Kuntakokous pöytäkirjat 29.8.1886-27.5.1896
Pöytäkirja 29.8.1886
1§ Luettiin merellä vaaraan joutuneiden hengen pelastamiseksi perustetun yhdistyksen säännöt.
2§ Päätettiin rakentaa kunnan lainamakasiinin yläkertaan väliovi.
s.1
Pöytäkirja 4.10.1886
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivais- ja lainamakasiinin tilit.
s.1
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
s.2
-Vaivaishoitoon 1,5 kappaa mieheltä ja 1 kappaa naiselta rukiissa sekä 0,5 kappaa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 94 penniä manttaalista
ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalista
-Palorahaa 1 mk 50p tuhannelta markalta
-Kiertokoulujen opettajien palkkaan 3 kappaa rukiita kustakin talosta
3§ Valittiin veroäyri- ja ääntölistan sekä verotusluettelon laatijat:
Heikki Keko, Juho Kustaanpoika Tuuri, Juho Paavola, Juho Trompari, Jaakko Turppa, Matti Konttas,
Jaakko Nuuja, Martti Tuuri ja Kustaa Soini.
s.2
4§ Hyväksyttiin oltermannien ja heidän lautamiestensä tili.
s.3
5§ Luettiin Kruunun varojen ja sakkorahojen lyhennysluettelo.
s.3
6§ Evättiin palovahinkokorvaus Juho Mikonpoika Katilan vesijauhomyllyltä.
s.3
7§ Kihlakunnan lautamiesten lukumäärä (4), palkka ja lautamiesten piirit.
s.3
8§ Kyytilaitoksen kyytien määrän jako kuntien kesken.
s.3-5
9§ Munakan lauttauspaikan proomin urakka / Johan August Niemistö.
s.5
10§ Päätettiin pitäjäntuvan korjaus.
s.5
11§ Evättiin kunnan korvaus lääkärin kuntakäynnistä.
s.5
12§Hylättiin entisen lukkarin apulaisen ja kyläkoulun opettajan Juho Tampparin avustuspyyntö.
s.5-6
13§Hylättiin tulipalokorvaus / kräätäri Wilhelm Kulju.
s.6
14§Kuntalaiset toivoivat, että apteekki supistaisi hokmannin ja muiden päihdyttävien rohtojen myyntiä.
Pöytäkirja 21.1.1886
1§ Entisen varalukkarin Juho Tampparin valitus edellisen kokouksen 12§ päätöksestä.

s.1

s.6

s.7

Pöytäkirja 13.12.1886
1§ Veroäyri- ja ääntölistan tarkistus.
s.7
2§ Valittiin kunnan tilintarkastajiksi kanttori Jaakko Passinen, talokas Iisakki Piuhola eli Penttala ja entinen
maakauppias Esaias Turppa.
s.7
3§ Päätettiin vuoden 1885 viinaveron kunnan osuuden käytöstä.
s.7-8
4§ Valittiin kunnan postinhoitaja ja postin kantaja.
s.8
5§ Postinhoitajan palkkio.
s.8
6§ Valittiin valiokunta käsittelemään kunnan kouluolojen parannusehdotuksia.
s.8-9
7§ Päätettiin vaivais- ja pitäjänlainamakasiinien lainojen takaisinmaksusta.
s.9
8§ Lautamies Jaakko Mulloisen eron johdosta asetettiin lautamiesehdokkaiksi talokkaat Kustaa Jaakonpoika
Rautio, Matti Esanpoika Turppa ja Matti Matinpoika Soini.
s.9
9§ Väkijuomien myynti- ja anniskelukielto Nikolainkaupungissa.
s.9
10§Valittiin toimikunta vaivaistalon perustamiseksi.
s.9-10
Pöytäkirja 31.1.1887

1§ Valittiin kunnan edustaja kyytilaitosta käsittelevään kokoukseen.
s.10-11
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Mathias Sevon, Matti Hinttu ja Jaakko Juhanpoika Ritari.
s.11
3§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
s.11
Hevonkoski; Jaakko Praski, Ikola; F W Wahlstein, Kuivila; Niiles Kultti, Kylkkälä; Mikko Puotu,
Lehmäjoki; Matti Matinpoika Rengo, Laurola; Matti Esanpoika Turppa, Napue; Niiles Killinen,
Orismala; Jaakko Liimakka, Palo; H I Konttas, Palhojainen; Isak Söyrinki, Ritala; Mikko Ritari vanhee
Tuurala; Johan Tuura eli Turja, Ulvila; Herman Ulvinen, Waltala; H E Koski, Wendälä; Antti Talso
Yryselä Matti Karlonpoika Ollila
4§ Hyväksyttiin viljelyslainatoimikunnan viime vuoden tili.
s.11
5§ Päätettiin pyytää 6000 mk lainaa viljelysrahastoon.
s.11-12
6§ Viljelyslainan hoitotoimikunta ja ohjesääntö.
s.12
7§ Julistettiin hovioikeuden päätös kunnan paloyhtiön maksettavista korvauksista Palon myllyn tulipalosta.
s.12-13
8§ Edellisessä §:ssä mainittujen korvausten maksaminen.
s.13
9§ Tervajoen aseman tienparannus.
s.13
10§Peruttiin Kauppilan talon kohtaan Ritaalan kylässä suunnitellun sillan rakentaminen. s.13-14
11§Siirrettiin uusien kansakoulujen perustaminen ja vanhan laajentaminen.
s.14
12§Päätettiin maksaa sairaanhoitokorvausta kauhavalaiselle Juho Järvelle.
s.15
13§Päätettiin maksaa palovahinkokorvausta vankivartija Isak Pollarille.
s.15
14§Muutettiin kunnan postinkantopäivä torstaista perjantaiksi.
s.15
Pöytäkirja 27.2.1887
1§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo
s.16
2§ Yhdyttiin jyväskyläläisten ym. pyyntöön Kuopion ja Vaasan ratojen yhdysradan rakentamisesta.
s.16-17
Pöytäkirja 9.5.1887
1§ Kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivais- ja lainamakasiinin maksut ja takaisinperintä.
s.17-18
2§ Päätettiin vastaanottaa lääninhallituksen myöntämä 1000 mk laina viljelysrahastoon. s.18
3§ Valtuutettiin talokas Israel Waismaa nostamaan kunnan puolesta ed. kohdassa mainitun lainan.
s.18
4§ Tehtiin lisäyksiä kunnan paloapuyhdistyksen ohjesääntöön.
s.18-19
5§ Keskusteltiin Kortinluoman torpille Waltaalan kylässä hankittavasta paloruiskusta.
s.19
6§ Päätettiin silta- ja jahtivoudin, kyyttirättärin sekä lossimiehen/färikaran palkkio ja keskitettiin
palkkion ( jyväkapat ) keräys kunnan lainamakasiinin kautta.
s.19-20
Pöytäkirja 10.7.1887
1§ Edesmenneen lautamies Israel Saaren tilalle lautamiesehdokkaiksi valittiin talokkaat Matti Matinpoika
Försti, Israel Israelinpoika Laitinen eli Rintatalo ja Juho Erkinpoika Andila
s.21
2§ Valittiin selityksen antajat edellisen kokouksen 6§:tä tehtyyn valitukseen.
s.21
Pöytäkirja 7.8.1887
1§ Valittiin talonpoikaissäädyn edusmiehen valitsijamiehiksi talokkaat Kustaa Jaakonpoika Rautio,
Matti Matinpoika Mattila, Jaakko Matinpoika Mullo ja Jaakko Juhonpoika Ritari.
s.22
2§ Puollettiin proviisori Uno Wilhelm Lundenin apteekin perustamisanomusta kuntaan. s.22-23
Pöytäkirja 31.10.1887
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivais- ja lainamakasiinin tilit.
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:

s.24

Vaivaishoitoon 1,5 kappaa mieheltä ja 1 kappaa naiselta rukiissa sekä 0,5 kappaa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 94 penniä manttaalista
ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalista
-Palorahaa 1 mk 50p tuhannelta markalta
s.24
3§ Veroäyri- ja ääntölistan sekä verotusluettelon laatijat:
Heikki Keko, Juho Kustaanpoika Tuuri, Juho Paavola, Juho Trompari, Jaakko Turppa, Matti Konttas,
Jaakko Nuuja, Martti Tuuri ja Kustaa Soini.
4§ Oltermannien ja heidän lautamiestensä tili.
s.24-25
5§ Luettiin seuraavien palovahinkojen pöytäkirjat ja päätettiin korvauksista: talokas Jaakko Matinpoika
Palon riihi, talokas Jaakko Minni, torppari Juho Lönruusin rakennus ym. talokas Juho Ollilan riihi,
torppari Matti Häggin rakennus ym. talokas Juhan Warpulan luhtalato, talokas Juha Nortusen riihen
puolikas, lampuoti Jaakko Knookalan irtaimisto ja talokas Kaarlo Nortuselle osa riihestä sekä torppari
Jaakko Daalkreinin irtaimisto. Yhteensä 2938mk 51p.
Talokas Iisakki Israelinpoika Penttalan kantokasaa ei korvatta.
s.25
6§ Hylättiin esitys apuopettajan tai väliaikaisen kansakoulun perustaminen Waltaalan ,Napuen tai Laurolan
kylään.
s.25
7§ Hylättiin pyyntö Valtaala-Orismalan aseman tien lisähaaran rakentamisesta.
s.26
8§ Päätettiin, että kunnan lainamakasiinin ohralainoja saa maksaa kauroilla 25% ylennyksellä. s.26
9§ Päätettiin, että kunnan laina- ja vaivaismakasiinin lainasta saa puolet uusia.
s.26
10§Hyväksyttiin kestikievarien ja kyytien pidon urakat.
s.26-27
11§Tarkastettiin kruunun verojen ja sakkorahain lyhennysluettelo.
s.27
12§Yhdyttiin kieltolakianomukseen.
s.27-28
13§Tervajoen ja Orismalan asemateiden parannus.
s.28
14§Vaivaisten hoito.
s.28-29
Pöytäkirja 18.12.1887
1§ Veroäyri ja ääntölistan tarkastus.
s.30-31
2§ Valittiin kunnallis- ja vaivaiskassain ja vaivais- ja lainamakasiinin ym. laskujen tarkastajat. s.31
3§ Päätettiin käyttää kunnan osuus viinavararakoista ( 1476 mk 34p ) kansakoulun tarpeisiin. s.31-32
4§ Valittiin kauppias H Konttas hoitamaan kunnan postilaukkua.
s.32
5§ Päätettiin, että polttopuut kansakouluille hakataan tästä eteenpäin kansakoulujen varoilla. s.32
6§ Valittiin kauppias H Konttas pastori Forsmanninin tilalle kansakoulun johtokuntaan. s.32
7§ Valittiin selvityksen antajat Nortulan talon riihenpalon korvauksesta tehtyyn valitukseen. s.32
8§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Matti Juhonpoika Hinttu ja Jaakko Juhanpoika Ritari. s.32-33
9§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Jaakko Juhonpoika Ritarin riihen palosta.
s.33
Pöytäkirja 5.2.1888
1§ Valittiin Israel Waismaa, Juho Niemi ja Heikki Keko uskotuiksi miehiksi tienpidon hietapaikkoja
määräämään.
s.34
2§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
s.34-35
Hevonkoski; Juho Braski, Ikola, Iisakki Mäkikomsi, Kuivila; Jaakko Ritari, Kylkkälä; Mikko Puotu,
Lehmäjoki; Jaakko Koski, Laurola; Juho Turppa, Napue; Juho Killinen,
Orismala; Jaakko Arkkola, Palo; Israel Waismaa, Palhojainen; Isakki Söyrinki, Ritala; Mikko Ritari
vanhee Tuurala; Juho Tuura eli Turja, Ulvila; Juho Ulvinen, Waltala; H E Koski, Wendälä; Sameli
Knuuttila
Yryselä Matti Karlenpoika Ollila.
3§ Luettiin kertomus viljelyslainan käyttelystä ja korkorahastojen tili.
s.35
4§ Valittiin talokas Israel Waismaa antamaan selitys kuvernöörille tarkka-ampuja Juha Juhanpoika
Kortesmäen avustusanomukseen.
s.35

Pöytäkirja 27.2.1888
1§ Luettiin kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivaismakasiinin laskut ilman muistutusta.
s.36
2§ Valittiin kuntakokouksen esimieheksi poismuuttavan kirkkoherra O Forsmanni sijalle talokas Israel
Waismaa ja kunnallislautakunnan esimieheksi edesmenneen M Sevonin tilalle Jaakko Jaakonpoika Kiltinen.
Talokas Israel Waismaa valittiin lisäksi kassanhoitajaksi. Päätettiin lautakuntien esimiehistä ja palkkioista.
s.36-37
3§ Tarkastettiin asevelvollisten luettelo. Yksi hylättiin.
4§ Päätettiin maksaa Tervajoen ja Lehmäjoen viemärien tarkastuksista johtuvat kustannukset. s.37
5§ Hyväksyttiin ompelija Kustaa Minellin ja itsellisen Matti Wälmän palovahinkokorvaus. s.37
6§ Korotettiin kunnan lainamakasiinin päällysmiehen ja mittarien palkkioita.
s.37-38
7§ Kunta kieltäytyi ajamasta hirsiä Lehmäjoen kansakoululle.
s.38
8§ Ostettiin kansakoululle polttopuut julkisella huutokaupalla.
s.38-39
Pöytäkirja 14.5.1888
1§ Vanhan kirkon luona olevan lauttasillan korjaus.

s.40

Pöytäkirja 15.7.1888
1§ Valittiin talokkaat Israel Waismaa ja Juha Joonaanpoika Luoma edustamaan kuntaa oikeudessa Nortusen
riihenpalon korvauksesta syntyneessä riidassa.
s.41
2§ Lakkautettiin osa kiertokouluista.
s.41-42
3§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Matti Nuujan luhtaladon palosta.
s.42
4§ Valittiin Juha Turpan tilalle lainamakasiinin mittariksi talokas Iisakki Israelinpoika Penttala
s.42
5§ Pysyttiin päätöksessä maksaa korvaus Tervajoen viemärin tarkastuksesta johtuvat kustannukset.
s.42
6§ Isonkyrön kauppayhtiölle myönnettiin lupa pitää kaupan B-sarjan vähemmän vaarallista myrkkyä.
s.42
Pöytäkirja 12.8.1888
1§ Myönnettiin lupa pitää kaupan B-sarjan vähemmän vaarallista myrkkyä seuraaville maakauppiaille:
s.43
G Wörlund Ventälän kylä, Herman Konttas Palon kylä, Juho Konttas Ritaalan kylä,
Herman Koski Valtaalan kylä, Niilo Kiltinen Tuuralan kylä, Matti Sippola Palhojaisten kylä
Cederberg Lehmäjoen kylä ja Ylihärmän kauppayhtiö Lehmäjoen kylä.
Pöytäkirja 26.8.1888
1§ Talokas Jaakko Kiltilä valittiin antamaan selitys kuvernöörille tarkka-ampujan vaimon Sanna Loviisa
Löfgrenin avustusanomukseen.
s.44
2§ Valittiin Juha Iisakinpoika Niemi kunnan edustajaksi Marjedahlin kirkkoherran virkatalon tarkastukseen
s.44

Pöytäkirja 1.10.1888
1§ Hyväksyttiin uuden kirkon rakennuslainan, kunta-, vaivais- ja palorahaston sekä vaivais- ja lainamakasiinin
tilit
s.45
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 1,5 kappaa mieheltä ja 1 kappaa naiselta rukiissa sekä 0,5 kappaa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyytitsemismaksuun muista, paitsi virkataloista 9 mk 12 penniä

manttaalista ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalista. Palorahaa 1,5 mk 1000mk vastuusummasta.
s.45
3§ Oltermannien ja lautamiesten tilit.
s.45
4§ Valittiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kuntakokouksen esimieheksi talokas Israel Waismaa ja varalle
talokas Matti Konttas. Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin talon omistaja Jaakko Kiltilä, varalle
talokas Kustaa Rautio ja jäseniksi talokkaat Mikko Puotu, Matti Tuuri, Antti Talso Jaakko Maunuksela,
Jaakko Karhu, Matti Juhonpoika Turppa, Kustaa Pispa, Matti Renkoo, Herman Luoma ja Edvard
Björkenheim.
Kunta- ja vaivaiskassain rahaston hoitajaksi valittiin talokas Juha Waismaa.
s.45-46
5§ Veroäyri- ja ääntölistan sekä takseerinki lengin tekoon valittiin kunnallislautakunnan jäsenten lisäksi
talokas Jeremias Puihola eli Peräsarka Untamalasta.
s.46
6§ Paloapukomiteaan valittiin esimieheksi talokas Iisakki Penttala eli Waismaa ja jäseneksi viidenteen
piiriin talokas Matti Försti.
s.46
7§ Päätettiin ostaa pitäjän lainamakasiiniin vaaka ja päätettiin vastaanotettavan viljan painorajat.
s.46
8§ Päätettiin jättää kirkonsilta paikalleen talveksi. Silta puretaan vasta keväällä.
s.46
9§ Lossimiehen tahi färikaran ammatti päätettiin tarjota huutokaupalla,
s.46
10§Päätettiin maksaa Nortulan riihenpalosta aiemmin päätetty korvaus, jos vastapuoli siihen tyytyy.
s.46
11§Valittiin henkilöitä keräämään lahjoituksia Vaasan suomalaisen yksityislukion viidennen luokan ylläpitoon
s.46-47
12§Valittiin kanttori Jaakko Passisen tilalle kansakoulun johtokuntaan kirkkoherra G Durchman.
s.47
13§Valittiin Matti Konttaan tilalle vaivaismakasiinin mittarin toimeen Matti Reini.
s.47
14§Siirrettiin jäännös kirkon rakennuslainan kuoletukseen kerätyistä rahoista kuntakassaan. s.47
15§Myönnettiin Matti Monoselle palovahinkokorvausta rakennuksesta.
s.47
16§Kauppias J Koskiselle myönnettiin lupa pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.47-48
17§Annettiin lumiaarran ajo kolmeksi vuodeksi seuraaville: Matti Pikka, Juho Taipale ja Juha Knuuttila.
s.48
18§Valittiin vaivaistenhoitajia.
s.18
Pöytäkirja 15.11.1888
1§ Annettiin vankien kuljetus ja hoito kolmeksi vuodeksi Juha Perttilälle ja Isak Pollarille.
2§ Valittiin Kustaa Rautio Antti Erkkilän tilalle pitäjän lainamakasiinin päällysmieheksi.
3§ Valittiin Juha Luoma anomaan Lehmäjoen perkaustutkimusvaroja takaisin valtiolta.
4§ Israel Waismaa valittiin antamaan selvitystä tienhoitoasiassa.

s.49
s.49
s.49
s.49-50

Pöytäkirja 2.12.1888
1§ Päätettiin valittaa eräästä sairaanhoitomaksusta.

s.50

Pöytäkirja 27.12.1888
1§ Käsiteltiin eräitä verovalituksia.
s.50
2§ Hyväksyttiin Orisbergin tehtaan ja pitäjän myllyjen manttaaliarvo teiden ja siltojen kunnossapitoa varten
s.51-52
3§ Valittiin Matti Turppa, Matti Mielty ja Jaakko Löyttymäki eräiden tilien tarkastajaksi. s.52
4§ Päätettiin, että laina- ja vaivaismakasiinin lainoista puolet saa uusia mutta korot ja toinen puoli on
maksettava.
s.53
5§ Valittiin kuntaan postisäästömerkkien myyjät.
s.53
6§ Hyväksyttiin viljelyslainan tilit.
s.53

7§ Valittiin viljelyslainatoimikunnan jäsenet.
s.53
8§ Päätettiin hankkia kansakoulujen polttopuut huutokaupalla.
s.53
9§ Sallittiin opettajan käyttää eräitä kansakoulun huonetiloja.
s.53
10§Tervajoen ja Orismalan asemateiden parannus.
s.53-54
11§Valittiin kauppias Gabriel Wörlund hoitamaan kunnan postia.
s.54
12§Valittiin Juha Niemi ja Juha Katila uudelleen kansakoulun johtokuntaan.
s.54
13§Evättiin keisarin stipendirahojen käyttö kansakoulun korjaukseen.
s.54
14§Myönnettiin Maria Luamaselle palovahinkokorvausta.
s.54-55
15§Lossimiehen tahi färikaran ammatti päätettiin antaa vähimmän vaativalle Matti Palmille. s.55
16§Tervajoen asematien hoito annettiin Israel Rintatalolle ja Orismalan asematien hoito Juha Katilalle.
s.55-56
17§Valittiin kansakoulujen polttopuiden toimittajat.
s.56
Pöytäkirja 6.1.1889
1§ Valittiin selityksen antaja eräästä sairaalalaskusta.

s.57

Pöytäkirja 27.1.1889
1§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitusta varten.
2§ Luettiin sakkorahain lyhennysluettelo.

s.57-58
s.58

Pöytäkirja 10.2.1889
1§ Annettiin lausunto kuvernöörille eräästä valituksesta.

s.58

Pöytäkirja 5.3.1889
1§ Luettiin ja tarkastettiin asevelvollisten luettelo.

s.59

Pöytäkirja 11.3.1889
1§ Tarkastettiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina ja vaivaismakasiinien tilit. Samalla
päätettiin periä takaisin eräitä sairaalamaksuja.
s.60
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari sekä
varalle Jaakko Laurila, Matti Soini.
s.60
3§ Kunta- ja vaivaiskassain rahoitusvajeen täyttämiseksi päätettiin myydä kunnan lainamakasiinista
150 tynnyriä ohraa, loput vajeesta lainataan.
s.60-61
4§ Kunnan rahastonhoitajan toimi yhdistettiin kunnallislautakunnan esimiehen toimeen. s.61
5§ Päätettiin kunnan asiakirjojen lunastuspalkkioista.
s.61
6§ Päätettiin vaivaismakasiinin portaiden rakentamisesta.
s.61
7§ Päätettiin siirtää leikkaushuone vanhan kirkon luo.
s.62
8§ Myönnettiin kauppias Isak Taanoselle vähemmän vaarallisten myrkyllisten aineiden myyntioikeus.
s.62
9§ Keskusteltiin Lehmäjoen koulua varten hakattujen hirsien kohtalosta.
s.62
Pöytäkirja 22.4.1889
1§ Käsiteltiin Juha Tuuran ja Herman Turjan valituksia myllyjen verotuksesta.
2§ Annettiin lausunto Palhojaisten Peltolan myllyn asiassa.
3§ Päätettiin valittaa mustasaarelaisten toimista kalastusasioissa.
4§ Peruttiin ohrien myynti kunnan lainamakasiinista alhaisen hinnan vuosi.
5§ Palokassasta kuntakassaan otetulle lainalle päätettiin maksaa korkoa 4%
6§ Myönnettiin kauppias Isakki Taanoselle rakennuslupa.

