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Kirjoituksia Metsäpirtistä vuonna
1924
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

Kunnanvaltuustoa johti Tuomas Toiviainen.

Kunnan valtuusto: 09.01.1924
Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa tehty pöytäkirja
9 päiv. tammikuuta 1924. Saapuvilla olivat valtuuston jäse-
net Arvi Ukkonen Heikki Tuokko August Susi Aadam Vis-
kari Mikko Peltonen August Hatakka N Jeremeijeff J Tau-
reen Matti Kiiski S Käkönen A Tuokko H Koskinen T Toi-
viainen M Koskivaara H Hatakka ja S Laulajainen ja pois-
sa H Myöhänen Alex Hämääinen J Eeva ja Mikko Tuokko
Aatami Hämäläinen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Valtuuston puheenjohtajan palkaksi päätettiin kuusisataa
(600) mark.

3§ Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti opet-
taja Tuomas Toiviainen sekä varapuheenjohtajaksi maan-
vilj. Arvi Ukkonen.

4§ Valtuuston jäsenten päiväpalkkioksi kuluvan vuoden
aikana päätettiin viisitoista markkaa kokouspäivältä sekä
kyytirahaa yksi markka kilometriltä yhtäännepäin.

5§ Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen päätettiin pysyt-
tää entisellä järjestyksellä ja hylättiin ehdotus sanomaleh-
dessä ilmoittamisesta.

6§ Kunnallisveroituksesta annetun lain sallima lapsivähen-
nys päätettiin kuudeksisadaksi (600) markaksi verovelvol-
lisen jokaista lasta kohti sekä yleisvähennykseksi tuhatta
kahdeksansataa (1800) markkaa.

7§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirjelmä koskeva tämän
talven aikana järjestettäviä kunnallispäiviä, jonka johdosta
päätettiin Elisenvaaran kunnallispäiville lähettää edustajiksi
Kunnallislautak. esim. Jooseppi Eeva ja valtuuston puheen-
johtaja Tuomas Toiviainen, joille maksetaan rahalliset kulut

matkasta.

8§ Asutuslautakunnan puheenjohtajan H Peltosen ano-
muksesta suostuttiin kunnan kassasta maksamaan hänel-
le matka- ja päiväkorvauksia yhteensä neljäsataaviisi (405)
markkaa.

9§ Kunnallislautakunnan ehdotuksesta päätettiin Korholan
tilalle (lietteelle) rakennuttaa kaksi sarainta lautaseinillä, jo-
ka tehtävä jätettiin kokonaan kunnallislautakunnan harkin-
nan varaan.

10§ Kunnan entisestä riihestä päätettiin teettää viljamaka-
siini sekä rakennuttaa uudenaikainen kuivausriihi Rajanot-
kon hakaan. Kaikki nämä rakennustyöt ja sijoitukset jätet-
tiin Kunnallislautakunnan suoritettavaksi harkintansa mu-
kaan.

11§ Kunnallislautakunnan jäsenten päiväraha kokouspäivil-
tä päätettiin 15 markaksi sekä lisäksi yksi markka kilomet-
riltä kyytirahaa yhtäännepäin, sekä toimipäiviltä 25 mark-
kaa.

12§ Luettiin Viipurin läänin Maanviljelysseuran kirjelmä
tammik. 2 päivältä 1924, jonka johdosta päätettiin lähet-
tää maanvilj. Arvi Ukkonen edustajaksi t.k. 26 pnä Kivi-
niemessä pidettävään kokoukseen, jossa neuvotellaan Maa-
mieskoulun aikaansaamisesta Petäjärven Kotitalouskoulun
yhteyteen.

13§ Heikki Leppäsen Haapsaaresta tekemän anomuksen
johdosta päätettiin hänet vapauttaa ulos-otossa olevasta vii-
me vuoden kunnallisveroituksesta, sekä hän ja hänen poi-
kansa päätettiin toimittaa saamaan lääkärinapua.

15§ Kunnan vekselisaatavat valtuutettiin tuomioon ajamaan
Raastuvanoikeudessa kunnallislautak. esimies Jos. Eeva.

16§ Päätettiin, että niille kunnan kansakoulunopettajille,
jotka luonnossa saaden koulutaloissa valon ja lämmön,
maksetaan vaan korvaus puuttuvista asunnoista, heidän
asuessaan opettajalle kuuluvassa huoneustossa.

17§ Päätettiin, että tämän vuoden alusta lähtien kunnallis-
lautakunta maksaa opettajien palkat opettajille kuukausit-
tain.

18§ Hyväksyttiin lasku maksettavaksi Tauno (?) hoidosta
Kirvun Luonnonparantola Oy:lle Smk 5380:- sekä samoin
Maalaiskuntien Liiton lasku neuvontatyöstä Smk 450:-

19§ Päätettiin Jonetaan koulun rakentamista varten hank-
kia sadanviidenkymmenentuhannen (150,000) markan suu-
ruinen kassakreditiivilaina Kansallis Osakepankista yhden
vuoden ajaksi. Lainaa hankkimaan, nostamaan ja kuittaa-
maan valtuutettiin kunnall. lautk. esimies Jooseppi Eeva.

20§ Kunnan Asutuslautakunnan ehdotuksesta päätettiin
Asutushallitukselta anoa kolmensadantuhannen markan
suuruinen pitkäaikainen kuoletuslaina asutustarkoituksiin,
sekä tilattoman väestön asutusolojen parantamiseksi. lai-
nan. Lainan anojaksi ja nostajiksi sekä kuittaajiksi valtuu-
tettiin asutuslautak. puheenjohtaja Heikki Albertinp. Pelto-
nen ja maanvilj. Matti Koskivaara
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21§ Luettiin Metsäpirtin Suojeluskunnan ja suojeluskuntien
Piiriesikunnan kirjeet, sekä lainajyvästön toimikunnan kir-
je, jotka siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

22§ Päätettiin valtuuston pöytäkirjat tarkastaa ja julkilukea
aina kunkin kokouksen päätyttyä.

Kokouksen puolesta
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

A. Ukkonen
Matti Koskivaara

Pöytäkirja julkiluettu 9/I 1924.

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Skn vuosikokous on 13.1.24 klo 2 ip N.s. talolla, johon
kaikki sklaiset saapukoot.

2. Piiripäällikkö on pvm 6.12.23 korottanut seuraavat skl-
set: sk vääpeliksi: Jortikka M, Susi V, sk. alikers: Laulajai-
nen I, Peltonen T, sk. korpraaleiksi: Kuronen M, Hämäläi-
nen J, Verkkomäki L, Kuoppa E, Laulajainen H, Paakkinen
J ja Eeva M.

3. Seuraavat sklset ovat suorittaneet luokka a I vaatimukset:
jalkav: Paksu M, Kuronen M, Verkkomäki L, Kuoppa E,
Lamppu A, Hämäläinen J, tyk: Peltonen T ja Paakkinen J.

4. Skn painimatto valmistunut ja kehoitan sklaisia kokoon-
tumaan joka tiistai ja perjantai-iltana klo 7 ip N.s. talolle
voimistelemaan ja matolla voimiaan mittaamaan.

5. Skn iltama on 13.1.24 (vuosikokouksen jälkeen) N.s. ta-
lolla.

6. Sktaan siirtynyt Laulajainen E. Raudun sksta pvm.
1.12.23.

7. Hämäläinen J. siirtynyt Raudun sktaan pvm. 1.12.23.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 1/1924

Metsäpirtin kunnanvaltuuston ko-
kouksessa
eilen käsiteltiin paitsi eri uutisina mainittuja asioita, myös-
kin seuraavat asiat: Valtuuston puheenjohtajan palkaksi
määrättiin 500 mk vuodessa. Valtuuston puheenjohtajaksi
valittiin yksimielisesti opettaja T.Toiviainen ja varapuheen-
johtajaksi maanviljelijä A. Ukkonen.

Valtuuston ja kunnallislautakunnan jäsenten palkaksi mää-
rättiin 15 mk kokoukselta ja kyytirahaa 1 mk/km yhtäänne-
päin. Erityisistä toimituksista maksetaan lautakunnan jäse-
nille 25 mk päivältä. Kunnalliset ilmoitukset päätettiin saat-
taa kuntalaisten tiedoksi samalla tavalla kuin tähänkin as-
ti. Kunnallisverotuksessa annettavat vähennykset päätettiin:
lapsivähennys 600 ja yleisvähennys 1800 markaksi.

Elisenvaarassa pidettäville kunnallispäiville päätettiin lä-
hettää edustajiksi lautakunnan esimies J.Eeva ja valtuuston
puheenjohtaja T.Toiviainen.

Asutuslautakunnan puheenjohtajan matkalasku 406 mk hy-
väksyttiin maksettavaksi. Kunnan omistamalle Korholan ti-
lalle päätettiin rakennuttaa kaksi varastohuonetta laudoista.
Kunnan entinen riihirakennus päätettiin muuttaa viljavaras-
toksi ja uusi kuivausriihi rakennuttaa Rajanotkoon. Kaik-
ki rakennushommat jätettiin kunnallislautakunnan huollet-
tavaksi. Kiviniemessä pidettävään kokoukseen, jossa neu-
votellaan maamieskoulun aikaansaamisesta Petäjärven kan-
tatilalle, valittiin kunnan edustajaksi maanvilj. A. Ukkonen.
Heikki Leppänen päätettiin vapauttaa suorittamasta kunnal-
lisveroa tältä vuodelta ja hänen poikansa lähettää lääkärin-
hoitoon kunnan kustannuksella.

Luettiin Hankkijan kirje tk. 5 päivältä koskeva kauransie-
menten hankintaa kunnan välityksellä. Niitä kuntalaisia,
jotka haluavat saada siemenviljaa kunnan välityksellä, pää-
tettiin kehottaa ennen helmikuun 5 p ilmoittamaan tarpees-
taan jollekin kunnallislautakunnan tai kunnanvaltuuston jä-
senelle jotka ottavat vastaan siemenviljatilauksia.

Lautakunnan esimies J. Eeva valtuutettiin ajamaan kunnan
vekselisaatavat tuomioon raastuvanoikeudessa.

Niille kansakoulunopettajille, jotka luonnossa saavat valon
ja lämmön suoritetaan korvaus vain puuttuvasta asunnosta,
jos asuvat toisen opettajan huoneustossa. Opettajain palkat
suorittaa tästedes kunnallislautakunta kuukausittain.

Hyväksyttiin Kirvun luonnonparantolan lasku Tauno Nuo-
ran hoidosta 5380 mk. Samoin hyväksyttiin Maalaiskun-
tain liiton lasku neuvontatoimesta 450 mk. Joentaan kansa-
koulutalon rakentamista varten päätettiin ottaa 150000 mk
suuruinen kassakreditlaina Kansallispankista. Lainan nos-
taa kunnallislautakunnan esimies J. Eeva. Luettiin Metsä-
pirtin suojeluskunnan esikunnan anomus saada kunnan va-
roista 10000 mk suuruinen apuraha alkavalle vuodelle. Il-
moitus pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Käkisalmen Sanomat 10.1.1924

Metsäpirtin Lotta Svärd-yhdistyksen
vuosikokous oli t.k. 13 pnä Metsäpirtin nuorisoseuran talol-
la alkaen klo 2 ip.

Kokouksen avaaja neiti Kaisu Susi valittiin kokouksen pu-
heenjohtajaksi ja sihteeriksi nti Maikki Kuoppa. Hyväksyt-
tiin vuosikertomus ja myönnettiin johtokunnalle täysi tili-
ja vastuuvapaus.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin nti Kaisu Susi, sih-
teeriksi nti Maikki Kuoppa,rahastonhoitajaksi rva Anna
Kuoppa sekä muiksi johtokunnan jäseniksi nti Anna Hatak-
ka, rva Emma Hämäläinen, nti Aino Hatakka. Tilintarkasta-
jiksi valittiin rva Maria Hatakka ja nti Impi Kivistö, varalle
rva D. Timofejeff ja nti Anna Hatakka.

Samassa kokouksessa päätettiin ensi kesän aikana järjestää
saniteettikurssit. Kurssien ajasta ja paikasta tullaan myö-
hemmin lähemmin päättämään.

Käkisalmen Sanomat 15.1.1924
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Metsäpirtin suojeluskunta
järjesti viime sunnuntaina suojeluskuntalaisille hiihtokil-
pailut 10 km matkalle vaikeata murtomaata. Keli oli oikein
huono.

Palkinnot jakautuivat kilpailuissa seuraavasti:
1 palk. Emil Tuohioja, aika 57 min 30 sek, 2 palk. Jalmari
Korpelainen, aika 58 min 10 sek, 3 palk. Oskari Ahtiainen
58 min 55 sek. ja 4 palk. Väinö Paksu 59 min.

Kilpailuun otti osaa yhdeksän suojeluskuntalaista.

Samassa tilaisuudessa kilpailivat myös Lotat 2 km matkalla
ja jakautuivat palkinnot seuraavasti:
1) Lempi Hyytiä 14 min 14 sek, 2) Aino Hatakka 14 min 52
sek, 3) Emma Hämäläinen 15 min 30 sek ja 4) Impi Kivistö
15 min 35 sek. Osanottajia oli kaikkiaan kuusi.

Käkisalmen Sanomat 15.1.1924

Luotettavuuslausuntopyyntö
Salmin rajavartiosto, Pitkäranta

Salmin Rajavartiosto pyytää Suojeluskunnan Esikunnan
lausuntoa Metsäpirti pitäjän Joentaan kylässä asuvasta työm
Juho Juhonp Immosen (synt. 13.9.1895) poliittisesta luotet-
tavaisuudesta ja kuntoisuudesta.

Käskystä
Sulin
S.K.Adjutantti

Suojeluskunnan arkisto 18.1.1924

Pahoinpitely Metsäpirtissä
Torstai-iltana klo 7 ajoissa tapahtui Metsäpirtissä kirkon-
kylässä eräs pahoinpitely. Talollinen Matti Hiisiän ollessa
kotimatkalla ajoi hänen jäljessään kaksi tunnettua pirtutro-
karia Juho ja Aapro Susi ja löivät edellämainittua päähän
siksi pahoin, että tämä pyörtyi. Sudet joutuvat vastaamaan
kolttosestaan.

Käkisalmen Sanomat 19.1.1924

Lausunto
täten todistetaan, että Juho Juhonp Immonen Metsäpirtin
pitäjän Joentaan kylässä ei kuulu Suojeluskuntaan, mutta
tunnetaan paikkakunnalla kunnon mieheksi, eikä myöskään
polittisesti ole mitään häntä vastaan muistuttamista.

Jortikka
paikallisp

Suojeluskunnan arkisto 26.1.1924

Vapaaehtoisella huutokaupalla
joka pidetään ensi helmikuun 11 pnä klo 10 ap myydään
metsää, paksummat puut paaluiksi ja hienommat propseiksi
ja laivahaloiksi. Matka metsään Kirvesmäen laiturilta noin
1 km. Samalla myydään hyvää kauraa, kylvy- ja luonnon-
heiniä, kasvavaa metsä- ja peltomaata, talon rakennukset,
maanviljelyskaluja ym. tavaraa.

Pidätän oikeuden hyväksyä tai hyljätä tehdyt tarjoukset. Ra-
hattomat ostajat älköön vaivatko itseään. Metsäpirtin Kou-
kunniemessä tammikuun 28 pnä 1924 Emmanuel Hynnä

Käkisalmen Sanomat 28.1.1924

Kunnan valtuusto: 09.02.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla helmikuun 9 päivänä 1924. Saapuvilla oli-
vat puheenjohtaja sekä valtuutetut S. Käkönen, N. Jereme-
jeff, M. Peltnen, Aleksei Tuokko, A. Ukkonen, Aug. Susi,
Aatami Viskari, Salom. Laulajainen, H. Koskinen, Heikki
Hatakka, Heikki Tuokko, Juho Eeva, Aat. Hämäläinen, Ju-
ho Taruén, Matti Kiiski, Aug. Hatakka ja Aleks. Hämäläi-
nen. Poissa olivat valtuutetut M. Tuokko, M. Koskivaara, H.
Myöhänen.

1§ Kokous myönnettiin laillisesti kokoonkutsutuksi.

2§ Kun valtuuston mielestä tuntuu siltä, että kunnassa ei
ole niin suurta siemenviljan tarvetta, että pitäisi yhteisos-
tossa ruveta kunnan välityksellä kunnan ulkopuolelta hank-
kimaan, päätettiin antaa asian rauveta.

3§ Lainajyvästötoimikunnan ehdotuksesta päätettiin laina-
jyvästössä rukiin lainaus toistaiseksi pysäyttää koska varas-
to on kovin pieni. Vuoden 1922 ja 1923 ajalla syntyneet
lainajyvästön satavat määrättiin jyvästötoimikunta vielä uu-
della kannolla lähemmin ilmoitettavana aikana kantamaan
takaisin ja mitä sen jälkeen jää maksamatta valtuutettiin
mainittu toimikunta laillista tietä perimään vaihtoehtoisena
luonnossa tai rahassa. Lainojen rahassa maksamisessa pää-
tettiin rukiin hinnaksi 3:25 mk kilolta ja kaurojen hinnaksi
2:50 kilolta.

4§ Taipaleen-Terenttilän vaivaispiirin rästisaatavat määrät-
tiin opett. T. Toiviaisen perimään sikäli kuin niitä voidaan
periä, sekä samalla päätettiin kunnan rahastosta Toiviaiselle
suorittaa mainitun piirin tilivelka kuusisataakuusikymmen-
tä markkaa.

5§ Päätettiin uudistaa Kansallis-Osake-Pankin Käkisal-
men konttorista 10 päivänä tammikuuta 1924 langen-
nut yhdeksnkymmenentuhannen Suomen markan suu-
ruinen kassakreditiivilaina kahdeksankymmenentuhannen
Suomen markan suuruisena. Siitä laadittavan välikirjan
kunnan puolesta allekirjoittamaan ja sittemmin tiliä käyttä-
mään, sekä siinä tarkoituksessa myös kunnan nimeen shek-
kejä allekirjoittamaan valtuutettiin Kunnallislautak. esimies
Joseppi Eeva, jolle valtakirjaksi annetaan ote tästä pöytäkir-
jasta.

Asia julistettiin kiireelliseksi ja pöytäkirja tältä osalta tar-
kastettiin heti.

6§ Luettiin Metsäpirtin Suojeluskunnan avustusanomus
10,000 markan myöntämisestä kuluvan vuoden ajalle, jonka
johdosta valtuusto päätti avustuksen myöntää Metsäpirtin
Suojeluskunnalle viisituhatta (5000) markkaa toisten val-
tuuston jäsenten yksimielisesti sitä kannattaessa, paitsi vii-
den valtuuston jäsenen, jotka keskustelun jälkeen poistuivat
kokouksesta äänestystä vaatimatta.

Edellä olevaan ilmoitettiin kirjallisesti näin kuuluva vasta-
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lause:

Koska veroa maksavia jo ilman lahjoituksiakin painaa ras-
kas vero taakka ja koska puolestamme käsitämme, ettei lai-
tos ole koko kunnan jäseniä ja maan turvaa vaan erikoisia
luokkia varten. Näin olen pitämme luokkamme etustajina
Valtuustossa velvollisuutenamme ilmoittaa lisäksi ettei val-
tuuston tekemän päätöksen takana ole se luokka jonka edus-
tajina täällä olemme. Metsäpirtissä 9 pnä helmikuuta 1924
J. Taurén.

7§ Kysymys kansakoulun oppilaiden avustamisesta johto-
kuntien välityksellä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8§ Luettiin Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin kirje t.k.
1 päivältä, jonka johdosta päätettiin kunnan lainasta mak-
saa mainitulle pankille vaatimansa 10 3/4 korko ensi maa-
liskuun 1 päivästä lukien toistaiseksi.

