
Ehdotus
Kyläjärjestykseen Heinjoen kappelissa.

>-^

K Luku.

Heinjoen kappeli jaetaan seitsemään piiriin, nimittäin:
I:ksi Kirkonkylän piiri, johon kuulumat Kurmilan, Lah-
denperän, Saivastilan, Tuokkolan ja Wamppalan kylät;
2:ksi Kääntymän piiri, johon kuuluu Kääntymän kylä;
3:ksi Peron piiri, johon kuulumat Kamaran, Pi-enpcron
ja Wilppulan kylät; 4:ksi Heikkurilan piiri, johon kuu-
luu Heikkurilan kylä; s:ksi Kopralan piiri, johon kuu-
luu Kopralan kylä; 6:ksi RiZtscppälän piiri, johon kuu-
lumat Pirilän ja Ristseppälän kylät ja 7:ksi Rättölän
piiri, johon kuulumat Pihkalan ja Röttölän kylät.

§ 2.

§ 3.

Kylän hoidanto jakautuu kyläkokoukseen ja kylähalli-
tukseen.

Kyläkokoukseen kuulumat kaikki kyläkuntalaiset, joilla
on ääntö-oikeus kuntakokouksissa; mutta kylähallituksen jä-
senet malitaan muosittain kyläkokouksessa, niinkuin tässä jä-
lempänä sanotaan.

3 Luku.
Kyläkokouksesta.

§ 4.
Kyläkokouksen tehtämiin kuuluu:
I:ksi Kylähallituksen Valitseminen;



2:ksi Edusmiesten walitseminen läsnä olemaan ylei-
sissä kuntakokouksissa ja niissä puhumaan kyläkunnan puo-
lesta, jossa tapauksessa Vähintäin puolet puheenwaltaiset
pitää olla saapumilla ja waltuuskirjaan ylösotetut.

3:ksi Ileisten asiain ratkaiseminen, jotka koskeewat
koko kyläkunnan tarmetta, Varallisuutta, köyhäin ja sairai-
den hoitoa, opetusta, sisällistä järjestystä ja turwallisuutta
hengen ja omaisuuden puolesta, sekä lain rikoksia, tulipa-
loa, weden-tulwaa, tautia y. m. wastaan;

4:ksi Määrääminen rahain ylöskannosta yhteisiin tar-
peisiin ja tutkinto yleisten warain käyttämisestä.

s:ksi Kunnallishallitusta auttaminen niiden päätösten
toimeen panemisella, joita yleisissä kokouksissa on tehty.

6:ksi Päättäminen missä järjestyksessä kyläkokous ko-
koonkutsutaan.

Kaikista yllämainituista asioista tulee kyläkokouksen
keskustella ja päättää. Jos siinä määrätään uhkasakkoja,
lykätään asia kunnallishallituksen tutkittanmksi, jonka tulee
toimittaa siihen wahwistus läänin herra kuwernö orilta.

Kyläkokousta pidetään tarpeen mukaan kylähallituksen
esimiehen johdannon alla ja hänen kutsumuksistaan, jossa
suullisesti keskustellaan ja asiat ratkaistaan saman ääntö-
laskun mukaan, joka kuntakokouksessa on woimassa. Pöytä-
kirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kohta, ja malituksta
kyläkokouksen päätöksiä wastaan tehdään neljäntoista päi-
wän kuluessa kunnallishallitukselle, joka tutkii ja ratkaisee
asian, ellei se sodi sen oikeutta tahi yleistä lakia wastaan.

3 Luku.
Kylähallituksesta.

§ 6.
Kylähallitukseen kuuluu kolme tahi miisi jäsentä, jotka

kyläkokous walitsee ääntö-oikeutta nauttiwain joukosta, ja
jotka keskenään walitsewat esimiehen ja wara-esimiehen.



