
Walkjäwen pitäjän
Kylänjärjestys.
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1:n §.

Kunnallishallituksen ja paikkakunnan poliisin waiku-
tuksen auttamiseksi, pitäjä jaetaan hoitopiircihin tahi kylä-
kuntiin, siten että joka kylä kaikkine siihen, miimeksi tehdyn
maakirjan mukaan, kuulumme taloineen ja tiluksincen, on eri-
tyinen kyläkunta, niinkuin Uusikylän, Wirkkilän, Päiwäki-
wen, Waalimon, koko Palokylän, koko Suontaka, Nousia>
lan ja Hamplllan kylät; mutta ne kylät kun yhteiseen on
yksi piirikunta owat: Alhola-Hirwisaari Alholan kylänkunta,
Orawaniemi N:o 1 ja Puustinlaks, PuuZtinlahen kyläkun-
naksi, Oramanicmi N:o 2, Laawola, Mannila ja Piikkilä,
Laawolan kyläkunnaksi, Nosukkala, Turulila ja Pöppölä
Uosukkalan kyläkunnaksi, Nurmjarmi ja Saenkylä. Nurmjär-
wen kyläkunnaksi, Siparila ja Tcppola N:o 2 Siparilan
kyläkunnaksi, Teppola N>o 1, Lemmettylä, Liikola, Koiwula
ja Rampala Lcmmettylän kyläkunnaksi, Nirkkola ja Kah-

kala Nirkkolan piirikunnaksi, Tarpila ja Naumala Tarpi-
lan piirikunnaksi, Niskala Pentsilä, Ilmola ja Päiwilä
Pentsilän kyläkunnaksi, Kuuppola ja Samvola Kuuppolan
kyläkunnaksi, Walkeamatka ja Langila, Walkeamatkan kylä-
kunnaksi, Jutikkala ja Sarkola Jutikkalan kyläkunnaksi,
Jauhota, Wunnukkala, Weikkola, KoZtiala ja Lammin kcst-
kiewari Kirkonmäen kyläkunnaksi.

2:n §.

Jokaisessa kyläkunnassa pitää löytymän yksi kylänlau-
tamichistö, jossa on esimies ja kaksi tahi neljä jäsentä, wa-
litut yleisessä kunnallis-kokouksessa kolmeksi wuodeksi kerrak-seen niistä kyläkunnan talonpojista, jotka owat rehellisestä



ja hywastä käytöksestä tunnetut. Näin walitut, esimies
ja jäsenet, jotka eimät ole kolmena edellisinä nmosina sa-
mallaiseZsll toimituksessa olleet, eiwätkä ilmoita semmoista
syytä, jota kunnalliskokous woisi otolliseksi katsoa, älkäät
peräytykö tätä toimitusta hoitaaksensa ottamasta ja sen wel-
wollisuuksia täyttämästä, uhkasakolla kahdesta neljäänkym-
meneen hopea markkaan asti. Mutta jos kuoleman-kohtaus,
muutto eli muu laillinen este ennen aikaa eroittaa esimie-
hen tahi jäsenen tästä heidän toimituksestansa, on toinen
eronneen sijaan jääneeksi ajaksi sanotulla taivalla walittawa.

3:Z §.

Kyläkunta neumotclkoon ja päättäköön omasta hallin-
nostansa semmoisissa kysymyksissä, jotka eiwät kuulu julki-
sen »viraston eli tuomio-istuinten käyttely-alaan, niinkuin
kyläteistä ja siltain-teostn, yhteisten laitumien ja aituus-
tcn pitämisestä, ojitus-welwollisuuksista, raatelewaisten eläin-
ten häwittämiscsta, waiwaisten ja sairasten holhouksesta,
lasten opetuksesta ja niihin, ynnä myös muihin, kyläkun-
nan yhteiseksi parhaaksi, menemistä maksuista.

4:Z §.

Tämmöisissä suhteissa ja muutoinkin tarwittacssa on
kylän-lautamichistö wclwoitettu kokouttamaan kyläkunnan
arwalla, joka on esimiehen tallessa pidettawä ja hänen lä-
hettämänä, määrätyssä järjestyksessä, kyläläisten tiedoksi saa-
tettaiva, sakon uhalla, jos se laimin lyödään, joka kerrasta
kaksi markkaa; mutta joutuisiko arpa jonkun huolimattomuu-
desta hukkaan, sekoitettakoon syypää kahdellakymmenellä ho-
pea markalla.

s:s §.

