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Kirjoituksia Metsäpirtistä vuonna
1922
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

Uusi vuosi. Mitä nyt?

Kunnanvaltuustoa johti Salomon Laulajainen (varapj).

(Kuva 134-3492_IMG.JPG)

Kunnan valtuusto: 08.01.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokouksesta
8 pnä tmmikuuta 1922 läsnä olivat valtuuston jäsenet kaikki
paitsi Heikki Loponen.

1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Valittiin toimikunta valvomaan Heikki Loposen jälkeen
jäänyttä omaisuutta ja elintarvelautakunnan tilejä ja tähän
toimikuntaan valittiin Arvi Ukkonen K.A. Sihvo ja Simo
susi joille annettiin täydet valtuudet tämän asian ajamiseen
ja on se heti toimitettava.

2§ Valittiin kutsuntatoimistoon jäseniksi Aadam Viskari
Koselasta ja Martti Mp. Peltonen Viisjoelta ja varalle Sa-
lomon Käkönen Koukunniemestä.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu.
Salomon Käkönen
Aleks Orava
Heikki Myöhänen

Metsäpirtin kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Heikki Loponen paennut
Venäjälle
Hänen hoitamissaan Metsäpirtin kunnan elintarvelautakun-
nan tileissä on vajaus ja useita kavalluksia ja väärennyksiä.
Sitäpaitsi on hänen todettu liikkuneen bolshevikkien asioil-
la.

Tämänkuun 3 ja 4 päiväin välisenä yönä pakeni Metsäpirtin
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, maanviljelijä Heikki Lo-
ponen rajan yli Venäjälle. Häntä saattamassa ollut maan-
vilj. Samuli Juhonp. Paukku on pidätetty kuulusteluja var-
ten. Tästä peräti suurta huomiota herättäneestä tapauksesta
ilmoitetaan:
Maanviljelijä Heikki Loponen on useampia vuosia toimi-
nut maalaisliittolaisten toimi- ja luottamusmiehenä paik-
kakunnallaan ollen ainakin kerran edustajaehdokkaanakin.
Kun kunnallishallinto Metsäpirtissä on melkein kokonaan
ollut maalaisliittolaisten käsissä, on Loponen myöskin kun-
nallishallinnossa päässyt johtavaan asemaan mm. toimien
useampia vuosia kunnanvaltuuston ja elintarvelautakunnan
puheenjohtajana.

Kun kunnan elintarvelautakunta lakkautettiin, olisi Lopo-
sen, joka oli tämän lautakunnan puheenjohtajana tilivelvol-
linen kunnalle, ollut tehtävä tilit elintarvelautakunnan va-
roista ja veloista sekä ne tarkastettuina jätettävä kunnanval-
tuuston hyväksyttäväksi. Kun tilinteko viivästyi, päätti val-
tuusto eräässä viime keväänä pitämässään kokouksessa vaa-
tia Loposelta tilejä ennen toukokuun 15 päivää. Tästä huoli-
matta ei Loponen jättänyt tilejä tilintarkastajille ja valtuus-
tolle vielä vuoden lopullakaan, eikä valtuusto eikä myös-
kään kunnallislautakunta häntä siinä suhteessa erikoisem-
min kiirehtinyt.

Valtuuston joulukuun kokouksessa opettaja K.A. Sihvo nos-
ti kysymyksen tästä tiliasiasta ja päätti valtuusto silloin, että
Loposen on toimitettava tilit valtuustolle ennen tammikuun
5. päivää. Tällöin Loponen vakuutti, että tilit ovat jo valmiit,
joten hän ne hetimiten jättää kunnan tilintarkastajille ja toi-
mittaa määräaikana valtuuston hyväksyttäväksi. Kun ylem-
pänä mainittiin, pakeni Loponen tk. 3 ja 4 päiväin välisenä
yönä rajan yli Venäjälle. Saattajalleen Samuli Paukulle oli
hän tällöin kertonut, että hänen hoitamissaan kunnan elin-
tarvelautakunnan tileissä on vajaus sekä lukuisia kavalluk-
sia ja väärennyksiä. Samalla oli hän maininnut, että hänen
asiansa ovat muutenkin sillä kannalla, että ellei hän pääse
rajan yli, on hänen parempi ampua kuula otsaansa.

Tapahtuman johdosta pidettiin viime sunnuntaina Metsäpir-
tin kunnanvaltuuston kokous, jossa asetettiin kolmimiehi-
nen toimikunta ottamaan asiasta selkoa. Tähän toimikun-
taan valittiin maanv. Arvi Ukkonen, räätäli Simo Susi ja
opettaja K.A. Sihvo. Toimikunnan jäsenet kävivät vielä sa-
mana päivänä Loposen talossa Koukunniemen kylässä otta-
massa haltuunsa valtuuston sekä elintarvelautakunnan asia-
kirjat ja muut Loposen jälkeensä jättämät paperit. Samalla
tavattiin myöskin hänen päiväkirjansa, josta kävi ilmi, et-
tä hän on ollut jonkinlaisissa tekemisissä myöskin bolshe-
vikkien kanssa. Tätä olettamusta tukee myöskin se seikka,
että hän koko viime syksyn melkein joka viikko matkus-
ti Helsingin ja rajan väliä käyden useissa sellaisissa pai-
koissa, joissa bolshevikeillä on havaittu olleen etappipaik-
kansa. Tässä suhteessa tulee asia Raudun etsivän keskuspo-
liisin tutkittavaksi, joten mitään tarkempia tietoja Loposen
toiminnasta tässä suhteessa ei voida julkaista ennenkuin tut-
kimukset on loppuunsuoritettu.

Mitä Loposen tiliasioihin tulee, voidaan niistä jo nyt maini-
ta seuraavaa: Elintarvelautakunta oli aikoinaan valtion vil-
jakeskukselta tilannut vehnäjauhoja ja niistä suorittanut etu-
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käteen 23000 mk. Sittemmin vehnäjauhokauppoja jostakin
syystä peruutettiin, joten valtion viljakeskus palautti rahat
takaisin Kauppapankin välityksellä. Tästä summasta Lopo-
nen suoritti kunnallislautakunnan esimiehelle, joka samal-
la toimii kunnan rahastonhoitajana, 3500 mk kertoen val-
tuuttaneensa Maakansan taloudenhoitajan J.Nuutisen nos-
tamaan rahat Kauppapankista Viipurista. Samalla antoi Lo-
ponen lautakunnan esimiehelle valtakirjan nostaa mainitut
rahat postikonttorista. Herra Nuutinen on kysyttäessä kiel-
tänyt tietäneensä koko asiasta mitään, joten siis kyseessä-
olevan summan on Loponen kavaltanut. Loposen kotoa ta-
vatuista papereista on huomattu, että Loponen on elintar-
velautakunnan varoja lainannut erinäisille henkilöille yli
10000 mk. Samalla myöskin on käynyt selville, että hän on
useilta eri henkilöiltä ottanut lainaksi keltä suurempia, keltä
pienempiä summia ilmoittaen tarvitsevansa rahoja elintar-
velautakunnan asioihin. Kun elintarvelautakunnan tilikirjat
ovat mahdollisimman sekaisin ja kun niissä Loposen oman
tunnustuksen mukaan on useita väärennöksiä, ei vielä voi-
da lähimainkaan sanoa, minkä verran kunta joutuu asiassa
kärsimään.

Heikki Loponen on kotoisin Metsäpirtin Koukunniemen
kylästä. Hänen kotitalonsa on vielä vanhempien nimessä,
joten hänen yksityinen omaisuutensa ei pysty vastaamaan
hänen asioitaan. Jälkeensä hän jätti vaimon ja kaksi pientä
lasta.

Valtuuston asettama toimikunta jatkaa tutkimuksiaan tällä
viikolla ja jättää selonteon toiminnastaan valtuustolle ensi
sunnuntaina pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Käkisalmen Sanomat 10.1.1922

Bolshevikien toiminta rajaseudulla
Kolme bolshevikkiagenttia pidätetty Metsäpirtissä. Bolshe-
vikit tehneet ryöstöretken Huhdin kylään Raudussa.

Tämän kuun 2. päivänä pidätti Metsäpirtin suojeluskunnan
Riiskan osasto päällikkö Niilo Pettinen, Riiskassa kaksi Ve-
näjälle matkalle ollutta bolshevikkiagenttia, joista toinen
sanoi olevansa kotoisin Helsingistä ja toinen Hankoniemes-
tä. Heidän mukanaan oli myöskin Metsäpirtin Vaskelasta
kokoisin oleva Nikolai Jeremejeff, joka sillä kertaa pääsi
karkaamaan, mutta on myöhemmin pidätetty. Kaikki kol-
me pidätettyä on lähetetty keskuspoliisin Raudun osaston
kuulusteltavksi. Heiltä tavattiin joukko papereita, joiden si-
sällöstä ei meillä kuitenkaan ole tietoa.

Rajantakaiset rosvot tekivät jälleen t.k. 3 päivän vastaise-
na yönä ryöstöretken Suomen puolelle tällä kertaa Raudun
pitäjän Huhdin kylään. Saaliinaan veivät he taloll. Heikki
Kuosalta tämän ainoan hevosen. Rajan yli olivat rosvot tul-
leet ns. Myllynotkon kohdalta ja kulkeneet ensin tietä myö-
den lähelle Huhdin kylää, missä olivat painuneet metsään ja
sieltä käsin kierrelleet Kuosan talolle. Täällä olivat he klo 4-
5- aikaan yöllä tunkeutuneet talliin ja anastettuaan sieltä he-
vosen paenneet Riihikorven ja Koskitsan metsien kautta ta-
kaisin Venäjälle. Useasti on kyllä huomattu tällaiset ”ryös-
töt” tekaistuiksi ja ryöstäjien olleen yksissä puuhissa rosvo-
jen kanssa, mutta tässä ei sellainen olettamus ole paikallaan,
sillä mainittu Kuosa on tunnettu rehelliseksi ja kaikin puo-
lin kelpo mieheksi. Ei myöskään voida tällä kertaa epäillä

täkäläisiä omia salakuljettajiamme varkaiksi, sillä kyseessä
olevana yönä oli satanut runsaasti lunta peittäen kaikki enti-
set jäljet niin että rosvojen jälkiä voitiin aivan helposti seu-
rata rajalta Kuosan taloon ja sieltä jälleen pois. Miehiä, joita
oli ollut 3-4, ryhtyi tullipoliisi heti tapauksesta tiedon saatu-
aan ajamaan takaa, mutta onnistui heidän, paha kyllä, viime
hetkessä paeta saaliineen rajan taakse. Kaikista merkeistä
päättäen ovat rosvot hyvin tunteneet paikat, ja sempä vuok-
si paikkakunnalla epäilläänkin, että ne ovat olleet Huhdin
kylästä kapinan kukistuttua Venäjälle paenneita punaisia.

Käkisalmen Sanomat 10.1.1922

Salakuljetus rajalla
Kolme salakuljettajaa pidätetty Metsäpirtissä.

Tämänkuun 2 pnä pidättivät Metsäpirtin Joentaan tullivarti-
jat kolme Venäjälle menossa olevaa salakuljettajaa. Miehet
ovat kaikki paikkakuntalaisia ja nimeltään Jalmari Torik-
ka (”Koivusillan Jalmar”), Herman Torikka ja inkeriläinen
Heikki Virolainen (”Pieni Heikki”). Tällä kertaa oli heidän
aikomuksensa saattaa rajan yli pohjanahkaa, sokeria ym.
Kaikki mainitut henkilöt ovat tunnetut ahkeriksi salakuljet-
tajiksi ja Venäjällä-kävijöiksi. Jalmari Torikka on jo ehtinyt
kerran istua kuusi kuukautta vankeudessakin salakuljetuk-
sesta.

Käkisalmen Sanomat 10.1.1922

Kunnan valtuusto: 14.01.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 14 p tammikuuta 1922. Läsnä olivat valtuuston jäsenet
kaikki paitsi Heikki Loponen, Juho Korkka, T.V. Leinonen
ja Alex Hämäläinen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Valtuuston puheenjohtajan palkaksi vuodeksi 1922 pää-
tettiin viisisataa (500) Smk.

3§ Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin 1922 suljetuilla li-
puilla toimitetussa äänestyksessä Salomon Laulajainen 6
äänellä opettaja Sihvon saadessa 5 ääntä ja A. Ukkosen
1den äänen ja on 3 tyhjää lippua. Ja valtuuston varapuheen-
johtajaksi valittiin A. Orava 11 äänellä Sihvon saadessa 4 ja
A Tuokon saadessa 1 äänen.

4§ Opettaja Puupposen palkan korotus aiheettomana hylät-
tiin.

5§ Kunnallisia ilmoituksia ei päätetty ilmoittaa sanomaleh-
tissä.

6§ Valtuuston jäsenten palkkioksi päätettiin 15 mk kokous-
päivältä.

7§ Kunnallislautakunnan esitys kyytilaitoslautta ja Kivinie-
men silta rahastoin yhdistäminen jätettiin manttaalimiesten
kokoukseen.

8§ Etellisessä kokouksessa valittu toimikunta valtuutettiin
laitattamaan tai laittamaan vuosien 1920 ja 1921 Elintarve-
tilit kuntoon, kunnan kustannuksella.
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9§ Päätettiin ilmoittaa keskuslautakunnalle että valtuuston
jäsen Heikki Loponen on poistunut maasta niin keskuslau-
takunta ilmoittaisi kuka on hänen varamiehensä.

10§ Kuntien yhteiseen kokoukseen kannaksen kuntien yh-
teisen piirimielisairala-asiassa valittiin Heikki Koskinen ja
Simo Susi. Ja annetaan heille täytet valtuutet kunnan en-
nen tekemässä päätöksessä että kunta pitää itsensä eronnee-
na koko hankkeesta. Ja on tämä pöytäkirjan ote myöskin
valtuutettujen valtakirjana.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julki luettu ja oikeaksi havaittu.

K.A. Sihvo
J. Jääskeläinen

Heikki Loposen pako Venäjälle
Syynä lienee etupäässä ollut Loposen bolshevistinen toi-
minta.

Niistä tuloksista, joita Metsäpirtin kunnanvaltuuston aset-
tama toimikunta on saavuttanut Heikki Loposen tekemiä
vajauksia tarkastaessaan, emme eilen onnistuneet saamaan
tietoa, sillä puhelinlinja Rautuun suvaittiin pitää koko päi-
vän katkenneena.

Saamamme tiedon mukaan Heikki Loponen viimeisten
kahden kuukauden aikana kävi joka viikko Helsingissä il-
moituksensa mukaan silmäsairauden takia, mutta todennä-
köisesti bolshevikkipostia viemässä. Viime matkaltaan lie-
nee hän palannut samassa vaunussa erään moskovalaisen
kuriirin kanssa.

Heikki Loposen äkilliseen pakoon Venäjälle ei syynä kuu-
lu olevan niin paljon hänen tekemänsä kavallukset kunnan
varoista kuin juuri hänen harjoittamansa bolshevistinen toi-
minta. Kun äskettäin Sakkolan Riiskassa pidätettiin eräitä
bolshevikkiagentteja, oli Loponen luullut, että heiltä saatiin
talteen myöskin häntä koskevia papereita ja silloin hän kii-
reen kaupalla lähti pakosalle.

Käkisalmen Sanomat 17.1.1922

Koulutyö inkeriläisten pakolaisten
keskuudessa
Inkeriläisten pakolaisten keskuudessa toimii rajaseudulla,
jossa tuo pakolaisjoukko valtavalta osaltaan asustaa, tänä-
kin talvena 10 kansakoulua. Näitä kansakouluja ylläpitää
Inkerin uusi avustuskomitea. Kaikissa niissä on omat in-
keriläiset opettajansa. Kahdeksan koulua alkoi työnsä jo
syyskuulla, kaksi avattiin joulukuun alussa. Koulut toimi-
vat enimmäkseen 3-osastoisina, oppilaiden ikä on 7-13 v.
välillä. Yli 350 lasta lähes 7000 pakolaisjoukosta saa näissä
kouluissa suomalaista opetusta.

Inkerin uusi avustuskomitea on pannut parhaansa koulujen
kuntoonsaattamiseksi, vaikka rajaseudun raskaissa oloissa
ja koulujen toimiessa hädänalaisen pakolaisjoukon keskuu-
dessa kaikkia puutteita ei lähestulkoonkaan ole voitu pois-

taa. Amerikan Punaisen Ristin varastojen toimikunta on
koululapsille myöntänyt elatusavustusta, jalkineavustukse-
na on jaettu 120 paria jalkineita, jotka on hankittu Suomen
kirkoissa pakolaisten hyväksi kootuilla kolehtivaroilla.

Kouluja toimii nykyjään:
Metsäpirtin Viisjoella op. A.Kinnanen, opp. 38;
Metsäpirtin Taipaleella op. J.Riippinen, opp. 44;
Metsäpirtin Raajassa op P.Mylläri, opp. 32;
Raudun asemalla op. A.Nikitina, opp.36;
Raudun Haapakylässä op. A.Parkkinen, opp. 34;
Raudun Savikkolassa op. E.Mylläri, opp. 34;
Raudun Suvenmäellä op. A.Pekkanen, opp. 36;
Kivennavan Lipolassa op. K.Pönniö, opp.28;
Pyhäjärven Enkkualla op. L.Kokko, opp.32;
Kellomäellä op. K.Vesikko, opp.38.

Erikoisella mielihyvällä ja kiitollisuudella olkoon tässä
mainittu, että syyslukukaudella saivat koulut vastaanottaa
huomattavia koulutarve- ja kirjalahjoituksia Oy. Valistuk-
selta, Koulutarpeiden Keskusliike Oy ja Dahlbergin pape-
rikauppa Oy. Samoin joulukuusijuhliksi muistivat ”Inke-
rin Apu” ja ”Inkerin Ystävät” näitä pakolaiskoululapsia
joululehti- ja makeislahjoituksillaan.

Paitsi kansakoulutyötä, tukee Inkerin uusi avustuskomitea
vielä jokakuukautisella raha-avustuksella erilaisissa suoma-
laisissa oppilaitoksissa opiskelevia inkeriläisiä. Näitä on
esim. Räisälän kansanopistossa 7, Uudenkirkon ko 6, Impi-
lahden ko. 21, Kurkijoen maamieskoulussa 3, Uudenkirkon
mk 2, Konnitsan mk 2, Käkisalmen yhteiskoulussa 9, Vii-
purin suomal. lyseossa 1, Sortavalan seminaarissa 1, Viipu-
rin tyttökoulussa 2, Helsingin yhteisk. 2, Terijoen yhteisk.
1, Kaukolan säveltaito- ja käsityöseminaarissa 1.

Käkisalmen Sanomat 21.1.1922

Loposen kohtalo
Joutunut kommunistien piinattavaksi Katumaan kylään
Pohjois-Inkeriin. Varmojen tietojen mukaan on Metsäpirtin
kunnanvaltuuston entinen puheenjohtaja H.Loponen joutu-
nut neuvosto-Venäjällä koviin käsiin, kommunistien kidu-
tettavaksi. Hän on yhdessä erään inkeriläisen gulashin Paa-
vilaisen kanssa Katumaan kylässä tshekan huostassa. Lo-
posta kohdellaan perin huonosti. Häntä juoksutetaan joka
päivä ja tanssitetaan komennon mukaan. Piestäänpä häntä
lisäksi tavan takaa perinpohjaisesti. Toinen silmä on jo lyö-
ty kokonaan pois, ja kuuluu Loponen rukoilevan kommu-
nisteja lopettamaan rehellisesti hänen tuskaiset päivänsä.