Älköön kukaan tieltäkö siihen rupeemasta, ellei hän jo kol-
me edellistä wuotta ole siinä ollut, tahi esiintuo estettä,
jonka kyläkokous tulee hymäksya eli hyljätä. Jos kylä-
kunta llliininlyö tämän maalin, olkoon kunnallishallituksella
ivalta kylähallitusta asettaa. Missä niin tapahtua woipi,
ettei tilallisia eli muita ääntö-oikeutta nauttimia löytyisi
tarpeeksi jäsenten muuttamiseksi, niinkuin edellä on sallittu,
olkoot entiset jäsenet welwolliset toimituksessa pysymään siksi
kuin muita woipi ilmaantua.

Päättämys-oikeus on kylähallituksella, kosta »vähintäin
kolme jäsentä on saapumilla; ja milloin jäsenet omat lailli-
sesti estetyt saapumille tulemaan, olkoon esimiehellä malta
kutsua mara-jäseniä ääncstämien seasta, mutta jos esimies
eli jäsenet ilman laillista estettä jäämät pois, wctäkööt hal-
lituksen tutkinnon jälkeen sakkoa yhden markan. Jos jäse-
net omat erimielisiä, käytäköön julkisesti äänestämään ja
olkoon kullakin jäsenellä yksi ääni; -— Jos yhtä monta
ääntä erimieltä puoltaa, käyköön se ajatus päätökseksi, johon
esimies yhdistyy.

§. 8.
Kylähallitus kokoontuu niinä aikoina ja siinä paikas-

sa, josta jäsenet keskenään suostumat, mutta muutoinkin
kosta esimies sen tarpeelliseksi näkee, eli usiammat jäsenistä
waatiiwat; näissä kokouksissa toimitetaan pöytäkirja, joka
lyhyesti sisältää ctecutullect asiat.

Kylähallituksen tehtämänä on: 1) kyläkokouksessa esi-
tcltämäksi malmistaa ne asiat, jotka siinä tuleemat kysy-
mykseen; 2) toimittaa ylöskanto niistä rahoista, joita kylä-
kokous määrää yhteisiin tarpeisiin, ja sekä niistä että sakko-
rahoista muosittain tehdä tili; 3) huolta pitää apua tar-
mitsemaisista, kuiu myöskin terwcyden tilasta; 4) antaa
kaikkia niitä tietoja, kuin kunnallishallitus moi maatia; 5)
malmoa järjestyksen ja simeyden ylitse kyläkunnassa; 6)



lukutaidon edistäminen luentojen toimeenpanemisella, ja ko-
keminen yhteiseen kansaan istuttaa selma käsitys lasten jär-
jellisen hoidon tarpeellisuudesta; 7) Käsiteollisuuden halun
ja taitawuudcn waurastuminen, ja ahkeroiminen kaiken sen
edistämiseksi, mitä woi tulla hywän taman, työn ahkeruu-
den ja säästäwäisyyden enentämiseksi piirissä; 8) sowinto-
oikmtma yrittäminen oikeuden käyntiä estää; 9) tarwit-
taissa tuomitsemaan sitä, joka ei tottele mitä kyläkokous
eli kylähallitus on häntä käskenyt, määrättyyn sakkoon; 10)
kaikissa noudattaa mitä kyläkokous eli kunnallishallitus moi
laillisesti päällcnpanna, ja seurata niitä likempiä määräyk-
siä ja ohjeita, jotka tässä alempana omat ylösotetut.

§ 10.
Ehkä koko kappeli edespäinkin tulee olemaan yksi wai-

waishoitokunta, joka yhteisesti pitää huolen kaikista, jotka
alituista apua tarwitsewat, on se kuitenkin kunkin kyläkun-
nan wclwollisuus pitää huoli niistä, jotka satunnaiseen tar-
peeseen joutumat, ja kylähallituksen asia siis että senkaltai-
sille hankkia työn-ansiota eli muuta apua tarpeen aikana.
Joka on tyytymätöin kylähallituksen päätöksiin waiwaishoi-
don kysymyksistä saapi etsiä yhteisen waiwaishoito-hallituk-sen päätöstä asiassa.