Arman kicriettyä kyläkunnassa, pitää joka pereestä isän-
nän itsensä eli hänen asianajajansa tuleman määrätyllä ajalla
ja paikalla kyläkokoukseen. Jääkö ken pois, on hän mel-
woitettu kylänlautllmiehistöltll tiedustamaan kokouksen pää-
töksiä ja käskyjä, joita noudattakoon niinknin kokouksessa
olisi itse läsnä ollut.



6:Z §

Kylänkokouksia pidetään paraittaan pyhäpäiminä, ei
kuitenkaan ennen kello 3 j, pp. Keskustelot niissä owat
suulliset, ja niitä johtaa kylänlautamichistön esimies, joka
myös esittää kysymyksiä, jotka ratkaistaan saman ääntö-lu-
wun mukaan kuin kunnalliskonkscssa; ja poisjääneet tyyty-
käät läsnäolcwain päätöksiin.

7:s §.

Kylänlautamiehistön tarkoitus on auttaa kunnallislau-
takuntaa ja poliisia, näiden welwollisuuksiin kuulumain asi-
ain täytännössä kyläkunnassa, sekä muutoinkin, tätä kyläjär-
jcstystä noudattaen, walwoa kyläkunnan yhteisiä talouden,
järjestyksen ja hywän woinnin seikkoja. Ia on kylänlau-
tamiehistöllä siis melmollisuutena:

i:ksi täyttää kunnallislautakunnan ja paikkakunnan po-
liisin lainmukaisia käskyjä;

2:ksi toimeen panna, mitä kylänkokous oikeuttansa myö-
ten saattaa päättää;

3:ksi huolta pitää kyläteiden kunnollisesta ylläpidosta,
ja jos kuka kutsuttuna ei tulisi tientekoon, häntä niin koh-
della kuin seuraamassa B:ssa §:ssä säädetään;

4:ksi niiden ohjeiden mukaan, jotka jo omat moimas-sa eli toiste saatetaan säätää, toimittaa waiwaishoitoa pii-
rissänsä ;

s:ksi silmällä pitää irtonaisia henkiä, niin että he työl-
länsä rehellisesti elättäivät itsensä, ja kun joku näyttää tai-
pumusta huolettomuuteen, laiskuuteen ja irstaisuutecn, muis-
tuttaa syyllistä hänen elämänsä pahoista seurauksista ja
kchoittaa häntä wircytecn ja simeelliseen elämänlaatuun;

6:ksi kun kyläkunnassa tamataan kulkiaimia, tuntemat-
tomia ja passtttomia henkiä, ne heti miedättää kruununni-
mismiehen tykö, ja jos ken semmoisia henkiä suojelee, siitä
nimismiehelle tiedon antaa;

7:ksi kerjäläisten mierossa kulkua estääksensä, käyt-
tää tässä jälcmpänä 10:Zsä §:ssä määrätyitä keinoja;

B:ksi estää lumattomia henkiä puoskaroimasta tauteja



ia walmistamasta lääkityksiä, ja semmoisen harjoittajat
kruunun nimismiehelle ilmoittaa oikeuteen medettämiksi;

9:ksi Kuppa eli Ranskantaudin poistamiseksi, pitää
tarkkaa waaria semmoisista kyläkunnassa olcksiwista irtonai-
sista naisista ja miehistä, jotka omat huononpuolciscsta
elämänlaadusta tunnetut, ja jos joku tartunnnaiscsta on
epäluulon alainen, ruclmoittaa hänet heti itsellensä hankki-
maan termeydcn todistus asianomaiselta lääkäriltä;

10:ksi kulkutaudin tahi eläinruton ilmestyessä, siitä
wiiwyttelcmättä antaa tieto kunnallislautakunnan esimiehelle;

