
PÖLLÄKÄN KYLÄN HISTORIAA 

PÖLLÄKÄN KYLÄN TILOJEN JA ASUTUKSEN MUODOSTUMINEN 

Ensimmäiset maininnat Pölläkän alueen asutuksesta löytyvät vuoden 1664 
maantarkastuskirjoista. Niissä ei alueellemme ole perustettuja tiloja, mutta 
tarkastuskirjan karttaan, jossa näkyvät talot, on merkitty yksi talo ilman nimeä. 
Perimätiedon mukaan ensimmäinen rakennus on ollut Pahkajoki- niminen talo, jossa 
on asunut Kutvonen perheineen. 

Vuoden 1951 Rantasalmen henkikirjojen kartassa näkyvät alueella jo talot 
Pölläkänniemellä, Silmutmäellä, Väntinaholla, Pahkarannassa ja Leppämäessä. 

Uudisasutus Pölläkän suunnalla 

 

Rantasalmen Ahvensalmen kylän Pölläsillä oli vanhastaan erämaa-alueena Pöllän-, 
Lapin-, ja Pahkajärvenmaa. Todennäköisesti Eero Pöllänen muutti erämaa-alueelle 
asumaan perustaen Pitkänlahenrannan talon. Vuoden 1664 maantarkastuskirjan 
mukaan Pöllänen asutti Seppäsen aution. 

Pöllästen lisäksi aluetta asuttivat 1700 luvun puolivälissä Luostariset ja Karviset. 

1700-luvun lopulla Pölläkällä on ollut kestikievari ”Pöllänpirtti” torppari Iivari Pölläsellä. 
Hän piti talviaikaan Hollihevosta. 

Talojen lukumäärä Pölläkällä: 

1700 1830 1865 

1 kpl 5 kpl 7 kpl 

Pölläkkä nro 1 Pahkajärvi on perustettu Rantasalmen Ahvensalmi 1:n Raustilan 
(Matti Pöllänen) erämaa-alueista ja pitäjän liikamaista. Perintötilaksi tila on lunastettu 
v. 1841. Tilan omistajia: 

1824 – 1832 Juhana ja Matti Hirvonen 

1843 Petteri Ikonen 



1844 – 1848 Matti Löppönen 

1849 - ???? Lauri Herranen 

Uudistalojen tarkastuskertomuksessa v. 1842 on kuvaus Pölläkkä 1 Pahkajärven, 
Petteri Ikosen rakennuksista: Asuinrakennus, jossa on asuin- ja vierastuvat, niiden 
välissä eteinen. Makuu-, työkalu- ja polttopuuaitat. Navetassa lampola ja sikala.  

Pihapiirin ulkopuolella riihi, sauna ja kaivo. Rakennusten arvoksi laskettiin 131 ruplaa 
ja 43 kopeekkaa. Vilja-aitta oli vielä rakennettava, samoin hevostalli, lampola ja 
rehuvarasto. 

Alla Nanna Kauppisen laatima asemapiirros Pahkaniemen rakennuksista (lähde 
Perinnetietoa Pölläkän koulupiirin alueelta, 1985, ISBN 952-90110-0-08): 

 

Piirroksen selitykset: 

1. Asuinrakennus, on asuinkäytössä, huonejärjestystä muutettu 1986 

2. Vanhat hirsiaitat, siirretty heinäladoksi suolle 

3. Halkoliiteri, asetupa, tallirakennukset, purettu 1960- luvulla 

4. Aitat 4 kpl, Vaate-, vilja- ja ruoka-autat ja rekiliiteri, olivat vielä paikallaan 1986 

5. Navetta, kivirakenteinen, rakennettu 1920 vanhan navetan paikalle 

6. Kellari, osittain nykyisen Päivärinteen rakennuksen paikalla 

7. Sauna ja kota, jossa iso muuripata, kaivo on käytössä 1986 

8. Riihi, ruumen- ja pehkuladot 



9. Kellari Läherinteellä on vielä 1986 käytössä 

10. Paja, purettu 1920- luvulla 

11. Juures- ja nauriskuopat, maakuopat, joissa riuku- ja tuohikatot, myöhemmin 
olkikatot. Eivät ole enää olemassa 1986. 

12. Nuottakatokset, purettu 1930 – 1950- luvulla. Vanhemmassa oli tuohikatto, 
uudemmassa pärekatto. 

13. Talvitie Pilpan Ruokoveden kautta Heinäveden kirkolle 

14. Pahkajärven jäällä talvitien varrella hevosjuottopaikka, jossa pyykit on talvella 
käyty huuhtomassa avannossa 

15. Aita, karjasola, navetan ja tallin takaa karjapihalta johti aholle hakaan ja 
metsälaitumelle 

Heinäveden srk:n vihityt: 

22.7.1853 on vihitty Pölläkkä nro 1:een merkitty Abrahan Johan Herranen Pölläkkä 
nro 2:een merkityn Christina Elisabet Hirvosen kanssa.  