9§ Luettiin Asutushallituksen kirje tämän helmik. 4 päivl-
tä 1924 No 293 sekä Maatalousministeriön päätöksen jäl-
jennös No 396 tammik. 21 päivältä 1924 koskevat val-
tion myynnin kautta luovuttamaa Korholan tilaa Metsäpir-
tin kunnalle, jonka johdosta valtuusto päätti kauppahinnan
valtiolle maksaa vuosittain kymmenen vuoden maksuajalta
12665 markkaa vuodessa seitsemän (7) ½ korolla kulloin-
kin maksamatta olevalle luovutushinnan osalle. Asutushal-
lituksen kanssa kauppaa lopullisesti päättämään ja kauppa-
kirjaa allekirjoittamaan valtuutettiin Kunnallislautakunnan
esimies Jooseppi Eeva ja taloll. Aatami Hämäläinen. Asia
julistettiin kiireelliseksi.

10§ Kunnallislatakunnan pöytäkirjan nojalla helmik. 1 päi-
vällä, päätettiin talolliselle Aleksanteri Torikalle ehdottaa
maan hinnaksi Korholan tilalle johtavan tien alueesta noin
1500 neliömetriltä tuhattaviisisataa markkaa.

11§ Kunnallislautakunnan esimies Jooseppi Eeva valtuutet-
tiin perimään entiset elintarvelautakunnan saatavat.

12§ Heikki Hp Hyytiän laina-anomus siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.

13§ Luettiin Maaherranviraston päätös 21 päivältä tammi-
kuuta 1924 Heikki Peltosen valituksesta valtuuston päätök-
sestä 13 maaliskuuta 1923 §4 johdosta.

14§ Köyhäinhoitolautakunnalle päätettiin maksaa saman-
suuruinen päiväraha kokouspäiviltä ja kyytiraha kuin kun-
nanvaltuuston jäsenille.

15§ Taksoituslautakunnan jäsenille päätettiin maksaa kuu-
vana vuonna sama päivä- j kyytiraha kuin valtuuston jäse-
nille

16§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin S. Laulajainen ja H.
Koskinen.

Pöytäkirja julkiluettiin samassa tilaisuudessa.

Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitä-
väksi havaittu.

Metsäpirtissä, 9 p. helmik. 1924.
Salomon Laulajainen
Heikki Koskinen

Julkiluettu 9/2 1924
Tuomas Toiviainen

Pakinaa: Metsäpirtin miesten Vernit-
san matka
Metsäpirtin kuntalaiset oli saatu verollisiksi lasketuiksi nii-
den enemmän tai vähemmän oikeiden ilmoitusten mukaan,
joita he olivat kunnian ja omantunnon kautta verotuslau-
takunnalle tuloistaan ja menoistaan jättäneet. Verotuslauta-
kunta pyyhki hien otsaltaan ja huokasi helpotuksesta niin-
kuin raskaan päivätyön jälkeen tavallista, kirjoitti nimensä
taksoitusluettelon alle sekä laati kuulutuksen, mikä naulat-
tiin kunnanhuoneen seinälle ja missä ilmoitettiin, että tak-
soitusluettelo on nähtävänä Taipaleessa. Se oli täytetty.

Metsäpirttiläiset verotettavat olivat olleet sydän kurkussa
ja vavistuksella ajatelleet sitä suonenlyöntiä, minkä verotus
heidän kukkarolleen tulee aiheuttamaan. Siksi he jo seuraa-
vana päivänä kirmasivat kunnanhuoneelle tutkimaan, mi-
ten paljon kullekin oli veroja lykätty. Etsittiin veroluetteloa,
mutta ei sitä mistään löytynyt eikä voinutkaan löytyä, koska
se oli Taipaleessa. Sen sijaan löydettiin vain kuulutus, jossa
tämä tosiasia tehtiin kaikelle kansalle tiettäväksi. Metsäpir-
tin kansa napisi. Että heidän nyt pitää lähteä ajamaan aivan
toiseen päähän pitäjää ja menettää siinä aikaa, joka Metsä-
pirtissäkin on rahaa. Kuului moitteita ja joku taisi päästellä
sellaisiakin sanoja, jossa ärrä on hyvin merkitsevä kirjain.
Mutta mitäs metsäpirttiläiset sille voivat.

Kunnantuvalle oli kokoontunut joukko sellaisia Metsäpir-
tin alkuasukkaita, jotka eivät kirjoitetusta sanasta tunne ii-
täkään, vaikka se ajaisi hevosella vastaan. Nämä ne vasta
mörköelämän päästivät, kun joku leikinymmärtävä metsä-
pirttiläinen lukutaitoinen tulkitsi kunnantuvan seinällä ole-
van kirjoituksen niin, että verotusluettelo on viety Pyhäjär-
velle Vernitsan kylään, missä se on kansakoululla nähtävä-
nä. Me emme uskalla toistaa niitä sanoja, joita he käyttivät
verotuslautakunnasta ja sen menettelystä taksoitusluettelon
näytteillä pitämiseen nähden, ettei meitä julistettaisi pan-
naan tai kirkonkiroukseen.

Mutta luettelo oli nähtävä, vaikka se sitten olisi viety Pie-
tariin. Se tuli näiden lukutaidottomien Metsäpirtin miesten
yksimieliseksi ja vakavaksi päätökseksi, sillä mene tiedä
millainen se taksoitusluettelo on, kun sitä ei edes omaan pi-
täjään uskalleta näytteille asettaa. He ajoivat kotiin, käski-
vät paistaa matkaeväät ja lähtivät seuraavana päivänä aja-
maan kohti Vernitsaa. Metsäpirtin miehet olivat sitkeäm-
piä kuin rajavartioinnin uudelleen järjestämistä asetetun ko-
mitean jäsenet, jotka lumisten teiden takia kokonaan jätti-
vät matkansa kesken. Metsäpirttiläiset ajaa nyhjöttivät it-
sepintaisesti ja pääsivät kuin pääsivätkin vihdoin Vernitsal-
le. Siellä kohtasi heitä kuitenkin ankara pettymys. Vernit-
salla ei ole kansakouluakaan, joten siellä se verotusluette-
lo ei voinut olla nähtävänä. He kulkivat talosta taloon koko
kylän ja kyselivät jokaiselta vastaantulijaltakin, onko tääl-
läpäin satuttu näkemään sellaista ja sellaista paperia, joka
kelpaisi Metsäpirtin taksoitusluetteloksi. Kukaan ei sitä kui-
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tenkaan ollut nähnyt eikä metsäpirttiläisten lopulta auttanut
muu kuin lähteä takaisin Metsäpirttiin luettamaan sitä kuu-
lutusta kunnanhuoneen seinällä uudestaan.

Saivat he viimeinkin selville, missä verotusluettelo oli, mut-
ta ennenkuin he saivat sen käsiinsä, oli heiltä kulunut koko-
naista kolme vuorokautta.

Siksi he olivat nyt vihaisia eikä sen miehen, joka heille il-
moitti verotusluettelon olenvan Vernitsalla, ole terveellistä
lähitulevaisuudessa heille näyttäytyä. Niin tuohtuneita ovat
Metsäpirtin miehet hänelle. Syystä kyllä.

Jyrä

Käkisalmen Sanomat 26.2.1924

Metsäpirtin maamiesseuran vuosiko-
kous
pidettiin tk. 21 p Paukunmäellä Mikko Peltosen talossa.

Kokouksen osanottajat lausui tervetulleiksi seuran esimies
Matti Koskivaara, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jal-
mari Hatakka ja sihteeriksi Matti Koskivaara. Seuran esi-
mies luki vuosikertomuksen viime vuodelta, joka hyväksyt-
tiin sellaisenaan. Samoin esitettiin seuran tilit ja tilintarkas-
tajain lausunto sekä myönnettiin johtokunnalle ja tilinteki-
jälle vastuuvapaus.

Maataloustilaston kerääjälle Simo Koskivaaralle myönnet-
tiin palkkioksi toimestaan 100 mk.

Seuran kunniajäseneksi päätettiin kutsua seuran ensimmäi-
nen ja monivuotinen esimies, maanviljelijä Pekka Paakki-
nen.

Maatalouskurssit päätettiin järjestää seuran alueelle vaste-
des määrättävänä aikana. Kurssin johtajaksi tulee agronomi
nti Hanna Karttunen.

Maatalousretkeily päätettiin järjestää ensi kesä- ja heinä-
kuun vaiheilla. Opastajaa retkelle sekä matka-avustusta
päätettiin anoa Viipurin läänin maanviljelysseuralta.

Veistokurssit päätettiin järjestää ensi syksynä. Veis-
tonopettajaa päätettiin pyytää pääseuralta. Turvepehkun
talteenotto- ja valmistuskilpailut päätettiin järjestää ensi ke-
sän aikana. Kilpailun osanottajain on ilmottauduttava seu-
ran esimiehelle M. Koskivaaralle ennen kesäkuun 1 pvää.
Muut kilpailun järjestämistä koskevat asiat jätettiin johto-
kunnan huoleksi. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio kuluvaa
vuotta varten.

Käkisalmen Sanomat 28.2.1924

Oskar Ahtiaisen hautaus
Viime sunnuntaina haudattiin Metsäpirtissä tal.p. Oskar
Ahtiainen Saaroisista. Vainaja oli liittynyt Metsäpirtin suo-
jeluskuntaan jo vapaussodan alussa. Viime aikoina oli hän
rajavartiostossa. Syksyllä hän joutui jalkasairauden vuoksi
sairashuoneeseen ja siitä parantuneena aikoi lähteä kotiinsa,
mutta sairastui influenssaan ja kuoli pari päivää sairastettu-
aan.

Vainajaa hautaan saattamassa oli paitsi lukuisa joukko
omaisia, osasto suojeluskuntaa ja rajavartioita. Hän oli vasta
27 vuoden ikäinen. Kaipaamaan jäivät vanhemmat, 2 veljeä
ja 2 sisarta.

Käkisalmen Sanomat 28.2.1924

Metsäpirtin kunta ostanut valtiolta
maata
Petäjärven entisen hovin lietemaasta muodostettu 17 ha
suuruinen Korholan tila ostettu kunnalliskodille lisämaak-
si

Metsäpirtin kunnan kunnallislautakunta oli maaliskuussa
1922 pidetyssä kokouksessaan päättänyt ehdottaa valtuus-
tolle, että kun valtioneuvostolla on valta vaihtaa ja myydä-
kin sellaisia valtion omistamien tilojen palstoja, jotka ovat
etempänä päätilasta ja niin ollen ovat vaikeasti hoidettavis-
sa. Kun valtion omistama entisen Petäjärven hovin liete-
palsta lautakunnan mielestä oli tämän luontoinen ja erit-
täin sopiva entisen maatilan lisäksi kunnan vaivaistalolle
lisämaaksi, niin ehdotti kunnallislautakunta, että valtuus-
to ryhtyisi asiaa eteenpäin viemään. Valtuustossa harkittiin
ehdotusta ja valittiin k-lautakunnan esimies Jooseppi Eeva
ja lautakunnan jäsen Aatami Hämäläinen asiaa eteenpäin
ajamaan ja tekemään asiasta anomuksen valtioneuvostol-
le sekä hoitamaan hankkeen loppuun asti. Tammikuun 11
p:nä 1923 annetulla päätöksellä päätti valtioneuvosto myy-
dä nk. Korholan tilan Metsäpirtin kunnalle kunnallisiin tar-
koituksiin. Kauppahinnan määräämisen jätti valtioneuvos-
to asutushallituksen kanssa käytäväin neuvottelujen varaan
ollen asutushallituksen sovittava luovutusehdoista kunnan
valtuutettujen kanssa.

Syyskuun 21 pnä 1923 toimitettiin neuvottelu Viipuris-
sa. Asutushallituksen puolesta pidettiin tilan hintana 5000
mk/ha eli yhteensä 85.000 mk, mikä olisi käteisellä mak-
settava. Kunnanvaltuutettujen ehdotettua hinnaksi 4.000
mk/ha, yhteensä 68.000 mk, palautti asutushallitus asiakir-
jat kunnanvaltuutetuille, joihin nämä saivat liittää kirjalli-
sen valtioneuvostolle osoitetun ehdotuksen. Se tehtiinkin,
jonka johdosta valtioneuvosto maaliskuun 24 pnä suostui
myymään tilan 75.000 mk hinnasta, joka oli suoritettava 10
vuoden aikana 11.392 markan vuotuismaksulla, johon kor-
kokin sisältyi.

Käkisalmen Sanomat 2.3.1924

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Kaikkien niiden sklsten, joilta puuttuu vielä jäsenkirja tai
aseenkantolupa, tahi jos ne vielä vaativat korjauksia, on ne
tämän kuun aikana saatettava kuntoon.

2. Maaliskuun aikana toimitettavassa sk:n tarkastuksessa,
josta päivämäärä Aluepäällikön osastossa tarkalleen ilmoi-
tetaan, tulee jokaisen sklsen saapua tarkastustilaisuuteen
kaikki varusteet puhdistettuina ja kunnossa mukana. Lai-
minlyönti ei saa nyt tulla kysymykseen rangastuksen uhalla.

3. Sksta on patt. pääll. Laulajainen siirtynyt Valkjärven
aluepäälliköksi pvm. 15.1.24. Paikallisesikunnan puolesta
lausun kiitokset sk.ups. Laulajaiselle hänen uutterasta toi-
minnastaan skssa - varsinkin 25 Sk. Patterin hyväksi.
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4. Sksta siirtynyt opett. Sihvo Kaukolan sktaan pvm. 1.2.24,
Pajari O. Vuokselan sktaan pvm. 1.2.24.

5. Sktaan liittynyt Laulajainen U. I Jk, Söder A, Pekkanen
A ja Pajari J. 22 Sk. Pattr. pvm. 1.2.24.

6. Timofejeff J. siirretään 25 Sk. Pattr. pvm. 1.1.24. Timo-
fejeff Y. eronnut sksta pvm 1.2.24.

7. Skn kannattavia jäseniä kehoitan suorittamaan jäsenmak-
sunsa toukokuun 1 pvään mennessä 1924.

8. Sklaisia muistutan vielä sk. pukujen väärin käytöstä. Tu-
len pukuja väärinkäyttävien nimet julkaisemaan Kannaksen
Vartiossa, ellei parannusta tule.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 3/1924

Kunnan valtuusto: 08.03.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla maaliskuun 8 päivänä 1924. Saapuvilla olivat
puheenjohtaja T Toiviainen sekä valtuutetut Aleks. Tuok-
ko, Aug. Susi, Aatami Hämäläinen, Heikki Tuokko Aatami
Viskari M Koskivaara A Ukkonen Aleks Hämäläinen Heik-
ki Koskinen J Taurén Aug Hatakka Juho Eeva Nikol. Jere-
mejeff, Salomon Käkönen ja Mikko Tuokko. Poissa olivat
valtuutetut Mikko Peltonen, Heikki Hatakka, H Myöhänen,
Matti Kiiski ja Salom. Laulajainen.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Puheenjohtaja teki valtuustolle ilmoituksen valtuuston
jäsenen, entisen Kunnallislautakunnan esimiehen kaupp. H.
Myöhäsen kuolemasta ja kunnioitti valtuustovainajan muis-
toa seisaalle nousten.

3§ Valtuusto päätti kunnan puolesta hankkia hautaseppe-
leen kaupp. Myöhäsen haudalle. Seppeleen laskijaksi valit-
tiin valtuuston puh.johtaja T. Toiviainen ja Kunnallislautak.
esimies Joos. Eeva.

4§ Luettiin julki oikeaksi todistettu jäljennös kuntain edus-
tajain kokouksessa tehdystä pöytäkirjasta koskeva Viipu-
rin läänin piirimielisairaalahankkeen toteuttamista, mikä
kokous pidettiin Viipurissa Rautatievirkamiesyhdistyksen
huoneustossa lokakuun 1 päivänä 1923, sekä sitä seuraa-
va Piirimielisairaalatoimikunnan kirje tammik. 24 päivältä
1924 No 25 mikä pöytäkirja yksimielisesti hyväksyttiin se-
kä siinä mainitut päätökset kuntaamme kaikin puolin sito-
vina.

5§ Luettiin Viipurin läänin Maaherran päätös tammik. 21
päivältä 1924 koskeva valtuuston päätöksen kumoamista
maalisk. 13 päivältä 1923, jolla valtuuston päätöksellä oli
päätetty jättää syytteen nostaminen opett. K.A. Sihvoa vas-
taan sikseen. Valtuusto päätti Maaherran päätökseen tyytyä.

6§ Esitettiin opett. K.A. Sihvon anomus helmikuun 16 päi-
vältä 1924, missä hän pyytää valtuustoa tekemään edellises-
sä pykälässä mainitusta asiasta samansuuntaisen päätöksen
kuin valtuusto oli tehnyt maalisk. 13 pnä 1923 mikä päätös

Maaherran virastossa on laittomana kumottu. Anomus tuli
hylätyksi yhdeksällä (9) äänellä kuutta (6) ääntä vastaan.

7§ Päätettiin uudistaa "Metsäpirtin kunnan sinetti"niminen
valtuuston käyttämä virallinen leimasin nimelle "Metsäpir-
tin kunnanvaltuuston sinetti", sekä poistettavaksi leimasi-
mesta kruunu.

8§ Edellisestä kokouksesta siirretty Heikki Hyytiän anomus
jätettiin huomioon ottamatta, koska hän ei ollut asiaansa lä-
hemmin selvittänyt.

9§ Kysymys kansakoululasten avustuksesta päätettiin si-
ten, että kansakouluoppilaiden vaatetusavustuksista tekee
kunkin kansakoulun johtokunta harkintansa mukaan ehdo-
tuksen kunnanvaltuustolle. Tämä toimenpide alotetaan ensi
syyslukukauden alusta.

10§ Heikki Piirosen anomuksesta päätettiin hänelle myön-
tää 300 markan suuruinen laina, luonnossa annettavaksi
köyhäinhoitolautakunnan kautta.

11§ Luettiin Metsäpirtin Osuuskaupan r.l. kirjelmä helmik.
9 pltä, sekä Maalaiskuntien Liiton kirjelmä tammik. 31 pltä
No 3 koskevat koulutarvetilauksia. Tulevaksi lukukaudek-
si kunnan kaikille kouluille päätettiin tilata kaikki koulutar-
peet ja koulukalustot Metsäpirtin Osuuskaupan kautta.

12§ Luettiin läänin Maaherran kirje tammik. 7pltä 1924 No
32.

13§ Luettiin kansakoulutarkastajalta saapunut kouluhalli-
tuksen kirjeen jäljennös 26 pltä helmik. 1924 No 1281 jolla
ilmoitetaan Kouluhallituksen puoltaneen 100,000:- markan
ennakkolainan myöntämistä Joentaan koulun rakentamisek-
si.

14§ Joentaan kansakoulun rakentamista varten mahdol-
lisimman korkeaa rakennusavustusta sekä pitempiaikaista
kuoletuslainaa valtiolta anomaan sekä kunnan puolesta si-
toumukset allekirjoittamaan ja avustusmäärän sekä lainan
noutamaan ja kuittaamaan sanotun koulun rakennuslautak.
p.johtaja maanvilj. Albert Hatakka ja Kunnallislautak. esi-
mies Joos. Eeva. Valtuudeksi heille tulee ote tästä pöytäkir-
jasta.

Asia julistettiin tältä osalta kiireelliseksi ja pannaan päätös
toimeen heti.

15§ Säätöpankkien Keskus-Osake-Pankilta päätettiin ottaa
viidenkymmenentuhannen markan suuruinen vekselilaina
kuuden kuukauden ajaksi. Vekselin hyväksyjäksi kunnan
puolesta valtuutettiin kunnallislautak. esimies Jooseppi Ee-
va ja valtuuston puheenjohtaja T. Toiviainen. Asia julistet-
tiin kiireelliseksi ja pannaan päätös heti toimeen.