11:ksi lämpöisinä wuoden aikoina ja etenkin kulkutau-
tien liikkuessa waroittaa asianomaisia talon ja perheen-isän-
tiä tarkoin noudattamaan puhtautta kartanoissansa ja nii-
den ympäristöllä, niin ettei turmeltuneen roeden ja muiden
mädänneiden aineitten läjiä pääse karttumaan, jotka pahen-
tamat ja saastuttamat ilman;

12:ksi Walwoa waarinottamista kuolleitcn eläinten
raatoja maahan laimettaessa, jota muihin paikkoihin ei saa
tehdä ulkona asuinkylistä kuin semmoisiin, jotka omat lai-
duinmaista eroitctut, ja että raadot tulemat kolmen kyynä-
rän sywyydcllc asetetuksi;

13:ksi annettuja ohjeita myöten olla neuwolla ja työl-
lä awullinen hukkuneiden ja walekuollciden ihmisten käyt-
telyssä ja katsoa perään, ettei semmoisia milloinkaan ennen
kolmen muorokauden kuluttua heitetä ilman hoidotta, jos-
kokin heidän henkiin saaminen ci heti onnistuisikaan;

I4:ksi ihmisiä lamattaessa teillä eli ulkona huoneista
ja kodista, joko kowasti sairastuneina eli wäkcwistä juo-
mista päihtyninä ja kykenemättöminä itsiänsa hoitamaan,
tahi myös kuolleina, heti semmoiset korjata ja niihin toi-
miin ryhtyä, joihin asianhaarat syytä antamat; ja clkään
kukaan, jolta apua tähän pyydetään, laiminlyökö sitä anta-
masta miiden markan uhalla;

15:ksi marattoman kyläkunnassa tultua heikko-päiseksi,
huolta pitää hänen someliaasta hoitamisesta ja hänestä kun-
nallis-lautakunnalle heti ilmoituksen toimittaa;

16:ksi pitäjässä »voimassa oleman palosäänuön mukaan



käytcllä ja paistella kaikkia kohtauksia, jotka tulen waaroja
woiwat waikuttaa, niinkiun: g,) tulisoiton pitämistä lyhdyn
asemesta; d) huonoja ja kehnosti tehtyjä uunia (tulipcsiä),
jommoisia kylänlautamiehistö on wclkapää särkeä käyttämät-
tömiksi; ja e) tulen arkojen rakennusten perustamista lä-
helle muita huoneita, jonka wuoksi rakennustöitä ci ole
lupa aloittaa muihin kuin kylänlautamichistön, yksissä neu-
woin naapurien kanssa, möyntämiin ja osoittamiin paikkoihin,
joissa tulen waara wähin on;

17:ksi, tulipaloja sattuessa tarttua woimallisiin toi-
miin niiden sammuttamiseksi, walwoa sitä, että naapurit ja
muut asianomaiset tekemät welwollisuutensa semmoisissa tilai-
suuksissa, ja niin pian kuin sammutus on täytetty ja tuli
lakannut, paikalla tutkia, mitenkä tuli on irti päässyt;

18:ksi pyytää saada salawiinan polttoa, kapakanpitoa
ja juoppoutta estetyiksi, sekä yleensä kaikkia määrin käytöksiä,
jotka saattamat yleistä järjestystä ja turivallisuutta häiritä,
niinkuin myös walwoa asetuksien noudattamista eläinten
rääkkäyksestä, lumattomasta metsästyksestä ja eläinten pyyn-
nöstä, sekä kiellettyin kalanpyydyksien käyttämistä ja sem-
moista kalastustapaa, joka kalain sikiämiselle on haitalli-
nen; mutta jos kuka ei anna itseänsä ojentaa saaduista
waroituksista, waan taivalla eli toisella jatkaa mallattomuut-
tansa, semmoisen rikkojan, samoin kuin jokaisen mallatto-
muutta harjoittaman, yleiselle päällekantajalle ilmaista;

19'ksi julkisissa kokouksissa ylläpitää järjestystä ja sii-
woa käytöstä;

20:ksi tarkkaildella walwoa kaswawan nuorison tapoja
ja käytöstä;

21:ksi jokainen antakaml piiristänsä tietoja kinkeri-lu-
wuissa ja henkikirjoituksissa, niinkuin myös olkaan läsnä
pidettäwissä kunnalliskokouksissa sekä puhukaan niissä kylä<
kunnan puolesta, ellei kylänkokous ole semmoista toimi-
tusta jollekulle toiselle eli muille uskonut;

