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Kirjoituksia Metsäpirtistä vuonna
1925
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.

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sotapalvelukseen siirtynyt Peltonen T, Koskivaara S,
Puikkonen H, pvm. 7.12.24.

2. Loponen J eronnut sksta pvm. 1.12.24.

3. Kuronen M siirtynyt Raudun sktaan pvm 1.12.24.

4. Sktaan liittynyt: Paksu V. Aapronp. 1 jk, Paksu V. Antinp.
2 jk, Haapsaari A, Pajari O 22 sk.patteriin, Eeva T, Hynnä
E 25 sk.pattr. pvm. 8.12.24.

5. Skn vuosikokous pidetään N.s. talolla Loppiaisena 6 p:nä
tammik. 1925 klo 2 ip. Kehoitan sklsia joukolla saapumaan.

6. Skn iltama on Loppiaisena vuosikokouksen jälkeen. Al-
kaa klo 6 ip.

7. Muistutan sklsille vielä: siirtyessään sksta pois, on va-
rusteet tuotava puhtaina ja siistittynä varastoon, eikä niin-
kuin Matti Kuronen jättää varusteet aivan likaisina veressä
ja tahrassa, (nähtävästi käyttäen sk. pukua jahtipukuna) ja
kiv. aivan ruosteessa.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 1/1925

Suomen Sotilas-lehden saajat
Oy Suomen Sotilas
Helsinki

Kiittäen arvoisasta lahjoituksestanne Metsäpirtin Suojelus-
kunnalle saamme täten lähettää alla luetellut nimiluettelon
osoitteineen, joille Suomen Sotilas lahjanumerot saapuu.

Simo Jp Myöhänen, Rautu Koukunniemi
Juho Jortikka, Sakkola Taipale
Juho Paksu, Rautu Raaju
Paavo Viskari, Rautu Kosela
Aapro Kuoppa, Metsäpirtti K.K.
Inkinen Eino, Metsäpirtti Tappari
Manu Paksu, Metsäpirtti Joentaka
Tuohioja Eemil, Rautu Korlee
August Simonp Ahtiainen, Metsäpirtti Viisjoki
Eemil Hämäläinen, Metsäpirtti Tappari

Jortikka
Paikallispäällikkö

Suojeluskunnan arkisto, 2.1.1925

Pöytäkirja Metsäpirtin suojeluskun-
nan vuosikokouksesta
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin Sk:n vuosikokouksessa 6 pnä
tammikuuta 1925.

1 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sk-sotilas Arvi
Hyytiä ja kirjuriksi Arttur Peltonen.

2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Viskari ja Väinö
Paukku.

3 § Luettiin sk:n vuosikertomus ja hyväksyttiin se sellaise-
naan.

4 § Esitettiin sk:n tilit ja tilikertomus v:lta 1924 ja myön-
nettiin Esikunnalle ja tilintarkastajille tili- ja vastuuvapaus.

5 § Esitettiin kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, joka sel-
laisenaan hyväksyttiin.

6 § Päätettiin valita Esikunnan jäsenet lippuäänestyksellä
ja tulivat ääntentarkistuksen jälkeen valituiksi: Eino Leimo-
la 32:lla, Ilmari Laulajainen 30:llä, Mikko Peltonen 29:llä,
Tuomas Toiviainen 28:lla ja varalle Tahvo Peltonen vanh
27:llä ja Arvi Ukkonen 20:llä äänellä.

7 § Tilintarkastajiksi valittiin rovasti Sakkinen ja Oskari
Haapsaari ja varalle Paavo Viskari ja Väinö Susi.

8 § Kurinpitolautakuntaan tulivat valituiksi Juho Jortikka,
Manu Paksu ja Simo Myöhänen sekä varalle Tahvo Pelto-
nen (nuorempi) ja Aapro Susi.

9 § Aluepäällikkö Suden ehdotuksesta valittiin erikoinen
ampumakasvatuslautakunta edistämään ampumataidon ke-
hitystä sk:ssa ja tulivat valituiksi Kirkonkylästä Adolf Susi,
Korleesta Emil Tuohioja, Joentakaa Manu Paksu, Tapparis-
ta Lauri Verkkomäki, Viisjoelta Mikko Peltonen, Koselasta
Paavo Viskari, Raajusta Juho Paksu, Koukunniemestä Simo
Joosepinpoika Myöhänen ja Taipaleesta Juho Jortikka. 10
§ Valittiin 5-henkinen urheilulautakunta huolehtimaan ur-
heilukasvatuksesta sekä hoitaa omaisuutta toimikunta. Va-
lituiksi tulivat: Manu Paksu, Albert Lamppu, Eino Inkinen,
Paavo Viskari ja Artturi Peltonen.

11 § Päätettiin valita Esikunnan avuksi iltamien ja huviti-
laisuuksien järjestämisessä 10-henkinen toimikunta ja tuli-
vat siihen valituiksi: Ilmari Laulajainen, Manu Paksu, Os-
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kari Haapsaari, Emil Tuohioja, Jooseppi Viskari, Matti Eva,
Väinö Susi, Artturi Peltonen, Aapro Kuoppa ja Ernest Susi.

Kokouksen puolesta

Artturi Peltonen, kirjuri
Arvid Hyytiä, puh. joht.

Suojeluskunnan arkisto, 6.1.1925

Metsäpirtin suojeluskunnan vuosiko-
kous
oli nuorisoseuran talolla loppiaisena.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin konstaapeli Arvi
Hyytiä ja kirjuriksi yliopp. Artturi Peltonen. Luettiin suo-
jeluskunnan vuosikertomus ja hyväksyttiin se sellaisenaan.
Esitettiin suojeluskunnan tilit ja tilikertomus v:lta 1924 ja
myönnettiin esikunnalle ja tilintekijöille tili- ja vastuuva-
paus. Esitettiin kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, joka
semmoisenaan hyväksyttiin. Esikunnan jäseniksi valittiin
suljetuilla lipuilla Eino Leimola, Ilmari Laulajainen, Mik-
ko Peltonen ja Tuomas Toiviainen, varalle Tahvo Peltonen
(vanhempi) ja Arvi Ukkonen. Tilintarkastajiksi valittiin ro-
vasti J.K. Sakkinen ja Oskari Haapsaari, varalle Paavo Vis-
kari ja Väinö Susi.

Kurinpitolautakuntaan tulivat valituiksi Juho Jortikka, Man-
ne Paksu ja Simo Myöhänen, varalle Tahvo Peltonen (nuor.)
ja Aapro Susi.

Aluepäällikkö Suden ehdotuksesta valittiin erikoinen
ampumakasvatuslautakunta ampumataidon kehittämiseksi.
Siihen tulivat valituiksi Aapeli Susi, Emil Tuohioja, Manu
Paksu, Simo Myöhänen ja Juho Jortikka.

Urheilulautakuntaan valittiin Manu Paksu, Albert Lamppu,
Eino Inkinen, Paavo Viskari ja Artturi Peltonen.

Esikunnan avuksi iltamien ja huvitilaisuuksien järjestämi-
seksi valittiin 10-henkinen huvitoimikunta, johon tulivat
Ilmari Laulajainen, Manu Paksu, Oskari Haapsaari, Emil
Tuohioja, Jooseppi Viskari, Matti Eeva, Väinö Susi, Artturi
Lehtonen, Aapro Kuosma ja Ernesti Susi.

Illalla klo 6 alkoi iltama. Ohjelmasta mainittakoon kuoro-
laulu, Eino Leimolan tervehdyspuhe suojeluskuntatyön vel-
voituksista, opettaja K.A. Sihvon puhe suojeluskuntatyön
tärkeydestä ja Suomen itsenäisyyden säilyttämisestä. Runo-
ja esittivät rouva Elisa Paksu ja ylioppilas Peltonen. Vielä
oli ohjelmassa kuvaelma ”Kun isänmaa kutsuu” ja humo-
reski. Yleisöä oli salin täydeltä.

Käkisalmen Sanomat 8.1.1925

Uudistetut ohjeet vuosikertomusten
laadinnasta
Viipurin Suojeluskuntapiirin PIIRIESIKUNTA, Viipuri
9.1.1925

Kaikille Paikallisesikunnille ja Aluepäälliköille

Sen johdosta, että Piiripäällikön Päiväkäskyllä N:ro 51/20
ja Piiriesikunnan kirjelmällä N:ro 255.21.TI tammikuun 17

Kuva 1: Saaroisten koulun oppilaita 1927, opettaja Aino
Susi

päivältä 1921 annetut määräykset ja ohjeet suojeluskuntain
vuosikertomusten laatimisesta ovat osittaan vanhentuneet ja
kun eräät myöhemmin perustetut suojeluskunnat eivät ole
niistä tietoisia, kumotaan ne täten ja määrää Piiriesikun-
ta vuosikertomuksia laadittaessa täst edes noudatettavak-
si alempana olevia ohjeita. Ellei erikoisesti ole määrätty,
ei liitteitä ole välttämätön laatia. Mikäli paikallispäälliköt
ovat jo laatineet v:n 1924 vuosikertomuksen, ei uutta tarvit-
se laatia.

Tähän saakka eivät aluepäälliköt ole laatineet minkäänlais-
ta vuosikatsausta omaan ja alueensa toimintaan. Kun kui-
tenkin sellainen on katsottava tarpeelliseksi, määrää Piirie-
sikunta myös aluepäälliköt tekemään oman vuosikertomuk-
sensa siitä annettavien ohjeiden mukaan.

Vuosikertomukset on katsottava salaisiksi ja siis sellaisina
käsiteltävä. Ne on tehtävä kahtena kappaleena, joista toi-
nen lähetetään tammikuun kuluessa Piiriesikunnalle ja toi-
nen jää paikallisesikunnan arkistoon. Vuosikertomus on en-
nen vuosikokoukselle esittämistä luettava paikallisesikun-
nan kokouksessa, josta on tehtävä merkintä sekä vuosiker-
tomukseen että kokouksen pöytäkirjaan. Vuosikokoukses-
sa ei vuosikertomusta saa kokonaisuudessaan lukea, vaan
on se ainoastaan selostettava ja salaisimmat tiedot jätettävä
silloinkin mainitsematta. Vuosikertomuksen allekirjoittavat
paikallis- ja kansliapäälliköt.

Ulkoasultaan on vuosikertomus tehtävä siistiksi. Se on kir-
joitettava koneella tai musteella yhdenkokoisilla, mieluim-
min kokonaisille arkeille, jotka on sidottava tai nidottava
yhteen pahvi- t.m.s. kansien tai levyjen väliin ja suljettava
suojeluskunnan lakkasinetillä.

A. Suojeluskuntien vuosikertomuksia laadittaessa on nou-
datettava seuraavaa järjestelyä ollen otsakkeet merkittävä
vuosikertomukseen a.o. osastojen yläpuolelle:

I Suojeluskunnan alue
II Alue- ja paikallispäällikkö
III Paikallisesikunta
IV Paikallisesikunnan muut virkailijat
V Paikallisesikunnan kokoukset
VI Suojeluskunnan jäsenluku ja jako
VII Aseistus
VIII Varusteet
IX Kouluutus ja ampumatoiminta
X Urheilu ja voimistelu
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XI Lääkintätoiminta
XII Omaisuus ja lahjoitukset
XIII Vartiopalvelus
XIV Avunanto viranomaisille
XV Kurinpito
XVI Juhlat ja paraatit
XVII Muuta erikoista mainittavaa
XVIII Lyhyt yleiskatsaus suojeluskuntain kehitykseen edel-
lisenä vuotena. Saavutukset ja puutteet.

Kirje sisältää yksityiskohtaiset ohjeet kunkin edellä luetel-
lun otsikon osalta.

Suojeluskunnan arkisto

Kunnan valtuusto: 24.01.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla tammik. 24 pnä 1925. Läsnä olivat valtuute-
tut T. Toiviainen, H. Koskinen, Aat. Hämäläinen, A. Vis-
kari, N. Jeremejeff, S. Käkönen, Aug. Susi, Aug. Hämäläi-
nen, J. Taurén, Aleks. Hämäläinen, M. Peltonen, V- Paukku,
M. Viskari, Aleks. Orava, M. Koskivaara, J. Eeva, A. Ukko-
nen, S. Laulajainen, H. Hatakka ja Aug. Hatakka. Poissa M.
Kiiski.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Kunnanvaltuuston puheenjohtajan palkaksi päätettiin
maksaa kuluvalta vuodelta kuusisataa markkaa.

3§ Kunnanvaltuuston jäsenille sekä kaikille kunnallisille
toimi- ja lautakunnille päätettiin kuluvalta vuodelta maksaa
kokouspäiviltä viisitoista (15) ja toimipäiviltä kaksikym-
mentäviisi (25) markkaa päivältä.

4§ Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuodeksi 1925 va-
littiin yksimielisesti entinen puheenjohtaja opettaja Tuomas
Toiviainen sekä varapuheenjohtajaksi tilall. Arvi Ukkonen.

5§ Kaikki kunnalliset ilmoitukset päätettiin kuluvan vuoden
aikana ilmoittaa entisessä järjestyksessä, kuulutuksilla kir-
kossa ja kunnantalon seinällä, sekä kokouskutsut erityisillä
kutsukorteilla.

6§ Luettiin Mikko Kempin Neusaaresta korvausanomus
hänen Tuusnaojaan tapatumaisesti kuolleesta hevosestaan.
Valtuusto hylkäsi korvausanomuksen.

7§ Luettiin opett. T. Toiviaisen, rov. Sakkisen y.m. ano-
mus toimenpiteisiin ryhtymisestä kunnanlääkärin saami-
seksi, mieluimmin niin, että Sakkolan kunta yhtyisi osaltaan
hankkeeseen jossa tapauksessa lääkäri tulisi sijoitettavaksi
ehkä Taipaleen lautan tienoille. Asiassa päätettiin hankkee-
seen ryhtyä niin, että tiedustellaan Sakkolan kunnanvaltuus-
ton mielipidettä, sekä valtuutettiin valtuuston puheenjohtaja
T. Toiviainen tarpeen tullen neuvottelemaan Sakkolan kun-
nan kanssa ja tekemään lopullisen ehdotuksen kunnanval-
tuustolle.

8§ Luettiin Uudenkirkon Maamieskoulun johtokunnan ano-
mus, että kunta myöntäisi sanotulle koululle 1000 markan
avustuksen kuluvaksi vuodeksi. Valtuusto hylkäsi anomuk-
sen.

9§ Luettiin taloll. Tahvo Hiltusen Joentakaa anomus kor-
vauksen myöntämisestä palaneesta riihestä ja irtaimesta.
Mutta kun asia ei kuulu valtuustolle, hylättiin anomus ja
kehoitetaan anojaa pyytämään korvausta Sakkolan & Met-
säpirtin Paloapuyhdistyksen vuosikokoukselta.

10§ Luettiin Metsänhoitoyhdistys Tapion kirjelmä "Ta-
pio"nimisen lehden tilaamiseksi kunnan kansakouluihin.
Tilaustarjous hylättiin.

11§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton hallituksen kiertokirje
No 21, koskeva pitkäaikaisen lainan myöntämistä liiton toi-
minnan tukemiseksi. Katsoen kunnan vaikeaan taloudelli-
seen asemaan päätettiin, ettei kunta voi kyseessäolevaa lai-
naa myöntää.