s.63
s.63-64
s.64
s 64-65
s.65
s.65

Pöytäkirja 10.6.1889
1§ Päätettiin valittaa Halkonevan tien riita-asiassa.
s.66
2§ Päätettiin maksaa talokas Jaakko Mäelle palovahinkokorvausta
s.66-67
3§ Valittiin Herman Komsi edustamaan kuntaa Halkonevan tien korjausasiassa.
s.67
4§ Valittiin edesmenneen Jaakko Maunukselan tilalle kunnallislautakuntaan Jaakko Mäki-Valtari
5§ Puollettiin piika Maria Jaakontytär Mäenpään kunnialahja-anomusta.
6§ Päätettiin anoa eräälle heikkomieliselle hoitopaikkaa Heikkomielisten parannuslaitoksesta Vanhasta
Vaasasta. s 67
7§ Annettiin lausunto kauppias Isak Taanosen rakennuslupa-asiassa.
s.67-68
Pöytäkirja 7.7.1889
§1 Päätettiin lähettää kunnan lainamakasiinissa olevat kaurat Vaasaan myytäväksi, koska itävyys oli huono
s.69-70
2§ Päätettiin, että puustelleilta ja muilta, joilla ei ole osuutta kunnan lainamakasiiniin kannetaan osuus rahana
s.70
3§ Peruttiin edellisessä kokouksessa päätetty heikkomielisen hoitopaikan anomus, koska potilas oli parantunut.
s.70
Pöytäkirja 1.10.1889
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen tilit.
s.71
2§ Päätettiin käyttää vuoden 1887 viinaverorahoista ( 1478,18 mk) 400 mk Waltaalan korkeamman
väliaikaisen kansakoulun perustamiseen ja loput opettajien palkkaukseen ja koulun tarpeisiin.
s.71
3§ Käsiteltiin tulevan vuoden talousarvio ja päätettiin veroista.
s.71-72
4§ Päätettiin verotuksen perusteista.
s.72
5§ Valittiin komitea tekemään veroäyri- ja ääntölistat.
s.72
6§ Valittiin talokas Mikki Eroo kunnallislautakuntaan talokas Mikki Puodun tilalle.
s.72
7§ Kylän oltermannien ja niiden lautamiesten tili- ja sakkorahoja ei ollut.
s.72
8§ Päätettiin lainamakasiiniin otettavan viljan painorajoista.
s.73
9§ Päätettiin kantaa seurakunnan lainamakasiiniin kauroja 48 kappaa manttaalilta.
s.73
10§Päätettiin anoa kuvernööriltä toimia rauhattomuuden poistamiseen kunnasta. Erityisesti kestikievarien
oluen ja apteekin päihdyttävien aineiden myynti herättivät arvostelua.
s.73-74
11§Päätettiin, että koiria ei veroteta.
s.74
12§Hyväksyttiin komitean ehdotus rakennusjärjestyksestä maalla.
s.74
13§Valittiin komitea laatimaan uutta kyläasetusta.
s.74
14§Järjestettiin uudelleenWaltaalan ja Orismalan kiertokoulupiirit.
s.74
15§Päätettiin tarjota färimiehen ammatti vähimmän vaativalle.
s.75
16§Päätettiin valittaa erään sotapalveluksessa olevan miehen perheen elatusmaksusta.
s.75
17§Pitäjän lainamakasiinin kirjurin toimeen valittiin Matti Turppa ja mittareiksi Kustaa Tuura ja Juho Palo.
s.75
18§Myönnettiin palovahinkokorvaus Oskar Luoman riihen palosta.
s.75-76
19§Myönnettiin talokas Jaakko Ollilalle palovahinkokorvaus.
s.76
20§Valittiin pastori N. E. Vainio, kanttori Jaakko Passinen ja opettaja Olli Lehto laatimaan lainakirjaston
säännöt. s.76
21§Päätettiin tehdä muutoksia palo-ohjesääntöön.
s.76
22§Päätettiin paloruiskujen sijoituspaikoista.
s.76-77
23§Päätettiin kahden hoitolaisen hoidosta.
s.77
Pöytäkirja 20.10.1889

1§ Valittiin kihlakunnanoikeuden lautamiesehdokkaiksi 1) Matti Mielty, Jaakko Kuki vanhee ja Jaakko MäkiValtari 2) Matti Konttas, Juha Palo ja Juha Penttala 3) Matti Turppa, Matti Soini ja Kustaa Rautio
s.78
2§ Erään palovahingon väärä ilmianto.
s.78
3§ Erään heikkomielisen hoito.
s.78-79
Pöytäkirja 24.12.1889
1§ Annettiin lausunto Oskar Luoman palovahinkokorvauksesta.
s.79
2§ Valittiin Juha Waismaa Israel Waismaan tilalle Vaasan suomalaisen lyseon äänivaltaiseksi jäseneksi.
s.79
3§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Juha Taipaleen luhtaladon palosta.
s.80
4§ Erään heikkomielisen hoito.
s.80
5§ Siirrettiin Jaakko Palomäen palovahinkoasia seuraavaan kokoukseen.
s.80
Pöytäkirja 27.12.1889
1§ Luettiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölista ja käsiteltiin sen johdosta tehdyt valitukset. s.81-82
2§ Vallittiin kunnallisten laskujen tarkastajiksi Jaakko Löyttymäki eli Turja, Herman Jolkka ja G. Wörlund.
s.82-83
3§ Päätettiin, että laina- ja vaivaismakasiinin lainoista on puolet lyhennettävä.
s.83
4§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden maan ja hiekan ajosta.
s.83
5§ Annettiin Tervajoen asematien hoito Israel Rintatalolle ja Orismalan asematien hoito Juha Katilalle.
s.83-84
6§ Annettiin kunnan postin kuljetus kauppias Konttaalle.
s.84
7§ Hyväksyttiin viljelyslainan korkorahojen tili.
s.84
8§ Myönnettiin torppari Jaakko Palomäelle palovahinkokorvaus.
s.84
9§ Päätettiin lossimiehen eli färikaran toimen ehdoista ja valittiin toimeen itsellinen Isak Kuusikko.
s.84-86
10§Waltaalan korkeamman väliaikaisen kansakoulun perustaminen.
s.86
11§Erään heikkomielisen hoito.
s.86
12§Vuoden 1888 viinaverorahat ( 1468,22 mk) päätettiin käyttää Waltaalan koulun tarpeisiin. s.86
13§Hyväksyttiin Isonkyrön lainakirjaston säännöt.
s 86-90
14§Vahvistettiin Knaapin jauhomyllyn manttaalimaksu.
s.90
15§Ostettiin kansakouluille polttopuita.
s.90-91
Pöytäkirja 9.1.1890
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä edustamaan kuntaa läänin kyyditystä käsittelevään kokoukseen. s.91-92
2§ Puollettiin kauppias Karlo Kosken anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.92
Pöytäkirja 1.3.1890
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina ja vaivaismakasiinien tilit. s.93
2§ Tarkastettiin kuluvan vuoden kutsuntaluettelo.
s.93
3§ Valittiin kylän johtajat kuluvan vuoden henkikirjoitukseen.
s.93
4§ Päätettiin lainamakasiinin ohrien lainausehdoista.
s.93
5§ Hyväksyttiin uusi kyläasetus ja muutokset paloapuyhdistyksen ohjesääntöön.
s.93
6§ Valittiin lausunnon antaja kauppias H Konttaan verovalitukseen.
s.94-95
7§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Antti Erkkilä.
s.95-96
8§ Valittiin lainakirjaston tilien ja kirjaston tarkastajiksi pastori N. E. Wainio ja talokas Jaakko Knaapi.
s.96
9§ Ostettiin talokas Kustaa Tuuralta 7 kpl kilometripylväitä..
s.96

10§Päätettiin olla perustamatta kuntaan käsiteollisuuskoulua.
11§Päätettiin maksaa opettajan heinämaksut rahana.
12§Valittiin Jaakko Kiltilä nostamaan rokottamisen valtionapurahoja kunnalle.
13§Keskusteltiin kunnan alapäähän perustettavasta ylhäisemmästä kansakoulusta.

s.96
s.96-97
s.97
s.97

Pöytäkirja 26.3.1890
1§ Päätettiin esittää lasku Ylistaron kunnalle Halkonevan tien ja Munakan färin ylläpidosta. s.98
2§ Päätettiin rokottajan apulaisesta ja palkkioista.
s.98-99
3§ Luettiin sakkorahain lyhennysluettelo.
s.99
4§ Määrättiin teatterinäytännöille vero 25 mk päivältä.
s.100
5§ Päätettiin perustaa Palhojaisten kylään korkeampi kansakoulu.
s.100
6§ Waltaalan koulun johtokunta valittiin anomaan opettajan palkka-apurahaa.
s.100
Pöytäkirja 11.5.1890
1§ Päätettiin myydä 100 tynnyriä ohria lainamakasiinista kunnan lisääntyvien menojen kattamiseen.
s.101-102
Pöytäkirja 15.6.1890
1§ Päätettiin perustaa koulu Palhojaisten kylän sijasta Ritaalan kylään, koska sieltä saatiin tilat vuokrattua
Yli-Waron talosta.
s.103
2§ Valittiin Ritaalan koulun johtokuntaan esimieheksi kappalainen Niilo E. Wainio ja jäseniksi Matti
Sippola, Israel Rintatalo, Matti Försti ja Tuomas Keko.
s.103
3§ Päätettiin Ritaalan koulun opettajan palkasta.
s.104
4§ Tyydyttiin Ylistaron kunnan korvaukseen Halkonevan tien ja Munakan ylikulun riita-asiassa.
s.104
5§ Päätettiin kunnallislautakunnan holhottavilta perittävistä maksuista.
s.104-105
6§ Päätettiin myydä huutokaupalla ohria kunnan lainamakasiinista.
s.105
Pöytäkirja 22.6.1890
1§ Päätettiin anoa kuntaan vakinaista apteekkia.

s.106

Pöytäkirja 8.9.1890
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä makasiinien ja lainakirjaston tilit. s.107
2§ Päätettiin tulevan vuoden verotuksen perusteista.
s.107
3§ Esitettiin tulevan vuoden meno- ja tuloarvio ja päätettiin veroista.
s.107-108
4§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan tekijät.
s.108
5§ Päätettiin lakkauttaa kiertokoulut ja perustaa tilalle kyläkouluja.
s.108-109
6§ Valittiin Waltaalan koulun johtokuntaan Jaakko Liimakka, Mikki Katila, Jaakko Waltari, Mikki Erkkilä,
Kustaa Rautio ja H. E. Koski.
s.110
7§ Valittiin Ikolan koulun johtokuntaan jäseneksi Juha Waismaa.
s.110
8§ Päätettiin tarjota Halkonevan tien kunnossapito urakalla.
s.110
9§ Päätettiin esittää uusittu kyläasetus ja paloapuyhdistyksen johtosääntö kihlakunnanoikeuden
vahvistettavaksi.
s.110-111
10§Valittiin valtiopäivämiesten valitsijamiehiksi Israel Waimaa, Jaakko Kiltilä, Jaakko Mullo ja
Matti Mielty sekä varalle Juha Trombar ja Jaakko Ritari.
s.111
11§Kylän oltermannien ja niiden lautamiesten tili- ja sakkorahoja oli 57 penniä.
s.111
12§Käsiteltiin urakkatarjoukset kestikievarien pidosta ja hollikyydeistä.
s.112
13§Anottiin 3000 mk lainaa yleisistä varoista maanviljelyksen parantamiseen.
s.112-113
14§Myönnettiin Juha Konttaalle palovahinkokorvaus luhtaladon palosta.
s.113
15§Päätettiin maksaa Marjedahlin kirkkoherran virkatalon korjaus rahana.
s.113

16§Päätettiin lainamakasiiniin otettavan viljan painorajoista.

s.114

Pöytäkirja 12.11.1890
1§ Hyväksyttiin lainamakasiinin ohrien myynti Vaasan uudelle olutpanimolle.
2§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä erääseen vaivaisapuvalitukseen.

s.115
s.115

Pöytäkirja 9.11.1890
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä kiertokoulujen lakkauttamispäätöksestä tehtyyn valitukseen.
s.116
2§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Jaakko Ritarin ja Juho Perttulan tulipaloista.
Perttulan palon sytyttäjiä vaadittiin edesvastuuseen.
s.116-117
3§ Peruttiin 8.9.1890 tehty 3000 mk laina-anomus.
s.117
Pöytäkirja 7.12.1890
1§ Päätettiin lähettää kiitos professori J.R. Danielsonille Suomen kansan ja maan oikeuksien puolustamisesta.
s.118
Pöytäkirja 27.12.1890
1§ Tarkastettiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölista ja käsiteltiin sen johdosta tehdyt valitukset.
s.119
2§ Valittiin toimikunta selvittämään vaivaistalon perustamistarvetta kuntaan.
s.119-121
3§ Luovuttiin ns. vaivaismajan perustamisesta kuntaan.
s.121
4§ Kunnallisia tilejä tarkistamaan valittiin Iisakki Taano, Herman Jolkka ja Gustav Hägglund.
s.120
5§ Päätettiin hankkia paloruisku Waltaalan kylän Kortinluoman torpille.
s.120
6§ Päätettiin kantaa palorahaa 50 penniä 1000 markalta.
s.120
7§ Käsiteltiin Perttulan palon sytyttäjien edesvastuuta.
s 210-121
8§ Valittiin kauppias Isak Taano hoitamaan kunnan postin kantoa.
s.121
9§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden parantamisesta.
s.121
10§Annettiin Tervajoen asematien hoito Jaakko Nyyssölle.
s.121-122
11§Annettiin uuden proomin rakentamisurakka Matti Hermanninpoika Koskelle 124 markalla.
s.122
12§Ostettiin Matti Rinnalta lankkuja färin sillan korjaamiseen.
s.122
13§Ostettiin kansakouluille polttopuut tulevaksi talveksi.
s.123
14§Valtuutettiin Jaakko Kiltilä nostamaan rokottamisen valtionapurahat.
s.123
15§Vaadittiin lainamakasiiniin lainoja takaisin uusien metristen mittojen käyttöönoton vuoksi.
s.123-124
16§Valtiopäiväedustajalta toivottiin toimia alkoholijuomien valmistamisen ja myynnin rajoittamiseksi.
s.124-125
17§Vuoden 1889 viinarahoista (1484,85 mk) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja
loput kansakoulujen tarpeisiin.
s.125
18§Luettiin viljelyslainan tilit ilman muistutuksia.
s.125

Pöytäkirja 4.3.1891
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina ja vaivaismakasiinien tilit.
2§ Tarkastettiin kuluvan vuoden kutsuntaluettelo.
3§ Valittiin kylän johtajat kuluvan vuoden henkikirjoitukseen.
4§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Antti Erkkilä.
5§ Päätettiin lainata lainamakasiinista ohria.
6§ Poistettiin färjäri Jaakko Björnin veroäyrit.

s.126
s.126
s.126-127
s.127
s.127
s.127

7§ Valittiin lainakirjaston ja sen tilejä tarkistamaan pastori N. E. Wainio ja kanttori J Passinen.
s.127
8§ Myönnettiin Jaakko Yli-Soinille ja Iisakki Lammille oikeus pitää kaupan vähemmänvaarallisia
myrkyllisiä väri- ja maaliaineita.
s.128
9§ Anottiin Tervajoen aseman nimen muutosta Isonkyrön asemaksi.
s.128

Pöytäkirja 5.4.1891
1§ Luettiin kruunun verojen ja sakkorahain luettelot.
2§ Erään heikkomielisen hoito.

s.129
s.129-130

Pöytäkirja 23.5.1891
1§ Päätettiin perustaa kuntaan vaivaistalo.
2§ Keskusteltiin lääkärin palkkaamisesta kuntaan.
3§ Kunta ei ottanut Lehmäjoen tietä yhteiseen kunnan jakoon.
4§ Kunnan vanhaa proomia tarjottiin myyntiin.

s.130-131
s.131
s.131-132
s.132

Pöytäkirja 5.7.1891
1§ Vanhan kirkon vartijalle luovutettiin asunto.
s.133
2§ Ei suostuttu Tuomas Sakspärin palovahinkopyyntöön koska omaisuutta ei oltu vakuutettu. s.133
Pöytäkirja 30.8.1891
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitys eräästä vaivaishoitomaksusta tehdystä valituksesta.
s.134
2§ Vaasan suomalaiselle yksityislyseolle ei myönnetty rahoitusta.
s.134-135
Pöytäkirja 5.10.1891
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä makasiinien ja lainakirjaston tilit. s.136
2§ Veroäyri- äänilistojen perusteet pidettiin ennallaan.
s.136
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 2 kappaa mieheltä ja 1 kappa naiselta rukiita sekä 0,5 kappaa ohria kultakin tulo- ja
varallisuusveroäyriltä sekä 20 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyyditsemismaksuun muista, paitsi virkataloista 7 mk 70 penniä
manttaalista ja muihin maksuihin 24 markkaa manttaalista sekä 3 litraa kauroja kultakin kiinteäveroäyrilta.
s.136
4§ Valittiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kuntakokouksen puheenjohtajaksi talokas Israel Waismaa ja
varapuheenjohtajaksi talokas ja lautamies Matti Konttas. Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin
talokas Jaakko Kiltilä, varalle talokas Kustaa Rautio ja jäseniksi Jaakko Ritari, Isak Komsi, Juha Taipale,
Matti Waltari, Iisakki Karhu ( Orismala) , Edvard Björkenheim, Antti Erkkilä, Jaakko Pispa,
Iisakki Karhu ( Lehmäjoki ), Matti Saari, Matti Köykkä ja Antti Haani.
s.136-137
5§ Veroäyri- ja äänilistojen tekijöiksi valittiin kunnallislautakunnan jäsenet.
s.137
6§ Vaivaismakasiinin päällysmieheksi valittiin Jaakko Hjerppe ja mittareiksi Wilhelm Pukkinen.
s.137
7§ Lainamakasiinin mittariksi valittiin talokas Jaakko Turja.
s.137
8§ Vaivaistalon rakentamista päätettiin siirtää.
s.137
9§ Keskusteltiin lääkärin palkkaamisesta yhdessä Ylistaron ja Vähänkyrön kuntien kanssa. s.138
10§Piirilääkärin kuntakäynnistä luovuttiin.
s.139
11§Kylien oltermannien ja niiden lautamiesten sakkorahoja ei ollut.
s.139
12§Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoista: ruis 65 kg/hl, ohra 55,25 kg/hl ja kaura 47,6 kg/hl
s.139

13§Erään mielisairaan hoito.
14§Ikolan kansakoulun kivijalan korjaus.
15§Alapään koulurakennuksen osto ( Rengolan maalaistalo 6000 mk ).
16§Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoito
17§Annettiin vankien kuljetus ja hoito kolmeksi vuodeksi Juho Perttilälle.
18§Annettiin lumiaarran ajo kolmeksi vuodeksi Matti Pikalle ja Siimon Maunukselalle.

s.139
s.139
s.140
s.140
s.140
s.140

Pöytäkirja 21.12.1891
1§ Hyväksyttiin ensi vuohen veroäyri- ja ääntölista.
s.142
2§ Vuoden 1890 viinaverosta ( 1479,43 mk) käytetään 300 mk kätilöimen palkkaan ja
loput kansakoulujen tarpeisiin
s.142
3§ Valittiin kerääjät keräykseen Venäjän nälkäänäkeville. Samalla päätettiin kerätä myös Oulun läänin hätää
kärsiville.
s.142-143
4§ Alapään kansakouluksi ostettiin Sippolan talo.
s.143
5§ Kunnallisten tilien tarkastajiksi valittiin Iisakki Taanonen, Kustaa Hägglund ja Jaakko Korvola.
s.143-144
6§ Postin kuljetus ja hoito annettiin kauppias Iisakki Taanoselle.
s.144
7§ Hyväksyttiin viljelyslainan tilit.
s.144
8§ Valittiin viljelyslainatoimikunnan jäseniksi Jaakko Turja pj. Juho Luoma, Juho Niemi,
Jaakko Mäki-Waltari ja Herman Munkki.
s.144
9§ Päätettiin vaivais- ja lainamakasiinin lainojen takaisinmaksusta.
s.145
10§Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan rokotuksen valtionapurahat.
s.145
11§Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitys Herman Tervarannan ja Matti Åbergin sotilasapumaksujen
valituksiin.
s.145
12§Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä kunnan vaivaishoidon ohjesäännöstä.
s.145
13§Valittiin selityksen antaja Raippaluodon kunnan postimestarimaksusta.
s.145-146
14§Terveydenhoito-ohjesäännön laatiminen.
s.146
15§Myönnettiin torpan leskelle Maria Hakolalle palovahinkokorvaus riihen palosta.
s.146
16§Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoidosta.
s.146-147
17§Ritaalan eli Alapään koulun johtokunnalle annettiin valtuudet hoitaa Sippolan koulutalon asioita.
s.147
18§Erään sairaan hoitoavustus.
s.147
19§Päätettiin hankkia uusi vene vanhan kirkon luo.
s.147
20§Ostettiin kouluille polttopuut.
s.148
21§Keskusteltiin lääkärin palkkauksesta ja maatalouslainan otosta.
s.148
Pöytäkirja 1.3.1892
1§ Tarkastettiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina- ja vaivaismakasiinien tilit.
Samalla päätettiin periä takaisin eräitä maksuja
s.150
2§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo eräin huomautuksin.
s.150
3§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Antti Erkkilä.
s.150
4§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitusta varten.
s.152
5§ Valittiin Herman Komsi Sameli Knuuttilan tilalle Ikolan koulun johtokuntaan.
s.152
6§ Otettiin 3000 mk laina maanviljelyslainarahastosta.
s.152-153
7§ Päätettiin palkata lääkäri yhdessä Vähänkyrön kunnan kanssa.
s.153
8§ Päätettiin kerätä lääkärin palkkaan 25p hengeltä.
s.153-154
9§ Käsiteltiin eräitä sotilasapuhakemuksia.
s.154
10§Valittiin selityksen antajat Lehmäjoen tieasiaan.
s.154-155
11§Hylättiin Nortulan talon osto Waltaalan kouluksi.
s.155
12§Päätettiin rakentaa Alapään koulu pohjoispuolelle jokea.
s.157

