
Kannonko sker/Kinnul an kunnankirj asto

Kivij?irven nimismiespiirin toiminta paättyi 1996. Nimismiespiirin arkisto sijaitsee nykyisin
Jyvåiskylåin maakunta-arkistossa. Arkiston rajavuosiksi on merkitty I834-l996,joista
piiävuodet ovat I 849- 1 993.

Entinen Kivijåirven nimismiespiirin alue kuului 1997 alusta alkaen Saarijåirven
kihlakunnan aluseeseen, sitten Keski-suomen poliisilaitoksen alaisuuteen jal.l.2014
alkaen Sisä-Suomen poliisilaitoksen alaisuuteen, jonka pääpaikka on Tampere
Låihipoliisiasemat sijaitsevat edelleen, Saarijåirvellä, Viitasaarella, Äåineko*ella,
Keuruulla j a Jyvåiskyläs sä.

Olen vielä virassa ollessani laatinut toimeksi saaneena lyhyen historiikin Kivijeirven
nimismiespiirin toiminnasta, sen perustamisesta, tiedot virkaa hoitaneista nimismiehiståi sekä
viimeisinä aikoin piirin toimintaan osallistuneista poliisi- ym. henkilöistä.

Historiatiedot on julkaistu mm. Kivijtirven kotiseutuyhdistyksen julkaisemassa Kotiportti-
lehdessä.

Historiatiedot saatiavat kiinnostaa joitakin kunnankirjaston asiakk aita jasen vuoksi låihetåin

sen tiedoksenne.
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Johdanto

Suomessa jiirjestettrin jo keskiajan topulla ns. hallintopitäjiilaitos toimimiehineen,

joista tårk;in oli nimismies, nykyisten nimismiesten suoranainen edeltaja. Jo 1350

luvulla käyttöön otettu maanlaki sisiitsi mäåiräyksia nimismiehen tehtävistä. vuonna

Tp4zkayttoon otettu maanlaki, joka oli voimassa 1734 saakka, mäiiräsi nimismiehelle

erilaisia tehtavia kihlakuntakarajien oikeudenkäynrun apuna: hlin toimi mäiirätyissä

tapauksissa syyttåjiinä, vangitsi ja toi ktiräjille rikoksentekijöitä, piti tutkintoja rikosten

joirdosta ja oli läsnä erilaisissa katselmustoimituksissa. Vanhastaan nimismiehen

iehtaviin kuulur myös karajien pito talossaan sekä kyydin ja kestityksen jfiestiiminen

kruunun asioissa liikkuville.

b{imi smiehen virkaPiirinä
myos veropitäjäksi eikä se

sitä suurempi.

oli atuksi hallinto- eli nimismiespitäja, jota joskus sanottiin

useinkaan vastannut alaltaan kirkkopit äjää, vaan oli monesti

Aluksi kansa valitsi keskuudestaan nimismiehen ja toimeen pääsy edellytti 1500-

luvulla vain pitäjiiläisten luottamusta. Myöhemmin valtakirjan nimismiehen toimeen

antoi maaherra.

Nimismiehen virka-aseman itsenåiistyttyä 1800-luvun kuluessa se otettiin huomioon

myös vuoden 1898 johtosiilinnössä, joka oli voimassa vielä toisen maailmansodan

jaike"n. Nimismies sai oikeuden tarpeen vaatiessa atrtaa poliisimä?iräyksiä jamäilätä

uhkasakkoja niiden rikkomisesta, yksityiskohtaiset mäiiräykset syyttäjätoimesta,

mäåiräykset kansliatoimesta ja arkistonhoidosta sekä elinkeinolain noudattamisen

valvonnasta.

Nimismiehen apulaisina olivat aikoinaan ktuäjrllä pitäjiin talonpojista valitut

neljåinnesmiehet. 1600-luvulla perustettiin lisiiksi siltavoudin ja jahtivoudin toimet.

Edellisen tehtävåinä oli johtaa teitten ja siltojen korjaustöitä, jätkimmåisen susi- ja

karhujahteja. Nimismiehet käyttivåt heita myös erilaisten muiden tehtävien

suorittamiseen, samoinkuin kihlakunnanoikeuden lautamiehiä. Vanginkuljettajan

tehtaviä hoiti kyyt k^ttatrl .