21.7.1878 on vihitty Pölläkkä nro 3:een merkitty Aleksander Herranen Henrika Lovisa 
Koposen kanssa (ei talomerkintää). 

Pölläkkä nro 2 Pahkamäki on muodostettu uudistilaksi samassa yhteydessä 
Pölläkkä 1:n kanssa. Perintötilaksi se on lunastettu v. 1843. Tilan omistajia: 

1824 – 1932 Juhana ja Matti Hirvonen 

1843 - ???? Juhana Hirvonen 

Pölläkkä nro 3 Silmutmäki 

On muodostettu uudistilaksi samassa yhteydessä Pölläkkä 1:n ja Pölläkkä 2:n 
kanssa. Perintötilaksi se on lunastettu 1841. Tilan omistajia: 

1824 – 1832 Juhana ja Matti Hirvonen 

1833 – 1837 Matti Hirvonen 

1838 – 1846 Hirvosen leski 

1847 - ???? Aabraham Herranen 

Heinäveden Historia I kirjassa on torpparien rakennusten esimerkkinä käytetty 
Pölläkkä nro 3:n torpparin, Lauri Herrasen pihapiiriä: 



 

Pölläkkä nro 4 Kokkila 

Tilan omistajia: 

1832 – 1839 Pekka Kinnunen 

1840 Kinnusen leski 

Pölläkkä nro 5 Lylymäki 

Itsenäiseksi uudistilaksi Lylymäki, Pölläkkä nro 5, on erotettu vuonna 1824 vanhasta 
Juvola 2 tilasta. Tilan omistajia: 

1824 – 1849 Juhana Pesonen 

1850 – 1855 Pesosen leski 



1833 - ???? Juhana Hirvonen.  

Pölläkkä nro 6 Pesola 

Erotettu laillisesti vasta 1910 Juvolan kylän tilasta nro 5. Tilan omistajia: 

1857 - ???? Antti Pesonen 

Pölläkkä nro 7 Leppämäki 

1/3 vanhasta Ahvensalmi 1:stä. Talo Heinäveden ulkopalstalle on tehty 1700-luvun 
lopulla. Tilan omistajia: 

???? – 1805 Juhana Hirvonen 

1806 – 1821 Antti Juhananpoika Hirvonen 

1822 – 1837 Juhana Hirvonen 

Jako 1830 

1838 – leski 

Jako 1830 

1830 – 1831 Antti Hirvosen leski 

1842 - ???? Petteri Ikonen 

 

MAATALOUS KYLÄLLÄ 

Tarkkoja tietoja kylän talojen maanviljelyksestä ja karjanhoidosta 1800 luvulla ei ole, 
oletettavaa kuitenkin on, että kaskeaminen on tuolloin ollut pääosin viljelymuotona, 
karjan tarvitsema heinä on kerätty luonnonniityiltä ja vesistöjen rannoilta.  

1900 – luvun alkupuolella viljeltiin vielä paljon kaskinaurista ihmisten ravinnoksi. 
Peruna oli tuolloin vielä harvinainen. Kaskimaan reunaan kaivettiin maakuoppa 
nauriiden talvisäilytystä varten, josta ne talvella ajettiin hevospelillä kotiin. Muistissa 
olevia nauriskuoppia oli mm. Välisuon, Mäenalussuon ja Salosuon laidassa. 

Maatalous koneellistuu 

Leikkuupuimurin ostoa varten perustettiin koneyhtymä vuonna 1963. Yhtymään 
kuului viisi osakasta: Aimo Pietarinen Hiekkaharjun tilalta (äiti Hilja Happonen), Aulis 
Happonen Lylynmäen tilalta (isä Albin Happonen), Vilho Taskinen Pahkanmäen 
tilalta, Paavo Asikainen Harjulan tilalta ja Toivo Asikainen Silmutmäen tilalta. 