Pöytäkirja 24.4.1892
1§ Tarkastettiin kruununverojen ja sakkorahain lyhennysluettelo.
s.158
2§ Keskisuomalaisten viljelijöiden anomusta kruunun maiden yksityistämisestä ei puollettu. s.158
3§ Päätettiin myydä viljaa lainamakasiinista kunnan rahakassan kartuttamiseen.
s.158
4§ Puollettiin kauppias Kustaa Hägglundin anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.158-159
Pöytäkirja 8.5.1892
1§ Tarkastettiin ja hyväksyttiin Alapään koulun johtokunnan toimet.
2§ Waltaalan koulun asian annettiin raueta.
3§ Päätettiin anoa valtion apurahaa Lehmäjoen perkaamiseen.
4§ Valittiin toimikunta anomaan valtionapua lääkärin palkkaamiseen.

s.159-160
s.160
s.160
s.160

Pöytäkirja 19.6.1892
1§ Isak Penttala valittiin edustamaan kuntaa Palhojaisten ja Yryselän kylien isojaon täydennyskokoukseen.
s.161
Pöytäkirja 10.7.1892
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä Waltaalan koulun rakentamisasiassa.
2§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Kannaston talon vuokraajalle Jaakko Kartanolle.

s.162-163
s.163

Pöytäkirja 5.9.1892
1§ Kolerasairashuoneen perustamista ei katsottu tarpeelliseksi. Kyliin valittiin terveydenhoidon tarkastajia.
s.164-165
2§ Käsiteltiin lausuntoa Amerikkaan muuttaneiden perheiden epäkohdista. Toivottiin hallitukselta toimia
irtolaisten oman maan saamiseksi nevoja kuivaamalla.
s.165
3§ Valittiin Isak Penttala antamaan selitystä Jaakko Kartanon palovahinkokorvauksesta. s.165-166
4§ Päätettiin anoa valtiolta 15000 mk lainaa Waltaalan ja Alapää koulujen rakentamiseen. s.166-167
Pöytäkirja 4.10.1892
1§ Hyväksyttiin vaivais- kunta- ja palorahakassojen sekä vaivaismakasiinin tilit.
s.168
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 10 litraa mieheltä ja 5 litraa naiselta rukiita sekä 3 litraa ohria muilta paitsi
kiinteäveroäyreiltä sekä 15 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyyditsemismaksuun muista paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneenhyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 24 markkaa
manttaalista
s.168
3§ Valittiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölistojen tekijät.
s.168-169
4§ Kylien oltermannien ja niiden lautamiesten sakkorahoja ei ollut.
s.169
5§ Valittiin toimikunta selvittämään kunnan haltuun tulleen pitäjäntuvan uutta sijoituspaikkaa.
s.169-170
6§ Puollettiin isäntäyhdistyksen perustamista.
s.170
7§ Lainamakasiinin viljan painorajoiksi määrättiin; ruis 61,818 kg/hl, ohra 53,94 kg/hl ja kaura 46,363 kg/hl
s.170
8§ Kuvernöörin kiertokirjeen perusteella keskusteltiin katovuoden vaikutuksista. Vuoden tulo on ollut alle
kolmannes normaalista ja itävyys on heikko. Kevätkylvöihin tarvitaan 1000 hl ohria ja 9000 hl kauraa,
jotka pitäisi saada lainaksi, koska rahaa ei ole. Työttömille toivottiin valtiolta töitä jokien perkauksesta
ja nevojen kuivauksesta.
s.170-171
9§ Juha Sippolan navetan palon korvaus evättiin.
s.171-172

10§Päätettiin aloittaa Alapään koulun rakentaminen. Valittiin rakennustoimikunta asiaa hoitamaan.
s.172
11§Viljelyslainaa ei uusittu.
s.172
12§Lainamakasiinin kirjuriksi valittiin Matti Turppa ja mittareiksi Jaakko Turja ja Juho Palo. s.172
13§Kunnallislautakunnan esimiehelle hankittiin telefooni.
s.172
14§Tervajoen asematien hoito annettiin Jaakko Nyyssölle ja Orismalan tien hoito Jaakko Mäki-Waltarille.
s.173
15§Kiellettiin pyykin pesu färin sillalla, koska se aiheuttaa vaaratilanteita.
s.173-174
16§Torjuttiin erään sairaan hoitoavustus.
s.174
17§Päätettiin maksaa Lehmäjoen ja Tervajoen perkaushakemuskustannukset kunnan kassasta. s.174-175
18§Sairaiden hoitoasiat
s.175
Pöytäkirja 23.10.1892
1§ Päätettiin ottaa 10000 mk laina työttömyyden hoitoon.
2§ Pitäjäntupa päätettiin korjata entisellä paikallaan.
3§ Lainamakasiiniin päätettiin kantaa 3 litraa kauroja kultakin manttaaliäyriltä.
4§ Valittiin Israel Waismaa antamaa selitystä Waltaalan koulun rakennuslaina-asiassa.
5§ Hyväksyttiin Wälmälän riihen palon arviokirja.

s.176
s.177-178
s.179
s.179
s.179-180

Pöytäkirja 14.11.1892
1§ Valittiin lautamiesehdokkaiksi seuraavat 1) lautamies Matti Mielty, Jaakko Korvola, ja
Matti Matinpoika Mielty 2) lautamies Matti Turppa, Kustaa Rautio ja Matti Soini
3) lautamies Matti Konttas, Jaakko Kleemola ja Abram Pukkinen.
s.180-181
2§ Jaakko Knaapi valtuutettiin anomaan valtion varoja Tervajoen ja Tervanevan kuivatukseen.
s.181
3§ Jaettiin keräyslistat ja määrättiin kyliin kerääjät Oulun läänin nälänhätää kärsiville.
s.181-182
Pöytäkirja 27.11.1892
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä valitsijamieheksi kokoukseen, jossa valitaan asiamiehet hätäaputoimikuntaan.
s.183
Pöytäkirja 27.11.18922§
1§ Hyväksyttiin maanviljelyslainan ja sen varakassan tilit.
s.184
2§ Päätettiin hankkia Ikolan ja Waltaalan kouluille polttopuita.
s.184
3§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin sen muutosvaatimukset.
s.184
4§ Vuoden 1891 viinaverosta (1472,92 mk) käytetään 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput koulujen
tarpeisiin. s.181
5§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan rokotuksen valtionapurahat.
s.185
6§ Käsiteltiin vaivaisten ja orpolasten hoitosopimuksia ja tarkastuksia.
s.185-186
7§ Sairashuoneiden perustamista kuntaan ei katsottu vielä tarpeelliseksi.
s.186-187
8§ Valittiin kuntaan hätäavun paikallistoimikunta.
9§ Käsiteltiin eräs sairaanhoitoanomus.
s.187
10§Vahvistettiin valitusten vuoksi uudelleen koulujen rakentamisen 15000 mk lainapäätös. s.187
11§Jaakko Turja valtuutettiin nostamaan kunnalle 3000 mk maanviljelyslainan.
s.188
12§Käsiteltiin räättärin palkan maksua.
s.188
13§Juha Minnille eli Wennälle myönnettiin palovahinkokorvaus.
s.188-189
14§Päätettiin, että vaivais- ja lainamakasiinin lainat saa uusia mutta korot on maksettava. s.189
15§Päätettiin kunnan postin hoidosta.
s.189-190
Pöytäkirja 6.2.1893

1§ Valittiin Henrik Fontell Isonkyrön ja Vähänkyrön pitäjäin yhteiseen kunnanlääkärin virkaan.
s.191
2§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan valtiolta kunnalle myönnetty 4000 mk lainan.
s.191-192
3§ Käsiteltiin Tulisalon riihen palon korvausta ja sen syttymissyytä.
s.192
4§ H. Konttas valittiin uudelleen Ikolan koulun johtokuntaan.
s.192
5§ Käsiteltiin Alapään koulurakennuksen hirsien hankintaa.
s.192-193
6§ Hyväksyttiin pitäjäntuvan korjauksen urakkatarjoukset.
s.193
Pöytäkirja 6.3.1893
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivaiskassan, lainamakasiinin ja palorahakassan tilit.
s.194
2§ Valittiin kunnan tilien tarkastajiksi Jaakko Korvola eli Kuki, Matti Kujala ja Karlo Koski. s.194
3§ Valittiin kylien johtajat henkikirjoitukseen.
s.194-195
4§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
s.195
5§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari.
s.195
6§ Muutettiin viljelyslainarahaston ohjesääntöä.
s.195-196
7§ Päätettiin hätäapulainan lainausehdoista.
s.196
8§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitys Oskar Branderin verovalitukseen.
s.197-198
9§ Erään sairaalamaksuriidan annettiin raueta.
s.198
10§Valittiin toimikunta valvomaan pitäjäntuvan korjausta.
s.198
11§Puollettiin kauppias Jaakko Soinin anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.198
12§Myönnettiin eräälle mykälle avustus opiskeluun Vähänkyrön mykkäkoulussa.
s.198-199
13§Ostettiin Waltaalan ja Ikolan kouluille polttopuut.
s.199
14§Päätettiin rakentaa Alapään koulun päärakennus ensi keväänä vesikattoon saakka.
s.199
15§Waltaalan koulun johtokuntaan valittiin kirkkoherra G. Durchmanin sijaan kappalainen Vainio.
s.199
16§Kustaa Pertulle myönnettiin rakennuksen siirto- ja rakennuslupa.
s.200
17§Käsiteltiin färin sillan korjaustarvikkeiden hankintaa.
s.200
Pöytäkirja 17.4.1893
1§ Päätettiin ostaa Valtaalan kouluksi Matti Ahlqvistilta 5/36 osaa Nortulan taloa 6300 markalla.
s.200
2§ Sairashuoneen perustamistarvetta ei katsottu olevan.
s.201
3§ Vuokrattiin opettaja O Lehdolle lehmälaitumeksi vanhan kirkon luona oleva saari ja rantatöyrää.
s.201-202
4§ Valittiin lainakirjaston ja tilien tarkastajiksi pastori Vainio ja kanttori Passinen.
s.202
5§ Valittiin komitea laatimaan uutta tonttijärjestystä hiljattain palaneelle Hevonkosken kylälle.
s.202
6§ Kirkkoherra Durchman ja talokkaat Juho ja Matti Tuuri valittiin vastaanottamaan lahjoituksia
Hevonkosken kylän asukkaille kylän tulipalon johdosta.
s.202
7§ Käsiteltiin pitäjäntuvan korjausasiaa.
s.202
Pöytäkirja 1.5.1893
1§ Päätettiin maksaa palovahinkokorvaus seuraaville Hevonkosken kylän asukkaille: Sofia Hopalle10610 mk,
Jaakko Taanoselle 6157 mk, Matti Pikalle 5572 mk, Susanna Pikalle 2610 mk, Matti Mulloselle 479 mk,
Matti Saarelle 18 mk ja Juha Pikalle 4 mk. Yhteensä 25451 mk
s.203-204
2§ Päätettiin anoa lainaa palovahinkokassaan 10000 mk edellisten korvausten maksamiseen. s.204-205
3§ Käsiteltiin Hevonkosken kylän uutta tonttijärjestystä. Asian annettiin raueta jyrkän vastustuksen vuoksi.
s.205
4§ Määrättiin kaikki tulisijat siirrettäviksi pois navetoista, rehuladoista ja tarhapihoista erilliseen huoneeseen.
s.205

5§ Evättiin erään kuuromykän kouluavustus.
6§ Vahvistettiin pitäjäntuvan korjaus vanhalla paikallaan.
7§ Päätettiin myydä kauroja lainamakasiinista ja lainata rahat palokassalle.

s.205
s.206
s.206

Pöytäkirja 14.5.1893
1§ Päätettiin anoa 10000 mk lainaa valtiolta.
s.207
2§ Päätettiin myydä lainamakasiinista kauraa kunnan rakennushankkeiden rahoittamiseen. s.207-208

Pöytäkirja 19.6.1893
1§ Päätettiin ottaa vastaa 15000 mk laina valtiolta koulujen rakentamiseen.
s.208-209
2§ Vahvistettiin aikaisempi Alapään koulun rakentamispäätös.
s.209
3§ Jaurin nevan ojaosakasten pyyntöön kunnan avusta ojamestareiden huoneenvuokriin ei suostuttu.
s.209
4§ Koleravaaran vuoksi terveydenhoitokunnalle annettiin tehtäväksi vuokrata tarvittaessa sairashuone.
s.209-210
Pöytäkirja 3.7.1893
1§ Anottiin kirkonkylään postitoimistoa.

s.211

Pöytäkirja 14.8.1893
1§ Annettiin lausunto erään kuuromykän kouluavustuksen eväämisestä tehdystä valituksesta. s.212-213
2§ Myönnettiin palovakuutus Jaakko Pikan kartanolle.
s.213
3§ Päätettiin kantaa 5 mk tuhannelta markalta ylimääräistä maksua Hevonkosken palon lainan maksuun.
s.213
4§ Päätettiin vakuuttaa pitäjäntupa 1200 mk ja Alapään koulu 7000 mk arvosta.
s.213-214
5§ Valittiin valtiopäivämiehen valitsijamiehiksi Israel Waismaa, Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari, Herman
Munkki,
sekä varalle lautamies Matti Turppa ja makasiininhoitaja Matti Turppa.
s.214
6§ Annettiin Juha Niemen tehtäväksi keskikunnan koulun työpaja- ja leipomorakennuksen korjaus.
s.214
Pöytäkirja 3.10.1893
1§ Hyväksyttiin vaivais- kunta- ja palorahakassojen sekä makasiinien tilit.
s.215
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 10 litraa rukiita kaikilta henkirahaa maksavilta sekä 3 litraa ohria muilta paitsi
kiinteäveroäyreiltä sekä 20 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyyditsemismaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneen hyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 24 markkaa
manttaalista. Kansakouluille 3,5 penniä/äyri, lääkärille 25 penniä/henkilö sekä lisäksi 21 mk 10 penniä
manttaalilta
s.215-216
3§ Päätettiin perustaa uusi siltakassa uuden sillan rahoittamiseksi.
s.216
4§ Valittiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölistojen tekijät.
s.216-217
5§ Kylien oltermannien ja niiden lautamiesten sakkorahoja ei ollut.
s.217
6§ Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoiksi; ruis 67 kg/hl, ohra 57 kg/hl ja kaura 46,4 kg/hl
s.217
7§ Luettiin ilmoitus Venäjän sotaväen majoituskorvauksista.
s.217
8§ Päätettiin kieltää ns. kellarikaljan myynti kunnassa.
s.217-218
9§ Vahvistettiin Nortulan tilan 5/72 osan osto Waltaalan koululle 4200 markalla ja annettiin uuden koulun
rakennuslupa.
s.218

10§Perustettiin kuntaan ojituslautakunta ja hyväksyttiin sen säännöt.
s.218-221
11§Jaakko Kiltilä valittiin anomaan kunnanlääkärin määräys- ja virkavahvistuskirjaa lääkintöhallitukselta.
s.222
12§Käsiteltiin eräiden heikkomielisten hoitoasiat.
s.222
Pöytäkirja 27.12.1893
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin sen johdosta tehdyt valitukset.
s.223
2§ Vuoden 1892 viinaverosta ( 1447,15 mk ) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput koulujen
tarpeisiin.
s.224
3§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan kunnalle rokotuksen valtionapurahat.
s.224
4§ Hyväksyttiin maanviljelyslainan tilit.
s.224
5§ Hyväksyttiin vaivaishoidon ohjesääntö.
s.224
6§ Alapään koulu vakinaistettiin ja päätettiin opettajan palkkauksesta.
s.224-225
7§ Päätettiin hankkia hirsiä Waltaalan koulun rakentamista varten.
s.225
8§ Valittiin toimikunta hoitamaan kirkon vieressä olevan jääkellarikaljaa myyvän kapakan lopettamista.
s.225-226
9§ Päätettiin Tervajoen asematien hoidosta.
s.226
10§Annettiin Tervajoen asematien hoito Wilhelm Kuljulle ja Orismalan tien hoito Herman Norrbackalle.
s.226-227
11§Päätettiin Alapään koulun polttopuiden ajosta.
s.227
12§Päätettiin, että Hevonkosken tulipalon korvausrahoja ei kanneta ensi kannossa.
s.227
13§Valtiopäivämieheltä toivottiin perustuslain puolustamista, väkijuomien anniskelun rajoituksia,
tuomiokuntien jakoa ja Vaasan suomalaisen tyttökoulun valtiollistamista.
s.227-228
14§Käsiteltiin erään maanviljelyslainan takaisinperintää.
s.228
15§Kauppias Kustaa Hägglundin anomukseen pitää kaupan kruutia ei suostuttu.
s.228
16§Matti Turppa valittiin Kustaa Raution tilalle Waltaalan koulun johtokuntaan.
s.228
17§Myönnettiin Alapäähän ja Lehmäjoelle postinkantoavustusta.
s.229
18§Käsiteltiin kansakoulujen polttopuiden hankintaa.
s.229
Pöytäkirja 5.3.1894
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivaiskassan, kuntakassan, kansakoulukassan, palorahakassan, vararahastokassan
sekä laina- ja vaivaismakasiinien ja tilit. Eräitä sairaalamaksuja päätettiin periä takaisin. s.230
2§ Valittiin kunnan tilien tarkastajiksi Jaakko Kuki eli Korvola, Matti Kujala ja K. K. Koski. s.230
3§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
s.230
4§ Valittiin kylien johtajat henkikirjoitukseen.
s.231
5§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari.
s.231
6§ Postinkulkuasian annettiin raueta.
s.231
7§ Anottiin Orismalan asemahuoneiden laajentamista.
s.231-232
8§ Tarkennettiin määräyksiä navetoiden tulisijoista. Rautatornit kiellettiin.
s.232
9§ Myönnettiin kauppias Karlo Koskelle palovahinkokorvaus.
s.232
10§Anottiin Alapään koulun opettajan palkkaukseen valtionapua.
s.232
11§Juha Niemi valittiin uudelleen Ikolan koulun johtokuntaan.
s.232
12§Kunnallislautakunnalle annettiin valtuudet vapauttaa varattomia kunnallisista maksuista. s.232
Pöytäkirja 8.4.1894
1§ Jaakko Kiltilä valittiin edustamaan kuntaa kyyditystä käsittelevään kokoukseen.
s.234
2§ Kanttori Jaakko Passinen valittiin edustamaan kuntaa keisari Aleksanteri II:n patsaanpaljastustilaisuuteen.
s.234
Pöytäkirja 22.4.1894

1§ Valittiin Juha Niemi ja Israel Rintatalo edustamaan kuntaa oikeudessa Lehmäjoen tien riita-asiassa.
s.235
2§ Käsiteltiin Waltaalan koulutilan maiden vuokraamista.
s.235
Pöytäkirja 1.10.1894
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivais-, kunta-, kansakoulu-, koiravero- ja palorahakassan,
sekä laina- ja vaivaismakasiinien ja tilit.
s.236
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaiskassaan: 10 litraa rukiita kaikilta henkirahaa maksavilta sekä 3 litraa ohria muilta paitsi kiinteän
omaisuuden veroäyreiltä sekä 15 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnalliskassaan: Kestikievari- ja kyydinpitomaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneen hyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 24 markkaa
manttaalista. Kansakouluille 30 penniä/äyri, lääkärille 25 penniä/henkilö, palorahaa 5mk/1000 mk ja
siltarahaa 3 hl kauroja / manttaali.
s.236-237
3§ Myönnettiin Siimon Maunukselalle, ja Juha Dansbergille palovahinkokorvaus.
s.237
4§ Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoiksi: ruis 67 kg/hl, ohra 57 kg/hl ja kaura 46,5 kg/hl.
s.237-238
5§ Tehtiin vaivaishoidon ohjesääntöön viranomaisten määräämät muutokset.
s.238
6§ Amerikassa olevia ei vapautettu lääkärimaksusta.
s.238
7§ Päätettiin luottamusmiesten palkkioista ja valittiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kuntakokouksen
puheenjohtajaksi kanttori Jaakko Passinen ja varapuheenjohtajaksi lautamies Matti Konttas.
Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin talokas Jaakko Kiltilä, varalle talokas Kustaa Rautio ja
jäseniksi Jaakko Warpula, Jaakko Pikka, Juha Taipale, Jaakko Kuki, Jaakko Sukkala, Jaakko Rouru,
Juha Perttilä, Matti Pukkinen, Jaakko Kleemola ja Herman Jolkka.
s.238-239
8§ Valittiin veroäyri- ja äänilistojen laatijat
s.239
9§ Verotuksen perusteet pidettiin ennallaan.
s.239
10§Hyväksyttiin uusittu ojituslautakunnan ohjesääntö.
s.240
11§Käsiteltiin kahden heikkomielisen hoitoasia.
s.240
12§Hyväksyttiin Lehmäjoen kansakoulun kassan tilit.
s.240
Pöytäkirja 14.10.1894
1§ Määrättiin huutoräättärin palkkioksi 2 mk päivältä.

s.241-242

Pöytäkirja 12.10.1894
1§ Valittiin lautamiesehdokkaiksi Israel Rintatalo, Jaakko Ritari ja Matti Saari.
s.243
2§ Korotettiin Alapään koulun opettajan palkkaa.
s.243
3§ Päätettiin anoa valtionapua Alapään koulun opettajan palkkaan.
s.243-244
4§ Nortulan tilan tontin vaihettaminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
s.244
5§ Valittiin kauppias H. E. Koski edustamaan kuntaa oikeudessa Nortulan talon maan riita-asiassa.
s.244
Pöytäkirja 27.12.1894
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin siitä tehdyt valitukset.
s.245-246
2§ Vuoden 1893 viinaverosta (1471,6 mk) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput
koulukassaan. s.246
3§ Lehmäjoen perkauksen tutkimuksen valtionapu laitettiin siltakassaan.
s.246
4§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan kunnalle rokotuksen valtionapurahan.
s.246
5§ Kunnan tilien tarkastajiksi valittiin opettajat Olli Lehto ja Matti Kujala sekä kauppias Karlo Koski.
s.246-247
6§ Hyväksyttiin tehtaiden ja myllyjen manttaalit ja maksut teiden siltojen ylläpitoon.
s.247-248