Käkisalmen Sanomat 28.1.1922

Kunnan valtuusto: 25.02.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 25 pnä helmikuuta 1922. Läsnä olivat valtuuston jäsenet
kaikki paits A. Viskari, M. Eeva, M. Tuokko

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Koiraveroksi päätettiin jahtikoirille 25 Smk ja kartano-
koirille 10 Smk.

3§ Alimmasta veromäärästä päätti valtuusto poistaa 1500
Smk ja lapsivähennyksen 600 Smk jokaista alle 15toista

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018



Vuosi 1922 4

vuoden vanhaa lasta kohden.

4§ Kunnan lainajyvästön ohjesääntö hyväksyttiin pienillä
muutoksilla ja on se kokonaisuudessaan kirjoitettuna tämän
pöytäkirjan lopussa. Ja ohjesäännölle maaherran vahvistus-
ta hakemaan valittiin J. Eeva.

5§ Aapro Puikkosen sairaalle tytölle myönnettiin 250 mk
avustusta kertakaikkiaan.

6§ Mikko Gerasimoffin anomus päästä Suomen kansalai-
seksi ja Metsäpirtin kunnan jäseneksi päätti valtuusto puol-
taa.

7§ karjalan sotahistorjan toimikunnalle päätettiin myöntää
500 mk avustus 14 äänellä 3 vastaan.

8§ Kiireellisessä järjestyksessä otettiin käsiteltäväksi lainan
haku 30 miljoonan maatalousrahastosta ja päätettiin Met-
säpirtin kunnalle perustettavaan maatalousrahastoon hakea
200.000 suuruinen laina. Siitä summasta, joka sanotusta ra-
hastosta myönnetään annetaan 1/4 osa Saaroisten osuus-
kassan käytettäväksi samaan tarkoitukseen. .Sanottua lainaa
hakemaan valtuutettiin kunnallislautakunnan esimies J. Ee-
va, Saaroisten osuuskassan edustajain kanssa.

Kolmenkymmenen 30 miljoonan markan rahastosta otetta-
van lainan päätti valtuusto ottaa lain sallimaksi pitemmäksi
ajaksi eli siis pitemmäksi kuin 5 vuoden maksuajaksi.

9§ Koulutarpeet Metsäpirtin kunnan kaikille kouluille pää-
tettiin tilata Maalaiskuntien kunnallisliitolta.

10§ Keskuslautakuntaan Heikki Loposen tilalle valittiin
maanviljelijä Aleksei Tuokko Koselasta.

11§ Valtuusto päätti velvoittaa kunnallislautakunnan otta-
maan Matti Kp. Paukun Joentaan piirin vaivaispiirin tilit
selville.

12§ Leskivaimo Viija Kautianen vapaudettiin kunnanvero-
jen maksusta.

13§ Valtuusto hyväksyi Metsäpirtin kirkonkylän kansakou-
lun johtokunnan vakuttaman summan 154 tuhatta markkaa.

14§ Valtuusto päätti elintarvelautakunnan tiliä selvää otta-
maan valitun toimikunnan tekemät tilit tarkastuttaa kunnan
tilin tarkastajilla. Tarkastus on toimitettava (14) vuorokau-
den kuluessa, otteella tästä tiedon saatuaan.

15§ Valtuusto myönsi tilintarkastajain lausunnon perusteel-
la täydellisen tili ja vastuuvapauden kunnallislautakunnal-
le ja sen alaisille lautakunnille paitsi elintarvelautakunnalle
vuoden 1920 ajasta.

16§ Valtuusto päätti teettää vankikopin Jaakko Martp Tuo-
kon tupaan 30 mk kuukausvuokraa vastaan.

Kokouksen puolesta
S. Laulajainen

Pöytäkirja luettu ja oikeaksi havaittu.
K.A. Sihvo
Juho Korkka

Vapaussodan uhrit, 08.03.1922
Peltonen, Juho [28.09.1896 Sakkola Vanhajaama -
08.03.1922 Metsäpirtti Vanhajaama], työmies
Juho oli punaisten puolella. Hän sai surmansa ampumavä-
likohtauksessa.
i: Peltonen, Heikki [05.02.1859 Sakkola Vanhajaama -
20.07.1918 Metsäpirtti Vanhajaama], talollinen
ä: Ilonen, Helena [29.11.1860 Sakkola Metsäpirtti -
28.12.1941]

Sotasurmat-projekti, kirkonkirjat

Rajantakaisten venäläisten retkeilyt
Suomeen
Tullivartijat yllättäneet kaksi punaista Laatokan jäällä Met-
säpirtin kohdalla. Toinen saanut surmansa tällöin synty-
neessä laukaustenvaihdossa, toinen myöhemmin yrittäes-
sään karata kuljettajaltaan.

Viime tiistai-iltana klo 10:n aikaan huomasivat Metsäpir-
tin Tapparin vartion kohdalla vahdissa olevat tullimiehet
kahden mieshenkilön pyrkivän Laatokan jäätä pitkin Venä-
jän puolelta Suomen alueelle. Tullimiehet ryhtyivät seuraa-
maan tulijoita, jotka takaa-ajajat huomattuaan avasivat niitä
kohden tulen pyrkien samalla Suomen puoleiselle rannalle.
Tullivartijain puolestaan vastattua laukauksiin kaatui toinen
rajan yli tulleista pian luodin lävistämänä jäälle, toinen taas
antautui pidättäjille, jotka hänet toimittivat viranomaisten
huostaan.

Pidätetty salakulkija oli tunnettu punainen, taloll. Juho Hei-
kinp. Peltonen Metsäpirtin Vanhajaaman kylästä ja oli hän
kapina-ajoista alkaen oleskellut Venäjällä. Jäälle kuolleen
Peltosen seuralaisen nimestä ei sitävastoin vielä ole var-
mempaa, hänen vaatteistaan kun tavattiin kokonaista 5 pas-
sia. Retkensä tarkoituksena oli miehillä ilmeisesti hevosvar-
kaus siitä päättäen, että heillä oli mukanaan länget.

Pidätettyä Juho Peltosta kuulustelivat tiistai-iltana sekä
Metsäpirtin piirin nimismies että paikallinen rajaviskaa-
li. Keskiviikkoaamuna aikaisin lähdettiin häntä kuljetta-
maan Rautuun, etsivän keskuspoliisin sikäläiseen toimis-
toon. Matkalla pidätetty kuitenkin yritti karata saattajaltaan
välittämättä tämän ampumasta varoituslaukauksesta. Täl-
löin ei kuljettajalla lopuksi ollut muuta neuvoa kuin tähdätä
pakenijaan, joka kaatui pää luodin lävistämänä ja silmänrä-
päyksessä heitti henkensä.

Käkisalmen Sanomat 11.3.1922

Kunnan valtuusto: 08.04.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 8 pä huhtikuuta 1922 kunnantuvassa läsnä olivat valtuus-
ton jäsenet kaikki paitsi opettaja Jääskeläinen Käkönen ja
Eeva Martti.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Piirijakotoimikunnan tekemä koulupiiripalosuunnitelma
hyväksyttiin sellaisenaan ja on se kirjoitettuna tähän pöytä-
kirjaan.

1) Oppivelvollisuuslain 6§ mukaisesti oli Metsäpirtin kun-
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nanvaltuusto valinnut toimikunnan tarkastamaan kunnan
kouluille uuden piirijaon, ja sen tähden päätettiin ehdoittaa
seuraavan piirijakoehdotuksen:

2) Katsottiin riittäväksi viisi koulupiiriä niin kuin ennen-
kin ja jakautuu seuraaviin piireihin. Metsäpirtin koulupiiri,
Metsäpirtin Koselan, Lapanaisten kylät ja osa Hatakkalan
ja Martinkorholan kylistä sekä Sunikkala no 3, Saaroisten
koulupiiri: Saaroisten, Vanhanjaaman ja Viisjoen kylät se-
kä Arkuntanhua no 12 ja Korholanjama no 2 suurimmaksi
osaksi sekä erinäisistä kylistä muodostuneet n.s. Salokylä,
Terenttilän koulupiiriin: Terenttilän, Taipaleen, Neusaaren
kylät ja Koukunniemi no 1 ja 2 sekä eräitä taloja Malakin
ja Paloniemen kylistä. Joentaan koulupiiri: Joentaan, Haap-
saaren, Malakin kylät ja Korholanjaaman no 1 Sunikkalan
1 ja 2 sekä osia Martinkorholan ja Hatakkalan kylistä ja osa
Korholanjaamaa no 2 n.s. Peijulan mäki ja Vaskelan koulu-
piiriin: Vaskela, Raaju ja Paloniemi sekä Koukunniemi no
3.

3) Yllä olevan piirijaon perusteella ehdotettiin yllä olevien
koulujen suuruudesta, paikasta ja rakennusajasta seuraavaa:
Metsäpirtin koulussa tulisi olemaan kaksi ylä- ja yksi ala-
koulun opettajaa, koulun rakennukset riittäisivät toistaisek-
si entisellään etenkin jos kunnan talo Koselassa on käytettä-
vissä alakoulua varten. Saaroisten koulussa tulisi myös ole-
maan kolme ylä- ja yksi alakoulun opettajan paikkaa se-
kä riittävät sielläkin entiset koulurakennukset joskin opet-
tajattarien asuntoja ei sielläkään täydellisesti ole saatavissa.
Terenttilän koulu tulisi toimimaan kahden opettajan koulu-
na entisissä rakennuksissa, sitä paitsi tulee Terenttilän pii-
rissä toimimaan yhden opettajan alakansakoulu kiertävänä
vuokrahuoneustossa toimien puolet kouluajasta Taipaleessa
ja toisen puolen Koukunniemessä. Joentaan koulussa tuli-
si olemaan kaksi ylä- ja yksi alakoulunopettajaa. Koulura-
kennus olisi rakennettava Korholanjaaman Villamäen seu-
tuviin ja tulisi koulu rakennettavaksi ennen (1) ensi päi-
vää elokuuta 1923, koska koulu ei sovi toimimaan nykyi-
sessä vuokrahuoneustossa. Vaskelan koulu tulisi toimimaan
kahden ylä- ja yhden alakoulunopettajan kouluna sekä tu-
lisi koulu alkamaan syksyllä 1922 yhden opettajan kouluna
vuokrahuoneessa samoin, samoin alakoulu tulisi toimimaan
vuokrahuoneissa. Vaskelan koulun rakennusajaksi päätet-
tiin ehdoittaa että koulu olisi rakennettava valmiiksi ennen
elokuun 1si päivää 1926. Koulun paikaksi ehdotetaan Tuus-
naojan rantaa lähellä sanotun ojan maantien siltaa.

4) Koska kunnassa tulee tehtäväksi uusija kouluja, jotka
tulevat rasittamaan kuntaa niin herätettiin ehdoittaa, että
alakoulujen rakentamiset mikäli ne eivät koske ehdotettu-
ja uusija kansakouluja tulisi siirtää tuonnemmaksi ainakin
vuoden 1935 johon mennessä niiden koulurakennukset oli-
sivat valmistuneet.

3§ Oskari Rajahalmen ulosmitattu asuinrakennus päätettiin
olla kunnan veroista myymättä.

4§ Maaherran päätös kyytityksestä ja kyytilaitoksesta luet-
tiin ja hyväksyttiin.

5§ Joentaan piirin kansakoulun rakennuslautakuntaan valit-
tiin Albert Hatakka, August Susi, Juho Kuoppa ja varalle
Mikko Peltonen ja Antti Ryyppö. Ja sanotun lautakunnan

palkaksi päätettiin kokoukspäiv 15 mk ja toimipäiviltä 25
mk ja piirustukset ja tonttimaan osto on esitettävä valtuus-
tolle.

6§ Käsiteltiin elintarvelautakunnan tilejä vuosina 1920-
1921 ajalta ja ilmeni asiaa käsitellessä että tilit eivät ole ol-
leet lain määräämää (14) vuorokautta nähtävänä, joten pää-
tettiin panna yllämainitut tilit nimismiehen konttoriin näh-
täväksi (14) vuorokauden ajaksi, huhtikuun (10) päivästä al-
kaen.

7§ Päätettiin kunnan varastossa olevat siemen viljat jakaa
hetimiten, ja valittiin siihen kolme miehinen toimikunta
asiaa toimittamaan, johon tulivat: kokoonkutsujaksi Aleks
Orava, jäseniksi A Ukkonen ja Augusti Hämäläinen, varal-
le Mikko Tuokko ja Simo Susi.

8§ Taksoitus ja tutkijalautakunnan palkaksi päätti valtuusto
myöntää (15) markkaa päivältä.

9§ Maalaiskuntain liitolta päätettiin tilata maalaiskunta leh-
ti valtuuston jäsenille ja kunnallislautakunnalle.

10§ Kunnallislautakunnan esimiehen ja rahaston hoitajan
toimi päätettiin pysyttää ennallaan.

11§ Taipaleen lautan ylikulkurasituksista anomusta ja huo-
jennusta pyytämään valittiin opettaja Sihvo ja manvlj. Simo
Susi.

12§ Kunnallislautakunnan esimiehelle korotettiin palkkaa
3500 mk pohjapalkan lisäksi eli yhteensä 4500 mk vuodes-
sa.

13§ Ulosotto asioista anomusta tekemään ja eri nimismies-
piiriksi Metsäpirtin kuntaa pyytämään valittin opettaja Sih-
vo ja maanvilj. Simo Susi.

14§ Kunnalle päätettiin ottaa 50,000 mk vekseli laina 3 kk
ajaksi. lainan ottajiksi valtuutettiin Joos Eeva ja Abram Ee-
va.

15§ Mtp. Martti Kinnarin kuuromykkä tytär päätettiin lä-
hettää Jyväskylän kuuromykkäin kouluun kunnan kustan-
nuksella. Ja viemään tämä edellä mainittu sinne lähetetään
M. Kinnari.

16§ Vaivaishoito hallitus velvoitettiin ottamaan Juho Kupa-
ris vainajan tila asia selville ja esittämään sen seuraavalle
kokoukselle.

17§ Viipurin lääni maanviljellysseuran kiertokirje luettiin.

18§ Maaherran virka kirje No 15254 jätettiin seuraavaan
kokoukseen.

Kokouksen puolesta
S Laulajainen

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu.

Juho Korkka
? Leinonen

Metsäpirtin suojeluskunnan vuosiker-

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018



Vuosi 1922 6

tomus 1921
Vuosikertomus v. 1921 toiminnasta

Sk alue:

Metsäpirtin suojeluskunnan alue käsittää Metsäpirtin Pitä-
jän. Muutoksia ei ole tapahtunut paitsi sotilaallisesti yhdis-
tetty Suvannon alueeseen.

Paikallisp:

Paikallispäällikkönä on toiminut 1.1.-1.6.-21 Vääpeli Susi,
paitsi hänen ollessaan Päällystökursseilla Viipurissa 7.2.-
7.4.-21 toimi V.a. paikallispäällikkönä kkom.pääll Jortikka.
1.6.- vuoden loppuun toimi paikallisp Jortikka Vääpeli Su-
den siirtyessä aluepäälliköksi. Talouspäällikkönä toiminut
Kaupp Eino Leimola. Liikemies Tahvo Peltonen ja Yliopp
Santeri Viskari neuvottelevia Erik. jäseniä. Varajäseninä Ar-
vi Ukkonen ja Mikko Peltonen, joista Arvi Ukkonen siir-
tyi varsinaiseksi jäseneksi Jortikan siirtyessä Paikallispääl-
liköksi.

Paikallisesik. kokoukset:

Esikunnan kokouksia pidetty 7män vuoden kuluessa, joissa
on päätetty S.K juoksevista asioista. Kokouksissa ovat läsnä
olleet kaikki Esikunnan jäsenet paitsi Ukkonen ollut pois
2.ta kokouksesta.

Jäsenlukm:

Suojeluskunnan aktiivi jäsenluku oli edellisenä vuotena 102
ollen tänä vuotena 31.12.-21 jäsenluku 118, joten jäsen
määrä on lisääntynyt 16 jäsenellä. Kannattavia jäseniä oli
tänä vuotena 4.

Kouluutus:

Suojeluskunnassa ei ole pidetty kursseja. Piirin Voimiste-
lu kurssilla Viipurissa on käynyt 1 5.I-15.I-21, jossa opet-
tajana toimi Piirin Urheilu ohjaaja Vänrikki Nykänen. Su-
vannon alueella Kiviniemessä alipäällystö kurssilla 13.6-
23.6-21 oli Metsäpirtin S.K. osanottajia 4. Opettajina kurs-
seilla toimivat aluepäälliköt Sipponen ja Susi. Käkisalmen
voimistelu-urheilu kursseilla oli Metsäp. S.K. osaaott 2si ja
olivat kurssit 29.8.-1.9.-21. Kurssien johtajana toimi Piirin
Urheilu ohjaaja Vänr Nykänen. Raudun alipäällystökurs-
seilla 16.11.-26.11.-21 oli osaaottajia Metsäpirtin S.K. 3.
Kurssijohtajana toimi aluepääll Susi.

Muut: ampumt ja varusteet:

Suojeluskunnan aseistus on jokseenkin täydellinen. Varus-
tarpeista puuttuu Pukuja. Varsinaista varustamista ei ole ol-
lut vaan siitä huolehtinut Talousp Leimola. Suojeluskunta
on luovuttanut 2 kapl Venäläisiä 120 tykkejä Viipurin ase-
varikolle. Sijaan saatu 2 kapl Venäläisiä 3 tm kenttä m/00
ammuksineen. S.K Yliesikunnalta Varastoon on myös 2
kapl Japanilaisia kuoritykkejä ammuksineen. Kiväärejä va-
rastossa on 5 kapl ja ammuksia, vöitä patruunalaukkuja ym.

Urheiluas:

Urheilu harrastusta on myös suojeluskunnassa pidetty joh-

tajuus toiminelt Suojeluskunnan päällystö. Hiihtokilpailut
pidetty Hatakkalassa, joissa tuloksissa ei erikoisempaa mai-
nitsemista. Kesäjuhlan yhteydessä oli urheilu. Urheilu kil-
pailuja josta mainittakoon kolmiottelu, Pistooliammunta,
Vinsesterin ammunta osaston välinen 1600 viestijuoksu ja
köydenveto kilpailu. Tuloksista mainittakoon kolmi ottelus-
sa ja ampumisissa hyvänlaiset. Viestipokaalin voitti vuo-
deksi haltuunsa Metsäpirtin osasto. Köydenvetopokaalin
voitti vuodeksi haltuunsa Taipaleen osasto käsittäen Taipa-
leen ja Koukuniemen kylän. Pitkää palloa on pelattu kesän
aikana.