 

LIIKENNE JA KULKUYHTEYDET PÖLLÄKÄN KYLÄLLÄ 

1800 luvun puolella liikenneyhteydet muihin kyliin olivat vesireittien, kinttupolkujen, 
ratsastuspolkujen, purilasteiden ja talvella viittateiden varassa. Kirkkovenereitti kulki 
Paurunkaarteesta Lapinselän, Kotaselän, Pilpan kanavan ja Ruokoveden kautta 
Heinävedelle Vahvalahteen. Reitin pituus oli 23 km, se soudettiin viimeksi vuonna 
1939. 



Juho Fredrik Pesosen toimesta rakennettiin ojitettu kärrytie Sapusta Pölläkälle noin 
vuonna 1900. Tietä parannettiin aikaa myöten myös autolla kuljettavaksi. Vasta 
vuonna 1953 valmistui Sappu-Hanhivirta maantie Pölläkän kylälle saakka ja 
seuraavana vuonna Hanhivirtaan, josta yhteys oli jo olemassa Enonkoskelle ja 
Savonlinnaan. 

Ensimmäisen polkupyörän kylällä hankki Albin Happonen 1920 luvulla Lylynmäkeen. 
Ford-merkkisen henkilöauton hankki kylälle vuonna 1935 Tauno Ikonen 
Leppämäkeen. Tällä autolla suoritettiin alueen huvi- ja hyötyajot maksua vastaan. 
Ensimmäisen kuorma-auton ammattimaiseen liikenteeseen kylälle hankki 1940 
luvulla Toivo Pietarinen Hiekkaharjuun. 

 

KAUPAT JA KAUPANKÄYNTI 

Mikko Karvisen kauppa sijaitsi Partalan paikalla Pölläkkä-järven länsirannalla. 
Kauppana toimi talon kamari. Tavarat tuotiin vesitse Pohjantaipaleesta 
Laajankaarteeseen ja sieltä hevosella rekikuljetuksena, myös kesällä. Venematkaa 
oli 12 km ja hevoskuljetusta 4 km. Kauppiaana toimi Mikko Karvinen vuoteen 1937. 

Pahkanniemen kauppa sijaitsi Pahkajärven länsirannalla Pahkaniemen kamarissa ja 
myöhemmin aitassa. Kauppa oli perustettu 1923 ja toimi työvoiman sivumyymälänä 
vuoteen 1924. Kaupan hoitajana toimi Elsa Taskinen ja jatkoi yksityisyrittäjänä 
vuoteen 1950, jolloin luovutti kaupan pojalleen Mauno Taskiselle. Tavaraa oli tuotu 
Pilpasta kauppias Kangasniemeltä, Kerman osuuskaupasta ja Ratian kaupasta 
Sallinlahdesta ja Savonlinnasta. Tavarat tuotiin hevoskyydillä vuoteen 1937, jonka 
jälkeen kauppias Väätänen toimitti tavarat kesäaikaan autolla. 

Kauppa lopetti toimintansa Pahkanniemen tiloissa vuonna 1951 ja siirtyi Lylyjärven 
eteläpäähän Pölläkan kauppa nimisenä. Mauno Taskinen rakensi tämän Sappu – 
Hanhivirta tien varressa olevan kauppa- asuinrakennuksen vuonna 1951. Viimeksi 
kauppiaana tällä paikalla oli Eino Pöllänen, joka lopetti kaupanpidon vuonna 1974. 

Karvilan kauppa sijaitsi Lylynranta nimisellä tilalla. Kauppiaana toimi Aune Karvinen 
vuosina 1937 – 1948. 

Jussin kauppa sijaitsi Pölläkänjärven pohjoispäässä. Kauppaa piti Jussi Sallinen 
vuosina 1948 – 1966. Kaupparakennus oli samalla Jussin asunto. 

Paikallisten kiinteiden kauppojen lisäksi kauppaa käytiin kiertävien lihan ja nahkan 
ostajien kanssa. Antti Hiltunen toimi nahkanostajana, hän lopetti 1960- luvulla. 

Lihaeläinten ostajana toimivat kuopiolainen Voutilainen ja savonlinnalainen 
Makkonen. Teuraseläimet kuljetettiin taluttamalla Hanhivirtaan tai Pilppaan, missä ne 
lastattiin laivaan kaupunkiin kuljetettavaksi. Näin teuraseläimiä kuljetettiin 1950- 
luvulle, minkä jälkeen teurastamojen autot noutivat eläimet. 