Nimismiehen työmäarän tisärintyminen pakotti hallituksen ajanmukaistamaan myös

poliisipalvelijatointa, mikä tapahfui asetuksella 10.12.1891. Tällöin silta- Ja
jahtivoutien sekä neljiinnesmiesten toimet lakkautettiin ja tilalle perusteffiin

poliisikonstaapelin toimet.
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Kivij ärven nimismiespiirin perustaminen

Nykyisen Kivijåirven nimismiespiirin alue kuului aluksi Rautalarnmin hallintopitäjäi^n.
Vuodesta 1635 alkaen alue kuului Viitasaaren pitäjäiin. Kivijåirven nimismiespiiri
erotettiin Viitasaaresta 1849 ja siihen kuului Kivijiirven ja Kinnulan pitajat seka

Huopana, Vuoskoski ja Keihiirinkoski Viitasaaresta. Vuoden 1934 alusta Kivijiirven
nimismiespiiriin kuului myös Kannonkoski, joka oli erotettu osaksi Kivijiirvestä ja
Viitasaaresta, j a näin muodostui nykyinen Kivij åirven nimismiespiiri.

Nimismiespiirin hallinto

Kivijåirven nimismiehina sen olemassaolon aikana on toiminut kaikkiaan 25 vakinaista
nimismiestä seuraavasti. qr

Londblad, Anders Henrik
Damstön, Eskil August,
Colliander, Julius,
Holmstrom, Nils Gustaf, s. 1845

Fröjdman, Herman Leonard, s. 1843

Svens. Adrian, s. 1864
Anj aIa, Toivo Teodor Alvian, s. L874

l.trordlund, Isak Väinö Johannes s. 1887

Karhtla, Jussi Vihtori, s. 1886

Gyllenbögel, Karl Nathanael, s. 1859

Hirvonen, Ijrho Ilmari, s. 1888

Poikola Onni Valdemar, s. 1897

SeppäIä, Toivo Veikko, s. L902
Doehm, Jakob Aleksander, s. 1888

Siljanto, Eino Johannes, s. 1902
Mattrla, Mauri, s. 1909
Tuominen Jyrki Jalo lJnto, s. 1915

Veikkola, Mauno Paavo Perttelo (Pertti)1911
Miilumiiki, Aarno Aatos, s. 1926
Saalpo, Seppo Ilpo Johannes, s. 1920
Kokkrla, Veli August, s" 1932
Repo, R.aimo Juhani, s.

Tiaineo, Risto Juhani, s. 194L

1849-
1 858-

187 4-
r87 4-
1 878-

I 894-
1 906-
191 1-

19L2-
1917 -

1924-
1928-
1 930-
1932-
1931 -

1944-
1916-
1949-
19s4-
1956-
1 960-
I 968-
1969-



Ahola, Juho Lauri, s. L94I
Luoma, MattiAkseli, s. 1930

Jakosuo, Veli Matti s" 1'963

Pelkonen, Jy'ki Kullervo, s. 196l

Nimismiespiiriin on kuulunut myös nimismiehen kanslia, poliisiyksikko sekä v. 1973

alkaen oma ulosottoyksikkö.

Poliisiyksikössä ovat merkittäviin päivätyön toisen maailmansodan j?ilkeen tehneet

konstaapelit Urpo Tyrvliinen w. 1946-1973, Våilnö Kovanen vv. 1952-1976 ja Sulo

Olkkonen w. 1953-1962. Lyhyempiä aikoja ovat olleet 1960 luvulta kihtien

konstaapelit Urpo Uusimiiki, Kalevi Rintamliki, Seppo Saarenpää, Kalevi Turunen,

Matti Heinonen, Seppo Piispanen, Timo Leskelä, Yrjö Eerola ja Pentti Tiinus.

Nylqyinen poliisikunta on v. 1960 alkaen palvellut ylikonstaapeli Jorma Kinnunen, v.

1973 vanhempi konstaapeli Sakari Oinonen, v. 1974 vanhempi konstaapeli Onni

Paananen, v. 1975 ylikonstaapeli Osmo Laftala ja v. 1976 vanhempi^konstaapeli

Mauri Rein.

Kansliassa ovat palvelleet 1940 luvulla Kerffu Tarvainen ja 1950 luvulla Alli
Koivumaa. Vuosina 1959-89 toimistosihteeri Anni Lampila, w. 1962-96

toimistosihteeri Irma Jiimbäck, w. 1980-85 Irma Syrjä ja w. 1985-90 Tuija Piiivinen.

Nykyrsin kansliassa toimivat toimistosihteeri Eeva Tourunen v:sta 1976 Ja

toimistovirkailij a Aino Pekftarinen v: sta 1 990.