Sanitettipuoli:

Saniteetti asioita on huolehtinut saniteetti Indententti Tahvo
Hatakka ja Santeri Myöhänen. Saniteetti varustalo on saa-
tu 5 pakett ensisiteitä ja 1 saniteetti laukku siihen kuuluvine
tarpeineen. Saniteetti kursseilla Viipurissa on käynyt Sante-
ri Myöhänen, jossa kurssien johtajana toimi Piirin Tohtori
Saren.

Omaisuus ja lahjat:

Kiinteää omaisuutta ei ole suojeluskunnalla. Rahavarat oli-
vat 3112,21 (mk). Pankissa 22.316,97 ja kassassa 685,63.
Lahjoituksia saatu Smk 1000:- Yhdyspankilta SK arpajai-
sista voitettu 612,63. O/y Ahlsrommilta saatu Suomen so-
tilas lehteä 25 vuosikertaa, jotka on jaettu ympäri aluetta
suojeluskunnan jäsenille.

Avunanto viranomaisille:

Apua Viranomaisille viime vuoden aikana ei ole annettu.

Kurinpito:

Kurinpitolautakunta kokoontunut yhden kerran. Suojelus-
kunnasta on päällikkö erottanut 3 kuluneena vuotena: Tir-
ri Juhon Miesmurhasta, Lemmetti Matti Pahoinpitelystä ja
Lamppu Matti Kielletystä xx heimotalosta.

Juhlat ja paraati:

Iltamia pidetty kuluneena vuotena 5det ja itsenäisyys juhla.
Paraateja ei pidetty paitsi itsenäisyys päivänä oli suojelus-
kunta koolla kirkossa ja kunniakäynnillä Sankari Haudal-
la. Juhlat ylipäänsä hyvin onnistuneet ja netto tulo yhteensä
Smk: 5054,35.

Muuta eri huomatt:

Kirjeitä on lähtenyt suojelusk. yhteensä 356 ja saapunut yh-
teensä 305. Jalkaväki harjoituksia pidetty yhteisharjoitus 9.
joukkue harjoitus, 15 ampuma harjoitusta, 2 yhteensä 26
siihen luettuna Tyk harjoitukset.

Yleiskats kehityk:

Suojeluskunnan toiminta on harjoituksiin käymiseen näh-
den vilkastunut, vaikka muutamat ovat laiminlyöneet har-
joituksissa käynnin, mikä epäkohta on valitettava ja muistu-
tukseksi niille, että kunnia asiana pitäen saapuvat tästä läh-
tien Harjoituksiin.

Esikunnan puolesta
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Mikko Jortikka
paikallispääll

Metsäpirtin suojeluskunnan arkisto

Metsäpirtin työväenyhdistys -
18.04.1922
Yhdistyksen toiminta alkoi uudelleen 18.04.1922 pidetyssä
kokouksessa, joka runsaslukuisuudellaan osoitti, ettei por-
variston leppymätön vaino ja sorto ollut voinut nöyryyt-
tää Metsäpirtin työväestöä. Toiminta määrättiin koko pitä-
jän käsittäväksi ja toimipaikaksi tuli Saaroinen. Metsäpirtti-
kirjan mukaan puheenjohtajaksi tuli J. Hinkkanen. Johto-
kuntaan valittiin A. Orava, M. Tuokko, J. Tuokko, J. Taurèn,
K. ja J. Eeva ja sihteeriksi talollinen M. Tuokko.

Yhdistyksellä ei ollut taloa näihin aikoihin, mutta silti il-
tamien pitäminen oli melko vilkasta. Niitä pidettiin nuo-
risoseurankin talossa, mutta eniten kuitenkin M. Kiiskillä
Saaroisissa. Varsinkin näytelmäharrastus oli vilkasta, sillä
näytelmät olivat iltamissa suosittuja ohjelmanumeroita. Ur-
heilutoimintakin oli vireillä, mutta erikoisempia tuloksia ei
saavutettu. Lasten raittiusosastokin oli muutamina vuosina.

SDP:n arkisto, Työväen arkisto

Salakuljetus Venäjälle
Muutama aika sitten läksi Metsäpirtin Neusaaresta Jooseppi
Tuokko-niminen talollisen poika eräitten inkeriläisten kans-
sa viemään hevosta Venäjälle. Mutta kun hän oli vasta-
alkava näissä hommissa, ei hän saanutkaan kauppoja syn-
tymään. Kaiken lisäksi joutui Tuokko kiinni ollessaan pa-
luumatkalla rajan tuolta puolen. Tullimiesten häntä tutkies-
sa kertoi Tuokko, valitellen omaa kokemattomuuttaan näis-
sä asioissa, veljensä Heikki Tuokon aivan äskettäin vieneen
kolme hevosta Venäjälle, missä parhaillaankin oli kauppoja
tekemässä. Kun Heikki Tuokko palasi Venäjältä, pidätettiin
hänet veljensä kertomuksen perusteella ja saatettiin asian-
omaisen rajaviskaalin tutkittavaksi sekä sieltä edelleen Rau-
dun etsivään osastoon.

Mainittu Heikki Tuokko on paikkakunnalla tunnettu mitä
taitavimmaksi Venäjällä-kävijäksi ja salakuljettajaksi ja tie-
detään hänen harjoittaneen sitä tointa vuosimääriä, vaikka
ei olekaan joutunut lopullisesti kiinni. Hän on ollut kyllä
useasti pidätettynä, mutta aina on hän osannut lakaista jäl-
kensä niin hyvin, ettei häntä tähän mennessä ole voitu osoit-
taa syypääksi mihinkään rikokseen. Saa nähdä, onnistuuko
miehen nyt selvitä asiastaan.

Inkerin Sanomat 21.4.1922

Hukkumistapaus Metsäpirtissä
Viime lauantaina hukkui Metsäpirtissä Vaskelan koskeen
työmies Robert Kaasalainen. Paluumatkalla uittotöistä ko-
tiinsa veneessä, jossa oli 7 miestä, kaatuivat miehet sanot-
tuun Vaskelan koskeen. Rannalla asuva talollinen Koskinen
sai kolmen poikansa kanssa pelastetuksi koskeen joutuneis-
ta 6 miestä, mutta edellämainittu Kaasalainen jäi koskeen,
eikä hänen ruumistaan liene vieläkään löydetty. Kaasalai-
nen oli kotoisin Metsäpirtin Terenttilän kylästä.

Inkerin Sanomat 28.4.1922

Maamiesseuran kevätkokous
pidettiin ns. talolla viime sunnuntaina. Vilkkaan keskuste-
lun perästä päätettiin taas syksyllä panna toimeen näyttelyt.
Näytteille tuotuja tavaroita palkitaan ainoastaan ryhmittäin.
Alkakaapas metsäpirttiläiset jo valmistaa erilaisia ryhmiä
näytteille pantaviksi.

Myöhemmin illalla oli maamiesseura järjestänyt maahen-
kisen iltaman, jossa opettaja K.A. Sihvo tervehdyssa-
noissaan kuvaili maamiehen elämää. Maatalousteknikko
M.Koskivaara piti esitelmän kylvösiemenestä ja maan-
muokkauksesta, jotka ovat rajaseudun maataviljelevän
väestön aakkosia. Maatalousteknikko A. Ukkonen teki laa-
jassa esitelmässään selkoa salaojituksen tärkeydestä. Olipa
vielä hauska nähdä kappale ”Talouskoulussa”. Kun vaka-
vampi ohjelma oli loppuun suoritettu, aloitti nuorempi ylei-
sö karkelon. Iltamat onnistuivat hyvin.

Maakansa 28.4.1922

Sika hukkunut virtaan
Pääsiäisen jälkeisenä tiistaina laski Metsäpirtissä räätäli J.
Tuokon emäntä kaksi talven yli kasvatettua sikaansa juok-
sentelemaan Taipaleenjoen rannalle. Toinen possuista pu-
lahti jääkielekkeeltä veteen ja ui virran ylitse, mutta toinen
kauvan aikaa ensin oltuaan lohenneiden jäiden seassa lähti
seuraamaan toveriaan, mutta virta voitti ja possu joutui Laa-
tokan saaliiksi. Opettaja Toiviaisen lapset sanoivat, että sika
on rannassa jäiden välissä, mutta eivät aikuiset kiinnittäneet
huomiota lasten puheisiin. Köyhälle omistajalle koitui siten
monen sadan markan vahinko.

Maakansa 28.4.1922

Lohen kalastus Vaskelan koskesta
Yli 200 kg luvattomasti pyydystettyjä lohia takavarikoitu
Raudussa.

Viime viikolla takavarikoitiin Raudussa muutamilta metsä-
pirttiläisiltä kalastajilta kolmattasataa kiloa Vaskelan kos-
kesta luvattomasti pyydystettyjä lohia. Kalat myytiin vi-
ranomaisten toimesta huutokaupalla ja kalastajat asetetaan
syytteeseen.

Käkisalmen Sanomat 4.5.1922

Kunnan valtuusto: 17.05.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 17 päiv toukokuuta 1922. Saapuvilla olivat valtuuston
jäsenet kaikki paitsi Mikko Tuokko, Juho Hinkkanen, A.
Tuokko.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Otettiin käsiteltäväksi vuoden 1921 veroitus ja ensim-
mäisenä valittajana oli Heikki Koskinen veroitettu 40 äyril-
lä ja taksoitus lautakunnan määräämät äyrit pysytettiin.

3§ Jakko Koskivaaran perilliset veroitettu 234 äyrillä pyysi
pois 50 äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

4§ Ilja Petroffin perilliset veroitettu 89 vero äyrillä pyysi 29
äyriä pois. Päätettiin pysyttää entisellään.
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5§ Mikitta Trofvimoff veroitettu 32 äyrillä pyysi pois 7 äy-
riä. Päätettiin pysyttää entisellään.

6§ Juho Jäske veroitettu 32 äyrillä. Päätettiin pysyttää enti-
sellään.

7§ Mikael Laurilan perilliset veroitettu 92 äyrillä ei oikeu-
tettu huomioon valtakirjan puuttuessa.

Arkuntanhua No 12
8§ Aadami Mp Hatakka veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 5
äyriä. Päätettiin pysyttää entisellään.

Haapsaari
9§ Tahvo Haapsaari veroitettu 65 äyrillä pyysi pois 15 äyriä
Päätettiin pysyttää ennallaan.

10§ Aune Haapsaari valtakirjalla poika Heikki veroitettu 31
äyrillä pyysi pois 11 äyriä. Päätettiin pysyttää ennallaan.

Hatakkala
11§ Simo H Hatakka veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 5 äyriä.
Päätettiin pysyttää ennallaan.

12§ Oskari Teenström veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 10
äyriä. Päätettiin poistaa 5 äyriä.

13§ Pekka Meskanen veroitettu 10 äyrillä pyysi pois 3 äy-
riä. Päätettiin poistaa 3 äyriä.

Joentaka
14§ Juho Sp Paukku veroitettu 99 äyriä pyysi pois 9 äyriä.
Päätetttiin pysyttää ennallaan.

15§ Matti Hiltunen veroitettu 58 veroäyrillä pyysi pois 19
äyriä, joten jäi 39 äyriä.

16§ Jean Reponen veroitettu 20 äyrillä pyysi pois 10 äyriä.
Päätettiin poistaa 5 äyriä.

17§ Augusti Susi veroitettu 65 äyrillä pyysi pois 20 äyriä.
Päätettiin poistaa 15 äyriä.

Korholanjaama
18§ Taavetti Ap. Ahtiainen 40 äyriä pyysi pois 5 äyriä. Pää-
tettiin poistaa 5 äyriä

19§ Taavetti Mp Ahtiainen veritettu 39 äyrillä pyysi pois 9
äyriä. Päätettiin poistaa 4 äyriä.

20§ Mikko Hp Peiju veroitettu 40 äyrillä pyysi pois 15 äy-
riä. Päätettiin poistaa 10 äyriä.

21§ Martti Mp Ahtiainen veroitettu 44 äyr. pyysi pois 9 äy-
riä. Päätettiin pysyttää ennallaan.

22§ Matti Susi veroitettu 93 äyrillä pyysi pois 40 äyriä. Pää-
tettiin pysyttää ennallaan.

23§ Aapro Hatakka veroitettu 45 äyriä pyysi pois 15 äyriä
Päätettiin pysyttää ennallaan.

24§ Kaapre Pohjalainen veroitettu 125 äyr. pyysi pois 25
äyriä. Päätettiin pysyttää ennallaan.

25§ Simo Susi veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 12 äyriä. Pää-

tettiin poistaa 5 äyriä.

26§ Tuomas Tirrin leski Maria veroitettu 35 äyriä. Pysytet-
tiin ennallaan.

27§ Juho Revon leski veroitettu 25 äyrillä vähennettiin 5
äyriä.

28§ Rajaviskaali Vuorelan veroitettu 201 äyrillä josta vä-
hennettiin 18 veroäyriä joten jäi 183 veroäyriä.

29§ Tullivart. Juho Paukku veroitettu 116 vero äyrillä josta
poistettiin 11 veroäyriä joten jäi 105 äyriä.

30§ Tullivart Hällfors veroitettu 186 josta poistettiin 46 äy-
riä joten jäi 140.

31§ Tullivart Juho Haikonen veroitettu 125 äyr. josta pois-
tettiin 10 äyriä.

Kosela
32§ Aadam Viskari veroitettu 169 veroäyriä pyysi pis 50
äyriä. Päätettiin poistaa 29 äyriä.

33§ Simo Eeva veroitettu 53 veroäyriä pyysi pois 23 äyriä
vähennettiin 13 äyriä.

34§ Joos Orava veroitettu 34 veroäyr josta pyysi vähennet-
täväksi 10 äyriä Päätettiin vähentää 10 äyriä.

35§ Aapro Koppanen valtakirjalla Antti veroitettu 44 äyr
pyysi pois 14 äyriä päätettiin poistaa 9 äyriä.

36§ Juho Tuohioja veroitettu 81 äyriä joka alennettiin 30
äyriin.

37§ Salmen mylly veroitettu 200 äyr. josta pyysi pois 90
äyriä. Päätettiin poistaa 30 veroäyriä.

38§ Toivo Martelius veroitettu 61 veroäyrillä pyysi pois 15
äyriä. Päätettiin vähentää 15 äyriä.

39§ Antti Tuokko veroitettu 52 veroäyrillä pyysi pois 15
äyriä. Päätettiin poistaa 7 äyr.

40§ Martti Yt. Tuokko veroitettu 72 veroäyril. pyysi pois 10
äyriä. Päätettiin poistaa 7 äyriä.

41§ Pekka Orava veroitettu 50 äyrillä pyysi pois 5 äyriä.
Päätettiin pysyttää ennallaan.

42§ Jooseppi Pekp. Myöhänen nuorem. veroitettu 45 äyrillä
pyysi pois 10 äyriä. Päätettiin poistaa 5 äyriä.

43§ Matti Myöhänen veroitettu 60 äyrillä pyysi pois 15 äy-
riä pysytettiin ennllaan.

44§ Kaapre Viili veroitettu 133 äyriä pyysi pois 33 äyriä.
Päätettiin poistaa 13 äyriä.

45§ Ville Paukku veroitettu 20 äyrillä pyysi pois 10 äyriä,
poistettiin 5 äyriä.

46§ Matti Loponen veroitettu 95 äyr. pyysi pois 10 äyriä
pysytettiin ennallaan.

47§ Aadam Nuora veroitettu 37 äyr. pyysi pois 7 äyriä pois-
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tettiiin 5 äyriä.

48§ Jooseppi Ap Myöhänen veroitettu 33 äyrillä pyysi pois
13 äyriä pysytettiin ennallaan.

49§ Eeva Naskali veroitettu 35 veroäyrillä pyysi pois 5 äyriä
pysytettiin ennallaan.

50§ Heikki Ukkonen veroitettu 61 äyrillä pyysi pois 20 äy-
riä. Päätettiin poistaa 6 äyriä.

51§ Simo Käkönen veroitettu 100 äyr. pyysi pois 15 äyr.
poistettu 5 äyriä.

52§ Simo Myöhänen veroitettu 131 äyr pyysi pois 25 äyriä
poistettiin 25 äyr.

53§ Simo Ukkonen veroitettu 273 äyr poistettiin 6 äyriä.

54§ Juho Wp Suden perilliset veroitettu 50 veroäyrillä pyysi
pois 10 äyriä pysytettiin ennallaan.

55§ Vilppo Suden verotettu 35 äyril. pyysi pois ? äyriä py-
sytettiin.

56§ Vilppo Hp Susi verotettu 25 äyr pyysi pois 5 äyriä, pois-
tettiin 5 äyriä.

57§ Matti Lemmetti veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
pysytettiin ennallaan.

Martinkorhola
58§ Martti Kautiainen veroitettu 13 äyr. pyysi pois 3 äyriä
poistettiin 3 äyriä.

59§ August Pekkala veroitettu 13 äyr pyysi pois 3 äyriä py-
sytettiin enallaan.

60§ Heikki Peltonen veroitettu 35 äyr pyysi pois 17 äyriä
poistettiin 10 äyriä.

Metsäpirtti
61§ Aune Tuokko veroitettu 35 äyril pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 5 äyriä.

61§ Martti Tuokko veroitettu 124 äyr pyysi pois 4 äyriä pis-
tettiin 4 äyriä.

63§ Aapro Tuokko veroitettu 66 veroäyrillä pyysi pois 15
äyriä päätettiin poistaa 11 äyriä.

64§ Martti Härkönen veroitettu 32 veroäyrillä pyysi pis 16
veroäyriä Päätettiin pysyttää ennallaan.

65§ Heikki Tuokko veroitettu 120 veroäyrillä pyysi pois 20
äyriä päätettiin poistaa 5 äyriä.

66§ Aapro Haapsaari veroitettu 23 veroäyrillä pyysi pois 3
äyriä pysytettiin ennallaan.

67§ K.A. Sihvo veroitettu 192 äyriä pyysi pois 52 veroäyriä
päätettiin poistaa 42 äyriä.

68§ Opettaja Telja veroitettu 80 veroäyriä pyysi pois 10 äy-
riä poistettiin 10 äyriä.

69§ Rovasti J.K. Sakkisen anomus koko taksoituksen ku-

moamisesta luettiin ja taksoituslautakunnan harkinnan mu-
kaan aiheettomana hylättiin.

Taipale 70§ Simo Tuokko veroitettu 45 äyriä, pyysi pois 10
äyriä poistettiin 5 äyriä.

71§ Pekka Tuokko veroitettu 30 äyrillä, pyysi pois 10 äyriä
päätettiin poistaa 10 äyriä.

72§ Juho Sp Laulajainen veroitettu 55 äyrillä pyysi pois 30
äyriä pistettiin 10 äyriä.

73§ Alex Lylander veroitettu 40 veroäyrillä pyysi pois 10
äyriä poistettiin 5 äyriä.

74§ Laagesröm veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 5 äyriä pois-
tettiin 2 äyriä.

75§ Simo Sp Laulajainen veroitettu 55 äyrillä valitus aiheet-
tomana hyljättiin.

76§ Heikki Laulajainen valtakirjalla Salomon Laulajainen
veroitettu 47 äyr. pyysi pois 20 äyr, vähennetty 12 äyriä jää
35 äyr.

