
Ote pöytäkirjasta, pidetty Wirolahden kunnan war-

sinaisessa kuntakokouksessa, Maakauppias Anton Mäkelän
talossa Wirojoen kylässä, 1 päiwänä joulukuuta 1870.

§ 14.
Kunnallis lautakunnan esimies eteen kanto, kuntakokouksessa

4 päiwänä miimekulunutta Toukokuuta, määrätyn komitean teh-
tyä esitystä, kylä hallitus järjestyksiin, näin kuuluma:

~Pöytäkirja, pidetty komitean kokouksessa.
joka, Wirolahden pitäjän kuntakokouksen 4 päi-
wänä miimekulunutta Toukokuuta tehdyn pää-
töksen mukaan, pitää Valmistaman ehdotus ky-
län järjestyksiin sanotussa pitäjässä; Maakaup-
pias Anton Mäkelän talossa Wirojoen kylässä.
5 päimä Marraskuuta 1870.

Tähän kokoukseen tuli komitean jäsenistä saapumille kunta-
kokouksen esimies Suntio Juhana Mondolin, kunnallislautakun-
nan esimies Theodor Ekholm, Lautakunnan jäsenet Tanel Nakari,
Matti Strömberg, Rietu Koskela, Gabriel Wilkki ja Rietu Nei-
nikkala. Talonisäntä Matti Reinikkala ja Talollinen Tuomas Ko-
tonen; mutta Lautakunnan jäsen Juhana Kormu, Herra Ruu-
nunnimismies C. F. Himmanen sekä Talonisännät Matti Niemelä
ja Erik Hietula, jotka myöskin olimat määrätyt komitean jäse-
niksi, ei tulleet saapumille, eikä estettä pois olemisestansa ilmoitettu.

Lautakunnan esimies Ekholm kirjoitti pöytä kirjaa.
Keskustelun perästä jaettiin pitäjä seuraamaan 25 piiriin,

nimittäin: 1) Häppilä ja Kattilais, 2) Kaufjerdi, 3) lärmenkylä
ja Flonkarpyöli, 4) Rawijoki, Hailila ja Alapihlaja, 5) Ramijärmi,
6) Nlllpihlllja, 7) Koimuniemi jaKirkkopyöli, 8) Erikkälä, Musta-
maa ja Grennäs, 9) Pitkäpaasi ja Martinsaari, 10) Paatin, Lait-
salmi ja Pajusaari, li) Orslahti, 12) Koskela, Kurkela ja Neinik-
kala, 13) Kiiskilahti, Hämeenkylä ja Hellä, 14) Alaurpala, 15)
Murpala, 16) Muurikkala, 17) Hurttala, 18) Samikkala, 19)



Kylä kokouksen tehtäwiin kuuluu:
Kylän manhimpien malitseminen.

Muurola, M) Lappjärmi, 21) Miehikkälä ja Kylmälä, 22) Sä-
käjärmi ja Tiilikkala, 23) Wirojoki, Pyterlahti ja Pajulahti, 24)
Mattila, Kotola, Heikkilä ja lärmelä ja 25) Maalimaa.

Kylän hoidosto jakautuu 1) kyläkokoukseen ja 2) kylähalli-
tukseen, 3 tai 5 jäsenellä, miten piirikunta itse määrää.

Kyläkokoukseen kuuluu kaikki kyläkunnassa asumat ja kun-
nalliskokouksessa äänestömisoikeutta nauttimat jäsenet.

Kylä hallituksen jäsenet eli kylä manhimmat, 3 tai 5 lumul-
taan, malitsee kylä eli piirikunta yleisessä kyläkokouksessa, äänes-
tömis oikeutta nauttimain jäsenten joukosta.

Kylänwanhimmat walitsewat keskenänsä esimiehen ja mara
esimiehen.

Wiran toimitukset kestämät wuoden ajan, jonka kuluttua uusi
maali pidetään. Saman hengen uudestansa malitseminen kahtena
tai useampana nmonna perättäin on sallittu. Älköön kukaan
kieltäkö rupeemasta mainittuun mirantoimitukseen ellei hän jo ole
siinä ollut kolme muotta tai muuten esiintuo laillista estettä,
jonka kyläkokouksen tulee hymäksyä tai hylätä.

Yhden tai usempien jäsenten malitseminen kyläkunnasta läsnä
olemaan sattumassa yleisessä kunnalliskokouksessa ja siinä puhu-
maan ja ääntämään kyläkunnan puolesta. Kuitenkiin pitää, kuin
tällainen malta annetaan, mähintäin V» osaa kylän ääntöoikeutta
nauttimista jäsenistä olla läsnä kylänkokouksessa.

Hleisten asiain ratkaiseminen, jotka koskemat koko kyläkunnan
tarmetta, sisällistä järjestystä ja turmallisuutta hengen ja omai-
suuden puolesta sekä lain rikoksia että tulipaloa, meden tulmaa,
tautia y. m. s. mastaan.

Kunnallishallitusten auttaminen niitten päätösten toimeen-
panemisessa, joita yleisessä kokouksessa on tehty.