16§ Luettiin Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös rajavis-
kaali V. Vuorelan verotusvalituksesta.

17§ Kunnan Asutuskassalle päätettiin ostaa kunnan kustan-
nuksella "Asutuslaki"sidottuna.

18§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin M Koskivaara ja H
Koskinen.
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Tämän pöytäkirjan kuudennessa pykälässä mainittua pää-
töstä vastaan panemme vastalauseen, koska olisimme toi-
voneet valtuuston tekevän samansuuntaisen päätöksen kuin
samasta asiasta tehty yksimielinen päätös maalisk. 13 päi-
vältä 1923.

Arvi Ukkonen August Susi Matti Koskivaara Adam Viskari

Vastalauseeseen yhtyy: Tuomas Toiviainen

Kokouksen puolesta Tuomas Toiviainen.

Pöytäkirja tarkastettu ja tehtyjen päätösten kanssa oikeaksi
havaittu. Metsäpirtissä maaliskuun 8 pnä 1924.
Matti Koskivaara
Heikki Koskinen

Julkiluettu maalisk. 8pnä 1924
Tuomas Toiviainen

Metsäpirtin kunnanvaltuuston ko-
kouksessa
viime lauantaina käsiteltiin seuraavat asiat

Valtuuston puheenjohtaja T. Toiviainen lausui muutamia
valittuja sanoja edesmenneen entisen kunnallislautakunnan
esimiehen ja valtuuston jäsenen, kauppias H. Myöhäsen
muistolle, jota valtuuston jäsenet kunnioittivat nousemalla
seisaalleen. Samalla päätettiin, että valtuuston puolesta las-
ketaan kauppias Myöhäsen haudalle seppele, joka jätettiin
T. Toiviaisen ja J. Eevan toimitettavaksi.

Luettiin kuntain edustajain kokouksessa Viipurissa tehty
pöytäkirja, jossa kokouksessa päätettiin piirimielisairaalan
perustamisesta. Pöytäkirja liitettiin kunnan arkistoon. Luet-
tiin Viipurin läänin maaherran päätös, jossa maaherra on
erään muotovirheen takia kumonnut kunnanvaltuuston pää-
töksen maaliskuun 13 päivältä 1923, jolloin valtuusto päät-
ti, ettei kunnan puolesta nosteta syytettä opettaja K.A. Sih-
voa vastaan hänen toiminnassaan elintarvelautakunnan pu-
heenjohtajana havaittujen epäsäännöllisyyksien johdosta.
Samalla esitettiin epettaja K.A. Sihvon kirjelmä, jossa pyy-
dettiin, että kunta nyt uudistaisi ennen tekemänsä päätök-
sen. Valtuusto päätti 9 äänellä 6 vastaan hyljätä opettaja
Sihvon anomuksen ja nostaa jutun kihlakunnanoikeudessa.
Päätöstä vastaan merkitsivät valtuusmiehet A. Ukkonen ja
A. Susi vastalauseen.

Päätettiin ”Metsäpirtin sinetti” muuttaa ”Metsäpirtin val-
tuuston sinetiksi”. Käsiteltiin Heikki Hyytiän laina-anomus,
joka jätettiin huomioonottamatta.

Vähävaraisten kansakoululaisten avustamisesta huolehtimi-
nen päätettiin ensi syyslukukauden alusta alkaen jättää kou-
lujen johtokuntain huoleksi, joiden on kustakin eri tapauk-
sesta tehtävä esitys kunnanvaltuustolle.

Köyhäinhoitohallitus oikeutettiin antamaan Heikki Piiro-
selle 300 mk suuruinen laina kunnan varoista. Kaikki kun-
nan hankittavat koulutarpeet ja kirjat päätettiin tästedes os-
taa Metsäpirtin osuuskaupan välityksellä, jolla on olemassa
erityinen kirjakauppaosasto.

Luettiin maaherran kiertokirje toimenpiteistä kotieläintau-

tien vastustamisesta. Luettiin Käkisalmen piirin kansakou-
lujen tarkastajan kirjelmä, jossa ilmoitettiin, että kouluhalli-
tus on puoltanut 100.000 mk suuruisen valtionavun myön-
tämistä Joentaan kansakoulun rakennuttamista varten. Sa-
malla päätettiin valtioneuvostolla anoa 150.000 mk suuruis-
ta lainaa saman koulun rakennuttamista varten. Lainaa ano-
maan ja nostamaan valtuutettiin koulun rakennustoimikun-
nan puheenjohtaja A. Hatakka ja lautakunnan esimies J. Ee-
va.

Päätettiin ottaa säästöpankkien keskuspankista 50.000 mk
suuruinen vakselilaina 6 kk maksuajalle. Kunnan puolesta
kirjoittavat vekseliin J. Eeva ja T. Toiviainen.

Luettiin korkeimman hallinto-oikeuden päätös rajaviskaali
Vuorelan verotusvalituksesta, jonka korkein hallinto-oikeus
oli hylännyt.

Kunnan asutuslautakunnalle päätettiin ostaa Asutuslakiko-
koelma.

Käkisalmen Sanomat 13.3.1924

Olympialaisrahaston hyväksi
järjesti Metsäpirtin Saaroisten nuorisoseura Valistus sun-
nuntaina tk. 9 p. iltaman Saaroisten kansakoululla. Yleisöä
oli saapunut tilaisuuteen kohtalaisesti, mutta olisi ollut suo-
tavaa, että harrastus tällaista kansallista asiaa kohtaan olisi
ollut vieläkin suurempi. Näinollen ei saavutettu tulos ollut
mikään loistava, vaan toi se kuitenkin pienen lisän tähän
yhteiseen kekoon. Olisi vain suotavaa, että jokainen nuori-
soseura puolestaan järjestäisi yhden iltaman tätä tarkoitus-
ta varten: eihän se vaadi kuin vähän ylimääräistä hommaa
vain.

Kun yksi seura kerrallaan saa vaikka vaatimattomankin ra-
hamäärän kokoon, niin kaikki yhdessä saavat jo varsin huo-
mattavan summan. Siis nuorisoseurat! Kartuttamaan Suo-
men Olympialaisrahastoa.

Käkisalmen Sanomat 15.3.1924

Vapaaehtoisella huutokaupalla
joka pidetään tk. 26 pnä alkaen klo 10 ap, myydään Metsä-
pirtin Terenttilän kylässä Heikki Suokkaan talossa kaiken-
laatuista irtainta tavaraa, kuten hevonen, lehmiä, lampaita,
sikoja, niittokone, hevosharava, ompelukone, polkupyörä,
kumipyöräkiessit ym. taloustavaraa. Luotetuille annetaan 3
kk luotto korotonta tunnustetta vastaan. Pidätän vallan hy-
väksyä tai hyljätä tehdyt tarjoukset.

Metsäpirtissä 15 p maaliskuuta 1924
Heikki Suokas

Käkisalmen Sanomat 15.3.1924

Tuhoisa tulipalo Metsäpirtissä
Kunnallislautakunnan esimies Jooseppi Eevan talo palanut
irtaimistoineen.

Suurin osa Metsäpirtin kunnan arkistoa on tuhoutunut. Va-
hingot nousevat noin 100.000 markkaan.

Viime torstai-iltana klo 8-9 välillä syttyi Metsäpirtissä kun-

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018



Vuosi 1924 8

nallislautakunnan esimies Jooseppi Eevan talo palamaan.
Tuli sai alkunsa konttorihuoneesta, jossa se uunin ylärajasta
oli tarttunut seinäpapereihin. Kun talon väki sattui oleske-
lemaan toisissa huoneissa, huomattiin palo niin myöhään,
että tuli ehti saada sellaisen vallan, ettei sen sammuttamista
voinut ajatellakaan. Kovan tuulen vallitessa levisi tuli niin
nopeasti, ettei irtaimistosta ehditty pelastaa muuta kuin yk-
si sänky ja hieman päällysvaatteita eteisestä. Konttorihuo-
neessa ollut Metsäpirtin kunnan arkisto vuoteen 1919 as-
ti paloi kokonaan sekä tämän vuotiset tilikirjat. Sitävastoin
pelastuivat kunnan kassakaapissa olleet paperit ja rahat ai-
van kokonaan.

Asuinrakennuksesta levisi tuli karjakartanoon ja muihin ul-
korakennuksiin, jotka myöskin paloivat perustuksiaan myö-
ten. Muu karja ennätettiin pelastaa, mutta joutui tulen uh-
riksi kaksi lammasta ja neljä kanaa, jotka savun takia eivät
osanneet tulla ulos palavasta navetasta.

Palanut asuinrakennus on kaksikerroksinen ja rakennettu
vasta pari vuotta takaperin. Se oli vakuutettu Metsäpirtin
kunnan paloapuyhdistyksessä varsin vähäisestä summasta.
Palon tuottama vahinko on ainakin 100.000 markkaa.

Käkisalmen Sanomat 27.3.1924

Kunnan valtuusto: 27.03.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan kiireellisessä järjes-
tyksessä kokoonkutsutussa kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnan talolla maaliskuun 27 pnä 1924. Saapuvilla olivat
toiset valtuuston jäsenet, paitsi A Ukkonen, S Laulajainen,
J Eeva, M Peltonen, Aug. Hatakka ja Aug Hämäläinen.

1§ Kokous myönnettiin lsänäoleviin valtuuston jäseniin
nähden päätösvaltaiseksi.

2§ Luettiin Suomen valtiokonttorin kirje maalisk. 10 päi-
vältä 1924 No 1359, jonka johdosta päätettiin valtuuston
kokouksessa joulukuun 15 pnä 1923 tehty pöytäkirjan 13
pykälä muuttaa näin kuuluvaksi:

Valtioneuvostolta päätettiin pyytää sadantuhannen
(100,000) Suomen markan suuruista lyhytaikaista lai-
naa Joentaan kansakoulun rakentamista varten. Lainan
anojaksi sekä kunnan puolesta velkakirjan allekirjoittajaksi
rahojen nostajaksi ja kuittaajaksi valtuutettiin kunnallislau-
takunnan esimies Jooseppi Eeva, ja on hänelle valtuutena
ote tästä pöytäkirjasta.

Asia julistettiin kiireelliseksi ja pannaan päätös toimeen he-
ti.

3§ Luettiin Asutushallituksen kamrerin kirjelmä maalis-
kuun 11 päivältä 1924 No 1005, jonka johdosta päätettiin
muuttaa viime tammikuun 9 päivänä tehty valtuuston ko-
kouksen pöytäkirjan 20 pykälä näin kuuluvaksi:

Päätettiin Asutushallitukselta anoa kunnalle myönnettäväk-
si kolmensadantuhannen (300,000) Suomen markan suurui-
nen asutuslaina viisi (5) vuotta pidemmälle maksuajalle se-
kä siinä tapauksessa, että varoja tarkoitukseen myönnetään,
ottaa myönnettävä lainamäärä vastaan kunnan yhteisellä
vastuulla niillä ehdoilla kuin Maatalousministeriö määrää.
Kunnan puolesta laina-anomusta tekemään Maaherran vah-

vistus kunnanvaltuuston nyt puheenaolevalle päätökselle
hankkimaan, velkakirjaa allekirjoittamaan sekä myönnet-
tävän lainasumman nostamaan ja kuittaamaan valittiin ja
valtuutettiin kunnan asuntolautak. puheenjohtaja Heikki Al-
bertinp. Peltonen ja maanvilj. Matti Koskivaara.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Aatami Hämä-
läinen ja Aleksei Tuokko.

4§ Kunnallislaissa säädetty valitusosoitus annettiin.

Kunnanvaltuuston puolesta
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Metsäpirtissä 27 pnä maalisk. 1924.
Aleksi Tuokko
Aatami Hämäläinen

Julkiluettu 27/3 1924
Tuomas Toiviainen

Kalastusmajakat ja -satamat Laato-
kalla
Kalastushallitukselle tekemässään anomuksessa on Metsä-
pirtin kalastajaseura esittänyt, että kalastuksen turvaamisek-
si syksyiseen aikaan Laatokan lounaisrannikolta Puikkeen-
luodolle, sanotun pitäjän rannikon edustalla, rakennettaisiin
kalastusloisto, jonka hoidosta kalastusseura tulisi huoleh-
timaan. Suunnittelusta on kalastushallitus pyytänyt meren-
kulkuhallitukselta kustannusarviota, jonka saatua kysymys
saatetaan maatalousministeriön harkittavaksi.

Metsäpirtin kalastajaseura on päättänyt kääntyä maatalous-
hallituksen kalatalousosaston puoleen anoen, että valtion
puolesta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin kalastus- ja hätäsata-
man perustamiseksi paikkakunnalle. Tarkoitukseen sopiva
paikka olisi Saaroisten kylän kohdalla olevan Saunaniemen
lähellä. Paikalla on jo 1916 valtion puolesta toimitettu tut-
kimus, mutta lienee asia jostakin syystä unohtunut.

Koko Laatokan lounaisrannikko on ankeata ja vaikeuttaa
täällä kalastusta suuresti sopivien satamapaikkojen puute.
Saaroisten seutu Metsäpirtissä on Laatokan suurimpia, ken-
ties suurin, kalastajakeskus. Sieltä käy joka päivä kesällä
kun ilma on suotuisa 60 venettä ulkona merellä, ja saaliin
arvo esim. viime vuonna oli toista miljoonaa markkaa.

Kysymyksen ratkaisu suotuisaan, kalastajien toivomaan
suuntaan olisi paikkakunnan kalastusolojen kehitykselle
erittäin suuriarvoinen.

Käkisalmen Sanomat 22.3.1924

Laatokan kalastajin yhteistoiminta
Metsäpirtin kalastusseuralla oli viime sunnuntaina kokous
Metsäpirtin Saaroisissa, missä kokouksessa olivat saapu-
villa v.t. kalastusneuvos V. Jääskeläinen Helsingistä, kala-
talousneuvoja Lampi ja Pellervon osuustoimintakonsulent-
ti agr. Soininen. Kokouksessa oli mm. käsiteltävänä kysy-
mys Metsäpirtin kalastajaseurojen liittoon ja päätettiin sii-
hen yhtyä sekä valittiin liiton ensimmäiseen kokoukseen,
joka pidetään ensi sunnuntaina Sortavalassa, viisi edusta-

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018



Vuosi 1924 9

jaa. Liiton johtokuntaan valittiin Metsäpirtin kalstajaseuran
edustajaksi seuran esimies Aatami Hyytiä ja varalle kalas-
taja Jalmari Taurén.

Niin ikään oli keskustelua kalanmyyntiosuuskunnan perus-
tamisesta, mikä kysymys on jo kauemman aikaa ollut vi-
reillä. Asia katsottiin vieläkin keskeneräiseksi ja jätettiin
osuuskunnan perustaminen toistaiseksi.

Ensi kesänä päätettiin toimeenpanna kesäjuhla soutu- ja
purjehduskilpailuineen.

Käkisalmen Sanomat 1.4.1924

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Lausun kiitokset niille sklsille, jotka velvollisuuttaan
täyttäen saapuivat tarkastukseen 8.3.24. Muistutan samalla
mieliin niille sklsille, jotka syyttä jäivät pois tarkastuksesta,
että vastedes korjaavat harjoituksessa käynnillään.

2. Sksta siirtynyt Hällfors V. Helsingin sktaan pvm. 1.4.24.

3. Sktaan liittynyt: Paukku J, Ahtiainen A, Ahtiainen Y,
Kiuru T, Peltonen E, Kiiskilä M, pvm. 12.3.24.

4. Skn ja Lottien rekiretki tehdään Taipalsaareen Jortikan ta-
loon 13.4.24. Perillä vietetään hauska iltama. Lähtöä varten
kokoonnutaan Metsäpirtin ns. talolle klo 3 ip. täsmälleen.
Sklset varatkoon kyydin Lotille. Kaikki mukaan.

5. Skn yleinen iltama on Metsäpirtin ns. talolla Pääsiäissun-
nuntaina 20.4.24 alkaen klo 6 ip. arvokkaalla ohjelmalla.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 4/1924

Eduskuntavaalit 1924
Metsäpirtti:

Kosela: Kok. 83 (70), ed. 33 (65), ml 217 (196), sos. 87
(75), komm. 7 (9), hylj. 1
Terenttilä: Kok. 103 (80), ed. 12 (23), ml 67 (54), sos. 38
(39), komm 0 (1), hylj. 1
Saaroinen: Kok. 70 (60), ed. 30 , ml 65 (63), talonp.vl. 1,
sos 268 (190), komm 4 (8), hylj. 5.
Hatakkala: Kok. 35 (28), ed. 25 (41), ml 94 (77), ta-
lonp.vl.2, sos.57 (56), komm. 1 (4),
villit 1.

Koko äänimäärä Kok. 291 (238), ed. 100 (164), ml 443
(390), sos 450 (360), komm. 12 (22)

Käkisalmen Sanomat 10.4.1924

Seurakuntatietoja
Metsäpirtti

Kuolleita: työm. Juho Paavonp. Haapsaari Joentaka 42 v 3
kk 23 p; nahkurin vmo Josefiina Leinonen Lapanainen 66 v
10 kk 26 p; ent.tal. Matti Paavonp. Eeva Kosela 60 v 3 kk 9
p; Antti Jaakonp. Eeva Kosela 83 v 3kk 25 p; tal.p. alikers.
Toivo Johannes Loponen Koukunniemi 22 v 4 kk 17 p.

Avioliittoon kuulutettu: tal. Antti Juhonp. Hämäläinen ja
tal.p. leski Anna Liisa Peltonen Vanhastajaamasta; työm.
Albert Matinp. Hämäläinen ja tal.tr Helena Simontr Torik-
ka Joentaka; kalastaja Tahvo Aataminp. Myöhänen Saaroi-
sista ja tal.tr Amalia Simontr Pullinen Arkuntanhuasta 12;
tal.leskim. Aapro Yrjönp. Karvanen Vanhajaamasta ja palv.
Helena Matintr Meskanen Metsäpirtistä.

Käkisalmen Sanomat 10.4.1924

Laatokan kalastusseurain liitto
Liiton kokous Sortavalassa

Johtokuntaan valittiin Adam Hyytiä, Jalmari Taurén ja Tah-
vo Haapsaari Metsäpirtistä.

Käkisalmen Sanomat 12.4.1924

Sakkolan ja Metsäpirtin kuntain pa-
loapuyhdistyksen vuosikokous
pidettiin tk. 17 p. Vilakkalan majatalossa.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja, herastuomari
Mikko Viskari. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin opet-
taja T. Toiviainen ja sihteeriksi toimitusjohtaja U. Böder-
mann. Luettiin hallituksen ja tilintarkastajain lausunto vii-
me vuoden tileistä sekä myönnettiin tilivapaus. Hallituk-
sen ja tilintarkastajain ehdotuksesta päätettiin tältä vuodel-
ta kantaa vakuutusmaksua 2 mk edesvastuutuhannelta se-
kä 10 p vararahastoon pitämällä vakuutuksille voimassa 50
% korotus vakuutussummasta, joten suoritettava vakuutus-
maksu tulee olemaan 3 mk edesvastuutuhannelta. Yleinen
tarkastus, jolloin vakuutukset järjestetään nykyisiä arvoja
vastaaviksi, pidetään ensi kesänä. Tarkastuksen toimittajik-
si valittiin Sakkolasta A. Viskari ja Metsäpirtistä T. Toi-
viainen sekä varalle tal. Mikko Repo. Tarkastuspalkkioksi
määrättiin 3 mk vakuutukselta, siten että 2 mk maksaa va-
kuutuksen ottaja ja 1 mk maksetaan yhdistyksen kassasta.
Tämän vuoden kannossa kannetaan 2 mk jokaiselta vakuu-
tukselta. Hallituksen jäsenten palkkioksi määrättiin 15 mk
kokouspäivältä ja kyytirahaa kyytitaksan mukaan yhtään-
nepäin. Toimitusjohtajan palkka korotettiin 1500 markasta
2000 markkaa vuodessa. Tilintarkastajain palkkio päätettiin
maksaa laskun mukaan.