12§ Luettiin välipäätös kaupp. H. Pärssisen Korkeimpaan
Hallinto-oikeuteen tekemästä verotusvalituksesta, johon se-
lityksen antajaksi kunnan puolesta valtuutettiin kaupp. Abr.
Hatakka ja valt.puheenj. T. Toiviainen.

13§ Luettiin kunnan lainajyvästötoimikunnan kirje v. 1923
lainattujen viljalainojen perimisestä. Päätettiin, että jyväs-
tötoimikunta toimittaa vielä yhden kannon sanottujen laino-
jen maksamiseksi ja jos ei silloin lainoja suoriteta luonnos-
sa, tai rahassa 2 markan mukaan kilolta, jyvästötoimikunta
velvoitetaan senjälkeen jättämään lainat ulosottoon.

14§ Asutuslautakunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa
vuodelta 1924 palkkiota kahdeksansataa (800) markkaa,
Samoin vuodelta 1925 kahdeksansataa markkaa. Asutus-
lautakunnan jäsenille vuodelta 1924 päätettiin maksaa vii-
sitoista (15) markkaa kokous- ja 25 markkaa toimipäivilltä,
sekä kyytirahaa 1 mk kilometriltä yhtäännepäin.

15§ Luettiin Kouluhallituksen välipäätös No 2881 sekä toi-
mikunnan ehdotus tammik. 23 pltä 1925, koskeva kunnan
oppivelvollisuuden täytäntöönpanoehdotuksen muuttamista
valtuuston päätöksestä syysk. 28 pltä 1923. Valtuusto, käsi-
teltyään asian päätti pysyä 28pnä syysk. 1923 tekemässään
päätöksessä.

16§ Luettin Kouluhallituksen välipäätös No 2882 sekä
valtuuston asettaman toimikunnan muutosehdotus tammik.
23pltä 1925 koskeva kunnan kansakoulupiirijakoehdotusta.
Valtuusto, asian käsiteltyään päätti pysyä syyskuun 25 pnä
1923 tekemässään päätöksessä.

17§ Kysymys edell. kokouksesta siirrettynä asiana kunnalli-
sen ulosottomiehen toimen perustamisesta kuntaan tuli val-
tuustossa hylätyksi.

18§ Taloll. Pekka Paakkisen kunnalle antaman velkakirjan
sisältö päätettiin jättää ulosottotoimin perittäväksi ja valtuu-
tettiin asia tuomioon ajamaan kunnallisl. esimies Jooseppi
Eeva.

19§ Päätettiin ottaa Kansallis-Osake-Pankin Käkisalmen
konttorilta viidenkymmenentuhannen (50000) Suomen
markan suuruinen kassakreditiivilaina. Siitä laadittavan vä-
likirjan kunnan puolesta allekirjoittamaan ja sittemmin tiliä
käyttämään, sekä siinä tarkoituksessa myös kunnan nimeen
shekkejä allekirjoittamaan valtuutettiin kunnallislautakun-
nan esimies Jooseppi Eeva, jolle valtakirjaksi annetaan ote
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tästä pöytäkirjasta. Asia julistettiin kiireelliseksi ja pöytä-
kirja heti tarkastetuksi.

20§ Kaikki kunnalle asetetut langenneet vekselisaatavat
valtuutettiin kuluvan vuoden aikana kunnan puolesta tuo-
mioon ajamaan kunnallislautakunnan esimies Jooseppi Ee-
va.

21§ Sokean Nestori Maunonp. Kuopan puolesta päätettiin
Helsingin sokeain miesten työkoululle antaa kunnalta mak-
susitoumus hänen työkoulussa olonsa kustannuksista, eh-
dolla, että kunta tulee vaatimaan hänen omaisiltaan takaisin
korvausta sikäli, kuin lain mukaan sitä voidaan saada.

22§ Kunnanvaltuuston pöytäkirjat päätettiin kuluvan vuo-
den aikana julkilukea aina kunkin valtuuston kokouksen
päätyttyä.

23§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin H. Hatakka ja Aatami
Hämäläinen.

Vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu 24/I 1925.
Heikki Hatakka
A.Hämäläinen

Metsäpirtin osuuskaupan hallintoneu-
voston kokouksessa
tk.21 päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valita
kuluvaksi vuodeksi yksimielisesti rov. J.K. Sakkinen ja
varapuheenjohtajaksi tullipäällysmies K. Kalvesmäki sekä
sihteeriksi liikkeenhoitaja Ilm. Kuittinen.

Päämyymälän kuukausitilien tarkastajaksi yhdessä hallin-
toneuvoston puheenjohtajan kanssa valittiin taloll. Aleksi
Tuokko.

Myymäläneuvostojen jäseniksi valittiin kuluvaksi vuodek-
si:
Saaroisten myymälälle puheenjohtajaksi taloll. Tahvo
Haapsaari ja jäseniksi taloll. Salomon Eeva, Jalmari Tauren
sekä Taavetti Ahtiainen. Taipaleen myymälälle puheenjoh-
tajaksi opettaja T. Toiviainen, jäseniksi tulliv. Yrjö Tuokko,
taloll. Simo Hynnä ja Mikko Viskari. Joentaan myymälälle
puheenjohtajaksi taloll. Aleks. Hyytiä, jäseniksi taloll. Mik-
ko Peltonen, Antti Ryyppö ja tulliv. Manu Paksu.

Luettiin johtokunnan pöytäkirjat 30 p:ltä viime joulukuu-
ta, missä tehdyt päätökset hyväksyttiin. Luettiin S.O.K:n
johtokunnalta saapunut kirjelmä, koskeva Hannes Gebhar-
din ja Jalmari Sahlbomin rahastoja. Samoin luettiin S.O.K:n
luotto-osaston kirjelmä koskeva kannattavaisuuslaskelmien
tekemistä.

Keskusteltiin kerman vastaanotosta Saaroisten myymälän
alueella ja päätettiin sinne sijoittaa kerman tarkastusasema
sekä aloittaa vastaanotto niin pian kun saadaan sitä varten
koulutettu henkilö tarkastusta ja vastaanottoa toimittamaan
ja tarpeellinen kalusto hankituksi. Asian järjestäminen jä-
tettiin liikkeen johtokunnalle.

Käkisalmen Sanomat 31.1.1925

Kunnanlääkärihanke Metsäpirtissä
Asia uudelleen esillä kunnanvaltuustossa.

Sen johdosta, että Metsäpirtin kunnan aikaisemmat neuvot-
telut kunnan lääkäriasiassa eivät johtaneet suotuisaan tulok-
seen, on nyttemmin tehty uusi aloite kunnanlääkärin saami-
seksi. Niinpä oli viimeksi pidetyssä kunnanvaltuuston ko-
kouksessa esillä rov. Sakkisen, tal. Tuokon ja opett. T. Toi-
viaisen tekemä anomus lääkäriasiassa, jonka johdosta val-
tuusto päätti ryhtyä neuvotteluihin Sakkolan kunnan kans-
sa siten, että Sakkolan kunta osallistuisi hankkeeseen laa-
jemman lääkäriä tarvitsevan alueen aikaansaamiseksi. Val-
tuuston puheenjohtaja Toiviainen valtuutettiin neuvottelui-
hin Sakkolan kunnan kanssa tällaisen sopimuksen aikaan-
saamiseksi, ja jos Sakkolan kunta suostuu hankkeeseen, te-
kemään lopullisen ehdotuksen valtuustolle.

Kun kunnanlääkäri Malmgren Raudusta on poistunut, hoi-
taa sairasten vastaanottoa Metsäpirtissä Sakkolan kunnan-
lääkäri Dahlström käyden toistaiseksi kaksi kertaa kuukau-
dessa vastaanotolla Koselan kylässä ja Taipaleessa.

Käkisalmen Sanomat 3.2.1925

Metsäpirtin työväenyhdistys -
15.02.1925
Vuosikokouksessa 15.02.1925 myönnettiin vastuuvapaus ja
valittiin johtokuntaan Aug. Kiiski, J. Taurèn, M. Kiiski, J.
Hinkkanen, H. Peltonen ja D. Ahtiainen. Piirikokoukses-
sa oli edustajana J. Taurèn. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 22.
Piirin velkojen lyhennykseksi yhdistys suoritta 100:-.

SDP:n arkisto, Työväen arkisto

Kunnan valtuusto: 23.02.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla, helmikuun 23 pnä 1925. Läsnä olivat valtuu-
tetut T. Toiviainen, S. Laulajainen, M. Viskari, M. Kiiski,
N. Jeremejeff, A. Viskari, H. Hatakka, Aug. Susi, M. Pelto-
nen, Juho Eeva, Aug. Hatakka, S. Käkönen, He Koskinen,
J. Taurén, A. Ukkonen, M. Koskivaara, Aug. Hämäläinen,
Aleks. Hämäläinen, V- Paukku ja Aat. Hämäläinen. Pöytä-
kirjan tarkastajiksi valittiin S. Laulajainen ja A. Ukkonen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Kysymys entisen talollisen Aatami Suden ottamisesta
kunnan hoitoon lykättiin Köyhäinhoitolautakunnan päätet-
täväksi.

3§ Venäjän alamaisen Yrjö Taniloffin anomukseen päästä
Suomen kansalaiseksi ja että valtuusto päättäisi tätä ano-
musta puoltaa, suostuttiin.

4§ Raittiuslautakunnan aikaansaamiseksi kuntaan valittiin
valmistava toimikunta johon tulivat Jooseppi Eeva, Jalmari
Taurén ja T. Toiviainen, jotka laativat ohjesääntöehdotuk-
sen sekä lautakuntaan valittavien henkilöehdotuksen seu-
raavaan valtuuston kokoukseen.

5§ Luettiin Viipurin l. Maanviljelysseuran kiertokirje kulu-
van helmik. 2 pltä koskeva kuntain välistä sähköistämisasi-
aa ja edustajan valitsemista Viipurin kokoukseen. Valtuusto
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päätti olla tällä kertaa edustajaa valitsematta.

6§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirje sekä Metsäpirtin
osuuskaupan kirje koskevat koulutarvehankintoja, jonka
johdosta päätettiin tulevaksi lukuvuodeksi kunnan kaikkiin
kouluihin koulutarpeet ja kaikki opetusvälineet tilata Met-
säpirtin Osuuskaupan välityksellä.

7§ Sakkolan kunnanlääkäri Dahlströmin lausunnon perus-
teella työmiehen vaimon Helena Hatakan parannuslaitok-
seen toimittamisesta, päätettiin asia siirtää kunnallislauta-
kunnalle otettavaksi selvä sairaan varallisuussuhteista se-
kä tarpeen vaatiessa antaa kunnan puolesta maksusitoumus,
jos mainittu sairas tulee johonkin sairaalaan toimitettavaksi.

8§ Kunnantalon vahtimestarille annettiin oikeus käyttää va-
paasti omiin tarkoituksiinsa kunnantalon sähkövaloa.

9§ Kunnallislautakunta oikeutettiin antamaan yhden tuhan-
nen markan suuruinen laina sitoumuksia vastaan Maria Ma-
tint. Makkaralle avustukseksi sairaanhoitajakursseille, il-
man korkoa.

Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 23/2 1925.
Salomon Laulajainen
Arvi Ukkonen

Kalastus Laatokalla
Laki- ja talousvaliokunta ehdottaa Igolkan kalastusalueen
järjestämistä koskevan anomusehdotuksen hylättäväksi.

Laki- ja talousvaliokunta on tarkastanut mietintönsä ed.
Kuisman ym. vuoden 1924 valtiopäivillä tekemän, Laato-
kalla olevan Igolkan kalastusalueen kalastusolojen järjestä-
mistä koskevan anomusehdotuksen johdosta.

Mietinnössään valiokunta, joka on alotteen johdosta kuullut
asiantuntijaa, esittää seuraavaa:
Igolkan kalastus kuuluu valtion Vuoksessa omistamiin ka-
lastuspaikkoihin ja kalastusoikeuksiin. Valiokunnan saa-
mien tietojen mukaan on valtio ne ostanut osaksi vuonna
1877 Vuoksenvirran laskuyhtiöltä osaksi vuonna 1881 Pie-
tarin Arkkipiispanistuimelta ja Aleksander Nevskin luosta-
rilta maksaen siitä yhteensä 845.000 markkaa ja ottaen sa-
malla vastatakseen eräistä korvauksista.
Metsäpirtin ja Sakkolan pitäjissä olevat kalastukset on tam-
mikuun 1 päivästä 1924 tammikuun 1 päivään 1929 vuo-
krattu eräälle Metsäpirtin asukkaalle 46.000 markan suurui-
sesta vuotuisesta vuokrasta, josta 11.500 markkaa tulee nyt
puheenaolevassa Igolkan kalavedessä ja Taipaleen joessa
olevien kalastusoikeuksien osalle. Vuokrasopimuksen mu-
kaan voi vuokraaja toisille luovuttaa pienenkalan kalastuk-
sen, niinkuin on tapahtunutkin.

Valiokunnalle on ilmoitettu, että edellämainitut kalastukset
on vuokrattava yhdessä, koska Taipaleen kalastus menettäi-
si suureksi osaksi merkitystään, jos kalastus Igolkan alueel-
la tulisi vapaaksi ja voimaperäiseksi.

Koska, kuten edellisestä selviää, puheena olevat kalavedet
on annettu vuokralle vuoteen 1929 saakka, ei sitä ennen

voida aikaansaada muutosta Igolkan alueen kalastusoloi-
hin, mutta valiokunta pitää luonnollisena, että hallitus vuo-
krakauden päättyessä ottaa harkittavakseen, onko ja mitä
mahdollisuuksia järjestää Igolkan kalastusalueen kalastuso-
lot sillä tavalla, että paikkakunnan kalastajat saavat oikeu-
den pienenkalan pyyntiin oman rannikkonsa lähistöllä.

Edelläesitetyn nojalla valiokunta ehdottaa, että anomuseh-
dotus hylättäisiin.

Käkisalmen Sanomat 1.3.1925

Metsäpirtin suojeluskunta
25 sk.pattr. Taipale Jortikan talo 24.3. klo 9 ap.
1 Jk. Jalkav. Metsäpirtti N.s. talo 26.3. klo 9 ap.
22 sk.pattr. Viisjoki Peltosen talo 27.3. klo 9 ap.

Susi
Aluepäällikkö

1. Sktaan saapunut sotapalveluksesta Ahtiainen J, 22
sk.pattr. ja Eeva A, 25 sk.pattr. pvm. 1.2.25.

2. Sksta eronnut Eeva H Tahvonp. 25 sk.pattr. ja Korpelai-
nen J siirtynyt Raudun sktaan, pvm. 1.2.25.

3. Sktaan liittynyt: Puikkonen O, Lemmetty L, Hyytiä A,
Puikkonen A, Jk. pvm. 1.2.25.

4. Verkkomäki L ja Susi E siirretään 22 sk.pattr. pvm.
1.2.25.

5. Maaliskuun aikana lähemmin määrättynä päivänä pide-
tään hiihtokelin tultua hiihtoammuntakilpailu. Ellei lunta
tule, pidetään kenttäammuntakilp. 300 mtr. matkalta ’Rys-
sään’ (skn jäsenten välinen).

