
Ohjesäännöt
Miehikkälän pitäjän kyläjärjestykselle.

1 §•

Hymän järjestyksen ylläpitämiseksi kyläkunnissa on Mie-
hikkälän kunta jaettu seuraamiin kylänhallinto-piireihin, nimit-
täin: Hurttalan, Kylmälän, Lapjärwen, Miehikkälän, Mun-
ritkalan, Muurolan ja Saiwikkalan piiri.

2 §•

Jokaisessa lylänhallitnspiirissä tulee olla järjestyksen
walwomista warten esimies, eli n. k, kylän wanha, ja sille
maraesimies, sekä niille apumies joka kylänluku-kinkeripiirissä,
jotka kuntakokous siihen määrää kolmeksi muodeksi terrallaan,
kylässä asumista ääntöwaltaisista Hentilöistä, sekä päättää
heidän Muosipalkastansa. Näin malittu ei saa kieltäytyä mai-
nittuun Mirkaan rupeamasta, ellei hän ole siinä Mirassa jo en-
nen kolmea Muotta ollut, ja ei ole 60 wuoden wanha, eikä
moi muuta laillista estettä esille tuoda; uudelleen moipi kylän
»vanhaksi tulla walituksi ainoastaan omalla suostumuksellaan.

3 8,
Kylänwaichan ja apumiesten welwollisuuteen kuuluu:

malmoa että kyläkunnassa mallitsee hymät, tristillis-simeelliset
tamat, ilmoittaa kunnallislautakunnan esimiehelle kylässä har-
joitettamista paheista, erittäinkin tumattomista nurkkatans-
seista, yöjuoksuista, tiiokkawieraina pidoissa kulkijoista ja
siellä olemisesta y, m,; ilmoittaa nimismiehelle kylässä ole-
mista miina- y. m. mäkijuomakapakoista ja juoppoudesta,
sekä niistä jotka harjoittamat uhkapeliä korteilla, nappu-
loilla eli millä Mälilappaleilla hymänjä, eläinten rääk-



kääjistä, y, m,; ryhtyä toimeen käskyjen antamisella sa töiden
johtamisella tulowalkean, tulipalon, eläintautien ja muiden
senkaltaisten onnettomuuksien häätämiseksi ja »vastustamiseksi,
ja siitä kunnallislautakunnan esimiehelle ja ruunun palweli-
jalle ilmoittaa; walwoa että kalastusta harjoitetaan woi-
massa olcwain sääntöjen mukaan; antaa waiwaishoitokunnalle
ilmoituksia apua tarwitsewista waiwaisista; noudattaa kun-
nallislautakunnan kaikkia laillisia määräyksiä ja oikeutettuja
käskyjä, antaa waadituista tietoja kunnallishallitukselle ja
panna toimeen sen tekemiä päätöksiä; walwoa kaikkea hywää
järjestystä kylässä, ja koettaa estää joutolaisten, mustalais-
ten ja kerjäläisen kuljeksimista ja kerjäämistä, kuin myöskin
kaikenlaisten näyttelijäin ja komeliauttein näyttelyä ja wiekoi-
tulsia, ja ilmoittaa kunnallislautakunnan esimiehelle niistä,
sekä ne talot joissa moisia wehkeitä on harjoitettu; ilmoittaa
kunnallislautakunnan esimiehelle, jos missä käytetään myrkkyä
metsäeläintcn tappamiseksi, sekä missä käytetään huonoja tuli-
sioja eli luuhataan päresoitoilla ulkona eli sisässä.

Esimiehelle eli kylänwanhalle kuuluu myöskin kyläkokouk-
sien pitäminen, kutsumalla kyläläiset kokoukseen keskustelemaan
ja päättämään kylän wäli-leillä olemien kylän yhteisien sil-
tojen rakentamisesta, metsä- ja karjateiden korjaamisesta ja
talmiteiden auki pitämisestä, y. m, kylää koskewista yhteisistä
asioista.

4 §•

Kyläkokouksissa johtaa puhetta esimies eli «varaesimies,
ja niiden poissa ollessa se joka sillä kertaa määrätään pu-
heenjohtajaksi. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtaja eli hä-
nen johdollaan joku muu, jotka pöytäkirjat owat esimiehen
säilytettämät.

5 §■
Kyläkokous kokoontuu kokouksen pitoon niin usein kun

esimies tarpeeksi katsoo, tahi joku kylässä asuwista ääntö-
oikeutta nauttimista jäsenistä sitä waatii; jos puheenjohtaja
kieltäytyy kokoukseen asiaa ottamasta, antakoon roalitusosoi-
tuksen 14 päiwän kuluessa kuntakokoukselle asiasta.



Kyläkokouksen päätös on latiwoimainen tuin »vähintään
4 äänestämisoikeutta nauttimista kylän jäsenistä on siinä läsnä
ja esimies »viidentenä; »valtakirjalla saapi ftnhua ja äänestää
ainoastaan yhden henkilön puolesta.

7 §■

Kyläkokouksessa suapi kaikki kylässä asuwat ja kuntako-
kouksessa ääntöoikeutta nauttiwat jäsenet käyttää puhe- ja
ääniwaltaa, paitsi jos asia koskee kiinteää omaisuutta, maata
tahi tiluksia, jolloin ainoastaan tilalliset saawat ottaa osaa
keskusteluun ja päätöksiin. Äänestäessä on kyläkokouksessa
yksi ääni tullakin.

8 §•

Valituksia kyläkokouksen päätöksistä tehdään neljäntoista
päiwän kuluessa kuntakokoukseen, joka tutkii ja ratkaisee asian,
ellei se sodi oikeutta ja yleistä lakia wastaan.

9 8.
Kylän esimies eli kylänwanha, joka ei ota nondattaak-

sensa tässä hänelle määrättyjä welwollisuuksia, saakoon kun-
nallislautakunnalta ensin muistutuksen wirkaivelwollisuuksieusa
täyttämisestä, mutta jos ei se auta »vetäköön sakkoa, esimies
kymmenen (10) markkaa ja aMmies wiisi <3) markkaa ker-
ralta; sakkorahat merkitsee lautakunnan esimies merokinttiin ja
kantaa ne kunnan kassaan.

I. Wainio, R. Tylli.
A. Alastalo. Matti Mäkelä.

luonas Muurikkala.

lulkiluettiin Kunnankokouksessa Huhtikuun 22 päiwänä
1895 ja hywätsyttiin.

Knntakokonksen puolesta:
Pietari Sirkiä.



Päätös:
Sisälläolewaan ehdotukseen katsoo Kuwernöörinwirasto

lohtuulliseksi täten antaa wahwistuksensa; tullen tämä päätös
lähetettäwäksi Miehikkälän lunnan kuntakokouksen esimiehelle.
Wiifturin Lääninkansliassa, Elokuun 5 päiwänä 1895,

Kuwernöörin wiran puolesta:

A. L. von Kuorring. Erust Westliug.

Hamiuassll, Knnsllutirjapniiwssa 1895
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