
Pyhäjärwen pitäjän kylänjärjes-
tyksen ohjeita.

§ i.

Jokaisessa kyläkunnassa pitää löytymän yksi kylän-
lautamiehistä, jossa on esimies ja kaksi tahi neljä jäsentä
walitut yleisessä kuntakokouksessa kolmeksi wuodcksi kerrak-
seen niistä kylänkunnan talonpojista jotka omat rehellisestä
ja hynmstä käytöksestä tunnetut. Näin walitut esimies ja
jäsenet jotka envat kolmena edellestnä wuosina samassa toi-
metuksessa olleet eiwätkä ilmoita semmoista syytä jota kunta
woisi hywäksyä älkööt peräytykö tätä toimitusta hoitaak-
sensa ottamasta uhkasakolla 2—40 markkaan asti. Mutta
jos kuolema, muutto eli muunlainen este ennen aikaa eroit»
taa esimiehen tahi jäsenen toimituksestansa on toinen eron-
neen sijaan jääneeksi ajaksi sanotulla tawalla walittawa.

s 2.
Kyläkunta neuwotclkoon ja päättäköön omasta hallin-

nosta semmoisissa kysymyksissä jotka ciwät kuulu julkiseen
nuraston käyttetyn alaan; niinkuin kylänteistä ja siltain
teosta, yhteisten laitumien ja aitausten pitämisestä, ojitus
welwollisuukfista, raatelewaisten eläinten hawittämisestä,
waiwasten ja sairasten holhoamisesta, lasten opetuksesta ja
niihin kyläkunnan yhteiseksi parhaaksi menemistä maksuista.

§ 3.
Kylän lautllmiehistö on welwoitettu kokoontumaan

kyläkunnnan cmvalla, joka on esimiehen tallella pidettämä



§ 4.

§ 6.

§ 5.

ja hänen lähettämänä kyläläisten tiedoksi santettawa sakon
uhalla jos se laimin lyödään kerrassaan 2 markkaa, mutta
joutuisiko arpa jonkuun kautta hukkaan sakoitettatoon syylli-
nen 20 markkaan.

Arman kiercttyä kyläkunnassa pitää joka pereestä
Isännän itsensä eli asian ajajansa tuleman määrätyllä ajalla
ja paikalla kokoukseen. Jääkö ken pois ottako asiasta tiedon
ja noudattakoon sitä.

Kylän kokouksia pidetään pyhäpäiminä ei kuitenkaan
ennen kello 3 jälkeen puolcnpäimän; keskustelut niissä omat
suulliset ja niitä johtaa esimies ja ratkaisee asian äänestä-
misellä koska erimielisyyttä ilmaantuu ja pois olema tyyty-
köön läsnä olewain päätökseen.

Kylänmiehistön tarkoitus on auttaa kunnallis lauta-
kuntaa ja poliisia näiden welwollisuuksiin kuulumain asiain
täytännössä kyläkunnassa, sekä muutoinkin tätä kylänjärjes-
tystä noutattaen ja on kylänlautamiehistöllä siis welwolli-
suutena 1) täyttää kunnallislautakunnan ja paikkakunnan
pölisin lain mukaisia käskyjä; 2) toimeen panna mitä
kylän kokous oikeuttansa muötm saattaa päättää; 3) huolta
pitää kyläntcidcn kunnossa pitämisestä ja jos kukaan kutsu-
tuista ei tulisi tien tekoon häntä kohdella niinkuin 8 §

säätää; 4) niiden ohjeiden mukaan jotka jo owat woi-
massll eli toisten saatetaan saattaa toimittaa maimashoidon
piirissään; 5) silmällä pitää irtonaista mäkeä niin että he
työllänsä rehellisesti elättämät itsensä ja kuin jokuu näyttää
taipumusta huolettomuuteen, laiskuuteen, irstaisuuteen, yö