6. Suojeluskuntalaisille ilmoitan että kivääri- ja sk. varustar-
kastukset pidetään Metsäpirtin sk:ssa aluepäällikön lähem-
min ilmoittamissa paikoissa ja aikoina. Näin ollen on jokai-
sen sklsen tuotava kiv. ja varusteet puhdistettuina.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 3/1925

Hiihtokilpailuja
Metsäpirtin suojeluskunnan talviurheilukilpailuissa viime
sunnuntaina saavutettiin seuraavia tuloksia:
Hiihtoammunnassa
1) E. Tuohioja 132,6 pist. 2) E. Leimola 117,2 3) A. Susi
109,5 ja 4) A. Tuokko 83
Miesten 10 km hiihdossa
1) K. Eeva, aika 48,17 2) E. Tuohioja 49,17 3) H. Tiainen
50,16 ja P.Pollari 61,33. Sitäpaitsi annettiin ylimääräinen
palkinto kuuromykälle J. Kaukaselle 47,17
Naisten 2 km hiihdossa
1) Anna Maria Peltonen 10,54 2) Maria Peltonen 11,40 3)
Emma Hämäläinen 12,30 ja 4 Impi Kivistö 12,45
Poikain 1 km hiihdossa
1) Arvo Hämäläinen 6,10 2) P. Peltonen 6,40 3) Aapro
Tuokko 6,46 ja 4) A. Hinkkanen 7,00
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Pistooliammunnassa kiertävästä pokaalista sai pokaalin
vuodeksi haltuunsa M. Jortikka 32 pist. 2) J. Hämäläinen
23 ja 3) E. Leimola 20 pist.

Illalla oli iltama Metsäpirtin nuorisoseuran talolla hupaisel-
la ja vaihtelevalla ohjelmalla.

Käkisalmen Sanomat 11.3.1925

Kunnan valtuusto: 06.04.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla huhtik. 6 päivänä 1925 Läsnä olivat valtuute-
tut T. Toiviainen, M. Koskivaara, Aat. Hämäläinen, S. Lau-
lajainen, Aleks. Hämäläinen, J. Eeva, V. Paukku, M. Pel-
tonen, H. Koskinen, H. Hatakka, Aug. Susi, Aug. Hämäläi-
nen, H. Viskari, J. Taurén. M. Kiiski, N. Jeremejeff, A. Ora-
va, A. Ukkonen, S. Käkönen. Poissa Aat. Viskari ja Aug.
Hatakka.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Luettiin A. Hedlundin, Aug. Hämäläisen y.m. anomus
siemenkaura-lainen myöntämisestä tulvavahingoita kärsi-
neille. Kunnan lainajyvästöstä päätettiin jakaa jyvästötoimi-
kunnan harkinnan mukaan tulvavahingoista kärsineille kun-
talaisille varastossa mahdollisesti kelvollista siemenkauraa
40-60 prosenttiin hehtaarin kylvöalaa kohti sen perusteen
mukaa, mitä syynipöytäkirja osoittaa vahinkoja touko- ja
ruismaan kylvöaloista.

4§ Vasili Jäsken anomukseen saada korvaus kuolleesta he-
vosestaan hyljättiin.

5§ Luettiin Asutushallituksen kirje viime maalisk. 2 pltä
B2, jonka johdosta päätettiin Asutushallitukselta anoa kah-
densadantuhannen markan suuruista lainaa maataloustyö-
väen asunto-olojen parantamiseksi. Lainan anojiksi, sekä
Maaherralta vahvistuksen hankkijoiksi laina-anomukselle
kuin myöskin lainan nostajiksi, kuittaajiksi ja sitoumuksien
allekirjoittajiksi kunnan puolesta valtuutettiin kunnallislau-
tak. esimies Jooseppi Eeva ja valtuuston puheenj. Tuomas
Toiviainen.

6§ Anna Maria Peltosen Vanhajaaman kylästä No2 kunnal-
lisveroitus vuodelta 1923 päätettiin peruuttaa.

7§ Taloll. Antti Simonp. Peltosen kunnallisveron perimi-
nen vuodelta 1923 päätettiin siirtää tulevan heinäkuun lop-
puun asti, jonka jälkeen asia, ellei sitä ole suoritettu, jäte-
tään ulosottoon.

8§ Matilda Itobinin anomus verotusta koskevassa asiassa ai-
heettomana hylättiin.

9§ Luettiin Viipurin läänin Piirimielisairaalatoimikunnan
toimintakertomus.

10§ Kunnan tielautakunnan viimevuoden tilin ylijäämä pää-
tettiin jättää kunnan tielautakunnan käytettäväksi kuluvan
vuoden aikana.

11§ Hyväksyttiin toimikunnan laatima ohjesääntöehdotus
kunnan raittiuslautakunnan ja raittiuden valvojan toimin-
taa varten, mikä ohjesääntö seuraa tämän pöytäkirjan alla.
Raittiuslautakuntaan valittiin taloll. poika Aleksanteri Eli-

aanp. Myöhänen Koukunniemestä, taloll.p. Elias Yrjönp.
Eeva Koselasta, taloll.p. Simo Salomoninp. Eeva Saaroisis-
ta, taloll. Juho Kuoppa Korholanjaamasta kokoonkutsujana
ja taloll. Matti Simonp. Haapsaari Metsäpirtistä.

12§ Työmies Aapro Hämäläiselle ja hänen äidilleen päätet-
tiin antaa tilapäistä avustusta kunnan rahastosta kolmesataa
markkaa.

13§ Tämän vuoden kaikkiin valituksiin kunnallisveroituk-
sesta Maaherran virastoon valtuuston puolesta selitystä an-
tamaan valtuutettiin valtuuston puheenjohtaja T. Toiviainen
ja maanvilj. Matti Koskivaara.

14§ Kunnan etukäteen maksamat sairashuonekulut läänin
sairaalaan Smk. 288:- Edvart Torikan puolesta Metsäpir-
tin Joentaan kylästä, päätettiin takaisin periä hänen isältään
Tuomas Torikalta. Takaisin perijäksi valtuutettiin kunnallis-
lautak. esimies Jooseppi Eeva.

15§ Keskusteltua kunnan asutuslautakunnan toiminnasta,
päätettiin pyytää asutustarkastaja V. Juntusta johonkin seu-
raavaan kokoukseen tekemään valtuustolle selvää asutustoi-
minnasta yleensä sekä Matsäpirtin kunnan asutuslautakun-
nan ja asutushallituksen välisestä toiminnasta kunnan asu-
tusasioissa, koska asutuslautakunnalle myönnettyjä varoja
ei ole saatu jaetuksi asutustarkoituksiin.

16§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Eeva ja Aatami
Hämäläinen.

Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 6/4 1925
Juho Eeva
A. Hämäläinen

Julkiluettu 6/4 1925
T. Toiviainen (Ensimmäisen kerran sinetti: Metsäpirtin kun-
nanvaltuusto)

Ohjesääntö:
Raittiuslautakunnan toimintaa varten Metsäpirtin kunnassa.

1§ Raittiuslautakunnan tehtävänä on:

1)Valistustoimintaa järjestämällä edistää raittiutta.
2)Tehdä tarpeelliseksi havaitsemiaan esityksiä viranomai-
sille raittiuslautakunnan työn tehostamiseksi.
3)Tehdä aloitteita raittiusopetuksen järjestämiseksi ja tehos-
tamiseksi paikkakunnan oppilaitoksissa sekä kaikissa ko-
kouspaikoissa, joissa valistusohjelmaa suoritetaan.
4)Tarpeen tullen tehdä esityksiä holhouslautakunnalle al-
koholisteiksi tunnettujen henkilöiden ja heidän omaistensa
hoidosta ja holhouksesta, sekä uuden holhoojan määräämi-
sestä sellaiselle vajavaltaiselle, jonka holhooja on juoppou-
den takia katsottava holhoustoimeen sopimattomaksi.
5)Seurata raittiustilannetta paikkakunnalla ja ilmoittaa tie-
toon tulleet rikokset kieltolakia tai sen perusteella annettu-
ja säännöksiä vastaan tarkempaa tutkimusta ja enempiä toi-
menpiteitä varten asianomaiselle viranomaiselle. Milloin on
kysymys virkamiehen tekemästä mainitunlaisesta rikokses-
ta, on ilmoitus asiasta tehtävä virkamiehen esimiehelle.
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6)Perehdyttää raittiuspoliiseja ja muita raittiuden valvojia
tehtäväänsä, sekä järjestää, ohjata ja valvoa heidän toimin-
taansa, jos sellaisia toimihenkilöitä tullaan kunnan puolesta
asettamaan.
7)Tehdä kunnanvaltuustolle esitys raittiuslautakunnan jä-
senten ja raittiuden valvojain asettamisesta.
8)Antaa vuosittain ehdotus raittiuslautakunnan tulo- ja me-
noarvioksi seuraavaa vuotta varten.
9)Pitää pöytäkirjaa lautakunnan tehtävistä ja antaa vuosit-
tain kertomus toiminnastaan kunnanvaltuustolle.
10)Antaa viranomaisille toimintaansa koskevia tilastoja ja
muita tietoja ynnä lausuntoja, sekä, kun puheenjohtaja on
valittu, ilmoittaa tämän nimi, ammatti ja osoite sosiaalimi-
nisteriön raittiusosastolle.

2§ Raittiuden valvojan tehtävän on:
1)Henkilökohtaisella vaikutuksella ja opastuksella edistää
raittiutta.
2)Tehdä tarpeelliseksi havaitsemiaan esityksiä raittiuslauta-
kunnalle sen toimialaan kuuluvista asioista.
3)Ilmoittaa tietoonsa tulleet ja todistettavissa olevat kielto-
lakia tai sen perusteella annettuja säännöksiä vastaan teh-
dyt rikokset raittiuspoliisille, raittiuslautakunnalle tai, mil-
loin asia ei siedä viivytystä suoraan asianomaiselle poliisi-
viranomaiselle.
4)Olla yhteistoiminnassa kieltolain noudattamista valvo-
vien viranomaisten kanssa kieltolakirikosten ehkäisemisek-
si ja ilmisaamiseksi.
5)Tarpeen vaatiessa avustaa kokouksien sekä huvi- ja juhla-
tilaisuuksien järjestäjiä kieltolakirikosten ehkäisemisessä.
6)Toimittaa viipymättä kruunun nimismiehelle haltuunsa
ottamansa takavarikon alaiset tavarat, sekä raittiuslautakun-
nan määräämin ajoin ja tavoin antaa tietoja toiminnastaan
raittiuslautakunnan puheenjohtajalle.

3§ Raittiuslautakunnan jäsenellä ja raittiuden valvojalla on
valtuutenaan ote heidän valitsemisestaan tehdystä valtuus-
ton pöytäkirjasta.

4§ Raittiuslautakunnan puheenjohtajan palkkio on kaksi-
kymmentäviisi ja raittiuslautakunnan jäsenen palkkio vii-
sitoista markkaa kokouspäivältä sekä tämän lisäksi niin
raittiuslautakunnan jäsenille kuin raittiusvalvojillekin sekä
muillekin kuntalaisille, jotka toimittavat todisteellisen il-
miannon kieltolakirikoksesta nimismiehelle, minkä johdos-
ta tämä on saanut rikollisen syytetyksi, maksetaan kunnan
rahastosta korvausta viisikymmentä markkaa tällaisesta il-
miannosta.

Edelläoleva ohjesääntö on hyväksytty kunnanvaltuuston ko-
kouksessa huhtikuun 6pnä 1925.

Todistaa:
Tuomas Toiviainen.

Taipaleen syventäminen
Hankkeesta luovuttu lopullisesti

Taipaleen jokisuuhun Laatokan länsirannalla johtavan väy-
län syventämiseksi oli vuosien 1916 ja 1917 menoarvioihin
otettu yhteensä 51.800 mk työmääräraha. Työhön ei kui-
tenkaan voitu ryhtyä sodan aikana. Kun työ vuonna 1919
laaditun uuden kustannusarvion mukaan olisi tullut mak-

samaan 223.000 mk, lykättiin sen suorittaminen huokeam-
paan aikaan. Nykyään ovat liikenneolot kuitenkin muuttu-
neet Laatokalla aivan toisenlaisiksi eikä Taipaleen jokisuuta
enää käytetä sanottavassa määrässä, minkä vuoksi kulkulai-
tosministeriö on tie- ja vesirakennushallituksen esityksestä
päättänyt, että sanottu työ jätetään suorittamatta.

Käkisalmen Sanomat 18.4.1925

Metsäpirtissä sattunut vahinkolau-
kaus
Oikaisevia ja täydentäviä tietoja.

Toinen haavoittuneista kuollut, toisen tila vaarallinen.
Kuten viime numerossamme kerroimme, tapahtui Metsäpir-
tin Puikkoisissa tk. 13 pnä vahinkolaukaus, joka vaati kak-
si uhria. Nyt olemme tästä valitettavasta tapauksesta saa-
neet seuraavia lisätietoja. Eräässä talossa vietettiin tk. 13
päivän illalla tanssiaisia, joissa viljeltiin runsaasti viinaa.
Kun muutamat humaltuneet miehet alkoivat pahasti mellas-
taa, lähetti talon isäntä tiedon asiasta läheiseen tullivartioon
pyytäen sieltä aseellista apua. Tanssipaikalle lähtivätkin tul-
livartijat Manu Paksu ja Simo Myöhänen, joista jälkimmäi-
nen antoi taskuaseensa lainaksi edelliselle. Päästyään tans-
sipaikkaan ryhtyi tullivartija Paksu ampuma-asetta käsitte-
lemään sillä surullisella seurauksella, että se laukesi ja luoti
meni tullivartija Myöhäsen vatsasta läpi sekä tunkeutui lä-
hellä istuneen tal. Manu Haapsaaren päähän. Haavoittuneita
lähdettiin seuraavana aamuna kuljettamaan Viipurin läänin-
sairaalaan, jonne matkalla Haapsaari kuoli Hiitolan asemal-
la. Myöhänen makaa paraillaan lääninsairaalassa heikkona.
Hänen täydellisestä toimpumisestaan on toiveita.

Asian johdosta toimitetussa tutkimuksessa on todettu, että
ase laukesi vahingossa, joten tullivartija Paksua vastaan ei
tultane asiasta syytettä nostamaan.

Käkisalmen Sanomat 18.4.1925

Luther-kurssit Metsäpirtissä
Harvinainen kirkollinen tilaisuus muodostui Metsäpirtis-
sä viime sunnuntaina päättyneissä 10-päiväisistä Luther-
kursseista, jotka alkoivat pitkäperjantaina.

Kun muutamat asianharrastajat viime syksynä alkoivat toi-
minnan kurssien hyväksi, oli paljon epäilyjä, voidaanko
kursseja niin ahtaissa oloissa ensinkään vastaanottaa ja saa-
ko asia minkäänlaista kannatusta. Mutta vähitellen epäilys
katosi. Pitäjälle levitetyt keräyslistat täyttyivät lahjoituksis-
ta kurssien talouden järjestämiseksi ja osanottajia ilmoittau-
tui useita kymmeniä. Kun sitten diakoni T.Vilkuna pitkä-
näperjantaina alotti kurssit Suomen Pyhäkouluyhdistyksen
toimesta, merkittiin heti osanottajiksi 95 oppilasta. Niistä
oli Raudusta 11, Sakkolasta 8, Kivennavalta ja Pyhäjärveltä
1 ja loput 71 Metsäpirtistä, suurin osa nuoria, mutta joukos-
sa keski-ikäisiä ja muutamia vanhuksiakin.