Hallituksesta olivat erovuorossa poliisi Juho Pitkänen sekä
varajäsen A. Viskari, jotka valittiin uudelleen. Toimitusjoh-
tajaksi valittiin edelleenkin opettaja U. Bödermann. Tilin-
tarkastajiksi valittiin kirjanpidonopettaja M. Kekki ja opet-
taja T. Toiviainen sekä varalle lautakunnan esimies J. Ee-
va ja maanv. Mikko Pekkanen. Metsäpirtin kunnalle päätet-
tiin suorittaa korvausta palaneesta kassakaapista ja arkistos-
ta yhteensä 4100 mk.

Käkisalmen Sanomat 12.4.1924

Kunnan valtuusto: 26.04.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla, huhtikuun 26 päivänä 1924. Läsnä olivat
kaikki toiset valtuuston jäsenet, paitsi Mikko Tuokko, Juho
Eeva ja August Hatakka.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018



Vuosi 1924 10

2§ Ilmoitettiin, että valtuustonjäseneksi kauppias H Myö-
häsvainajan tilalle on tullut hänen varamiehensä August
Aleksp. Hämäläinen, jonka toimikausi kestää 1925 vuoden
loppuun.

3§ Kunnallislautakunnan esityksestä päätettiin talollisel-
ta Aleksanteri Torikalta ostaa tarvittava maa-ala Korholan
tilalle johtavaa tietä varten kahdentuhannen (2000) mar-
kan hinnalla. Asia jätettiin Kunnallislautakunnan lopullises-
ti päätettäväksi ja kauppakirja allekirjoitettavaksi ja valittiin
kunnallislautak. esimies J. Eeva olemaan kunnan edustaja-
na läsnä sanotun palstan eroittamistoimituksessa.

4§ Koska Raajun-Vaskelan kansakoulun johtokunnan tilin-
tekijä P. Paakkinen on vuoden 1923 sanotun koulun tilin-
päätöksen mukaan vielä tilille kunnan varoja takaisin suo-
rittamatta 2477:05 markkaa, päätti valtuusto vaatia asialli-
sen suorittamaan mainittu rahaerä ensi toukok. 2 päivään
mennessä kunnan rahastolle korkoineen 12% mukaan vii-
pyneeltä ajalta.

5§ Kunnallislautakunnan esityksestä, missä Käkisalmen
kaupunginlääkäri pyytää kunnan sitoumusta palvelijatar
Hilma Piirosen hoitokuluista, päätti valtuusto, ettei asia
kunnan puolelta anna aihetta toimenpiteisiin.

6§ Käsiteltiin kunnallislautakunnan esitys halkojen ostos-
ta noin 5000 sylestä kunnalle Pekonlahtisaha OY:ltä, mit-
kä halot sijaitsevat Viisjoen haarassa. Päätettiin mainituista
haloista tarjota 15 mk. 7x8 jalk. sylestä siten, että 5000 mk
maksettaisiin kauppaa päätettäissä, puolet kauppasummas-
ta tammikuulla1925 ja jäännös joulukuulla 1925. Myyjän
puolelta ei annettu mitään päätöstä.

7§ Juho Tuohiojalle päätettiin myöntää sadanviidenkymme-
nen (150) markan suuruinen laina matka-avustukseksi ta-
kaisinmaksuvelvollisuudella Kunnallislautakunnalle.

8§ Valtuuston jäsen Arvi Ukkonen valtuutettiin t.k. 28 pnä
pidettävässä huutokaupassa maist M Jortikalta ostamaan
kunnalle puimakone "Kullervo 3", jos sen sopivalla hinnalla
saisi ostaa.

9§ Päätettiin läänin Maanmittauskonttorista ensi tilassa ti-
lata maarekisteriote koko Metsäpirtin kunnan tiluksille.

10§ Sofia Pullisen anomuksen johdosta, hänen poikansa
toimittamisesta luonnonparantolaan päätettiin vaatia asial-
liseen nähden lääkärinlausunto, joka osoittaa, millaista hoi-
toa mainitulle sairaalle olisi saatava, ennen kuin valtuusto
ryhtyy enempiin toimenpiteisiin.

11§ Luettiin läänin Maaherran virkakirje 29 helmik. 1924
No 15437, koskeva paikallisteiden rakentamista.

12§ Luettiin Maaherra päätös No 1047, koskeva lautamies-
ten Simo Suden ja Aug. Hämäläisen palkkausta lautamie-
hen toimesta, millä päätöksellä Maaherra on korottanut lau-
tamiesten vuosipalkan 800 markkaan. Päätökseen tyydyt-
tiin.

13§ Luettiin Maaherran päätös No 1576 koskeva 300,000
markan suuruista asutuslaina-anomusta kunnalle, minkä
anomuksen Maaherra on hyväksynyt ja vahvistanut.

14§ Joentaan kansakoulun johtokunnan anomuksesta pää-
tettiin Joentaan ylempään kansakouluun perustaa vakinai-
selle kannalle apuopettajattaren virka ensi elok. 1 päivästä
alkaen, ja maksetaan opettajattarelle kunnanpalkka ja mah-
dollisesti puuttuvat luontaisetujen korjaukset kouluhallituk-
sen hyväksymän kunnan kansakoulun ohjesäännön mukai-
sesti. Valtioavun anojaksi valtuutettiin sanotun koulun joh-
tokunnan puheenjohtaja August Susi.

15§ Selityksen antajaksi Kouluhallitukselle valtuuston pää-
töksestä Aino Loposen ja Salon valitukseen valtuuston
päätöksen johdosta 9 plta tammik. 1924, palkkausasias-
sa valtuutettiin valt.puheenjohtaja Tuomas Toiviainen ja
valt.jäsen Arvi Ukkonen.

16§ Luettiin kouluhallituksen välipäätökset kunnan
kansakoulupiirijako- ja oppivelvollisuuden täytäntöön-
panoehdotuksesta ynnä piiritarkastajan lausunto asiassa
ja päätettiin asia jättää aikaisemmin valitulle toimikun-
nalle, joka tekee muutosehdotuksen kunnanvaltuuston
toukokuussa pidettävälle kokoukselle.

17§ Luettiin Oy Missimax’in kirje tulensammutuslaitteista.
Asia ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

18§ Holhouslautakunnan anomuksesta palkka-asiassa pää-
tettiin, että jäsenten päiväpalkkaa maksetaan 15 mk kokous-
päivältä sekä kyytirahaa 1 mk kilometriltä yhtäänne päin,
puheenjohtajan vuosipalkaksi päätettiin 400 mk vuodessa
tämän vuoden alusta lukien.

19§ Koska on selville tullut, että talonosakas Emanuel Mi-
konp. Hynnä Koukunniemen Kirvesmäeltä on elämässä ko-
tiväen keskuudessa saattanut monenlaista häiriötä ja et-
tä hän hoitaa mielettömästi omaisuuttaan, päätti valtuusto
pyytää piirin nimismiestä ottamaan asiasta lähempää selvää
ja ryhtymään asianvaatimiin toimenpiteisiin, koska näyttää
siltä, että mainittu henkilö ei ole täysin syyntakeellinen.

20§ Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin M Koskivaara ja Aa-
tami Hämäläinen.

vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 26/4 1924.
Matti Koskivaara
Aatami Hämäläinen.

Julki luettu 26/4 1924
Tuomas Toiviainen

Metsäpirtin työväenyhdistys - Vappu
1924
Vappuna 1924 yhdistyksessä oli vähän jäseniä, mutta toi-
mivat innolla. Vappuiltamassa oli yleisöä kohtalaisesti huo-
nosta kelistä huolimatta. Pitäjän molemmat poliisit olivat
saapuvilla, mutta esteittä juhla saatiin viettää.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli tämän vuoden ajan 23.

SDP:n arkisto, Työväen arkisto
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Huutokauppa
Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pidetään Metsäpirtin
Koukunniemessä perjantaina tk. 9 pnä klo 12, tarjoaa al-
lekirjoittanut hakamaata karjalaitumeksi, ensi viljelyskau-
deksi hyvässä kunnossa olevaa peltoa veljan kylvölle ja ensi
kesän heinänkasvun ns. Herranlietteellä joko palstoissa tai
kokonaan. Myönnetään koroton maksuaika. Muista ehdois-
ta lähemmin huutokauppatilaisuudessa. Samalla myydään
noin 1500 kiloa hyvää kylvyheinää pienemmissä erissä kä-
teismaksulla. Huutojen hyväksymisvalta pidätetään.

Simo Ep. Myöhänen

Käkisalmen Sanomat 6.5.1924

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sksta siirtynyt sotapalvelukseen Puikkonen A, Tuokko J.
pvm. 1.4.24.

2. Sktaan liittynyt: Eeva A, 25 sk. patteriin: Hämäläinen M,
Laulajainen E, Hatakka M, Jk. pvm 6.4.24.

3. Skn kiertävästä kivääriammuntapokaalista kilpaillaan
18.5.24 skn ampumaradalla. Kokoonnutaan Ns. talolla klo
2 ip.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 5/1924

Tulvat Laatokalla ja Vuoksella
Useimmat Laatokan satamista tulvan peitossa.

-Vuoksen ja Suvannon vesi korkeammalla kuin viime syk-
synä.

Suvannon laivalaiturit tulvan peitossa. Koukunniemen lai-
valaiturin tulvavesi vienyt mukanaan.

Suvannon vesi on korkeammalla kuin koskaan ennen Su-
vannon laskun jälkeen. Melkein kaikki laivalaiturit ovat ve-
den peitossa. Osa Vaskelan ja Koselan rantalietteistä on ve-
den alla ja useassa paikassa on tulva noussut rantaviljelyk-
sille. Koukunniemen laivalaiturin vei vesi mennessään ka-
toksineen päivineen, joten Suvanto-laivan täytyy nyt yöpyä
Tuokonmäen laiturissa.

Taipaleen satama ja useita Taipaleen kylän taloja tulvan val-
lassa.

Taipaleen sataman laiturilla on vettä noin 20 sm. Vesi on
noussut Taipaleen aholle ja rantapelloille. Neljä taloa on tul-
van vallassa. Jos vesi vielä nousee 10 sm, täytyy asukkaiden
muuttaa taloista pois. Taipaleen maantie on osaksi veden
vallassa ja yksi maantiesilta on särkynyt kokonaan. Vesi on
vienyt Metsäpirtin puoleisen lauttasillan kokonaan. Taipa-
leen niemessä olevaa majakkaa ympäröi vesi joka puolelta.
- Jäät Laatokasta Taipaleen kohdalta lähtivät eilen.

Käkisalmen Sanomat 8.5.1924

Kunnan valtuusto: 19.05.1924

Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla toukok. 19 päivänä 1924 Saapuvilla olivat
valtuutetut: T. Toiviainen, M. Koskivaara, H. Tuokko, H.
Hatakka, A. Viskari, Aug. Hämäläinen, Aug. Susi, Mikko
Tuokko, S. Kähänen, N. Jeremijeff, Aleks. Hämäläinen, S.
Laulajainen, J. Eeva, Aat. Hämäläinen, H. Koskinen, Alek-
sei Tuokko, M. Kiiski, J. Taudén ja Aug. Hatakka sekä kun-
nallislautak. esimies Joos. Eeva. Poissa olivat: A.Ukkonen
ja M.Peltonen.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Luettiin Kunnallislautakunnan tekemä tilikertomus vuo-
den 1923 kunnallisista tileistä sekä kunnan talouden tilasta
ynnä tilintarkastajain lausunto. Tilintarkastajain lausunnon
perusteella hyväksyttiin kunnallislautakunnan ynnä kaik-
kien alitilittäjäin tekemät tilit ja myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus kunnallislautakunnalle, kunnallislautak. esimiehel-
le, sekä kaikille tilivelvollisille muuten, paitsi että Saarois-
ten kansakoulun johtokunnan taloudenhoitaja velvoitetaan
tämän vuoden tilissä tkaisin hyvittämään 150 markkaa esi-
miehen palkasta, mitä hän kunnan päätöksen mukaan ei ole
oikeutettu palkkiokseen nostamaan.

3§ Tilintarkastajain lausunnossaan ehdottama kunnan hätä-
apurahaston lakkauttaminen ja lainojen kunnalle periminen
lykättiin seuraavaan kokoukseen.

4§ E. Toivion stipenttirahaston tilit, joita ei oltu tilintarkas-
tajille aikana jätetty, päätettiin kirkonkylän koulun johto-
kunta jättämään tarkastettavaksi ensi tilassa.

5§ Kirkonkylän kansakoulun johtokuntaan valittiin kaup-
pias H. Myöhäsvainajan tilalle kirkonisännöitsijä Abram
Eeva.

6§ Kunnallislautakunnan esimiehelle päätettiin kuluvalta
vuodelta maksaa palkkaa seitsemäntuhattaviisisataa (7500)
markkaa.

7§ Esitettiin toimikunnan ehdotukset oppivelvollisuuden
täytäntöönpanosta ja kansakoulupiirijaosta, mutta siirretään
asian lähempi käsittely seuraavaan valtuuston kokoukseen.

8§ Luettiin valtuuston tietoon Viipurin läänin Piirimielisai-
raalatoimikunnan kirje huhtk. 25 pltä 1924 No 171.

9§ Luettiin Karjalan kannaksen liiton hallinnon kirje
kunnallismieskurssien toimeenpanosta tämän kesänaikana.
Asia ei antanut aihetta valtuuston puolesta enempiin toi-
menpiteisiin.

10§ Luettiin Maalaiskuntien Kunnallistoimiston kirje kun-
tien asianajotehtävistä, jonka johdosta päätettiin kaikenlai-
sissa asianajotehtävissä, valituksissa, lainanhaku- ja valtio-
napuanomuksissa käyttää Maalaiskuntien liiton Kunnallis-
toimiston apua mikäli mahdollista.

11§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin J Taurén ja S Laula-
jainen

Kokouksen puolesta:
Tuomas Toiviainen

S Laulajainen
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J Taurén

Terenttilän työväenyhdistys
Terenttilän työväenyhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin
30.5.1924. Yhdistys aloitti toimintansa kuluvana vuonna
(perustava kokous oli pidetty 1917). Puheenjohtajana oli V.
Paukku ja sihteerinä J. Tuokko. Tämän jälkeen tästä yhdis-
tyksestä ei ole yhdistysrekisterissä mitään merkintää.

SDP:n arkisto, Työväen arkisto

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Viime Vuosikokouksen päätöksen mukaan annan muis-
tutuksen seuraaville sklsille, jotka ovat lyöneet laimin tä-
män vuoden harjoituksissa käynnin: Peltonen Antti, Hatak-
ka Jalmari, Taskinen Nikolai, Hämäläinen Kustaa, Hämä-
läinen Aug, Myöhänen Ab, Myöhänen H, Hynnä J.

Toivottavasti tulevat jo ensiharjoituksiin, ettei tämäkään
asia vaadi kurinpitolautakunnan kokoontumista.

2. Kun kesäkuussa on järjestetty ainoastaan amp. harjoituk-
sia, niin kehoitan sklsia ajoissa järjestämään asiansa niin,
että joukolla päästään heinäkuun alussa pidettäville leiripäi-
ville Rautuun.

3. Urheilukauden alettua kehoitan sklsia joka keskiviikko
klo 7 ip. kokoontumaan urheilukentälle.

4. Kesäpukuja saa tilata paik. esik:sta.

5. Kiv: puhdistus ja hoito on yhtä tärkeä kuin ’kasvojen pe-
su’.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 6/1924

Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu
Tänään menee Tapparissa rajan yli useita kymmeniä per-
hekuntia inkeriläisiä pakolaisia Metsäpirtistä ilmoitetaan
meille:

Tällä viikolla on inkeriläisiä pakolaisia Pyhäjärveltä, Sak-
kolasta, Valkjärveltä, Raudusta ja Metsäpirtistä kokoontu-
nut Metsäpirtin Tappariin, josta bolshevikien kanssa teh-
dyn sopimuksen mukaan tänään menevät rajan yli palatak-
seen kotiseuduilleen. Melkein kaikilla perheillä on muka-
naan karjaa ym. omaisuutta, jota ovat täällä ollessaan hank-
kineet päästäkseen kotipuolessaan jälleen elämisen alkuun.
Kummankin puolen rajaviranomaiset kokoontuvat tänään
aamupäivällä Tappariin rajan yli kulkua järjestämään.

Käkisalmen Sanomat 7.6.1924

Autoliikenne rajaseudulla vilkastuu
Säännöllinen autoliikenne linjalla Metsäpirtti-Rautu-
Viipuri

Uusia autoja hankitaan linjalle Kiviniemi-Viipuri Kuten
lehtemme viime numerossa julkaistusta ilmoituksesta nä-
kyi, on nyttemmin säännöllinen autoliikenne järjestetty

myöskin linjalle Metsäpirtti-Rautu-Viipuri ja päinvastoin.
Liikennettä välittää viiden hengen henkilöauto ja on mak-
su Metsäpirtistä Viipuriin vain 70 mk hengeltä.

Kiviniemen autoyhtymälle tulee näinä päivinä uusi 20 hen-
gen auto, joka asetetaan kulkemaan joka päivä edestakaisin
Kiviniemen-Viipurin linjalle.

Vuoksen & Suvannon Höyryvene-osakeyhtiön hallinto
päätti eilen pitämässään kokouksessa hankkia isomman
henkilöauton linjalle Kiviniemi-Viipuri. Jos auto saadaan
ostetuksi heti, tulee se välittämään liikennettä mainitulla
linjalla jo tänä kesänä, muussa tapauksessa se hankitaan
vasta ensi kesäksi.

Useita uusia autokauppoja kuuluu olevan tekeillä.

Käkisalmen Sanomat 19.6.1924

Kunnan valtuusto: 28.06.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla kesäk. 28 pnä 1924. Läsnä olivat valtuutetut
M. Koskivaara, Aug. Susi, Aat. Hämäläinen, Aleks. Hämä-
läinen, Heikki Tuokko, H. Hatakka, Aug. Hämäläinen, J.
Taurén, H Koskinen, M. Kiiski, A. Viskari, M. Peltonen, S.
Käkönen, A. Ukkonen ja puheenj. T. Toiviainen, Sal. Lau-
lajainen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Vaskelan-Raajun kansakoulun johtokunnan päätöksen
johdosta toukok. 18 pltä 1924 keskusteltua päätettiin mai-
nitun piirin ylempi kansakoulu edelleenkin ensi lukuvuoden
alusta sijoittaa entiseen koulupaikkaan taloll. Juho Lampun
taloon Raajun kylässä kuudentuhannen markan vuotuista
vuokramaksua vastaan, niillä ehdoilla kuin johtokunta ai-
kaisemmin on vuokralleantajan kanssa sopinut.

3§ Terenttilän piirin alakansakoulun huoneusto Koukun-
niemessä päätettiin vuokrata Kaapre Viililtä viiden vuoden
ajaksi kahdentuhannen markan vuotuisesta vuokrasta joh-
tokunnan esittämillä ehdoilla.

4§ Kunnan tielautakunnan käytettäväksi myönnettiin nel-
jäntuhannen markan suuruinen lisämääräraha tämän vuo-
den aikana käytettäväksi etupäässä Saaroisten ja Kirves-
mäen paikallisteitten korjaamiseen.

5§ Anomus Tauno Yrjönp. Nuoran lähettämisestä Kirvun
Luonnonparantolaan hylättiin.

6§ Luettiin Kouluhallituksen lähetepäätökset No 89 ja 897
kunnan kansakoululaitoksen piirijakoehdotuksesta ja oppi-
velvollisuuden täytäntöönpanosta sekä valtuuston valitse-
man toimikunnan viime toukok. 14 pnä tekemä muutoseh-
dotus. Valtuusto päätti kuitenkin asiaan nähden pysyä syys-
kuun 28 pnä 1924 tekemässään päätöksessä, joten toimi-
kunnan muutosehdotus tuli hylätyksi.