7§ Käsiteltiin färin sillan korjaustarvikkeiden hankintaa.
s.248
8§ Päätettiin rakentaa toinenkin ruokapuori keskikunnan kansakoululle.
s.248
9§ Käsiteltiin uuden sillan paikkaa ja piirustuksia.
s.248
10§
Valittiin
maanviljelystoimikunnan jäseniksi Jaakko Turja (pj), Juha Luoma, Juha Niemi,
Jaakko Mäki-Waltari Herman Munkki.
s.248-249
11§Hyväksyttiin maanviljelyslainan tilit
s.249
12§Valittiin Israel Waismaa antamaa selitystä huutoräättäri Jaakko Lahtisen palkkiovalitukseen.
s.249
13§Käsiteltiin Tervajoen asematien kunnostusta ja rästissä olevia hiekan ajoja.
s.249
14§Tervajoen asematien hoito annettiin Wilhelm Kuljulle ja Orismalan tien hoito Jaakko Mäki-Waltarille.
s.250
15§Ikolan koulun johtokunta valtuutettiin ostamaan koululle polttopuita.
s.250
16§Läänin maanviljelysseura tarjosi kuntaan naiskäsityön opettajaa, jos kunta kustantaisi koulun tilat.
Tarjous hyväksyttiin.
s.250
17§Nortulan tontin tiluksen vuokrausasian annettiin raueta.
s.250
18§Kunta palkkasi eläinfälskäri Kalle Kulosen eläinlääkäriksi kuntaan yhdeksi koevuodeksi. s.250-251
19§Keisari Nikolai II:lle lähetettiin suomenkielinen uudenvuodenadressi.
s.251
20§Leikkaushuoneen kamarin muurista myönnettiin telefooniyhtiölle 20 mk.
s.251
21§Myönnettiin Pakkalan pajan palovahinkokorvaus.
s.251
22§Lumiauran ajo annettiin poliisikonstaapeli Matti Laurilan huoleksi.
s.251-252
Pöytäkirja 24.2.1895
1§ Tarkastettiin kutsunta- ja täydennysluettelo.
s.253
2§ Koiraveroksi määrättiin kaksi markkaa koiralta.
s.253
3§ Keskusteltiin kunnanlääkärin viran vakinaistamisesta ja naapurikuntien osallistumisesta palkkaukseen.
s.253-254
4§ Valittiin kylien johtajat henkikirjoitukseen.
s.254
5§ Käsiteltiin pappilan rakennusten korjauksen rahoitusta.
s.254-255
Pöytäkirja 1.4.1895
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivaiskassan, kuntakassan, kansakoulukassan, koiravero- ja palorahakassan,
vararahastokassan sekä laina- ja vaivaismakasiinien ja tilit.
s.256
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari.
s.256
3§ Hyväksyttiin Ylistaron Kaukolan kylän kestikievarikyyti Fabian Kaukoselle 290 markalla s.256
4§ Päätettiin, että pappilan rakennusten korjausrahat lainataan siltarahastosta ja loput vararahastokassasta.
s.257
5§ Valittiin ojituslautakunnan jäsenet.
s.257
6§ Päätettiin painattaa vaivaishoidon ohjesääntöä 400 kpl.
s.257
7§ Färjäri Jaakko Björnille ei myönnetty rakennuslupaa kirkkotien viereen Penttalan maalle. s.257
8§ Valitettiin huutoräättärin palkkion suuruudesta.
s.257-258
9§ Kysymys almänninkipiirin koulun opettajan palkasta siirrettiin.
s.258
10§ Ostettiin keskikunnan koululle polttopuita.
s.258-259
11§ Ostettiin vaivaismakasiiniin jyviä
s.259
12§ Päätettiin painattaa ojituslautakunnan sääntöjä 100 kpl.
s.259
Pöytäkirja 21.4.1895
1§ Hyväksyttiin kestikievari ja kyytiurakat: Kylkkälä Tuomas Keko ja Orismala Matti Mielty s.260
2§ Erään mielenvikaisen hoitoasia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
s.261
3§ Keskikunnan koulu toisen puodin rakentamista siirrettiin.
s.261

Pöytäkirja 4.5.1895
1§ Myönnettiin färjäri Jaakko Björnille rakennuslupa Penttalan talon maalle Palon kylään. s.262
2§ Anottiin eräälle mielisairaalle hoitopaikka Nuivanniemen houruinhoitolaitoksesta.
s.262
3§ Puollettiin kauppias J. L. Ruseliuksen anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.262-263
Pöytäkirja 9.7.1895
1§ Päätettiin, että lainamakasiinin kauroja ei myydä.
2§ Käsiteltiin ruodivaivaisten hoitoa
3§ Käsiteltiin Juha Rosbakan perheen asuntoasiaa.

s.263
s.263-264
s.264

Pöytäkirja 14.7.1895
1§ Valittiin toimikunta tutkimaan uuden sillan paikka ja piirustuksia.
s.265
2§ Kiellettiin mallasjuomien myynti ja anniskelu kunnassa.
s.266
3§ Päätettiin maksaa Warpolan kappalaisvirkatalon ym. kunnan rakennusten maalaus kunnan kassasta.
s.266
4§ Päätettiin suorittaa keräys maanviljelyskokouksen- ja näyttelyn kulujen kattamiseen. s.266-267
Pöytäkirja 8.9.1895
1§ Annettiin lausunto edellisen kokouksen 3§:stä tehtyyn valitukseen.
s.268-269
2§ Päätettiin maksaa kunnan kestikievarin pitäjille 400mk mallasjuomien anniskelun lopettamisesta.
s.270
Pöytäkirja 30.9.1895
1§ Päätettiin ryhtyä toimiin kolmen häiriötä ja turvattomuutta aiheuttavan henkilön suhteen. s.271
2§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu-, ja palorahakassan sekä laina- ja vaivaismakasiinien tilit.
s.272
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon: 10 litraa rukiita kaikilta henkirahaa maksavilta sekä 3 litraa ohria muilta paitsi kiinteän
omaisuuden veroäyreiltä sekä 15 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnalliskassaan: Kestikievari- ja kyydinpitomaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneen hyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 12 markkaa
manttaalista. Kansakouluille 15 penniä/äyri, lääkärille 25 penniä/henkilö ja siltarahaa 3 l kauroja /
manttaaliveroäyri.
s.272
4§ Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoiksi: ruis 65 kg/hl, ohra 53 kg/hl ja kaura 45 kg/hl.
s.273
5§ Tarkastettiin kunnallisten verojen rästiluettelo.
s.273
6§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan tekijät.
s.273
7§ Päätettiin maksaa palovahinkokorvaus Sofia Marttilalle, Matti Tanttarille, Juha Taipaleelle,
Priita Tuurille ja Jaakko Pukkiselle.
s.273-274
8§ Jatkettiin kunnanlääkärin palkkausta kolmella vuodella.
s.274-275
9§ Anottiin Orismalan aseman asemahuoneiden laajentamista.
s.275
10§ Lainamakasiinin mittareiksi valittiin Matti Pukkinen ja Juha Turja
s.275
11§ Färimihen toimeen ei tehty muutosia.
s.275
12§ Päätettiin korjata färin siltaa ja hankkia rakennustarpeita.
s.275
13§ Reinilän koskeen suunnitellun sillan piirustuksiin toivottiin joitakin muutoksia.
s.275-276
14§ Kilometripylväiden ja maantien käsikankien kunnossapito päätettiin myydä urakalla. s.276
15§ Koiraverorahat päätettiin siirtää siltakassaan.
s.276-277
16§ Päätettiin ostaa uusia kirjoja 400 kpl tilastollisten tietojen kokoon saantia varten.
s.277

17§ Alapään koulun johtokuntaan valittiin Matti Försti, Tuomas Keko, Matti Sippola, Matti Warpula ja Tuomas
Jolkka. Waltaalan koulun johtokuntaan valittiin H. E. Koski, Jaakko Waltari, Mikki Erkkilä, Juho Turppa ja
Juho Liimakka.
s.277
Pöytäkirja 16.12.1895
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin siitä tehdyt valitukset.
s.278-279
2§ Kunnan tilien tarkastajiksi valittiin opettajat Olli Lehto ja Matti Kujala sekä talokas Juho Piuhola.
s.279
3§ Käsiteltiin Tervajoen asematien kunnostusta.
s.279
4§ Tervajoen asematien hoito annettiin Wilhelm Kuljulle ja Orismalan tien hoito Matti Miellylle.
s.279
5§ Käsiteltiin ruotuvaivaisten hoitoa.
s.279
6§ Palorahaa päätettiin koota 50 penniä tuhannelta markalta.
s.280
7§ Annettiin kilometritolppain hoito Esaias Tuurille ja Juho Arkkolalle. Käsikankien hoito jätettiin
kyläkunnille.
s.280
8§ Färin sillan kunnostus takseerattiin kyläkunnittain.
s.280-281
9§ Käsiteltiin eläinfälskäri Kalle Kulosen palkkiota ja työehtoja.
s.281
10§ Valittiin kihlakunnanoikeuden lautamiesehdokkaiksi 1) Matti Mielty, Matti Matinpoika Mielty ja Juha
Mononen 2) Matti Konttas, Oskar Luoma ja Matti Kleemola 3) Juho Piuhola, Matti Soini ja Matti Turppa
s.281
11§ Vuoden 1894 viinaverosta (1466,6 mk) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput
koulukassaan. s.281
12§ Päätettiin perustaa Lehmäjoen kylää korkeampi kansakoulu ja valittiin johtokunta asiaa valmistelemaan
s.281-282
13§ Valittiin provasti G. Durchman ja talokas Juho Niemi Ikolan koulun johtokuntaan.
s.282
14§Päätettiin lähettää uuden sillan piirustuksia piiri-insinöörille.
s.282
15§Päätettiin lainamakasiinin lainojen uusimisesta.
s.282
16§ Päätettiin lainamakasiinin siemenviljan varastomääriksi: ruis 400hl, ohra 300hl ja kaura 600 hl
s.282-283
17§ Ostettiin keskikunnan koululle polttopuita.
s.283
18§ Valittiin Jaakko Passinen edustamaan kuntaa Eteläpohjanmaan suomalaisen kansanopiston vihkiäisiin
Ilmajoelle.
s.283-284
Pöytäkirja 19.1.1896
1§ Päätettiin anoa valtion apurahaa lääkärin palkkaan.
s.285
2§ Päätettiin kerätä palorahaa 3 mk tuhannelta markalta
s.285
3§ Myönnettiin palovahinkokorvaus torppareille Salomon Saxbergille ja Kustaa Kalliomaalle. s.285-286
4§ Maanviljelyslainan tilit jäivät tarkistamatta koska tilinhoitaja ei saapunut kokoukseen. s.286
Pöytäkirja 2.2.1896
1§ Hyväksyttiin maanviljelyslainarahaston tilit.

s.287

Pöytäkirja 16.2.1896
1§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
2§ Valittiin selityksen antaja eräisiin verovalituksiin.

s.288
s.288

Pöytäkirja 23.3.1896
1§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitukseen.

s.289

Pöytäkirja 13.4.1896
1§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu-, paloraha-, vararaha- ja siltakassan sekä laina- ja
vaivaismakasiinien tilit.
s.290
2§ Päätettiin uudistaa 7000 mk maanviljelyslainat.
s.290
3§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Jaakko Laurila
s.290
4§ Suostuttiin Lehmäjoen kyläkunnan anomukseen jakaa kylä kahteen oltermannipiiriin. s.290-291
5§ Palkattiin Lehmäjoen koululle opettaja.
s.291
6§ Päätettiin anoa valtionapurahaa Lehmäjoen koulun opettajan palkkaan
s.291
7§ Lehmäjoen koululle vuokrattiin tilat Juha Luoman talosta .
s.291
8§ Valittiin toimikunta hankimaan Lehmäjoen koululle sopivaa taloa.
s.291-292
9§ Päätettiin rakentaa Lehmäjoen koulu Rengon paikalle tai Walkamalle tai Lamminkoskelle. s.292
10§ Waltaalan koulun tyttöjen käsityönopettajan 100mk avustusanomus hylättiin.
s.292
11§ Päätettiin osallistua Ylistaron Kitinojan koulun rakennuskustannuksiin 500 mk:lla ja opettajan palkkaan
100mk/vuosi.
s.292-293
12§ Myytiin Sanna Nortuselle kunnan osuus yhteisestä pihatuvasta 70 mk:lla.
s.293
13§ Ruotuvaivaisten hoito jätettiin entiselleen.
s.293
14§Myönnettiin palovahinkokorvaus Juho Luomalle ja Iisakki Lammille.
s.294
15§Poistettiin eräitä paloraharästejä.
s.294
16§Keskusteltiin paloraha-alennuksesta huopakattoisille rakennuksille.
s.294
17§Oltermanneja muita kehotettiin suorittamaan palotarkastuksia edesvastuun uhalla.
s.294
18§Palokomitean esimieheksi valittiin uudelleen Iisakki Penttala.
s.294
19§Myönnettiin kyytiavustus kunnan edustajille kansanopiston vihkiäisiin Ilmajoelle.
s.295
20§Ostettiin polttopuita Lehmäjoen koululle.
s.295
Pöytäkirja 3.5.1896
1§ Lehmäjoen koululle vuokrattiin tilat Juha Nikulan talosta Luoman talon sijasta.
2§ Käsiteltiin Lehmäjoen koulun tiloiksi tarjottuja talotarjouksia. Niitä ei hyväksytty.

s.296-297
s.297

Pöytäkirja 27.5.1896
1§ Valittiin asemapäällikkö Otto Uggla edustamaan kuntaa kalastusyhdistyksen perustamiskokoukseen.
s.298
2§ Kaikille maantieosuuksille päätettiin toimittaa uudet yhtäläiset maantieosakasten rajapaalut.
s.298
3§ Kylkkälästä tarjottua vaivaisten asuntoa ei päätetty ostaa.
s.298-299

Pöytäkirja 25.2.1868
1§ Päätettiin korjata Isonkyrön kunnan osuus Vähänkyrön sillasta siten kun rak.mest. Niemistön ohjeiden
mukaan ja työt tehdään ja maa-aineet hankitaan manttaaleittain.
s. 79
Pöytäkirja 25.2.1868
1§ Päätettiin laajentaa hautausmaata 13 kapanalalla ja hankkia siihen tarvittava lupa.

s. 80

Pöytäkirja 23.3.1868
1§ Siirrettiin vaivaishoitohallituksen tilien tarkistus seuraavaan kokoukseen. Pitäjän ja kirkon kokousten entiset
pöytäkirjat päätettiin säilyttää pitäjän tuvassa olevassa arkussa.
s. 81
2§ Päätettiin hakea seurakunnalle oikeutta itse hallita pitäjän lainamakasiinia.
s. 82
3§ Päätettiin ryhtyä korjaamaan Antilan ja Ritalan kyläin välillä olevaa maantievierymää hätäaputyönä.
s. 82
4§ Hylättiin M. Sevonin pyyntö varojen myöntämisestä vaivaisille.
s. 82
5§ Valittiin henkilöt tarkastamaan uuden kirkon rakennustilejä.
s. 83
Juho Heikinpoika Rintatalon huomautus 3 §:ään.

Pöytäkirja 1.4.1868
1§ Päätettiin rakentaa uusi maantie Antilan ja Ritalan kylien välille. Työ suoritetaan hätäaputyönä ja varat
pyydetään valtiolta.
s. 83
Pöytäkirja 26.4.1868
1§ Päätettiin ottaa 2000 mk:n laina siemenviljan ostoa varten.
s. 86
2§ Päätettiin ottaa pitäjänmakasiinista 10 tynnyriä rukiita ja ohria orpolasten hoitokustannusten maksuun.
s. 87
3§ Valittiin lisäjäseniä vaivaishoitolautakuntaan kesäksi.
s. 87
Pöytäkirja 13.5.1868
1§ Siirrettiin Perttilän ja Taipalen koskien perkaukseen tarvittavien aineiden hankkiminen seuraavaan
kokoukseen.
s. 88
2§ Valittiin henkilöt tarkistamaan kunnan tilejä ajalta 1.5. - 31.12.1867.
s. 88
Pöytäkirja 29.6.1868
1§ Päätettiin anoa, että seurakunnan lainamakasiini saataisiin vapaaksi valtion valvonnan alaisuudesta.
s. 89
2§ Päätettiin anoa valtiolta varoja uuden sillan rakentamista varten Kyrönjoen yli kirkon kohdalla. s. 90
3§ Hylättiin Matti Mäkitaipaleen anomus tulvavahingosta.
s. 90
4§ Päätettiin viljan lainaamisesta pitäjän lainamakasiinista.
s. 90
5§ Vapautettiin lautamies Jaakko Mullonen uuden kirkon rakennus- ja kaunistuskassojen hoitajan toimesta ja
valittiin hänen sijaansa kaupp. F.V. Wahlstein.
s. 90
6§ Valittiin kunnallislautakunnan varajäsen kuolleen Gustaf Pollarin sijaan ja lautamies
kuolleen Iisakki Niemen sijaan
s. 91
Pöytäkirja 12.7.1868
1§ Kutsuttiin kokoukseen kaikki oltermannit ja lautamiehet tekemään tiliä sakkorahoista.

s. 94

Pöytäkirja 8.11.1868
1§ Päätettiin tarjota kestikievarin hoito ja hollihevosten pito kolmeksi vuodeksi v. 1869 alusta.

s. 95
2§ Päätettiin selvittää Ylistaron ja Isonkyrön seurakuntain yhteisen lainamakasiinin asiat yhden kuukauden
ajalla jaon toimittamista varten.
s. 96
3§ Vahvistettiin 27. ja 28. 11. vaivaishoidon tarpeisiin maksetut varat lialliseksi kannoksi.
s. 96
4§ Valittiin asiamies Kuvernöörin puheille lainamakasiinin käyttöä koskien.
s. 97
Ote: Orisbergin seurakunnan lakkauttaminen/selvitysmies.
s. 97
Pöytäkirja 23.11.1868
1§ Valittiin henkilöt tarkistamaan uuden kirkon rakennus- ja
kaunistusrahastojen laskuja v. 1867.
2§ Valittiin henkilöt tarkistamaan urkukassan laskuja.
3§ Hyväksyttiin vaivaismakasiinin tarkastajien lausunto.
4§ Hyväksyttiin vaivaismakasiinin tilit.

s. 98
s. 98
s. 98
s. 99

Pöytäkirja 28.12.1868
1§ Tarkastettiin vaivaiskassan tilit.
s. 99
2§ Luettiin pitäjänkassan tarkastajien lausunto.
s. 101
3§ Valittiin kuntakokouksen esimieheksi K.V. Lagus kuolleen C.A. Liliuksen sijaan.
s. 102
4§ Valittiin jäsen kunnallislautakuntaan.
s. 102
5§ Alennettiin muutamilta henkilöiltä veroäyrejä.
s. 103
6§ Valittiin henkilöt tarkistamaan kunnan tilejä kuluvalta vuodelta.
s. 103
7§ Päätettiin puoltaa kestikievarin pitoa Hevonkoskelta Juho Taanoselle.
s. 104
8§ Valittiin ent. sotilas Jakob Tarkka kirkon luona olevan sillan ajo ylikulun hoitajaksi.
s. 104
9§ Päätettiin anoa pidennystä jyvävelkojen maksuun kruunulle.
s. 105
10§ Ilmoitettiin että valtion varoilla ei rakenneta kunnan pyytämää siltaa Kyrönjoen yli.
s. 105
11§ Ilmoitettiin että Kuvernööri on antanut tal.p. Jaakko Jaakonp. Erkkilälle luvan perustaa kauppa erinäisin

ehdoin.
s. 105
12§ Julistettiin Keisarillisen Majesteetin päätös 6/II jolla on myönnetty seurakunnalle oikeus hoitaa
lainamakasiiniaan.
s. 105
13§ Määrättiin lainamakasiini päällysmiehet hankkimaan uudet takaukset maksamatta olevista lainoista.
s. 106
Pöytäkirja 21.4.1869
1§ Päätettiin jättää sotilastorpat Ruodin hoidettavaksi toistaiseksi.
2§ Päätettiin jakaa Lehmäjoelta Untamalaan tehty tie osakasten kunnossapidettäväksi.
3§ Tarkastettiin pitäjänkassan laskut ja vapautettiin kassanhoitaja Lakari vastuusta.
4§ Valittiin Isak Kyndäjä pitäjän kassan hoitajaksi.
5§ Päätettiin yhdistää holhouslautakunnan ja kunnallislautakunnan tehtävät.
6§ Päätettiin siirtää osa Matti Rengon kunnossapitämästä tiestä Jaakko ja Herman Komsille.