juoksuun tahi muuhun semmoiseen heti muistuttaa syyllistä
pahasta elämästään ja kchoittaa häntä wireyteen ja siweelli-
seen elämään; 6) kuin kyläkunnassa tawataan kulkijoita,
tuntemattomia, passittomia henkiä ne heti nnedään nimis-
miehelle, ja jos ken semmoisia suojelee siitä nimismiehelle
tiedon antaa; 7) Kerjäläisten mierossa kulkua estääksensä
käyttää tässä jälcmpää 10 § määrättyitä keinoja; 8) estää
henkiä puoskaroimasta tauteja ja walmistamasta lääkkeitä
ja semmoisen harjoittajan nimismiehelle ilmoittaa oikeuden
wedcttäwäksi; 9) Kuppataudin poistamiseksi pitää tarkkaa
waaria semmoisista irtonaisista naisista ja miehistä jotka
omat hnononpuoliscsta elämän laadusta tunnetut ja jos
jokuu on tarttmvllisista epäluulon alainen wclwoittaa hänet
hankkimaan termeyden todistus asian omaiselta lääkäriltä;
10) kulkutaudin eli eläin ruton ilmestyessä siitä nuipy-
mättä antaa tiedon kunnallis lautakunnan esimiehelle;
11) lämpöisinä wuoden aikoina ja etenkin kulkutaudien liik-
kuessa waroittaa asian omasta talon isäntiä tarkoin nou-
tattamaan puhtautta kartanoissa ja niiden ympäristöillä;
12) walwoa waarin ottamista kuolleiden eläinten raatoja
maahan kaimettaessa jota muihin paikkoihin ei saa tehdä
ulkona asuin kylistä kuin semmoisiin jotka omat taituin
maista eroitctut ja että raatot tulemat 5 kyynärän sywyy-
delle asetetuksi; 13) Ihmisiä taivuttaessa teillä ja ulkona
huoneista ja kodista joka sairastuneina eli wakewistä juo-
mista päihtyneinä, tahi myös kuolleina heti semmoiset kor-
jata ja niihin toimiin ryhtyä joihin asian haarat syytä
antamat, ja älköön kukaau jolta apua tähän pyydetään lai-
min lyökö sitä antamasta s:dcn markan uhalla; 14) huolta
pitää heikkopäiseksi tulleista ja hänen soweliaasta hoitami-
sestansa seka hänestä kunnallis lautakunnalle ilmoituksen
toimittaa; 15) pitäjässä moimassa oleman palosäannön mu-



kaan käytcllä ja poistella kaikkia kohtauksia jotka tulen
waaroja woiwat waikuttaa niinkuin a) tnlisoiton pitämistä
lyhdyn asemasta, b) huonoja ja kehnosti tehtyjä uunia,
jommoisia kylänlautamiehistö on welkapää särkeä käyttä-
mättömiksi ja c) tulen arkojen rakenustcn perustamista lä-
helle muita huoneita jonka nmoksi rakennustöitä ei ole lupa
alkaa muihen kuin kylämiehistön yksissä neumoin naapurien
kansa osoittamiin paikkoihin; 16) tulipaloja sattuessa tart-
tua woimallisiin toimiin niiden sammuttamiseksi, walwoa
sitä että naapnrit ja muut asian omaiset tekemät welwolli-
suutensa näissä tilaisuksissa, ja sammutus työn täytettyä ja
tulen lakattua paikalla tutkia miten tuli on irti pääsnyt;
17) pyytää saata salawiinan polttoa, kapakkojen pitoa ja
juoppoutta estetyksi sekä yleensä kaikkia määrin käytöksiä
jotka saattamat yleista järjestystä ja tnrwallisuutta häiritä
niinkuin myös walwoa asetuksien noutattamista eläinten
rääkkäyksestä, tumattomasta metsästyksestä, lintujen pesäin
hämittämisestä, sekä kiellettyjen kalan pyydöksicn käyttämi-
sestä ja semmoista kalastustapaa joka kalain sikiämiselle on
haitallinen. Mutta jos kuka ei anna itseänsä ojentaa saa-
duista waroituksista yleiselle päälle kantajalle ilmoittaa;
18) julkisissa kokouksissa yllä pitää järjestystä; 19) tark-
kuudella walwoa kllswllwan nuorisen tapoja ja käytöstä;
20) olla läsnä kunnallis kokouksissa ja siinä puhua kylän
puolesta; 21) ilmoittaa nimismiehelle tapaturmioita ja ta-
mattomia tapauksia; 22) perään katsoa pyhäkouluin pitä-
mistä ja järjestystä;' 23) kchoituksella ja esimerkillä he>
rättaa halua parempaan maamiljelykseeu, karjan hoitoon,
kasiteoksiin ja woin tekoon; 24) somitus istuimena kokea
estää oikeuden käymisiä somittacn riitamiehiä.



Jos jokuu laimin lyö mitä kylän lautamiehistä eli
kylän kokous tämän kylänjarjestyksm johdostakäskee olkoon
kylän lautamiehistöllä malta laimin lyöjän tuomita sakkoon
50 pennistä 2 markkaan asti sekä hänen kulungilla tehdä
ja maksun siltä heti toimittaa ulos olettamaksi nimismiehcltä.

s 8.
WaiwaZ hoidossa on maarin otettama «vanhempain

holhousta kaipaamat pienet ja köyhät lapset sekä heikko-
päiset, joilla ei ole sukulaisia jotka owat welkapäät heistä
huolta pitämään, jäawat yhteisesti koko kunnan ja yhteisellä
kulungilla hoidettawaksi, jota ivastaan huolenpito muista
apua tariuitsemista on sen kyläkunnan piirin welwollisuu-
tena, johon he kuulumat, jonka tähden kyläkunnan tulee
semmoisia köyhiä ja maimaista jäseniänsä joilta työkykyä
kokonansa punttuu soweliaalla taivalla elättää ja joilla taas
enemmin eli mähemmin työ woimia on heille mahdollisuutta
myöten työansion tilaisuutta hankkia.