7§ Luettiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätös F. Ontti-
sen verovalituksesta, koskeva vuoden 1922 kunnallisveroi-
tusta.

8§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Ukkonen ja M. Kos-
kivaara.
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Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 28.6. 1924
Matti Koskivaara
Arvi Ukkonen

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sksta siirtynyt sotapalvelukseen Haapsaari M, pvm.
1.6.24.

2. Sksta eronnut Taskinen N, Rajala K, Jk. Myöhänen J, 25
patt. Peltonen M, 22 patt. pvm. 1.6.24.

3. Skn jalkaväki ja patterien osastonväliset viestinjuoksu- ja
köydenvetokilpailut pidetään piakkoin lähemmin määrättä-
vänä päivänä. Kehoitan valmistautumaan. Samalla pidetään
10 km. pyöräilykilpailu. (skn jäsenten välinen).

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 7/1924

Kunnan valtuusto: 28.07.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin Kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla heinäkuun 28 pnä 1924. Saapuvilla olivat
puheenjohtaja T.Toiviainen sekä valtuutetut: M. Koskivaa-
ra, S. Laulajainen, Aug. Hatakka, Aapro Heikinp. Tuokko,
H, Koskinen, A. Viskari, J. Taurén, Aug. Hämäläinen, N.
Jeremejeff, Aug. Susi, Aleks. Hämäläinen, H. Hatakka, M.
Kiiski, Aatami Hämäläinen, S. Käkönen, A. Ukkonen, M.
Peltonen ja kunnallisl. esimies J. Eeva.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Kunnallisvaalien keskuslautakuntaan valittiin kolmeksi
vuodeksi: puheenjohtajaksi rovasti J.K. Sakkinen, jäseniksi
Aleks. Orava, opett. T. Toiviainen, Jooseppi Eeva ja Heikki
Koskinen, sekä varalle Aatami Viskari, Juho Lamppu, Heik-
ki Ap Tuokko ja Juho Ep Eeva.

I ään.alueen vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Nikolai Jeremejeff, jäseniksi Matti Vilkki ja kaupp. E. Lei-
mola varalle Antti Ap. Koppanen, M. Koskivaara ja Pekka
Paavonp. Orava.

II ään alueen puheenjohtajaksi Arvi Ukkonen, jäseniksi Sa-
lomon Laulajainen ja Ville Paukku sekä varalle A Suokas,
S Käkönen ja Mikko Viskari

III ään. alueen puheenjohtajaksi August Hämäläinen, jäse-
niksi Matti Hämäläinen ja Matti Jaakonp. Kiiski varalle J.
Taurén, Matti Ap. Peltonen ja Tahvo Haapsaari.

IV ään. al. puheenjohtajaksi Jalmari Hatakka jäseniksi Juho
Sipronp. Korkka ja August Hp. Hatakka varalle Juho Mar-
tinp. Kuoppa, Antti Ryyppo ja Paavo Paukku.

3§ Kunnallisten verorästien tileistä poistaminen siirrettiin
seuraavaan kokoukseen.

4§ Joentaan kansakoululle päätettiin rakennettavaksi kaivo
ja myönnettiin sanottuun tarkoitukseen tarvittava määrära-

ha. kaivo rakennetaan mäntypuitteilla. Työn suoritus jätet-
tiin kouun rakennuslautakunnan huoleksi.

5§ Tulvavahingon tarkastuksessa olleiden uskottujen mies-
ten palkkioksi päätettiin maksaa kullekin 35 markkaa päi-
vältä.

6§ Opettaja K.A. Sihvon ja kunnan väliseen oikeudenkäyn-
tiin valittiin ja valtuutettiin kunnan puolesta asiata ajamaan
kunnallislautak. esimies Jooseppi Eeva.

7§ Päätettiin, että milloin tila sallii kunnan kansakoului-
hin ottaa oppilaita vieraskuntalaisten lapsista, kunta velkoo
asianomaiselta kunnalta kutakin oppilasta kohti koulukus-
tannusten korvaukseksi yläkansakoulussa 300 markkaa lu-
kuvuodelta, sekä alakansakoulun oppilailta 150 markkaa lu-
kuvuodelta.

8§ Saaroisten kansakoulun johtokunnalle myönnettiin tä-
män vuoden menoarvioon 4000 markan lisämääräraha uu-
nien korjausta varten koulutalolla.

9§ Luettiin Maaherran päätös kaupp. H. Myöhäsen vero-
valituksesta vuodelta 1923 No 26019 millä päätöksellä va-
littajalle asetettu 20300,- veroäyriä on alennettu 74 äyriin.
Päätökseen tyydyttiin.

10§ Luettiin Maaherran päätös No 26020 toiminimi Veljek-
set Myöhäsen verovalituksesta vuodelta 1922, millä päätök-
sellä kunnan asettama 310 veroäyriä on pysytetty. Päätök-
seen tyydyttiin.

11§ Luettiin Maaherran päätös No 26018 Martti Paavonp.
Ahtiaisen verovalituksesta vuodelta 1922 jolla päätöksel-
lä valittajalle asetettu 79 veroäyriä on alennettu 59 äyriin.
Asiasta päätettiin valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valituksen tekijäksi valittiin kunnan puolesta Jooseppi Eeva
ja Heikki Koskinen tai heidän määräämänsä.

12§ Luettiin Maaherran päätös vuoraajanleski Maria Kos-
kivaaran verovalitukseen vuodelta 1922, millä päätöksellä
valittajalle asetettu 239 veroäyriä on alennettu 200 äyriin.
Päätökseen tyydyttiin.

13§ Luettiin Maaherran päätös No 26021 pientilallisen Au-
ne Haapsaaren verovalitukseen vuodelta 1922, millä pää-
töksellä valittajalle asetetut 45 veroäyriä on alennettu 26
äyriin. Asiasta päätettiin valittaa korkeimpaan Hallinto-
oikeuteen. Valituksen tekijöiksi valittiin kunnan puolesta
kunnall. lautak. esimies Jooseppi Eeva ja taloll. Heikki Kos-
kinen tai heidän määräämänsä.

14§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin S. Laulajainen ja H.
Tuokko.

Julkiluettu 28/7 1924
Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 28/7 1924.
Salomon Laulajainen
Heikki Tuokko
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Suojeluskuntatoimintaa
pidettiin sunnuntaina Metsäpirtin nuorisoseuran talolla.
Juhla alkoi urheilukilpailuilla klo 2 iltapäivällä. Kilpailu kä-
sitti suojeluskuntalaisten 5-ottelun ja sai siinä 1. palkinnon
S. Tukia Raudun suojeluskunnasta 345 pisteellä, 2. palkin-
non E. Inkinen Metsäpirtin suojeluskunnasta 340,7 pisteellä
ja 3. palk. Albert Lamppu Metsäpirtin suojeluskunnasta 334
pisteellä.

Ensimmäisen luokan kuntoisuusmerkkiä varten tarvittavat
pisteet kenttäurheilussa sai myöskin M. Paksu Metsäpirtin
suojeluskunnasta ollen hänen pistemääränsä 323.
5000 metrin juoksun voitti V. Köninki 18,24. Toisena oli K.
Paukku 18,35 ja kolmantena A. Kuoppa ajalla 19,06, kaikki
Metsäpirtin suojeluskunnasta.
Ystävyysottelun pesäpallossa Metsäpirtin ja Raudun suoje-
luskuntain kesken voitti edellinen 24 juoksulla 9 vastaan.
Metsäpirtin suojeluskunnan osastojen välisen kiertopalkin-
non köydenvedossa voitti kolmannen kerran 25. suojelus-
kuntapatteri.
10.000 metrin pyöräilyn voitti V. Kiiskilä 21,31. Toisena oli
T. Peltonen 21,40 ja kolmantena A. Ukkonen 21,41 kaikki
Metsäpirtin suojeluskunnasta.

Juhlailtama pidettiin nuorisoseuran talolla. Kun sekakuoro
kanttori M. Jortikan johdolla oli laulanut pari laulua, pu-
hui maisteri T. Orpana niistä vaatimuksista, joita Suomen
itsenäisyyden säilyttäminen asettaa, sekä suojeluskuntain
merkityksestä maan puolustusvalmiudelle. Nti Maria Kuop-
pa esitti onnistuneesti lausuntoa ja kanttori Mikko Jortikka
soololaulua. Väliajan jälkeen oli taaskin kuorolaulua, min-
kä päätyttyä opettaja Alpo Nuora piti pontevan juhlapuheen
niistä ihanteista ja harrastuksista, joita oikealla suojeluskun-
talaisella täytyy olla ja ne tekevät suojeluskunnat vahvoik-
si ja luotettaviksi. Puheen jälkeen laulettiin yhteisesti ”Olet
maamme armahin, Suomenmaa” ja ylioppilas Santeri Vis-
kari lausui runon Döbeln Juuttaalla. Vielä oli ohjelmassa
kuorolaulua sekä näytelmä Lepokoti Rautu, sekä senjälkeen
vilkasta karkeloa.

Yleisöä oli juhlaan saapunut erittäin runsaasti.

Käkisalmen Sanomat 29.7.1924

Kolmen kalastajan kamppailu Laato-
kan myrskyssä
Kalastajavene arvokkaine lasteineen hukkunut, miehet pe-
lastuneet.

Kalastajat kotoisin Metsäpirtistä.

Viime viikon torstaita vasten yöllä lähti kolme venekuntaa
Metsäpirtin kalastajia Salmin Mantsinsaarelta paluumatkal-
le kotia. Kaiken päivää puhaltanut voimakas tuuli kiihtyi
yöllä myrskyksi, joka oli vähällä tuhota erään venekunnan.
Kun nimittäin vene, jossa olivat veljekset Pekka ja Juho Ju-
honpoika Hyytiä sekä Tahvo Aapronpoika Peltonen, aamul-
la puoli seitsemän alkaen, oli päässyt Vossenoin saaren koh-
dalle repesi sen ensimmäinen laita pohjasta irti, joten syn-
tyneestä aukosta vesi tuli tulvimalla veneeseen. Kalastajat
koettivat vaatteillaan tukkia repeämää ja heittivät painolas-
tin, ankkurin ym. veneessä olleet raskaimmat esineet me-

reen, laskivat purjeet alas ja nostivat hätämerkin, sekä suu-
rilla kalakoreilla veneestä vettä ammentamalla pysyttelivät
sitä uppoamasta.

Noin viisi kilometriä edellä ajava venekunta, johon kuului
Juho, Heikki ja Manu Peltonen sekä August Hyytiä huoma-
sikin hätämerkin ja riensi heille avuksi. Kun apuun rientä-
neet olivat jonkun aikaa ajaneet, hävisi uppoava vene hei-
dän näköpiiristään, joten he vaan kompassin avulla löysivät
onnettomuuspaikan. Heidän apunsa tulikin aivan viime het-
kellä, sillä särkynyt vene oli tällöin jo kokonaan vesilastissa
ja siinä olleet kalastajat vain vaivoin pysyttelivät veden pin-
nalla.

Kun apuun rientänyt vene oli jo täydessä lastissa ja kun si-
täpaitsi raivosi ankara myrsky, niin eivät he voineet uppoa-
vasta veneestä pelastaa muuta kuin miehistön ja yhden pur-
jeen, joten meren saaliiksi jäi paitsi venettä, joka oli mil-
tei uusi, vasta toista purjehduskautta käytännössä, myöskin
40 kpl lohiverkkoja kaikkine niihin kuuluvine tarpeineen,
sekä pienempi määrä muita pyydyksiä, vaatteita, taloustar-
peita ym, joiden kaikkien yhteenlaskettu arvo on vähän yli
kymmenentuhatta markkaa, mikä summa, varsinkin tähän
aikaan on vähävaraisille kalastajille suuresta merkityksestä.

Pelastettuaan toverinsa ajoivat kalastajat lähimpään sata-
maan, nimittäin Konevitsaan, johon onnettomuuspaikalta
oli kolmen tunnin ajomatka eli noin 36 km.

Tämän yhteydessä sopii mainita, että onnettomuudessa mu-
kana olleet Hyytiän veljekset joutuivat kesällä 1922 Laato-
kalla venäläisten vangiksi, jotka heitä kolme ja puoli kuu-
kautta kiduttivat useissa Venäjän vankiloissa.

Käkisalmen Sanomat 17.8.1924

Metsäpirtin kalastajaseuran kesäjuh-
laa
vietettiin sunnuntaina tk. 10 pnä Lotteinsaarella.

Yleisöä juhlaan saapui noin puolisentuhatta henkeä. Ilma
oli erinomaisen kaunis, mutta tuuli kovin hiljainen, joten
aikaa säästäen purjehduskilpailuissa määrätystä matkasta
ajettiin vain toinen puoli eli 8 km.

Purjehdukseen otti osaa 10 venettä ja saivat palkinnoita: 1.
p. Simo Juhonp. Hyytiä, aika 40 min 53 sek., 2.p. R. Timof-
fejeffin vene Juho Haapsaaren ohjaamana, aika 43 min 14
sek, 3.p. Aatami Juhonp. Hyytiä, aika 43 min 37 sek, 4.p.
Tahvo Myöhänen, aika 45 min 21 s ja 5.p. Juho Hp. Pelto-
nen, aika 46 min 10 sek.

Soutukilpailuissa 1 km matkalla saivat palkintoja: 1. p.
Martti Jp. Kiiski 7 min 5 sek, 2.p. Aapro Peltonen 7 min
8 sek ja 3.p. Tahvo Peltonen 7 min 31 sek. Kilpailuun otti
osaa viisi soutajaa.

Tuloja juhlasta kertyi kaikkiaan kolmetuhatta markkaa, jo-
ten puhtaaksi tuloksi jää ainakin 1000 mk. Näin ollen voi
juhlan tulosta pitää erittäin tyydyttävänä, josta kiitos kaikil-
le, jotka juhlaan ottivat osaa tavalla tai toisella.

Käkisalmen sanomat 19.8.1924
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Vapaaehtoinen huutokauppa
Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pidetään 4 pnä syysk.
1924 poismuuton tähden, myyn minä allekirjoittanut asuin-
rakennuksen ja tonttimaan yhdessä tahi erikseen. Asuinra-
kennus 3-osainen, sauna, aitta, heiniä noin 1000 kg, 3 hl:n
kylvö kasvavaa perunaa, 2 soutuvenettä, lankkuja ja lauto-
ja, keittiökalusto, sänkyjä, tuoleja ja makuuvaatteita, pöytä,
iso pystykaappi ja piironki ym. Tonttimaa rakennuksineen
sijaitsee erittäin ihanalla paikalla joen varrella. Maksueh-
doista ym. huutokauppatilaisuudessa. Pidätän vallan hyväk-
syä tai hyljätä tehdyt tarjoukset.

Metsäpirtin Koukunniemessä 24 pnä elokuuta 1924

Emanuel Pentinp. Myöhänen

Käkisalmen Sanomat 1924

Kunnan valtuusto: 06.09.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla syyskuun 6 pnä 1924. Läsnä olivat valtuute-
tut: T. Toiviainen, S. Laulajainen, A. Ukkonen, Aug. Susi,
H. Hatakka, M. Kiiski, Joho Eeva, M. Tuokko, Aat. Hä-
mäläinen, M. Peltonen, Aug. Hämäläinen, H. Koskinen, S.
Käkönen, Aug. Hatakka, M. Koskivaara, Aleksei Tuokko,
Heikki Tuokko, kunnallisl. esim. J. Eeva.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Maanviljelystuotannon edistämisrahaston hoidosta pää-
tettiin maksaa rahaston hoitajalle ja kirjanpitäjälle kaksisa-
taa (200) markkaa vuodessa ja hoitokunnan jäsenille 15 mk
kokouspäivältä ja 1 mk kilometriltä kyytirahaa yhtäänne-
päin, kaikki samaten rahaston varoista tämän vuoden alusta
lukien.

3§ Joentaan kansakoulun johtokunta oikeutettiin palova-
kuuttamaan sanotun piirin uusi koulutalo kaikkine raken-
nuksineen Maalaisten Paloapuyhtiössä 300,000:- markan
vakuutussummasta sekä koulun irtaimiston 50,000:- mar-
kasta.

4§ Joentaan kansakoulutalon vastaanottajiksi urakoitsijalta
ja rakennuslautakunnalta valittiin kunnan puolesta talolli-
nen Heikki Manunp. Hatakka ja työmies Juho Tuohioja.

5§ Simo Tuomaanp. Ahtiaiselle Saaroisista, myönnettiin
kunnan rahastosta annettavaksi 500 markan suuruinen lai-
na, hänen vaimonsa toimittamiseksi sairashuoneeseen.

6§ Simo Pellinen Neusaaresta, vapautettiin tämän vuoden
kunnallisverosta kokonaan.

7§ Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankilta päätettiin ottaa
kunnalle viidenkymmenentuhannen (50,000) markan suu-
ruinen vekselilaina kahden kuukauden ajaksi. Vekselin hy-
väksyjäksi kunnan puolesta valtuutettiin Kunnallisl. esimies
Jooseppi Eeva ja valtuustonpuheenj. Tuomas Toiviainen.
Asia julistettiin kiireelliseksi ja pannaan päätös heti toi-
meen.

8§ Kansallis-Osake-Pankin Käkisalmen konttorista päätet-
tiin ottaa viidenkymmenentuhannen (50,000) markan suu-
ruinen vekselilaina kahden kuukauden ajaksi. Vekselin hy-

väksyjiksi kunnan puolesta valtuutettiin valtuuston jäsen
maanvilj. Mikko Simonp. Peltonen ja valtuuston jäsen,
maanvilj. Heikki Aapronp. Tuokko. Asia julistettiin kiireel-
liseksi ja pannaan päätös heti toimeen.

9§ Kunnan v. 1918 perustama tilapäinen ’Hätäapurahasto’
päätettiin lakkauttaa tämän vuoden loppuun mennessä, jon-
ka jälkeen kaikki mainitun rahaston toimet siirtyvät kun-
nanvaltuuston lähemmin päätettäväksi.

10§ Tilapäisen ’Hätäapurahaston’ rahastonhoitaja kauppias
Abram Hatakka tai määräämänsä valtuutettiin tämän vuo-
den lakimääräisinä syyskäräjissä ajamaan joko sopien tai
riitaisesti kaikkia sanotun rahaston velkomusasioita.

11§ Hyväksyttiin Metsäpirtin kunnan valtion tielautakun-
nan tekemä menoarvio vuodeksi 1925 teitten kunnossapi-
dosta, mikä menoarvio päättyy 99,300:- markkaan.

12§ Viipurin läänin Maanviljelysseuran kehoituksesta va-
littiin kuntaan edustamaan syysk. 16 pnä 1924 Kiviniemes-
sä pidettävään kokoukseen Kannaksen Maamieskouluasias-
sa maanvilj. Arvi Ukkonen, ja on valtuusto sitä mieltä, et-
tä maamieskoulu olisi saatava johonkin sopivaan paikkaan
Kiviniemen eteläpuolelle.

13§ Kuluvan syyskuun 30 pnä kihlakunnan kruununvoudin
virkahuoneella pidettävään kyytilaitoskokoukseen valittiin
kunnan edustajaksi kunnallislautak. esimies Jooseppi Eeva.

14§ Luettiin läänin Maaherran päätös kaupanh. Santeri Ol-
likaisen verovalituksesta vuoden 1923 kunnallisverosta mil-
lä päätöksellä valittajalle asetetut 104 veroäyriä on alennet-
tu 80 äyriin. Päätökseen tyydyttiin.