Kurssin ohjelma, erikoisen miehenkiintoinen ja vaihtele-
va, käsitti jokapäiväisenä kurssilaisten puhe- ja kertomus-
harjoitukset, harjoitustunteja pyhäkoulunopetuksessa eri-
ikäisille oppilaille sekä raamattutunteja. Sen lisäksi johtaja
Vilkunan raamattutunnit antoivat paljon valaistusta moneen
tärkeään kohtaan hengellisen elämän alalla.
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Vieraista ohjelman suorittajista mainittakoon Raudun kirk-
koherra P.Salo, pastorit V.Heinikainen ja L.Taskinen, jot-
ka vaivojaan säästämättä kävivät saarnoillaan ja raamattu-
tuntien pitämisellä kurssien ohjelmaa rikastuttamassa. Kas-
vatusopillisia ym. esitelmiä pitivät kursseilla paikkakun-
nan opettajat T.Toiviainen, P.Virolainen ja opettajatar Helmi
Liuhtola ja opettajattaret Anna Hotti ja Anna Noro antoivat
näytetunnin lasten opetuksesta.

Yleisöä varten oli jokailtainen tilaisuus esitelmineen ja raa-
mattutunteineen, ja oli niissä tilaisuuksissa kuulijoita ai-
na kirkon täydeltä. Niissä tilaisuuksissa myös annettiin jul-
kisesti vastaukset kysymyslaatikkoon jätettyihin kysymyk-
siin, joita oli runsaasti jätetty joka päivä koskien suurin osa
vakavia hengellisen elämän asioita, joukossa kuitenkin sik-
si lapsellisia, ajattelemattomia, jopa suorastaan loukkaavia-
kin, joihin ei voitu julkisesti vastata.

Aineellinen tulos kurssien toimeenpanoksi ja pyhäkoulu-
työn kannatukseksi oli myös hyvä. Pyhä- ja juhlapäivien ko-
lehteja kokoontui pyhäkouluyhdistyksen tukemiseksi non
1200 mk, josta erikoisesti kiitollisuudella on mainittava eräs
600 mk lahjoittaja ja runsas, tuhansien markkojen kirjava-
rasto myytiin loppuun. Kurssien talouden järjestämiseksi
pitäjältä saadut lahjoitukset, mikä tavarassa, mikä rahassa,
tuottivat niin paljon, että kurssilaisille voitiin jakaa ilmai-
nen päivällinen ja tarjota kahvi halvasta maksusta. Ruoka-
aterioita jaettiin noin 120, pyhäkouluopetusta koskevaa kir-
jallisuutta ostettiin ja jaettiin seurakuntaan noin 400 mk ar-
vosta, havaintokuvia 300 mk sekä noin 500 mk muita kulu-
ja suoritettiin ja vielä lähes 900 mk jäi ylijäämää kurssin lo-
puttua. Varmaa on, että nyt päättyneet kurssit antoivat uutta
virikettä pyhäkoulutyölle paikkakunnalla sekä yleiselle seu-
rakuntaelämälle, josta kaikesta sydämelliset kiitokset kurs-
sien intomieliselle johtajalle sekä kaikille toisillekin ohjel-
man suorittajille ja avustajille.

KäkisalmenSanomat 25.4.1925

Metsäpirtin suojeluskunta
1 Jk. ja 22 sk. patteri Kirkonkylä 28.5. klo 9 ap - 5 ip. 25 sk.
patteri Taipale 26.5. klo 9 ap - 5ip.

Tykistön luentokurssit:
25 sk.patteri Taipale 3.5. klo 9 ap.
25 sk.patteri Taipale 17.5. klo 9 ap.
22 sk.patteri Saaroisi 10.5. klo 10 ap.
26 sk.patteri Haparaisi 24.5. klo 9 ap.

Susi
Aluepäällikkö

1. Sksta siirtyneet: Valkjärven sktaan Puikkonen T, Kiven-
navan sktaan Markström E, sotapalvelukseen Peltonen A,
Susi U, pvm. 1.3.25.

2. Sktaan liittynyt: Kivistö E, Peltonen V, pvm. 1.3.25.

3. Sksta eronneet: Hämäläinen K, Hämäläinen A, 22 patte-
rista. Myöhänen A, 25 patterista, pvm. 1.4.25.

4. Viime asetarkastuksien johdosta lausun kiitokset hyvästi
varust. ja kiv. hoitaneille sklsille. Samalla huomautan, et-

tä skssa ei tulla tästä lähtien pitämään sellaisia sklsia jotka
eivät hoida kiv. ja varusteita annettujen asehoito-ohjeiden
mukaan.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 5/1925

Kunnan valtuusto: 23.05.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa
kunnantalolla toukokuun 23 pnä 1925. Läsnä olivat valtuu-
tetut T. Toiviainen, M. Kiiski, E. Ukkonen, A. Orava, Aleks.
Hämäläinen, V. Paukku, Aat. Hämäläinen, H. Koskinen, M.
Viskari, N. Jeremejeff, H. Hatakka, A. Viskari, Aug. Susi,
M. Peltonen, S. Käkönen, Aug. Hämäläinen, S. Laulajai-
nen.

1§ Kokous hyväksyttiin lailliseksi.

2§ Luettiin kunnallislautakunnan esimiehen laatima yksi-
tyiskohtainen tilikertomus kunnan tileistä vuodelta 1924 se-
kä tilintarkastajain lausunto, joiden johdosta myönnettiin
täydellinen tili- ja vastuuvapaus kunnallislautakunnalle, sen
esimiehelle ynnä kaikille kunnallisille hallintokunnille vuo-
den 1924 tileistä.

3§ Luettiin Kulkulaitosministeriön päätös No 6489, jol-
la päätöksellä on kunnalle myönnetty valtioavustusta
Terenttilän-Kirvesmäen välisen tien kuntoonsaattamiseksi
5040 markkaa.

4§ Hyväksyttiin Vaskelan & Raajun kansakoulun johto-
kunnan tekemä vuokrasopimus taloll. Juho Lampun kans-
sa kouluhuoneuston ja muitten etujen vuokrasta kolmeksi
vuodeksi 6000 markan vuotuisesta vuokrasummasta.

5§ Luettiin Palkealan kreikkal. katolisen seurakuntaneuvos-
ton kokouksen pöytäkirjaote koskeva kreikkal. katolisen us-
konnonopetuksen järjestämistä kansakouluissa. Asia ei an-
tanut aihetta enempiin järjestelyihin.

6§ Aapro Kurikan anomuksesta sairaan poikansa Sulo Ku-
rikan lähettämisestä parantolaan päätettiin hankkia lääkä-
rin lausunto asiassa ja kunnallislautakunta huoltakoon asian
eteenpäin, jos mainittua poikaa vielä voidaan parantolahoi-
toon toimittaa.

7§ Käsiteltiin asutuslautakunnan eroanomus viime huhti-
kuun 13 pltä, mutta tuli anomus hylätyksi, sitten kuin asu-
tustarkastaja oli kokoukselle tehnyt selkoa asutustoiminnas-
ta.

8§ Luettiin Maaherran viraston päätös No 3220, jolla Maa-
herra on vahvistanut kunnan anomuksen 200,000 markan
kuoletuslainan saamista valtiolta työväen asunto-olojen pa-
rantamiseksi.

9§ Luettiin Metsäpirtin sähköosuuskunnan kirje sähkö-
osuuskuntaan liittymisestä ja valittiin kunnan edustajiksi
Kunnallisl. esim. Jooseppi Eeva ja tilall. Arvi Ukkonen neu-
vottelemaan sähköosuuskunnan kanssa hankkeeseen yhty-
misestä.
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Kuva 2: Kunnallismies, kamreeri Mikko Peltonen

10§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aat. Hämäläinen ja
Mikko Peltonen.

Vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 23/5 1925.
M. Peltonen
Aatami Hämäläinen

Surkea ajankuva
Trokari juottanut kaksi ripille valmistunutta nuorukaista hu-
malaan Metsäpirtissä

Viime sunnuntaina kun muutamat Metsäpirtin Koselan ky-
län nuoret miehet kuljeskelivat paikkakunnalla, trokariksi
tunnetun, sotapalveluksensa jo suorittaneen mokkiläisenpo-
jan Heikki Tahvonpoika Eevan seurassa, sai tämä vietellyk-
si kaksi rippikoulunsa juuri päättänyttä nuorukaista, jotka
juuri aikoivat lähteä ripille, juomaan niin, että näiden ripil-
lepääsy juovuksissa olon takia estyi. Tämän mainetyönsä
tehtyään meni mainittu trokari Metsäpirtin Osuuskaupan lä-
histölle peuhaamaan kaataen tällöin aivan tieten ja tahtoen
osuuskaupan lähelle sidotut valjaissa olleet tal. Yrjö Tuokon
ja Teodor Onttisen hevoset maantienojaan, josta ne häthätää
saatiin ajoissa ylös.

Käkisalmen Sanomat 30.5.1925

Metsäpirtin kunnanvaltuuston ko-
kouksessa
viime lauantaina käsiteltiin seuraavat asiat:
Luettiin kunnallislautakunnan esimiehen laatima tilikerto-
mus viime vuoden kunnallistileistä ynnä tilintarkastajain
lausunto mainittujen tilien tarkastamisesta, joiden perus-
teella myönnettiin keskustelutta täydellinen tili- ja vastuu-
vapaus kunnallislautakunnalle ja esimiehelle sekä kaikille

hallinto- ja toimikunnille, jotka ovat tilivelvolliset kunnal-
lislautakunnalle.
Luettiin Palkealan kreikkalais-katolisen seurakunnan kirk-
koneuvoston pöytäkirja, koskeva kreikkalaiskatolisen us-
konnon opetuksen järjestämistä kunnan kouluissa. Asia ei
valtuuston puolelta antanut aihetta enempiin toimenpitei-
siin, koska mainittuun uskontoon kuuluvien kansakoulun
oppilaiden uskonnon opetus on asianmukaisesti järjestetty.

Mökkiläisen Aapro Kurikan anomuksen johdosta, että hä-
nen alaikäinen sairas poikansa toimitettaisiin kunnan kus-
tannuksella sairashuonehoitoon, päätettiin että kunnallisa-
lutakunta ottaa selvän asiasta ja ryhtyy asianmukaisiin toi-
menpiteisiin.

Luettiin kulkulaitosministeriön päätös, jolla valtioneuvos-
to on myöntänyt kunnalle 5040 mk suuruisen avustuk-
sen Terenttilän-Kirvesmäen välisen maantien korjaamisek-
si, koska Oy Granit oli sitä tietä puolustuslaitoksia raken-
taessaan saattanut epäkuntoon.

Luettiin maaherran viraston päätös, jolla kunnan asutushal-
litukselta anoma 200.000 mk laina-anomus työväen asunto-
olojen parantamiseksi on hyväksytty ja vahvistettu.

Vaskelan-Raajun kansakoulun johtokunta antoi valtuuston
suostumusta sille vuokrasopimukselle, jonka se oli tehnyt
talollisen Juho Lampun kanssa huoneiden vuokraamisesta
sanotulle koululle kolmen vuoden ajaksi 6000 mk vuotui-
sesta vuokrasta. Anomukseen suostuttiin.

Asutustarkastaja V. Juntunen oli valtuuston pyynnöstä saa-
punut kokoukseen ja teki seikkaperäisesti selkoa asutus-
toiminnasta yleensä sekä millä tavalla asutustarkoituksessa
tehtyjä maan ostoja voitaisiin asutuslain puitteissa valtion
puolesta rahoittaa. Koska valtuuston edellisessä kokoukses-
sa oli kunnan asutuslautakunnan toiminnasta keskustelua ja
epätietoisuutta, kun myönnettyjä varoja ei asutuslautakunta
ole saanut sijoitetuksi asutustarkoituksiin, minkä keskuste-
lun johdosta oli asutuslautakunta valtuustolle jättänyt eroa-
nomuksen, mutta kun nyt asia tuli valaistuksi, eikä edellisen
kokouksen pöytäkirja sisältänyt mitään epäluottamusta asu-
tuslautakunnalle, ei valtuusto anomukseen suostunut, koska
valitun asutuslautakunnan toiminta päättyy jo tämän vuo-
den lopussa ja näin ollen tulee asutuslautakunta uusittavak-
si.

Luettiin Metsäpirtin Sähköosuuskunnan johtokunnan kir-
jelmä, jolla mainittu osuuskunta kehoitti valtuustoa valit-
semaan edustajat neuvottelemaan osuuskunnan kanssa kei-
noista, miten voitaisiin toiminimi Veljekset Myöhäsen säh-
kölaitoksesta saada sähkövoimaa osuuskunnan sekä kunnan
käytettäväksi maanviljelystarkoituksiin. Kunnan edustajak-
si asiassa valittiin kunnallislautakunnan esimies Jooseppi
Eeva ja tilallinen Arvi Ukkonen.

Käkisalmen Sanomat 30.5.1925

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Huomautan niille sklsille joiden kiväärit tarkkuuttamis-
tilaisuuksista joutuvat varastoon että ne piakkoin käydään
hakemassa.

2. Kiv.hihnat ja puhdistustarpeet ovat saapuneet ja saa hakea
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varastosta.

3. Skn kannatusjäsenten tämän vuoden jäsenmaksu suori-
tettakoon heinäkuun 1. p:vään mennessä.

4. Urheiluun ja pesäpallopeliin kehoitan sklsia innolla otta-
maan osaa.

5. Skn ampumaradan tekotalkoot on kesäkuun 10 p:nä jo-
hon tärkeään tehtävään kehoitan joka sklsen ja Lotan uhraa-
maan määrätyn päivän. Kokoonnutaan N.s. talolle klo 8 ap.
Kirveet ja lapiot mukana. Lotat huolehtivat päivän muonas-
ta. Saman päivän iltana Lotille ja sklsille hauska illanvietto
talolla.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 6/1925

Piiriesikunnan kirje Metsäpirttiin
Metsäpirtin Paikallispäällikölle

Tiedoksi Suvannon Aluepäällikölle

Piiriesikunta ei ole, vaikka viisi päivää on kulunut määrä-
ajasta, saanut sklta minkäänlaista vastausta kirjelmällään te-
kemäänsä tiedusteluun, seikka, joka herättää ikävää kum-
mastusta. Kun kaikki muut skt ovat vastauksissaan ilmoit-
taneet järjestävänsä vieraiden vastaaoton ja oleskelun Pii-
riesikunnan toivomusten mukaan, olettaa Piiriesikunta, että
myöskin Metsäpirtin sk ei tahdo tässä suhteessa tehdä poik-
keusta. Tässä mielessä antaa Piiriesikunta vielä seuraavat
lisäohjeet:

Vieraat saapuvat Metsäpirtin kirkolle 7.6. klo 7.15 ip,
jolloin paik.päällikön ja esikunnan on oltava vastassa.
Paik.päällikkö ilmoittaa itsensä sekä esikunnan Ylipäälli-
kölle, esik.päällikölle tahi ellei kumpikaan ole matkassa,
piiripäällikölle. Esikunta ei ilmoituksen aikana seiso rivis-
sä, mutta on muuten koossa. Kaikilla sklsilla palveluspuku,
ei paraatipukua. Mitään kunnianosoituksia, kunnialähette-
jä y.m.s. ei järjestetä, ei myöskään mitään puheita. Kauniin
ja lämpimän ilman sattuessa voidaan kahvitarjoilu järjes-
tää ulos. Jos mahdollista, olisi järjestettävä seisova tarjoilu-
pöytä, josta jokainen voi noutaa haluamansa virvokkeet ja
useampia pienempiä pöytiä, joiden ääressä voidaan syödä.
Olisi suotavaa, että Lotat järjestäisivät paitsi kahvia, myös-
kin teetä sekä esim. kaljaa tai jotain muuta juomaa janon
varalle. Samoin olisi hyvä järjestää joku määrä esim. piirai-
sia ja lohivoileipiä t.m.s. (paistettua lohta) nälkäisille. Mi-
tään loistotarjoilua ei silti missään tapauksessa saa järjes-
tää, vaan on kaiken oltava yksinkertaista ja maukasta, jotta
vieraat eivät saa väärää käsitystä rajasktien taloudellisesta
asemasta.