s. 107
s. 107
s. 108
s. 108
s. 108

s. 108
7§ Hylättiin Matti Paavolan anomus palaneiden lautojen korvaamisesta.
s. 109
8§ Tarkastettiin palokomitean laskut.
s. 109
9§ Luettiin Kuvernöörin päätös koskien kestikievarin pitoa.
s. 109
10§ Valittiin kirkkoherran apulainen G.F. Pohjola kuntakokouksen esimieheksi.
s. 110
11§ Urkukassan hoitajaksi Matti Lakarin sijaan määrättiin Isak Mäki-Komsi.
s. 110
12§ Päätettiin lainata pitäjäläisille uuden kirkon rakennuskassasta otettua lainaa vastaan tuodut 134 tynnyriä
kauroja.
s. 110
13§ Vaivaiskassan ja makasiinin ym. laskut jätettiin valittujen tarkastajien tarkastettavaksi.
s. 111
Pöytäkirja 14.6.1869
1§ Päätettiin anoa vahvistusta 9.2.1865 laadituille säännöille luvattoman viinanpolton estämiseksi.
s. 112
2§ Määrättiin kunnallislautakunta ja pitäjänmakasiini päällysmiehet tarkastamaan pitäjänmakasiiniin jätettyjen
lainojen velkakirjoja.
s. 113
3§ Päätettiin pyytää maksuviivytystä Vaasan läänin hätäapuvarastosta otetun lainan maksuun.
s. 113
4§ Päätettiin hankkia yhteinen pöytäkirja pitäjän- ja kunnalliskokousten pöytäkirjoille.
s. 113
5§ Myönnettiin karvari Kustaa Marinille oikeus ryhtyä karvariksi Valtaalan kylään.
s. 114
6§ Kuvernöörin kiertokirja 29/4 koskien köyhienlasten hoitoon myönnettyjen varojen käyttöä.
s. 114
7§ Esitettiin kylien oltermannien tilit ja määrättiin osa maksamaan sakkoa.
s. 114
8§ Hylättiin tal. Matti Iisakinpoika Pikkalan anomus kestikievarin pidosta.
s. 115
9§ Valittiin selityksen antaja tal. Matti Taipaleen anomukseen saada korvaus tulvavahingosta.
s. 115
Ote pitäjänkokouksen pöytäkirjasta koskien salaviinan polttoa.
s. 116
Pöytäkirja 4.10.1869
1§ Isonkyrön ja Ylistaron pitäjäin paloapuyhtiön kassaan päätettiin kantaa palovahinkojen määrän verran.
s. 118
2§ Määrättiin Isonkyrön ja Ylistaron paloapuyhtiöiden esimiesten vuosipalkat.
s. 119
3§ Hylättiin tal. Valentin Sippolan anomus kahden palaneesta ladosta.
s. 119
4§ Hylättiin tal. Johan Mäki-Knuuttilan anomus palaneesta luhtaladosta.
s. 119
5§ Päätettiin antaa Jaakko Jollgrenille 2 tynnyriä rukiita ja 2 ohria tulipalon korvausta.
s. 120
6§ Päätettiin tarjota Vähänkyrön kirkon luona olevan sillan hoito 3 vuodeksi vähiten vaativalle.
s. 120
7§ Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin v. 1868 sakkorahain ja kruunuverojen vähennyskirjat.
s. 120
8§ Myönnettiin tilivapaus kunnallislautakunnan ja vaivaiskassan ja makasiini tilien tekijöille.
s. 121
9§ Päätettiin v. 1870 ajalla kunnan tarpeisiin käytettävien varojen hankkimisesta.
s. 121
10§ Valittiin kunnallislautakunnalle apumiehet veroäyrilistan tekoon.
s. 122
11§ Päätettiin verotuksen toimittamisesta.
s. 122
12§ Päätettiin ottaa orpolapsia hoidettavaksi ja pitää heitä rippikoulun käyntiin asti.
s. 123
13§ Myönnettiin eläk. Matti Killiselle 1? tynnyriä rukiita ja ohria tulipalon korvaukseksi.
s. 123
14§ Valittiin henkilöt tarkastamaan urkukassan tilejä.
s. 123
15§ Päätettiin korvauksen maksamisesta Antilan ja Ritalan kylien välillä v. 1868 tehdyn maantien yhteydessä

tallatuista ohrista.
s. 124
16§
Myönnettiin tal. Jaakko Knaapille ero vaivaismakasiinin mittarin toimesta ja valittiin sijaan tal. Isak
Mäki-Komsila.
s. 124

Kuntakokous pöytäkirjat 19.1.1874-10.5.1886
Pöytäkirja 19.1.1874
1§ Ojaniemen sillan piirustuksista ja tekemisestä päätettiin valittaa.
s.260
2§ Katsottiin tarpeettomaksi uuden tien rakentaminen, koska kunnalla oli muita pakollisia velvoitteita sekä
lisäksi tuleva rautatie kulkisi samoja seutuja ja päätettiin anoa vapautusta kunnan osallistumisesta tien
rakentamiseen.
s. 260-261

Pöytäkirja 23.2.1874
1§ Seurakunta kustantaa Läänin Lasaretista palanneen ruotivaivaisen hoidon hullujenhuoneessa.
262
2§ Torppari Jaakko Palomäen valitukset liioista veroäyreistä hylättiin.
s. 262
Pöytäkirja 5.5.1874
1§ Jätettiin vaivais- ja kuntakassan ja lainamakasiinin tilit tarkastettaviksi.
s. 262
2§ Kunnallislautakunnan jäseneksi valittiin vanginvartija Juha Ollila.
s. 263
3§ Tarkka-ampujan leski saa muuttaa paikkakunnalle, mutta palkkaa ei makseta.
s. 263
4§ Yksimielisesti päätettiin pyytää Lääninhallitukselta todistuksia, ettei paikkakunnalla sallittaisi luvatonta
metsän hakkuuta.
s. 264
5§ Päätettiin maksaa palkinto kahden susi-ilveksen taposta.
s. 264
6§ Torppari Juhan Ladvala antoi osan ylimäärätiilistä torppareille.
s. 264
7§ Ruotivaivaisen Maria Perttulan omaisille maksetaan hoitomaksua.
s. 265
8§ Myönnettiin kauppias Anders Husbergille lupa avata kauppa Lehmäjoelle.
s. 265
Pöytäkirja 25.5.1874
1§ Valittiin verokomitean jäsenet.

s. 266

Pöytäkirja 21.6.1874
1§ Päätettiin pitää kokous niiden pitäjien kesken, joilla oli osuutta Ojaniemen siltaan.
2§ Todettiin Juha Matinpoika Seppelin kykeneväksi hoitamaan kraatarin ammattia.

s. 267
s. 267

Pöytäkirja 12.7.1874
1§ Viinaverorahat päätettiin käyttää koulurakennuksen hyväksi.
2§ Puollettiin kauppias Herman Konttaan kauppaliikettä.

s. 268
s. 268

Pöytäkirja 16.8.1874
1§ Valittiin valtuusmiehet Wähänkyrön syyskäräjille käsittelemään Ojaniemen silta-asiaa. s. 269
2§ Seurakunnan puolesta valittiin asiamiehet kuntakokoukseen 24.8.
s. 269
3§ Hyväksyttiin edellisvuoden vaivaismakasiinin lasku.
s. 270
4§ Hyväksyttiin vero- ja sakkorahain lyhennykset.
s. 270
Pöytäkirja 11.10.1874
1§ Valittiin valtuusmiehet Wähäkyrön kuntakokoukseen 14.10.
Pöytäkirja 19.10.1874

s. 270

s.

1§ Vastustettiin Hänen Keisarillinen Majesteettinsa myöntämää oluenmyyntilupaa.
s. 271-272
2§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinin tilit.
s. 272
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
-Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/4 kappaa ohria kaikista
äyriistä
- Koulun rakentamiseen 15 penniä äyriltä ja palorahaa niin paljon kuin palovahingot vuoden lopussa ovat.
s. 273
4§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan sekä verotusluettelon laatijat.
s. 273
5§ Kylien lautamiehiä sakotettiin kokouspoissaoloista: ulosotto oltermannien toimesta
s. 273-274
6§ Äänestettiin koulurakennusten palovakuuttamisen puolesta.
s. 274
7§ Kunnan makasiini lainat ovat ulosvaadittavat, eivät uusittavia.
s. 274
8§ Tyydyttiin määräykseen, että voutikuntien Kruunun vakaus- ja lainajyvät on vietävä tästä lähin Kruunun
makasiiniin Nikolainkaupunkiin.
s. 274
9§ Myönnettiin kauppias Anders Husbergille lupa avata kauppa Palhojaisiin Lehmäjoen sijasta.
s. 275
Pöytäkirja 22.11.1874
1§ Isonkyrön ja Ylistaron kuntien puolesta valittiin Matti Sevon ja Johan Rinta antamaan selvitys määrätyn
uuden tien rakentamisen osalta.
s. 276
Pöytäkirja 6.12.1874
1§ Valittiin edustajat Wähäkyrön kuntakokoukseen, missä käsitellään Ojaniemen siltaa.

s. 277

Pöytäkirja 28.12.1874
1§ Keskusteltiin uudesti rakennettavan Ojaniemen sillan rakennusaineiden hankinnasta. s. 278
2§ Samasta paikasta päätettiin hankkia myös virstan- ym. tolpat.
s. 278
3§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilistat ja tehtiin tarvittavat oikaisut.
s. 279
4§ Valittiin tilintarkastajiksi kauppiaat Karl Kahma ja Jakob Erkkilää sekä Herman Hinttu.
s. 279
5§ Päätettiin että maksamatta olevasta lainamakasiinin päälainasta asianomaiset velkamiehet saavat antaa
uudet velkakirjat.
s. 279
6§ Vapautettiin Lehmäjoen ruotu 10 vuodeksi vaivaismakasiinimaksuista hoidettuaan ruotivaivaisista mikä on
aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.
s. 279
Pöytäkirja 24.1.1875
1§ Aloitetaan Ojaniemen vanhan sillan purku ja uuden rakentaminen jo kuluvana talvena.
2§
3§
4§
5§
6§

Myönnettiin viiden susi-ilveksen taposta korvauksia.
Päätettiin koulun polttopuiden hankinnasta.
Koulurakennukseen varatut hirret päätettiin myydä huutokaupalla.
Naiskoulua varten tehtyjen huoneiden kunnostus jätettiin toistaiseksi tekemättä.
Halkonevasta ja saaresta maata saaneet kieltäytyivät ehdotetuista maksuista.

s. 280-282
s. 282
s. 282-283
s. 283
s. 283
s. 283

Pöytäkirja 1.3.1875
1§ Hyväksyttiin edellispäivänä huutokaupatun Ojaniemen sillan rakennuspuut.
s. 284
2§ Valittiin Matti Lakari antamaan selitystä lääninhallituksen päätöksestä ruotutilallisten sotamiesten torppien
rakentamisesta.
s. 284-285
3§ Korotettiin Juha Mikinpoika Kamppisen palkkaa Ojaniemen siltatyön hoitajana.
s. 285
4§ Päätettiin myydä kunnan makasiinista 150 tynnyriä rukiita ja 50 tynnyriä ohria sillan rakentamiseen ja
muihin kunnan tarpeisiin.
s. 285

5§ Keisarillisen senaatin päätös Halkonevan tien kunnostamisesta päätettiin jättää tuleviin kokouksiin.
s. 286
Pöytäkirja 10.5.1875
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinin tilit.
2§ Päätettiin maksaa koulun rakennuspuista niitä toimittaneille.
3§ Valittiin 26.7. pidettävään verokomitean kokoukseen edustajat.
4§ Hyväksyttiin karvariksi haluavan anomus harjoittaa ammattiaan.
5§ Maksettiin lisäpalkkaa vaivaismakasiini hoitajille ja mittareille.

s. 286
s. 286
s. 287
s. 287
s. 287

Pöytäkirja 30.5.1875
1§ Suostuttiin Wilhelm Juhan Erkinpoika Huggarin kaupanpitohakemukseen.
s. 288
2§ Päätettiin lähettää yksi orpopoika Jyväskylän kasvatuslaitokseen 25 markan vuosimaksulla.
s. 288
Pöytäkirja 11.7.1875
1§ Halkonevan laskuojan hankalimmat paikat korjataan kunnan kustannuksella.
s. 289
2§ Valittiin Matti Lakari ja kaksi puolueetonta toimitusmiestä Halkonevan tierakennuskomitean kanssa
selvittämään uutta tietä.
s. 289
Pöytäkirja 22.8.1875
1§ Esitettiin Halkonevan tien mittaus- ja luokitusehdotus.
s. 290
2§ Päätettiin, että tie on pikaisesti jaettava.
s. 291
3§ Hyväksyttiin kauppias Karl Kahman hakemus siirtää kauppansa omaan kartanoonsa.
s. 291
4§ Valittiin Matti Sevon ja Matti Lakari edustajiksi Wähäkyrössä pidettävään Ojaniemen sillan rakentamisen
pitkittämistä käsittelevään kokoukseen.
s. 291
Pöytäkirja 20.3.1875 (Ylistarossa)
1§ Ns. Halkonevan kunnostus ja perusparannus aloitetaan roudan sulettua ja annetaan halvimman tarjouksen
tehneelle urakalla suoritettavaksi.
s. 292-294
2§ Erotettiin ylikulun hoitaja huonosti ammattiaan hoitavana tehtävistään.
s. 294
3§ Isonkyrön kirkon luona olevan ylikulkusillan käytöstä päätettiin ulkoseurakuntalaisilta periä ylitysmaksua.
s. 294
Pöytäkirja 4.10.1875
1§ - Henkilölle, joka järjestää pennihäät tai vihkiäiset, missä tarjotaan alkoholia, langetetaan 100 markan
sakko.
- Heinänteko- ja elonkorjuukökät kielletään ja niihin osallistuvia sakotetaan, jos niissä tarjotaan alkoholia.
s. 295-296
2§ Hyväksyttiin kunnan tilintarkastajille vastuuvapaus.
s. 296
3§ Ehdotus vaivaishoidon ja kunnan tulojen ja menojen kattamiseksi:
- vaivaismakasiiniin ¼ kappaa ohria veroäyriltä ja 1 ½ kappaa mieheltä sekä 1 kappa naiselta ruista
- 48 mk manttaalia kohti Wähäkyrön siltaan aja muihin kunnan menoihin.
- Em. sillan rakentamiseen pitää jokaisen vaivaisruodin palkata kelvollinen mies.
s. 296
4§ Viinaverorahat käytetään koululaitoksen hyväksi ja Ojaniemen sillan rakentamiseen.
s. 297
5§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan laatijat.
s. 297
6§ Kylän oltermannien ja lautamiesten osallistumismaksut tarkistettiin.
s. 297
7§ Luettiin kunnan Kruunulle maksettavien verojen ja pakkorahojen listat.
s. 297
Pöytäkirja 17.10.1875

1§ Jaakko Isakinpoika Ollikkala pyysi selitystä Lehmäjoen tiehen liittyvään valitukseen.

s. 298

Pöytäkirja 1.11.1875
1§ Päätettiin valittaa päätöksestä, että kunta vapautetaan Ojaniemen sillan tulevasta ylläpidosta. kun se on
valmistunut.
s. 299
2§ Päätettiin myydä julkisella huutokaupalla Isonkyrön ja Ylistaron pitäjien Lasareetin mäellä entisen Waasan
kaupungissa oleva kruunun puoti, jos kruununvouti antaa luvan.
s. 299
3§ Päätettiin maksaa Halkonevan tiehen osallistuneille palkkiot.
s. 300
4§ Hylättiin valitus saada lisäpalkkiota Halkonevan tiehen osallistuneille.
s. 300
5§ Susi-ilveksen pennusta myönnettiin korvaus.
s. 300
6§ Halkonevan tien Munakan sillan rakentamisesta tai proomun käytöstä annetaan halvimman tarjouksen
tehneelle.
s. 300
7§ Apteekin avaamispaikka Wähä- ja Isokyrön rajalla katsottiin sopimattomaksi ja toivottiin apteekkia
Isokyrön keskustaan.
s. 301
8§ Myönnettiin lupa Matti Matinpoika Sippolalle avata kauppa Palhojaisten kylään.
s. 301
9§ Päätettiin olla ryhtymättä aikaisempiin toimiin Ojaniemen sillan rakentamiseksi.
s. 301
Pöytäkirja 5.12.1875
1§ Hyväksyttiin Ojaniemen sillan rakentamiseen tarvittavien työkalujen vuokrausehdot.
s. 302
2§ Maan routaisuuden vuoksi ei vanhan sillan puhdistustöihin oltu suostuvaisia.
s. 302
3§ Hyväksyttiin värjärin kisällin pyyntö harjoittaa värjärin ammattiin kuuluvaa liikettä.
s. 302
4§ Sovittiin että turvattomien lasten hoitopaikkaan Jyväskylään kustannetaan lapsia, jos sellaisia on vähintään
kaksi.
s. 303
Pöytäkirja 27.12.1875
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista.
s. 304
2§ Valittiin kunnan tilintarkastajat.
s. 304
3§ Tehtiin muutoksia lainakirjaston ohjesääntöön:
- lainasakko on korkeintaan kirjan hinta ja vanhemmat maksavat lastensa sakot
- vanhusten tehtävä luettelo maksamattomista sakoista
4§ Päätettiin olla hankkimatta erityistä postilaukkua kunnallishallituksen virkakirjeiden ja yksityisten
kuntalaisten kirjeiden kuljetusta varten.
s. 305
5§ Maksettiin ulkopakkakuntalaiselle tapporahaa susi-ilveksestä.
s. 305
6§ Päätettiin lainamakasiinin ohralainojen uudistamisesta ja ruislainojen ulosmittauksesta.
s. 306
Pöytäkirja 23.1.1876
1§ Valittiin valtuusmiehet Ylistarossa pidettävään Munakan sillan hoitoa koskevaan kokoukseen.
s. 306
2§ Myönnettiin tapporahaa kolmesta susi-ilveksestä.
s. 306-307
3§ Maksettiin korvausta kirkkoväärtti Jaakko Yli-Soinille kahdesta ladosta ja irtaimesta.
s. 307
4§ Päätettiin tarjota urakalla rakennettavaksi aita kansakoulun tontin ympärille.
s. 307
5§ Valittiin edustajat Wähäkyrössä pidettävään Ojaniemen sillan rakennusasiaa käsittelevään kokoukseen. s.
307
Pöytäkirja 6.2.1876
1§ Hyväksyttiin insinööri F.M. von Hillebrandin esitys Ojaniemen sillan kunnostamisesta eräin muutoksin. s.
308
2§ Päätettiin sillan rakennustarvikkeiden hankinasta.
s. 308-309
3§ Maksettiin ulkopakkakuntalaiselle tapporahaa susi-ilveksestä.
s. 309
4§ Päätettiin myydä lainamakasiinista 100 tynnyriä ohria kunnan maksuihin.
s. 309

5§ Päätettiin maksamatta olevien ruislainojen uusimisesta luotettavaa takausta vastaan.

s. 309

Pöytäkirja 9.4.1876
1§ Valittiin Isokyrön ja Ylistaron edustajat antamaan selvitystä Wähäkyrön kuntalaisten valitukseen
Ojaniemen sillan hoidosta.
s. 310
2§ Valittiin asiamiehet Ojaniemen silta-asiaa käsittelevään kokoukseen Wähäkyrössä.
s. 310
Pöytäkirja 1.5.1876
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinin tilit.
s. 311
2§ Valittiin vaivaismakasiinin mittariksi Juha Juhanpoika Tuura kuolleen Jaakko Hopan sijaan.
s. 311
3§ Kunnan tarpeita varten tarkoitetut ohrat päätettiin myydä huutikaupalla, koska olivat liian huonolaatuisia ja
myönnettiin maksuaikaa syksyyn asti.
s. 311
4§ Päätettiin veloittaa ulkopaikkakuntalaisilta seurakunnan kirkon luona olevan sillan hevosilla tapahtuvista
ylityksistä.
s. 311-312
5§ Em. sillan ylityksistä lautalla sekä hevosilla että jalkaisin päätettiin veloittaa kaikilta
ulkopaikkakuntalaisilta.
s. 312
6§ Päätettiin lähettää joutilainen Juha Jaakonpoika Suojainen pidemmäksi aikaa kurituslaitokseen tämän
harjoitettua edelleen laitonta viinan myyntiä ja irstasta elämää.
s. 312
7§ Valittiin poismuuttavan kirkkoherran apulaisen Oskar Forsmanin tilalle opettaja T. Koskinen
kunnallislaskujen tarkastajaksi.
s. 312-313
Pöytäkirja 2.7.1876
1§ Valittiin asiamiehet Wähäkyrössä pidettävään Ojaniemen siltaa koskevaan kokoukseen. s. 314
2§ Suostuttiin nahkurin kisällin Kustaa Lindströmin anomukseen harjoittaa karvarin ammattia kirkkoväärtti
Hermanni Konttaan talossa.
s. 314
3§ Torppari Mikki Nyströmille ei myönnetty korvausta hevosen äkillisestä menehtymisestä. s. 314
Pöytäkirja 20.8.1876
1§ Päätettiin kestikievareiden varustetasoista ja kyytihevosten pitämisvelvoitteista.
s. 315-316
2§ Tekemättä jääneestä ylistarolaisten ja isokyröläisten osuudesta Halkonevan tiestä maksettavasta
korvauksesta päätettiin vaatia korvausta Lapuan pitäjältä ja Nurmon kappelilta.
s. 316-317
Pöytäkirja 2.10.1876
1§ Katsottiin kohtuuttomaksi ja perusteettomaksi Laihialaisten vaatimus, että Isokyrö ja Ylistaro osallistuisivat
puoleksi ns. sahansillan korjaus- ja ylläpitokustannuksiin.
s. 318
2§ Päätettiin tulo- ja menoarvioesityksen ylityksen toimista.
s. 319
3§ Hyväksyttiin Kunta- ja vaivaiskassain sekä vaivais- ja lainamakasiinien tilit.
s. 319
4§ Valittiin kuntakokouksen ja kunnallislautakunnan esimiehet ja jäsenet 3 vuodeksi.
s. 319-320
5§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan sekä takseerinkien tekoon apujäsenet kunnallislautakunnalle.
s. 320
6§ Sakotettiin oltermanneja kokouksista poissaoloista.
s. 320
7§ Uuden sillan rakentamista varten ei päätetty periä maksuja.
s. 321
8§ Myönnettiin proviisori G.W. Waleniukselle lupa apteekin perustamiseen 5 vuoden verovapauksin, mutta
ilmaisiin huoneisiin ei suostuttu.
s. 321
9§ Vuoden 1874 viinaverorahat päätettiin käyttää kansakoulun j uuden kirkon tarpeisiin.
s. 321
10§ Hyväksyttiin kruunun vero- ja sakkorahain lyhennysluettelot.
s. 321
11§ Myönnettiin tapporahaa yhdestä sudesta ja susi-ilveksestä.
s. 321
12§ Yhdyttiin Lapuan, Oravaisten, Vöyrin ja Maksamaan kuntien anomukseen kakkulain viljelyn sallimiseksi.
s. 322

13§ Päätettiin maksaa palkkiot 50 mk todennäköisesti surmatun Maria Palanderin löytämisestä.
s. 322
Pöytäkirja 29.10.1876
1§ Valittiin edustajat Kurikassa pidettävään kokoukseen, missä valitaan talonpoikaissäädyn valtiopäivämies.
s. 323
2§ Tulkittiin paloasetuksen 20 §:ää siten, että kaikesta vakuutetusta viljasta myönnetään korvausta ilman
katsantoa.
s. 324
Pöytäkirja 24.12.1876
1§ Annettiin lumiaarran ajo vähiten vaativille 3 vuodeksi siten, että maantiet, joet ja kosket ovat ajokunnossa.
s. 325-326
2§ Munakassa lossia hoitavan Juha Skultinia kehotettiin tekemään valitus seinäjokelaisten laittomasta sillasta,
mikä lossin kulkua vaikeuttaa.
s. 326
3§ Hyväksyttiin veroäyri- ja äänilista ja tehtiin eräitä muutoksia.
s. 326
4§ Valittiin kunnan tilintarkastajat.
s. 327
5§ Päätettiin antaa lupa uusia maksamatta olevat pitäjänmakasiinin lainat.
s. 327
Pöytäkirja 11.2.1877
1§ Päätettiin kivien ajamisesta Ojaniemen sillan arkkujen ympärille.
s. 328
2§ Valittiin Matti Lakari tekemään valitusta Läänin Herra Kuvernöörin luona sillasta, minkä seinäjokelaiset
olivat rakentaneet haittaamaan Munakan ylikulun lossiliikennettä.
s. 328
3§ Poistettiin pitäjänkassan saatavista ulosotettavat velat, koska velalliset ja takausmiehet olivat hyvin köyhiä.
s. 329
4§ Myönnettiin kauppias H. Konttaalle vuoden vapaus kuntamaksuista edellytyksellä, että hän hoitaa ylikulkua
kirkon luona ja pitää sillan talvikunnossa.
s. 329
5§ Päätettiin lainata vuoden 1871 ohrat – noin 100 tynnyriä – yhden kapan kasvua vastaan. s. 329
Pöytäkirja 23.3.1877
1§ Päätettiin uusi kirkkotie pohjoispuolisen maantien ja uuden kirkon välillä avata yleiseen käyttöön.
330-331
2§ Päätettiin vapauttaa asiamiehet Luoman sillan vastaisesta ylläpidosta.
s. 331
3§ Päätettiin korottaa opettajan palkkaa kolmella tynnyrillä vaivaismakasiinin jyviä.
s. 331
4§ Päätettiin palovakuutussyynit uudistaa.
s. 331

s.

