Wuonna 1871 20 paimanä Syyskuuta pidettiin yleinen ja «varsinainen kunnankokous Käkisalmen maanseura-

kunnassa pappilan pakari-tumassa Käkisalmen kaupungissa.
Läsnä oli kunnanhallituksen jäsenet sekä muitakin seurakuntalaisia. Kokous myödytettiin laillisesti ilmoitetuksi.

2 8.

Käkisalmen maanseurakunta on alamaisuudessa suostunut panemaan

sen

toimeen kylänjärjestyksen ennen tämän wuoden loppua,
mukaan kuin
Viipurin
läänin
kuwernöörin
säätää,
annettu
herra
Päätös
maankanselissa
24 päiwänä Huhtikuuta 1871, sekä myös kyläin hallitukselle säänöksi määrättiin tässä kaarrossa sisältämä ehdotus, jonka herra läänin kuwernööri
on antanut Viipurin maankanselissa 17 päiwänä Huhtikuuta 1869, ja
jolle säännölle alamaisuudessa wahwistusta anotaan läänin herra kuwernööriltä Viipurissa.
Tarkastettawaksi pöytäkirja määrättiin lautamiehen Karl Komosen
talossa Tenkalahden kylässä 1 päiwä Lokakuuta 1871, Tarkastettu ja
oikein kirjoitetuksi myötydettu. Wiimen mainittu aika ja paikka.

Kuntakokouksen

puolesta:

Karl Komonen.

Hrzii

Johananp.

Fiira.

Mauno Marssinen.

(Puum.)

(Puum,)

Zolana Uärsstnen.

Antti Uokkinen.

Lautamies.

(Puum,)

(Puum.)

Mikliel H'ärssinen

ja

(Puum.)

Kuntakokouksessa

ZoHana Komonen.
(Puum.)

määrätyt

Otteen pääkirjasta oikein kirjoitetuksi todistaa

miehet.

Aart Komonen.

Kuntakokouksen esimies.

Ehdotus
Kylän-järjestyksiin, tehty sen johdosta, mitä Kuninkaallinen päätös talonpoikain säädyn walituksiin 1 p. Syyskuuta 1741 ja Kuninkaallinen kirje
20 p. Helmikuuta 1742 sisältääwät.

l:ksi. Uksi tai useammat läheiset kylät yhdistyivät yhteiseen kyläkuntaan, joka walitsee oman hoidoston yhteisten asiainsa hoitamista warten.
Kyläkuntain jaon kunnassa tekee kunnallislautakunta ja tämä jako tarkastetaan ja wahwistetaan yleisissä kunnalliskokouksissa.
2:ksi, Kylänhoidosto jakautuu

l)

kyläkokoukseen ja

2)

kylähallitukseen

3 tai 5 jäsenellä.

3cksi. Kyläkokoukseen kuuluu kaikki kyläkunnassa asumat, kunnallis-

kokouksessa äänestömis-oikeutta nauttimat jäsenet.
H:ksi, Kylähallituksen jäsenet eli kylänmanhimmat, 3 tai 5 luwul-

taan, walitsee kyläkunta yleisessä kyläkokouksessa äänestömis-oikeutta nauttimain jäsenten joukosta.
Kylänmanhimmat walitsewat keskenänsä esimiehen ja mara-esimiehen.
Virantoimitukset kestämät muoden ajan, jonka kuluttua uusi maali
pidetään. Saman hengen uudestansa »valitseminen kahtena tai useampana
wuonna perättäin on sallittu. Älköön kukaan kieltäkö rupeemasta mainittuun mirantoimitukseen ellei hän jo ole siinä ollut kolme muotta tai muuten esiin tuo laillista estettä, jonka kyläkokouksen tulee hymäksyä tai hylätä
s:ksi Kyläkokouksen tehtämiin kuuluu:

Kylänmanhimpien »valitseminen.
Yhden tai useampien jäsenten »valitseminen kyläkunnasta läsnäolemaan
sattumassa yleisessä kunnalliskokouksessa ja siinä puhumaan kyläkunnan puolesta.
Yleisten asiain ratkaiseminen, jotka koskemat koko kyläkunnan tarmetta,
»varallisuutta, köyhäin- ja sairasten hoitoa, opetusta, sisällistä järjestystä
ja turmallisuutta hengen ja omaisuuden puolesta
paloa, »vedentullvaa, tautia y. m.
»vastaan.

s.