Myös käydään sk. kansliassa ja varastolla, joiden täytyy eh-
dottomasti olla mallikelpoisessa kunnossa, ollen paikallis-
päällikkö siitä vastuussa.

Kaiken tulee olla ajoissa valmiina, jotta minkäänlaista myö-
hästymistä ei aiheudu.

Metsäpirtistä jatketaan klo 8 ip matkaa Taipaleeseen, jossa

sillä aikaa kuin autoja lastataan joen yli käydään Laatokan
rannalla ja varustuksilla. Suotavaa olisi, että tarkastaja Jor-
tikka voisi olla opastamassa.

Niinpian kuin autot on saatu toiselle rannalle, jatketaan mat-
kaa Sakkolaan.

Suotavaa olisi, että niille jotka haluavat, järjestettäisiin tilai-
suus ennen kahvitarjoilua puhdistautua. Kahvin aikana on
kaikilla vyö päällä. Jos sk. voi järjestää vähän savukkeita,
ei se pahenna asiaa.

Mikäli asian johdosta vielä syntyy epäselvyyttä, on siitä
ajoissa tiedusteltava puhelimitse Piiriesikunnalta. Karimo,
Piiripäällikkö
Turunen, Adjutantti

Suojeluskunnan arkisto, 30.6.1925

Kunnan valtuusto: 27.06.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla kesäk. 27 pnä 1925. Läsnä olivat valtuute-
tut T. Toiviainen, V. Paukku, M. Koskivaara, A. Ukkonen, J.
Taurén, S. Käkönen, A. Orava, M. Kiiski, J. Eeva, H. Hatak-
ka, Aug. Susi, A. Viskari, M. Peltonen, Aat. Hämäläinen, H.
Koskinen ja S. Laulajainen, N. Jeremejeff ja Aug. Hatakka.
Poissa M. Viskari, Aug. Hämäläinen ja Aleks. Hämäläinen.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Kunnallisvaalien keskuslautakuntaan valittiin puheen-
johtajaksi rovasti J.K. Sakkinen, jäseniksi tal. Aleks Ora-
va, opett. T. Toiviainen, kunnall.l.esim. Jooseppi Eeva ja
tal. Heikki Koskinen, joista T. Toiviainen keskusl. varapu-
heenjohtajaksi varajäseniksi Aatami Viskari, Juho Lamppu,
Heikki Ap. Tuokko ja Juho Ep. Eeva.

Äänestysalueet kansakoulupiirittäin:

I ään.al. vaalilautakuntaan valittiin puheenj. Eino Leimola,
jäseniksi Matti Vilkki, Aapro Paussu, joista Paussu varapu-
heenjohtajaksi varajäseniksi Antti Ap. Koppanen, Eljas Yp.
Eeva ja Pekka Paavonp. Orava.

II ään.al. vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Arvi Ukko-
nen, jäseniksi Salomon Laulajainen ja Ville Paukku joista
V. Paukku varapuheenjohtajaksi; varajäseniksi Aatami Suo-
kas, Salom. Käkönen ja Mikko Viskari.

III ään.al. vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Aug. Hämä-
läinen, jäseniksi Matti Hämäläinen ja Matti Jaakonp. Kiiski
joista Matti Hämäläinen varapuheenjohtajaksi; varajäsenik-
si Jalmari Taurén, Matti ap. Peltonen ja Tahvo Haapsaari.

IV ään.al. vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Jalmari Ha-
takka, jäseniksi Juho Sipronp. Korkka ja August Hp. Hatak-
ka joista Juho Korkka varapuheenjohtajaksi, varajäseniksi
Juho Martinp. Kuoppa, Antti Ryyppö ja Paavo Paukku.

V ään.al. vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Nikolai Je-
remeujeff jäseniksi Matti Koskivaara ja Jooseppi Lamppu
joista Koskivaara varapuheenjohtajaksi; varajäseniksi Tah-
vo Lemmetti, Simo Tuokko ja Muikku Heimonen.

3§ Verotusta varten päätettiin koko kunnan alueella toimit-
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taa yleinen viljelysmaiden ja luonnonniittyjen mittaus ja
luokitus sekä metsämaitten luokitus sen pinta-alan perus-
teella minkä yhteinen kunnan maarekisteriote osoittaa. Mit-
taus toimitetaan heti, kun kunnalle tilattu rekisteriote on
asianomaisesta maanmittauskonttorista saatu. Mittaustyöt
on merkittävä kuvioituina eksteriaripaperille. Kaikki käy-
tännölliset toimet työn suorittamisesta ja loppuun saattami-
sesta jätettiin kunnallislautakunnalle.

4§ Kuulutuksia varten hankitut kaksi ilmoitustaulua päätet-
tiin sijoittaa kunnantalon pienen tuvan seinälle.

Ilmoitustaulujen hoitajaksi valittiin kunnallislautakunnan
esimies Jooseppi Eeva.

5§ Kunnallislautakunta oikeutettiin hankkimaan arkistokaa-
pin sekä sidottamaan asetuskokoelmaan kuuluvat kirjat.

6§ Vaskelan-Raajun väliseltä maantieltä Koukunniemen
laivarantaan johtavan tien korjaamiseen päätti valtuusto
myöntää 1000 mk. ehdolla, että Vuoksen Suvannon Höy-
ryveneosakeyhtiö sekä Metsäpirtissä olevat kauppiaat yh-
dessä suostuvat samaan tarkoitukseen suorittamaan yhdes-
sä 2000 markkaa.

7§ Lääkintähallitukselta avustuksen anojaksi kunnanlää-
kärin palkkaamiseksi valtuutettiin kunnallislautak. esimies
Jooseppi Eeva.

8§ Luettiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset taloll.
Martti Ahtiaisen ja Aune Haapsaaren verovalituksista kun-
nallisverotuksesta vuodelta 1922, millä päätöksillä oli py-
sytetty maaherranviraston päätökset.

9§ Luettiin läänin Maaherran päätös No 3437 koskeva vah-
vistuksen saantia valtuuston päätökselle nurkkatanssien toi-
meenpanijoiden sakottamisesta.

10§ Luettiin Sakkolan & Metsäpirtin piirin apulaisnimis-
miehen kirje kesäk. 27 pltä No 295, sekä majatalo- ja kyy-
dityshuutokauppapöytäkirja kesäk. 26 pltä 1925, josta nä-
kyy, että Metsäpirtin majatalon ja kyydityksen hoitamisesta
vuosina 1926-1928 on alimman vaatimuksen 11850 mk teh-
nyt majatalon nykyinen hoitaja taloll. Adolf Susi, ja päätti
valtuusto majatalon ja kyydityksen hoitoa puoltaa hänelle.

11§ Luettiin Saaroisten kansakoulun johtokunnan pöytä-
kirja kolmannen apuopettajattaren ottamisesta väliaikaisesti
Saaroisten yläkansakouluun sekä saman piirin alakansakou-
lun sijoittamisesta vuokrahuoneustoon. Johtokunnan ehdot-
tama toimenpide hyväksyttiin ja valtuutettiin koulun johto-
kunta tekemään asian vaatimat päätökset sekä vuokrasopi-
mukset.

12§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aug. Susi ja Juho Ee-
va.

Vakuudeksi:
Tuomas Toiviainen.

Pöytäkirja tarkastettu ja oikijaksi havaittu paikka ja aika
kuin etellä
August Susi
Juho Eeva

Maatilojen pakkohuutokaupat
Heinäkuun aikana Käkisalmen kihlakunnassa pakkohuuto-
kaupalla myytäwäksi kuulutetusta 23 maatilasta myyty 10.

Kuten aikaisemmin olemme kertoneet, kuulutettiin Käkisal-
men kihlakunnassa kesä- ja heinäkuun aikana pakkohuuto-
kaupalla myytäwäksi kaikkiaan 50 maatilaa. Näiistä kesä-
kuun aikana myytiin 15 ja 13 sai asiansa järjestettyksi si-
ten, että huutokauppa peruutettin. Heinäkuun aikana myy-
täwäksi kuulutetuista 23 tilasta on tähän mennessä myyty
seuraawat 10 tilaa:
Tässä vain ote Metsäpirtitn tiloista:

Heinäkuun 17 p:nä Antti Karjalaisen omistamat kolme ti-
laosaa Metsäpirtin Terenttilästä 6000 mkn hinnasta talolli-
selle Wäinö Karjalaiselle.
Heinäkuun 18 p. Albert Hyytiän omistama Hakala-niminen
tila Metsäpirtin Saaroisista 16000 mkn hinnasta Antti Hyy-
tiäiselle samasta kylästä.
Samana päiwänä Matti Tuokon omistama Rintala-niminen
tila Metsäpirtin Korholanjaamasta weljekset Peltoselle
Metsäpirtin Korholanjaamasta.

Elokuun aikana toimitettawaksi on kuulutettu useam-
pia maatilahuutokauppoja, joista ainakin puolet saanewat
asiansa kuntoon.

Pirtuauto takavaikoitu Raudussa
Pirtunkuljettajista osa päässyt pakoon.

Viime sunnuntaina yöllä tuli Rautuun tieo, että Viipurista
käsin oli Metsäpirttiin tulossa pirtuauto. Kun Raudussa tie-
dettiin, että auto kulkee juuri Raudun kautta, niin komennet-
tiin kaikki Raudun poliisiviranomaiset ja raittiuslautakun-
nan jäsenet Raudusta Metsäpirttiin kulkeville teille. Noin
klo 12 aikaan yöllä kohtasi pirtuauto ensimmäisen patrul-
lin, joka toimi poliisi Anttosen johdolla ja huomattuaan, et-
tä tielle oli asetettu sulku, pyrki auto taaksepäin. Mutta kun
patrulli avasi tulen, pysähtyi auto, josta kuitenkin ennen pat-
rullin paikalle saapumista karkasi pari tuntematonta henki-
löä vieden muassaan joukon kanistereita.

Itse autosta tavattiin noin 12-18 l pirtua ja pidätettiin tunnet-
tu Metsäpirtin pirtutrokari, joka ilmoitti nimekseen E. Tuo-
hioja. Sekä Tuohioja että auton kuljettaja vangittiin heti ja
auto takavarikoitiin.

Samana iltana tapasivat raittiuspatrullit useammalta henki-
löltä pienempiä määriä spriitä, joten kysymyksessä oleva
auto on nähtävästi ollut spriinhakumatkalla. Auto on Viipu-
rista kotoisin. Asiasta tulee syyte näinä päivinä esille Rau-
dun välikäräjillä.

Käkisalmen Sanomat 28.7.1925

Vuoksen nuorisoseurapiirin kesäjuhla
vietettiin viime sunnuntaina Nurmijärvellä Siltainsaares-
sa. Juhla alkoi jalkapallokilpailulla Nurmijärven ja Mäkrän
nuorisoseurojen välillä. Ottelun voitti Mäkrän ns. 5-2. Juh-
lissa suoritettiin vielä Vuoksen ns. piiriin kuuluvien seu-
rojen välinen 3-ottelu kiertävästä palkinnosta, jonka voit-

© Kalevi Hyytiä Vedos 9. maaliskuuta 2018



Vuosi 1925 12

ti Metsäpirtin ns viidennen kerran saaden sen ikiomaksi.
Muut piiriin kuuluvat nuorisoseurat eivät ottaneet ollen-
kaan osaa kilpailuihin, sillä metsäpirttiläiset tunnettiin yli-
voimaisiksi. Heidän 4 parhaan urheilijansa yhteistulos oli
3-ottelussa, johon kuului kuula, 400 m juoksu ja pituushyp-
py, kokonaista 754,63 pistettä. Silloin kun metsäpirttiläiset
alottivat urheilla, saavuttivat he samoissa urheilulajeissa ai-
noastaan 400 pistettä. Siis ahkera harjoitus vie voittoon, sa-
noivat metsäpirttiläiset ja se olkoon myös esimerkiksi toi-
sille.

Kilpailuissa jaettiin myös joka lajissa 3 yksityispalkintoa,
jotka kaikki poikkeuksetta joutuivat Metsäpirttiin.

Kuulantyönnössä saavutti 1) A. Lamppu 12,17 m 2) E. In-
kinen 11,50 3) A. Timofejeff 10.17
Pituushypyssä saavutti 1) M. Paksu 5,29 m, 2) A. Hyytiä
5,01 3) E. Inkinen 4,99
400 m juoksussa: 1) H. Tiainen 1 m 11 sek 2) M. Paksu 1,12
3) J. Kaukonen 1,12
Tätä 400 m juoksua olisi voinut pikemmin nimittää mur-
tomaajuoksuksi, sillä rata oli 200 m pituinen ja enemmän
vastamaata.

Naiset saavuttivat 200 m matkalla 1) Hilja Pekki Nurmi-
järven ns. 42 sek 2) Helvi Heino Raudun ns 43 sek. 3) E.
Rahikka Mäkrän ns. 44 sek.

Juhlailtamassa oli ohjelma arvokas ja monipuolinen, jos-
ta mainittakoon Vuoksen ns. piiritoimikunnan puh.j. op. V.
Merosen tervehdyspuhe, piirisiht. E. Rahikan lastu, opett. P.
Kokon juhlapuhe, johtaja E. Karhusen esitelmä, Raudun ns
naisvoimistelijain voimisteluesitykset, Ylä-Suvannon kuo-
rolaulu sekä 3-näyt. näytelmä ’Noidan kosto’, jonka esitti-
vat Nurmijärven ns. jäsenet. Yleisöä oli runsaasti ja tunnel-
ma kovasti isänmaallinen.

Käkisalmen Sanomat 28.7.1925

Tapaturma Metsäpirtissä
Viime viikolla putosi heinäniityllä niittokoneen päältä Met-
säpirtin Koukunniemessä talollinen Paavo Loponen satut-
taen itsensä niin pahoin, että lääkärin lausunnon mukaan hä-
neltä vioittui kylkiluita ja pallea sekä vatsakalvo revähtivät.
Loposen tila on varsin arveluttava, sillä hän on jo lähes 70
v. ikäinen.

Käkisalmen Sanomat 28.7.1925

Kalastajain vaarat Laatokalla
Rannikkosotilas ampunut kalastamassa ollutta tyttöä Järise-
vän patterilla

Kun Sakkolan Taipaleesta kokoisin oleva kalastaja Simo
Sepponen 20-vuotisen tyttärensä Aliinan kanssa toissapäi-
vänä oli menossa verkonlaskuun Laatokalle ja oli juuri sou-
tamassa Järisevän patterin ohi, ammuttiin patterilta kaksi
varotuslaukausta syystä, että soutajat huomaamattaan olivat
joutuneet patterin aluevesille. Hetken kuluttua kajahti kol-
mas laukaus, joka oli suunnattu venhettä kohti. Luoti sattui
Aliinaan mennen hänen molemmista jaloistaan läpi. Tällöin
veneessä olijat alkoivat huutaa apua ja saivat luvan tulla pat-
terille, jossa neitosen haavat sidottiin väliaikaisesti, kunnes

lääkäri ehti saapua paikalle.