Kaikista yllämainituista asioista tulee kyläkokouksen keskus-
tella ja päättää. Jos siinä määrätään uhkasakkoa, lykätään asia
kunnallishallituksen tutkittamaksi, jonka tulee toimittaa mahmis-
tusta siihen kumernööriltä. Kyläkokouksen päätös on laillisessa
moimassa ainoastaan silloin kuin mähintänsä puoli äänestömis-
oikeutta nauttimista kylämiehistä siinä on ollut läsnä.

Kokousta pidetään tarpeen mukaan, etenkin pyhäpäimänä.



Kaikki asiat ratkaistaan kyläkokouksessa saman äänen laskun
mukaan, joka kunnalliskokouksissa on moimassa.

Kyläkokouksessa keskustellaan suullisesti sekä kirjallisesti.
Walituksia kyläkokouksen päätöksistä tehdään neljäntoista-

kymmenen päimän kuluessa kunnallishallitukselle, joka tutkii ja rat-
kaisee asian, ellei se sodi sen oikeutta tai yleistä lakia mastaan.

Kylän hallituksen melmoisuutena on:
Kyläkokouksen kokoonkutsuminen esimiehen kautta; asiain eh-

dottaminen kokouksessa keskusteltawaksi ja keskustelujen johtami-
nen siinä:

kunnallishallitusta auttaminen, antamalla waadituista tie-
toja ja panemalla toimeen sen tekemiä päätöksiä;

järjestyksen walnwminen kyläkunnassa, joutolaisten ja ker-
jäläisten kuleksimisen estäminen;

ryhtyminen hankkeisin walkeanwaaran, wesitulwan, kulkutau-
din, eläinruton ja muiden senkaltaisten onnettomuuksien mastus-
tamiseksi ja siitä kunnallislautakunnalle ja kruunun palmelioille
ilmoittaminen;

kruunun palmelioita auttaminen kruunun transporttikyytien
suorittamisessa ja poliisihoidossa;

Vastaansanomatta noudattaminen kunnallislautakunnan, paik-
kakunnan poliisin ja muiden Virastojen kaikkia laillisia sääntöjä
ja käskyjä;

' wanvaishoitokunnalle, waadittaissa, antaa mietteensä kylä-
kunnassa asumista waiwaisista;

waarinpitäminen siitä että kylänmiehet pitämät takkoja oi-
keassa kunnossa ja muutoin maromasti käyttämät malkeaa;

lukutaidon edistäminen kylänpiirissä luentojen toimeen pa-
nemisella kaikkina sunnuntai iltapuolina;

käsiteollisuuden halun ja taitanmuden Vaurastuttaminen sen
kautta että etewämmät kyläkunnassa hankkimat itselleen sopimia
kaluja ja niitä sutten mukaillaan;

ahkeroiminen halun herättämiseksi puutarhan Viljelemiseen
ja puiden istutukseen;

herkeemättömällä innolla walwominen siisteyttä huoneissa ja
maito puodeissa y. m.; jotka tässä omat kunnostanneet itseänsä,
heitä pitäisi kunnalliskokouksessa juhlallisesti kiitettämän;

siwentlä malwonnnen piirikunnassa ja ennen kaikkia waarin-
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Paikka ja aika kuin edellä.
T. Ekholm".

Kokouksen puolesta:

I. Mondolin.

I. Mondolin.

Wiipulissll, N. A. Zilliams'en kiijapamossa, 1871

Näytetty: R. Rtnwllld:

pitäminen ettei mäkewiä juomia myydä tahi luwattomasti wal-
misteta; syylliset ilmoitetaan lailliseen edesmastaukseen;

sominto oikeutena yrittäminen oikeuden käyntiä estää sopi-
mus ja suostumus ehdotuksilla;

kokeminen yhteiseen kansaan istuttaa selma käsitys pienten
lasten järjellisen hoidon tarpeellisuudesta; sekä

ahkeroiminen kaiken sen auttamiseksi ja edistämiseksi, mikä
moi tulla hywän tawan, järjestyksen ja työn ahkeruuden enentä-
miseksi piirikunnassa;

tarmittaessa tuomitseminen sitä joka ei tottele mitä kylä-
hallitus tai kyläkokous häntä on käskenyt, korkeitansa kahden mark-
kan sakkoon, jotka kylähallitus kohta ottaa ulos ja mieltänsä myö-
ten kyläkunnan tarpeisiin käyttää.

joka luettiin, ja kuntakokoukselta hywäksyttiin, lisäyksellä että ky-
läin maltuusmiehien tulee ensi kerran kokoon kutsua kyläläiset ko-
koukseen, ja että tästä pöytäkirjasta pitää painatettaman miisi
kymmentä kappaletta, kuntaan jaettawaksi.

Tarkastettu, oikeaksi hamaittuna allekirjoitettu. Anton Mä-
kelän kauppatalossa, Wirojoen kylässä Joulukuun 15 päiw. 1870.

Martti Kykkling. Gabriel Wilkki. Tuomas Kotonen.

Oikein otettu pöytäkirjasta, todistaa. Virolahdella 2
p. Helmikuuta 1871.


