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Wiipuiin läänin Lääninhnllitutseu päätös
Säkkijärwen tunnan Kuutnlotuukscn csiniiehen
Vintti Huwin täällä kirjallisesti tekemään auo-
nuilsccn, missä hän anoo wahwistusta hnke-
mukseen liitetylle ja asianomniscu nimismiehen
waaditussa lausunnossa wahwistcttawaksi Puo-
lustamalle ehdotukselle »Säkkijärwcu Pitäjän ky-
länjär>cstykse>i ohjesäännöksi", ollen mainittu
ehdotus, tähän jäljennettynä, näin luuluwai

»Uleifiä nrääräyksiä.

i 8-
Aksi tahi useammat läheiset kylät yhdistywät

yhteisen kyläkunta-järjestyksen alaisiksi, joka walit-
see oman hoidostou (järjestyksen) yhteisten asiain
hoitamista warten.

Kyläkuntain jaon kunnassa tekee kunnallis-
lautakunta ja tämä jako tarkastetaan ja wahwiste-
taan yleisessä kuntakokouksessa.

2 A.
Kyläjärjestystä hoitaa kyläkokous ja kylä-

hallitus.



Äänestysoikeutta kyläkokouksessa uautni jokai-
nen kylässä asuwa täysi-lkäinen ja puhdaZuiaiuei-
ueu mies ja uninen, Paitsi toisen palwelija. Jo-
kainen äänestää yhdellä äänellä.

4 s-
Kyläkunta walitsee kylähallituksen jäsenet eli

kylänwauhimmat, kolme tai wiisi lnwultaan, kylä-
kokunksessa ääuestysuikeutta uauttiwain jäsenten
jonkusta.

Kylänwanhimmat walitsewat keskenänsä esi-
miehen, waraesimiehen ja kirjurin.

Kylänwanhimmat walitaan kolmeksi wuudeksi,
jouka ajan kuluttua uusi waali pidetään. Älköön
kukaau kieltäytykö rupeamasta mainittnuu toimeen
ellei hän jo ole siinä ollut kolme wuotta tahi on
kiwullmnen tahi kuuttakymmentä wuotta wanhempi,
Saman henkilön uudestaan walitseminen ou
littu, Waalista un tieto aunettcnva kunnallis-
lantakunnan esimiehelle. Jos joku kylänwanhem-
mista joutuu toimestansa pois euuen sitä aikaa
joksi hän on walittu, walitaau kohta toinen jäsen
hänen sijaansa jälcllä olewaksi ajaksi.



Aylakok onksestcr .

5 §-

Kyläkokoukseen kuuluu:
a) Kyläuwanhimpieu walitseminen;
b) yhden tahi useampien jäsenten walitsemi-

nen kyläkunnasta läsnä olemaan yleisissä määrä-
aikaisissa kuntakokouksissa, nuttta ci kyläkunnan
puolesta äänestämään;

e) yhteisten asiain ratkaiseminen, jotka koske-
wat koko kyläkunnan tarwetta, warallisuutla, köy-
häin ja sairasten apua ja huitoa, opetusta, sisäl-
listä järjestystä ja tnrwallisuutta hengen ja omai-
suuden puolesta sekä mahdollisuuden mukaan
taa lauirikuksia, olla awulliseua tulipaloa, wedeu-
tulwaa, tarttumia tauteja y, m, s. wastaan:

d) kaikista yllämainituista asioista tulee
kyläkokouksen keskustella ja päättää. Jos siinä
määrätään uhkasakko, joka ci saa olla korkeampi
kahta markkaa, lykätään asia knntakokontsen tnt-
kittnwaksi, sekä sen tantta läänin Knwcrnöörin
wahwistettawatsi;

e) kaksi warsiuaista kyläkokousta pidetään
wnodessa. Huhtikuun ja Syyskuun alnssn, joissa
kokouksissa yleisempiä kyläkunnan asioita keskus^



teilaan ja päätetään. Mnutm pidetään kokouksia
tarpeen mukaan, Kutsuninksen kokoukseen antaa
kyläjärjestyksen esimies, joka kutsumus tiedoksi
saatetaan arwalla;

f) kyläkokouksessa tehdään pöytäkirja, joka
niissä asioissa, jotka koskewat waiwaisawun anta-
mista ynnä munta yleisempään tietoon saatetta-
waa asiaa, lähetetään asianhaarain mukaan, wai-
waishoitohallitnkselle eli kuntakokouksen esimiehelle.

