




Kylän järjestys

Antreassa.

Wiipurin Lääninhallituksen wahwistama.

Wiipuri, Wiipurin Sanomain kirjapaino, 1886





Msi eli useammat likellä toisiaan olemat
kylät tekemät yhden kyläkunnan, joka malitsee it-
selleen hallituksen, joka hoitaa sen yhteiset asiat.

la'on kyläkunnista kunnassa tekee kunnallis-
lautakunta, tutkii ja mahmistaa sen yhteisessä
kunnan-kokouksessa ja malitsee esimiehen kuhunkin
piiriin.

8 2.
Kyläkunta-Hallitus jaetaan kahteen osaan,

nimittäin: I:ksi kyläkunta-kokoukseen ja ii:ksi ky-
läkunta-hallitukseen, jossa wähintäin wiisi
jäsentä.

8 3.
Kyläkunta-kokoukseen kuulumat kaikki kylä-

kunnassa asumaiset kunnan-kokouksessa äänestä-
miseen oikeutetut jäsenet.

Kyläkunta-Hallituksen jäsenet eli kylän man-
hinunat, joita olkoon wähintäin wiisi, walitaan



yhteisessä kyläkunnan-kokouksessa, niistä sen jä-
senistä, joilla on äänestämisen oikeus.

Walitut kylän-manhimmat walitsewat lu-
wustaan waraesimiehen. Näiden toimet kestämät
kolme muotta, milloin uusi maali pidetään ja
älköön kukaan luopuko ilman laillista estettä.
Sama mies saattaa edelleen tulla walituksi, jos
hän tahtoo ottaa mastaan.

Kyläkunta-kokouksen melmollisuudet omat:
a.) Kylän-manhempien malitsemmen.
b.) Walitseminen yhdestä eli useammista

jäsenistä, jotka kyläkunnan puolesta omat yhtei-
sissä kunnan-kokouksissa läsnä ja siinä puolus-
tamat kyläkunnan-oikeuksia ja ajamat siellä hei-
dän asioitaan.

8 5.

Kyläkunta-Hallituksen melmollisuudet omat:
a.) Esimiehen kautta kutsua kyläkuntaa ko-

koukseen.
b.) Walmoa, että hymä järjestys ja hy-

mät tamat siinä mallitsemat.
c.) Esitellä asioita kokouksen keskustelemi-

seksi ja siinä tutkinnotta johdattaa.



d.) Olla kunnallishallitukselle apuna maa-
dittuin ilmoituksien antamisessa.

e.) Tarkoin pitää huolta, ettei kylässä o-
leskele löysäläisiä ja kirjattomia erittäinkin mus-
talaisia, jotka tekemät paljon pahaa paikkakun-
nallamme sekä heti ilmoittaa ja saattaa sellainen
kruununnimismiehelle ja ilmiantaja kunnan ko-
kouksen päätöksen mukaan w. 1868 saakoon kun-
nalta palkinto nimismiehen todistuksella mies-
henkilöstä 19 m. ja naisesta 5 m.

f.) Olla apuna kruununpalwelioille polisi-
tutkinnoissa ja missä maan apua tarmitaan o-
massa piirissään.

g.) Erittäinkin malmoa, että siisteys ja
puhtaus mallitsee taloissa.

h.) Tarkoin pitää huolta, ettei taloissa
päresoitoilla liikuta ja koettaa saada lyhtyjä käy-
täntöön joka talossa.

i.) Edistää lukutaitoa kyläkunnassa siten,
että lukemisia pidetään Mallankin sunnuntai-il-
toina ja jos mahdollista ylläpitää sunnuntai-
koulut ainakin taimuttamalla kyläläisiä siihen
j. n. e.

j.) Walwoa, että pyhäpäimät ja illat tu-
lemat oikein mietetyiksi, ettei pyhakauppaa, olipa
mitä laatua hymänsä, sinä päimäna pidetä, ha-
joittaa kaikki juoma ja korttiseurat, yönjuotse-



miset y. m. paheet pyhinä ja nunnakin päi-
minä.

k.) Silloin tällöin käydä niissä perhekun-
nissa, jotka omat ottaneet rahalla ylläpitääksen-
sä köyhiä ja turmattomia lapsia ja tarkoin kuu-
lustella kuinka he hoitamat ja kasmattawat näi-
tä pieniä turwattomia.

l.) Jos joku täydellisesti köyhä henkilö sai-
rastuisi, sille hankkia kunnan kustannuksella tar-
peellinen hoito ja tarkoituksen mukainen lääkitys.

m.) Jos joku merkillisempi tapaus tapah-
tuu kyläkunnassa, siitä miipymättä ilmoittaa pi-
täjän nimismiehelle.

n.) Katsoa tarkoin perään, ettei miina-
tahi muuta wäkewien juomien kauppaa pidetä
kylässä, siitä oitis ilmoittaa kruunun-nimismie-
helle, joka saattaa ne lailliseen edesmastaukseen;
ilmoittaja saakoon tästä kunnalta palkintona 40
mk, sittenkuin asia on täydellisesti toteennäytetty
Kihlakunnan oikeudessa.

o.) Edistää maanmiljelystä, ryytimaan hoi-
toa ja ehkäpä puiden istuttamista kylässä ja
taiwuttaa kyläläisiä kotiteollisuuteen.

p.) Tuona niin sanottnna kansan kokous-
pyhänä (kihupyhänä) yhdessä kruunun palwelioit-
ten ja lautamiesten kanssa malmua, että hymä



järjestys ja hiljaisuus wallitsee kirkolla ja oitis
saattaa rikoksellista lailliseen edeswastaukseen.

q.) Häwittäa rinkeli- ja muun nisu- eli
mehnäs-kaupan pyhä- ja juhlapäiminä sekä aa-
mu- että iltapuolella ulkona ja tästä wetäköön
sakkoa myöjä 20 Smk., jotka rahat lankeamat
waiwaiskassaan.

r.) Toimittaa yhteiselle kansalle selkiä tieto
pienten lasten oikeasta kasmatuksesta ja hoita-
misesta ja sanalla sanoen edistää hywiä tapoja,
hymää järjestystä ja työtätekewäisyyttä kyläkun-
nassa.

Kun nämät säännöt omat saaneet laillisen
Valmistuksen, niin kunta painattaa tarpeellinen
määrä niitä ja lemittää tarpeen mukaan kylä-
kuntiin.

Oskar Zimmennann. A. Pullinen.
Matti Peltonen. Martti Ahtiainen

Komitean puolesta:
Hugo Gyllenbögel.



Hywäksytty yleisessä Kunnankokouksessa
Joulukuun 28 p. 1885. Todistaa

A. Pullinen.
Kokouksen esimies.

Mätös:
Mäseisowan ehdoitus kylän järjes-

tys säännöiksi Antrean pitäjässä. Lää-
ninhallitus katsoo kohtuulliseksi asian-
omaisten nouoatettawllksi wahwistaa.
Wiipurin Maankanselissa 28 päimänä
Tammikuuta 1886.

Lääninhallituksen puolesta:
Carl Lagermarck.
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