Kunnanvaltuuston kokousta jatkettiin 18 päiv toukokuuta
1922. Samat valtuuston jäsenet olivat saapuvilla kuin edel-
lisenäkin päivänä ja lisäksi Aleks Tuokko. Jatkettiin vero-
valituksien tutkimista:

Metsäpirtti
77§ Kauppias Eino Leimola veroitettu 66 äyrillä pyysi pois
35 äyriä päätettiin vähentää 24 äyriä.

78§ Taavetti Kivistö veroitettu 35 äyr. pyysi pois 15 äyriä
poistettiin 10 äyriä.

79§ August Kuoppa veroitettu 28 äyriä pyysi pois 8 äyriä,
pistettiin 8 äyriä.

Paloniemi
80§ Tahvo Laurila veroitettu 60 äyrillä pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 10 äyriä.

81§ Simo Laurila veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
pysytettiin ennallaan.

82§ Aleks Laurila veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 10 äyriä
pysytettiin ennallaan.

83§ Antti Hännikäinen veroitettu 35 äyrillä pyysi pois 15
äyriä poistettiin 10 äyriä.

Saaroisii
84§ Jooseppi Hyytiä veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
päätettiin pysyttää.

85§ Jaakko Kiiski veroitettu 67 äyrillä pyysi pois 20 äyriä
poistettiin 7 äyriä.

86§ Antti Kiiski veroitettu 20 äyrillä pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 5 äyriä.

87§ Tahvo Haapsaari veroitettu 123 äyrillä pyysi pois 53
äyriä poistettiin 23 äyriä.
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88§ Heikki Hyytiä veroitettu 90 äyrillä pyysi pois 20 äyriä
poistettiin 10 äyriä.

89§ Kustaa Haapsaari veroitettu 40 äyrillä pyysi pois 10 äy-
riä poistettiin 5 äyriä.

90§ Salomon Eeva veroitettu 60 äyrillä pyysi pois 20 äyriä
poistettiin 5 äyriä.

91§ Herman Kiiskilä veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
pysytettiin ennallaan.

92§ Antti Peltonen Sp veroitettu 17 äyrillä pyys pois 7 äyriä
pysytettiin ennallaan.

93§ August Kiiskilä veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 5 äyriä.

94§ Antti Peltonen veroitettu 35 äyriä pyysi pois 7 äyriä
pysytettiin ennallaan.

95§ Antti Peltonen veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
valtuusto päätti pysyttää ennallaan.

96§ Matti Ahtiainen veroitettu 20 äyrillä pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 5 äyriä.

97§ Manu Hämäläinen veroitettu 40 äyrillä pyysi pois 15
äyri poistettiin 5 äyriä.

98§ Antti Hämäläinen veroitettu 30 äyrillä pyysi pois 5 äy-
riä poistettiin 5 äyriä.

99§ Helena Ahtiainen veroitettu 30 äyr. pyysi pois 6 äyr.
pysytettiin entisellään.

100§ Liisa Peltonen veroitettu 50 Äyr pyysi pois 10 äyr
poistettiin 5 äyr jää 45 äyr.

101§ Salomon Hämäläisen leski Maria veroitettu 35 äyr,
pyysi pois 10 äyr pysytettiin entisellään.

102§ Aapro Hämäläinen veroitettu 40 äyri pyysi pois 15 äyr
poistettiin 3 äyr jää 37 äyr.

103§ Salomon Ahtiainen veroitettu 150 äyr pyysi pois 35
äyr pistettiin 5 äyr jää 150 äyr.

104§ Salomon Ap Hyytiä veroitettu 52 äyr, pyysi pois 12
äyr poistettiin 12 äyr jää 40 äyr.

105§ Aapro Juhonp Peltonen, veroitettu 35 äyr pyysi pois
10 äyr pysytettiin entisellään

106§ Aleksanteri Hämäläisen perilliset veroitettu 135 äyr
pyysi pois 35 äyr pysytettiin entisellään.

107§ Simo Hämäläinen, veroitettu 135 äyr pyysi pois 30 äyr
pysytettiin entisellään.

108§ Juho Matinp. Ahtiainen veroitettu 45 äyr pyysi pois
10 äyr poistettiin 5 äyr jää 40 äyr.

Sunikkala
109§ Aatam Haapsaari peril. valtakirjalla Juho Korkka, ve-
roitettu 43 äyr pistettiin 4 äyr jää 39.

Saaris
110§ Paavo Ahtiaisen perilliset veroitettu 30 äyrillä pyysi
pois 10 äyriä pysytettiin ennallaan.

111§ Simo Lylanderin leski veroitettu 63 pyysi pois 18 äyriä
poistettu 13 äyriä.

112§ Tullivart: Onttinen veroitettu 116 äyr. pyysi pois 36
äyrii poistettiin 21 äyriä jää 95 äyriä.

113§ Tullivart: E Marskstöm veroitettu 124 äyrillä pyysi
pois 44 äyriä poistettiin 26 äyriä jäi 98 äyriä, tyytynyt.

114§ Heikki Koponen veroitettu 54 veroäyrillä pyysi pois 9
äyriä poistettiin 5 äyriä.

115§ Yrjä Tuokko veroitettu 153 äyrillä pyysi pois 53 äyriä
poistettiin 28 äyriä joten jäi 125 äyriä.

116§ Kaapre Laulajainen veroitettu 25 äyrillä pyysi pois 15
äyriä poistettiin 15 äyriä.

117§ Aapro Sp. Laulajainen veroitettu 70 äyrillä pyysi pois
34 äyriä vähennettiin 12 äyriä.

118§ Juho Haikonen veritettu 65 äyrillä pyysi pois 45 äyriä
vähennettiin 15 äyriä.

119§ Juho Koponen veroitettu 65 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
vähennettiin 5 äyriä.

120§ Tuomas Toiviainen veroitettu 152 veroäyrillä alennet-
tiin 120 äyriin.

121§ Alma Toiviainen veroitettu 80 äyrillä alennettiin 70
äyriin.

Vanhajaama
122§ Antti Juhonp. Hämäläinen veroitettu 70 äyrillä pyysi
pois 30 äyr poistettiin 10 äyr. jää 60 äyr.

123§ Taavet Antinp. Hämäläinen veroitettu 40 äyr. pyysi pis
20 äyr, päätettiin pysyttää entisellään.

124§ Taavetti Paavonp. Hämäläinen, veroitettu 30 äyr pyysi
pois 10 äyr päätettiin pysyttää entisellään.

125§ Tullivartia Kalvesmäki, veroitettu 146 äyr, pyysi pois
28 äyr, poistettiin 26 äyriä, jää 120.

126§ Salomon Peltosen leski Helena veroitettu 113 äyr pyy-
si pois 35 äyri päätettiin pysyttää entisellään.

127§ Heikki Loponen veroitettu 35 äyr pyysi pois 5 äyr pää-
tettiin poistaa 5 äyr, jää 30 äyr.

128§ Taavetti Hämäläisen leski Maria Vilppo Hämäläisen
perill pyysi pois 10 äyr päätettiin pysyttää entisellään 55
äyr.

129§ Matti Paavonp. Peltosen leski veroitettu 25 äyr pyysi
pois 10 äyr, pysytettiin entisellään.

130§ Aleksanteri Hämäläisen leski, veroitettu 35 äyriä,
pyysi pois 15 äyriä, päätettiin pysyttää entisellään.
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131§ Aleksanteri Peltonen, veroitettu 25 äyr pyysi pois 10
äyr, päätettiin poistaa 5 äyr, jää 20 äyr.

132§ Juho Laukkasen leski, veroitettu 60 äyriä, pyysi pois
20 äyr, poistettiin 5 äyr, jää 55 äyr.

133§ Aapro Hp Peltonen, veroitettu 40 äyr, pyysi pois 15
äyr, päätettiin pysyttää entisellään.

134§ Taavetti Hämäläinen, veroitettu 35 äyr, pyysi pois 5
äyr päätettiin pysyttää entisellään.

135§ Heikki Juhonp. Hämäläinen, veroitettu 30 äyr, pyysi
pois 10 äyr, poistettiin 5 äyr, jää 25 äyr.

136§ Juho Martinp. Hämäläinen, veroitettu 30 äyr, pyysi
pois 3 äyr, pysytettiin entisellään.

137§ Matti Heikinp. Peltonen, veroitettu 40 äyr. pyysi pois
20 äyr, päätettiin poistaa 10 äyriä jää 30 äyr.

138§ Aapro Hyytiä, veroitettu 60 äyr, pyysi pois 10 äyr,
päätettiin pysyttää entisellään.

139§ Heikki Aataminp. Hämäläinen, veroitettu 60 äyr. pyy-
si pois 10 äyr, päätettiin pysyttää.

140§ Tullivartia Artturi Kumpulainen veroitettu 125 äyr.
pyysi pois 65 äyr päätettiin poistaa 25 jää 100 äyr.

141§ Simo Laulajaisen perilliset holhja veroitettu -.

142§ Poistettiin tullivartia Kosta (Kustaa) Ijaksen vero kos-
ka häntä on veroitettu Viipurissa.

Saarisii
143§ Heikki ja Aatami Hämäläinen veroitettu 15 äyr, pyysi
pois äyrejä, vähennettiin 3 äyriä jää 12.

Viisjoki
144§ Juho Rajahalme veroitettu 20 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
pysytettiin ennallaan.

145§ Martti M Peltonen veroitettu 125 äyrillä pyysi pois 29
äyriä poistettiin 25 äyriä.

146§ Juho Karvanen veroitettu 40 äyrillä pyysi pois 5 äyriä
pysytettiin ennallaan.

147§ Aleks Ahtiainen veroitettu 55 äyriä pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 8 äyriä.

148§ Martti Ahtianen veroitettu 65 äyrillä poistettiin 5 äy-
riä.

149§ Martti Ap Peltonen veroitettu 46 äyr pyysi pois 11
äyriä pysytettiin ennallaan.

150§ Aimo Ahtiainen veroitettu 73 äyrillä pyysi pois 8 äyriä
poistettiin 8 äyriä.

151§ August Peltonen veroitettu 75 äyr pyysi pois 20 äyriä
poistettiin 10 äyriä.

152§ Kaapre Peltosen leski veroitettiin 65 veroäyrillä pyysi
30 äyriä pois poistettiin 5 äyriä.

153§ Heikki Mp Peltonen veroitettu 15 äyrillä pyysi pois 5
äyriä poistettiin 5 äyr.

154§ Heikki Ahtiainen veroitettu 18 äyril pyysi pois 8 äyriä
poistettiin 3 äyriä.

155§ Mikko Ahtiainen veroitettu 40 äyrillä talosta 50 vir-
katuloista.

156§ Tahvo Peltosen verovalitusta ei otettu huomioon kos-
ka ei ollut jättänyt tuloilmoitusta taksoituslautakunnalle tä-
tä päätöstä vastaan ilmoitti tutkijalautakunnan jäsen Sihvo
vastalauseensa.

Arkuntanhua No 12
157§ Pekka Urpanen veroitettu 10 äyril, poistettiin 5 äyriä.

Hatakkala
158§ Aapro Kautiainen veroitettu 25 äyrillä, pyysi pois 5
äyriä päätettiin pysyttää.

159§ Susanna Kautiainen veroitettu 15 äyrillä pyysi pois 5
äyriä poistettiin 5 äyriä.

160§ Mikko Haapsaari veroitettu 65 äyrillä pyysi pois 15
äyriä päätettiin pysyttää.

Kosela
161§ Heikki Tuokko veroitettu 35 äyril, pyysi pois 10 äyriä
poistettiin 5 äyriä.

162§ Martti Eeva veroitettu 80 äyrillä pyysi pois 10 äyriä
päätettiin poistaa 15 äyriä.

163§ Kaupanhoit. Paavo Orava veroitettu 68 äyrillä pyysi
pois 18 veroäyriä poistettiin 8 äyriä.

164§ Juho Ep Eeva veroitettu 10 äyr, pyysi pois 5 äyriä pois-
tettiin 3 äyriä.

165§ Kaupanhoit. Heikkinen veroitettu 189 äyr, poistettiin
49 äyriä.

166§ Jooseppi Eeva veroitettu 124 äyrillä pysytettiin.

Lapanaisii 167§ Heikki Kuopan perilliset veroitettu 35 äy-
rillä pyysi pois 10 äyriä poistettiin 5 äyriä.

168§ Aapro Lemmetti veroitettu 120 äyriä pyysi pois 60
äyriä poistettiin 45 äyriä.

169§ Serkei Jäske veroitettu 60 äyriä pyysi pois 10 äyriä
päätettiin pysyttää ennallaan.

170§ Leinonen veroitettu 45 äyr pyysi pois 5 äyriä päätettiin
pysyttää ennallaan.

Malaki
171§ Juho Korkka veroitettu 15 äyr pyysi pois 5 äyriä py-
sytettiin ennallaan.

172§ Aadam Matinp Hämäläinen veroitettu 30 äyrillä pyysi
pois 10 äyriä pysytettiin ennallaan.

Martinkorhola
173§ Martti Kuoppa veroitettu 100 äyr, pyysi poistaa 20 äyr,
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poistettiin 20 äyriä.

Sunikkala
174§ Juho Hämäläinen veroitettu 40 äyr pyysi pois 15
äyr. Päätettiin pysyttää, koska ei ollut jättänyt veroilmoi-
tusta taksoituslautakunnalle valtuutettu Sihvo ilmoitti vas-
talauseen päätöstä vastaan.

Taipale
175§ Heikki Laulajainen veroitettu 60 äyr pyysi pois 10 äyr,
päätettiin pysyttää entisellään.

Vanhajaama
176§ Matti Paavonp. Peltonen veroitettu 45 äyr, pyysi pois
10 äyr, päätettiin poistaa 5 äyriä.

177§ Koska kaikki veroitusvalitukset tuli ratkaistuksi, eikä
muita asioita ehditty käsitellä niin päätettiin jatkaa valtuus-
tokokousta sunnuntaina 21 pnä toukokuuta 1922 klo 3 ip.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu.
Heikki Koskivaara
Arvi Ukkonen
Salomon Käkönen
Juho Paukku

Kunnan valtuusto: 21.05.1922
Valtuuston kokousta jatkettiin sunnuntaina 21 päiv touko-
kuuta 22 klo 3 ip ja saapuvilla olivat valtuuston jäsenet kaik-
ki paitsi Tuokko Mikko, Juho Hinkkanen, A Hämäläinen ja
Heikki Tuokko.

1§ Saaroisten yläkansakoululle päätettiin perustaa toisen
apuopettajattaren virka palkka edut hyväksyttävän ohje-
säännön mukaan.

2§ Valtuusto päätti valita paikallisen tielautakunnan ja sa-
nottuun lautakuntaan valittiin Arv Ukkonen H Koskinen K
A Sihvo puheenjohtajaksi valittiin K. A. Sihvo ja varapu-
heenjohtajaksi Arvi Ukkonen. Ja sanottu lautakunta toimii
uuden tielain mukaisesti.

3§ Tielautakunnan palkaksi päätti valtuusto asettaa 15 mk
kokouspäiviltä ja 25 mk toimipäiviltä.

4§ Edellä valitun lautakunnan valvonnan alaisiksi tulivat
seuraavat tiet: Kirvesmäki-Koukunniemi tie Saaroisten Sau-
nasaareen menevä tie ja Vaskelanrannan laivatie. Ja seuraa-
vat sillat: Malatsu, Puikkolan, Korhojan,. Papinojan, Savio-
jan.

5§ Raajun piiriin perustetun kansakoulun johtokuntaan va-
littiin Juho Lamppu Raajusta Juoseppi Lamppu Raajusta
Pekka Paakkinen Koukunniemestä Matti Koskivaara Vas-
kelasta, Nikolai Jeremeijeff.

6§ Päätettiin perustaa Raajun ja Vaskelan piirin kansakou-
lu joka aluksi tulee toimimaan vuokrahuoneustossa, mieso-
pettajan kouluna. Palkka eduiksi opettajalle päätettiin 400
mk. kunnan palkkaa asuntoetujen korvausta 200 mk. vuo-
dessa luontaisetujen korvausta 500 mk vuodessa vapaa valo

ja polttopuut. Asunto ja luontaisedujen korvaus jäävät pois
niin pian kuin koululle on saatu oma koulurakennus ja tont-
timaa. Koulu alkaa toimintansa 10. elokuuta 1922. Valtio-
avun anojaksi valittiin johtokunnan esimies.

7§ Joentaan piirin kansakoulun käsityöopettajan palkaksi
päätti valtuusto 250 mk vuodessa ynnä valtion apu.

8§ Valtuusto päätti ottaa Juho Kuparisvainajan tilan 10 vuo-
deksi arennille ja päätti maksaa vuokra kontrahdissa maini-
tut rasitukset.

9§ Vaivaishoitohallituksen esimies valtuutettiin vuokraa-
maan tilan ensin 1 yhdeksi vuodeksi ja miten parhaaksi nä-
kee valtuutus astuu voimaan heti.

10§ Maaherran virkakirje 2145 26 päiv huhtikuuta 1921
luettiin ja hyväksyttiin joka koski nimismiesasiaa

11§ Luettiin Maaherran kirje No 1532., 25/4 22 Joka koski
lautta-asiaa. Ja päätettiin valittaa valtioneuvostolle ja valit-
tiin asiaa edellen viemään K.A. Sihvo ja Simo Susi.

12§ Valtion omistama Petäjärven kantatilaan kuuluva Su-
vannon lietepalsta mikä sijaitsee keskellä Metsäpirtin kun-
taa päätettiin ostaa Metsäpirtin kunnalle asutustarkoitus-
ta varten. Asiaa eteenpäin viemään valittiin kunnallislauta-
kunta.

13§ Kunnallislautakunnan palkka pysytettiin ennallaan.

14§ Kunnan talon vahtimestarille päätettiin maksaa 500 mk
vuodessa ja kolmannen osan kaivorakennuksesta lukien tä-
män vuoden alusta.

15§ Käsiteltiin elintarvelautakunnan tilejä vuosilta 1920-
1921 ja päätettiin pyytää näistä lausunto Maalaiskuntien lii-
ton lakiasiaintoimistolta 9 äänellä 7 vastaan.

16§ Selontekoa Maalaiskuntien liitolle elintarvelautakun-
nan tileistä vuosilta 1920-1921 antamaan valittiin opettaja
K.A. Sihvo Aleks. Orava Heikki Koskinen.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu
K.A. Sihvo
J. Jääskeläinen

Kunnanvaltuuston asiakirjat

Raivaajien laulu
Metsäpirtin Ns:n 20-vuotisjuhlaan kirjoittanut Aleksanteri
Aava

Me korpehen raivaamme viljelmää,
valon voitoksi teemme työmme.
On määrämme meillä rynnistää,
joka iskun me innoin lyömme.
Liki kotoisen pirttimme pienoisen suot
suuret huokuvat uhmaten;
liki liikkuvat hallat ja pimeät vallat
käy nurkilla varkain ja vaanien.
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Se kauan jo kesti,
taisto tää,
me ammoin jo valvoimme,
varhain.
Sais kukkia kylvöjen tähkäpää,
kun on raatajan nuoruus parhain.
Me korpehen raivaamme viljelmää.
Usein vierellä suon ei viljaa nää...
Ajan äänistä kuulet,
kuin soittavat tuulet ja
vihaisna vihurit myllertää!