Pöytäkirja 22.5.1877
1§ Valittiin Mattias Levon antaman vastaus Orisbergin tehtaan vaivaisvarain luovuttamisesta.
2§
3§
4§
5§
6§

s. 333
Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä laina- ja vaivaismakasiinien tilit.
s. 333
Valittiin suostuntaverokomitean jäsenet.
s. 333
Päätettiin tehdä palo-ohjesääntöön lisäys, että alle 16 -vuotiaiden vanhemmilta peritään sakkoa, mikäli eivät
estä lapsiansa tupakoimasta.
s. 333-334
Vuoden 1875 viinaverorahat käytetään 4 paloruiskun ostoon ja kansakoulun tarpeisiin.
s. 334
Valittiin uusi lainamakasiinin hoitaja ja mittari.
s. 334

Pöytäkirja 1.7.1877
1§ Valittiin edustajat tarkastamaan kevättulvien aiheuttamaa vahinkoa Halkonevan tiellä. s. 335-336
2§ Määrättiin valtuusmiehet selvittämään uudet rakennuspaikat melkein kaikki rakennukset tuhonneen
tulipalon jälkeen Napuen kylässä.
s. 336-337

3§ Em. palossa vahinkoa kärsineille myönnettiin palokorvausta yhteensä melkein 50 000 mk. Palorahan lisäksi
heille annettiin pika-apua lainamakasiinista myymällä rukiita 20 mk/tynnyri ja ohria 15 mk/tynnyri.
s.
337
4§ Päätettiin tehdä lisäyksiä palo-ohjesääntöihin
1. Torpparien, itsellisten ja käsityöläisten ei saa rakentaa huoneita lähemmäs kuin 300 kyynärän päähän
talojen rakennuksista.
2. Kylän läheisyydessä olevat, helposti syttyvät rakennukset pitää siirtää sopivampaan paikkaan.
3. Kylään jäävät mökkien yms. rakennusten katot ja tulisijat on kuntoon laitettava.
4. Piipun, sikarin ja paperossin polttaminen ulkona kartanolla ja huoneistojen läheisyydessä kielletään 20
mk:n uhkasakolla.
s. 338-339
5§ Päätettiin muurata tiililattia lainamakasiiniin rottien aiheuttamien vahinkojen vastaiseksi estämiseksi.
s.
339
Pöytäkirja 15.7.1877
1§ Valittiin Mattias Sevon ja Herman Konttas 17.7. insinööri Bergbomin pitämään tarkastukseen Ojaniemen
sillalla.
s. 340
Pöytäkirja 5.11.1877
1§ Määrättiin vaivaishoitoon persoonatakseerinkia 1 ½ kappaa mieheltä ja 1 kappa naiselta rukiita.s. 340
2§ Napuen palokorvausta varten päätettiin kantaa 12 mk tuhannelta markalta.
s. 340
3§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskasain sekä pitäjän- ja lainamakasiinin tilit.
s. 341
4§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan tekijät.
s. 341
5§ Oltermanneilta ja lautamiehiltä ei peritty sakkorahoja.
s. 341
6§ Hylättiin Herman Munkin palokorvaus luhtaladosta heinineen.
s. 341
7§ Jätettiin käsittelemättä kolmen hakijan anomus saada vapautus lumireen ajosta.
s. 342
8§ Puollettiin lainamakasiinin ohralainojen uusimista.
s. 342
9§ Erotettiin omasta pyynnöstä Juha Iisakinpoika Luoma vaivaismakasiinin mittarin toimesta ja valittiin tilalle
Juha Juhanpoika Penttala.
s. 342
10§ Erityisen pöytäkirjan mukaan urakalla tehtäväksi useita siltoja Halkonevan tiellä Munakan luona annettiin
erityisille henkilöille.
s. 342
Pöytäkirja 18.11.1877
1§ Valittiin Matti Lakari tekemään valitusta Hänen Keisarillisille Majesteetille Vaasan Läänin Kuvernöörin
päätökseen olla velvoittamatta Seinäjokea purkamaan yhtä siltaa Munakassa.
s. 344
2§ Hyväksyttiin kruunun vero- ja sakkorahain lyhennyslistat.
s. 344
3§ Arveltiin kunnan ohravarastojen riittävän tulevan vuoden siementarpeiksi.
s. 344
Pöytäkirja 27.12.1877
1§ Hyväksyttiin veroäyri- ja äänilistat.
s. 345
2§ Valittiin kunnan- ja vaivaismakasiinin tilien tarkastajat.
s. 345
3§ Päätettiin kunnostaa kirkon sillan pohjoispuolella oleva yleisen tien sivuosa.
s. 345-346
4§ Uudelle kirkkotielle päätettiin ajaa kaksitoista kuormaa mäkiä manttaalista.
s. 346
5§ Hyväksyttiin kauppakirjuri Gustaf Alfred Husbergin hakemus avonaisen kauppapuodin pitoon ehdolla, että
hakija ei ollenkaan myy olutta, koska kauppa on lähellä kansakoulua.
s. 346-347
6§ Hylättiin talonpoika Kustaa Kustaanpoika Paavolan anomus krouvin pidosta.
s. 347
7§ Pyynnöstään erotettiin maankauppias Konttas ylikulun hoidosta vanhan kirkon luona ja valittiin sijaan Matti
Palm.
s. 347
8§ Valittiin palokomiteaan kuolleen Juha Andilan sijaan Juha Juhanpoika Luoma.
s. 348

Pöytäkirja 26.3.1878
1§ Päätettiin kunnostaa auttavasti tieosuus Vöyrin rajalta Tulisaloon.
s. 349-351
2§ Päätettiin Ojaniemen sillan kunnostamisesta, kun oli saatu Vaasan Läänin Herra Kuvernöörin päätös
vastaisesta sillan kunnossapidon vapauttamisesta.
s. 351-352
3§ Halkonevan riitaisan tieosuuden ylöspidosta maksettiin korvausta Jaakko Minnille.
s. 352
4§ Suostuttiin Orisbergin tehtaan eroamiseen omaksi vaivaishoidoksi ehdoin, että jos Orisbergin tehtaan haltija
omasta puolestaan tai tehtaan vaivaisvaroista korvataan Isokyrölle ja Ylistarolle aiheutuneet menot, riidasta
johtuneet menot ja jos vaivaishoidot joskus yhdistetään, vaivaisvarojen pitää olla vähintään yhtä suuret kuin
nykyään.
s. 353-354
5§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassain sekä vaivais- ja lainamakasiinin tilit.
s. 354
6§ Vuoden 1876 viinaverorahat päätettiin käyttää kansakoulun tarpeisiin. yhteen paloruiskuun ja kirkon
kynttiläkruunuun.
s. 354
7§ Myönnettiin kaupanhoitaja Johan Ivar Hasselblattin pyyntöön saada asettaa avonainen kauppapuoti
Hevonkoskelle.
s. 354-355
8§ Hylättiin yksimielisesti Waasan oluttehtaan pyyntö saada myydä olutta.
s. 355
Pöytäkirja 17.6.1878
1§ Hyväksyttiin Tulisalon talosta Vöyrin rajalle kulkevan tieosuuden mittaustoimitus.
s. 356-357
2§ Valittiin Matti Lakari antamaan selitystä kielteisestä päätöksestä Waasan oluttehtaan myyntilupaan.
357-358
3§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 358
Pöytäkirja 14.7.1878
1§ Hyväksyttiin maankauppias Matti Sippolan muutosanomus kaupan siirtämisestä Palhojaisista omiin
rakennuksiinsa.
s. 359
2§ Suostuttiin sahanhoitaja Karl Cederbergin hakemukseen harjoittaa avonaista kauppa Lehmäjoella.
359

s.

s.

Pöytäkirja 11.8.1878
1§ Erotettiin färimies Juha Jaakonpoika Skultti ylikulun hoitajan toimesta Munakassa ja valittiin tilalle Antti
Heikinpoika Moberg Seinäjoelta.
s. 360-362
Pöytäkirja 25.8.1878
1§ Hyväksyttiin kruunun vero- ja sakkorahain lyhennysluettelot.

s. 362

Pöytäkirja 15.9.1878
1§ Valittiin suostuntaverokomitean jäsenet.

s. 363

Pöytäkirja 14.10.1878
1§ Kauppias Johan Johanssonille myönnettiin lupa harjoittaa kauppaa Wendalan kylässä. s. 364
2§ Kauppias Johan Johanssonille myönnettiin leivän valmistuslupa.
s. 364
Pöytäkirja 3.11.1878
1§ Ojaniemen sillan luovutus- ja vastaanottokatselmukseen valittiin kunnan edustajat.

s. 365

Pöytäkirja 30.12.1878
1§ Hyväksyttiin veroäyri- ja äänilistat.
s. 366
2§ Valittiin tilintarkastajiksi Oskar Forsman, Jaakko Ritari ja Matti Mielty.
s. 366
3§ Päätettiin uusia ½ vaivaismakasiinin ruislainoista, mutta muut lainat on makasiineihin maksettava.
s. 366

4§ Hyväksyttiin pyyntöön saada jatkaa kaupan pitoa Waldaalan kylässä.
s. 366-367
5§ Hyväksyttiin muutosesitys, että Orisbergin tehtaan vaivaishoito yhdistettäisiin Isonkyrön ja Ylistaron
kuntien kanssa.
s. 367
6§ Päätettiin kansakoulun opettajan jyväpalkan maksamisesta.
s. 368
7§ Värjäri Wilhelm Wahlstein valittiin antamaan selitys vaivaisten verotusperusteista.
s. 368
8§ Hylättiin Waasan oluttehtaan pyyntö saada myydä olutta kunnassa.
s. 368-369
Pöytäkirja 2.1.1879
1§ Tuleville talvikäräjille käsittelemään Luoman sillan riita-asiaa ei valittu riidan ulkopuolisten edustajaa.
s. 370
Pöytäkirja 23.2.1879
1§ Viinaverorahat käytetään kansakoululaitoksen hyväksi, mutta osa jäi seuraavaan kokoukseen päätettäväksi
harvalukuisen osallistujajoukon takia.
s. 371
Pöytäkirja 23.3.1879
1§ Valittiin Iisakki Piuhola ja Antti Erkkilä asiamiehiksi Isonkyrön ja Ylistaron seuraavaan yhteiseen
kuntakokoukseen.
s. 372
Pöytäkirja 15.4.1879
1§ Matti Sevon valittiin valvomaan riitaa Halkonevan tein teosta ja ylläpidosta Waasan hovioikeudessa.
s. 373
2§ Lossimies Antti Mobergin pyyntö saada korvausta valkamien ylläpidosta hylättiin.
s. 373
3§ Selvitettiin kunta- ja vaivaiskassojen tilit sekä laina- ja vaivaismakasiinin laskut huomaten, että
vaivaismakasiinin jyvästössä oli iso vaje.
s. 374
4§ Valittiin edustajat verokomitean kokoukseen Ikolan kestikievariin.
s. 374
5§ Koiraveron maksua päätettiin laskea.
s. 375
6§ Uuden tiejaon Ylistaron kanssa katsottiin tuovan vain kustannuksia ja päätettiin hakea Isokyröä omaksi tieja siltarakennuspiiriksi.
s. 375
7§ Waasan oluttehtaan oikeuteen myydä olutta ei ryhdytty valitustoimiin.
s. 375
8§ Jäljellä olevilla viinaverorahoilla päätettiin ostaa paloruisku ja osallistua kirkon huoneiston siirtoon sekä
kirkon ympäristön kunnostukseen.
s. 376
9§ Määriteltiin uudestaan maksut vaivaishenkirahojen keräämiseksi.
s. 376
10§ Leski Liisa Juhontyttären perillisille annettiin 3 vuotta maksuaikaa maksaa velka.
s.377
Pöytäkirja 27.4.1879
1§ Apuopettajattarelle päätettiin maksaa rahapalkkaa jyvien sijasta.
s. 378
2§ Myönnyttiin elinkautisvangin vastaanottamiseen kuntaan tämän veljenpoikien huolehtiessa enostaan, jos
keisari hänet armahtaa.
s. 379
Pöytäkirja 15.6.1879
1§ Hyväksyttiin vaivaismakasiinin jyvälainojen maksu riihiajan puoliväliin asti.
2§ Päätettiin korjata vaivaismakasiinien katot ja maalata seinät.
3§ Päätettiin laatia uudet ohjesäännöt vaivaismakasiinille ja –hoidolle.
4§ Vanhan kirkon luona olevat tallit velvoitettiin omistajien toimesta siirtämään.
5§ Kauppias Juha Johanssonille ei myönnetty kauppalupaa Orismalan kylässä.

s. 380
s. 380
s. 381
s. 381
s. 381

Pöytäkirja 6.7.1879
1§ Pyyntöön rautatien rakentamiseksi ennen maiden lunastamista ei suostuttu.

s. 383

Pöytäkirja 20.7.1879
1§ Yksityisiä teitä ei otettu uuteen yleiseen tiejakoon.
s. 384
2§ Hajotetulle ruotiväelle sotilastorppia rakentaneet päättivät valittaa saamisistaan.
s. 385
3§ Katovuosien ja suurien maksujen takia anottiin lainaa 600 tynnyrille rukiin siemeniä maksettavaksi jyvinä
korkoineen.
s. 385-386
Pöytäkirja 13.10.1879
1§ Valittiin Matti Sevon asiamieheksi kysymykseen kuljetuksista Wälimaan torpassa olevaan kestikievariin.
s. 387
2§ Valittiin Matti Sevon valtuusmieheksi riita-asiaan Munakan sillan valkamain tasosta ja proomin
hankkimisesta.
s. 387
3§ Kestikievarien pidosta päätettiin seuraavaa:
- pitolupa myönnetään kolmeksi vuodeksi ottaen huomioon mahdolliset muutokset sijainneissa rautatien
tulon myötä
- kuljetus järjestetään kuten tähänkin asti
s. 388
4§ Päätettiin ajaa lumirekiä tietä eikä jokea pitkin.
s. 389
5§ Matti Hermanninpoika Warismäelle ei myönnetty korvausta ruttoon kuolleista hevosista. s. 389
6§ Valittiin kuntakokouksen esimieheksi Oskar Forsman ja varalle Herman Konttas. Valittiin
kunnallislautakunnan esimieheksi Matthias Sevon ja varalle Matti Lakari. Myös muut jäsenet valittiin
varajäsenineen.
s. 390
7§ Erotettiin vaivaismakasiinin päällysmies Hermanni Jussila ja tilalle valittiin Kustaa Jaakonpoika Rautia.
s. 390
8§ Hyväksyttiin kunnan tilintarkastajille vastuuvapaus.
s. 391
9§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
-Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/4 kappaa ohria kaikista
äyriistä
- Kunnallistarpeisiin 12 mk manttaalilta
s. 391
10§ Uudet kunnallislautakunnan jäsenet valittiin tekemään veroäyri- ja äänilistaa kunnallislautakunnan kanssa.
s. 391
11§ Oltermanneilta ja heidän lautamiehiltä ei vaadittu sakkoja maksettavaksi.
s. 391
12§ Myönnettiin avustusta Luoman sillan rakentamiseen 200 mk.
s. 392
Pöytäkirja 14.12.1879
1§ Viinaverorahojen käytöstä Luoman sillan rakentamiseen tehdystä valituksesta lääninhallitukselle selitystä
antamaan valittiin Matthias Sevon.
s. 393
Pöytäkirja 29.12.1879
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista.
s. 394
2§ Valittiin tilintarkastajiksi J. Johansson, Matti Mielty ja Jaakko Ritari.
s. 394
3§ Päätettiin laina- ja vaivaismakasiinien velkakirjojen uusimisesta.
s. 394
4§ Viinaverorahat käytettäisiin paloruiskun hankintaan, koululaitoksen tarpeisiin ja urkuihin, mistä voitiin
vielä osa käyttää Luoman siltaan, jos se saa lainvoiman.
s. 394-395
5§ Päätettiin kunnostaa Färin silta keväällä.
s. 395
6§ Kiellettiin oluen myyntianomus
s. 395-396
7§ Päätettiin uudestaan ajaa Kuvernöörin virastossa riita-asiaa, mikä koski Lapuan velvoittamista
osallistumaan Munakassa olevan maantien tekokustannuksiin.
s. 396
8§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Herman Konttas, Israel Waismaa ja Juha Niemi.
s. 397
Pöytäkirja 1.3.1880

1§ Isonkyrön ja Ylistaron osuudet Munakan tien rakentamisessa päätettiin antaa alimman tarjouksen tekevälle
julkisella huutokaupalla.
s. 398-399
2§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
Hevonkoski: Jaakko Taanonen, Ikola: F W Wahlstein, Kuivila: Jaakko Ritari, Kylkkälä: Heikki Keko,
Lehmäjoki: Esaias Nikula, Laurola: Jaakko Olikkala, Napue: Gustaf Rautia, Orismala: Juha Trompari, Palo:
Kustaa Pukkinen, Palhojainen: Jaakko Minni, Ritala: Jaakko Jaakonpoika Ritari,
Tuurala: Johan Tuura eli Turja, Ulvila: Herman Ulvinen, Waltala: Matti Lakari, Wendälä: Jaakko Knaapi,
Yryselä: Juha Hurri.
s. 399-400
3§ Päätettiin perustaa lahjakkaille köyhille koululaisille ja opiskelijoille stipendirahasto.
s. 400
4§ Koulujen polttopuut päätettiin ostaa halvimman tarjouksen tehneelle.
s. 401

Pöytäkirja 30.3.1880
1§ Susitarhojen ja – kuoppien osoittautuessa huonoksi pyyntikeinoksi, kannatettiin ehdotusta yhtä suurta
korvausta aikuisista pedoista ja pennuista paitsi ketuista ei myönnettäisi korvausta.
s. 402-404
2§ Läänin rovasti O.W. Forsmanin tilalle koulun johtokuntaan valittiin kauppias Kaarlo Kahma.
s. 404
3§ Kansakoulun opettajan palkkaa ei päätetty nostaa.
s. 404
4§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinin tilit.
s. 404
5§ Olutmyymälöiden hävittämiseksi ei päätetty kuin nostaa kanne myymälää hoitavia ja siellä asuvia sekä
myymälän asettajaa vastaan.
s. 405
6§ Valittiin edustajat suostutteluverokomiteaan Ikolan kestikievariin.
s. 405
7§ Perustettavaan Vaasan lyseon johtokuntaa valittiin jäseneksi Oskar Forsman.
s. 406
8§ Myönnettiin Juho Jussilalle rakennuslupa toiseen paikkaan.
s. 406
Pöytäkirja 13.6.1880
1§ Valittiin Matti Sevon tekemään valitusta hylättyyn vaatimukseen, että lapualaisten tulee osallistua
Halkonevan tien kunnostukseen ja ylläpitoon.
s. 407-408
2§ Annettiin ehdotus vaivaishoidon ohjesäännöksi:
1. Vaivaishoidon hallintoa johtaa kunnallislautakunta.
2. Vaivaishoitoyhdyskunta jaetaan 10 hoitoalueeseen.
3. Katovuosina valitaan apujäseniä vaivaishoitoon.
4. Kunnallislautakunnan esimies toimii kirjurina.
5. Vaivaishoidon asioista pidetään kaksi vuotuista kokousta.
6. Avautuviin vaivaisruotipaikkoihin ei tule asettaa jatkuvaa hoitoa tarvitsevia.
7. Kukin vaivaisruoti maksaa vaivaisille tarpeen ja tunnon mukaan.
8. Erityistä hoitoa vaativa ruotivaivainen erotetaan ruodistaan.
9. Ruotikunnassa on yksi ruoti-isäntänä vuorollaan huolehtien asioista.
10. Pidetään erityistä ruotikirjaa, mihin tehdään muistiinpanot.
11. Ruodin tullessa avoimeksi pitää maksaa vuosimaksu makasiiniin.
12. Orvot ja turvattomat lapset annetaan kelvollisille, tunnetuille henkilöille.
13. Huonojen elämäntapojensa vuoksi rangaistusta kärsivien lapset hoidetaan samalla tavalla äitien poissa
ollessa.
14. Pidetään erityinen lukukinkeri holhoojille selvittämään, miten ovat velvollisuutensa lapsia kohtaan
hoitaneet.
15. Pidemmästä lapsen kasvattamisesta tehdään kirjallinen sopimus.
16. Älköön vaivainen antako apuansa toiselle vaivaiselle.
17. Vaivaismakasiinin kirjuri hoitakoon vaivaisen kuolonkirjoituksen.
18. Sen jolla on vaivaisen omaisuutta tämän kuollessa, ilmoittakoon siitä makasiinin kirjurille tai hänelle
määrätään sakko.

