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Jokaiseen kylään pitäjässä asetetaan hoitokunta, johon
kylänmichet, »vuosittain Marraskuulla, walitsewat hywän»
maineisista miehistä kylässä, hoitomiehen sekä warahoito-
miehen ja kaksi jäsentä, joiden tulee 5 markan sakon uhalla
seuraaman tammikuun 1 päiwänä ottaa wastaan ja wuoden
ajan hoitaa mainittua tointa. Valituista hoitomiehistä
lulce silloisen hoitomichen ennen wuoden loppua 2 markan
sakon uhalla antaa kirjallisen ilmoituksen Kunnallislauta-
kunnan esimiehelle pitäjässä.

Jos hoitokunnan jäsenistä yksi tai usiampi on jääwi
päättämään jotain asiaa, niin walitsewat kylänmiehet jää'
wittömiä miehiä, jotka päättämät kysymyksessä olewan asian
näitten sääntöjen johdolla.

Niin usein kuin hoitomies tarpeelliseksi näkee eli joku
kylänkuntalainen sitä pyytää, tulee hoitomiehen kutsua kylän-
miehet kokoon keskustelemaan ja päättämään asioista, jotka
koskemat kylän yhteisiä tarpeita sekä edistäwät järjestystä
ja hywää tapaa.

3 §.

Varsinaisia kokouksia pidettäköön kolme kertaa wuo-
dessa, nimittäin: ensimmäinen alkupuolella tammikuuta,
jossa tutkitaan edelliswuoden hoitokunnan antamaa kerto-
musta, näissä säännöissä määrätyistä toimistansa; toinen
toukokuun 1 ja 5 päiwä» wälillä, jossa keskustellaan maa-
wiljelyksen edistämiseksi tarpeellisista toimista, sekä eläinten
jyöttölaituumien aitaamisesta alkamana kesänä y m,; ja
kolmas Marraskuulla, jossa walitaan hoilokunta tulemaksi
»vuodeksi y, m,

4 §.

Hoitomies kulsun lylä»m!ehet kokoon kyläkapula» !ä>
hettämällä, jossa on ilmoilettawa missä ja milloin kokous



5 §.

6 z.

? §■

8 §.

tapahtuu. Kapula, joka on lähetettäwä 3 päiwää ennen
kokousta, mutta jos asia kiiruhtaa, woipi kokous tapahtua
samanakin päiwänä kuin tieto-kapula on kulkenut, o» pikai»
sesti saatettawa talosta talohin 1 marka» sakon uhalla.
Joka kapulan huolimattomuudesta y, m. kadottaa, maksa»
koon sakkoa 2 malkaa ja laittakoon kapulan tilaan. Joka
ilman laillista syytä, tiedon saatuansa, jää kokouksesta pois
eikä pane puolestansa asiamiestä, wetälöön saattoa 1 mar-
kan ja olkoon hän samoin kuin sekin joka laillisesta syystä
ei »voinut kokoukseen tulla, welwollinen noudattamaan koko»
uksen päätöstä.

Hoitomiehen tulee kokouksessa asiat esitellä ja päätök-
seen johdattaa. Missä erimielisyys ilmaantuu, tapahtukoon
miesluwun mukaan ääntäminen, johon ainoastaan ne otta-
wat osaa, joihin asia koskee; jos äänet lankeewat tasan,
woittaa se mielipide, jota hoitomies puolustaa.

Kokouksessa kirjoittaa määrätty kirjuri pöytäkirjan, ja
jonka allekirjoittakoot hoitomies ja jäsenet sekä wähintäkin

kaksi kylän isäntää kahden todistajan läsnä ollessa.

Jos joku asia koskee tilallisia eli muita usiammassa
kylässä, niin kutsukoon jommankumman kylän hoitomies
määrättyyn paikkaan ja aikaan sekä oman että toisten ky-
lain hoitokunnat kuin myöskin kaikki asianomaiset, joiden
tulee käskyä totella 4 § määrätyn sakon uhalla. Tässä
kokouksessa johdattaa jääwitöin hoitomies keskustelua ja pää»
töstä, miten 5 § osoittaa.