Hevoskauppaa käytiin kaupungissa markkinoilla. Toinen tapa oli kiertävät 
hevoskauppiaat, etupäässä mustalaiset, näistä tunnetuin oli Kalle Florin. 
Hevoskauppa loppui 1960- luvulla.  

Maataloustuotteiden kauppa ei ollut merkittävää. Kiertäviä kulkukauppiaita kävi 
kylässä jonkun kerran vuodessa, useimmin kylässä kävi Aleks Vatanen. Kulkukauppa 
loppui 1940- luvulla  

 



POSTI JA POSTIN KULJETUS 

Kylän ensimmäisenä postinjakelupaikkana toimi kylän kansakoulu 1910 – 1930. 

Postin toisena jakelupaikka toimi Hiekkaharjussa vuosina 1930 – 1939 ja kolmantena 
jakelupaikkana vuosina 1939 – 1952 työväentalo. Pölläkän kauppa toimi seuraavana 
jakelupaikkana vuosina 1952 – 1969, vuosina 1969 – 1976 se toimi postiasema 
kakkosena.  

Postireitti Pölläkkä – Poikiinaho toimi Varkaus – Joensuu rautatien valmistumiseen 
saakka eli vuoteen 1940. Posti kulki tätä reittiä kolme kertaa viikossa, pääasiassa 
hevosrahtina. Postinkantajana reitillä toimi Matti Jääskeläinen noin vuoteen 1930 ja 
siitä edelleen hänen vävynsä Matti ja Antti Gustaffson. 

Varkaus – Joensuu rautatien valmistuttua postireitti alkoi Kerman pysäkiltä, postin 
kanto muuttui kesällä polkupyörä- ja talvella potkukelkka- ja suksikuljetukseen. Postia 
kuljettivat Lempi Arojää, Ida Taskinen ja Annikki Taskinen vuoteen 1963. Tämän 
jälkeen postia kuljetti mopolla Emil Rinkinen vuoteen 1975, jonka jälkeen posti on 
kuljetettu autolla. 

V. 1976 jälkeen kylällä ei ollut postipaikkaa, vaan postin jakoi Kerman posti 
autokuljetuksena postilaatikoihin. Nykyään posti jaetaan Heinäveden kirkonkylältä, K-
kauppa Kerman toimiessa asiamiespostina. 

 

PUHELIN 

Kylälle tuli puhelinkeskus vuonna 1954. Tuolloin puhelimia tuli kylään yhteensä 11 
talouteen samanaikaisesti. Tätä ennen lähin puhelin oli Timonmäen Hukkamäessä 10 
km:n päässä.  

Puhelinkeskuksen ja samalla yleisöpuhelimen ensimmäinen sijaintipaikka oli 
Hiekkaharjun talossa, jossa se toimi käsivälitteisenä vuodesta 1954 vuoteen 1959. 
Keskusta hoitivat tuolloin Hilja, Maija ja Jenny Pietarinen. Vuonna 1959 keskus 
muuttui puoliautomaattiseksi. Keskuksen sisäiset puhelut toimivat automaattisesti 
mutta ulkopuolelle menevät puhelut piti tilata Heinäveden keskuksen kautta. 

 

MEIJERI  

Maitomeijeri toimi Pölläkkäjärven pohjoispäässä pienessä erillisessä rakennuksessa. 
Separaatti ja kirnu olivat käsikäyttöisiä. Toiminta on loppunut 1910- luvulla. 
Viimeisenä meijerikkönä toimi Henriikka Tuovinen. Voi vietiin hevoskuljetuksena sekä 
purilailla Pilppaan edelleen kuljetettavaksi. 

Varsinaisen meijeritoiminnan piiriin kylä pääsi 1955, jolloin Liperin Osuusmeijeri ryhtyi 
ajamaan keräilylinjaa Pölläkän kylän kautta. Maidon kuljetus tapahtui 
tonkkakuljetuksena vuoteen 1975, tuolloin linjalle tuli säiliöauto. Aluksi auto keräsi 
maidon tonkista. Kylälle saatiin sähköt vuonna 1975, se mahdollisti karjatilallisten 
siirtymisen tilatankkisysteemiin. Ensimmäinen tilatankki tuli Silmutmäkeen. 