15§ Luettiin läänin Maaherran päätös Adam ja Edvart Hä-
mäläisen verotusvalituksesta vuoden 1923 kunnallisvero-
tuksesta, millä päätöksellä valittajille kummallekin asetetut
37 äyriä on pysytetty ja valitus hyljätty.

16§ Kunnallislautakunnan esimiehen ja siihen yhdiste-
tyn rahastonhoitajan palkaksi päätettiin yhdeksäntuhatta
9,000:- markkaa vuodessa, ensi vuoden alusta lukien, yh-
deksi vuodeksi.

17§ Kunnallislautakunnan esimieheksi ja kunnan rahaston-
hoitajaksi tulevaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin yksimie-
lisesti entinen esimies Jooseppi Eeva.

18§ Kunnallislautakunnan varaesimieheksi valittiin yksi-
mielisesti kauppias Abram Hatakka.

19§ Kunnallislautakunnan jäseneksi valittiin erovuorossa
oleva Mikko Viskari Terenttilästä uudelleen.

20§ Kirkonkylän kansakoulun johtokuntaan valittiin ero-
vuorossa oleva Eeva uudelleen ja Jalmari Hatakan tilalle
Heikki Ap Tuokko.

21§ Saaroisten kansakoulun johtokuntaan valittiin erovuo-
rossa olevat Heikki Albertinp. Peltonen ja August Hämäläi-
nen.

22§ Terenttilän kansak. johtokuntaan valittiin erovuorossa
oleva Heikki Laulajainen uudelleen ja Em. Ukkosen tilalle
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Simo Hynnä.

23§ Joentaan kansak. johtokuntaan valittiin erovuorossa
olevat Antti Ryyppö ja Juho Sipronp. Korkka.

24§ Vaskelan-Raajun kansk. johtokuntaan valittiin Jooseppi
Lamppu uudelleen ja P. Paakkisen tilalle Heikki Koskinen.

25§ Maanviljelysrahaston johtokuntaan valittiin erovuoros-
sa olevat Simo Ukkonen ja Mikko Juhonp. Ahtiainen.

26§ Köyhäinhoitohallitukseen valittiin Matti Kiiski ja Juho
Sipronp. Korkka uudelleen.

27§ Kunnan metsälautakuntaan valittiin entiset jäsenet Ar-
vi Ukkonen, Jalmari Hatakka, Jaakko Hyytiä, sekä varalle
Heikki Ap. Tuokko ja Salomon Käkönen.

28§ Kulovalkean sammutustyön johtajiksi valittiin entiset:
Albert Hp. Hämäläinen Martinkorholasta ja Mikko Tuokko
Taipaleesta, sekä varalle Antti Ap. Koppanen Koselasta ja
Simo Tp. Ahtiainen Viisjoelta.

29§ Piirimiehiksi valittiin:
1)Raajun piiriin esim. Pekko Nuutinp. Korpelainen, jäse-
niksi Juho Paksu ja Juho Jäske, varalle Pekko Jäske.
2)Koukunniemen piiriin esim. Matti Loponen jäseniksi Vil-
le Niukkanen ja Matti Jp. Myöhänen varalle K. Viili.
3)Taipaleen piiriin: esim. Salomon Laulajainen jäseniksi
Lauri Laulajainen ja Aatami Suokas, varalle Heikki Tp.
Karjalainen.
4)Koselan piiriin esim. Tuomas Matinp. Tuokko, jäsen:
Heikki Eeva ja Aleks. Hp. Orava, varalle Jopi Pasuri.
5)Metsäpirtin piiriin esim. Martti Matinp. Paussu jäsenik-
si T.V. Leimonen ja Simo Martinp. Tuokko, varalle Aapro
Paussu.
6)Hatakkalan piiriin esim. Juho Hinkkanen, jäseniksi Heik-
ki Hämäläinen ja Antti Ryyppö, varalle Salomon Haapsaari.
7)Sunikkalan piiriin esim. Aapram Hämäläinen, jäsenik-
si Kaapre Korkka ja Salomon Hämäläinen varalle Aapro
Myöhänen.
8)Joentan piiriin esim. Heikki Matinp. Puikkonen jäseniksi
Juho Martinp. Torikka ja Juho Mp Paukku, varalle Juho Sp
Paukku.
9)Viisjoen piiriin esim. Paavo Tuomaanp. Ahtiainen, jäse-
niksi Matti Juhonp. Hyytiä ja August Peltonen, varalle Tah-
vo Laulajainen.
10)Vanhajaaman piiriin: esim. Taavetti Mp Hämäläinen ja
Antti Repo, varalle Simo Ap. Hämäläinen.

30§ Taksoituslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Joo-
seppi Eeva, varapuheenjohtajaksi Heikki Albp. Peltonen ja
sihteeriksi Matti Koskivaara ja sihteerin varamieheksi Mik-
ko Tuokko sekä edellisten lisäksi taksoituslautakunnan jäse-
niksi: kunnallislautakunta kokonaan ja lisäksi Kosta Tuok-
ko Lapanaisista, Aatami Nuora Koukunniemestä, Kaapre
Simonp. Haapsaari Metsäpirtistä, Juho Meskanen Hatak-
kalasta, Mikko Simonp. Peltonen Korholanjaamasta, Tahvo
Pullinen Joentakaa, Manu Aataminp. Myöhänen Arkuntan-
hualta, Juho Kurri Saaroisista, Matti Maununp. Hämäläinen
Vanhajaamasta, Mooses Kiiski Korholan Salosta, tullivarti-
ja Evert Hänninen Saunasaaresta.

31§ Tutkijalautakuntana ensivuoden verotuksessa toimii

kunnanvaltuusto.

32§ Lainajyvästötoimikuntaan valittiin kolmeksi vuodeksi
entiset Mikko Tuokko, Salomon Käkönen ja August Hämä-
läisen tilalle Aleksanteri Simonp. Hämäläinen.

32§ Ensi vuonna toimivan taksoituslautakunnan puheenjoh-
tajalle ja sihteerille päätettiin maksaa 25 mk ja jäsenille 15
mk toimi- tai kokouspäivältä.

33§ Kirkonkylän kansakoulun johtokunnan anomus sähkö-
valon hankkimisesta koululle siirrettiin seuraavaan kokouk-
seen.

34§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aatami Hämäläinen
ja Mikko Tuokko.

Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen
Pöytäkirja tarkastettu, oikeaksi havaittu
Metsäpirtissä 6pnä syyskuuta 1928
Mikko Tuokko
Aatami Hämäläinen

Ilmoitus ampumakilpailuista
Käkisalmen, Suvannon ja Valkjärven alueiden sk:n Paikal-
lispäälliköille.

Tiedoksi Piiriesikunnalle, sekä Käkisalmen ja Suvannon
Aluepäälliköille.

Ampumakilpailut ’Koivulan pokaalista’ pidetään Valkjär-
ven sk:n ampumaradalla 21.9.24 klo 1 ip. Osanottoilmoi-
tukset, joista tulee käydä selville osanottajan suku ja etuni-
met sekä sk. arvo, lähetettävä 20.9.24 mennessä Valkjärven
Paikallispäällikölle. Myöhemmin tulleita ilmoituksia ei ote-
ta huomioon.

Laulajainen
Aluepäällikkö

Suojeluskunnan arkisto

Osuustoiminta
Metsäpirtin Vaskelaan perustettu osuuskassa

Elokuun 31 p pidettiin Metsäpirtin Vaskelassa kokous, jossa
päätettiin perustaa paikkakunnalle osuuuskassa. Tilaisuu-
teen oli saapunut runsaasti paikkakuntalaisia sekä niiden li-
säksi Kannaksen osuuskassojen tarkastaja O. Elsinen, maa-
talousneuvoja H. Toropainen ja Petäjärven emäntäkoulun
johtaja, agronomi H. Karttunen.

Ennen kokouksen alkamista piti hra Elsinen puheen selos-
taen siinä osuustoiminnan ja erikoisesti osuuskassojen mer-
kitystä maatalouden kohottajana.

Pienen keskustelun jälkeen aloitettiin varsinainen kokous,
jonka puheenjohtajaksi valittiin hra Elsinen ja sihteerik-
si M. Koskivaara. Kokous hyväksyi osuuskassan nimeksi
yksimielisesti Vaskelan osuuskassa. Osuuskassan säännöik-
si hyväksyttiin Pellervo-seuran mallisäännöt. Osuuskassan
toiminta-alueina tulevat olemaan Vaskelan, Raajun, Metsä-
pirtin ja Terenttilän koulupiirit.
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Osuusmaksuksi määrättiin 250 mk, joka suoritetaan 25 mk
erissä vuosittain. Vararahastoa tulee olla 25.000 mk.

Sääntöehdotuksen hyväksymisen jälkeen toimitettiin ni-
mien kirjoitus sopimuskirjaan. Osuuskassan hallitukseen
valittiin Matti Koskivaara, Juho Jäske, Simo Hynnä, Ville
Paukku ja Juho Paksu sekä varalle Mikko Heimonen, Aleks
Olkkonen ja Emmanuel Hynnä.

Osuuskassan hallituksella oli kohta samassa paikassa en-
simmäinen kokous, jossa hallituksen puheenjohtajaksi va-
littiin Juho Jäske ja varapuheenjohtajaksi Ville Paukku. Kir-
janpitäjäksi valittiin Matti Koskivaara.

Kokouksen päätyttyä piti maatalousneuvoja H.Toropainen
laajan ja mielenkiintoisen esitelmän osuustoiminnasta.

Osuuskassan perustamisesta on koituva paljon hyötyä tä-
män syrjäseudun maatalousväestölle. Mainittakoon, että sa-
maan kylään on jo aikaisemmin perustettu sonniosuuskun-
ta, jonka säännöille parhaillaan haetaan vahvistusta. Tarkas-
tusyhdistys päätettiin herättää uudelleen henkiin.

Käkisalmen Sanomat 9.9.1924

Piispantarkastus Metsäpirtissä
Piispantarkastus Metsäpirtin seurakunnassa toimitettiin tk.
4 ja 5. pnä.

Ensimmäisenä tarkastuspäivänä toimitettiin seurakunnan ti-
lien ja kirkonkellojen tarkastus. Toisena päivänä oli varsi-
nainen seurakunnallinen tarkastus kukilla koristetussa kir-
kossa jumalanpalveluksineen ja kuulusteluineen ja muodos-
tui se erikoislaatuiseksi juhlapäiväksi, jossa tilaisuudessa
oli piispan edustajana tuomiorovasti A.V. Kuusisto, apu-
naan asessori, tohtori U. Paunu ja notariona Kerimäen kap-
palainen, pastori Pirinen. Lisäksi olivat tilaisuuteen saapu-
neet kirkkoherra Salo ja past. Heinikainen Raudusta, pas-
tori Vilkman Sakkolasta, lääninrovasti Helén Käkisalmel-
ta, kirkkoh. Forss Kaukolasta ja pastori Vikman Pyhäjär-
veltä melkein kaikki ottaen osaa toimituksen suorittamiseen
kirkossa. Jumalanpalveluksessa hoitivat alttaripalveluksen
pastorit Heinikainen ja Vikman. Seurakunnan kirkkoherra,
rov. J.K. Sakkinen saarnasi aiheesta ’Luopukoon jokainen
vääryydestä, kun Herran nimeä mainitsee’.

Saarnan jälkeen tervehti tuomiorovasti alttarilta seurakun-
taa puhuen hengellisten aarteiden etsimisen tarpeellisuudes-
ta ja kuinka ne ihminen voi löytää sanan kautta Jeesuksessa
Kristuksessa. Väliajan jälkeen toimitettiin kuulustelu rippi-
koulunuorison sekä lasten kristillisyyden tiedoissa ja luku-
taidossa ja totesi toht. Paunu selostuksessaan, että lukutaito
sekä raamatunhistorian ja kristinopin tieto oli tytöillä pa-
rempi kuin pojilla ja huomattavasti parempi kansakoulun
käyneillä kuin koulun käymättömillä. Tuomiorovasti selos-
ti seurakunnan kirkkoherran kertomuksen seurakunnan ti-
lasta lausuen kiitossanoja siitä, mitä hyvää on ja lempeäs-
ti nuhdellen elämän varjopuolista, rohkaisten ja kehoittaen
jatkuvaan seurakunnalliseen työhön sekä sisäiseksi raken-
nukseksi että ulkoiseen, jatkuvaan laupeuden harjoittami-
seen. Lopuksi todettiin, ettei seurakunnalla ollut mitään ai-
hetta muistutuksiin papistoa tai muita seurakunnan palveli-
joita vastaan eikä päinvastoin. Senjälkeen puhui vielä toh-
tori Paunu 1 Joh. 5:4-5 johdosta maailman ja sen himo-

jen voittamisesta uskon kautta. Loppupuheen piti kirkkoh.
Forss ilmestyskirjan viimeisen luvun 17. jakeen johdosta
tulemisesta Herran luo aarteiden, onnen ja ilon omistami-
seen, minkä jälkeen tuomiorovasti päätti juhlallisuudet alt-
tarilta kehoituspuheella ja loppurukouksella. Lopuksi vei-
sattiin virsi 349:6,7, mihin päättyi kauan monen läsnäolijan
mielessä pysyvä, sytyttävä ja herättävä juhlatilaisuus.

Käkisalmen Sanomat 11.9.1924

Pakinaa
Metsäpirtissä oli häät. Sellaista näet sattuu.

Nykyaikaisiin suomalaisiin häätapoihin, ei mitenkään lailla
määrättyihin, mutta totutuksi tulleisiin ja kokemuksen vah-
vistamiin kuuluu kaksi ohjelmanumeroa:
1) ryyppääminen ja
2) tappeleminen.

Emme ole tutkimuksista huolimatta onnistuneet selvittä-
mään mikä näistä on päänumero. Nyt ilmoittaa kuitenkin
valpas metsäpirttiläinen kirjeenvaihtajamme, ettei Metsä-
pirtissä suoritettu ohjelmanumero kahta. Sattuneesta syys-
tä Sattuuhan sitä sellaistakin. Oikeus ohjelman muutokseen
pidätetään. Ilmoittavat yksinpä biografiteatteritkin.

Metsäpirtissä siis vain ryypättiin. Kirjeenvaihtajamme ko-
ruton kertomus kuuluu: ’Viinakkaat häät Metsäpirtissä oli-
vat tk. 14 pnä ns. Pilkkatiellä, jossa melkein kaikki häävie-
raat olivat niin tukkihumalassa, etteivät enää kyenneet tap-
pelemaankaan, yksinpä pienet lapsetkin olivat humalassa.’

Siinä on siis syy metsäpirttiläisten häitten yksitoikkoisuu-
teen ja ohjelman puutteeseen. Pätevä syy, täytyy myöntää.
Kirjeenvaihtajamme ilmoituksesta kuultaa, noin kauniisti
sanottuna, rivien välistä se, että halua tappeluun kyllä oli,
mutta sattuneesta ja ilmoitetusta syystä, kykyä puuttui. Tä-
mä on yksi niitä harvinaisia, jaa, oikeastaan ainokaisia ta-
pauksia, jolloin viinan tilille voidaan laskea jotakin hyvää-
kin. Viina sen esti, ettei osa häävieraista joutunut lautoihin
ja toinen osa rautoihin.

Onpahan se ajankuva, joka tapauksessa. Häävieraat, lapset-
kin mukana, niin humalassa, ettei tappelemaankaan kyet-
ty. No on jo. Suomen kansa kulkee kirkasta ja leviää tietä
pitkin sinne, kussa on itku, hammastenkiristys ja virolaista
pirtua, mutta ei tippaakaan vettä. Sinne se kulkee, siitä on
todistuksena nämä metsäpirttiläiset häätkin.

Ja sitten kirjeenvaihtajamme jatkaa:

’On merkille pantava, että Metsäpirtti näihin asti on jok-
seenkin säilynyt spriitulvan vaikutuksilta, mikä on koko-
naan luettava tarmokkaan nimismiehen ansioksi. Nyt on
spriitulva päässyt löytämään tiensä Metsäpirtinkin syrjäi-
semmille sopukoille, joten kieltolaki alkaa olla voimassa
Metsäpirtissäkin niinkuin muuallakin.’

Mitäpä me siihen lisäisimme. Kieltolaki on siis saapunut
Metsäpirttiinkin. Hieman ihmeellisissä merkeissä kylläkin.
Mutta saapunut kuitenkin. -’Karjalassa’.

Posse

Käkisalmen Sanomat 20.9.1924
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Kuva 1: Suvannon alueen harjoitusohjelma lokakuussa
1924.

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sktaan liittynyt: Peltonen J, Tuokko J, Viskari H, pvm.
1.8.24.

2. Sotapalveluksesta saapuneet: Inkinen E, Susi T, Eeva H,
pvm. 1.8.24.

3. Sotapalvelukseen siirtyneet: Kiiskilä V, Korpelainen J,
Ahtiainen M, pvm. 1.9.24.

4. Kiv.öljyä ja rasvaa on saapunut varastoon. Hakiessa pitää
olla pullo ja rasvarasia mukana.

5. Skn kiertävistä kiv. ja pistooli-ampumapokaalista kilpail-
laan lokakuun aikana lähemmin määrättynä päivänä.

6. Pitkän kesäloman jälkeen kehoitain kaikkia sklsia saapu-
maan harjoituksiin, että jokainen voi tarkoin oppia uuden
harjoitusohjesäännön.

7. Arpajaiset pidetään 5.10.24. seuran talolla alkaen klo 1
ip.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 10/1924

Uusi myymälä Paukunmäelle
Keskiviikkona, tk. 15 pnä avaamme uuden myymälämme
Paukunmäen kylässä Paavo Kuopan talossa, jonka arvoisien
kuluttajien huomioon suljemme, Metsäpirtin Osuuskauppa
r.l.

Uusi kansakoulu Metsäpirtissä

Kuva 2: Joentaan koulun rakennustyömaa 1924

Metsäpirtin Joentaan kansakoulu vihitty tarkoitukseensa
Metsäpirtin Joentaan piirin uuden kansakoulun vihkiäiset
toimitettiin tk. 6 pnä. Harvinaisen suurilukuisen yleisön pai-
kalleen asetuttua alettiin juhlallisuus veisaamalla virrestä
285 neljä ensimmäistä säkeistöä, jonka jälkeen vihkimäpu-
heen piti seurakunnan kirkkoherra, rovasti J.K. Sakkinen
puhuen samalla kansakoulun suuresta merkityksestä nuori-
son ja lasten kasvattajana tietoon ja toimintaan päättäen pu-
heensa onnentoivotuksella ja rukouksella. Puheen jälkeen
lauloi tilapäinen kuoro kanttori Jortikan johdolla ’Herra
Luoja taivasten’ ja ’Herra taivahan’. Laulun jälkeen puhui
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, opettaja T. Toiviainen sii-
tä, kuinka kunnat yleensä ovat saaneet suorittaa raskaita uh-
rauksia koulujen rakentamiseen ja ylläpitoon, mutta kuin-
ka siitä huolimatta Metsäpirtin kunta on ymmärtämyksel-
lä suhtautunut kansakouluun koskaan tinkimättä ja auliisti
myöntänyt kouluille enemmän kuin monet muut rajaseudun
kunnat. Samalla puhuja kiitti kunnan puolesta koulun ra-
kentajaa erikoisen huolellisesti suoritetusta rakennustyöstä,
sekä rakennuslautakuntaa, joka on saanut paljon vaivaa näh-
dä koulun aikaansaamiseksi paikkakunnalle selvitellen sa-
malla maamme kansakoulujen vaiheita ja sen viimeaikais-
ta nopeata kehitystä, sanoi puhuja tässä työssä uhrattavan
tulevaisuuden kylvölle, josta hedelmät nousevat vuosikym-
menien perästä. Miten kylvö tehdään, sen mukaisia tulevat
hedelmät. Toivoi, että tässäkin uudessa rajaseudun koulus-
sa kylvettäisiin lujalle uskon perustukselle Jumalan sanan
ollessa ainoana johtotähtenä.