3§

4§
5§
6§
7§

1§
2§
3§
4§
5§

19. Varattomuustodistus pyydetään ruotupiirissä asuvalta lautakunnan jäseneltä ennen kuin
kunnallislautakunnan esimieheltä saa köyhyystodistuksen läänin lasarettiin.
20. Vaivaishoitoon vaadittava puuttuva määrä kerätään jyvämaksuina.
21. Henkimaksut määrätään kokonaisina ja kapan puolikkaina sekä veroäyriltä menevät maksut
neljänneskappoina.
22. Vaadittavat rahamaksut määrätään niiltä, joille on määrätty veroäyriä.
s. 408-413
Annettiin ehdotus vaivaismakasiinin ohjesäännöksi:
1. Vaivaismakasiinista ei saa ottaa jyviä muihin vaivaishoidolle vieraisiin tarpeisiin kuin koulun opettajien
jyväpalkkoihin.
2. Makasiinissa tulee olla aina vähintään 700 tynnyriä rukiita.
3. Kassan kartuttamiseksi lainataan vuosittain ylimääräiset jyvät.
4. Makasiinia hoitaa päällysmies, kaksi mittaria ja lainaluettelon kirjuri.
5. Makasiinista lainataan jyviä ennen kylvöjä ja maksetaan takaisin elonkorjuun jälkeen.
6. Lainaukset tehdään jakoluettelon mukaan velkakirjaa vastaan.
7. Vaivaismakasiinilla on etuoikeus lainata jyviä muihin esivallan vahvistamiin makasiineihin nähden.
8. Säädetään käytettävistä mitoista ja velkakirjoista.
9. Uutta lainaa ei myönnetä, jos vanha ei ole kokonaan maksettu.
10. Lainaajalle määrätään sakkoja, ellei maksa lainaa tai kasvua ajallaan.
11. Päällysmies tallettaa velkakirjat ja kirjuri luettelon lainoista, niiden ottajista ja takaajista.
12. Valkean pitäminen sakon uhalla makasiinissa tai sen läheisyydessä on kielletty.
13. Päällysmies ja mittarit vastaavat viljan laadusta ja mahdollisista puutteista.
14. Jostain syystä ilmaantuvat ylijyvät tulevat makasiinin omiksi.
15. Päällysmiehen palkka: 4 tynnyriä ja 15 kappaa rukiita, mittarien palkka: 2 tynnyriä rukiita ja kirjurin
palkka: 1 tynnyri ja 15 kappaa rukiita.
16. Päällysmies ja mittarit ovat velvollisia antamaan vaivaishallituksen määräämät jyvät.
17. Päällysmiehen tulee tammikuussa jättää tili jyvästöstä hallitukselle.
s. 414-418
Postilaukusta päätettiin maksaa 15 mk:n vuosimaksu postinhoitajalle.
s. 418
Päätettiin antaa postilaukun kanto kyyttiräättärille ja maksaa tästä lisäpalkkaa.
s. 419
Entiselle postilaukun kuljettajalle ei myönnetty kuljetusmaksua.
s. 419
Maksettiin korvauksia palaneista ladosta ja riihestä sekä velvoitettiin kytövalkeasta lähtenyt riihipalo
korvattavaksi.
s. 420
Pöytäkirja 12.9.1880
Katsottiin ettei kunnalla ole velvollisuutta maksaa palkintoa rautatietä varten ilman luvatuista
viljelemättömistä maista ja nevoista.
s. 421-422
Edellisvuoden Kruunun verot ja sakkorahojen lyhennyslistat hyväksyttiin.
s. 422
Valittiin Matti Sevon antamaan selitystä Ylistaron valitukseen Isokyrön ja Ylistaron erottamiseksi omiksi
tie- ja siltarakennuspiireiksi.
s. 422
Myönnettiin lossimies Matti Palmille lupa rakentaa tupa vanhan kirkon luo, jos hän myy tai siirtää entisen
tupansa.
s. 422
Myönnettiin kunnallislautakunnan esimiehelle lupa pyytää pieni joukko kasakoita ylläpitämään järjestystä
kunnassa.
s. 422-424

Pöytäkirja 25.10.1880
1§ Nimismiehen valitukseen saada korvausta postilaukun kuljetuksesta valittiin selitystä antamaan F.W.
Wahlstein
s. 425
2§ Hyväksyttiin tilintarkastajien antamat lausunnot.
s. 425
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
- Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/2 kappaa ohria muilta kuin
kiintiä äyriiltä

4§
5§
6§
7§

- Kunnallistarpeisiin 32 mk manttaalilta
Valittiin veroäyri- ja äänilistan laatijat.
s. 425
Lehmäjoen oltermannia ja lautamiehiä sakotettiin kokouspoissaoloista.
s. 426
Pyynnöstä erotettiin Juha Trompari lainamakasiinin mittarin toimesta ja tilalle valittiin Jaakko Mäki
Waltari.
s. 426
Kouluraadin esityksestä päätettiin koulun tyttöosaston tarpeiksi tehtävistä toimista.
s. 426

Pöytäkirja 21.11.1880
1§ Ylistarossa 28.11. pidettävään kokoukseen Lasareetin mäellä olevan kaupan myynnistä valittiin edustajaksi
Iisakki Piuhola.
s. 427
Pöytäkirja 28.11.1880
1§ Hyväksyttiin veroäyri- ja äänilistat.
s. 427
2§ Valittiin tilintarkastajiksi Matti Mielty, Johan Johansson ja Emanuel Koski.
s. 427
3§ Myönnettiin palokorvausta riihestä Kaarlo Lähdesmäelle.
s. 428
4§ Vapautettiin Lehmäjoen oltermanni sakoista laillisen esteen takia.
s. 428
5§ Päätettiin vaatia lumiaarrain ajajilta jokien viitoittamista ja koskien kunnostamista edesvastuun uhalla.
s. 428
6§ Myönnettiin talon tulipalosta korvauksia Jaakko Mäelle.
s. 428-429
7§ Myönnettiin palokorvausta riihestä ja eloista Juho Iisakinpoika Taipaleelle.
s. 429
8§ Päätettiin hankkia paloruisku Napuen kylään edellisvuoden viinaverorahoilla.
s. 429
9§ Päätettiin uusia maksamatta olevat laina- ja vaivaismakasiinien pääomat.
s. 429
10§
Päätettiin aloittaa talokohtaisten tilastotietojen keruu vuosittain.
s. 429
11§
Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet ja varajäsenet.
s. 429

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

Pöytäkirja 21.3.1881
Valittiin Matti Sevon uudelleen pitkittämään riita-asiaa, mikä käsitteli Orisbergin tehtaan ja tilusten entisen
vaivaishoidon raha- ja jyvävarojen luovuttamista Isokyrön ja Ylistaron vaivaishoidolle.
s. 430
Hyväksyttiin kutsuntaluettelo siihen tehdyin muutoksin.
s. 430-431
Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen edellisvuotiset henkilöt.
s. 431
Lainakirjaston laskujen tarkastajiksi valittiin O. Forsman ja Hermanni Konttas.
s. 432
Selvitettiin kunta- ja vaivaiskassojen tilit sekä laina- ja vaivaismakasiinin laskut sekä vainajien lainat
poistettiin.
s. 432
Vuoden 1879 viinaverorahat käytetään Napuen paloruiskun ja kahden uuden paloruiskun hankintaan sekä
loput kansakoulun tarpeisiin.
s. 432
Valittiin jäsenet suostuntaverokomiteaan.
s. 432

Pöytäkirja 18.4.1881
1§ Lainamakasiinista päätettiin antaa kadosta kärsiville 12 tynnyriä hätäapua.

s. 434

Pöytäkirja 22.5.1881
1§ Valittiin Jaakko Mullo ulosmittaamaan ruotisotilaiden palkintorahoja.

s. 435

Pöytäkirja 29.5.1881
1§ Päätettiin korjaustöistä jäiden rikkoman Färin sillan osalta.

s. 436

Pöytäkirja 26.6.1881
1§ Pitäjän kassassa oleva säästö päätettiin jakaa Isokyrön ja Ylistaron kesken sekä laittaa kunnan osuus
Waasan osakepankkiin.
s. 437

2§ Waasan Lääninsairaalassa oleva heikkomielinen päätettiin kustantaa hullujenhuoneeseen, ellei tämä
sairaalassa parane.
s. 438
3§ Samaisessa sairaalassa ollut toinen potilas päätettiin kustantaa samaan paikkaan, koska ei ollut parantunut.
s. 438
4§ Koulun johtokuntaan valittiin eronneiden tilalle O. Forsman ja Juha Iisakinpoika Niemi.s. 438
Pöytäkirja 14.8.1881
1§ Valitsijamiehiksi valtiopäivämiehen vaaliin talonpojan säätyyn Ilmajoen tuomiokunnassa tulivat Iisakki
Piuhola, Antti Erkkilä. Iisakki Komsi ja Jaakko Jaakonpoika Ritari.
s. 440
Pöytäkirja 3.10.1881
1§ Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunnot.
s. 440
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
- Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/2 kappaa ohria muilta kuin
kiintiä äyriiltä
- Kestikievarin maksuun muista tiluksista paitsi puustölleiltä 6 mk 70 penniä manttaalilta ja lumireen
vetoon kaikista tiluksista 3 mk 95 penniä manttaalilta.
3§ Valittiin samat veroäyri- ja äänilistan laatijat kuin edellisvuonna.
s.441
4§ Oltermanneilta ja heidän lautamiehiltä ei vaadittu sakkorahoja.
s. 441
5§ Kysymys Munakan sillasta Kyrönjoen yli päätettiin hylätä.
s. 441
6§ Maksettiin korvausta tapetusta susi-ilveksestä.
s. 441
7§ Puollettiin ruudinmyyntihakemusta.
s. 441
8§ Hyväksyttiin Kruunun vero- ja sakkorahojen lyhennyslistat.
s. 442
9§ Päätettiin siirtää kahden paloruiskun paikkaa.
s. 442
10§ Päätettiin olla siirtämättä Färin siltaa.
s. 442
Pöytäkirja 27.12.1881
1§ Päätettiin tehdä pyyntö Isokyrön ja Ylistaron tie- ja siltarakennusten uudesta jaosta toimitettavaksi
viipymättä.
s. 444
2§ Halkonevan ylityksiä koskeva lasku päätettiin tarkastaa sellaisena ja tehdä muistutukset, koska laskua ei
oltu tehty vuosittain pyynnöistä huolimatta.
s. 445
3§ Päätettiin olla uudistamatta oltermannien asetusta.
s. 445
4§ Päätettiin velvoittaa lumiaarrain ajureita laittamaan kosket kuntoon.
s. 446
5§ Päätettiin vaatia nimismieheltä oluen myyntipaikkojen sulkemista.
s. 446
6§ Veroäyri- ja äänilista hyväksyttiin muutoksitta.
s. 446
7§ Valittiin tilintarkastajiksi Johan Johansson, Emanuel Koski ja Niilo Kustaa Tuura.
s. 447
8§ Myönnettiin palokorvausta puolesta arvosta Matti Mieltylle.
s. 447
9§ Maksamatta olevat makasiinivelat saa uusia, mutta korot on maksettava.
s. 447
10§ Viinaverorahat päätettiin käyttää paloruiskun hankintaan Orismalaan, Vaasan pataljoonan asevelvollisten
kirjastoon, koulun stipendirahastoon ja koulun tarpeisiin.
s. 447
11§ Päätettiin lähettää Liisa Kreeta Åberg kuritushuoneeseen mahdollisimman pitkäksi aikaa.
s. 447-448
Pöytäkirja 21.3.1882
1§ Tarkistettiin kutsuntaluettelo ja tehtiin tarvittavat muutokset.
s. 449
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
s. 449
3§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinin tilit, mutta lasareettimaksuja vaadittiin
takaisinmaksettaviksi.
s. 449
4§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.

Hevonkoski: Matti Tuuri, Ikola: Jaakko Mullo, Kuivila: Matti Rouru, Kylkkälä: Herman Munkki,
Lehmäjoki: Matti Karhu, Laurola: Juho Penttilä, Napue: Juho Sippola, Orismala: Juho Mikonpoika Katila,
Palo: Matti Penttala, Palhojainen: Israel Saari, Ritala: Jaakko Yli Waro, Tuurala: Johan Tuura eli Turja,
Ulvila: Juho Ulvinen, Waltala: Jaakko Waltari, Wendälä: Jaakko Laurila, Yryselä: Jaakko Jolkka.
s.
449-450
5§ Päätettiin yleisen tiejaon määräyksistä ja eriteltiin eri tiet.
s. 450-454
6§ Päätettiin korvata kahden susi-ilveksen pyynti.
s. 454
Pöytäkirja 10.4.1882
1§ Päätettiin olla luovuttamatta ilmaiseksi maata teiden rakentamiseksi tervajoen ja Orismalan
asemapaikkoihin, mutta ei myöskään valiteta tulevien teiden paikoista.
s. 455
2§ Suostuntaverokomiteaan valittiin edustajat.
s. 456
3§ Päätettiin kunnostaa Tulisalon-Wöyrin tie.
s. 456
Pöytäkirja 29.5.1882
1§ Päätettiin olla ryhtymättä jatkotoimiin heikkomielisen omaisten vastustaessa tämän lähettämistä
hullujenhuoneeseen.
s. 457
2§ Päätettiin julistaa kätilön virka avoimeksi.
s. 457-458
Pöytäkirja 20.8.1882
1§ Päätettiin olla yhdistämättä kyytihevosten pitoa kestikievarin pidon kanssa.
2§ Päätettiin lumireen ajamista tarjottavaksi yhdeksi vuodeksi.

s. 459
s. 459

Pöytäkirja 2.10.1882
1§ Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunnot.
s. 460
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
- Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/2 kappaa ohria muilta kuin kiintiä
äyriiltä ja 5 penniä jokaiselta äyriltä
- Kestikievarin ja lumireen ajon maksuun 10 mk 63 1/2 penniä manttaalilta, muihin kunnan tarpeisiin 6 mk
manttaalilta ja palorahaa vahinkojen korvausten mukaan.
s. 460
3§ Oltermanneilta ja lautamiehiltä ei peritty sakkoja.
s. 461
4§ Valittiin kuntakokouksen esimieheksi Oskar Forsman ja varalle Herman Konttas. Valittiin
kunnallislautakunnan esimieheksi Matthias Sevon ja varalle Matti Lakari. Myös muut jäsenet valittiin
varajäsenineen.
s. 461
5§ Pyynnöstä erotettiin caicaismakasiinin päällysmies Kustaa Rautio ja mittari Juha Penttala, joiden tilalle
valittiin päällysmieheksi ja kirjuriksi Jaakko Hjerppe ja Juha Iisakinpoika Talso.
s. 461
6§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan laatijoiksi uudet kunnallislautakunnan jäsenet.
s. 462
7§ Hyväksyttiin Kruunun vero- ja sakkorahojen lyhennysluettelot.
s. 462
8§ Palokorvausta ei myönnetty Matti Ikultille.
s. 462
9§ Palkattiin Kristiina Sofia Björkman kätilöksi.
s. 462
10§ Päätettiin kunnostaa kosket ennen talven tuloa.
s. 463
11§ Annettiin lumiaarrain ajourakat halvimman urakan tehneille.
s. 464
12§ Päätettiin perustaa kauran siemenvarasto lainamakasiinin yhteyteen.
s. 464
13§ Myönnettiin A. Heikelille yksimielisesti lupa apteekin perustamiseen.
s. 464-465
14§ Päätettiin suostua maanmittari Herman Rodoksen vaatimukseen
saada palkankorotusta yleisten teitten ja siltain sekä rautatien jakotoimista. Rahat otettaisiin sotilastorppain
rakennusten palkintorahoista.
s. 465-466
Pöytäkirja 28.12.1882

1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja hyväksyttiin muutoksitta.
s. 467
2§ Valittiin tilintarkastajiksi Iisakki Pollari, H.E. Koski ja Kustaa Tuura.
s. 467
3§ Päätettiin laina- ja vaivaismakasiinin ohralainat maksettaviksi ja pienistä ruislainoista puolet sekä isoista
lainoista kolmasosa.
s. 467-468
4§ Viinaverorahat käytettäisiin kätilön ja koulun opettajan palkkaan ja muihin koulun tarpeisiin.
s. 468
5§ Postilaukun alkaessa kulkea rautatieasemalta nimismiehelle ei tehty päätöstä.
s. 468
6§ Päätettiin maksaa susi-ilveksestä korvausta.
s. 468
7§ Maksettiin korvausta palaneista ladoista Jaakko Laurilalle ja Juho Perälle sekä vaadittiin Laurilan ladon
polttajat vastuuseen teostaan.
s. 468-469
8§ Päätettiin yleisen tiejaon ulkopuolelle jääneiden teiden hoitamisesta.
s. 469-470
9§ Uudelleen otettiin käsiteltäväksi Orisbergin tehtaan entisen vaivaishoidon jyvä- ja rahavarojen jakaminen
Isokyrön ja Ylistaron kesken.
s. 470
10§ Rautatieliikenteen alettua päätettiin kahdesta kestikievarista vähentää kyytihevonen.
s. 471
11§ Maksettiin Kustaa Rautiolle Halkonevan tien tarpeen ylittäneestä kunnossapidosta.
s. 471
Pöytäkirja 4.3.1883
1§ Tarkistettiin kutsuntaluettelo.
s. 472
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
s. 472
3§ Vaivaismakasiinista myönnettiin 210 kappaa rukiita Waltaalassa pidettävälle pienten lasten koululle.
s. 472
4§ Jaakko Laurila sai kuukauden maksun ottaessaan hoidettavaksi mielenvikaisen Matti Wendelinin.
s. 473
Pöytäkirja 9.4.1883
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinien tilit.
s. 474
2§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
Hevonkoski: Matti Tuuri, Ikola: Jaakko Mullo, Kuivila: Matti Rouru, Kylkkälä: Herman Munkki,
Lehmäjoki: Matti Karhu, Laurola: Juho Penttilä, Napue: Juho Sippola, Orismala: Juho Mikonpoika Katila,
Palo: Matti Penttala, Palhojainen: Israel Saari, Ritala: Jaakko Yli Waro, Tuurala: Johan Tuura eli Turja,
Ulvila: Juho Ulvinen, Waltala: Jaakko Waltari, Wendälä: Jaakko Laurila, Yryselä: Jaakko Jolkka.
3§ Esaias Pollari sai maksua tulevaan syksyyn mielenvikainen Matti Wendelinin hoidosta. s. 475
4§ Hyväksyttiin Halkonevan ja Ilmajoen teiden ylöspitourakka.
s. 475
5§ Maksettiin korvaus kolmen susi-ilveksen taposta.
s. 475
6§ Keisari Aleksanteri II:n muistopatsasta varten päätettiin kerätä 5 penniä veroäyriltä.
s. 475
7§ Valittiin koulun johtokuntaan Juha Mikonpoika Katila.
s. 476
8§ Lainamakasiinin kaurat saa lainata muiden jyvien ehdoilla.
s. 476
9§ Kylänmiehiä käskettiin kylittäin keskenään sopimaan herneen viljelystä.
s. 476
Pöytäkirja 22.4.1883
1§ Valittiin suostuntaverokomitean jäsenet.

s. 477

Pöytäkirja 2.7.1883
1§ Tervajoelle rautateitse tulevan postin kuljetuksesta kestikievariin päätettiin tarjota vuoden loppuun
halvimman urakan tehneelle ja vuoden alusta kyytihevosilla.
s. 478-479
2§ Päätettiin yhdessä Ylistaron kanssa hankkia rautoja vankien kuljetusta varten.
s. 479
Pöytäkirja 1.10.1883
1§ Päätettiin maksaa Kustaa Rautiolle Halkonevan tien ylimääräisestä kunnostamisesta.
2§ Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunnot.