Kaikki kylän yhteiset tiet ja sillat sekä nekin joita useimpi
tilallinen tiluksillensa wiljelee. tulee hoitokunnan 3 m. sakon
uhalla, tarkastaa kaksi kertaa joka kesä. Ensikerran 1 päi»
wänä kesäkuuta tarkastetaan: a) jos tiet sekä sillat owat
tasatut ja tarpeellisesti paratut, ja b) määrätään mitä



parannuksia tiessä, silloissa ja ojissakin on tehtäwä kuin
myös missä ja mihin määrään tiet owat hieroitettawat.
Tämän tarkastuksen toimitettua, tulee hoitomichen «viipy-
mättä kutsua kylänmiehel kokoon, jossa keskustellaan ja pää-
tetään niistä parannuksista kuin ensi tarkastuksessa nähtiin
tarpeelliseksi, ja jolka siinä tehdyn päätöksen mukaan, omat
pantawat toimeen siksi kuin toinen kerta tarkastetaan Hei-
näkuun lO päiwänä; ja jos ei asianomaiset tie-omistaja!
ole näihin tarkastuksiin parantaneet tie-osansa ja siltansa,
niin tulee hoitokunnan, laimiinlyöjän makfolla waillinai-
suuden parannuttaa, sekä saattaa lailliseen edeslvastaukleen.

Hoitokunnan tulee tarkasti katsoa, että kaikki laskuojat
alati owat hywässä kunnossa; ja kutsukoon hoitomies alku»
puolella kesäkuuta kylänmieyet kokoon päättämään mitkä
parannukset owat toimitettawat ennen Heinäkuun s:tä päi-
wää, jolloin hoitokunnan tulee tarkastaa jos määrätyt
parannukset on toimitettu; ja jos puutosta on, sen hoito»
kunta heti teettäköön laimiinlyöjän maksolla.

10 §,

Jos lasku>oja, jota wettä kuljettaa toisen eli useimman
kylän tilusten läpi, kaipaa parantamista, niin antakoon yli-
puolella oleman kylän hoitomies tiedon alapuolella oleman
kylän tahi kyläin hoitomiehille että oja on saatettawa lail-
liseen kuntoon, ja tulee wiime mainittuin yoitomieste» 5
markan sakon uhalla pitää kylässään samanlaista tointa
kuin edellisessä §:sä määrätty on.

11 §.
Kaikki aidat, jotka owat, joko yhteisellä suostumuk-

sella tai Joulukuun 19 p, 1864 tilusten rauhoittamisesta
kotoeläinten Vahingoittamista »vastaan annetun armollisen
asetuksen nojalla, useimman. woimassa pidettäwät, kylän
yhteiseksi tahi useimman tilallisen eläinten suojelemiseksi,
pitää olla 5 päiwänä kesäkuuta laillisessa kunnossa, että
eläimet saa niitten nojalle laituumelle laskia, — Jos joku



12 §,

13 §,

14 §.

aitauswelwollisuutensa taimiin lyöpi, on hoitokunnalla oikeus
hänen maksollansa wikapaikat parannuttaa; ja jos jolu sitä
»vaatii, tulee hoitokunnan 2 markan sakon uhalla kulienkin
puuttuwaisuudet teettää.

Estääkseen wast'edes »valkian »vaarallisten huoncsten
rakentamista lähi kartanoita, tulee sen, joka uudesta raken»
taa riihen, saunan eli pajan, anoa kylänkokousta, jossa ha»
ilmoittakoon aikomansa tilan kysymyksessä olemalle raken»
»ukselle, ja jos tila on wähinnäkin 59 kyynärää omasta
ja muittenkin kartannosta ja rakennus siinä wähemmä»
»vaarallinen, antakoon kylänmiehet suostumuksen asumi-
seen. Sauna», joka o» »varusteltu tor»!°muurilla saapi
asua likemmäs, Mutta jos asujalla ei ole sopimaa tilaa
kysymyksessä olemalle rakennukselle, nii» tullislelkoo» kokous
jos naapureilla olisi sille sopima paikka ja jos asianomaiset
asiasta sopiwat, tehtäköön paikalla kirjallinen luopumus
ja suostumus siihen.