Tämän jälkeen laulettiin virsi 409, jonka päätyttyä opett.
Toiviainen tervehti uutta sisarkoulua Terenttilän koulun
puolesta, opett. Ilm. Laulajainen Metsäpirtin kirkonkylän
koulun terveisissä kehoitti ahjoa vaalimaan ja ahkerasti ta-
komaan Suomen tulevaksi onneksi. Opett. Virolainen ter-
vehti Saaroisten koulun puolesta puhuen lasten vanhemmil-
le kotikasvatuksen tärkeydestä ennen kouluaikaa ja sen kes-
täessäkin. Vielä oli uuden koulun oppilaiden laulua, jonka
jälkeen juhlatilaisuudet lopetettiin virrellä 350.

Yllä kerrottu Joentaan koulu on Metsäpirtin ja melkein
koko Kannaksen upeimpia kouluja, rakennettu uusimpien,
kouluhallituksen hyväksymien piirustusten mukaan. Ala-
kerrassa sijaitsevat johtajan ja apuopettajattaren sekä ala-
kansakoulun opettajattaren asunnot ynnä uudenaikainen ti-
lava koulukeittola lukuisine säiliöineen ja kellareineen. Ylä-
kerrassa sijaitsevat kolme tilavaa luokkahuonetta ylä- ja yk-
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si luokkahuone alakansakoulua varten sekä tilava oppilai-
den virkistyshuone.

Koulun rakensi urakoitsija T. Tikka suorittaen rakennustyön
kaikkea tunnustusta ansaitsevalla tavalla ja erikoisella huo-
lellisuudella. Koulutalo ulkorakennuksineen on tullut mak-
samaan yli 300.000 markkaa.

Käkisalmen Sanomat 14.10.1924

Kunnan valtuusto: 18.10.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla lokakuun 18 pnä 1924. Läsnä olivat valtuu-
tetut T. Toiviainen, M. Peltonen, Aleksei tuokko, Nikolai
Jeremejeff, H. Koskinen, S. Käkönen, Aug. Hämäläinen, J.
Taurén, M. Kiiski, M. Tuokko, Aug. Hatakka, M. Koskivaa-
ra, Heikki Tuokko, A. Ukkonen, Aug. Susi, H. Hatakka ja
A. Viskari.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Luettiin Metsäpirtin Sähköosuuskunnan r.l. anomus saa-
da kunnan alueella asettaa matala- sekä korkeajännityssäh-
köjohtoja. Anomukseen päätti valtuusto suostua.

3§ Kirkonkylän kansakoulun johtokunnan anomuksen joh-
dosta, että kunta hankkisi sanotulle koululle sähkövalon,
päätettiin, että jos aijottu sähköosuuskunta perustetaan ja
se tulee toimimaan, kunta osallistuu hankkeeseen osuus-
kunnan osakkaana sikäli kuin kysymys koskee kirkonky-
län kansakoulun ja kunnantalon valaisemista. Valtuuston jä-
sen Matti Koskivaara valtuutetaan kunnan puolesta ajamaan
asiaa sähköosuuskunnassa ja tekemään päätöksiä kunnan
nimissä.

4§ Luettiin Viipurin läänin Maanviljelysseuran kirjelmä vii-
me syysk. 2 pltä koskeva valtion lainan hankkimista tulva-
vahingoista kärsimille, ja päätti valtuusto Maanviljelysseu-
ralle ilmoittaa vahinkojen suuruuden kunnan alueelta sekä
pyytää saatavaksi lainaa vähintään sen määrän, minkä syy-
nin mukaan on tulvavesi vahinkoja tuottanut. Asiaa ilmoit-
tamaan ja lainaa kunnan nimissä anomaan, sekä lainasitou-
mukset kunnan puolesta allekirjoittamaan ja lainan nosta-
maan valtuutettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Tuo-
mas Toiviainen.

5§ Luettiin raittiutta harrastavain kansalaisten Kiviniemes-
sä viime elok. 24 pnä pitämän kokouksen pöytäkirja, se-
kä saman kokouksen toimeenpanevan jaoston kirje syysk.
16 pltä, koskeva ehdotusta kunnan osallistumisesta kuntien
yhteisten raittiuspoliisien palkkaamiseen. Valtuusto hylkäsi
ehdotuksen aiheettomana.

6§ Luettiin Maalaiskuntien liiton kirja; "Miten voitaisiin
kansakoulujen rakennus- ja kunnossapitokustannuksia vä-
hentää."

7§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirje viime syysk. 13 pl-
tä, jonka johdosta valtuusto päätti olle edustajaa valitsemat-
ta.

8§ Luettiin läänin Maaherran päätös viime elok. 13 pltä No
26918 koskeva kaupp. H. Pärssisen verotusvalitusta vuoden
1923 veroituksesta, millä päätöksellä Maaherra on valituk-

sen hylännyt.

9§ Kuisman hallussa olevalla paikallistiellä Valtion maan-
tieltä Terenttilästä Kirvesmäen rantaan päätettiin toimittaa
katselmus, missä määrin O.Y. Granit on puolustuslaitteita
rakentaessa raskaita kuormia ajattamalla saattanut tietä epä-
kuntoon, sekä kääntyä Valtioneuvoston puoleen korvausa-
nomuksella. Katselmuksen toimittajiksi päätettiin pyytää
piirin nimismies S. Reiman ja valtion tielautakunnan pu-
heenjohtaja Jooseppi Eeva, sekä valtioavun anojaksi valtuu-
tettiin kunnan tielautakunnan puheenjohtaja Arvi Ukkonen.

10§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aug. Susi ja Heikki
Koskinen.

Vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen

Tarkastettu ja oikeaksi havaittu
Metsäpirtissä 18 pnä lokak. 1924
August Susi
Heikki Koskinen

Sähköosuuskunta perustettu Metsä-
pirttiin
Voima-asema rakennettu veljekset Myöhäsen omistamaan
Koselan koskeen Metsäpirtin kirkonkylässä on perustettu
sähköosuuskunta, jonka tarkoituksena on hankkia jäsenil-
leen sähköä valoksi ja voimaksi. Veljekset Myöhänen on
rakennuttanut omistamaansa Koselan koskeen voimalaitok-
sen, johon on asetettu 45 hevosvoimainen dynamo.

Tk. 20 pnä pidetyssä Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouk-
sessa käsiteltiin sähköosuuskunnan anomus saada kunnan
alueelle asettaa matala- ja korkeajännitysjohtoja. Anomuk-
seen valtuusto päätti suostua. Samalla käsiteltiin Kirkon-
kylän kansakoulun johtokunnan anomus, että kunta ottaisi
koululle sähkövalon. Valtuusto päätti, että kunta ottaa hank-
keeseen osaa osuuskunnan osakkaana sikäli kuin kysymys
koskee Kirkonkylän kansakoulun ja kunnantalon valaise-
mista.

- Valtuuston jäsen Matti Koskivaara valtuutettiin kunnan
puolesta ajamaan asiaa sähköosuuskunnassa sekä tekemään
päätöksiä kunnan nimessä.

Käkisalmen Sanomat 25.10.1924

Pirtutakavarikko Metsäpirtissä
Ovela pirtukauppias pidätetty

Viime lauantai-iltana matkusti Kiviniemestä laivalla Met-
säpirttiin tuntematon liikemies ja asettui Metsäpirtin maja-
taloon yöpymään. Aavisteltiin kuitenkin vieraan liikkuvan
luvattomilla retkillä, jonka tähden nimismies Reiman lähet-
ti poliisin majataloon ottamaan vieraasta selvää. Kun vie-
raan matkatavarat näyttivät paketeissa epäilyttäviltä, pidä-
tettiin ne tarkastukseen. Tällöin huomattiin, että Viipurista
Kiviniemeen osoitettu matkapakaasina N:lla 9458 kulkenut
paketti - nelikollinen silakoita - olikin nelikkoon pakattuna
12 pulloa pirtua. Käsipakaasina tavattiin pehmeän tyynyn
sisälle käärittynä 4 litran kanisteria ja 4 pulloa pirtua, joten
koko pirtumäärä oli noin 13 litraa.
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Sunnuntaiaamuna toimitetussa kuulustelussa sanoi mies
olevansa entinen merimies Tuomas Sorvali Seiskarista ja
ostaneensa pirtut Seiskarin rannikolla virolaisesta mootto-
rialuksesta 11 markalla litra, kaupatakseen niitä nyt Metsä-
pirtissä. Nimismies Reiman pidätti tavarat ja päästi Sorva-
lin vapaalle jalalle. Sama henkilö on kertoman mukaan pari
viikkoa sitten liikkunut Metsäpirtissä valokuvaajana, tietys-
ti silloin ottaen pirtutilauksia vastaan.

Käkisalmen Sanomat 1.11.1924

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sotapalvelukseen siirtynyt Repo A, Ahtiainen V ja Hyy-
tiä A, pvm. 15.10.24.

2. Sotapalveluksesta saapunut Viskari J, 15.10.24.

3. Huomautan vielä sklsille että kiv. ja kaikki sk.varusteet
on ehdottomasti ennen sotapalvelukseen lähtöä eli erotessa
sksta tuotava puhtaina varastoon.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 11/1924

Salakalastusta Metsäpirtissä
Sosialistinen kunnanvaltuusmies valtion lohiapajille

Viime torstaina huomattiin Metsäpirtissä Koukunniemen
kosken alapuolella valtion kalavesillä kaksi onkimiestä.
Älyttyään tulleensa huomatuksi kiiruhtivat salakalastajat
toiselle rannalle, missä toinen hävisi metsään. Toinen saa-
tiin kuitenkin pidätetyksi ja tunnettiin hänet taloll. Juho Es-
konpoika Eevaksi Metsäpirtin Koselan kylästä. Vähän myö-
hemmin löydettiin pakolaisten jäljiltä lohi, haavi, onki ja
kalastajain hattu, jotka kaikki takavarikoitiin. Eeva, joka on
sosialistinen valtuuston jäsen ollen viime vuoden kunnan-
valtuusmiesvaaleissa sosialistien yhteisehdokkaana, selitti
pidätettäessä, että hän oli ollut mukana saadakseen pois ve-
neensä, joka oli häneltä viety.

Mutta silminnäkijöitä on, jotka voivat todistaa nähneensä
juuri mainitun Eevan nostaneen salakalastetun lohen venee-
seen.

Käkisalmen Sanomat 8.11.1924

Luotettavaisuuspyyntö
Salmin rajavartiosto, Pitkäranta

Salmin Rajavartiosto pyytää Suojeluskunnan Esikunnan
lausuntoa Metsäpirtin pitäjän kylässä asuvasta työmies
Heikki Juhonp Immosen (synt 106.1902) poliittisesta luo-
tettavaisuudesta ja kuntoisuudesta.

Käskystä
Rossi
S.K.Adjutantti

Suojeluskunnan arkisto 11.11.1924

Kunnan valtuusto: 15.11.1924

Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnan talolla marraskuun 15 pnä 1924. Läsnä olivat
A.Tuokko, M. Peltonen, J. Eeva, Aleks. Hämäläinen, M.
Kiiski, S. Laulajainen, Aat. Hämäläinen, Aug. Hämäläinen,
A. Viskari, H. Koskinen, S. Käkönen, A. Ukkonen, H. Ha-
takka, Aug. Susi, N. Jeremejeff, H. Tuokko, J. Taurén ja T.
Toiviainen sekä Aug. Hatakka.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Joentaan kansakoulun rakentajan urakoitsija Toivo Ti-
kan anomus saada korvausta kärsimästään urakkatappiosta
koulun rakentamisesta, päätti valtuusto 10 äänellä 9 vastaan
hylätä kaiken korvauksen myöntämisen.

3§ Kunnan karjakon Aino Härkösen anomus, saada 100
markan palkanlisäys kuukaudessa viime toukok. alusta lu-
kien hylättiin.

4§ Rajasotilas Albert Lampun verovalitukseen vastausta
antamaan maaherran virastoon valittiin kunnallisl. esimies
Jooseppi Eeva ja valtuuston puheenjohtaja T. Toiviainen.

5§ Luettiin Maaherran viraston lähettämä ehdotus vuoden
1925 aikana Viipurin läänissä luontaissuorituksina sota-
väelle annettavien valmiin ruoan, ruokatarpeiden, rehujen
sekä kuivikkeiden hinnoiksi ja hyväksyttiin muuten sellaisi-
naan paitsi että ehdotetaan Metsäpirtin kuntaan nähden ko-
rotettavaksi ruisjauhot 3:50 kg, heinät 1:mk ja kaurat 2: mk
kg; koska mainitut tarvikkeet valtuuston mielestä on hinnoi-
tetut liijan alhaisiksi.

6§ Leski Vilhelmiina Nokelaisen anomus, saada kunnal-
ta jatkuva, vuotuinen 200 markan suuruinen laina, hyväk-
syttiin laina myönnettäväksi. Asian järjestää kunnallislau-
takunta, Hankkimalla lainan saajalta vastaavat sitoumukset
lainan takaisin saamiseksi.

7§ Luettiin Viipurin l. Maanviljelysseuran kirjelmä sähköis-
tämisasiaa, mutta ei tehty mitään päätöstä.

8§ Raudun kunnanvaltuuston puheenjohtajan kirjelmän joh-
dosta kunnanlääkärin asiassa, valtuutettiin valtuuston pu-
heenjohtaja T. Toiviainen ja kunnallislautak. esimies J. Eeva
neuvottelemaan lääkäri Malmgrenin sekä tarpeen vaaties-
sa Raudun kunnan kanssa ehdoista, miten lääkäri saataisiin
Metsäpirtissä käymään sekä jättämään ehdotuksen aikanaan
kunnanvaltuuston ratkaistavaksi.

9§ Hyväksyttiin Terenttilän kansakoulun johtokunnan eh-
dotus koulun oppilaiden vaatetusavustuksesta tämän vuo-
den aikana.

10§ P. Paakkisen velkakirjan suoritusta kunnalle päätettiin
odottaa tämän vuoden loppuun asti, jonka jälkeen lunasta-
maton velkakirja pannaan uloshakuun.

11§ Joentaan kansakoulun rakentajalle urakoituja Toivo
Tikalle päätettiin yksimielisesti kunnanrahastosta heti ti-
laisuuden salliessa suorittaa hänelle aiheutuvista korko-
tappioista koulun rakentamisen aikana kymmenentuhatta
markkaa, ehdolla, että hän luopuu kaikista muista vaati-
muksista kuntaan nähden. Asia julistettiin kiireelliseksi.

12§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aatami Hämäläinen
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ja August Hämäläinen.

Vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 15/IX 1924.
August Hämäläinen
A. Hämäläinen

Ylläolevan pöytäkirjan yhdennessätoista pykälässä päätet-
tyyn asiaan olen tyytyväinen ja luovun kaikesta korvaus-
vaatimuksesta Metsäpirtin kuntaan nähden.

Toivo Tikka.
Urakoitsija.

Vakoilija pidätetty Metsäpirtissä
Viikko sitten pidätettiin Metsäpirtissä Kajaanista kotoisin
oleva, Kajaanin sissipataljoonassa palvellut entinen soti-
las Heikki Mustonen, joka kaiken todennäköisyyden mu-
kaan on harjoittanut vakoilua Venäjän hyväksi. Pidätetyltä,
joka passitettiin Terijoelle kuulusteltavaksi, tavattiin jouk-
ko arvokkaita asiapapereita, joista täysin selviää hänen
syyllisyytensä. Toimitettava tutkimus selvittänee tarkem-
min asian.

Käkisalmen Sanomat 2.12.1924

Ilmoituksia
Iltaman toimii Saaroisten nuorisoseura ”Valistus” Metsäpir-
tin nuorisoseuran talolla sunnuntaina joulukuun 7 pnä al-
kaen klo 6 i.p.

Ohjelmassa mm. hauska 3-näyt. näytelmä ’Lääkäri vastoin
tahtoansa’. Yleisöllä on siis jälleen yksi iloinen ilta tiedos-
sa. Tervetuloa!
Saaroisten n.s. Valistus
Metsäpirtin sähköistäminen

Maaheralta anotaan lupaa sähkölaitoksen perustamiseen ja
johtoverkkojen rakentamiseen kunnassa. Metsäpirtin Kir-
konkylän Sähköosuuskunta r.l. sekä toiminimi Veljekset
Myöhänen, kummankin kotipaikka Metsäpirtin pitäjä, oli-
vat läänin maaherralta anoneet lupaa sähkölaitoksen ra-
kentamiselle ja sähkövirran jakamiselle mainitussa pitäjäs-
sä. Sähkövirta kehitetään Veljekset Myöhäsen omistamassa
myllylaitoksessa, jossa aikaisemmin rakennetun turbiinin ja
myllylaitteiden välisestä valta-akselista otetaan voima hih-
napyörävälityksellä 25 kwr kiertovirtageneraattoriin, joka
on rakennettu kestämään 80 prosenttia kierrosluvun nousua
ja varustettu yhteenrakennetulla herätinkoneella jännitys-
säätäjineen. Generaattori tulee asetettavaksi myllyn toiseen
kerrokseen rakennettuun tomutiiviisti suljettuun osaan, jon-
ne myöskin asetetaan generaattoritaulu aparaatteineen. Ge-
neraattorin jännitys täysin kuormitettuna on 380/220 W.

Myllyltä vedetään päälinjat, toistaiseksi matalajännitysjoh-
toina, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti, jos virranottajia
runsaammin ilmoittautuu, korkeajännityslinjoina kirkkaas-
ta elektrolyyttisestä kuparista porsliinieristäjille montteerat-
tuina Metsäpirtin Kirkonkylään jossa sähkövirtaa jaetaan
noin 140 valopisteelle. Nyt suunniteltujen linjojen suunnat
selviävät lähemmin anomukseen liitetystä kartasta ja tulevat

linjat Metsäpirtin Kirkonkylän Sähköosuuskunnan r.l. hal-
tuun.

Pylväät, joihin eristäjät kuparilankoineen kiinnitetään, ovat
päälinjalla noin 9,5 m korkeat ja haaralinjoilla n. 7,5 m kor-
keat ja pylväitten väli 45-50 m. Teiden ylimeno tapahtuu
3 eri kohdassa ja rakennetaan ylimenot sääntöjen määrää-
mällä tavalla murtovarmoiksi 16 mm kuparista. Linjojen
samoinkuin valopisteidenkin montteeraus suoritetaan seu-
raamalla Suomalaisten Teknikkojen Sähköteknillisen Klu-
bin sähkölaitosten rakentamisessa käytettäväksi hyväksy-
miä ohjeita. Anomukseen on liitetty Metsäpirtin kunnan
kunnanvaltuuston lausunto, jossa kunta ilmoittaa suostu-
vansa siihen, että Metsäpirtin Sähköosuuskunta rl. olettaa
kunnan alueelle matala- ja korkeajännityssähköjohtoja. Joh-
toverkko suureksi osaksi valmis

Metsäpirtin Sähkölaitos, jonka rakentamiseen ryhdyttiin jo-
ku aika sitten, on jo niin valmis, että H. Myöhäsen perillis-
ten kauppatalo on jo sähköllä valaistu ja Kirkonkylään vie-
tävä johto valmistuu tällä viikolla. Sähkön ottajia näyttää
ilmestyvän paljon enemmän kuin ensin oli laskettu, joten
laitoksesta tulee hyvin kannattava.

Käkisalmen Sanomat 9.12.1924

Kunnan valtuusto: 22.12.1924
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla, jouluk. 22 päivänä 1924. Läsnä olivat pu-
heenjohtaja T. Toiviainen sekä valtuutetut: S. Laulajainen,
H. Tuokko, H. Hatakka, Aug. Susi, J. Eeva, A. Viskari, Aug.
Hämäläinen A Ukkonen, M. Koskivaara, Aleks. Hämäläi-
nen Aug. Hatakka, Aleks. Tuokko S. Käkönen.

