
"Kylän järjestys
Wiipurin maalaiskunnassa.

Wiipurin läänin Kuvernöörin päätös alempana mainit-
tavassa asiassa. Annettu Wiipurin Lääninkansliassa, 30
päivänä Heinäkuuta 1892.

Asiakirjoista käy selville, etta Viipurin pitäjä kunta-
kokouksessa 23 päivänä Toukokuuta 1892 on hyväksynyt
seuraavan ehdotuksen kylänjärjestyssäännöiksi:

s: 1. Walitut kylän »vanhimmat walitse-
wat luwustaan waraefimiehen. Kylän-
wanhempain toimet lestäwät kolme wuot-
ta, milloin uusi waali lyläkunta-loloul-
sessa pidetään ja älköön kukaan lylän-
»anhemmlllfi walittu kieltäytykö eli luo-
puko toimestaan ilman laillista estettä.
Sama mies saattaa edelleen tulla Va-
lituksi, joö hän tahtoo ottaa toimen
waStaan.

Uksi eli useammat likellä toisiaan ole-
mat kylät muodostamat yhden lylalun
nan, iola walitsee itselleen hallituksen,
joka hoitaa sen yhteiset asiat.

Jaon kyläkunnista kunnassa tekee
kunnallislautakunta, joka myöskin wa-
litsee esimiehen luhuntiin piiriin, nämät
toimet tutkitaan ja wahwistetaan ylei-
sessä kunnankokouksessa.

s: 2.

Kyläkunta-Hallitus jaetaan lahteenosaan, nimittäin:

8:4.
Kyläkunta-kokouksen welwollisuudet

owat:

I:kfi. Kyläluntakoloukseen ja
2:lfi. Kyläkunta-Hallitukseen.

Kyläkunta-kokoukseen luuluwat kaikki
kyläkunnassa asuwat kunnankokouksessa
äänestämiseen oikeutetut jäsenet.

Kyläkunta-Hallituksen jäsenet, eli ky-
län wanhimmat, joita olkoon
täin kolme, eikä enemmän luin seitse-
män, walitaan yhteisessä Iylälunta-!o-
-loulseSsa, niistä sen jäsenistä, joilla on
äänestämisen oikeus.

I:tfi. Kylän-wanhempien walitse-

8: 3.

minen.
2:lfi. Valitseminen ylsi eli useampi

ääni-oikeutettu jäsen, jotka kyläkunnan
puolesta owat yhteisissä kunnankokouk-
sissa läsnä ja ajawat siellä heidän
asioitaan.

3:lsi. Tutkia ja päättää kaikki asiat,
joita lyläluntahallitus esittää.

8- 5.
Kyläkunta-Hallituksen welwollisuudet
1:o). Esimiehensä lautta luisua so-

piwalla ajalla ja tawalla kyläluntaa
loloulseen.

owat:



ja hywät tawat lokouksessa wallitsewat,
3:o). Esitellä asioita kokouksen kes-

kustelemiseksi ja siinä tutkinnotta joh-
dattaa.

4:o). Olla kunnallislautakunnalle
apuna waadittuin ilmoituksien antami-
sessa.

5:o), Tarkoin pitää huolta, ettei ky-
lässä oleskele mustalaisia, löysäläisiä ja
kirjattomia henkilöitä, sekä hett ilmoit-
taa ja saattaa sellaiset lruununnimtk
miehelle.

6:0). Olla apuna omaSsa piiris-
sään lmununpalwelioille polifitutkin-
noissa ja miösä waan apua tarwitaan,

7:o). Määrättynä päiwänä wuosit-
tam pitää kunkin piirin lylänwanhim-
man olla läsnä henkikirjoituksessa, sekä
ilmoittaa ja antaa ne tiedot, joita Hen-
tikirjuri häneltä waatii.

8:0). Olla apuna omassa piiris-
sään pitäjän Rokottajalle, ja tarkoin
seurata hänen toimia, sekä walwoa että
wanhemmat antawat panna rokko-ai-
netta rokottamattomille lapsilleen. Jos
lapsien wanhemmat tätä nislottelewat
tulee heille, kunnallislautakunnan toi-
mesta ja rokottajan ilmoituksen johdos-
ta Armollisesti annetun asetuksen —p:

kuuta 188 §: —mukaan mää-
rättäwälsi sakkoa aina 30 markkaan
asti.