Metsäpirttiläisiä kalastajia venäjän
aluevesillä
Joutuneet siellä bolshevikkien vangeiksi.

Viime kuun 18 päivänä läksivät Metsäpirtin Saaroisten ky-
lästä kalastajat Juho Hinkkanen, Simo, Pekka ja Juho Hyy-
tiät sekä Matti Peltonen Laatokalle kalastamaan. Kun Suo-
men ja Venäjän aluevesien raja näillä tienoilla ei ole aivan
tarkalleen merkitty, käy usein niin, että suomalaisia kalasta-
jia joutuu Venäjän aluevesille ja päinvastoin. Niinpä nytkin
yllämainittu venekunta joko tahallaan tai tuulen kuljettama-
na joutui Venäjän puolelle ja joutui siellä kiinni. Saatujen
tietojen mukaan ovat he pidätettyinä eräällä etelä-Laatokan
majakalla.

Suotavaa olisi, että Suomen ja Venäjän aluevesien raja näillä
tienoilla merkittäisiin paremmin, että kalastajat välttyisivät
tällaisilta ikävyyksiltä.

Käkisalmen Sanomat 8.6.1922

Ampumatuloksia
Metsäpirtin S.k:n ampumatuloksia III lkan merkkiä varten,
jotka täyttävät luokka vatimukset ja saavutettiin Piiriesikun-
nan valvomissa kilpailuissa Metsäpirtissä kesäkuun 16 pnä
1922.

Sää: hieman tuulinen
Matka: 300 m
Ampujia kaikkiaan 39. Vaatimukset täytti 7

Susi, Simo, SK ups, 46 osumaa
Tuohioja, Eemil, sotilas, 45 osumaa
Peltonen, Tahvo, 42 osumaa
Jortikka, Mikko, SK kersantti, 37 osumaa
Pullinen, Eino, alikers, 32 osumaa
Paksu, Manu, 30 osumaa
Korpelainen, Jalm, 42 osumaa (150 m matkalta)

Suojeluskunnan arkisto, 16.6.1922

Kavaltaja Heikki Loponen
Ollut vangittuna koko Venäjällä oloajan. Hänet lähetetään
karanteeniin Terijoelle ja sieltä Metsäpirttiin kuulustelta-
vaksi.

Kuten viime numerossa lyhyesti mainitsimme, on Metsä-
pirtin entinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Lo-
ponen, joka talvella pakeni Venäjälle, yrittänyt tulla salaa

Suomen puolelle ja tullut pidätetyksi Kivennavan Lipolas-
sa. Sittemmin on häntä kuulusteltu etsivän keskuspoliisin
Raudun osastossa, joka kuitenkin, tutkimuksien vielä olles-
sa kesken, kieltäytyy antamasta sanomalehdille tarkempia
tietoja kuulustelun tuloksista. Sen verran kuitenkin olemme
saaneet tietää, että Loponen on koko Venäjällä oloaikansa
ollut vangittuna ja sittemmin päässyt oikeuden käynnin jäl-
keen vapaaksi. Loponen oli sitten käynyt Suomen lähetys-
tössä Pietarissa saadakseen sieltä luvan palata kotimaahan
muiden evakuoitavien suomalaisten mukana. Mutta kun hän
tätä tietä ei olisi vielä kohtakaan päässyt Suomeen, tuli hän
rajalle ja onnistui vartijoilta salaa päästä Suomen puolelle
jossa joutui kiinni.

Loponen lähetetään karanteeniin Terijoelle ja sieltä Metsä-
pirtin nimismiehen kuulusteltavaksi. Häntä vastaan nostet-
tava kavallusjuttu tulee piakkoin esille Sakkolan ja Metsä-
pirtin kuntain kihlakunnanoikeudessa.

Muuten näyttää Loponen olevan hyvissä voimissa, joten
kertomukset hänen suurista kärsimyksistään tshekan vanki-
na eivät liene paikkansa pitäviä.

Käkisalmen Sanomat 17.6.1922

Heikki Loposen asia
Loponen ei ole ollut bolshevikkien palveluksessa.

Kavaltaja Loposen jutun yhteydessä talvella mainittiin mm.
se olettamus, että Loponen olisi jollakin tavalla ollut teke-
misissä bolshevikkien kanssa ja siinä tarkoituksessa mennyt
Venäjälle. Mikäli toimitetussa tutkimuksessa nyt on selvin-
nyt, on tämä olettamus ollut kokonaan aiheeton. Loponen ei
ole ollut bolshevikkien palveluksessa.

Aiheen tähän olettamukseen antoi se, että vähän ennen pa-
koaan oli Loponen kehuskellut matkustaneensa Helsingistä
Viipuriin yhdessä erään neuvostolähetystön kuriirin kanssa.

Käkisalmen Sanomat 20.6.1922

Kunnan valtuusto: 23.06.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuskokouksessa
23 kesäkuuta 1922 läsnä olivat puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja 10 jäsentä. Poissa olivat Juho Hinkkanen,
A. Ukkonen, K.A. Sihvo H. Tuokko J. Paukku M. Eeva
J.Jääskeläinen S. Käkönen ja Mikko Tuokko.

Kun tänään pidettäväksi kuulutettuun kokoukseen ei saapu-
nut valtuuston täyttä jäsenmäärää eli 2/3 niin jäi kokous pi-
tämättä.

Salomon Laulajainen

Kunnan valtuusto: 02.07.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 2 päiv. heinäkuuta 1922 läsnä olivat valtuuston jäsenet
kaikki paitsi M Tuokko J Jääskeläinen J Hinkkanen J Pauk-
ku.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Kunnallislautakunnan tilit ja sen alimpien lautakuntien
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tilit hyväksyttiin tilintarkastajain lausunnon mukaan pait-
si Saaroisten ja Joentaan koulujen johtokuntien esimiehet
velvoitettiin hyvittämään tilinsä tilintarkastajain huomaut-
tamissa kohdissa.

3§ Suostumuksen hakijaksi Maaherran virastolta 30 miljoo-
nan markan maatalous rahastosta haetulle lainalle valittiin
Jooseppi Eeva.

4§ Selvityksen antajaksi Maatalousministeriöön siitä että
kuinka paljon kunnassa on sellaisia pienviljelijöitä joiten
viljellyspinta-ala on alle 15 toista hehtaaria, valittiin Joo-
seppi Eeva ja Heikki Peltonen

5§ Asutushallitukselta myönnetyn lainan suostumuksen ha-
kijaksi Maaherranvirastolta valittiin Heikki Peltonen.

6§ Metsäpirtin kunnan lainajyvästön ohjesäännöistä päätet-
tiin poistaa 4§ kokonaisuudessaan.

7§ Kunnan lainajyvästössä olevat rukiit päätti valtuusto
jaettaviksi vähintäänsä 1/2 hl suuruisissa erissä.

8§ Valtuusto päätti valita selvityksen antajaksi Maaherran
virastoon rovasti Sakkkisen viskaali Vuorelan Matti Suden
Kaapre Pohjalaisen ja Heikki Ap Laulajaisen verovalituk-
siin vuodelta 1921 Sihvon ja Oravan.

9§ Terenttilän koululle päätettiin ottaa väliaikainen apuo-
pettajatar ja päätettiin maksaa peruspalkkaa 400 mk vuo-
dessa ja kalliin ajan lisäyksen 500 mk vuodessa vuokrara-
hoja vapaan valo ja lämmön, valtioavun anojaksi valittiin
johtokunnan esimies.

10§ Raajun koululle päätettiin ottaa tyttöjen käsityöopettaja
ja palkaksi kunta maksaa 250 mk vuodessa, ynnä valtion
apu.

11§ Holhouslautakuntaan valittiin Heikki Koskinen 2 teksi
vuodeksi lukien tämän vuoden alusta.

12§ Päätettiin Metsäpirtin nimismiehelle antaa kehoitus
nostaa syyte Elintarvelautakunnan puheenjohtajaa Heikki
Loposta vastaan kunnan varojen kavalluksesta.

13§ Päätettiin elintarvelautakunnan ja elintarvetoimikunnan
jäseniä vastaan ryhdyttämän toimenpiteitä huolentamaan
valita ylioppilas Aleks Viskari, taikka hänen valtuuttaman-
sa.

14§ Päätettiin hyväksyä paikallistielautakunnan toimitta-
mat tiehuudot kunnan yhteisillä varoilla kustannettavaksi.
Päätöstä vastaan pani valtuutettu Käkönen vastalauseensa.

15§ Päätettiin velvoittaa kunnallislautakunta laittamaan Ri-
garja Tuokon asunto Tuokon ja kunnan yhteisistä tarpeista
sillä ehdolla että Rigarja Tuokon ja hänen vaimonsa kuoltua
tämä asunto joutuu kunnan omaksi.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu
Arvi Ukkonen
A Tuokko

Kuva 1: Ojankaivua Vanhassajaamassa

Kannaksen rajalta
Metsäpirtin Tapparin rajavartioston miehet pidättivät jo-
ku päivä sitten samasta kylästä kotoisin olevan Venäjältä
tulleen miehen, jota kyläkuntansa keskuudessa nimitetään
Taavetin Jussiksi (Juho Hämäläinen). Mies kertoi Venäjälle
vieneensä mm. separaattorin. Tarkempaa kuulustelua varten
on mies lähetetty Raudun etsivän keskuspoliisin haltuun.

’Muuttolintuja’ saapuu yhä edelleenkin rajan yli. Niinpä pa-
ri päivää sitten saapui rajan yli Huhdin rajavartioston koh-
dalla kaksi entistä puna-armeijalaista, jotka heti pidätettiin.
Miehet olivat nimeltään Paavo Kaasinen Kaavilta ja Aaro
Kuronen Saarijärveltä. Miehet kertoivat jo kerran ennenkin
yrittäneensä Suomen puolelle, mutta joutuivat kiinni Venä-
jän puolella ja istuneensa yrityksensä johdosta kuusi kuu-
kautta vankeudessa. Niin ikään kertoivat he saaneensa kyl-
likseen ”ihanneyhteiskunnasta”. Punaisuus oli heistä karis-
sut heti, kun olivat joutuneet armeijasta pois ja olleet pakoi-
tetut ryhtymään työhön. Määrätyt työt piti suorittaa vaikka
ei olisi ruokaakaan saaneet ja entinen ”toveri”-nimi vaihdet-
tiin ”koiraksi” Ollessaan sotaretkellä Ukrainassa kertoivat
ollen hyvän, saivat ryöstää mielin määrin kaikkea. Kiukkui-
simman lähdön olivat saaneet Virosta. Muuten olivat miehet
kurjassa kunnossa.

Samassa paikassa pidätettiin niin ikään kolmaskin suoma-
lainen sekä kolme tsaarinaikuista upseeria, jotka kuitenkin
palautettiin rajan taa. Sirkiänsaaren rajavartiosto pidätti pa-
ri päivää sitten salmilaisen miehen. On syytä otaksua et-
tä mies on mukana saattamassa punaista kuriiripostia rajan
yli.

Inkerin Sanomat 30.6.1922

Laatokalla kadonneet suomalaiset ka-
lastajat
Venäläinen ulkoasiankomisariaatti ilmoittaa, ettei viran-
omaisten ole onnistunut saada mitään selvyyttä asian suh-
teen.

Viime huhtikuussa katosi, kuten aikaisemmmin olemme
kertoneet, Laatokalla kalastuskunta, johon kuuluivat kalas-
tajat Matti Peltonen, Juho Niukkanen, Simo Penna ja Juho
Hyytiä Metsäpirtin pitäjän Saaroisten kylästä. Kun ei hei-
dän katoamisaikanaan ollut minkäänlaista myrskyä, otak-
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suttiin heidän joutuneen venäläisten käsiin. Maanviljelys-
ministeriö kääntyi sen johdosta ulkoministeriön puoleen
kehottaen tätä toimeenpanemaan tutkimuksen kadonneiden
kohtalon suhteen. Ulkoministeriö jätti sen johdosta Suomen
Moskovassa olevan lähetystön kautta neuvostohallitukselle
verbaalinootin, jossa vaaditaan neuvostohallitusta toimeen-
panemaan asiassa tutkimuksia ja ryhtymään siinä tapauk-
sessa, että kadonneet oli vangittu, toimenpiteisiin heidän va-
pauttamisekseen.

Nyttemmin on Moskovan lähetystömme ilmoittanut ulko-
ministeriölle neuvostohallituksen ulkoasiain komisariaatin
jättäneen vastauksensa mainittuun verbaalinoottiin tk 2 pnä
ja että vastauksessa ilmoitetaan, etteivät venäläiset paikalli-
set viranomaiset ole saaneet minkäänlaista selvyyttä kadon-
neiden kohtalosta.

Jos venäläisten ilmoitukseen voi luottaa, lienevät kalastajat
siis hukkuneet.

Käkisalmen sanomat 1.7.1922

Kannaksen rajalta
Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu. Punaisia rosvoja pii-
leskelee rajan läheisyydessä.

Joku päivä sitten laskettiin inkeriläisiä pakolaisia rajan yli
Metsäpirtin Tapparin rajavartioston kohdalla yhteensä noin
50 henkeä, suurimmaksi osaksi vanhuksia ja lapsia. Neu-
vostoviranomaiset olivat vastassa rajan toisella puolella,
heidän joukossaan myös muuan Jantunen-niminen hevos-
varas Raudusta, joka uhkaili tullimiehiä kostolla, kun eräät
tunnetut varastoverinsa olivat saaneet rosvousmatkoillaan
surmansa. Olipa vastaanottajilla ratsuna muuan varastettu
hevonen entisine suitsineenkin.

Suomalaisia tulee edelleenkin joka päivä rajan yli joko yk-
sin tai pari kolme kerrallaan. Eivät jaksa kuuleman mukaan
odottaa pääsyään evakuointitietä.

On havaittu, että myöskin suomalaisia punaisia rosvoja on
tullut rajan yli jääden piileksimään rajan läheisyyteen. Tar-
koituksena heillä on etupäässä karjan ryöstäminen. Niinpä
muutama päivä sitten paimenet huomasivat joukon tällaisia
rosvoja. He lähtivät heti pyytämään apua Joentaan vartios-
tolta, jonka toimesta lähdettiinkin rosvoja takaa-ajamaan,
mutta ehtivät he päästä pakoon. Raja-asukkaat on taas pelko
vallannut, sillä vielä ovat tuoreessa muistissa viimekesäiset
lukuisat lehmä- ja hevosvarkaudet.

Maakansa 4.7.1922

Kunnan valtuusto: 18.07.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 18 heinäkuuta 1922. Puhetta johti valtuuston puheenjoh-
taja Sa Laulajainen joka toimi kirjurina. Läsnä olivat 15 val-
tuuston jäsentä ja poissa J Jääskeläinen Ja Paukku Mikko
Tuokko M Eeva J Paksu J Hinkkanen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Nimismiehen lähettämä huutokauppatarjous luettiin.
Valtuusto päätti puoltaa Metsäpirtin kunnan majatalon pi-
deon veljeksille Salomon ja Aadolf Sudelle.

3§ Kansakoulujen ohjesääntöä laatimaan valittiin 3 miehi-
nen toimikunta, johon tulivat valituiksi K Sihvo, J K Sakki-
nen ja H Myöhänen.

4§ Asutushallituksen kiertokirje No 9 luettiin ja päätet-
tiin vuokralautakunnan asiakirjat ja muutkin paperit säilyt-
tää kunnan kassakaapissa ja velvoitettiin vuokralautakun-
nan puheenjohtaja laatimaan tarkat luettelot asiapapereista
ja lisätöistä johtuvat kustannukset esittäkööt valtuuston hy-
väksyttäväksi.

5§ N. Marttinan tie asia anomus hyljättiin sen perusteella
että asia ei ole alettu oikeasta alotteesta.

6§ Albert Hatakka päätettiin pysyttää Joentaan kansakoulu-
rakennuslautakunnassa.

7§ Maalaiskuntien liiton ja kansalaiskorkeakoulun kannatus
os.yh. toimeenpanemille kursseille ei tällä kertaa päätetty
myöntää halukkaille lähtijöille apurahoja.

8§ Maalaiskuntien liiton ja kansalaiskorkeakoulun kanna-
tus os.yk toimeenpanemille kursseille ei ilmaantunut mui-
ta halukkaita lähtijöitä kuin valtuuston jäsen ja opettaja
K.A.Sihvo valtuusto päätti hänen anomustaan puoltaa.

9§ Valtuusto päätti asutushallitukselta otettavan lainan ottaa
lain sallimaksi pitemmäksi ajaksi siis (41) vuodeksi.

10§ Asutushallitukselta myönnetyn lainan velkakirjan alle-
kirjoittajiksi nostajiksi ja kuittaajiksi kunnan puolesta val-
tuutettiin Heikki Peltonen ja Aatami Hämäläinen taikka hei-
dän valtuuttamansa.

11§ Kuntaan asetettiin asutuslautakunta vuonna (?) ja vah-
vistettiin sille ohjesääntö.

12§ K Viskarin valitus Terenttilän kansakoulun korjaustöis-
tä aiheettomana hyljättiin.

13§ Kuntamme on aikaisemmin päättänyt tilata kouutar-
peensa Maalaiskuntainliitolta, joten osuuskaupan tarjousta
ei voitu hyväksyä.

14§ Kirkonkylään kansakoululle päätettiin ottaa toinen
apuopettajatar ja päätettiin maksaa peruspalkkaa 400 mk
vuodessa ja kalliin ajan lisäyksen ja 500 mk vuodessa vuo-
kra vapaan valon ja lämmön valtionavun anojaksi valittiin
johtokunnan esimies.

15§ Valtuusto päätti Maaherran välityksellä tehdä kyselyn
ulkoministeriöön Metsäpirttiläisistä kalastajista Juho Hink-
kasesta Matti Peltosesta, Simo, Pekka ja Juho Hyytiästä,
jotka rehellisellä kalastusreissullaan ovat joutuneet venä-
läisen vartiolaivan kuljettamina Aunuksen linnaan. Kyselyn
tekijäksi kunnanpuolesta valittiin kunnallislautakunnan esi-
mies Jooseppi Eeva.

16§ Valtuusto päätti teettää niistä 5 seinäisistä huoneista
tuvan Rikorja Tuokolle sillä tavalla että pysytetään raken-
nus edelleen (5) seinäisenä yhdellä uunilla lämmitettäväksi
ja laudoista eteinen johon tulee ruokasuoja sekä vanhasta
nahkatuvasta neljänurkkainen navetta, johon tulee laudoista
tehty niinsanottu eteinen.
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17§ Valtuusto päätti myöntää lääkäri Malmgrenin anomuk-
seen hänelle reisusta Metsäpirttiin 200 mk.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu.
Arvi Ukkonen
K.A. Sihvo

Laatokalla kadonneet kalastajat
Metsäpirttiläisiä kalastajia pidetään vangittuina Aunuksessa
mitä kurjimmissa olosuhteissa. Neuvostohallitus teesken-
nellyt tietämättömyyttä.

