
Niiden johtosääntöjen mukaan, jotka Herra
läänin Kuwernöri on antanut esityksessänsä kylä-
järjestyksiin on Muolan kunta tehnyt itsellensä
seuraawaisen kyläjärjestyksen esityksen:

1 §.

Muolaan kunta jaetaan seuraamiin piiri- ja kyläkuntiin:

1 Piirikunta.
kyläkunta: Satkalila, Selola, Pihkala, Heimola jaKal-

lais 5:llä kylllnwllnhllllll. /

2

5

k. k.: laarila ja Lehtokylä 4:llä tylänwanhalla.
t. t.: Karhula, Hanttula ja Soittola 5:llä kylänwanhalla.
i. k.: Tclkkälä 3:lla kylanmanhalla.
k. t.: Himola, Myhkyrilä, Orawala ja Saawola 5:llä

kylämoanhallll.

2 Piirikunta.
k. k.: Ilola 5:llä kylämvanhalla.
k. k.: Pcrkjärwi 4:llä kylänwanhalla.
k. k.: lääZkelä, Norkkola, Orawa ja Pyytkälä 3:lla ky-

länwanhalla.

k. k.: Oinala ja Termola 3:lla kylänwanhalla.
k. k.: Wihola ja Lawola 5:llä kylänmanhalla.

k. k.: Taperniemi 3:11 a kylänwanhalla.



12 k. k.: Sornmla 5:llä kylänwanhalla.
13 k. k.: Harwola ja Nesikkala 5:llä kylänwanhalla.

14 k. t.: Koirala ja Turulila 3:lla tylänwanhalla.
15 t. k.: Kannila, Peikola ja Passila 5:llä kulänwanhalla,
16 k. k.: Punnus ja Sokiala 3:lla kylänwanhalla.
17 k. k.: Punnus 3:lla kylänwanhalla.

3 Piirikunta.

18 k. t.: Kirkkoranta 3:lla kylänwanhalla.
19 k. k.: Hattula 3:lla kylänwanhalla.
20 k. k.: Lattula ja Retukylä 3:lla kylänwanhalla.
21 k. k.: Kurkela, Heikkilä ja Leirilä 5:llä kylanmanhalla
22 k. k.: Pällilä 4:llä kylanwanhalla.

23 k. k.: Alakuusa, Paaheli ja Pcippola 5:lla kylänmanhalla
24 k. k.: PuoliYlaKuusllllja Maättälä4:llä kylänwllnhallll
25 k. k.: Toinenpuoli Mä Kuusaa 5:llä kylämvanhalla.
26 k. k.: Holokka ja Kuusaan Oinala 4:llä kylänmanhalla
27 k. k.: Muola ja Ilmes 3:lla kylänwanhallll.

H Piirikunta.

5 Piirikunta.
28 k. k.: Mälkölä 3:lla kylänwanhalla.
29 k. k.: Toinenpuoli Mälkölää 3:lla kylänwanhalla.
30 k. k.: Kauhila ja Rahkola 5:llä kylanmanhalla.

6 Piirikunta.
31 k., k.: Paakkola 5:llä kylänmanhalla.
32 k. k.: Pölläkkala 5:llä tylänwanhalla.
33 t. k.: Wuosalmi 5:llä kylänwanhalla.



Joka piirikunnan päallysmiehena on yksi kxntalauta-
kunnan jäsenistä.

3 §.

Joka kyläkunnassa on kylänhallitus, johon kuuluu kylä>
okous ja kylähoito 3—5 jäsenellä, niinkuin I:tä §:tä näkyy.

Ä. Aliläkllknuz.
4 §.