9:o). Erittäin walwoa, että siis-
teys ja puhtaus wallitsee taloissa sekä
että pitäjän Terweyshoito-sääntöä —

päiwältä luuta kartoin joka pai-
kassa seurataan sekä ilmoittaa syytteen-
alaiset kunnallislautakunnalle eli ruu-
nunnimiSmielielle.

10:o). Edistää lukutaitoa kyläkun-
nassa siten, että lukemisia pidetään w,l-
lanlin Sunnuntai-iltapuolella ja jos

2:o). Walwoa, että hywä järjestysI! mahdollista ylläpitää Sunnuntailoulut
ainakin taivuttamalla kyläläisiä sii-
hen j. n. e.

11:o), Walwoa, että pyhäpäiwät ja
illat tulewat oikein wietetyikst. ettei py-
hälauppaa, olipa mitä laatua hywänsä,
sinä päiwänä pidetä, hajoittaa kaikki
juoma- ja kortti-seurat, yönjuolsemiset
ynnä muut paheet pyhinä ja muinakin
päiwinä.

12:o), Silloin tällöin käydä niissä
perhekunnissa, jotka owat ottaneet ra-
halla eli muonassa ylläpitäälsensä löy-
hiä ja tumattomia lapsia ja tarkoin
kuulustella kuinka he hoitamat ja taö-
wattawat näitä pieniä turwattomia ja
jos syytä on siitä wiiftymättä ilmoit-
taa kunnallislautakunnalle eli sen esi-
miehelle.

13:o), Jos jolu täydellisesti löyhä
henkilö sairastuisi, eli työhön kykenemä-
tön tulisi suureen surkuttelemaan puut-
teesen, heti ryhtyä tarpeellisiin toimiin
ja siitä wnftymättä ilmoittaa kunnal-
lislautakunnalle cli sen esimiehelle.

14:o). loö joku merlillisempi ta-
paus tapahtuu kyläkunnassa siitä wii°
pymättä ilmoittaa pitäjän nimismie-
helle.

15:o). Katsoa tarkoin perään, ettei
wiina tahi muuta wälewien juomien
kauppaa pidetä lylässä, siitä wiipymättä
ilmoittaa lruununnimisnmhelle. joka
saattaa ne lailliseen edesmaskmtseen.

16:o). Toimittaa yhteiselle kansalle
selliä tieto pienten lasten oikeasta kas-
watulsesta ja hoitamisesta sekä sanallasanoen edistää hywiä tapoja, hywää
järjestystä ja työtätelewäisyyttä kylä-
kunnassa.

17:o), Edistää maanwiljelystä, kar-
jan- ja ryytimaan hoitoa, etenkin he-
delmäpuiden ja pensaiden istuttamista



kylässä sekä tatwuttaa lyläläifiä loti- laillisen wahwistulsen, niin lunta pai-
teollisuuteen. nattaa tarpeellisen määrän niitä ja le-

Kun nämät säännöt o»at saaneet wittää tarpeen mulaan lylälunttin."

ja lähettänyt »en tänne vahvistettavaksi.
Mitä näin on tapahtunut ja asiakirjat muuten selvittä-

vät olen minä ottanut tutkimilleni ja katson oikeaksi vah-
vistaa kysymyksessä olevat kylänjärjestyssäännöt asian-
omaisille noudatettavaksi.

Tullen tama päätös lähetettäväksi Wiipurin pitäjän kun-
takokouksen esimiehelle tiedoksi sekä mainitulle kunta-
kokoukselle todisteellisesti ilmoitettavaksi.

Muutosta tässä päätöksessä saa hakea alamaisilla, Hä-
nen Keisarilliselle Majesteetillensa asetetuilla kirjallisilla
valituksilla, jotkaviimeistään ennen kello kahtatoista (XII)
yhdeksäntenäkymmenentenä (90) päivänä tästä tiedon saa-
tua, saamapäivää lukematta, ovat valittajan itsensä, tahi
hänen laillisesti valtuutetun edusmiehensä annettavat Kei-
sarillisen Suomen Senaatin Talousosatoon. Paikka ja aika
edellämainitut.

A. Gripenberg.

J. W. Broman.

Wiipurissa, Wiipurin Sanomain kirjapainossa, 1892