KylnhciMwksesta.
6 8-

Kylähallituksen welwollisuntena on:
a) Kyläkokouksen kokoonkutsuminen esimie-

hen kautta; järjestyksen ylläpitäminen näissä ko-
kunksissa, asiain ehdottaminen kokouksessa keskns-
teliawaksi, ja kesknstelujen johtaminen siinä;

b) wälttämättömästi täyttää kaikkia kunnal-
lishallituksen antamia lainmukaisia määräyksiä;

c) walwua hywän järjestyksen ja suveyden
edistämistä kyläkunnassa, muun muassa yöjuuk-
snn, kapakoitsemisen, kerjäämisen, lapsien tottele-
mattomuuden y. m. paheen estämisellä ja tarpeen
mukaan tämänlaisista pahennuksista ilmoittamaan
piirin nimismiehelle;



d) ryhtyä hankkeisiin walkeauwaarau, wesi-
tulwaii, kulkutaudin, eläinruton ja muiden sen-
kaltaisten onnettomuuksien wastustannsecn ja niistä
kunnallislautakunnalle ja rnuuuupalwelijoille il-
moittamaa»;

e) wälttämättömästi rnuunnpalwelijoita aut-
tamaan ruuuun transporttikyytien suorittamisessa
ja poliisihoidossa;

f) läsnä olemaan kylänlnwuissa ja niissä
antamaan papistolle tarpeellisia tietoja;

a,) huolta pitämään siitä että kyläkunnassa
pidetään tarpeellinen määrä sunnuntai-kouluja ja
että lapset käywät niissä, kuin myöskin walwoa
että lapset käymät kiertokoulussa;

h) saapumilla olemaan henkikirjoituksessa,
kyläkunnasta tarpeellisia tietoja antamassa, kuin
myöskin lasten rokotuksessa ja rokotusten tarkas-
tuksessa, mihin tilaisuuksiin mähintäiu yksi jäsen
saapukoon esimiehen määrättömän wuorou jälkeen.

7 8-
Kyläkokouksen esimiehen Melmollisuus on, ky-

lässä asnman äänestysoikeutta nauttiman henki-
lön pyynnöstä, kokooukutsua kyläkokouksen. Ellei
hän tätä melmollisuuttausa täytä, o» pyytäjällä



walta ilmoittaa asian kununllislautakuuunn esi-
miehelle, juka antaa määniyksen kyläkunnan ko-
koonkutsumisesta,"

Luettu ja hywäksytty kuntakokouksessa Huhtia
kuun 4 P, 1896,

Th. Tornell, Matti Howi,
Kunn, lllntatulUla» rsiniire, W:nttat»tlNi!srn puyrrnn>lMia,

Annettu Wiipnrin läänin Lääuinkansliassa
Elokuun 4 Päiwänä I89(,,

Täniäii nsinn on LääniuhallituK t!itkiaksl'nsa
ottanut ja lntsou hy>uiilst tät«: nsinnumaisille
uuudawtlawalsi ivahwistnn yNäiualiuUin iylän-

jußsn chfä tchtäwät uinu-
toiset olwnt astu lvoimnail conontuin nsinu-
llinnincii wnhwisNis uiillo on santn, Pailta ja
nika cbcllätirjoitl'tut.

Knwern ö ö r i n wirau puolesta:

A. ii. von ttuoiriug. Nasael Johnsson.
w, t.