 

 



MYLLY 

J. F. Pesonen perusti Pölläkän myllyn Pölläkänkoskeen, se toimi vuoteen 1920. 
Mylläreinä ovat toimineet mm. Eedvard Tuovinen, Antti Karvinen ja Eino Honkanen. 
Mylly ei ollut ns. tullimylly, se maksoi kuitenkin veroa; vuoden 1858 vero on ollut 8 
kappaa. 

Leppämäen maamoottorilla toimiva mylly Pilpan metsäautotien varressa toimi 
varsinaisesti kotitarvemyllynä, mutta osa kyläläisistä jauhatti siellä rehuviljaa. Mylly 
lopetti toimintansa 1950- luvulla. 

Silmutmäen mylly toimi höyrykoneella vuosina 1940 – 1946, sen jälkeen 
maamoottorilla 1946 – 1954. Tämän jälkeen voimakoneena oli traktori ja mylly oli 
käytössä kiertävänä myllynä. 

Vehnämyllyssä kylältä käytiin Vihtarissa ja Vuokalassa Savonrannalla. 

 

PAJAT 

Alueen pajatyöt olivat Harjulan pajan vastuulla. Sepän töitä hoitivat tilan isäntä 
Taavetti Herranen vuosina 1970 – 1945 ja hänen poikansa Väinö Herranen vuosina 
1934 – 1938, jolloin muutti pois paikkakunnalta. Pajalla tehtiin viikatteet, kallittiin 
kirveet, kunnostettiin aurat, tehtiin kärrinpyörät, raudoitettiin reet ja huollettiin yleensä 
kaikki maataloudessa tarvittavat välineet. Pajan pitäjällä oli mm. ahjohitsaustaito 
hallussa. Pajahiilet poltettiin tilalla. 

 

KOULU 

1800- luvun puolella opetusta annettiin kylän lapsille kiertokoulussa. Koulu kesti neljä 
viikkoa kerran vuodessa. Koulutaloja olivat mm. Silmutmäki, Leppämäki ja 
Pölläkänmäki. Opettajina toimivat Anna Leppänen ja Maikki Koponen. Koulussa 
opetettiin lukemisen, laskemisen ja kirjoittamisen alkeita. 

Koulu Lylymäessä 1900 - 1910 

Pölläkän kansakoulu aloitti toimintansa 27.8.1900 J.F. Pesosen omistamassa talossa 
Lylynmäki 5. Koulun tarvitsemat huoneet Pesonen antoi ilman vuokraa viideksi 
vuodeksi koulun käyttöön. Opettajan palkkaan hän antoi 100 markkaa vuodessa 
kymmenen vuoden ajan. Lisäksi hän on avustanut vähävaraisia koululaisia antamalla 
vilja- ja raha-avustuksia. J.F. Pesonen oli ottanut ihan sydämen asiakseen 
kotikylänsä opetuksen alkamisen ja koulun toiminnan. 

Pölläkän uusi koulurakennus 

Uusi rakennus valmistui v. 1910 Pahkamäki n:ro 2 tilasta ostetulle tontille. Opetus 
uudessa koulussa alkoi 23.8.1910, tuolloin alkoi pienten lasten koulu, joka kesti viisi 
viikkoa. Varsinainen kansakoulu alkoi 28.9.1910. Opettajana toimi Artturi Hyttinen. 

Koululle päätettiin perustaa keittola 4.2.1946 kummalta saaduilla viinarahoilla 
vähävaraisille oppilaille. Niille, jotka söivät rahalla, ruoka maksoi 10 penniä. Keittola 
toimi vuoteen 1934 saakka, ruokaa annettiin vain vähävaraisille oppilaille ja ruokana 
oli maitoa ja voileipää. 



Koulun pitkäaikainen opettaja, Anna Heiskanen, opetti koulussa vuodesta 1935 
vuoteen 1968. Tältä ajalta opettaja Heiskanen nimeää kolme erilaista jaksoa koulun 
toiminnassa: 

1. Alaluokat (1. ja 2. luokat) toimivat vain 18 viikkoisena. Opettaja meni 
kevätlukukaudeksi kunnan toiselle koululle. Yläkoulu (luokat 3. – 4.) toimi koko 
lukuvuoden 36 viikkoisena. Tämän kauden alakoulun opettajista ovat selvimmin 
jääneet mieleeni Maria Kotilainen ja Saimi Virnes. 