§ 9.
Kerjuuta ei saa kukaan harjoittaa eikä auttaa, kuin

jokuu enemmin eli wähemmin työhön kykenewä kcrju«sta
tawataan toimittakoon kylän lautamiehistö sellaisen pitem-
mäksi eli lyhcmmäksi ajaksi asumaan jonkuun luo, joka
häntä tahtoopi työn tekoon ottaa; käypikö orpolapsi mieroa
korjatkoon kylän lautamiehistö hänen ja antakoon jollekulle
talolliselle hoidettawaksi oikeudella semmoisen lapsen oma-
nansa pitämään siksi kuin se on täyttänyt 21 muotta tahi
niinkuin 10 8 1865 palkkaus säännössä myönnetty on.
Se isäntä eli emäntä joka mvun annoilla auttaa huoli-
mattomain miero laisten kerjuuta, tulee kylän hallituksen



§ 10.

s 11.

§ 12.
Muut sakot joihin jokuu tulee tämän kylän järjes-

tyksin nojalla tuomituksi jaetaan tasan kylän lautamichistön
ja waiwasten wälillä, siinä kylä kunnassa, sekä suoritetaan
ivarojen puutteessa niinkuin 1865 Kunnallis hallituksen
asetuksen 80 § näyttää.

8 13.
Tuomioistuimen määräämistä sakot rikoksista, joita

yleinen päälle kantaja kylämiehistön ilmoituksesta »vedetään
oikeudccn annetaan kylän lautamiehistölle jutun omistajan
osana missä ei muuta asian omistajaa löydy.

§ 14.
Ken kyläkokouksen päätöksiin ei tyydy antakoon 14

waroitetuksi siitä pahasta käytöksestä ja joka ei tottele wa-
roitusta, niin olkoon kylämichistöllä oikeus sen kaltaisen
sakottaa 2:tcen markkaan, jotka sakot tulee nios otettawakfi
nimismieheltä ja tulee pantawaksi waiwaskassaan.

Loukkausta mastoin kylän lautamiehistön esimiestä
tahi jäftniä heidän toimituksissaan koska he siweydcllä ja
kohtuudella sen tekemät katsotaan samallaiscksi rikokseksi kuin
kunnallis lautakunnan jäseniä kohtaan.

Likiinäincn katsomus kylä lautamiehistön teoista tulee
kunnallis lautakunnalle, joka näytetystä laiminlyönnistä
lvetäköön heitä 2 § mainittuihin sakkoihin, jotka käytetään
pitäjän waiwasten hywäksi.



päiwän kuluessa päätöksestä walituksen kunnan kokoukseen
jonka heti, tulee tutkia ja päättää asian.

§ 15.
Kolmanteen wakinaiseen kunnalliskokoukseen; joka joulu-

kuussa muosittain piedään tulkoot kaikki kylän lautakunnan
miehistö antamaan tiliä kyläkunnan waiwas kulungista sekä
muista waroista joita owat kantaneet, ja miten ne omat
käytetyt. Silloin myös tutkitaan miten jokainen on wel-
wollisuuksillnsa täyttänyt. Tuleeko silloin ilmiin että joku
heistä on ollut huolimaton annettakoon hänelle julkisen
muistutuksen wasta paremmin toimittaa tehtäwänsa.

§16.

Wahwistuksen saatua on tämä kylänjärjestys yhteisillä
waroilla painettawa ja kappale siitä jokaiselle Isännälle
pitäjässä jaettawa.

Luettu, oikiaksi nähty ja hymaksytty yleisessä kunnan
kokouksessa Joulukuun 21 päiwänä 1873.

Kunnankokouksen puolesta:

A. Siren.
Yrjö Pakarinen. Filip Kukko. Johan Kukko.

(Puun,,) (Puum.) (Puum.)

Päätös.
Tämän asian tutkittua, katsoo Läänin Hallitus koh-

tuulliseksi täten wahwistaa sisällä olewata estttelöä kylän
järjestyksiin Pyhajärwen pitäjässä.

Tämä päätös, kirjoitettu asia kirjojen päälle, lähete-
tään kääreissä Pyhajärwen pitäjän kuntakokouksen Esimie-
helle, jonka tulee toimittaa päätöksen yleisölle tiettäwäksi.



Läänin Hallituksen puolesta:

H,, von N. oinoiii.

Wiipurissa, N. A, Zilliacusten kirjapainossa, 1874

ia sitten kuin kysymyksessä olema kyläniäriestyZ on painettu,
tänne lähettää yhden kappaleen samasta järjestykseZtä.

Wiipurin läänin Maankanseli 28 p. Tammikuuta 1874.


