja ottaa Metsäpirtin kunnan jäseneksi.

11 § Inkeriläisten talollisten Mikko ja Yrjö Tiinuksen ano-
musta saada puoltolause, päästä Suomen kansalaiseksi, pää-
tettiin puoltaa ja ottaa Metsäpirtin kunnan jäseneksi.

12 § Vuokralautakuntaan valittiin kolmeksi vuodeksi edel-
leen kaikki entiset jäsenet ja varajäsenet.

13 § Käkisalmen kihlakunnan kruununvoudin kirjelmän
johdosta 30/11 -21 No 2355 päätettiin ilmoittaa, ettei val-
tuusto katso voivansa asiassa ehdotusta tehdä, kun täällä ei
ole erityisempiä tarvittu raittiuden edistämiseksi tehdä.

14 §

Konnitsan (?) maamieskoulun avustus anomus hylättiin.

15 § Räisälän kansanopiston anomus saada avustusta hylät-
tiin.

Kokouksen puolesta
Heikki Loponen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
K.A. Sihvo
Heikki Myöhänen

Julkiluettu kunnantalolla 17 pnä jouluk. 1921.
Heikki Loponen

Lausunto
Yllämainitun kirjelmänne johdosta ilmoitan, että sanottu
Juho Tuokko Metsäpirtin pitäjän Metsäpirtin kylästä On
mennyt Venäjälle V. 1914 työansiolle ja palasi V. 1918 syk-
syltä. Ei ole kuulunut Metsäpirtin suojeluskuntaan, emme-
kä voi varmuudella sanoa hänen hommistaan Vapaussodan
aikana Venäjällä, joten emme tunne hänen poliittista luotet-
tavaisuuttaan.

Mikko Jortikka
paikallispääll

Metsäpirtin Suojeluskunta 24.12.1921

Suojeluskunnan kuulutus liikkumis-

kiellosta
Koska Metsäpirtin Suojeluskunnan Kenttäpatterin harjoitus
ammunta alkaa 24 p:nä Joulukuuta 1921 kello: 8 ap ja kes-
tää 1 p:vään tammikuuta 1922 niin kielletään kaikkia Met-
säpirtin pitäjäläisiä sekä muita matkustajia menemästä seu-
raavalle alueelle. Taipaleen kylästä Igolkan niemelle pitkin
Laatokan rantaa I kilometrin levyiselle vyöhykkeelle, sillä
seurauksista emme vastaa.

S.K. Patteripäällikkö (ja leima)

Metsäpirtin Suojeluskunta 24.12.1921
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