22:ksi sattumista tapaturmioista tahi tawattomista ta-
pauksista kyläkunnassa toimittaa ilmoituksia kruununnimis-
miehellc;



23:ksi paremman lasten-hoidon saamuttauiiscksi huoli-
mattomille niteille muistiin teroittaa sitä wahingollisuutta,
joka seuraa pienten lasten syöttämisestä likaisista ja hapan-
tuneista sarwista, niinkuin myös siitä, että heitä heite-
tään wähäwoimaisten mummojen ja toisten lasten hoidet-
tawiksi, joka woipi matkaansaattaa maaroja pienten lapsu-
kaisten terweydelle ja elämälle;

24:ksi houkutuksella koettaa saada luwuntaitawien nuor-
ten naisihmisten rakkauttataiwutetuksi lasten opettamiseen,
niin että heidän harrastuksensa kautta saataisiin kyläkouluja
toimeen, joissa nämät nuoret naiset jakaisiwat wuorotellen
opetusta sitä tarmitsewille lapsille;

25:ksi kehoituksilla ja esimerkeillä herättää halua ja
mieltymystä parannettuihin maanwiljclyskeinoihin, karjan-
hoitoon, käsiteoksiin, kasmintarhan eli ryytimaan nnljelcmi-
seen ja puitten istuttamiseen, samoin kuin myös puhtauteen
ja järjestykseen talouden pidossa, warsinkin maidon kokoomi-
sessa, säilyttämisessä ja moiksi kirnuamisessa;

26:ksi sowitus-istuimcna kokea estää oikeuden käymi-
siä ehdotuksilla sowintoon riitojen ratkaisuun.

8:s §.

Jos joku laiminlyö täyttämästä, mitä kylänlautamie-
histö eli kylänkokous tämän kyläjärjestyksen johdosta käs-
kee, olkaan kylänlautamichistöllll walta laiminlyöjän tuomita
sakkoon nmdestäkymmmnestä pennistä kahteen hopea mark-
kaan asti, sekä hänen kulungillansa teettää, mitä laiminlyö-
ty on, ja maksun siitä heti Välittömästi toimittaa ulos olet-
tamaksi ruummnimismieheltä.

9:Z §.

Waiwaishoidossa on waarinotcttawa: wanhempain hol-
housta kaipaamat pienet ja köyhät lapset sekä heikkopäiset,
joilla ei ole itsellään maroja eikä semmoisia sukulaisia, jot-
ka owat welkapäät ja tilaisuudessa heistä huolta pitämään,
jääwät toistaiseksi yhteisesti koko kunnan ja sen yhteisellä
kulunkilla hoidettawiksi, jota wastaan huolenpito muista apua



tarwitsennsta on sen kyläkunnan eli waiwaishoito-piirin wel-
wollisuutena, johon hc kuuluwat, jonka wuoksi kyläklmnan
tulee semmoisia köyhiä ja waiwaisia jäseniänsä, joilta työn-
kykyä kokonansa puuttuu, soweliaalla tawalla elättää, ja
joilla taas enemmin eli wähemmin työwoimia on, heille
mahdollisuutta myöten työnansion tilaisuutta hankkia.

10: s §.

Kerjuuta ei saa kukaan harjoittaa eikä auttaa. Kun
joku enemmän eli wähemmän työnwoipa tawataan kerjää-
mässä, toimittakaan kylänlautamiehiZtö semmoisen pitem-
mäksi eli lyhemmäksi ajaksi asumaan jonkun luo, joka hän-
tä tahtoo työntekoon ottaa. Käykö (alaikäinen) orpo-lapsi
mieroa, korjatkaan kylänlautamiehistö hänet ja antakoon
jollekulle talolliselle hoidettawaksi, oikeudella semmoisen lap-
sen omanansa pitämään, siksi kun se on täyttänyt yksikol-
matta (21) wuotta, tahi niinkuin 10:ssä '§:ssä 1865 Palk-
kaussäännössä myönnetty on. Se isäntä tahi emäntä, joka
awun antamisella auttaa kulkewain huolimattomain miero-
laistcn kerjuuta, tulee kyläuhallitukselta waroitettawaksi siitä
pahasta käytöksestä, ja joka ei tottele waroitusta, niin on
kylänhallituksella oikeus sakoittaa senkalttaista kahdella (2)
markalla, jotka sakot tulee ulosotettawaksi ruununnimismie-
yeltä, ja tulee pantawaksi waiwaiskassaan.