Kuten jo aikaisemmin olemme kertoneet, lähti viime tou-
kokuun alkupäivinä viisi metsäpirttiläistä mukanaan kah-
den päivän muona tarkoituksenaan parin päivän kuluttua
palata takaisin. Kun niin ei kuitenkaan tapahtunut, eikä hei-
dän kohtalostaan etsiskelystä huolimatta saatu mitään tie-
toa, alettiin aavistaa heidän joutuneen venäläisten vangiksi.
Tämän johdosta ryhtyi Suomen Kalastajayhdistys toimen-
piteisiin miesten kohtalon selville saamiseksi ja Suomen ul-
koministeriö kääntyi asiassa nootilla Venäjän neuvostohal-
lituksen puoleen pyytäen sitä ottamaan selkoa kalastajain
kohtalosta. Sittemmin ilmoitti neuvostohallitus vastaukse-
naan, etteivät paikalliset neuvostoviranomaiset tiedä mitään
mainittujen kalastajain kohtalosta.

Näin ei asianlaita kuitenkaan ole, vaan ovat paikalliset
neuvostoviranomaiset ja siis myöskin neuvostohallitus ol-
lut täysin tietoinen kysyttyjen henkilöitten vaiheista. Tä-
mä seikka on nyt tullut sitovasti todistetuksi. Joku aika sit-
ten saatiin Terijoen karanteeniin saapuneelta henkilöltä, jo-
ka oli matkustanut Aunuksesta Pietariin ja sitten edelleen
Suomeen tietää hänellä olleen tilaisuuden tavata mainittuja
metsäpirttiläisiä kalastajia Aunuksessa. He kertoivat hänel-
le, että merellä ollessaan oli heidät yllättänyt myrsky niin
ankarana, etteivät he olleet voineet turvautua purjeeseen ja
kun raskasta kalastajavenettä oli mahdoton myöskin soutaa
vastatuuleen, ei heillä ollut muuta keinoa kun antaa veneen
ajautua tuulen mukana Venäjän aluevesille, missä heidät ve-
näläinen vartiolaivasto oli vanginnut ja kuljettanut Aunuk-
seen. Täällä säilytetään nyt miehiä ja on heidän tilansa erit-
täin kurja ja tukala. Kuuden viikon ajalla on heitä kuulus-
teltu vain kerran.

Mikäli ’Laatokka’ on saanut tietää, kääntyi Suomen Ka-
lastusyhdistys ylläkerrotun johdosta maanantaina uudelleen
ulkoministerin puoleen pyytäen kiireellisiä toimenpiteitä,
jotta syyttä vangittujen kalastajain asia selvitettäisiin ja hei-
dät saataisiin oikeuksiinsa.

Mainitut viisi kalastajaa ovat veljekset Simo, Pekka ja Juho
Juhonpojat Hyytiä, Juho Heikinpoika Hinkkanen ja Matti
Simonpoika Peltonen.

Juttu on erittäin kuvaava näyte, mihin ilkeyksiin bolshevikit
menevät polkiessaan kaikkia kansainvälisiä tapoja ja sopi-
muksia.

Inkerin Sanomat 21.7.1922

Laatokalla kadonneet metsäpirttiläiset

kalastajat
Metsäpirtin kunnanvaltuusto kääntyy asiassa uudelleen ul-
koministeriön puoleen.

Kun luotettavalta taholta oli saatu tietää, että tuonnottain
Laatokalla kadonneet kalastajat ovat Aunuksessa bolshe-
vikkien vankina ja elävät mitä kurjimmissa oloissa, päät-
ti Metsäpirtin kunnanvaltuusto viime tiistäina pitämässään
kokouksessa uudelleen kääntyä ulkoministeriön puoleen
anomuksella, että se vielä kerran esittäisi neuvostohalli-
tukselle, että puheena olevat kalastajat, joiden olinpaikka
on nyt tiedossa, vapautettaisiin ja palautettaisiin kotimaa-
han. Anomuksen tekeminen ja perille toimittaminen jätet-
tiin kunnallislautakunnan esimies Joos. Eevan huoleksi.

Käkisalmen Sanomat 22.7.1922

Kansakouluolot Metsäpirtissä
Kuntaan tulee kaikkiaan viisi kansakoulua. Kansakouluoh-
jesääntöehdotusta laatimaan asetettu toimikunta.

Metsäpirtin kunnassa on tähän asti toiminut kolme kansa-
koulua. Oppivelvollisuuslain astuttua voimaan jaettiin kun-
ta viiteen kansakoulupiiriin. Uusiksi piireiksi muodostettiin
Joentaan ja Raajun kylät, joissa ensinmainitussa koulu al-
koi toimintansa viime syksynä. Raajun piiriin perustetaan
koulu tänä vuonna ja se alkaa toimintansa elokuun 1 pnä
vuokrahuoneissa.

Viime tiistaina pidetyssä Metsäpirtin kunnanvaltuuston ko-
kouksessa asetettiin kansakouluohjesääntöä valmistamaan
kolmimiehinen toimikunta, johon valittiin kirkkoherra J.K.
Sakkinen, opettaja K.A. Sihvo ja kauppias Heikki Myöhä-
nen.

Käkisalmen Sanomat 22.7.1922

Metsäpirtin suojeluskunnan kesäjuhla
vietettiin viime sunnuntaina mitä kauneimman sään valli-
tessa. Yleisöä oli juhlaan saapunut erittäin runsaasti. En-
sin suoritettiin urheilukilpailut, joissa palkinnot jakaantui-
vat seuraavasti:
Viisiottelusta, johon kuului keihäs, kuula, korkeus- ja pi-
tuushyppy sekä 100 m juoksu, sai 1. p. Matti Paaso Sakko-
lan Jäntevästä, 2. p. Albert Lamppu Metsäpirtin Sarastuk-
sesta ja 3.p. Manu Paksu samoin Sarastuksesta.
Pistooliammunnasta: 1.p. Simo Susi 73 pist, 2. p. K.A. Sih-
vo 87 p. ja 3.p. Aukusti Ahtiainen 65 p.
Pienoiskivääriammunnasta 1.p. Mikko Peltonen 88 p., 2.p.
K.A. Sihvo 87 p. ja Aukusti Ahtiainen 86 p.
Piilenheitosta: 1.p. Paavo Viskari; 2 p. Aukusti Haapsaari ja
3 p. kaupanhoitaja Kuittinen.

Kilpailujen jälkeen vietetyn juhlailtaman ohjelmassa oli se-
kakuorolaulua, aluepäällikkö Suden pitämä tervehdyspuhe,
runonlausuntaa, opettaja K.A. Sihvon puhe ja pirteä näytel-
mä ’Ne jääkärit’ joka esitettiin aika reippaasti.

Käkisalmen Sanomat 22.7.1922

Taasko metsäpirttiläisiä kalastajia
bolshevikien käsiin?
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Tällä kertaa kahdeksan miestä.

Tk. 20 pnä lähti Metsäpirtistä Laatokalle kolme venekuntaa,
yhteensä kahdeksan miestä, laskemaan pitkääsiimaa. Kun
heitä ei vieläkään ole saapunut takaisin, on miltei varmaa,
että he ovat joutuneet bolshevikkien käsiin. Tätä käsitystä
vahvistaa se seikka, että heidän lähtöänsä seuraavana päi-
vänä nousi kova pohjatuuli, joka vei heidät Venäjän puolel-
le, heidän kun oli määrä olla merellä ankkurissa yö ja sitten
seuraavana päivänä tuoda pyydyksensä takaisin.

Miehet olivat nimeltään Heikki Heikinp. Hyytiä, Simo Si-
monp. Peltonen, Aatami Simonp. Peltonen, Heikki Simonp.
Hyytiä, Tahvo Matinp. Meskanen, Tahvo Aataminp. Myö-
hänen ja Aleks Aataminp. Myöhänen. Yhden nimestä em-
me ole saanet tietoa. Kaikki toiset olivat kotoisin Metsä-
pirtin Saaroisten kylästä paitsi Tahvo Meskanen, joka oli
kirkonkylästä. Kirjeenvaihtajamme lausuu suotavaksi, että
saataisiin aikaan sopimus, jonka mukaan kalastajat myrs-
kyn tullessa voisivat nousta maihin myöskin erinäisiin mää-
rättyihin Venäjän puolella oleviin satamiin.

Käkisalmen Sanomat 29.7.1922

Kunnan valtuusto: 07.08.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 7 päiv elokuuta 1922 saapuvilla olivat valtuuston jäsenet
kaikki paits: Juho Hinkkanen, Juho Paukku Juho Jääskeläi-
nen Mikko Tuokko A Viskari Aleks Hämäläinen.

1§ Kokous tunnustettiin lailiseksi.

2§ Hyväksyttiin kansakoulujen ohjesääntö joka on kirjoitet-
tu tämän pöytäkirjan lopussa.

3§ Kunta päätti palkata niin sanotun rankkurin, koska Maa-
herra on julistanut kunnan vesikauhun saastuttamaksi: toi-
meen palkattavan henkilön saa palkata kunnallislautakun-
nan esimies.

4§ Maatalousministeriön myöntämä 100,000 mk lainan hoi-
tajiksi valittiin maanviljelysrahaston johtokunta.

5§ Maatalousministeriön myöntämän 100,000 mk suurui-
sen lainan nostajiksi ja velkakirjan allekirjoittajiksi ja kuit-
taajiksi valittiin: kauppias Aaprm Hatakka ja maanviljelijä
Heikki Koskinen.

6§ Inkeriläisiä lapsia ei voi tilan ahtauden takia sijoittaa
kunnan kouluihin.

7§ Heikki Loposen anomus aiheettomana hyljättiin.

8§ Opettaja Juho Jääskeläisen tilalle kunnalliseen vaalilau-
takuntaan valittiin kiireellisessä järjestyksessä puheenjoh-
tajaksi valittiin August Aleksinp. Hämäläinen ja varalle J
Taureen.

9§ Päätettiin kehoittaa keskuslautakuntaa ilmoittamaan että
kutka kuuluvat valtuustoon opettaja J Jääskeläisen ja Juho
Sp Paukun varamiehinä.

10§ Pöytäkirjan tarkastajiksi tätä kokousta varten valittiin
Arvi Ukkonen ja Salomon Käkönen.

Metsäpirtin kunnan kansakoulun Ohjesääntö

I Kansakoulujen hallinto ja talous

1§ Metsäpirtin kunta perustaa ja ylläpitää omalla alueel-
laan 15 pnä huhtikuuta 1921 annetussa oppivelvollisuus-
laissa säädetyt kansakoulut sekä vastaa samana päivänä an-
netun kansakoulujen kustannuslain mukaan oppivelvolli-
suuden aiheuttamista menoista, saaden niihin valtiolta avus-
tusta voimassa olevien säädösten perusteella.

Kunnan osalle tuleviin kustannuksiin ottavat kaikki kunta-
laiset osaa samojen perusteiden mukaan.

2§ Johtokunta
Oppivelvollisuuden täytäntöön panoa ja koulun lähintä hoi-
toa varten valitsee kunnanvaltuusto voimassa olevien pää-
tösten mukaisesti kansakoulun johtokunnan jokaiseen kan-
sakoulupiiriin, jossa sijaitsee kunnan hallinnossa oleva kou-
lu.

Johtokunta on yhteinen piirin ylä- ja alakansakoululle.

Ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa valitsee johto-
kunta keskuudestaan alkaneeksi kalenterivuodeksi puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan,
joista sihteerin toimeen voidaan valita myöskin opettaja.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon
käsitellyt asiat ja niistä tehdyt päätökset kuin myöskin ko-
kousten väliajoilla saapuneet viranomaisten kiertokirjeet
merkitään.

3§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä, sen lisäksi mitä laissa ja asetukses-
sa sanotaan, on

1)valvoa, että sen piirissä oppivelvollisuus täytetään siitä
annetun lain mukaan sekä pitää tätä varten piirin lapsista
yleisissä ohjeissa määrättyä luetteloa.
2)huolehtia koulun opettajiston kanssa koulurakennusten ja
irtaimiston hoidosta sekä laatia niistä vuosittain omaisuus-
luettelo, josta käy ilmi koulussa edellisen vuoden vaihteessa
ollut kaluston määrä, mitä vuoden kuluessa hankittiin lisää
sekä mitä ehdotetaan poistettavaksi;
3)tehdä ja jättää kunnallislautakunnalle ennen marraskuun
15 päivää menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Tä-
hän ehdotukseen tulee liittyä esitykset uusien opettajavirko-
jen perustamisesta, koulun polttopuiden ja valon hankinnas-
ta, koulun rakennusten, koulukaluston, opetusvälineiden,
oppilaskirjaston y.m. irtaimiston korjauksista ja lisäyksistä,
oppilaille hankittavista koulukirjoista, koulu- ja käsityötar-
peista, sekä oppilaille annettavasta avustuksesta;
4)tehdä menoarvioehdotuksen yhteydessä esitys opettajille
luonnossa määrättyjen palkkaetujen suorituksesta;
5)tehdä lukuvuoden päätyttyä vuosikertomus;
6)määrätä lukukausien alkaminen ja päättyminen sekä
loma-ajat, ottaen huomioon yleiset säännökset ja mahdol-
lisuuden mukaan myöskin paikalliset olot;
7)Noudattaen opettajainvirkoja aukijulistaessaan kunnan-
valtuuston näistä y.m. ilmoittamisista antamia ohjeita:
8)antaa kansakoulun oppilasluvun noustessa yli oppivelvol-
lisuuslain 12§:ssä mainittujen määrien kunnanvaltuustolle
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perusteltu esitys koulupiirien jakamisesta tahi opettajavoi-
mien lisäämisestä.

4§ Koulun talous
Koulun menot suoritetaan kunnan rahastosta. Pienempiä kä-
teismaksuja varten saa koulun taloudenhoitaja nostaa kun-
nan rahastosta tarpeellisia ennakkoeriä, ei kuitenkaan ker-
rallaan enempää kuin kunnanvaltuusto kunnallislautakun-
nan ehdotuksesta kutakin koulua varten on erikseen mää-
rännyt ja ovat nämät alkuperäisine todisteineen kunnanra-
hastoon tilitettävät ennen kuin sieltä uusia ennakkoeriä saa-
daan nostaa.

Kunnanrahastosta menoja suoritettaessa tulee kuhunkin las-
kuun merkitä sen juokseva numero, tavaran vastaanotto ja
maksettavaksi hyväksyminen tiliosoituksineen.

Johtokunta on vastuussa sille myönnetyistä varoista.

5§ Vieraskuntalaisten lasten käyminen kunnan kouluissa
paitsi milloin heidän vanhempansa työansiolla oleskelevat
paikkakunnalla, on sallittava ainoastaan silloin, kun tilaa
kouluissa on opettaja voimia lisäämättä, ja on kunnan täs-
tä asian omaisen kunnan kanssa oppivelvollisuuslain 10 §:n
mukaisesti sovittava. Kouluun otettujen vieraskuntalaisten
lasten luettelon toimittakoon johtokunta viipymättä kunnal-
lislautakunnalle, jonka tulee asianomaisilta kunnilta periä
näistä lapsista koulumaksun saman verran kuin koulujen
oppilaat kysymyksenäolevassa koulussa keskimäärin kun-
nalle maksavat.

II Opettajain palkkaus ja palkansuoritus

6§ Kansakoululaitoksen kustannuslain 6-13 §:ssä säädet-
tyjen palkkaetujen lisäksi suorittaa kunta kullekin yläkan-
sakoulun opettajalle vuosittain rahassa kaksituhatta (2000)
Smk, ja on kunnanvaltuuston määrättävä rahapalkan suu-
ruus kolmeksi vuodeksi kerrallaan lukien siitä kun tämä oh-
jesääntö on astunut voimaan.

Sitä paitsi saavat kunnassa palvelleet opettajat vuotuista li-
säpalkkaa viiden (5) kymmenen (10) ja viidentoista (15)
vuoden nuhteettomasta palveluksesta kerrallaan kymmenen
10

7§ Niille opettajille, joille virkaa hakiessa on vakuutettu
suurempi palkka kun mitä edellä on mainittu, suoritetaan
se edelleen niin kauvan, kuin he virkaansa yhtäjaksoisesti
hoitavat.

8§ Ellei opettajain palkkaukseen kuuluvia luontaisetuja voi-
da luonnossa suorittaa, korvaa kunta ne kunnanvaltuus-
ton kolmeksi vuodeksi kerrallaan hyväksymäin perusteiden
mukaan, jolloin koulun ympäristössä vallitsevat hinnat ja
Valtioneuvoston niistä vahvistamat määräykset ovat huo-
mioonotettavat.

9§ Erityisille käsityönopettajille ja opettajattarille suorite-
taan kunnan puolesta lisäpalkkiota kaksisataaviisikymmen-
tä (250) Smk vuodessa.

10§ Jatko-opetuksen antamisesta maksetaan opettajille kun-
nan puolesta kaksi (2) Smk tunnilta.

11§ Alakansakoulun opettajille suorittaa kunta kustannus-

lain 8§:ssä mainittujen luontaisetujen lisäksi rahapalkkaa
vuosittain viisisataa (500) mk ja on kunnanvaltuuston mää-
rättävä rahapalkan suuruus kolmeksi vuodeksi kerrallaan
lukien siitä kun tämä ohjesääntö on astunut voimaan.

12§ Alakansakoulun opettajain puuttuvat luontaisedut kor-
vataan samojen perusteiden mukaan ja samalla tavalla kuin
yläkansakoulun opettajille.

13§ Ylä- ja alakansakoulun opettajain rahapalkat suorite-
taan kunnanrahastosta johtokuntien laatimien palkkalisto-
jen perusteella etukäteen kunkin kuukauden ensimmäisenä
arkipäivänä.

Käsityönopettajan palkat sekä palkkiot jatko-opetuksesta
maksetaan neljässä erässä ensimmäisenä arkipäivänä syys-
joulu-maalis ja kesäkuussa, muuten samoin kuin varsinaiset
palkatkin.

III Oppilaiden avustaminen
14§ Vaatetusavustuksena annetaan vähävaraisille yleensä
vaatetus aineksia, vaatekangasta ja kenkänahkaa sekä poik-
keustapauksissa pienempiä rahaeriä. Valmiita pukukappa-
leita hankitaan silloin, kun katsotaan, ettei ole valmistus-
mahdollisuutta oppilaan kotona tai koulupiirissä. Jos kou-
lupiirissä toimii tai siihen perustetaan ompeluseura vähäva-
raisten kansakouluoppilasten vaatetusta varten, pitää se etu-
päässä huolen vaatteiden valmistuksesta. Aineiden oston ja
oppilaille jakelun toimittaa kunkin koulun johtokunta, jon-
ka myös tulee valvoa, että avustus oikein käytetään.

15§ Johtokunnan on oppilaiden kotiolojen perusteella, huo-
mioon ottaen samalla koulumatkojen pituudet ja vaikeudet
arvioitava, ketkä ovat vähävaraisia ja sellaisina oikeutetut
vaatetus ja ravintoavustusta saamaan.

Vähävaraisista ovat pitkämatkaiset otettavat etusijassa huo-
mioon.