sekä lainrikoksia että tuli-

auttaminen niitten päätösten toimeen panemisessa,
joita yleisessä kokouksessa on tehty.
Kaikista yllämainitusta asioista tulee kyläkokouksen keskustella ja päättää. Jos siinä määrätään uhkasakkoa, lykätään asia kunnallishallituksen
tutkittawaksi, jonka tulee toimittaa wahwistusta siihen kuwernööriltä. Kyläkokouksen päätös on laillisessa woimassa ainoastaan silloin, kuin wähintänsä puoli äänestömisoikeutta nauttimista kylämiehistä siinä on ollut läsnä.
Kokousta pidetään tarpeen mukaan, etenkin pyhäpäiwänä.
äänenlaskun mukaan,
Kaikki asiat ratkaistaan kyläkokouksessa
joka kunnalliskokouksessa on woimassa.
Kylänkokouksessa keskustellaan suullisesti.
Valituksia kyläkokouksen päätöksistä tehdään neljäntoista päiwän kuluessa kunnallishallitukselle, joka tutkii ja ratkaisee asian, ellei sodi
oikeutta tai yleistä lakia wastaan.
6:ksi. Kylänhallituksen welwollisuutena on:
Kyläkokouksen kokoonkutsuminen esimiehen kautta; järjestyksen ylläpitäminen näissä kokouksissa; asiain ehdottaminen kokouksessa keskusteltawaksi
ja keskustelujen johtaminen siinä;
kunnallishallitusta auttaminen, antamalla Vaadituista tietoja ja patekemiä päätöksiä;
nemalla toimeen
järjestyksen ja kunnan walwominen kyläkunnassa, joutolaisten ja kerjäläisten kuleksimisen estäminen;
ryhtyminen hankkeisin walkeanwaaran, wesitulwan, kulkutaudin, eläinruton ja muiden senkaltaisten onnettomuuksien Vastustamiseksi ja sitä kunnallislautakunnalle ja kruununpalwelioille ilmoittaminen;
kruunun palwelioita auttaminen kruunun transporttikyytien suorittamija poliisihoidossa;
Vastaansanomatta noudattaminen kunnallislautakunnan, paikkakunnan
poliisin ja muiden Virastojen kaikkia laillisia sääntöjä ja käskyjä;
waiwaishoidon ylläpitäminen siinä kyläkunnassa jolle kylähallitus on
Valittu; joksi tarkoitukseksi jokaisen kyläkunnan tulee olla erityisenä waiwaishoitoyhdyskuntana, joka waan on Vastauksen alainen omista waiwaisistansa; ainoastaan jos joku on tyytymätöin kylähallituksen päätökseen waiwaishoidon kysymyksissä
hän pyytää yhteisen waiwaishoitohallituksen

Kunnallishallitusta

saman

se

sen

sessa
-

saa

sen

päätöstä asiassa; periaatteena on ankarasti pidettäma että ainoastaan mielipuolien, pienten orpolasten ja wallan saamattomien tulee nauttia apua;
waarinpitäminen siitä että kylänmiehet pitämät takkoja oikeassa kunnossa ja muutoin warowasti käyttämät walkeaa;
lukutaidon edistäminen kylänpiirissä luentojen toimeen panemisella kaikkina sunnuntai iltapuolina;
käsiteollisuuden halun ja taitamuuden »vaurastuttaminen kautta että
etemämmät kyläkunnassa hankkimat itselleen sopimia kaluja ja että niitä

sen

sitten mukaillaan;
ahkeroiminen halun herättämiseksi puutarhan

miljelemiseen ja puiden

istutukseen;

herkeemättömällä innolla walwominen sisteyttä huoneissa ja maitopuodeissa y. m,; jotka tässä omat kunnostaneet itseänsä, heitä pitäisi kunnalliskokouksessa juhlallisesti kiitettämän;
siweyttä walwominen piirikunnassa ja ennen kaikkia waarinpitäminen
ettei wäkewiä juomia myydä tahi lumattomasti malmisteta; syylliset ilmoitetaan lailliseen edesmastaukseen;
sowinto-oikeutena yrittäminen oikeudenkäyntiä estää sopimus- ja

suos-

tumus-ehdotuksilla;

kokeminen yhteiseen kansaan istuttaa selwä käsitys pienten lasten järjellisen hoidon tarpeellisuudesta, sekä
auttamiseksi, mikä woi tulla hywän tawan,
ahkeroiminen kaiken
järjestyksen ja työn ahkeruuden enentämiseksi piirikunnassa;
tarmittaessa tuomitseminen sitä, joka ei tottele mitä kylähallitus tai
kyläkokous häntä on käskenyt, korkeintansa kahden markan sakkoon, jotka
kylähallitus kohta ottaa ulos ja jotka tulemat kyläkunnan maimaisrahastolle. Jätetty tai laiminlyöty tehtäwä tulee kylähallituksen sitä paitsi niskoittelijan kustannuksella kohta toimeenpanna ja tämä kustannus otetaan
ulos yhdessä sakkojen kanssa.

sen

Päätös.
Sisällä olemaa ehdotusta kylänjärjestykseen Käkisalmen pitäjän kyläkunnille minä katson kohtuulliseksi tämän kautta mahmistaa.
Tämä päätös, kirjoitettu asiakirjoilla, lähetetään käärössä mainitun
pitäjän kunnallis kokouksen Esimiehelle, jonka tulee saattaa päätöksen asianomaisille tietyksi ja, sitten kun nyt kysymyksessä olema kylänjärjestys on
painettu, tänne lähettää yhden kappaleen järjestyksestä. Viipurin Läänin

kansselissa
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Marraskuuta tB7l.

Ghe. Qker-Blsm.

A. von Weissenberg.

Wiipurissa, N. A. ZilliacuZ'en kirjapainossa, 1872
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