Tapaus on molemmin puolin valitettava ja johtuu siitä, ettei
kyseessä olevan patterin lähistölle ole asetettu mitään merk-
kiä osoittamaan, mistä patterin aluevesi alkaa.

Käkisalmen Sanomat 1.8.1925

Kunnan valtuusto: 01.08.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla elokuun 1 pnä 1925. Läsnä olivat T. Toi-
viainen, Aleks. Hämäläinen, H. Koskinen, Aat. Hämäläi-
nen, N. Jeremejeff, M. Kiiski, S. Laulajainen, Aug. Hämä-
läinen, Aug. Susi, H. Hatakka, M. Viskari, S. Käkönen, A.
Orava, ja M. Koskivaara.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Luettiin Asutushallituksen kirje No2 —- päivältä, jonka
johdosta päätettiin kunnan asutuslautakuntaan ehdottaa va-
littavaksi neljä varsinaista jäsentä. Asutuslautakunnan pu-
heenjohtajan päiväpalkkioksi ehdotetaan 40 mk toimi- ja
kokouspäiviltä sekä lautakunnan jäsenille 20 mk. samoin
kokous- ja toimipäiviltä, ilman matkakorvausta.

3§ Luettiin Metsäpirtin sähköosuuskunnan hallituksen pöy-
täkirja viime kesäk. 27 pltä, sekä saman osuuskunnan ko-
kouksen pöytäkirja viime heinäkuun 7 pltä ja kun val-
tuuston valitsemat toimikunnan jäsenet ovat alistaneet val-
tuuston päätettäväksi osuuskunnalle luovutettavan puima-
koneen hinnan päätti valtuusto puimakoneen hinnaksi aset-
taa seitsemäntuhattaviisisataa (7500) markkaa, jos sähkö
osuuskunta sitten tahtoo ostaa ja kunta sähköosuuskuntaan
liittyä. 4§ Esitettiin kunnan karjakon asunnon korjaustöiden
suorittamisesta hänen asunnossaan kunnan talossa, mutta
jätti valtuusto asian Kunnallislautakunnan huollettavaksi.

5§ Pekka Miettisen leski päätettiin vapautta kuluvan vuo-
den kunnallisveron maksusta miehensä kuoleman johdos-
ta, sekä päätettiin kunnan rahastosta maksaa Pekka Miet-
tisen sairashuonekulut esitettävän laskun mukaan. Hänen
laina-anomuksensa asunnon korjausta varten päätettiin jät-
tää kunnallislautakunnan huollettavaksi, joka hyväksyttäviä
takuita vastaan antakoon lainan harkintansa mukaan.

6§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin H. Koskinen ja A. Ora-
va.

Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Julkiluettu 1/8 25.

Pöytäkirja tarkastettu 1/8 25.
Aleks. Orava
H. Koskinen

Lapsi juonut lipeäliuosta kuollen tus-
kiinsa
Viime perjantaina tapahtui Metsäpirtissä surkea tapaus.
Metsäpirtin Koukunniemessä sai talollisen Aapro Myöhä-
sen 2-vuotias poikanen käsiinsä lipeäkiviastian, josta hän
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Kuva 3: Joentaan koulun rakentajat ja rakennustoimikunta

joi sulanutta lipeäkiviliuosta luullen sitä nähtävästi maidok-
si. Tapauksen huomattuaan lähtivät vanhemmat heti vie-
mään lastaan Raudun kunnanlääkärille. Lääkäri määräsi
lapselle lääkkeitä, ja isä oli niitä juuri noutamassa apteekis-
ta, kun lapsonen kuoli äitinsä syliin kärryihin. Vanhempien
sietäisi olla varovaisempia, eikä jättää myrkkyaineita lasten
ulottuville.

Käkisalmen Sanomat 4.8.1925

Laatokan kalastusseuran toiminta
Metsäpirtin kalastusseuran juhlat

Hyvin onnistuneet kesäjuhlat toimeenpani Metsäpirtin ka-
lastusseura Lottein saarella sunnuntaina tk. 9 päivänä.

Juhla, jota suosi harvinaisen kaunis ilma, alotettiin klo 2
kilpapurjehduksella, jossa purjehdittava matka oli 16 km.
Osanottajia oli 6 purjehtijaa ja jakaantuivat palkinnot seu-
raavasti:
1 palkinto Juho Peltonen, aika 2 t 9 min 27 sek, 2. p. Heikki
Hyytiä 2 t 24 min, 3. p. Taavetti Hatakka 2 t 27 min 2 sek.
4. p. Martti Kiiski 2 t. 34 min. 31 sek. 5. p. Einari Hämäläi-
nen 2 t. 35 min. 37 sek. Martti Hatakan aika oli 2 t 53 min
33 sek.

Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen juhla klo 4.30 Pyhä-
järven soittokunnan alkajaissoitolla, jonka jälkeen seuran
esimies Aatami Hyytiä piti tervehdyspuheen lausuen juhla-
vieraat tervetulleiksi. Saaroisten laulukuoron laulettua isän-
maallista intoa kohottavia lauluja piti tilaisuuteen sopivan

juhlapuheen Laatokan kalastajaseuran liiton konsulentti S.
Riihimäki tuoden sattuvin sanoin esiin kansamme kärsi-
mykset ja taistelut olemassaolonsa puolesta ja toivoi pian-
kin koittavan kalastajaväestöllekin uuden huomenen taiste-
lujensa palkkioksi.

Vielä kuultua soittokunnan soittoa ja laulukuoron esittämiä
lauluja pidettiin kilpasoutu miehille ja naisille, joihin osa-
nottajia oli miehiä 9 ja naisia 4 soutajaa.

Palkinnot jakautuivat:
1) Aleks Peltonen 7 min 52 sek., 2) Martti Kiiski 8.16,
3) Tahvo Peltonen 8.20, lähinnä Heikki Peltonen 8.21 ja
Abram Peltonen 8.31.
Naisista saivat palkinnot:
1)Aune Taurén 5 min.4 sek., 2) Aune Ahtiainen 5.11, 3) Lo-
visa Hämäläinen 5.37, lähinnä Maria Peltonen 7.20.

Kun vielä oli kuultu soittokunnan soittoa ja laulukunnan
esittämiä lauluja, toimitettiin yleisen innostuksen vallites-
sa palkintojen jako, jonka jälkeen nuoriso pyöri torvisoit-
tokunnan tahdissa. Juhlat jättivät jälkeensä innostavan vai-
kutuksen ja oli yleisön käytös, joka oli saapunut joukolla
juhlimaan, kiitettävä.

Käkisalmen Sanomat 11.8.1925

Lohensaalis Metsäpirtissä erinomaisen
hyvä
Kalastajat syöneet lohta leivän asemesta, sanoo Santeri Rii-
himäki.

Laatokan Kalastusseurojen Liiton neuvoja Santeri Riihimä-
ki, joka eilen palasi Metsäpirtin kalastajain juhlilta, on meil-
le kertonut, että lohensaalis Metsäpirtissä on nyt parempi
kuin moniin vuosiin. Muutamia viikkoja sitten saatiin loh-
ta erinomaisen hyvin Venäjän puoleisella Laatokalla. Nyt
viime viikolla alkoi saalis parantua myöskin Suomen puo-
lella niin, että monet kalastajat ovat 40-50 verkosta saaneet
kaloja useita satoja kiloja aamussa. Kun paikkakunnalla ei
ole lohen suolaamoa ja ulosvienti pitkien matkojen takia on
perin vaikea, on lohen hinta alentunut alle 10 mk kilolta.
Monet kalakauppiaat ovat kärsineet suuria tappioita kalojen
pilaantumisen vuoksi. Useat kalastajaperheet syövät lohta
leivän asemesta, kun eivät saa saalistaan kaupaksi.

Sellaisilla henkilöillä, jotka haluavat lohta suolata talven va-
raksi, olisi hyvä tilaisuus siihen. Laatokan Kalastusseurain
Liitto on ryhtynyt toimenpiteisiin suolaamojen ja savus-
tuslaitosten perustamiseksi tärkeimmille kalastuspaikoille
Laatokan rannikolla. Jos missä tälläisilla laitoksilla olisi
suuri merkitys, niin juuri Metsäpirtissä, jossa huonojen kul-
kuneuvojen vuoksi on niin perin vaikea saada kesän aikana
kaloja tuoreina markkinoille.

Käkisalmen Sanomat 11.8.1925

Metsäpirtin Vaskelaan perustettu pui-
maosuuskunta
Joku aika sitten pidettiin Metsäpirtin Vaskelassa Koskivaa-
ran talossa puimakoneosuuskunnan perustava kokous.

Kokouksen kokoonkutsuja maanvilj. M. Koskivaara valit-
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tiin kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan laatijaksi.
Miltei koko kyläkunnan maanviljelijät päättivät yksimieli-
sesti perustaa osuuskunnan jolle nimeksi annettiin ’Vaske-
lan puimakoneosuuskunta rl.’ Osuuksia merkittiin heti en-
simmäisessä tilaisuudessa siksi runsaasti, että osuuskunnas-
ta tuntuu tulevan elinvoimainen laitos. Osuudeksi määrättiin
jokainen viimeinen kylvetty hl kauroja, ohria, rukiita, her-
neitä ja sekaviljaa seka osuusmaksuksi osuudelta 2,- mk.

Osuuskunnan hallitukseen tulivat: M. Koskivaara, J. Jäske,
N. Jeremeijeff ja varalle V. Sidoroff ja H. Koskinen. Hal-
litus kokouksessaan valitsi hallituksen puheenjohtajaksi M.
Koskivaaran ja rahastonhoitajaksi J. Jäsken. Osuuskunnal-
le on jo ostettu Vikströmin öljymoottori ja Thesseliuksen
Vesta-puimakone sekä kaikki lisälaitteet, mitä osuuskunta
tarvitsee.

Tulkoon vielä mainituksi, että Vaskelan kylään on perus-
tettu tämän vuoden ajalla ennen osuuskassa ja sonniosuus-
kunta sekä pian tulee perustettavaksi vielä uusia osuuskun-
tia. Kaikissa perustetuissa osuuskunnissa ovat samat henki-
löt johtomiehinä.

Käkisalmen Sanomat 11.8.1925

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sktaan liittynyt: Hartikainen T, Veisel T, Jk. ja Laulajai-
nen E, Eeva E, 25 sk.pattr, pvm 1.7.25.

2. Sotapalvelukseen siirtynyt: Hämäläinen T, Ahtiainen Y,
1.8.25.

3. Sksta eronnut: Haapsaari J, Haapsaari A, Haapsaari J,
pvm. 1.6.25.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 9/1925

Karhuja tulee Venäjältä Suomeen
Viime keskiviikkoa vasten yöllä tuli Metsäpirttiin Tapparin
kohdalta, aivan Laatokan rantaa pitkin, iso emäkarhu pai-
nuen Suomen puolelle päästyään Tapparin korpeen.

Saamamme tiedon mukaan on rajan läheisyydessä Venäjän
puolella karhuja enemmänkin, joten tällaisia vierailuja lie-
nee odotettavissa useampia. Karjanomistajat, pitäkää varan-
ne!

Käkisalmen Sanomat 5.9.1925

Karhu tehnyt tuhojaan Metsäpirtissä
Repinyt yhden lehmän ja kolme lammasta.

Viime viikolla kerroimme yhden emäkarhun tulleen Metsä-
pirttiin Venäjän puolelta Laatokan rantaa pitkin. Nyttemmin
on peto jo ehtinyt tekemään tuhojaan karjalle. Viime sun-
nuntaina se repi Joentaan kyläläisten karjalaitumella maan-
vilj. Tahvo Puikkosen lehmän. Sitäpaitsi se on viime viikon
lopulla repinyt ja syönyt kolme lammasta. Saaroisten salolla
on karhu nähty yhden pennun kanssa, mistä päättäen petoja
on Suomen puolella useampiakin.

Toissapäivänä järjestettiin karhujahti paikalle, missä lehmä
revittiin, mutta peto ei tällä kertaa liikkunut niillä tienoilla.

Käkisalmen Sanomat 10.9.1925

Kunnan valtuusto: 14.09.1925
Pöytäkirja, tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnantalolla, syyskuun 14 päivänä 1925. Läsnä olivat
valtuutetut T. Toiviainen, A. Ukkonen, H. Hatakka, Aug.
Hatakka, Aug. Susi, M. Koskivaara, J. Taurén, Juho Eeva,
Aleks. Orava, M. Peltonen, S. Laulajainen, H. Koskinen, S.
Käkönen ja N. Jeremejeff.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Kunnallislautakunnasta erovuorossa olevat jäsenet talol-
liset Aleksanteri Hyytiä Jonetakaa ja Aleks Orava valittiin
uudelleen tulevaksi kolmivuotiskaudeksi.

3§ Holhouslautakunnasta erovuorossa oleva tilallinen Simo
Ukkonen valittiin uudelleen.

4§ Maanviljelysrahaston johtokuntaan valittiin erovuorossa
olevat Antti Aapronp Koppanen Koselasta ja Heikki Koski-
nen Vaskelasta uudelleen.

5§ Kirkonkylän kansakoulun johtokuntaan valittiin rovasti
J.K. Sakkinan ja taloll. Matti Loponen uudelleen.

6§ Terenttilän kansakoulun johtokuntaan valittiin Kaapre
Viili ja Mikko Viskari uudelleen.

7§ Saaroisten kansakoulun johtokuntaan valittiin Jalmari
Taurén ja Tahvo Haapsaari uudelleen.

8§ Joentaan kansakoulun johtokuntaan valittiin August Susi
ja Aleksanteri Hyytiä uudelleen.

9§ Vaskelan & Raajun kansakoulun johtokuntaan valittiin
Matti Koskivaara ja Nikolai Jeremejeff uudelleen.

10§ Kunnan kantakirjaston johtokuntaan valittiin Simo
Tahvonp. Susi uudelleen.

11§ Kunnan köyhäinhoitolautakuntaa valittiin erovuorossa
olevat taloll. Nikolai Jeremejeff ja lautamies Simo Susi uu-
delleen.

12§ Valton tielautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi enti-
nen puheenjohtaja, kunnallisl. esimies Jooseppi Eeva sekä
jäseniksi entiset jäsenet August Susi ja Aatami Hämäläinen.

13§ Kunnan tielautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi tilall.
Arvi Ukkonen ja jäseniksi tilall. Tahvo Haapsaari ja Heikki
Koskinen.

14§ Taksoituslautakuntaan kunnallisveroitusta varten valit-
tiin:
Heikki Koskinen, Vaskelasta
Taavetti Jaakonp. Hatakka, Arkuntanhuasta
Kaupp. Abr. Hatakka, Martinkorholasta
August Susi, Joentakaa
Juho Martinp. Kuoppa, Korholanjaamasta
Aleksi Tuokko ja Manu Kinnari, Koselasta
Arvi Ukkonen, Koukunniemestä
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Tahvo Lemmetti, Lapanaisista
Matti Simonp. Haapsaari, Metsäpirtistä
Matti Käppi, Neusaaresta
Juho Antinp. Paksu, Raajusta
Jalmari Taurén, Saaroisista
Salomon Laulajainen, Taipaleesta
Pekko Eerikäinen, Vanhajaamasta
Mikko Matinp. Susi, Salosta
Poliisi Mikko Peltonen, Viisjoelta
Mikko Paavonp. Pusa, Joentakaa ja
tullivartija Juho Haikonen, Metsäpirtistä,

kokoonkutsujana kaupp. Abr. Hatakka.