IV Erinäisiä määräyksiä
16§ Alakansakoulun oppilaiden ja yläkansakoulun kaikkien
poika- ja köyhimpien tyttöoppilaiden käsityötarpeet kustan-
taa kunta.

17§ Luokkahuoneet puhdistetaan perinpohjin vähintään
kaksi kertaa lukukaudessa ja muulloinkin tarpeen vaaties-
sa.

Päivittäinen luokkain lämmitys, lakaiseminen ja pölyjen
pyyhkiminen järjestetään johtokuntien ehdoituksesta ja toi-
mesta valtuuston päätöksen mukaan.

18§ Oppilaille ilmaiseksi annettavia koulutarpeita jaettaes-
sa on huomioon otettava kouluhallituksen laatima luettelo
siitä miten paljon kutakin lajia koulutarpeita oppilasta koh-
den katsotaan riittävän

19§ Koulun huoneustoa elköön ilman opettajan ja johtokun-
nan yhteistä suostumusta yleensä annettako koululle vierai-
siin tarkoituksiin.

20§ Sitten kun tämä kunnanvaltuuston hyväksymä ohje-
sääntö on saanut kouluhallituksen vahvistuksen on siitä
kunnan toimesta jätettävä kappale kouluhallitukselle, asian-
omaiselle tarkastajalle ja kunkin koulun arkistoon.
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Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu
Arvi Ukkonen
Salomon Käkönen

Salakuljetus Neuvosto-Venäjälle
Kiinni joutuneita salakuljettajia

Viime kesäkuun 7 pnä pidättivät tullivartijat Metsäpirtin
Vanhajaaman kylässä maanviljelijä Juho Hämäläisen, jo-
ka oli luvatta rajan yli vienyt omistamansa separaattorin ja
myynyt sen eräälle inkeriläiselle 400 mk hinnasta.

Samoin pidätettiin tullivartijain toimesta heinäkuun alku-
päivinä Kivennavalta kotoisin olevat talolliset Antti ja Tuo-
mas Savolainen sekä talollisenp. Aleksander Pullinen epäil-
tynä salakuljetukseen. Etsivän keskuspoliisin toimittamis-
sa kuulusteluissa onkin käynyt selville, että kaikki yllämai-
nitut henkilöt olivat heinäkuun 1 pnä luvatta menneet ra-
jan yli Neuvosto-Venäjälle vieden mukanaan salakuljetus-
tavaroita: kolme nippua á 10 kg, yht. 30 kg pohjanahkaa,
3 laatikkoa hevosenkengännauloja ja laatikon hevosenken-
kiä. Tavarat joutuivat erään bolshevikisotilaan haltuun, joka
ne takavarikoi päästäen miehet palaamaan takaisin Suomen
puolelle.

Kuulustelujen jälkeen on kaikki asianosaiset päästelly va-
paalle jalalle ja kuulustelupöytäkirjat lähetetty Viipurin tul-
likamarille syytteen nostamista varten.

Maakansa 24.8.1922

Kunnan valtuusto: 29.08.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 29 päiv. elokuuta 1922 alkaen klo 11 ap. Saapuvilla oli-
vat valtuuston jäsenet toiset paitsi Juho Paukku, Juho Jääs-
keläinen, Juho Hinkkanen, Jalmar Taureen, Mikko Tuokko,
Heikki Koskinen ja S Käkönen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Metsäpirtin elintarvelautakunnan toimitusjohtajaa Heik-
ki Loposta vastaan päätettiin nostaa syyte vuoden 1920-
1921 elintarvelautakunnan tileissä olevien väärennysten ja
vajausten suhteen. Asiaa kunnan puolesta ajamaan kaikissa
oikeusasteissa valtuutettiin talollinen Mikko Lamppu Sak-
kolasta, tahi hänen valtuuttamansa ollen tämä pöytäkirjan
ote hänellä valtuutena asian ajamisessa.

3§ Tietoa kunnan puolesta Mikko Lampulle yllä olevasta
päätöksestä valittiin antamaan valtuuston jäsen Arvi Ukko-
nen.

4§ Luettiin asutushallituksen välipäätös N: 1702 elok. 2.
päivältä 1922 ja päätettiin ostaa niinsanottu Korholan tila
kunnallisiin tarpeisiin vaivaistaloa varten, ja lisäselvityksiä
antamaan valtuutettiin Jooseppi Eeva ja Aatami Hämäläi-
nen taikka heidän valtuuttamansa.

5§ Tielautakunnan laatima menoarvio valtion maanteitä
varten vuodelle 1923 luettiin ja hyväksyttiin sellaisenaan.

6§ Koska o.y.h. Graniit on patteritöitä tiettäissään rikkonut
kunnan maantiet pahasti, niin päätettiin anoa yllämainitul-
ta osakeyhtiöltä korvausta kunnalle aiheuttamastaan vahin-
kosta.

Kokouksen puolesta
Aleks. Orava

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
K.A. Sihvo
Juho Korkka

Julkiluettu kunnantalolla 29 pnä elok. 1922
Aleks Orava

Kunnan valtuusto: 18.09.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 18 pnä syyskuuta 1922. Saapuvilla olivat valtuuston jä-
senet toiset paitsi H. Myöhänen J Hinkkanen August Susi
A Tuokko. Huom! V Suden ensimmäinen kokous.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Valtuusto valitsi vuoden 1920-21 elintarvetilejä tarkas-
tukseen viemään valtuuston varapuheenjohtajan Aleks Ora-
van ja on tämä pöytäkirjan ote hänelle oleva valtakirjana.

3§ Elintarvelautakunnan jäsenten Heikki Hatakan ja Mat-
ti Vilkin anomus vuosien 1919 tileistä jätettiin seuraavaan
kokoukseen.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
K.A. Sihvo
Arvi Ukkonen

Julki luettu kunnantuvassa 18/9 22
Salomon Laulajainen

Kunnan valtuusto: 25.09.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa syyskuun 25 pnä 1922. Saapuvilla olivat valtuuston jä-
senet kaikki paitsi Juho Hinkkanen, Mikko Tuokko ja A.
Viskari. Aug. Suden ensimmäinen kokous!

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Kunnallislautakunnasta erovuorossa olevan Aatami Hä-
mäläisen tilalle valittiin Hyytiä Aleksanter Joentaankylästä
ja Aapram Eevan tilalle Aleksander Orava.

3§ Maanviljelysrahaston johtokuntaan valittiin Jooseppi
Eevan tilalle Antti Koppanen ja Heikki Koskinen valittiin
uudelleen.

4§ Holhouslautakuntaan valittiin Yrjö Tuokon tilalle valit-
tiin Simo Ukkonen Kirvesmäeltä.

5§ Kirkonkylän kansakoulun johtokuntaan valittiin erovuo-
rossa olevan Simo Suden tilalle valittiin Matti Loponen ja
J.K. Sakkinen valittiin uudelleen.
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6§ Terenttilän kansakoulun johtokunnasta erovuorossa ole-
van Aleks Myöhäsen tilalle valittiin Kaapre Viili ja Mikko
Viskari valittiin uudelleen.

7§ Saaroisten kansakoulun johtokunnasta erovuorossa ole-
van Simo Pullisen tilalle valittiin Jalmar Taurén ja Tahvo
Haapsaari uudelleen.

8§ Joentaan koulun johtokunnasta erovuorossa olevat Au-
gust Susi ja Aleks Hyytiä valittiin molemmat uudelleen.

9§ Kunnan metsälautakuntaan valittiin Arvi Ukkosen tilal-
le valittiin Salomon Käkönen ja varajäsen Kaapre Viskari
valittiin uudelleen.

10§ Kunnan kantakirjaston johtokuntaan valittiin opet. J.
Jääskeläisen tilalle valittiin Simo Susi Tahvp.

11§ Köyhäinhoito hallituksen jäseniksi valittiin erovuoros-
sa olevien Juho Paukun M Kiiskin N. Jeremejeffin ja H
Myöhäsen tiloille valittiin Aapro Susi Matti Kiiski uudel-
leen N. Jeremejeff uudelleen ja Aleks Myöhäsen tilalle va-
littiin Arvi Ukkonen.

12§ Sotilasmajoituslautakuntaan valittiin entiset jäsenet
kaikki uudelleen.

13§ Asutuslautakuntaan valittiin Aadam Hämäläinen ja Aa-
dam Hyytiä Matti Koskivaara ja Juho Ep Eeva ja Asutus-
neuvojaksi valittiin Heikki Peltonen ja tämän asutuslauta-
kunnan toiminta alkaa 25/9 22.

14§ Koulutuslautakunnalle päätettiin ostaa erityinen säily-
tyslipas, ja asutuskassan rahat ja arvopaperit päätettiin säi-
lyttää kunnan kassakaapissa.

15§ Takseerauslautakunnan tehtäviä toimittamaan valittiin
kunnallislautakunta kokonaisuudessaan, ja heidän lisäk-
seen:

Arkuntanhuasta Heikki Koskinen
Koukunniemestä: Simo JP Hynnä
Taipaleesta: Lauri Laulajainen
Metsäpirtti: Salomon Susi
Hatakkala: Aadam Hp Hämäläinen
Sunikkalasta: Juho Korkka
Joentaanta: Aug. Susi
Saaroisii No 2: Tahvo Haapsaari
Vanhastajaamasta: Aadam Ap Hämäläinen
Tullivartia: Antti Tuokko
Opettaja Sihvo
Kauppias E Leimola
Kirvesm. Martti Kuoppa.

16§ Tutkija lautakuntana toimii valtuusto.

17§ Taksoituslautakunnan palkaksi määrättiin 15 mrk. päi-
vältä ja jos se valitsee jotakin toimikuntia, niin niille 25 mk.
päivältä.

18§ Vuoden 1918 Elintarvelautakunnan tilit päätettiin tiet-
tää 2(?) valantehneellä tilien tarkastajalla ja tilit tehtäväksi
jättää J Eeva.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja paikalla tarkastettu ja oikeaksi havaittu
Heikki Koskinen Salomon Käkönen

Julkiluettu kunnantalolla 25/9 22.

Kunnan valtuusto: 28.09.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 28 pnä syyskuuta 1922 saapuvilla olivat valtuuston jäse-
net kaikki paitsi J Hinkkaen A Orava A Viskari V Susi A
Susi A Ukkonen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Koska Metsäpirtin Elintarvelautakunnan entisen toimi-
tusjohtajan Heikki Loposen taholta oli esitetty kunnalle ta-
kaussitoumusta hänen tekemänsä vuoden 1920 ja 1921 elin-
tarvetileissä olevan vajauksen suosittamisesta kunnalle, niin
päätti kunnanvaltuusto valita opettaja K.A. Sihvon ja val-
tuuston jäsenen Aleksei Tuokon vastaanottamaan ja hyväk-
symään takaussitoumuksen sekä valtuuttaa mainitut Sihvon
ja Tuokon kunnan puolesta luopumaan tai ei kunnan puo-
lesta nostetusta vajauskanteesta, kakki täysillä valtuuksilla.

Kokouksen puolesta
Salomon Lauajainen

Pöytäkirja julki luettu ja oikeaksi havaittu 28/9 22
Juho Paksu
Juho Korkka
Jalmari Taurén

Heikki Loponen päästetty vapaalle ja-
lalle
Valantehneet tilintarkastajat todenneet, ettei elintarvelauta-
kunnan tileissä ole väärennyksiä eikä muitakaan väärinkäy-
töksiä. Vajaus nousee 52000 markkaan.

Viime lauantaina oli Sakkolan käräjillä jatkokäsittelyssä
yleisen syyttäjän juttu Metsäpirtin entistä kunnanvaltuuston
puheenjohtajaa Heikki Loposta vastaan Metsäpirtin kun-
nan elintarvelautakunnan varojen kavaltamisesta. Vastaajan
avustajana oikeudessa esiintyi varatuomari Eino Nevalai-
nen Viipurista. Jutussa kuultiin todistajina valantehnyttä ti-
lintarkastajaa, fil.maist. A. Salmea Viipurista, joka yhdes-
sä varatuomari K.Väisälän kanssa oli tarkastanut elintarve-
lautakunnan tilit siltä ajalta, jonka vastaaja Loponen toimi
elintarvelautakunnan puheenjohtajana. Tilintarkastajat ovat
todenneet vajauksen noin 52000 markaksi, mutta katsoivat
lausunnossaan, ettei heidän käsityksensä mukaan tileissä il-
mene tahallisia väärinkäytöksiä vielä vähemmän suoranai-
sia väärennyksiä.

Antamallaan välipäätöksellä kihlakunnanoikeus lykkäsi
asian.

Käkisalmen Sanomat 3.10.1922

Maatalous- ja käsityönäyttely
Metsäpirtin Maamiesseuran toimeenpaneman maatalous- ja
käsityönäyttelyyn syysk. 29 pnä nuorisoseuran talolle oli
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tuotu verrattain runsas valikoima maan tuotteita.

Enimmän edustettuina olivat juuri- ja keittiökasvituotteet,
joita kumpiakin oli näytteillä kolmattakymmentä ryhmää.
Siemenviljoja ja puutarhakasvien ym. siemeniä oli vähän
puoleisesti, samoin karjataloustuotteita ja käsitöitä. Aistik-
kaasti eri ryhmiin järjestettyinä tekivät näyttelyesineet var-
sin miellyttävän vaikutuksen. Ilahduttavaa on todeta, kuin-
ka keittiökasvi- ja puutarhaviljelys Metsäpirtissä on yhä
enemmän voittanut jalansijaa ja kuinka työtä ja huolta on
omistettu rajaseudulla yleensä maatalouden kohottamiselle.
Kaikki näytteillepanijat eivät kuitenkaan ole noudattaneet
määräystä tuoda näytteille täydellisiä ryhmiä varsinkin sie-
menviljoja ja karjantuotteita, joten useat varsin hyvätkin yk-
sikkölajit jäivät ulkpuolelle kilpailun palkintoja määrätes-
sä. Puutarhatuotteista varsinkin omenat olivat yleensä erin-
omaisen terveitä ja puhtaita, josta näkyy, että hedelmänvil-
jelykselle on jo monessa kodissa annettu arvoa ja omistet-
tu huolellisuutta hedelmäpuiden hoidossa. Muutamat ome-
nalajit olivat niin hyvät, että ne olisivat kestäneet kilpailun
suuremmassakin näyttelyssä.

Mitä taas tulee käsitöiden tekoon paikkakunnalla, näyt-
tää siltä, että Metsäpirtin miespuolisella väestöllä on vielä
”peukalo keskellä kämmentä”, sillä vain kaksi miestä oli us-
kaltanut tuoda näytteille juurikoppia ja höylän tukin. Nais-
ten käsitöitä oli myöskin vähän, mutta niistä kuitenkin nä-
kyi, että kotien joukossa on sellaisiakin, joissa annetaan ar-
voa käsitöille, ja että kutomakoulut ja ompelukurssit eivät
ole turhaan työtä tehneet käsitöiden kehittämiseksi. Palkin-
not näyttelyyn tuoduista tavaroista jakautuivat seuraavasti:
Viljakasvien ryhmässä:
2.p. H. Peltonen Viisjoki, Antti Ryyppö Haapsaari, N. Jere-
mejeff Vaskela, 3.p. Martti Ahtiainen Viisjoki, K. Haapsaari
Haapsaari ja H. Hatakka Hatakkala sekä kehoituspalkinnot
Elias Myöhänen ja Joos. Vp. Myöhänen Koukunniemi.
Juurikasvien ryhmässä:
2.p. Joos. Vp. Myöhänen, Eino Leimola, Antti Ryyppö, Aa-
pro Tuokko ja Aapro Haapsaari, Juho Hämäläinen, Aleks
Hyytiä, Jaakko Hyytiä, Antti Kuoppa, Natalia Trofimoff,
Maria Tuokko ja Elias Myöhänen sekä kehoituspalkinto
Paavo Lemmetti ja Matti Hämäläinen.
Keittiökasviryhmässä:
1.p. Eino Leimola, 2.p. Jeremijeff, Joos. Myöhänen ja Antti
Kuoppa, 3.p. Antti Ryyppö, Juho Hämäläinen, Matti Ap.
Myöhänen, Jaakko Hyytiä, Anna Kuoppa ja Elina Pelto-
nen sekä kehoituspalk. Paavo Tuokko, Juho Ahtiainen, Mat-
ti Koskivaara, Natalia Trofimoff ja Elias Myöhänen.
Puutarhatuotteet:
1.p. Matti Myöhänen (omenat), Nikolai Jeremejeff (ome-
nat), 2.p. Anna Kuoppa (säilykkeet), Natalia Trofimoff
(omenat), 3.p. Jaakko Hyytiä (omenat), Aapro Eeva (ome-
nat), Joos. Myöhänen (omenat ja marjat), Aapro Kuoppa
(omenat) sekä kehoituspalk. Paavo Tuokko ja Juho Ahtiai-
nen.
Puutarhasiemenet:
3.p. Kaapre Haapsaari ja Nikolai Jerejemeff sekä kehoitus-
palkinnon Matti Hämäläinen.
Naisten käsityöt:
1.p. Liisa Laulajainen (kankaat), Amalia Saksanen (kut.työt
ja rukkaset), 2.p. Hilja Lehtinen (korut), Helena Taskinen
(kankaat), 3.p. Maria Orava, Anna Myöhänen, Lempi Tuok-
ko ja Emma Koppanen sekä kehoituspalk. Maria Tuokko ja

Helena Tuokko.
Miesten käsityöt:
3.p. Mikko Tuokko ja Kaapre Haapsaari.
Heinän siemenet:
3.p. Heikki Ahtiainen ja Heikki Hatakka sekä kehoitusp.
H.Peltonen.
Karjatuotteet:
2.p. Aat. Viskari, Joos. Vp. Myöhänen, 3.p. Aapro Tuokko
ja Aapro Kuoppa sekä kehoituspalk. Elina Peltonen.

Näyttelyn aikana piti neuvoja M. Luhta varsin mielen-
kiintoisen esitelmän apulantojen käytöstä maanviljelykses-
sä tuoden esiin valaisevia numeroita tämänkesäisistä lan-
noituskokeista eri paikkakunnilla, joista päättäen superfos-
faatin käyttö nähtävästi tulee muuttamaan vastaisuudessa
muut apulannat varsinkin ns. kattolannoituksessa.

Näyttelyn jälkeen tarjosivat Metsäpirtin Martat erittäin
maukkaan päivällisen näyttelyvieraille, jossa saatiin suul-
la maistaa miten monet kasvilajit hyvin valmistettuina ovat
arvokas lisä ruokataloudessamme.

Illalla oli näyttelypaikalla maamiesseuran toimeenpanema
iltama, jossa tervehdyspuheen piti seuran esimies maanvilj.
M.Koskivaara. Kuorolaulua esitti sekakuoro kantt. Jortikan
johdolla ja puheen piti op. Toiviainen siitä, kuinka maanvil-
jelyksen edistäminen on henkisen sivistyksen ja varsinkin
siveellisyyden edistäjänä. Lisäksi oli ohjelmassa runo, ker-
tomus ja satu sekä palkintojen jako ynnä nuorison leikkejä.