2. Oppilaiden vähetessä koulu supistettiin muistaakseni vuona 1942. Silloin jäin 
yksinäni vastaamaan ala-, ylä- sekä jatkoluokkien opetuksesta. 

3. Oppilaiden taas lisääntyessä koulu muutettiin vuonna 1950 kaksiopettajaiseksi. 
Minä sain silloin tehdä työtä alaluokilla. Siellä oli mieliala lämmin ja läheinen. 
Koulutyö muuttui tehokkaammaksi ja hauskemmaksi, kun yläkouluun saimme 
miellyttävän miesopettajan Antero Erälinnan. 

Yläkoulun opettaja vaihtui usein, koska hänelle ei ollut osoittaa kunnollista asuntoa.  

Koulu lakkautettiin vuonna 1968, jonka jälkeen lapset kuljetettiin Sapun kouluun. 

 

METSÄSTYSSEURA 

Pölläkän Metsästysseura ry:n perustamiskokous pidettiin Mauno Taskisen kaupalla 
31.10.1957. Uuden seuran ensimmäiseen johtokuntaan kokouksessa valittiin Toivo 
Ryynänen (pj.), Toivo Asikainen, Aimo Pietarinen, Eero Karvinen, Paavo Taskinen ja 
Mauno Taskinen. 

Metsästysseuran perustaminen sattui ajankohtaan, jolloin Pölläkän kylän väestöpohja 
oli suurimmillaan, asutusta oli 1950- luvun puolessa välissä 65 taloudessa. 

Kokoontumistilana metsästysseura vuokrasi Pölläkkäjärven pohjoispäässä sijaitsevaa 
työväentaloa, joka oli rakennettu kylälle ennen sotia. 1970 luvun alkupuolella 
rakennus oli kuitenkin niin rapistunut, että sen käytöstä oli luovuttava.  

V. 1978 seura päätti anoa Heinäveden kunnalta lupaa käyttää vuodesta 1968 
tyhjillään ollutta koulua toimintansa tukikohtana. Kunnan johto oli suostuvainen 
ajatukseen, mikäli koko kylä on hankkeen takana. Koska kylä ei ollut juridisesti sopiva 
vuokraamaan koulukiinteistöä, otti metsästysseura sen vastuulleen. 

Kansalaisopisto alkoi pitää koululla mm. liikuntakerhoa, jonne 37 kyläläistä tuli 
ensimmäisellä kerralla, varovaisesti oli odotettu 5 – 7 henkilöä! Kansalaisopiston 
toimesta koululla pidettiin myöhemmin mm. veneentekokurssi, nahkatyökursseja ja 
kutomapiirejä. 

Seura vuokrasi kesäisin koulurakennuksen kunnalle, joka antoi sen taiteilijoille 
kesäasunnoksi ja työtilaksi. Koululla ovat kesäänsä viettäneet mm. Marjatta Tapiola, 
Outi Kirves ja Hannele Kylänpää. 

Metsästysseura osti koulukiinteistön Heinäveden kunnalta 14.8.1993. 

Metsästysseura on toiminut koko olemassaolonsa ajan aktiivisesti kylän elämässä. 
Seura on ottanut osaa mm. kunnan pelastuspalveluun, järjestänyt pilkkikilpailuja, 
juhannusjuhlia ja syksyisin kohokohtana ovat olleet hirvipeijaat, johon koko kylän väki 
kesäasukkaat mukaan lukien ovat osallistuneet. 



Hirvijahti onkin merkittävin metsästystapahtuma seurassa. 

 

Kuvassa seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Veli Pietarinen hirvenkaadolla 
luotettavan kumppaninsa Riku-koiran kanssa. 

 

KUNNALLISPOLITIIKKAAN VAIKUTTANEITA HENKILÖITÄ PÖLLÄKÄLLÄ 

Onni Happonen 

Sven Rae   1919 – 1945 

Albin Happonen 1919 – 1951 

Matti Hakkarainen 1932 – 1960 

Veikko Hakkarainen 1932 – 1938 

Kalle Koponen 1932 – 1938 

Tauno Karvinen 1932 – 1951, josta ajasta neljä viimeistä vuotta toimi 
kunnan esimiehenä 

Paavo Asikainen 1931 – 1972 

Heimo Hakkarainen 1972 - ???? 
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