15§ Tutkijalautakuntana toimii kunnanvaltuusto.

16§ Lääkäri Dahlstömmille päätettiin maksaa 300 markan
lasku Aapro Kurikan pojan luokse tekemästään sairasmat-
kasta.

17§ Valtion tielautakunnan esittämä menoarvio teitten kun-
nossapitoa varten kunnassa vuonna 1926, mikä päättyy
94500 markkaan, hyväksyttiin.

18§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aug. Susi ja Matti
Koskivaara.

Vakuudeksi: Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu 14/9 1925. Matti Koskivaara August
Susi

Julkiluettu 14/9 1925. Tuomas Toiviainen

Lausuntopyyntö Antti Peltosesta
Salmin Rajavartiosto on pyytänyt 16.9.1925 kirjeellään
lausuntoa Metsäpirtin Suojeluskunnan esikunnalta.

Salmin Rajavartiosto pyytää Suojeluskunnan esikunnan
lausuntoa Metsäpirttin pitäjän Saaroisten kylässä asuvan
Antti Martinp. Peltosen synt 4.7.1899 poliittisesta luotetta-
vaisuudesta ja kunnollisuudesta.

Käskystä
Rossi
Jääkäriluutn ja S.R.v.a.adjutantti

Oheisessa kuvassa on vastaus pyyntöön.

Suojeluskunnan arkisto, 16.9.1925

Metsäpirtin suojeluskunta
1. Sksta eronnut Haapsaari H, pvm 1.10.25.

2. Uusien kiv.piippujen ostamista varten jaetut rahakeräys-
kortit on jokaisen palautettava loppuun myytynä kansliaan
5.11.25.

3. Myytäväksi jaetut piirin arvat kehoitan jokaista myymään
ja tilittämään kansliaan 15.11.25. p:vään mennessä.

4. Skn kesäpukujen käyttöaika loppui 1.10.25. josta täten
huomautan.

5. Pitkän kesäloman jälkeen kehoitan sklsia nyt joukolla (jo-

Kuva 4: Lausunto Antti Martinp Peltosesta

ka miehen), rientämään harjoituksiin, varsin. Jk. ja puhdis-
tamaan kiv. ja kaikki varusteet kesän tomusta. Puhdistustar-
peet on saapuneet.

6. Keltä puuttuu vielä sinetöity rauta-annos, on se heti käy-
tävä noutamassa.

Jortikka
Paikallispäällikkö

Kannaksen Vartio, 11/1925

Reilut häät Raudussa
Ensin ammuttu panokset loppuun ja sitten jatkettu tappelua
muilla aseilla.

Kun viime kuun 28 pnä vietettiin häitä Raudun pitäjän Suur-
porkun kylässä, niin saapui sinne myös paikkakunnan tavan
mukaan ns. kosjasmiehet Metsäpirtistä. Ja kun sulhanen oli
tullimies, niin olivat kosjasmiehetkin hänen virkaveljiään.
Kun nämä kosjasmiehet saapuivat hääpaikalle, niin syntyi
heidän ja muun väestön kesken sanakiista, josta oli seurauk-
sena tappelu ja aseitten käyttö. Mikäli on kerrottu, ammut-
tiin paikalla kuin sodassa ainakin. Varsinkin olivat tullimie-
het heiluneet aseineen ampuen silmittömästi.

Elämä paikalla oli ollut mitä hurjinta laatua, niinkuin aina-
kin sodassa. Häissä olevan naisväen valtasi pakokauhu ja
he juoksivat pakoon pitkin peltoja. Ja kun ampujilta olivat
panokset loppuneet, niin alkoi muuten tappelu. Hengenhuk-
kaa ei kahakasta liene tullut. Mutta soittajan sormesta meni
kuula lävitse ja eräältä tullimieheltä oli vedetty veitsellä toi-
nen takalihas halki. Sitäpaitsi oli usealla tullimiehellä mus-
telmat naamassa.

On toivottavaa, että asian johdosta pannaan toimeen laajem-
pi tutkimus.

Käkisalmen Sanomat 6.11.1925

Surullinen tapaturma Metsäpirtissä
Haulikon panos koulupojan pään läpi
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Viime torstaina sattui Metsäpirtin Paloniemessä surulli-
nen tapaturma. Maanvilj. poika Nikolai Laurila oli illalla
kirkonkylän koulusta palatessaan poikennut Paloniemessä
Suikkasen taloon ja ottanut Suikkasen aitasta haulikon läh-
tien tätä leikillä viemään kotiinsa päin. Kun Suikkasen poi-
ka tällöin oli mennyt ottamaan asetta pois, olikin Laurila
sen antanut, mutta silloin haulikko jollakin tavalla laukesi
ja panos meni Nikolai Laurilan suusta sisään ja takaraivosta
ulos. Laurila kuoli heti. Hän oli vasta 13-vuotias.

Omituisuutena mainittakoon, että Nikolai Laurila aamul-
la kotoa lähtiessään oli liimannut saapasvarteensa punaisen
paperipalan ja kun kotolaiset häneltä kysyivät sen merkitys-
tä, oli poika vastannut: ’Siitähän tunnette sitten Laurilan Ni-
kolain’. Edellisenä päivänä olivat pojat leikkineet hautajais-
leikkejä. Ihmeellistä vielä on se, että haulikossa ollut panos
vielä laukesi, vaikka sitä oli edellisenä päivänä Suikkasen
vanhempi poika metsältä tultuaan yrittänyt yksinpä vasaral-
lakin saada syttymään onnistumatta.

Käkisalmen Sanomat 10.11.1925

Kunnan valtuusto: 07.11.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokoukses-
sa kunnantuvalla 7 p:nä marraskuuta 1925 jossa oli läsnä
Salomon Laulajainen, Heikki Koskinen, Atami Viskari, Aa-
tami Hämäläinen, Heikki Hatakka, Aug. Hatakka, Mikko
Peltonen, A. Orava, Aug. Susi, N. Jeremejeff, Aug. Hämä-
läinen, Salomon Käkönen, Juho Eeva, Ville Paukku, Matti
Kiiski ja A. Ukkonen.

1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.

2§ Luettiin Viipurin läänin piirimielisairaalan toimikunnan
kirjelmät 15/9 ja 20/10 joiten nojalla pyytämme kunnallis-
lautakuntaa ottamaan v. 1926 menoarvioon 6,000 Smk.

3§ Maataloustyöväen tapaturmavakuutus asia siirrettiin jou-
lukuun kokoukseen.

4§ Käsiteltiin inkeriläisen Mikko Rokkasen anomus pääs-
tä Suomen kansalaiseksi. Päätettiin puoltaa hänen anomus-
taan sillä, että hän kykenee elättämään itsensä ja perheen-
sä mentyään naimisiin Metsäpirtissä ja omistaa kiinteistöä
täällä sekä tunnetaan kunnolliseksi mieheksi.

5§ Kunnan raittiuslautakunnan anomus aseiten ostosta hy-
lättiin.

6§ Asutuslautakuntaan kolmeksi (3) vuodeksi v 1926 va-
littiin vakinaiseksi Aatami Hämäläinen ja Juho Eva varalle
Matti Koskivaara ja Matti Vilkki.

7§ Vuokralautakuntaan valittiin kolmivuotiskauteksi vaki-
naisiksi Heikki Peltonen, Aatami Hämäläinen, Heikki Pu-
ranen, Adami Hyytiä.

8§ Käsiteltiin kunnanlainajyvästön anomus suurentaa poh-
javarastoa 20,000 kg. ja korkokanta päätettiin nostaa jyvis-
sä 15 %. Lainajyvästön sääntöjen 5§ pykälään joka koskee
korkoa päätettiin hakea herra maaherralta muutosta jota ha-
kemaan valittiin Valtuuston varap. Arvi Ukkonen.

9§ Käsitellään A. Ukkosen anomus saada maaherran vah-

vistus valtuuston aikaisemmalle päätökselle joka koski
Koukunniemen Kirvesmäen Saaroisten rantaan menevän
maantien kunnan haltuun ottamista, ei valtuusto suostunut
anomaan maaherran vahvistusta aikaisemmalle päätöksel-
leen joka oli ottanut mainitut tiet kunnan haltuun.

10§ Maataloustyöväen asunto-olojen parantamista varten
saatu 50,000 mk suuruinen laina luovutetaan asutuskassaan
asutuslautakunnan käytettäväksi ja on asutuslautakunnan
käytettäväksi ja on asutuslautakunnan käyttämättä oleva erä
säilytettävä varmassa rahalaitoksessa.

11§ Aikaisemmin annetun suosituksen mukaan todistetaan
että Venäjän alamainen Yrjö Pulilof Metsäpirtin pitäjän
Raajun kylästä kykenee elättämään itsensä ja perheensä.

12§ Elias Myöhäsen anomukseen päätettiin suostua ja antaa
1,000 mk suuruinen sairasapulaina velkakirjalla takauksia
vastaan.

13§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Eva ja Salomon
Käkönen

Kokouksen puolesta
Arvi Ukkonen

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu.
Salomon Käkönen
Juho Eeva

Metsäpirttiläiset!
Huomenna, perjantaina toimitetaan kunnallisvaalit, joissa
valitaan valtuustoon miehet kolmeksi vuodeksi.

Ken nyt ei mene vaaliin, saa katua laiskuuttansa kolme
vuotta, sillä seuraavat kunnalliset vaalit suoritetaan vasta
1928. Siihen mennessä saattavat sosialistit ja kommunistit,
jos he näissä vaaleissa voittavat, myydä koko Suomen rys-
sälle. Veronne ja kaikki kunnalliset menonne määrää val-
tuusto ja jos siihen valitaan henkilöitä, jotka eivät tehtä-
väänsä pysty, ja joilla ei ole kunnalliselämän kokemusta ja
vastuuntuntoa, saadaan suorittaa verot kaksinkertaisina nii-
den kuitenkaan tuottamatta vastaavaa hyötyä.

Jos sosialistit pääsevät kolmeksi vuodeksi hoitamaan kun-
nan varoja ja veroja, on selvää, että koko kunnan talous on
menevä rappiolle. Muista siis, metsäpirttiläinen, että kun-
nallisten asiain määräämiseen et seuraavina kolmena vuo-
tena voi vaikuttaa juuri muuten kuin menemällä nyt äänes-
tämään ja antamalla äänesi kunnon miehille!

Vaalilippua tarkastaessasi huomaat, että siinä on 4 listaa.
Kuulupa sitten, äänestäjä, maalaisliittoon, kokoomukseen
tai edistyspuolueeseen, on sinun äänestettävä sellaista lis-
taa, jossa maanviljelijä Heikki Koskisen nimi on ensimmäi-
senä. Näitä listoja on kaksi ja ovat niillä olevat ehdokkaat
kaikkien porvarillisten puolueiden yhteisesti asettamat. Nii-
den henkilöt ovat kokeneita ja kunnallisiin toimiin perehty-
neitä sekä vastuuntuntoisia, katsomatta puolueisiin.

Ellet, metsäpirttiläinen, mene huomenna perjantaina vaa-
liin tai jos äänestät sosialistien listaa, kaivat hautaa iselle-
si, omalle taloudellesi ja tulevaisuudellesi. Olet usein teh-
nyt satakertaisesti turhempia matkoja kuin matkan perjan-
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taina vaaliuurnalle. Matkojen helpottamiseksi on perustet-
tu pitäjään yksi uusi vaalipiiri, Vaskelan-Raajun koulupii-
rissä. Vaskelaiset, raajulaiset, lapanaiset ja paloniemeläiset,
teidän äänestyspaikkanne on Vaskelassa Heikki Koskisella.

Joukolla siis vaaliin!
Metsäpirttiläinen

Käkisalmen Sanomat 3.12.1925

Kunnallisvaalit 1925
Metsäpirtissä kävi äänestämässä 28-30 %. Varsinkin sosia-
listit kävivät äänestämässä vilkkaasti. Valituksi tuli 11 por-
varia ja 6 sosialistia, nim.
Maanvilj. Heikki Koskinen Vaskelasta,
maanvilj. Arvi Ukkonen Koukunniemestä,
maanvilj. Juho Koiranen Raajusta,
maanvilj. Aleks. Tuokko Koselasta,
maanvilj. Matti Koskivaara Vaskelasta,
maanvilj. Heikki Tuokko Metsäpirtistä,
kaupp. Eino Leimola Metsäpirtistä,
maanvilj. Salomon Laulajainen Taipaleesta,
maanvilj. August Susi Joentaasta,
Aatami Hämäläinen Martinkorholasta,
Tahvo Haapsaari Saaroisista ja
sosialistit tal. Aleks. Heikinp. Orava Koselasta,
tal. Jalmari Taurén Saaroisista,
tal. Abram Sp. Susi Vanhajaamasta ja
tal. Ville Paukku Koukunniemestä.

Käkisalmen Sanomat 3.12.1925

Käsityöharrastus Metsäpirtissä
Syksyn kuluessa perustettu kolme käsityöseuraa.

Metsäpirtissä on syksyn kuluessa perustettu kolme käsi-
työseuraa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton
ja suojeluskunnan hyväksi. Nämä kaikki toimivat ripeästi
eri iltoina innostaen kaikkia mukaan. Martoilla olisi aiko-
mus saada keväämmällä kutomakurssit paikkakunnalle, jo-
ten olisi suotavaa, että vielä runsaslukuisemmin otettaisiin
käsitöihin osaa ja perustettaisiin eri kyliin myös käsityöil-
toja. Yhteisen edun hyväksi toistaiseksi toimii käsityöseu-
ra nuorisoseuran talolla joka maanantai-ilta klo 5 ip., jossa
on jo alun kolmekymmentä osanottajaa. Toivotaan liittyvän
vielä uusia työntekijöitä, joille samalla annetaan työt ja oh-
jeet.

Käkisalmen Sanomat 10.12.1925

Itsenäisyyspäivää
vietti Metsäpirtin suojeluskunta kirkossa, jossa rovasti J.K.
Sakkinen puhui päivän johdosta sattuvin sanoin ja teroit-
ti suojeluskuntalaisille heidän käyttäytymisestä ja tehtävis-
tänsä kansamme keskuudessa. Jumalanpalveluksen jälkeen
marssi s-kunta n.s. talolle, jossa aluepäällikkö Susi otti
uusilta sk:aan liittyneiltä suojeluskuntalaisvakuutuksen. Sa-
massa tilaisuudessa valokuvattiin koko suojeluskunta esi-
kuntineen.

Klo 3 ip:llä alkoi yleinen juhla. Paikallispäällikkö Jortikan
johtama kuoro esitti tilaisuutta varten harjoitettuja lauluja.

Tervehdyssanat lausui talouspääll. Leimola ja juhlapuheen
piti op. Hytönen.

Näytelmä ’Porrassalmella’ tuli esitettyä kohtalaisen hyvin,
samoin kuvaelma ’Pilvenveikko’.