Lopuksi on kiitoksella mainittava että kun maamiesseura
vähistä varoistaan on jakanut palkintoja rahassa joukon tois-
tatuhatta markkaa niin monet palkinnon saajat jalomielises-
ti lahjoittivat rahat seuralle.

Käkisalmen Sanomat 5.10.1922

Laatokalla pidätetyt kalastajat
Venäläiset 9 kalastajaa, jotka tuonnottain pidätettiin suoma-
laisten viranomaisten toimesta Laatokalla, lähtivät lauan-
taina Metsäpirtin Saunasaaresta matkalle omalle maalleen.
Lähdön piti tapahtua jo torstaina, mutta eivät venäläiset eh-
tineet saada kalastustarpeitaan ja veneitään siihen mennessä
kuntoon.

Niinkuin tunnettu, vaihdettiin heidät rajavartioston mootto-
riveneen Ilmarisen miehistöön.

Käkisalmen Sanomat 10.10.1922

Laatokalla pidätetyt kalastajat
Vapautettu Pietarissa

Viime heinäkuun 19 pnä joutuivat metsäpirttiläiset kalasta-
jat Heikki Heikinp. Hyytiä, Heikki Simonp. Hyytiä, Tahvo
Myöhänen, Aleksanteri Myöhänen, Aatami Peltonen, Simo
Peltonen, Arvi Peltonen ja Tahvo Meskanen ollessaan ka-
lastusmatkalla Laatokalla myrskyn ajamina Venäjän alueel-
le, missä heidät pidätettiin. Oltuaan näihin saakka vangit-
tuina Pietarissa ovat mainitut kalastajat nyttemmin päässeet
vapaiksi. Ulkoasiainministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin
heidän palauttamisekseen Suomeen.

Käkisalmen Sanomat 14.10.1922
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Karhu Metsäpirtissä
Metsäpirtissä, Tapparin salolla, on tämän syksyn aikana
vieraillut karhu. Useat henkilöt ovat sitä nähneet ja salopel-
loilla on usean talon kaurassa käynyt tekemässä tuhojaan.
Se nyhtää kauroja valtavia aloja yössä, josta osan päällisin
puolin syö ja siirtyy seuraavana yönä toiseen kaurapeltoon.

Hämäläisen veljekset Tapparista yrittivät muutamana yönä
pitää vahtia peltonsa laidassa ja tulikin karhu eräänä yönä
peltoon, vaan ei tullut niin lähelle, että olisi ollut tilaisuus
sitä ampua. Karhu ilmestyi tänne alkupuolella syyskuuta ja
lienee jo noin viikko takaperin poistunut Venäjän puolel-
le, sillä sen jälkeen ei ole karhusta kuulunut mitään. Karjaa
ei karhu täällä kaatanut, ainoastaan muutamia lampaita on
se syönyt. Jotkut kertoivat, että olisi ollut kaksikin karhua,
vaan todennäköisesti on vain ollut yksi ja on se liikkunut eri
paikoissa.

Käkisalmen Sanomat 26.10.1922

Bolshevikkien pidättämät metsäpirtti-
läiset kalastajat
Saapuneet vihdoin rajan yli. Bolshevikit anastaneet heidän
veneensä ja pyydyksensä.

Tiistaina saapuivat vihdoin rajan yli bolshevikkien vankeina
olleet metsäpirttiläiset kalastajat: Heikki Heikinpoika Hyy-
tiä, Heikki Simonpoika Hyytiä, Tahvo Myöhänen, Alek-
santeri Myöhänen, Aatami Peltonen, Simo Peltonen, Arvi
Peltonen ja Tahvo Meskanen, jotka - kuten muistettaneen
- olivat veneineen myrskyssä ajautuneet Venäjän rannikol-
le. Tulijat olivat varsin kurjassa kunnossa, nälkiintyneitä ja
kunnollisitta vaatteitta, heidän kun oli neuvostolassa ollut
pakko niitäkin myydä yltään. Miehet olivat saaneet virua
useammassa vankilassa ja olisivat näissä ravinnon puuttees-
sa heittäneet jo henkensä, ellei Pietarissa toimiva suomalai-
nen avustustoimisto olisi lähettänyt heille ruokatarveapua.

Päästyään vihdoin vapaaksi jäivät kalastajat Pietariin odot-
tamaan veneittensä ja kalastustarpeidensa saantia, mitkä
bolshevikit olivat luvanneet antaa heille takaisin. Tätä lu-
pausta ei kuitenkaan pidetty - kuinkas muuten! - ja niinpä
oli paljon kärsineiden Metsäpirtin miesten loppujen lopuksi
tultava rajan yli ilman mainittua omaisuuttaan, joka näin ol-
len jäi bolshevikkien saaliiksi. Kalastajat on sijoitettu Kel-
lomäen karanteeniin asianmukaiseksi eristysajaksi, minkä
ohessa heitä myöskin tullaan viranomaisten toimesta kuu-
lustelemaan.

Käkisalmen Sanomat 4.11.1922

Kunnan valtuusto: 11.11.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa 11 päiv. marraskuuta 1922 saapuvilla olivat valtuuston
jäsenet kaikki paits Aleks Hämäläinen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Sotalaitokselle rauhan aikana annettavien luontaissuori-
tusten korvaukseksi 1923 ajaksi määriteltiin seuraavasti:

1) aamiaiselta: Smk 5. p-
2) päivällisestä: "8. -

3) illallisesta: "5. -.
ruisjauhoista kg "3:50-
vehnäjauhoista 6:50-
kauraryyneistä 5:50-
riisiryyneistä 6:50-
ohraryyneistä 5:-
ohrajauhoista 5:-
kaurajauhoista 5:50
herneistä 5:
pavuista 5:-
lihasta tuoreesta "8:-
"suolatusta "10:-
silavasta amerik: "18:-
ihrasta "19:-
silakoista: suolatuis. - perunoista 80 p.
lantuista ja porkkanoista - sipuleista 5 mark.
sokerista: Smk 10. pen. 50
maidosta kur: "2 -
kahvista "40 -
rukiista "3 "25
sikurista: "4 -
kauroista "2 -
heinistä 75-
kauraoljista - 30-
ruisoljista - 25-
turvepehkuis -

3§ Holhouslautakunnan puheenjoht. myönnettiin 50 mk
palkan lisäys 3si vuodeksi lukien tämän vuoden alusta ja
jäsenille pysytettiin sama palkka kuin muillekin kunnan toi-
missa oleville toimihenkilöille.

4§ Vironmaalaisen K Mällon anomukseen päästä Metsäpir-
tin kuntalaiseksi hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla pää-
tettiin puoltaa Suoman kansalaiseksi pääsyä.

5§ Aapro Lemmetin lesken anomus saada huojennusta kun-
nallisveroista päätti valtuusto puolentaa 1/2 (vähen. toisen
puolen).

6§ Kun niin sanotun Marttinan tien osakkaat ovat antaneet
sitoumuksen sen kunnalle sanotun tien kunnossapitämises-
tä ja valinneet paikallisen tienlautakunnan, niin kunta tiettää
sanotun tien kertakaikkiaan sen vuoden 1916 kuntakokouk-
sen päätöksen mukaan.

7§ Orpolasten valvojaksi Metsäpirtin kunnassa valittiin ro-
vasti J.K. Sakkinen.

8§ Maaherran virkakirje 2 päiv. marraskuuta 1922 No 1852
luettiin ja päätettiin lähettää ote maanviljelysrahaston joh-
tokunnalle.

9§ Rajaviskaali Vuorelan valituksesta johtunut Maaherran
päätös luettiin ja päätti valtuusto siihen tyytyä.

10§ Rovasti J.K. Sakkisen valituksesta johtuva Maaherran
päätös luettiin ja päätti valtuusto siihen tyytyä.

11§ Maaherran päätös kyytilaitoksen pidosta vuosina 1923-
1925 luettiin ja hyväksyttiin sellaisenaan.

12§ Kirkonkylän kansakoulun voimisteluhuoneen vuokraa-
minen aiheettomana hyljättiin.
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13§ Kirkonkylän kansakoulun johtokunnan ostamat puut
sanotulle koululle hyväksyttiin ja kunta antaa rahat koko-
naissummasta.

14§ Metsäpirtin kunnan valtuusto on tänään päättänyt heti
nostaa syytteen Metsäpirtin kunnan vuoden 1918 Elintarve-
lautakunnan rahaston hoitajaa opettaja K.A. Sihvoa vastaan.
Tilien väärennyksestä sekä hoitoonsa uskottujen varojen ka-
valluksesta. Ja asia päätettiin heti saattaa yleisen syyttäjän
tietoon sekä samalla ilmoitettavaksi läänin herra Maaherral-
le.

15§ Syytettä op. Sihvoa vastaan ajamaan kaikissa oikeusas-
teissa ja muutenkin kunnan puolesta asiaa valvomaan val-
tuutetaan kunnallislautakunnan esimies Jooseppi Eeva ja on
hänellä oikeus käyttää lakimiestä apunaan.

16§ Valtuusto päätti eroittaa op. K.A. Sihvon kunnan tie-
lautakunnan puheen ja rahastonhoitajan toimesta syystä et-
tä valtuusto ei pitä häntä täysin luotettuna.

17§ Kunnan tielautakunnan puheenjohtajaksi ja rahaston-
hoitajaksi valittiin Arvi Ukkonen Kirvesmäeltä ja on enti-
sen eroitetun rahastonhoitajan K.A. Sihvon heti luovutetta-
va kassa ja tilitys edellä mainitulle rahastonhoitajalle.

18§ Eroitetun K.A. Sihvon tilalle kunnan tielautakuntaan
valittiin Tahvo Haapsaari Saaroisista.

19§ Valtuusto päätti eroittaa op. Sihvon kunnan taksoitus-
lautakunnan tehtävistä ja valita hänen sijalleen Tuomas Toi-
viaisen.

20§ Valtuusto päätti ilmoittaa kirkonkylän kansakoulun joh-
tokunnalle ja koulupiirin tarkastajalle ettei opettaja Sihvo
ole sopiva opettajaksi kunnassa tekemiensä kavallusten joh-
dosta.

21§ Vuoden 1919 elintarvelautakunnan tilit päätettiin ot-
taa tarkastettavaksi ja tarkastustoimikuntaan valittiin val-
tuuston varapuheenjohtaja A. Orava ja kunnallislautakun-
nan esimies Joos. Eeva ja lautakunnan jäsen Heikki Pelto-
nen.

22§ Valtion tielautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Joo-
seppi Eeva ja jäseniksi Augus Susi ja Aadam Hämäläinen,
3si vuodeksi eteenpäin.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen

Pöytäkirja julki luettu ja oikeaksi havaittu.
Salomon Käkönen
Juho Korkka

Metsäpirtin kunnan elintarvelauta-
kunnan tilit
Muuan kirjanpitovirhe myöskin siltä ajalta, jolloin opetta-
ja K.A. Sihvo hoiti elintarvelautakunnan toimitsijan tointa.
Kunnanvaltuuston toimenpiteet asian johdosta.

Kun Metsäpirtin kunnanvaltuusto Loposen asian yhteydes-
sä määräsi saatettavaksi ensimmäisen elintarvelautakunnan
tilit huolellisemman tarkastuksen alaiseksi ja kun sittem-

min mainitut tilit on asiallisesti ja virallisesti tarkastettu, on
asiasta syntynyt tarkastuslausunto, mikä kuuluu seuraavas-
ti:

’Pyynnöstä olen tarkastanut Metsäpirtin kunnan Elintarve-
lautakunnan kassatilin ajalta 20.11.-31.12.1918, jonka tilin
on allekirjoittanut herra K.A. Sihvo, ja jonka ovat tarkas-
tuksen nojalla hyväksyneet herra Salomon Susi, Matti Hä-
mäläinen, Simo Susi ja P.Paakkinen.

Tarkastuksessani olen huomannut seuraavaa:
Kassatilin menoviennit perustuvat kaikki tilitodisteihin ja
on siinä myös yhteenlasku oikea.
Tulotodisteista puuttuu muutamia, yhteenlasku tulopuolella
on niin ikään oikein suoritettu.
Lisäksi olen huomannut - saatuani käytettäväksi jäljennök-
sen herra Sihvon 7.12.1918 kuittaamasta laskusta Metsä-
pirtin Osuuskaupalle että kassakirjaan on merkitty saaduksi
746 kg:sta sokeria 4928,30 mk, vaikka on kuitattu 9101,20
mk, joka viimemainittu summa ilmeisesti on oikea sokerin
kilohinnan ollessa 12,30 Smk. Tämän merkinnän johdosta
on kassatilin tulopuoli 4172,90 mk liian pieni, joten tilin-
päätöspäivänä täytyi kassasäästön olla 4066,01 mk, sen si-
jaan että on merkitty olleen velkaa Smk 106,89.

Viipurissa lokakuun 28 pnä 1922
A. Salmi
fil.maist., kauppalyseon kirjanpidon opettaja, Suomen tilin-
tarkastajain yhdistyksen hyväksymä valan tehnyt tilintar-
kastaja’

Tämä tarkastuskertomus esitettiin Metsäpirtin kunnanval-
tuuston kokouksessa tämänkuun 11 päivänä jolloin valtuus-
to päätti asiasta ilmoittaa yleiselle syyttäjälle, maaherralle
ja Metsäpirtin kirkonkylän kansakoululle niihin toimenpi-
teisiin ryhtymistä varten mihin asia antaa aihetta. Samal-
la päätettiin opettaja Sihvoa vastaan nostaa syyte, jota aja-
maan kunnan puolesta valtuutettiin kunnanllislautakunnan
esimies J. Eeva, joka oikeutettiin ajamaan asiaa kaikissa oi-
keusasteissa sekä käyttämään lakimiestä apunaan. Samalla
valtuusto erotti opettaja Sihvon kunnan tielautakunnan pu-
heenjohtajan ja rahastonhoitajan toimesta sekä kunnan tak-
soituslautakunnasta valiten mainittuihin toimiin toiset hen-
kilöt.

Käkisalmen Sanomat 16.11.1922

Kunnan valtuusto: 02.12.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
2.p. joulukuuta 1922. Saapuvilla olivat valtuuston jäsenet
kaikki paitsi Alek Hämäläinen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi kuulutuksessa mainitun
Joentaan kansakoulun tonttimaan ostoasiassa.

2§ Joentaan kansakoululle päätettiin ostaa 2 hehtaarin tont-
timaa talolliselta Juho Kuopalta kolmentuhannen viidensa-
dan (3500) Smk hehtaarilta kauppahinnasta, oston toimitta-
maan ja kauppakirjan allekirjoittajiksi kunnan puolesta va-
littiin sanotun koulun rakennuslautakunnan jäsenet Albert
Hatakka ja August Susi.

Kokouksen puolesta
Salomon Laulajainen
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Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu
Simo Susi
S Leinonen

Kunnan valtuusto: 23.12.1922
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa 23 piv. jouluk. 1922 saapuvilla olivat kaikki valtuuston
jäsenet paitsi valtuuston puheenjohtaja, puhetta johti vara-
puheenjohtaja.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Käsiteltiin kunnallislautakunnan esittämä tulo- ja me-
noarvio ja hyväksyttiin se sellaisenaan, paitsi Joentaan kou-
lulle päätettiin takseerauksen kautta kantaa 100000 mk kun-
nallislautakunnan ehdotus oli 150,000 mrk.

3§ Tulo ja omaisuusverolautakuntan valittiin kunnan puo-
lesta jäseniksi Arvi Ukkonen ja Mikko H.p. Tuokko ja heil-
le varamiehiksi Antti Koppanen ja Eino Leimola.

4§ Verovähennykset kunnan takseerausta varten päätettiin
lapsivähennys 600 mrk. ja tuloista alle 6000 1800 mrk.

5§ Kansakoulujen ohjesäännöksi päätettiin hyväksyä kou-
luhallituksen lähettämä malliohjesääntö sekä kunnan aikai-
semmat päätökset siihen merkitsemään heitettiin toimikun-
nan huoleksi johon tulivat rovasti Sakkinen Heikki Myöhä-
nen ja K.A. Sihvo.

6§ Jooseppi Oravan anomusta saada suositus kahvilan pi-
toon päätti valtuusto sitä puoltaa.

7§ Käsiteltiin Itäkarjalan kotiteollisuusyhdistyksen kirjel-
mä, joka koski varojen myöntämistä sanotun yhdistyksen
hyväksi, varoja ei valtuusto katsonut voivansa tällä kertaa
myöntää.

8§ Luettiin Maaherran virkakirje N:p 1992.

9§ Raittiuslautakunta päätettiin kuntaan asettaa ja valit-
tiin puheenjohtajaksi Mikko Jeromeijeff jäseniksi Jalmar
Taurén Paavo Jp. Tuokko ja Salomon Käkönen.

10§ Konnitsan maamieskoulun johtokunnan anomus 500
mk sen tukemiseksi, päätti valtuusto myöntää.

11§ Käsiteltiin rovasti J.K. Sakkisen kirjelmä koskien val-
tuuston päätöstä 19 pnä marrask. 1922 ja päätettiin rovastil-
le ilmoittaa, että tarkoitus on ollut valita aviottomien lasten
huoltajaksi eikä orpolasten kuten puheenj. on erhedyksessä
kirjoittanut.

12§ Käsiteltiin Joentaan kansakoulupiirustukset ja päätet-
tiin hyväksyä rakennuslautakunnan esittämät piirustukset.

13§ Asutuslautakuntaan valittiin kaksi varajäsentä johon tu-
livat Juho Paksu ja Juho Hinkkanen.

14§ Kutsuntatoimitukseen vuonna 1923 valittiin kunnan
puolesta Aatami Viskari ja Martti Peltonen.

15§ Käsiteltiin vuosien 1919-1918 elintarvelautakunnan ti-
lejä koskeva varastokirjoja ja tilitystä lihakaupasta, asia siir-
rettiin seuraavaan kokoukseen.

16§ Käsiteltiin Taipaleen lauttarasitusta ja valtuusto päätti
yksimielisesti anoa herra Maaherralta että herra Maaherra
ryhtyisi niihin toimenpiteisiin, jotka helpottavat kuntalaisia
lauttarasituksessa, anomuksen tekijäksi valittiin kunnallis-
lautakunnan esimies Jooseppi Eeva.

17§ Herra Nimismies S (?) Reimannin tuomat asiakirjat
maaherran virastosta päätettiin jättää seuraavaan kokouk-
seen.

Kokouksen puolesta
Aleks Orava

Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu.
MikkoTuokko
Juho Hinkkanen
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Laatokkaa koskevat artikkelit
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Laatokalla kadonneet kalastajat, 16
Laatokalla kadonneet metsäpirttiläiset kalastajat,

16
Laatokalla kadonneet suomalaiset kalastajat, 14
Laatokalla pidätetyt kalastajat, 21
Metsäpirttiläisiä kalastajia venäjän aluevesillä, 13
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Taasko metsäpirttiläisiä kalastajia bolshevikien kä-

siin?, 16
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Inkeriläisiä käsittelevät artikkelit
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Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu, 15
Koulutyö inkeriläisten pakolaisten keskuudessa, 3
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Salakuljetusta ja rajaa koskevat artikkelit
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Salakuljetus Venäjälle, 7
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