11: s §.

Kylanlautamichistön-esimies ja jäsenet noudattakoot
toimituksissansa kohtuutta ja siweytta.

12:Z §.

Loukkaukset mastoin kylänlautamiehistön esimiestä tahi
jäseniä, heidän toimituksissansa, katsotaan samallaisekst ri-

kokseksi kuin kunnallislautakunnan jäseniä kohtaan.
13: s §.

Likimäincn katsomus kylanlautamiehistön teoista tulee
kunnallislautakunnalle, joka näytetystä laiminlyönnistä eli



huolimattomuudesta wetäköön kylänlautamiehistön esimiehen
eli jäsenen 2:ssa §:ssä mainittuihin sakkoihin, jotka käyte-
tään pitäjän waiwaistcn hywäksi.

14:Z §.

Muut sakot, joihin joku tulee tämän kyläjärjestykscn
nojalla tuonntuksi, jaetaan tasan asianomaisen kylänlauta-
miehistön ja waiwaisten wälillä siinä kyläkunnassa, sekä
suoritetaan, waroja puuttuessa, niinkuin 1865 Kunnallis-
hallituksen Asetuksen 80 § näyttää.

15: s §.

Tuomioistuimen määräämistä sakot rikoksista, joita
yleinen päällckantaja kylänlautamiehistön ilmoituksesta n>e-
detäan oikeuteen, annetaan kylänlautamiehistölle jutun omis-
tajan osana, missä ci muuta asianomistajaa löydy.

16:Z §.

Jos silta- ja jahtiwouticn wirat, tarkoitustansa was-
taamllttoinina ja siis tarpeettomina, ennemmin eli myöhem-
min lakkautetaan tulcwaisuudeksi, on näihin wirkoihin kuu-
lmva palkka jaettawa kylanlautamiehiZtöjen esimiesten wä-
lillä.

17: s §.

Ken kylänkokoukscn päätöksiin eli kylänlautamiehistön
tekoihin ei tyydy, antakoon neljäntoista päiwän kuluessa
päätöksestä eli teosta walitus kunnallis-kokouksclle, jonka
heti tulee tutkia ja päättää asia.

18: s §.

Kolmanteen 'wakinaiseen yleiseen kunnalliskokoukscen,
joka Joulukuussa wuosittain pidetään, tulkaat kaikki kylän-
lautamiehistöjen esimiehet ja jäsenet tiliä antamaan kylä
kunnan waiwaiskulungista sekä muista waroista, joita omat
kantaneet, ja miten ne omat käytetyt. Silloin myös tutkit-
takaan, miten jokainen on welwollisuuksiansa täyttänyt. Tv-



leeko silloin ilmiin eli jos se yleisesti on tunnettu, että jo-
ku heistä on ollut huolimatoin, annettakoon hänelle julkinen
muistutus masta toimittamaan ivelwollisuutsiansa suurem-
malla huolenpidolla.

19: s §.

Wahwistnksen saatua, on tämä kylänjärjestys yhtei-
sillä waroilla painettawa ja yksi kappale siitä jokaiselle ti-
lanhaltijalle pitäjässä jaettawa.

Tämä kylänjärjestys on yleisessä kunnalliskokouksessa
Walkjärmen pitäjässä kaikin puolin hywäksytty ja suostut-
tu noudatettamaksi tuleman wiloden alusta; joka tapahtui pi-
täjän kokouksessa Walkjärwen pitäjäntuwassa 21 paiwä
Lokakuuta 1871.

Kunnalliskokoukscn puolesta:

Albert Moman
Esimies.

Michel Uaftni. Anders Fukia. Momas Laihanen.
M. (Puum,) T.

Matts Mo sukain. Uuomas Mster.
(Puum.)

Bror Berndt Broms.

1872
«

Viipurissa, N, A. Zilliacus'en kirjapainossa
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