§ 11
Kylähallituksen wclwollisuus on että kaikilla keinoin

pyytää estää kerjäläisten kuleksimista, ja siis walwoa ettei
omat kyläläiset kuleksi kerjuulla muualla, eikä wieraat
laiset siinä aikomuksessa saa kämellä kyläkunnassa, jonka
tähden se joka wicraille kerjäläisille antaa apua, ilman että
samassa saattaa häntä ulos piiristä, ensikerran waroitetaan
kyläkokouksessa, waan jos hän edespäin tekee itsensä syylli-
seksi siihen, sakotetaan joka kerta kahteen markkaan. Ol-
koon kuitenkin kunnallishallituksella walta erinäisinä hätä-
nmosina antaa lupa kerjäläisille apua tekemään.

§ 12.
Kylähallituksen tulee walwoa sen ylitse että armolla



nen asetus joutolaisista, annettu 23 p. Tammikuuta 1865,
tulee tarkasti seuratuksi; jontatähdcn kylähallituksen esimies
tulee toimittamaan kaitsiamiehcn ammattia, niinkuin maini-
tun asetuksen 3:ssa lunmssa määrätään. Jos ken jouto-
laista suojelee asetuksia wastaan, wctäköön sakkoa ensikerran
yhden markan, ja sen perästä joka kerta taksi markkaa.

§ 13.
Jos walkiawaara eli yleisempi wcsitulwa ilmaantuu,

eli jos kyläläisen lapsi katoaa tietämättömiin kotoansa, eli
eläin hukkuu tahi maaraan joutuu, pitää kyläläiset, kum-
minkin yksi perheestä, kylähallituksen kutsumuksista tulla saa-
pumille waaraa poistamaan eli tarpeellista apua antamaan.
Joka tätä kutsumusta ei tottele, sakoitettakoon kahdesta aina
nmteen markkaan.

§ 14.
Walkianwaaran estämiseksi tulee kylähallituksen wal-

woa siitä, että kyläläiset pitäämät takkoja eli uunia oike-
assa kunnossa, ja muutoin warowasti käyttääwät walkcata.
Joka laiminlyö korjuuttaa uuninsa käskyn jälkeen, ja joka
päretulella liikkuu ulkona ja ulkosuojissa, eli polttaa piip-
pua riihessä, kotaisissa, olki- ja heinä-ladoissa, ruunun suo-
jissa tahi muussa senkaltaisessa paikassa, jossa helposti syt-
täwiä aineita talletetaan, wctäköön sakkoa yhdestä kolmeen
markkaan, ja olkoon sen lisäksi kylähallituksen asia huoneen-
haltian tahi asujamen kustannuksella teettää mitä on lai-
minlyöty.

§ 15.
Milloin kulkutauti eli eläinrutto ilmaantuu, pitää ky-

lähallituksen siitä tieto antaman kunnallislautakunnalle eli
ruununmichelle, sekä toimittaa annettujen lääkkeiden eli roh-
tojen jakamisen.

§ 16.
Kylähallituksen tulee innolla roalmoa siitä, että siiste-

yttä asuinhuoneissa ja maitopuodeissa y. m. ylöspidetään.
Joka laiminlyö että kerran päiwässä -— jos ci laillista



estettä ole, aamupäiwästä, — siiwota asuinhuoneita, eli
heittää tunkioita näitten huoneittcn omien ja rappusien eteen
ja wierecn, maroitettakoon ensi kerran kyläkokouksessa, mutta
jos hän mieliäkin löydetään siihen syylliseksi, sakoitettakoon
joka kerta kahteen markkaan. Missä huonciten siimoominen
on kerrallaan määrätty palmeljain tehtamäkst, niin tillee
edellinen edeswastaus lankemaan hänen päällensä, ellei hän
isäntäwäen kautta ole siimoomisesta estetty.