Väliaikoina tarjoilivat Lotat kahvia. Yleisöä tämmöiseen ti-
laisuuteen olisi saanut saapua enemmän, jättihän se läsnä-
olijoihin liikuttavan vaikutuksen. Ohjelma lopetettiin yhtei-
sesti lauletulla Maamme-laululla.

Käkisalmen Sanomat 10.12.1925

Mitä Metsäpirtissä sanotaan
kalastussatama-asiasta?
Rauhallista ja hiljaista on elämä täällä tällä kertaa.

Suurimpana pelkona ja kiusana ovat olleet näinä päivinä
tyynet pakkaset, koska kalastajamme ovat kaikki vielä ka-
lastusmatkoillaan, joten on pelättävää, että jos pakkasia jat-
kuu, menettävät kalastajat kallisarvoiset pyydyksensä. Suu-
rin osa Metsäpirtin kalastajia on asettunut Konevitsan tie-
noille kalastelemaan. Maihinnousupaikkana he käyttävät
Sortanlahtea, jossa heillä on omat kalanostomiehet. Mutta
varkaat varastelevat niin kalanostajilta kuin myyjiltäkin. Ta-
lot, mihin Sortanlahdessa otetaan kalastajia kortteeriin, ovat
siksi pieniä, ettei niihin sovi kuin miehet. Veneet ja muut
välineet on jätettävä luonnon helmaan. Ei siis ihme, jos ka-
lastajilta katoaakin eväsvarat ja kalanostajilta kalat.

Tällä kertaa kalastajain keskuudessa puhutaan paljon kalas-
tussatamista. Suurta ihmetystä on Metsäpirtissä herättänyt
se Suomen Kalastuslehden toimituksen huomautus n:ossa
8-9, että Lotteen saari kyllä muka antaa kalastajille suojan
ja sitä voidaan käyttää veneenpitopaikkana.

Tämä on kyllä totta. Sanotussa saaressa pitää majapaikkaa
10-11 venekuntaa, mutta noin 50 venettä on ankkuroitu Tö-
rötin niemestä Valkeanenän niemeen asti ollen alttiina kai-
kille tuulille. Toistaiseksi sanoo mainitun lehden toimitus
Taipaleen joen olevan hyvän rauhansataman 11 km pääs-
sä Lotteen saaresta. Sitä muka laivatkin satamana käyttä-
vät. Tämä on kyllä totta niin laivojen kuin matkankin suh-
teen. Maatuulilla on joki kyllä hyvä satama sellainen, ettei
maan päällä toista, mutta kovalla merituulella ei kukaan on-
nistu meikäläisillä kalastusveneillä mainittuun jokeen pää-
semään, vaan täytyy sitä yrittävän sortua ehdottomasti, ol-
koonpa kuinka taitava purjehtija tahansa. Taipaleen joessa
käy voimakas virta ja kovan tuulen käydessä merestä päin,
nousee joen suussa omituinen terävä laineikko. Meikäläis-
ten veneet ovat 11-12 metrin pituisia. Tällainen alus joutuu
olemaan kolmen laineen päällä ja täyttyy joka paikasta ve-
dellä. Laivat ovat korkeita ja monta vertaa pitempiä. Niil-
le joki on satama, mutta ei kalastajille. Tottunut kalastaja
ei koskaan aja merituulella Taipaleenjokeen, vaan hän ajaa
Taipaleen ja Saaroisten välillä olevaan hiekkarantaan ja las-
kee siihen takaperin. Jos hän taas on Tapparinkylän kohdal-
la, niin silloin hän laskee Nuottasaunojen hiekkaan. Näissä
paikoissa ehkä henkensä pelastaa.

Nyt me kalastajat olemme selvästi nähneet, minkä verran
valtion puolelta meille annetaan arvoa. Vuohensalon kalas-
tajia neuvotaan myrskyn tullen ajamaan Sortanlahteen tai
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Käkisalmeen ja meitä Taipaleenjokeen. Tosin meille on lu-
vattu tulevaisuudessa satamakin, mutta eiköhän käyne sen
kanssa niinkuin Vuohensalonkin sataman, joka myös on lu-
vattu, muttei kohta rakennettane. Arvoisat Vuohensalon ka-
lastajat, toivokaamme yhdessä ensi kesäksi hyvää kalake-
sää, niin silloin taas kynnämme Laatokan ristiin rastiin niin
tyynellä kuin tuulella, yöt sekä päivät, viluisina ja märkinä.
Jos kaloja saadaan, niin tulovero taas nurkumatta valtiol-
le maksetaan niinkuin tähänkin asti. Laatokalta meidän täy-
tyy toimeentulomme ansaita ja sieltä kunnan ja valtion verot
saatava. Toivokaamme, että meillä on kerran vielä oma sa-
tama, ainakin silloin kun seurakunnan kanttori veisaa hau-
dallamme virttä.

AH.

Käkisalmen Sanomat 12.12.1925

Kunnan valtuusto: 22.12.1925
Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokoukses-
sa kunnan talolla joulukuun 22 pnä 1925. Läsnä olivat T.
Toiviainen, A. Ukkonen, H. Koskine, Aat. Hämäläinen, J
Taurén, Aleks. Hämäläinen, M. Koskivaara, A. Orava, S.
Käkönen, V. Paukku, A. Susi, A. Viskari, N. Jeremejeff, M.
Kiiski, J. Eeva, S. Laulajainen, Aug. Hatakka, H. Hatakka.

1§ Kokous myönnettiin lailliseksi.

2§ Keskusteltiin uudesta tapaturmavakuutuksesta ja kun-
nan liittymisestä ryhmävakuutuksen ottamiseen. Asian joh-
dosta valittiin toimikuntaan Jooseppi Eeva, Aleks. Orava ja
A. Ukkonen, jotka tekevät lopullisen ehdotuksen valtuuston
ensi tammikuun kokoukselle.

3§ Luettiin kunnallisen tiliaputoimiston kirjelmä lokak. 15
pltä 1925, mutta ei kirje antanut aihetta erikoisempiin toi-
menpiteisiin.

4§ Luettiin kieltolakiliiton Viipurin piirin aluejärjestön kir-
jelmä 10 pltä viime syyskuuta mutta ei asia antanut aihetta
toimenpiteisiin.

5§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirje No 24 koskeva tilin-
tarkastusta kunnissa, mutta lykättiin asian päättäminen ensi
tammikuun kokoukseen.

6§ Luettiin Maalaiskuntien Liiton kirjelmä No 26 koskeva
kuntien antamia lainoja Liitolle, mutta ei asia antanut aihet-
ta toimenpiteisiin valtuuston puolelta.

7§ "Maalaiskunta"lehti päätettiin kunnan kustannuksella ti-
lata ensi vuodeksi kaikille kunnanvaltuuston ja kunnallis-
lautakunnan jäsenille, mikäli jälkimäiset eivät ole kunnan-
valtuutettuja.

8§ Päätettiin kunnan raittiuslautakunnan anomuksesta pyy-
tää läänin Maaherralta kotietsintäoikeuden myöntämistä
kaikille raittiuslautakunnan jäsenille.

9§ Elias Eevalle myönnettiin vapautus raittiuslautakunnan
jäsenyydestä ensi vuoden alusta lukien. Henkilön valitse-
minen hänen tilalleen päätettiin jättää siksi, kunnes raittius-
lautakunta tekee ehdotuksen.

10§ Luettiin läänin Maaherran kiertokirje No 29262 mar-

rask. 5 pltä sekä ehdotus vuoden 1926 aikana luontaissuo-
rituksina sotaväelle annettavien valmiin ruoan, ruokatarpei-
den, rehujen sekä kuivikkeiden hinnoiksi. Valtuusto päätti
yksimielisesti hyväksyä sanotun hinnoittelun muuttamatta.

11§ Vuoleen seurakunnan Kaavenin kylästä kotoisin olevan
Inkerinmaalaisen Yrjö Tienarin ja hänen vaimonsa Susan-
na Tienarin anomuksen saada valtuustolta puoltolause maan
kansalaiseksi pääsemiseen ei valtuusto myöntynyt.

12§ Esitettiin Asutushallituksen kiertokirje No 19 lokak.
6pltä 1925 ohjeena asutuslautakunnille suoritettavien päi-
värahojen, matkakustannusten ja maksujen perimistä varten
ja päätettiin sanotut ohjeet ottaa huomioon.

13§ Kunnallisveroituksessa kuluvalta verovuodelta päätet-
tiin yleisvähennys verovelvollisilta 1800 markakksi ja lap-
sivähennys 600 markaksi.

14§ Läänin Maaherran kirjelmän johdosta marrask. 28 pltä
1925 valittiin tulo- ja omaisuusverolautakuntaan varsinai-
seksi jäseneksi tilallinen Simo Ukkonen Koukunniemestä
ja varamieheksi tilall. Tahvo Haapsaari Saaroisista.

15§ Luettiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kaupp.
H. Pärssisen verotusvalituksesta kunnallisverotuksesta vuo-
delta 1923, millä päätöksellä oli valitus hylätty.

16§ Metsäpirtin Suojeluskunnalle myönnettiin ensi vuodek-
si avustusta kunnan varoista seitsemäntuhatta (7000) mark-
kaa 11 äänellä 6 ääntä vastaan. Tämän päätöksen johdosta
päätettiin valtuuston käyttövaroja lisätä 7000 markalla.

17§ Kunnallislautakunnan laatima tulo- ja menoarvioehdo-
tus ensi vuotta varten hyväksyttiin sellaisenaan, paitsi mitä
edellisessä pykälässä on valtuuston käyttövaroista sanottu.

18§ Kunnallislautakunnan ehdotus lainojen perimisestä
päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

19§ Lainajyvästötoimikunnan ehdotus jyvälainojen perimi-
sestä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

20§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin H. Koskinen ja M.
Koskivaara.

Pöytäkirjan 16§:lässä tehtyä päätöstä vastaan vaadittiin
merkittäväksi

seuraava vastalause:
Koska Metsäpirtin kunnanvaltuusto kokouksessaan tänä
päivänä pöytäkirjan 16 pykälän kohdalla tekemä päätös, jol-
la ylämainitun kunnan varoja Smk 7000 myönnettiin suoje-
luskunnan avustamiseksi ensi vuonna, emme periaatteelli-
sista syistä voi hyväksyä mainittua päätöstä vaan tahdom-
me täten valtuuston jäseninä laittaa yllämainittua päätöstä
vastaan seuraavan sisältöisen vastalauseen perustellen sitä
seuraavasti:
Koska Suojeluskuntalaitos on määrättyjen porvaristopiirien
etujärjestönä ja aseellisena luokkajärjestönä, ei omaa sel-
laista yleishyödyllistä luonnetta, että siitä oltaisiin tässä
maassa likipitäenkään yksimielisiä, ei sellaisen luokkajär-
jestön avustaminen Metsäpirtin kuntalaisten veroilla, yhtei-
sesti kokoomilla varoilla ole oikeudenmukaista eikä suo-
tavaa, emme valitsijoittemme etuja katsoen voi hyväksyä
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mainittua päätöstä.

J. Taurén, Matti Kiiski, Aleks. Hämäläinen, Aleks. Orava,
Ville Paukku, Juho Eeva.

Vakuudeksi
Tuomas Toiviainen

Pöytäkirja tarkastettu ja oikeaksi havaittu. Metsäpirtissä
22/XII 1925.
Heikki Koskinen
Matti Koskivaara.

Kirjastotoiminta
Metsäpirtin Joentaalle perustettu kirjasto ja kirjastoseura.

Jo viime talvena heräsi Metsäpirtin Joentaustalla muutamis-
sa asianharrastajissa ajatus perustaa kirjasto, joka toisi edes
vähän huvitusta ja vaihtelua arkiseen elämään. Mutta raho-
jen saanti kirjojen ostoa varten oli vaikea kysymys. Ei aut-
tanut muu kuin että naisväen täytyi perustaa ompeluseura,
joka sittemmin kokoontui aina keskiviikkoisin kansakoulul-
le ompelemaan. Ompeluiltojen sekä pidettyjen iltamien tu-
loilla sitten saatiin niin paljon varoja, että uskallettiin ruveta
ajattelemaan kirjojen ostoa. Eihän niillä vähäisillä varoilla
paljonkaan kirjoja saanut, mutta sen verran kuitenkin, että
kirjasto voitiin perustaa ja lainaustoimintakin jo aloittaa.

Kirjasto sijaitsee Joentaan kansakoululla. Kun kuitenkin
elävän mieli on eteenpäin, huomattiin kirjaston olevan aivan
liian pienen suuren lukijapiirin tyydykkeeksi. Siitä syystä
pitivät paikkakuntalaiset äskettäin kokouksen, jossa perus-
tettiin kirjastoseura, ’Villamäen kirjastoseura’. Perustavan
kokouksen puheenjohtajana toimi Einari Laulajainen, sih-
teerinä op. Vera Kärgin. Seuran esimieheksi valittiin maanv.
Antti Ryyppö ja sihteeriksi op. Vera Kärgin. Johtokuntaan
tulivat Anna Ryyppö, Eliina Peltonen, Elina Ahtiainen, Ei-
nari Laulajainen, Simo Myöhänen ja Toivo Weisell. Tilin-
tarkastajiksi valittiin Tuomas Paukku ja Toivo Ryyppö sekä
varalle Mikko Kanninen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Kaisa Kärgin ja Hilma Lemetti. Toivotaan, että kirjastoseu-
ran toiminta olisi menestyksellistä ja yksimielistä.

Käkisalmen Sanomat 29.12.1925

22 Sk.patteri
Metsäpirtin patteri on yksi niistä, jotka eittämättömän var-
masti kilpailevat piirin parhaan patterin nimestä. Kilpailu
on tiukka ja arvostelua siinä suhteessa on hyvin vaikea an-
taa.

Patterilla on ollut samantapaiset kirjavat vaiheet kuin muil-
lakin Kannaksen pattereilla. V:een 1923 saakka oli patterin
päällikkönä Timofejeff, mutta johtuen siitä, että patterin si-
joituspaikka oli kaukana patteripäällikön asunnosta ja muis-
ta syistä ei kouluutus patterissa ollut erikoisen korkealla.

V. 1923 syksyllä nimitettiin patterin päälliköksi sk.vääpeli
V. Susi ja patteriupseeriksi E. Laulajainen. Kuluneen kah-
den vuoden aikana on patteri kohonnut sille tasolle, jossa
se nyt on. Ansio siitä lankeaa päällystölle, joka uutteruudel-
la on työskennellyt patterin hyväksi. Muuten sopii mainita,
että patterin harjoituksista ei koskaan ole puuttunut miehiä.
Siitä saakin selityksen, mistä johtuu patterin hyvä kunto.
Kovapanosammuntoja on patterilla joka kevät ja syksy. Ku-
ningasvierailun aikana toimeenpantuun paraatiin otti patteri
osaa mieslukuisasti. Tähän saakka toimeenpannuilla tykis-
tökursseilla on patteri ollut aina mieslukuisimmin edustet-
tuna, omaten tästä syystä ehkä enempi kuin muut patterit
kykenevää alipäällystöä.

Ahkeruus ja innostus, joka patterissa varmasti säilyy, on ta-
keena patterin kunnon säilymisestä.

A. M:si

Kannaksen Vartio, 10/1925
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Kuva 5: Historiaa 25 Sk.patterista Kuva 6:
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