1§ Kokous tunnustettu lailliseksi.

2§ Ilmoitettiin läänin Maaherran kuulutuksesta valtuuston
tietoon, ketkä henkilöt on määrätty toiminaan tulo- ja omai-
suusverolautakunnan jäseninä. Maaherran viraston määrää-
minä.

3§ Jäseniksi tulo- ja omaisuusverolautakuntaan kunnan
puolesta valittiin vuodeksi 1925 maanvilj. Simo Ukkonen
Kirvesmäeltä ja August Hatakka Hatakkalasta sekä varalle
Salomon Käkönen ja Martti Kuoppa.

4§ Kunnallislautakunnan tekemä tulo- ja menoarvioehdo-
tus vuodeksi 1925 hyväksyttiin lautakunnan ehdottamassa
muodossa.

5§ Luettiin rov. J.K. Sakkisen, H. Eevan ym kirjelmä
kunnankirjasto-asiasta, jonka johdosta valittiin toimikunta
laatimaan seikkaperäisen ehdotuksen kunnan kirjastoasian
järjestämiseksi. Toimikuntaan valittiin rov. J.K. Sakkinen
kokoonkutsujana, sekä jäseniksi Fil. Kuoppa, T. Toiviainen,
Aug. Susi, Matti Koskivaara ja Ilmari Laulajainen.

6§ Luettiin Metsäpirtin Suojeluskunnan anomus avustuk-
sen myöntämisestä paikallisen suojeluskunnan avustuksek-
si vuodeksi 1925. Valtuusto päätti 12 äänellä 5 ääntä vastaan
myöntää Suojeluskunnan avustukseksi kuusituhatta (6000)
markkaa.

7§ Kunnallisverotuksesta annetun lain sallima lapsivähen-
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nys päätettiin kuudeksisadaksi ja yleisvähennys tuhannek-
sikahdeksaksisadaksi (1800) markaksi.

8§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirje No 17 koskeva kurs-
sien toimeenpanoa ja osanottoa kurssien. Asia ei antanut ai-
hetta enempiin toimenpiteisiin.

9§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirje No 20, jonka joh-
dosta "Maalaiskunta"lehti päätettiin tilata Kunnanvaltuus-
ton ja kunnallislautakunnan jäsenille sekä köyhäinhoitolau-
tak. puheenjohtajalle.

10§ Valtuustolle ilmoitettiin kunnallisvaalien keskuslauta-
kunnan toimesta, että joul. 4pnä toimitetussa vaalissa on
erovuorossa olevien valtuutettujen tilalle tullut valituksi
Koskinen, Heikki Taurén, Jalmari Viskari, Aatami Viskari,
Mikko Orava, Aleks. Susi August ja Pauku Eile sekä Kun-
nan tilientarkastajaksi Hatakka Abram ja Kuoppa Filemon.

11§ Viipurin l. Maanviljelysseuran neuvottelukokoukseen
Imatralle kuluvan kuun 29 ja 30 pnä valittiin kunnan edusta-
jaksi valtuuston puheenj. T. Toiviainen ja maanv. Matti Kos-
kivaara.

12§ Luettiin Ville Paukun anomus kunnallisen ulosottomie-
hen toimen perustamisesta. Asia lykättiin seuraavaan ko-
koukseen ja valittiin valt. puheenjohtaja T. Toiviaisen ja ta-
loll. Arvi Ukkonen siihen mennessä tiedustamaan Metsä-
pirtin seurakunnan ja Sakkolan Metsäpirtin Paloapuyhdis-
tyksen mielipidettä, suostuvatko ne yhtymään kunnalliseen
ulosottomieheen ulosottoasioissa Metsäpirtissä.

13§ Luettiin Kouluhallituksen lähetepäätökset No 2881 ja
2882, ja jätettiin asiat aikaisemmin valitun toimikunnan
harkittavaksi ja ehdotettavaksi seuraavaan kokoukseen.

14§ Kunnallislautak. esityksestä päätettiin Pekka Antinp.
Myöhänen vapauttaa kokonaan saamastaan 700 markan lai-
nasta kunnalle sekä takausmiehet sitoumuksestaan. Köy-
häinhoitolautakunta pitkäköön harkintansa mukaan huolta,
että sanottu Myöhänen ei pääse hukkaamaan omaisuuttaan,
että se jää korvaukseksi kunnalle avustuksen antamisesta.

15§ Kunnallislautak. esityksestä päätettiin Maaherran viras-
tolta pyytää, että kunnan alueella kaikenlaisten nurkkatans-
sien toimeenpanijoille ja talon luovuttajille sellaisiin tarkoi-
tuksiin määrättäisiin viidestä kahteenkymmeneen päiväsak-
koon nouseva rangaistus. Perustellun anomuksen Maaher-
ralle jättäminen jätettiin Kunnallislautakunnalle.

Vastalause pöytäkirjan 6§:ään. "Kun suojeluskunnat ovat
teoillaan jo riittävän selvästi todistaneet, että niiden tär-
keimpänä tehtävänä on koittaa estää maassamme kansan-
valtaista kehitystä, on suojeluskuntalaitos puhtaasti luok-
kalaitos ja on sellaisenaan kansanvaltaiselle elämällem-
me vaarallinen laitos. Kun köyhän kuntamme varoja on
jo aikaisemmin myönnetty suojeluskunnalle yli satatuhat-
ta markkaa, joita kootaan veroina vähävaraisilta maksajilta
eikä kukaan järkevästi ajatteleva ihminen voi sanoa, että se
minkä uhraamme asekulttuurin hyväksi, ei olisi turmioksi
kansallemme.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esitän 6 pykälässä
tehtyä päätöstä vastaan vastalauseeni. Mikko Tuokko.

16§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Aug. Susi ja Aug. Hämäläinen.
Vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen
Pöytäkirja tarkastettu 22.12.1924
August Hämäläinen
August Susi

Viipurin Suojeluskuntapiirin Piiriesi-
kunnan kirje
Metsäpirtin paikallispäällikölle

Piiriesikunta tiedoittaa, että Päällystökoululla Tuusulassa
3-12.1.1925 pidettävään sk.upseeritutkintoon osanottajak-
si on hyväksytty J. Laulajainen ja on hänen 3.1.25 klo 12
päivällä ilmoittauduttava sotilastarkastaja Wingvistille.

Luottokuljetussseteli meno- ja paluumatkaa varten ko-
tiasema - Kerava ja takaisin kirjoitetaan Yliesikun-
nan laskuun merkitsemällä takasivulle ’SK.ups.tutkinto,
Pääll.kouluutusvaroista’.

Piiripäällikkö
Adjutantti

Suojeluskunnan arkisto, 29.12.1924

Metsäpirtin suojeluskunnan vuosiker-
tomus v. 1924 toiminnasta
SK-alue:

Metsäpirtin Suojeluskunnan alue käsittää Metsäpirtin pitä-
jän, Viipurin SK piirin Suvannon alueella. Muutoksia ei ole
tapahtunut alueella.

P.llikkö:

Paikallispäällikkönä toiminut vuoden 1924 Vääpeli Jortik-
ka.

P.esikunta:

Paikallisesikuntaan valittiin vuosikokouksessa Kaupp Ei-
no Leimola, Liikemies Tahvo Peltonen, Konstaapeli Mikko
Peltonen, Yliopp Ilmari Laulajainen. Yllämainituista Eino
Leinola toimi Talouspäällikkönä ja Konst Mikko Peltonen
Kansliapäällikkönä. Liikemies Peltonen ja yliopp Laulajai-
nen neuvotttelevana jäsenenä Esikunnassa.

P.esikunnat:

Esikunnan kokouksia on pidetty 6 viime vuoden aikana.
Kokouksissa tehty pöytäkirja, pykäliä yhteensä 24, joissa
on päätetty Skn juoksevista asioista. Kokouksissa ovat läs-
näolleet kaikki esikunnan jäsenet paitsi T. Peltonen 2dessa.

Skn jäsenluku:

Sktaan liittyneitä uusia ja siirtyneitä sotapalveluksesta ja
muista Sknista: Aktiivi jäseniä on viime vuoden aikana yht
29. Ak Skta eronneita ja siirtyneitä sotapalvellukseen ja Sk-
tiin yht 21, joten jäsenmäärä on kasvanut 8deksalla aktiivi
jäsenellä ja on tällä kertaa akt jäsen määrä 144 ollen edel-
lisenä vuodena 136. Kannattavia jäseniä on 9, jotka ovat
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maksaneet Jäsenmaksunsa. Edellisenä vuodena 13.

Kouluutus:

Skta on Patteripääll Laulajainen Ilmari ollut Tuusulassa
kaksi kuukautta kestävillä Päällystö kursseilla. Kivennaval-
la 10 pvää kestävillä Tyk Alipäällystö kursseilla on Skta ol-
leet Peltonen T, Inkinen E, Söder H, Pekkanen H ja Paukku
I, joista Metsäpirtin Tyk harjoituksien jälkeen tapahtunees-
sa luokkavaatimuksien tutkinto kuulustelussa 13.11.-24 lä-
päsivät luokka I a vaatimukset tyk Peltonen T, Inkinen E,
Söder H, Pekkanen H ja Eva H. II luok kuntoisuus merkkiä
suoritettu kiv ammunnassa viime vuoden aikana 13.

Urheilu:

Urheilu harrastus on ollut myös vireellä kesän aikana var-
sin enemmän. Hiihtokilpailuja pidetty 2det. Urheilu kilpai-
luja pidetty kesällä kahdet, joissa oli Sku viisiottelu, jossa
suoritettiin luokka I a vaatimuksia. Ja suorittivat seuraavat:
Inkinen Eino, Paksu M, Lamppu Albert ja Kuoppa H. Pe-
säpalloa pelattu huomattavasti, joten saatiinkin otella Käki-
salmessa, voittoja joukossa ja sijoittautuen Sktina toiselle
tilalle piirin suojeluskta. Kivääri ampujan kiertopalkinnon
voitti haltuunsa Veikkomäki Lauri. Pistooli ampumis kier-
topalkinnon voitti haltuunsa Tuokko U. edellä mainituis-
ta palkinnoista kilpailtiin ainoastaan kerta viime vuotena.
Köyden veto pokaalin voitti vuodeksi haltuunsa 25 Skpatt
joukkue.

Saniteetti:

Saniteetti puolesta huolehti Sanit korpr Sam. Myöhänen.
Sklla on ensi siteet jok miestä varten. 3me pakettia Sanit.
tarpeita: veitsi, pihdit ja 2 saniteettilaukkua.

Omaisuus:

Lahjoituksia on Sk saanut.

Viranomain:

Kurinpito:

Kurinpito lautakunta ei ole kokoontunut vuoden aikana
vaikka olisi pitänyt jo muutama kerta kokoon tua keskus-
telemaan Sk pukujen väärin käytöstä, mutta jäi se tämän
vuoden asiaksi. Jos Sk pukuja havaitaan vielä väärin käyte-
tään.

Juhlien pito:

Juhlia ja iltamia pidetty neljät ja talvijuhlien aikana järjeste-
ty hiihtokilpailut. Ja kesä juhlien aikana urheilukilp. Juhlien
rahatulot yhteensä on Smk 2.813,20.

Kirje v:

Suojeluskunnalle saapunut kirjeitä, julkisia 225 ja salaisia
36, yht 261. Skta lähtenyt kirjeitä, julkisia 411 ja salaisia
45, yht 456.

Skkehitys:

Suojeluskunnan kehitys on edistymään päin. Harjoituksissa
käynti on suuressa määrässä kasvanut entisestään ja on tämä

ilahduttava asia, kun otamme huomioon, että juuri harjoi-
tuksien kautta saamme ainoastaan Sknssa sotilaallisen tah-
don nousemaan. Mutta löytyy vielä Skssa sellaisia, jotka ei-
vät juuri viitsi tulla harjoituksiin. Olkoon kehoituksena, että
tänä alkavana vuonna täyttävät velvollisuutensa Saapumalla
harjoituksiin. Varusteiten hoitoon ja kiv puhdistuksiin vie-
läkin suurempaa huolta. Kehoitan Sklaisia tutkimaan tark-
kaan Kannaksen vartiot. Niissä ilmenee paljon oppia hoita-
maan Sknta saamiaan Valtion ja Suojeluskunnan varusteita.
Skta puku on aivan kuin Juhla puku. Skn harjoittelu päi-
vät on kuin Juhlapäivät. että niinä päivinä ainoastaan pide-
tään Skn pukua ja varusteita. Vanha tuttu, monasti lausuttu
ja kirjoitettu lause, mutta mielessä pidettävä. Kiitän Skun-
nan puolesta niitä Sklaisia, jotka vaivojaan säästämättä saa-
puvat aina harjoituksiin ja hoitavat varusteensa hyvin.

Metsäpirtin Lotat ovat olleet huolehtimassa harjoitus päivi-
nä Sklaisten ruuan laitosta. ja olleet apuna juhlien tehtävis-
sä, lausuttakoon kiitokset heille siitä.

Esikunnan puolesta
Jortikka
paikallisp

Suojeluskunnan arkisto
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Henkilöluettelo

Ahtiainen, A, 9
Ahtiainen, Mikko, 16
Ahtiainen, Oskari, 3, 5
Ahtiainen, Simo, 15, 16
Ahtiainen, Y, 9

Bödermann, U, 9

Eeva, A, 11
Eeva, Abram, 11
Eeva, Antti, 9
Eeva, J, 9
Eeva, Jooseppi, 1, 2, 4, 6, 7, 15
Eeva, Juho, 20
Eeva, M, 2
Eeva, Matti, 9
Elsinen, O, 16

Hällfors, V, 9
Hämäläinen, Aatami, 4
Hämäläinen, Adam, 15
Hämäläinen, Albert, 9, 16
Hämäläinen, Antti, 9
Hämäläinen, Aug, 10, 12
Hämäläinen, August, 15
Hämäläinen, Emma, 2
Hämäläinen, J, 2
Hämäläinen, Kustaa, 12
Hämäläinen, M, 11
Haapsaari, Juho, 9, 14
Haapsaari, Tahvo, 9
Hatakka, Abram, 15
Hatakka, Aino, 2, 3
Hatakka, Albert, 6
Hatakka, Anna, 2
Hatakka, Heikki, 15
Hatakka, Jalmari, 12, 16
Hatakka, M, 11
Hatakka, Maria, 2
Heimonen, Mikko, 17
Hiisiä, Matti, 3
Hynnä, Emanuel, 10
Hynnä, Emmanuel, 3, 17
Hynnä, J, 12
Hynnä, Simo, 16, 17
Hyytiä, Aatami, 9, 14
Hyytiä, August, 14
Hyytiä, Heikki, 4, 6
Hyytiä, Jaakko, 16
Hyytiä, Juho, 14
Hyytiä, Lempi, 3
Hyytiä, Pekka, 14
Hyytiä, Simo, 14

Immonen, Heikki, 20
Immonen, Juho, 3

Jääskeläinen, V, 8
Jäske, Juho, 17
Jortikka, Mikko, 2

Käkönen, Salomon, 16
Köninki, V, 14
Karttunen, H, 16
Karttunen, Hanna, 5
Karvanen, Aapro, 9
Kekki, M, 9
Kiiski, Martti, 14
Kiiski, Matti, 16
Kiiskilä, M, 9
Kiiskilä, V, 14
Kiuru, T, 9
Kivistö, Impi, 2
Koppanen, Antti, 16
Korkka, Juho, 16
Korpelainen, Jalmari, 3
Koskinen, 22
Koskinen, Heikki, 16
Koskivaara, Matti, 1, 5, 7, 8, 16, 19
Koskivaara, Simo, 5
Kuoppa, Anna, 2
Kuoppa, E, 2
Kuoppa, Maikki, 2
Kuronen, M, 2
Kuusisto, A V, 17

Lamppu, A, 2
Lamppu, Jooseppi, 16
Laulajainen, E, 11
Laulajainen, H, 2
Laulajainen, Heikki, 15
Laulajainen, I, 2
Laulajainen, U, 6
Lauljainen, E, 2
Leimola, Eino, 22
Leinonen, Josefiina, 9
Leppänen, Heikki, 1
Loponen, Aino, 10
Loponen, Toivo, 9

Meskanen, Helena, 9
Mustonen, Heikki, 21
Myöhänen, 19
Myöhänen, A, 12
Myöhänen, Emmanuel, 15
Myöhänen, H, 7, 12, 21
Myöhänen, Pekka, 22
Myöhänen, Simo, 11
Myöhänen, Tahvo, 9, 14

Nuora, Tauno, 2

Olkkonen, Aleks, 17
Ollikainen, Santeri, 15
Orava, Mikko, 22

Pärssinen, H, 19
Paakkinen, J, 2
Paakkinen, P, 20
Paakkinen, Pekka, 5
Pajari, J, 6
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Paksu, Juho, 17
Paksu, M, 2
Paksu, Väinö, 3
Paukku, J, 9
Paukku, K, 14
Paukku, Ville, 17, 22
Paunu, U, 17
Pekkanen, A, 6
Pekkanen, Mikko, 9
Pellinen, Simo, 15
Peltonen, Aapro, 14
Peltonen, Anna Liisa, 9
Peltonen, Antti, 12
Peltonen, E, 9
Peltonen, Heikki, 1, 4, 8, 14, 15
Peltonen, Juho, 14
Peltonen, Manu, 14
Peltonen, Mikko, 5, 15
Peltonen, T, 2, 14
Peltonen, Tahvo, 14
Piironen, Heikki, 6
Piironen, Hilma, 10
Pitkänen, Juho, 9
Pullinen, Amalia, 9
Pullinen, Sofia, 10

Reiman, 19
Reiman, S, 19
Ryyppö, Antti, 16

Söder, A, 6
Sakkinen, J K, 18
Sihvo, K A, 6
Sihvo, K. A., 7
Soininen, 8
Sorvali, Tuomas, 20
Susi, Aapro, 3
Susi, Aleks, 22
Susi, August, 7, 10
Susi, Juho, 3
Susi, Kaisu, 2
Susi, Simo, 10
Susi, V, 2

Taskinen, Nikolai, 12
Tauren, Heikki, 22
Tauren, J, 4
Tauren, Jalmari, 9
Tikka, Toivo, 20
Timofejeff, D, 2
Timofejeff, J, 6
Timofejeff, R, 14
Timofejeff, Y, 6
Toiviainen, Tuomas, 1, 6, 7, 9, 15
Torikka, Helena, 9
Toropainen, H, 16
Tuohioja, Emil, 3
Tuohioja, Juho, 10, 15
Tuokko, Heikki, 15
Tuokko, Mikko, 16

Ukkonen, Arvi, 1, 2, 7, 10, 16
Ukkonen, Simo, 16

Verkkomäki, L, 2
Viskari, A, 9
Viskari, Aatami, 22
Viskari, Adam, 7
Viskari, Jalmari, 22
Viskari, Mikko, 15
Vuorela, V, 6
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Metsäpirtin kunnanvaltuuston poytäkirjat

1924
1924-01-09, 1
1924-02-09, 3
1924-03-08, 6
1924-03-27, 8
1924-04-26, 9
1924-05-19, 11
1924-06-28, 12
1924-07-28, 13
1924-09-06, 15
1924-10-18, 19
1924-11-15, 20
1924-12-22, 21
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Laatokkaa koskevat artikkelit

1924
Kalastusmajakat ja -satamat Laatokalla, 8
Kolmen kalastajan kamppailu Laatokan myrskyssä,

14
Laatokan kalastajin yhteistoiminta, 8
Laatokan kalastusseurain liitto, 9
Tulvat Laatokalla ja Vuoksella, 11
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Inkeriläisiä käsittelevät artikkelit

1924
Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu, 12
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Salakuljetusta ja rajaa koskevat artikkelit

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018