§ 17.
Koska siweys ja kristillinen elämä omat sekä yksityi-

sen ihmisen että kyläkunnan suurin kaunistus ja onnentuot-
tajll, niin tulee kylähallituksen pitää suurempana huolenaan
niitten herättämisen ja maurastuttamisen, ja ennen kaikkia
maarinpitää ettei mäkemiä juomia lnmattomasti myydä tahi
malmistcta: —syylliset pitää kohta ilmoitcttamanlailliseen cdcs-
mastaukseen. Ken yleisiä kokouksia toimeen panee eli antaa
huoneissaan toimittaa oman moiton tähden eli irstaisuuden
edesauttamiseksi, metäköön sakkoa ensi kerran kolme, toisen
kerran miisi ja sen perästä jota kerta kymmenen markkaa.

§ 18.
Kylähallituksen tulee myös sominto-oikeutena pyytää

estää oikeuden käyntiä sopimus- ja suostumus-ehdotuksilla,
ja siniä tarkoituksessa kutsua asianomaiset eteensä. Jos
asianomaiset kuulumat eri piirikuntiin, puhuteltakoon kukin
ensin omalta kylähallitukselta, mutta jos kylähallitus tar-
peelliseksi katsoo asianomaisia yhdessä paikoin kuulustclta-
miksi, lykätköön asian kunnallislautakunnan huoleen.

§ 19.
Joka kylähallituksen kutsumusta näissä suhteissa ci tot-

tele, metäköön sakkoa kaksi markkaa joka kerta kuin ei laib
lista estettä moi edcsnäyttää; ja jos hän on kutsuttu wa-
roitettamaksi jostakin rikoksesta, jonka uudistaminen tuottaa
sakon, olkoon hän siihen toisen kutsumisen kuulemata lan-
getettu.



Kaikki yllämainitut sakot lankccmat kyläkunnan yhtei-
seksi hymaksi, ja ensimmäiseksi sen maimaishoitoon. Mutta
jos kylähallitus huolettomuudesta eli welttoudesta laimin-
lyö syyllistä edesmastaukscen saattaa, olkoon kunnallislauta-
kunnalla malta syyllistä sakoittaa, jossa tapauksessa sakot
meneemät kunnan yhteiseen waiwaiskassaan. Närnät sakot
suoritetaan kolmenkymmenen päimän kuluessa kylähallituk-
selle; mutta missä tämä laiminlyödään, olkoon kylähalli-
tuksella oikeus ryöstön kautta sekä sakko- että muut kylä-
kunnan tarpeeksi tulemat rästit ulosottaa. Maran puut-
teessa suoritetaan kaikki sakot työllä piirikunnassa ja sen
yhteiseksi hywaksi sen hinnan jälkeen kultakin päiwältä, kuin
kunnassa tamallinen on.

§ 21.

Missä kylähallituksen katsotaan muutoin huolettomasti
wirkansa toimittaman, olkoon kunnallislautakunnalla malta
sitä maroittaa ja muistuttaa tchtämänsä paremmasta huo-
lenpidosta.

§ 22.
Joka ei tyydy kylähallituksen päätökseen, malittakoon

neljäntoista päimän kuluessa kunnallislautakunnalle, joka
kyläkokouksen kuulustettua antaa lopullisen päätöksen.

§ 23.
Jos km pyytää oikiaksi todistetun otteen kokouksen

pöytäkirjoista, pitää siitä maksaman lunastus yksi markka,
mutta niistä otteista, joita annetaan kyläkunnan yhteistä
tarmetta marten tahi Virkamiehille, ei makseta mitään lu-
nastusta.

Edellinen ehdotus hymäksyttiin kuntakokouksessa Hein-
joella 28 p. Lokakuuta 1871.

Aarl Adolf Ztteng.
Kunnallishallituksen esimies.



Päätös:
Sisällä mainitun ehdotuksen kylänjärjcZti>ksccn Hein-

joen kappelin kyläkunnille minä katson kohtuulliseksi täten
wahwistaa. Wiipurin Maankansclissa 5 p. Joulukuuta
1871.

Chr Oker-Vlom.

Ä. non MeizftnLerg.

Wiipurisfa, N, A. Zilliacus'en kiljapllinossa 1872


