
Kyläjärjestys Räisälässä.

3)ksi eli usiammllt likellä toisiaan olemat kylät tekemät yhden kyläkunnan, joka
walitsee itselleen hallituksen, joka hoitaa sen yhteiset asiat.

Jako kyläkunnista kunnassa tehdään kunnallis-lautakunnalta, tutkitaan ja mah-
mistetaan yhteisessä kunnan kokouksessa.

2 §.

Kyläkunta-Hallitus jaetaan kahteen osaan, nimittäin lisiksi kyläkunta kokoukseen
ja 2:seksi kyläkunta hallitukseen, jossa olkoon 3, tahi 5 jäsentä.

3 §.

Kyläkunta-kokoukseen kuulumat kaikki kyläkunnassa asumaiset kunnan-kokouksessa
äänestämiseen oikeutetut jäsenet.

Kyläkunta-Hallituksen jäsenet eli kylänmanhimmat joita olkoon 3 eli 5 malitta-
koon yhteisessä kyläkunnan kokouksessa niistä sett jäsenistä, joilla on äänestämisen oikeus.

Walitut kylänmllnhimmat walitsewat lumustaan esimiehen ja mara-esimiehen.
Naiden toimet kestämät yhden muoden, milloin uusi maali pidetään.

Sama mies saattaa tulla jälleen malituksi kahtena eli usiampana wuotena. Äl-
köön kukaan kieltäkään päällensä ottaa tätä tointa, ellei hän sitä ole pitänyt 3 muotta
eli muutoin edeskanna tumallista estettä, jota kyläkunnan kokous saapi hymäkst ottaa
eli mitättömäksi katsoa.

4 8.
Kyläkunta-kokouksen melmollisuudet omat
Kylämanhempien malitseminen.
Valitseminen yhdestä eli useammista jäsenistä, jotka kyläkunnan puolesta omat

yhteisissä kunnan kokouksissa läsnä ja siinä puolustamat kyläkunnan oikeuksia.
Toimittaminen yhteisistä asioista, jotka koskemat koko kyläkunnan tarpeita, wa-

rakkaisuutta, sairas-hoitoa, neumoa, sisallistä järjestystä, hengen ja omaisuuden marje-
lusta seka lain rikkomisia mastaan että tulen ivahinkoa, meden tulmaamista, rutto-
tautia ynnä muuta mastaan.

Olla kunnanhallitukselle apuna niiden päätöksien toimeen panemisessa, joita on
yhteisessä kokouksessa siltä otetut.



Kaikista näistä asioista tulee kyläkunnan kokouksissa keskustella ja päättää. Jos
niissä määrätään uhkasakkoa, annetaan se kunnan kokouksen tutkittawaksi ja tulee sen
etsiä wahwistusta sille kuwernörin tykönä.

Kyläkunnan kokouksen päätöksillä on laillinen woima, kuin wähittäin puolet sen
äänestämiseen oikeutetut jäsenet owat olleet siinä saapumilla.

Kokouksia pidetään tarpeen jälkeen pyhäpäiwinä. -
Kaikki asiat päätetään kyläkunnan kokouksessa sen äänestämisluwun jälkeen, kuin

kunnan kokouksissa pidetään.
Keskustelemiset kyläkunnan kokouksissa omat suulliset.
Walituksia yli päätöksiä, otetutta kyläkunnan kokouksissa, ilmoitetaan 14 päiwän

sisällä kunnan hallitukselle, joka tutkii ja päättää asian, jos se saitaa kuulua sen oi-
keuden alle eli ei sodi yhteistä lakia Vastaan.

5 3,
Kyläkunnan hallituksen welwollisuudet owat:
Esimiehen kautta kutsua kyläkuntaa kokoukseen.
Walwoa että hywä järjestys siinä wallitsee.
Esitellä asioita kokouksen keskustelemiseksi ja siinä tutkinnotta johdattaa.
Olla kunnallis-hallitukselle apuna waadittuin ilmoituksien antamisessa niinkuin

myös tehtäwäin asiain toimeen panemisessa kyläkunnassa.
Walwoa sen ylitse että hywä järjestys ja meno owat kyläkunnassa ja estää,

ettei löysäläisiä ja kerjäläisiä kulje ympäri kylässä.
Pitää tointa tulipaloa, weden-tulwan, rutto-taudin, eläin-taudin ja muiden on-

nettomuuksien estämistä nmrten ja niistä kunnan-lautakunnalle eli kruunun-palwelioille
ilmoittaa.

Olla kruunun-palw eliöille apuna kruunun transportti-kyytiin ulostekemisessä, ja
poliisi-hallituksessa.

Wastaansanomata täyttää kunnallislautakunnan, kunnan, poliisin ja muiden wir-
katoimitukstin laillisia käskyjä ja määräyksiä.

Katsoa sen perään että kylalliset järjellisesti ylös-pitaäwat uuninsa ja maro-
wasti käyttämät tulta.

Etsiä edistää lukutaitoa kyläkunnassa sen kautta että lukemisia pidetään sun-
nuntai-iltoina kyläkunnassa.

Taiwuttaa kylällisiä kotikäsitöihin sen kautta, että toimellifimmat heistä hankki-
mat itsellensä kelpaamia työkaluja ja että niiden perästä muita tehdään.

Koettaa kehoittaa halua ryytimaan wiljelykseen ja puiden istuttamiseen.
Huolellisesti peräänkatsoa, että siisteys wallitsee taloissa ja maitosuojissa: ne

jotka näissä päällekatsannoissa näyttääwät erinomaisen toimen, tulkoot kunnan kokouk-
sessa julkisesti kiitetyiksi.

Walwoa puhtaan elämän ylitse kyläkunnassa ja katsoa erinomattain sitä ettei
wäkewiä juomia myödä ja tehdä luwattomasti, ja rikkowaiset siinä simussa lailliseen
edeswastaukseen saattaa.

Pitää huolta että kylätiet kunnossa pidetään.



Sominto-oikeuden mukaan, etsiä estää turhista jutuista ja koettaa sowitella rii-
taisia.

Toimittaa yhteiselle kansalle selkinä tietoa pienien lapsien oikiasta hoitamisesta.
Koettaa edesauttaa kaikki, joka saattaa edistää hywiä tapoja, hywää järjestystä

ja työntekewäi syyttä kyläkunnassa.
Jos tarwis waatii, sakoittaa sitä, joka laiminlyöpi että toimittaa sitä, mitä hä-

nelle on kyläkunnan hallitukselta eli kyläkunnan kokoukselta käsketty tehtäwäksi, kor-
keemmittain kahden markan sakolla, jotka järkiään ulosotetaan kyläkunnan hallitukselta
ja lankeaa pitäjän waiwaitzkassalle. Se mitä laiminlyöty on pitää yli sen tulla teh-
dyksi kyläkunnan hallituksen toimen kautta, laiminlyöjän kustannuksella, joka ulosote-
taan sakkorahan kanssa.
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