Kyläkokoukseen kuuluivat kaikki kyläkunnassa asuwaisct,
kuntakokouksessa ääntämaltaiset jäsenet, ja on sillä seuraa-
maiset welwollisuudct: a) Walitsee yhden eli useamman
jäsenen kyläkunnasta olemaan saapumilla yleisissä kunta-

kokouksissa ja ajamaan niissä kyläkunnan asiaa, b) Ottaa
kcskusteltawiksi yleisiä asioita, jotka koskemat koko kylä-
kunnan tarpccsen, waurastumiseen, köyhäin- ja sairashoitoon,
opetukseen, siwistyksecn, sisälliscen järjestykseen ja makuu-
tukseen hengen ja omaisuuden suhteen, sekä lainrikoksia että
tulipaloa, tulmamctta, kulkutautia y. m. s. mastaan. e)
Olla kuntahallitukselle apuna yleisessä kokouksessa päätet-
tyjen asiain toimeen panossa. Kaikista nyt luetelluista
asioista on kyläkokouksella oikeus keskustella ja päättää.

5 §.

Kyläkokouksen päätöksellä on laillinen moima ainoas-
tansa kun mähmtäin puolet äantöwaltaisista kylänmiehista
omat siinä saapumilla.

6 §.

Kokous pidetään tarpeen mukaan, parhaittain pyhä-
paiminä, sunnuntaikoulun perästä.



Kaikki asiat ratkaistaan kylänkokoukscssa saman ään-
tölaskun jälkeen kun kuntakokouksissakin.

8 8,

Keskustelut omat 'suusanalliset.
9 §.

Käläkokouksen päätöksestä malitctaan 14 päiwän sisään
kuntakokouksessa, joka tutkii ja ratkaisee asian, jos se ei käy
ylitse sen oikeuden, eikä sodi yleistä lakia wastaan.

Kylänhoidon jäsenet eli kylänwanhimmat walitaan kylä-
kunnalta yleisessä kyläkokouksessa sen rehellisimmistä ja pnh-
dastapaisimmista ääntöwaltaisista jäsenistä. Nr walitut ky-
länwanhimmllt walitsewat keskenänsä esimiehen ja wara-
esimiehm. Heidän toimituksensa kestää wuoden, jolloin

uusi maali toimitetaan. Samaa heugcä saapi walita uu-
destaan kahtena eli useampana wuotena perätysten. Eikä
mahda kukaan wetäntnä poisi sanotusta toimituksesta, jos
ei hän jo ole pitänyt sitä kolme wuotta, eli muutoin tuo
esiin kelmollista estettä, jonka kylänmiehet woiwat hywätsyä
tahi hylätä.

N. Aysänyoito.
10 §.

11 §.

Kuntalautakunnan jäsen pitäköön tarkan maarin sii<ä,
että jokainen kylänwanhin hänen piirikunnassansa tarkasti
täyttää welwollisuudensa. Joka kylännmnhin tämän laimin-
lyöpi wetäköön sakkoa I:nen kerta 5, 2:nen kerta 10 ja
3:mas kerta 20 markkaa, sitte eroitettakoon pois ammatis-



tansll. Kirkkoherran kylänwanhat pitää myös saman sakon
haastolla tarkasti katsomaan ettei Sunnuntai- ja luhlapäi-
wina pidetä minkäänlaista kauppaa kirkonmäellä ja sen ym-
päristöllä wirstaa likempänä. Katsokoot myös, ettei cläiiniä
käy kirkonmaassa, ja ettei kukaan saa polttaa tupatkaa kir-
konmäellä: joka sen tekee metäköön sakkoa 12 markkaa. Tästä
pitäköön piirikunnan päällysmies ynnä kirkkoraadin jäsen
sen kanssa wisun waarin.