Avustavana ulosottomiehenä toimi wosina 1973-1996 Heimo Jiimbäck. Nyt
avustavana ulo sottomiehenä toimii ilkka Västi.

Toimipaikat

Nimismiehen kanslia srlaitsi aikaisemmin pääsäåintöisesti nimismiehen asurulon

yhteydesså. Samoin poliisit hoitivat tehtäviäåin asunnostaan kasin. Vanginvartijoina
toimivat eri henkilot erillisen sopimuksen mukaisesti. Putkatiloina kaytettiin ns.

karhukoppej a, j otka koottiin elementeistä.

Kivijlirvellä on kanslia v. 1960 alkaen sijainnut nykyisessä nuorisotalossa, josta tilat
olivat vuokralla kunnansihteeri Koskelalta. Sen jalkeen kqnslia oli Lammasniemessä

r97 3-
191 s-
1992-
1995-1996



nlmlsmles Veli Kokki]an esun-llon )/hteydessä
nuorisotalolle nimismies Kokkilan kunnostaessa
polii sias eman putkatiloineen.

kuru:es se siirrettiin takaisin
rakennuksesta käyttökelpoisen

I

V. 1983 poliisiäsemp ja kanslia siirrettiin nykyisiin tiloihin tänne virastotalolle.
Uuden poliisiaseman avaj aisia oli juhlistamassa mm. Helsingin poliisisoittokunta.

Ajoneuvokalusto

Nimismiespiirissä on 1950 luvulta alkaen ollut kaytössä poliisiauto. Ensimmainen auto
oli Renault-merklcinen koppiauto. Sitten tuli sinisiä Volgia, Peugeot 404 ja sen jåilkeen
hyvin palvelleita Saab-autoja. Nyt on kaytossa kayttokelpoinen Volskwagen-
merkl<inen monikayttöauto.

Vuodesta 1962 alkaen piirissä on ollut poliisimoottorivene.

Yleistä poliisitoiminnasta

Vuoteen T97A saakka nimismiespiirin toiminta hoidettiin pääsäzintöisesti nimismiehen
asunnon yhteydessä olevasta nimismiehen kansliasta kasin. 1980-luvulta alkaen on
kansliapalveluja jfiestetty tarpeen mukaan myös Kannonkoskella ja Kirurulassa.

Poliisimiehet hoitivat tehtäviinsä asunnoltaan käsin ns. kyläpoliisitoimintana.
Poliisimies vastasin håinelle mäiirätyn alueen kaikista poliisitehtävistä.
Poliisihenkilöstön siirryttyä v. 1970 työaikalain alaisuuteen se aiheutti poliisityon
uudelleen organisoinnin Työajan riittamattomyyden vuoksi Kivijiirven, Karshrlan ja
Saarijlirven nimismiespiirit muodostivat Saarijåirven yhteistoiminta-alueen 16.05 .1976,
jolloin osa håilytysvastuusta siinettiin yhteistoiminta-alueen partiolle erikseen sovitun
vuorolistan mukaisesti. Påivystyspisteenä käytettiin Saarijiirven poliisiasemaa.

Yhteistoimintaa tiivistettiin 2I.1.1990 lukien niin, että koko yhteistoiminta-alueen
poliisihenkilosto siirrettiin yhdelle työworolistalle ja työtehtävät eri5,tettiin rikos- ja
j:iqestysosastoille.
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Pa ika llis ha llinto uu dis tus

Paikallishallintouudirtrkr"o myötä 0|.12.1996 Kivijlirven nimismiespiirin olemassaolo
päättyy.

Poliisin ja kanslian osalta tehtavia jatkaa Saarij:irven kihlakunnan poliisilaitos, jonka
palvelutoimisto hrlee olemaan liihes entisen laajuisena täällä Kivijiirvellä. Poliisimiehet
hoitavat tehtaviaan poliisiasemalta alueenaan entinen Saarijiirven yhteistoiminta-alue
eli tuleva Saarijlirven kihlakunnan alue. Myös kanslian toimistopäivät Kannonkoskella
ja Kinnulassa såiilyvät entiseen tapaan.

Alueen sffiäjåin tehtavia hoitaa Saarijlirven kihlakunnan kihlakunnansffiäjä ja
rekisteriasioita Saarij ärven kihlakunnan maistraatti.

lllosottoasiat alueella hoitaa Äåinekosken kihlakunnan kihlakunn*uo,fii. Håinen
alainen awstava ulosottomies hoitaa perintatehtavia Kivijåirven poliisiaseman
yhteydessä olevasta toimistostaan kasin.