Gll'ei sakolettu suosiolla makia ne sako! ja kostoot,
johon kylän hoitokunta tämän säännön mukaan on hänen
lanczettauut, niin tulee hoitomiehe» kahden hoitokunnan jäse-
ne» kanssa »e sakotetun ja maksowelwollisen omaisuudesta
ottaman ulos, joka on myytäwä kahdeksaa päiwää ennen
kuulutetulla huutokaupalla, jossa hoitokunta myös oltakoon
kohtuullisen palkkion waiwoistaan asiassa, mutta jos sako-
tetulla ei ole omaisuutta, josta maksot woitaisiin saada, niin
tulee hänen tehdä työtä siitä sen tykönä kylässä, johon
hoitomies hänen määrää; kuitenkin on sakotetulla oikeus
laillisessa järjestyksessä hakea muutosta lääni» Knwernöö-
rin »virastossa tai Kihlakunnanoikeudessa, jos syylä on.

Jos joku ei tyydy kylänmiesten päätökseen, »iin hake-
koon muutosti siihen Kuwernörin »virastossa kolmenkym-
menen päiwan sisällä, tiedon saanti päilvästä, tahi Kihla-



kunna» ensi käräjissä, jos päätös on annettu kuukausi en»
nen käräjää ja muuten ensi seuraamiin käräjiin. eli olkoon
menettänyt oikeutensa muutoksen hakemiseen.

15 §.
Kaikki sakot joutuwat kylän kassaan, jonka kylän hoi-

tomies tallentaa ja kylänmiesten määräämiin taipeisiin
käyttää.

16 §.

Hoitomiehen tulee hoitaa, ei ainoastaan edellisessä Ässä
mainitut sakkorahat, wcian myös muutkin kylän kassat ja
antaa niistä tilin wuoden lopussa 3 Aäsfä tammikuulla
määrätyssä kokouksessa tarkastettawaksi.

17 §.

Hoitokunnan tulee noudatta niitä määräyksiä, joita woi»
massa olewat säännöt palowakuutusyhtiölle y, m, ~Olter>
männin" tehtäwäksi määrää.

18 §.

Hoitokunnan jäsenten tulee kuunkin saada päiwäpalk»
kaa 2 markkaa siltä, jonka tähden heitä oli toimitukseen
tanves »vaatia.

19 §.

Sittenkuin nämä säännöt owat hallitukselta noudatet»
tawaksi wahwistetut, on niitä kunnan maksolla 1.000 kap»
paletta painattaminen, ja niistä yksi kappale annetaan ku«
hunki» talohon ja loput talletetaan Kunnallislautakunnan
esimiehellä haluamille myytäwätfi.

20 §,

Muutoksia ja lisäyksiä näissä säännöissä woi kunta
päättää kuntakokouksessa, ja owat ne ennen käyttämistä
Hallituksen wahwistettawat.

Vaasan läänin Kuwernöörin päätös
Annettu Waasan läänin Maankansliassa Kesäkuun 18 päi-
wänä 1880.

Minä olen ottanut tämätt asian tutkiakseni; ja katson



C. G. Wrede,

I Ekström,

Gttä tämä päätös
julistettu, todistan,-

on kuntatokoulsesfci Elokuun 22 päiwä

N, Gust, Pispn,

_o*e_*--

kohtuulliseksi wahwistaa ylläseisowan ehdoituksen kyläjärjes-
tyssääntöihin Wähänkyrön kunnassa noudalettawaksi, kunnes
laillisessa järjestyksessä ehkä toisin määrätään: ollen kappale
mainitusta kyläjärjeslyssäännöstä tänne lähetettäwä sitten
kuin se on painettu.
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