12 §.
,

Kylänhoidon welwollisuudet owat: Gsiiniehensä
kautta kutsua kokoon kyläkokouksen, b) Walwoa järjestyksen
moimassa pitämistä siinä, e) Esitellä kokouksessa keskus-
teltllwat asiat ja johdattaa keskustelut. <i) Olla kunta-
hallitukselle awullinen waadittuin ilmoitusten ja selitysten
antamalla, seka sen tonnien täyttämällä kyläkunnassa, s)
Walwoa järjestyksen ja hywän käytöksen ylitse kyläkunnassa,
estäen joutolaisten ja kerjäläisten kuleksimista. /) Katsoa
tarkasti ettei kukaan ota huonecscnsa ja snojcle mustalaisia.
A) Pitää tointa tulipalon, tulwawedcn, kulkutaudin, eläin-
ruton ja muiden senkaltaisten onnettomuuksien estämisestä
ja siitä ilmoittaa,kuntalautakunnalle ja kruununpalwelioillr.
H) Olla apuna kruununpalwelioille, kruununkyytien suorit-
tamisessa ja polisihoidossa. i) Wastaansanomata täyttää
kuntalautakunnan, paikalla oleman poliisin ja muiden wirta-
kuntain kaikki lailliset käskyt, k) Toimittaa kyläkuutansa
waiwaishoitoa, jonka tähden joka kyläkunnan pitää teke-
mään erinäisen waiwasHoitokunnan, joka ainoastansa was-
taa omain waiwaistcnsa edestä. Jos jokuu on tyytymätöin
kylänhoidon päätökseen waiwaishoidon asioissa, woipi hän
siitä kysyä yleisen waiwashoidon päätöstä. Tarkka waari



pidettäköön siitä, ettei muille annettako waiwaisapua, kvm
ainoastansa heikkopäisille, wakaisille orpolapsille ja koko-
nansa jaksamattomille ja saattamattomille. i) Katsoa perään
että kylänmichet pitaäwät tulisiat ja uunit hyiuässa woi-
massa, sekä muuten warowasti käyttämät tulta, m) Edistää
lukuhoitoa kyläkunnassa, sen kautta, että joka Sunnuntai
iltapuolcna pidetään sunnuntaikoulua ja sen perästä luetaan
hyödyttäwiä kirjoja muiden tuulten, n) Kartuttaa kau-
neuden tuntoa ja tottumista käsitöihin, sen kautta että kylä-
kunnan etewämmät henget hankkimat itsellensä sopimia työ-
aseita, joiden mukaan woidaan tehdä toista. Herättää
halwa ryytimaan hoitoon ja puiden istutukseen. F») Ali-
tuisella hartaudella walwoa puhtaudesta ja siisteydestä suo-
jissa ja kartanoissa, maitohuoneissa j. n. e. Jotka omat
näyttäneet itsensä näissä oiwakuntaisiksi, niitä kiitettäköön
juhlallisesti kuntakokouksessa. 3) Walwoa kyläkunnan stmc-

yttä ja ennen kaikkea pitää tarkka huoli siitä, ettei iväkcmiä
juomia myödä eikä malmisteta, ja että ne jotka rikkoomat
tätä mastaan saatetaan lailliseen edcswastaukseen. Pitää
huolta kylänteiden hywässä woimassa pitämisestä. «) So-
wintooikeutena kokea sowinto ehtojen esityksillä estää kärä-
jänkäyntia. i) Kokea antaa yleiselle kansalle selwän käsi-
tyksen siitä, kuinka suuresti tarpeelliuen wakaistcn lasten
järjen mukainen waalinta on. «<) Kokea edistää ja kar-
tuttaa kaikkea, mikä woisi waikuttaa hywien tapojen, jär-
jestyksen ja ahkeruuden maurastusta piirikunnassa. Jos
niin tarmitaan, määrätä sille, joka on mastahakoinen täyt-
tämään, mitä kylänhoito eli kylänkokous on häntä käskenyt,
sakkoa, korkeintaan kaksi markkaa, joka kohta kylänhoidolta
ulosotetaan ja tulee kyläkunnan waiwaiskassan hywäksi.
Mikä on laimiinlyöty, täytettäköö heti kylänhoidolta wasta-



hakoisen kulungilla, ja ulosotettakoot nämät kulungit yh-
dessä sakkorahan kanssa.

Tämä esitys hywäksyttiin yksunielisesti yleisessä kunta-
kokouksessa Syyskuuu 25 p:nä ja wahwistettiin Herm lää-
nin Kuwemöriltä seuraaman Lokakuun 7 p:nä 1871.

Viipurissa,
N. A, Zilliacusten kirjapainossa, 1872