s. 479
s. 480

3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
- Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/2 kappaa ohria muilta kuin kiintiä
äyriiltä ja 10 penniä jokaiselta äyriltä
- Tienjakokustannuksiin 15 mk 49 penniä manttaalista kaikista sotilaspuustölleistä.
- Kestikievarin ja lumireen ajon maksuun 10 mk manttaalilta, muihin kunnan tarpeisiin 20 mk manttaalilta
ja palorahaa vahinkojen korvausten mukaan.
s. 480
4§ Oltermanneilta ja lautamiehiltä ei vaadittu sakkorahoja.
s. 480
5§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan laatijat.
s. 481
6§ Heikkomielisen Matti Wendelinin hoidosta päätettiin jatkaa korvauksen maksamista.
s. 481
7§ Päätettiin lunastaa Ylistaron kunnalta 600 kpl Paloyhtiön johtosääntöä.
s. 481
8§ Kätilölle ei myönnetty palkankorotusta.
s. 481
9§ Maksettiin Juho Kustaanpoika Tuurille korvausta palaneesta ladosta.
s. 481
10§ Valittiin Vaasan Suomalaisen lyseon asiamieheksi Israel Waismaa.
s. 482
11§ Hyväksyttiin kruunun verojen ja sakkorahojen lyhennysluettelo.
s. 482
12§ Kunnan postin kuljetus annetaan opettaja Oskar Söderholmille vuoden loppuun ja postilaukun kuljetus
tarjotaan vähimmän vaativalle.
s. 482
Pöytäkirja 2.12.1883
1§ Myönnettiin Erkki ja Juha Karhulle palokorvausta riihestä ja jyvistä.
s. 483
2§ Kustaa Jaakonpoika Rautiolle myönnettiin palokorvausta kolmesta riihestä.
s. 484
3§ Juha Iisakinpoika Tuuralle myönnettiin palokorvausta palaneista ruistynnyreistä.
s. 485
4§ Matti Hyypälle ja Juha Santalalle myönnettiin vaivaiskassasta apua kaksi tynnyriä rukiita riihien palosta,
vaikka ne eivät olleet vakuutettuja.
s. 485
Pöytäkirja 28.12.1883
1§ Tarkistettiin veroäyri- ja äänilista sekä tehtiin korjaukset.
s. 486
2§ Sovittiin tehtaan ja myllyjen verotuksesta kunnan yleisten teiden ja siltojen tekoon ja ylöspitoon.s. 487-488
3§ Valittiin tilintarkastajiksi Niilo Kustaa Tuura, Iisakki Pollari ja Matti Lakari.
s.488
4§ Annettiin postilaukun hoito vuodeksi H.I. Konttaalle ja postilaukun kuljetus kyytiräättäri Tuomas Kruutari.
s. 488-489
5§ Päätettiin ostaa Färin siltaan kansipuut ja yksi suurempi vene.
s. 489
6§ Päätettiin Färin sillan töyräiden kunnostuksesta.
s. 489-490
7§ Vaivais- ja kunnan makasiinin maksamatta olevista lainoista puolet saa uusia.
s. 490
8§ Ostettiin koululle polttopuita.
s. 490
9§ Ei suostuttu vapaaehtoisesti huolehtimaan Tervajoen ja Orismalan rautatiepysäkeille meneviä teitä.
s. 490
10§ Viinaverorahat käytetään keisari Aleksanteri II:n stipendirahastoon, kätilön palkkaan ja koulun erinäisiin
tarpeisiin.
s. 490
11§ Päätettiin maantien käsikankien valmistuksesta ja kunnossapidosta.
s. 490-491
12§ Annettiin hinnasto Venäjän sotaväen majoitusmaksukirjeeseen.
s. 491-492
Pöytäkirja 20.1.1884
1§ Päätettiin alentaa myllyjen maksuista teiden ja siltojen tekoon ja kunnostukseen.
s. 492-493
2§ Valittiin asiamieheksi Matthias Sevon kokoukseen käsittelemään kyytilaitosten ja kuljetusten järjestämistä.
s. 494
3§ Koulun johtokuntaan valittiin Jaakko Passinen.
s. 494
4§ Päätettiin lainata keisari Aleksanteri II:n stipendirahaston rahat Hermanni Komsille.
s. 494
5§ Valittiin Jaakko Nyyssö antamaan selitystä Kustaa Raution valitukseen.
s. 494
Pöytäkirja 2.3.1884

1§ Tarkistettiin kutsuntaluettelo.
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.

s. 495
s. 496

Pöytäkirja 15.4.1884
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinien tilit.
s. 497
2§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
Hevonkoski: Juho Heikinpoika Praski, Ikola: Iisakki Komsi, Kuivila: Matti Soini, Kylkkälä: Mikki Ervo,
Lehmäjoki: Jaakko Koski, Laurola: Esaias Tanttari, Napue: Juha Killinen, Orismala: Juha Mylläri, Palo:
Isakki Pollari, Palhojainen: Matti Försti, Ritala: Israel Rintatalo, Tuurala: Niilo Kustaa Tuura, Ulvila: Mikki
Erkkilä, Waltala: Matti Maunuksela, Wendälä: Juha Talso, Yryselä: Jaakko Ollila.
s. 497
3§ Valittiin suostuntaverokomitean jäsenet.
s. 498
4§ Valittiin asiamiehet Tervajoen ja Orismalan asemateiden kunnossapitoa koskevaan riita-asiaan. s. 498
5§ Päätettiin käsikankien uudistamisesta.
s. 498-499
6§ Laina- ja vaivaismakasiinin velkakirjojen kirjoittajien tuli olla luotettavia henkilöitä.
s. 499
7§ Valittiin palokomiteaan Matti Mielty Iisakki Piuholan tilalle.
s. 499
8§ Heikkomielinen Matti Wendelinin hoidosta päätettiin.
s. 499
Pöytäkirja 22.4.1884
1§ Hyväksyttiin lääninhallituksen päätös, että kunta velvoitetaan ylläpitämään Tervajoen ja Orismalan
asemateitä.
s. 500
2§ Myönnyttiin apteekin perustamiseen.
s. 501
Pöytäkirja 31.8.1884
1§ Valittiin edustajat antamaan selitystä syyskäräjille Kustaa Raution valitukseen palokorvausasiassa.
501a

s.

Pöytäkirja 10.8.1884
1§ Valittiin edustajat valiopäivämiehen vaaliin Ilmajoen tuomiokunnan kokoukseen.
s. 501b
2§ Valittiin komitea valmistelemaan ehdotusta sunnuntaikoulujen uudestaan järjestämisestä.
s. 502
Pöytäkirja 11.10.1884
1§ Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunnot.
s. 503
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
- Vaivaishoitoon 1 kappa mieheltä ja 1/2 kappaa naiselta rukiissa sekä 1/2 kappaa ohria muilta kuin kiintiä
äyriiltä ja 10 penniä jokaiselta äyriltä
- Tienjakokustannuksiin 15 mk 49 penniä manttaalista kaikista sotilaspuustölleistä.
- Kestikievarimaksua 5 mk 52 penniä manttaalilta, kyytihevosten maksuun muista paitsi
puustöllien, lautamiesten ja reservitalojen manttaalista 10 mk 80 penniä manttaalilta ja muihin
kunnan tarpeisiin 12mk manttaalilta ja palorahaa vahinkojen korvausten mukaan.
s. 503
3§
4§
5§
6§
7§

Päätettiin heikkomielisten hoidosta.
s. 504
Valittiin veroäyri- ja äänilistan sekä takseeringin tekoon samat henkilöt.
s. 504
Oltermannien ja lautamiesten sakotettiin poissaoloista.
s. 504
Hyväksyttiin kruunun verojen ja sakkorahojen lyhennysluettelo.
s. 504
Luettiin ehdotukset sunnuntaikoulujen korvaamisesta kiertokouluilla ja äänestyksen mukaan hyväksyttiin
muutosehdotus.
s. 505-509
8§ Kiellettiin väkevien juomien nauttiminen kohtuuttomasti parttenkoliaisissa riihettömien puinnin päätteeksi.
s. 509

9§ Valittiin edustajat Wähäkyrössä ja Laihialla pidettäviin kokouksiin, missä käsitellään kestikievareita ja
kyyditystä.
s. 509
10§ Hyväksyttiin käsikankien jako.
s. 510
11§Juho Killiselle ei myönnetty korvausta tapaturmaisesti kuolleesta eläimestä.
s. 510
Pöytäkirja 26.10.1884
1§ Päätettiin kestikievari- ja kyyditysmaksuista yhdessä ylistarolaisten kanssa.
s. 511-513
2§ Päätettiin valittaa päätöksestä koskien kestikievaritaloja ja kyyditystä Korsholman kihlakunnassa.
514

s.

Pöytäkirja 8.12.1884
1§ Tarkistettiin veroäyri- ja äänilista sekä tehtiin korjaukset.
s. 515
2§ Valittiin tilintarkastajat.
s. 515
3§ Hyväksyttiin hollikyytien jakoluettelo.
s. 515
4§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hiekan ajosta.
s. 516
5§ Äänestyksen jälkeen päätettiin levittää vanhan kirkon luona olevaa siltaa.
s. 516
6§ Päätettiin että etelänpuoleinen väriahdet (?) alennetaan.
s. 516
7§ Päätettiin valtuuttaa Waasan raittiusseura ehdottamaan väkijuomien myynnin lakkauttamista muualla kuin
apteekissa.
s. 517
8§ Myönnettiin wärjäri Jaakko Björnille palokorvausta sekä annettiin palokomitealle ja useammalle
esimiehelle varoitukset tehdyistä toimista.
s. 518
9§ Evättiin Hermanni Turjan palokorvausvaatimus.
s. 518
10§ Myönnettiin Jaakko Mäkivaltarille palokorvausta ladosta.
s. 518
11§ Valittiin jäsenet valiokuntaan, mikä laatii palokorvausten uudet ohjesäännöt.
s. 519
12§ Myönnettiin rakennuslupa Jaakko Wakkiselle,
vaikka tämä oli alkanut rakentaa kartanoa vastoin palo-ohjeita.
s. 519
13§ Postilaukun hoito päätettiin pitää ennallaan.
s. 520
14§ Valittiin Iisakki Komsi Kansakoulun johtokuntaan eronneen Israel Waismaan sijaan.
s. 520
15§ Viinaverorahat päätettiin käyttää kätilön palkkaan, Laihian reservikomppanian kirjastoon, Lehmäjoelle
perustettavan koulun rahastoon ja kansakoulun tarpeisiin.
s. 520
16§ Päätettiin kunnostaa kosket talveksi joen ylitystä varten.
s. 520
17§ Päätettiin kerätä vapaaehtoisia lahjoja Waasan Suomalaisen yksityislyseon taloudellisen tilanteen
parantamiseksi.
s. 521
18§ Myönnettiin lupa uudistaa maksamatta olevat laina- ja vaivaismakasiinin lainat.
s. 521
Pöytäkirja 28.2.1885
1§ Hyväksyttiin kutsuntaluettelo.
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
3§ Hyväksyttiin Laihialla olevan Raddin kestikievarin kyytiluettelo.

s. 521
s. 523
s. 523

Pöytäkirja 1.4.1885
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä pitäjän makasiinien tilit.
s. 524
2§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
Hevonkoski: Juho Heikinpoika Praski, Ikola: Iisakki Komsi, Kuivila: Matti Soini, Kylkkälä: Mikki Ervo,
Lehmäjoki: Jaakko Koski, Laurola: Esaias Tanttari, Napue: Juha Killinen, Orismala: Juha Mylläri, Palo:
Isakki Pollari, Palhojainen: Matti Försti, Ritala: Israel Rintatalo, Tuurala: Niilo Kustaa Tuura, Ulvila: Mikki
Erkkilä, Waltala: Matti Maunuksela, Wendälä: Juha Talso, Yryselä: Jaakko Ollila.
s. 524
3§ Valittiin suostuntaverokomitean jäsenet.
s. 525
4§ Päätettiin tien oikaisusta ja kivien poistosta.
s. 525
5§ Valittiin jäsenet Lehmäjoelle aiotun kansakoulun johtokuntaan.
s. 525

6§ Päätettiin että Lehmäjoen koulu aluksi työskentelisi vuokratiloissa.
s. 526
7§ Valittiin Hermanni Munkki tekemään anomusta rautatien ylihallitukselle puuaineitten kuljetusmaksujen
alentamisesta.
s. 526
8§ Myönnettiin korvausta Matti Salinkankaalle palaneesta tuvasta ja irtaimistosta.
s. 526
9§ Ostettiin kouluille polttopuut.
s. 526
Pöytäkirja 3.5.1885
1§ Valittiin Matti Sevon tekemään valitus kestikievareiden ja kyytivelvollisuuden järjestämisestä Isokyrön ja
Wähäkyrön puolesta.
s. 527
2§ Päätettiin vanhan kirkon luona olevan sillan töiden jatkamisesta.
s. 528
Pöytäkirja 28.6.1885
1§ Valittiin kätilöksi Lovisa Form eronneen Sofia Björkin tilalle.
s. 529
2§ Päätettiin myydä jyviä lainamakasiinista Palomäen torpan luona tehdyn uuden tien maksuun.
s. 529
3§ Päätettiin maalata punamaalilla kaikki käsikanget, tolpat ja virstantolpat.
s. 529
4§ Päätettiin tervata kunnan laina- ja vaivaismakasiinin katot.
s. 529
Pöytäkirja 12.10.1885
1§ Hyväksyttiin tilintarkastajien lausunnot.
s. 530
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
- Vaivaishoitoon 1 1/2 kappaa mieheltä ja 1 kappa naiselta rukiissa sekä 1/2 kappaa ohria muilta kuin kiintiä
äyriiltä ja 10 penniä jokaiselta äyriltä
- Tienjakokustannuksiin 15 mk 49 penniä manttaalista kaikista sotilaspuustölleistä.
- Kestikievarimaksua 6 mk 94 penniä manttaalilta ja muihin kunnan maksuihin 12 mk
manttaalilta ja palorahaa vahinkojen korvausten mukaan.
s. 530
3§ Oltermanneilta ja lautamiehiltä ei peritty sakkoja poissaoloista.
s. 531
4§ Valittiin kuntakokouksen ja kunnallislautakunnan esimiehet ja jäsenet kolmeksi vuodeksi.
s. 531
5§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan sekä takseeringin tekoon uudet lautakunnan jäsenet kunnallislautakunnan
kanssa.
s. 531
6§ Päätettiin tarjota Halkonevan ja Ilmajoen teiden kunnalle kuuluva osuus vähimmän vaativalle 5 vuodeksi.
s. 532
7§ Päätettiin huutokaupata Rutkun mäen lähellä oleva vanha tiesora.
s. 532
8§ Tarjottiin lumiaarran ajo vähimmän vaativalle kolmeksi vuodeksi.
s. 532
9§ Valittiin Mattias Sevon pyytämään lainaa viljelyrahastojen perustamista varten.
s. 533
10§ Laadittiin viljelyrahastoa varten ohjesääntö (18 kohtaa).
s. 533-539
11§ Päätettiin asettaa erityinen toimikunta viljelyrahaston hoitamista varten.
s. 539
12§ Päätettiin heikkomielinen Matti Wendelinin hoidosta.
s.539
13§ Edellisen vuoden viinaverorahoista myönnettiin Lehmäjoen koulukassaan 200 mk. s. 539-540
14§ Lukutaidottoman rippi-ikäisen pojan sukulaiselle annetaan tynnyri rukiita ehdolla, että pojan pitää saada
nauttia oppia lukutaidosta.
s. 540
15§ Päätettiin pitää talven ajan Färin silta paikoillaan.
s. 540
Pöytäkirja 15.11.1885
1§ Päätettiin maksaa korvausta Palon vesimyllyn palosta.
Pöytäkirja 14.12.1885
1§ Tarkistettiin veroäyri- ja äänilista sekä tehtiin korjaukset.
2§ Valittiin kunnan tilintarkastajat.

s. 541-542

s. 543
s. 544

3§ Viinaverorahat käytetään Lehmäjoen kansakouluun, kiertokoulun opettajien palkkaan, kätilön palkkaan ja
loput kansakoulun tarpeisiin.
s. 544
4§ Kauppias Tuomas Revell sai hoitaakseen postilaukun kuljetuksen.
s. 544
5§ Myönnettiin lupa uudistaa maksamatta olevat laina- ja vaivaismakasiinin lainat.
s. 545
6§ Päätettiin tehdä kunnan kustannuksella Kauppilan talon alapuolella oleva silta, mikä oli jäänyt yleisen tie- ja
siltajaon ulkopuolelle.
s. 545
7§ Paloyhtiöön kuuluvat kuntalaiset valitsivat nimismiehen ja kuvernöörin sihteerin vastaamaan riita-asiaan,
mikä koski Palon myllyn palosta saatavia korvauksia.
s. 545
8§ Vaivaisen Hermanni Paston hoito annettiin Jaakko Kannastolle.
s. 546
9§ Valittiin kansakoulun johtokuntaan Jaakko Knaapin tilalle Samuel Knuuttila.
s. 546
10§ Valittiin vanginvartijoiksi Matti Matinpoika Rinta ja Iisakki Iisakinpoika Luoma.
s. 546
Pöytäkirja 16.1.1886
1§ Lääkärin palkkaamisasia jätettiin myöhempään kokoukseen – mahdollisesti ylistarolaisten kanssa
pidettävään kokoukseen.
s. 546b
2§ Myönnettiin apteekkari F.G.Hårdille apteekinpitolupa.
s. 546b
3§ Hyväksyttiin Halkonevan tietä koskevat vaatimukset.
s. 547
4§ Päätettiin Munakan ylikulunhoidosta ja päätettiin antaa se vähimmän tarjonneelle.
s. 547-548
5§ Valtuutettiin henkilöt vastaanottamaan kunnan puolesta viljelysrahastoa varten myönnetty laina.s. 549
6§ Viljelyslainan hoitotoimikuntaan valittiin jäsenet.
s. 549
7§ Hyväksyttiin viljelyslainaa varten vahvistettu lainaussääntö.
s. 549
8§ Myönnettiin kauppias Johan Lindqvistille palokorvausta asuin- ja ulkorakennuksesta, mutta irtaimiston
korvaus hylättiin.
s. 549-550
9§ Myönnettiin Nikolainkaupungissa asuvan suutari Matti Nymanin vaivaishoitoon 5 mk/kk.
s. 550
Pöytäkirja 28.2.1886
1§ Hyväksyttiin kutsuntaluettelo.
s. 550
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
s. 551
3§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
Hevonkoski: Juho Heikinpoika Praski, Ikola: Iisakki Komsi, Kuivila: Matti Soini, Kylkkälä: Mikki Ervo,
Lehmäjoki: Jaakko Koski, Laurola: Esaias Tanttari, Napue: Juha Killinen, Orismala: Juha Mylläri, Palo:
Isakki Pollari, Palhojainen: Matti Försti, Ritala: Juho Warpula, Tuurala: Niilo Kustaa Tuura, Ulvila: Mikki
Erkkilä, Waltala: Matti Maunuksela, Wendälä: Juha Talso, Yryselä: Jaakko Ollila.
s. 552
4§ Palorahojen kannosta tehtyyn valitukseen Isonkyrön ja Ylistaron kesken, mistä oli saatu Kuvernöörin
välipäätös, ei tehty muutosesitystä, vaan jätettiin asia sellaisenaan ratkaistavaksi..
s. 553
5§ Myönnettiin korvausta Susanna Warpaan hoidosta.
s. 553
Pöytäkirja 10.5.1886
1§ Hyväksyttiin kruunun vero- ja sakkorahain lyhennysluettelot.
s. 554
2§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä laina- ja vaivaismakasiinin laskut.
s. 554
3§ Valittiin uudet henkilöt laina- ja vaivaismakasiinista eronneiden tilalle.
s. 555
4§ Hyväksyttiin palo-ohjesääntö.
s. 555
5§ Valittiin uudet jäsenet paloapukomiteaan erotettujen tilalle.
s. 555
6§ Myönnettiin kätilölle vuosipalkan lisäksi vapaan kuljetuksen ja ylöspidon.
s. 556
7§ Evättiin asemapäällikön vaatimus kunnan postilaukun kuljettamisesta kohtuuttoman korkeana.s. 556
8§ Päätettiin olla valittamatta Kuvernöörin kielteisestä päätöksestä väkijuomien kohtuuttoman käytön
kieltämiseksi.
9§ Velvoitettiin lossintekijäksi valittu Johan Niemi korjaamaan rakentamansa proomi.
s. 557

10§ Päätettiin että päivätyönsä kirkon sillan työn osalta suorittamatta jättäneet saavat tehdä työtä uuden kirkon
ympäristössä tai maksaa rahana kuntakassaan osuutensa.
s. 557

Kuntakokous pöytäkirjat 29.8.1886-27.5.1896
Pöytäkirja 29.8.1886
1§ Luettiin merellä vaaraan joutuneiden hengen pelastamiseksi perustetun yhdistyksen säännöt.
2§ Päätettiin rakentaa kunnan lainamakasiinin yläkertaan väliovi.
s.1
Pöytäkirja 4.10.1886
1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivais- ja lainamakasiinin tilit.
s.1
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
s.2
-Vaivaishoitoon 1,5 kappaa mieheltä ja 1 kappaa naiselta rukiissa sekä 0,5 kappaa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 94 penniä manttaalista
ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalista
-Palorahaa 1 mk 50p tuhannelta markalta
-Kiertokoulujen opettajien palkkaan 3 kappaa rukiita kustakin talosta
3§ Valittiin veroäyri- ja ääntölistan sekä verotusluettelon laatijat:
Heikki Keko, Juho Kustaanpoika Tuuri, Juho Paavola, Juho Trompari, Jaakko Turppa, Matti Konttas,
Jaakko Nuuja, Martti Tuuri ja Kustaa Soini.
s.2
4§ Hyväksyttiin oltermannien ja heidän lautamiestensä tili.
s.3
5§ Luettiin Kruunun varojen ja sakkorahojen lyhennysluettelo.
s.3
6§ Evättiin palovahinkokorvaus Juho Mikonpoika Katilan vesijauhomyllyltä.
s.3
7§ Kihlakunnan lautamiesten lukumäärä (4), palkka ja lautamiesten piirit.
s.3
8§ Kyytilaitoksen kyytien määrän jako kuntien kesken.
s.3-5
9§ Munakan lauttauspaikan proomin urakka / Johan August Niemistö.
s.5
10§ Päätettiin pitäjäntuvan korjaus.
s.5
11§ Evättiin kunnan korvaus lääkärin kuntakäynnistä.
s.5
12§Hylättiin entisen lukkarin apulaisen ja kyläkoulun opettajan Juho Tampparin avustuspyyntö.
s.5-6
13§Hylättiin tulipalokorvaus / kräätäri Wilhelm Kulju.
s.6
14§Kuntalaiset toivoivat, että apteekki supistaisi hokmannin ja muiden päihdyttävien rohtojen myyntiä.
Pöytäkirja 21.1.1886
1§ Entisen varalukkarin Juho Tampparin valitus edellisen kokouksen 12§ päätöksestä.

s.1

s.6

s.7

Pöytäkirja 13.12.1886
1§ Veroäyri- ja ääntölistan tarkistus.
s.7
2§ Valittiin kunnan tilintarkastajiksi kanttori Jaakko Passinen, talokas Iisakki Piuhola eli Penttala ja entinen
maakauppias Esaias Turppa.
s.7
3§ Päätettiin vuoden 1885 viinaveron kunnan osuuden käytöstä.
s.7-8
4§ Valittiin kunnan postinhoitaja ja postin kantaja.
s.8
5§ Postinhoitajan palkkio.
s.8
6§ Valittiin valiokunta käsittelemään kunnan kouluolojen parannusehdotuksia.
s.8-9
7§ Päätettiin vaivais- ja pitäjänlainamakasiinien lainojen takaisinmaksusta.
s.9
8§ Lautamies Jaakko Mulloisen eron johdosta asetettiin lautamiesehdokkaiksi talokkaat Kustaa Jaakonpoika
Rautio, Matti Esanpoika Turppa ja Matti Matinpoika Soini.
s.9
9§ Väkijuomien myynti- ja anniskelukielto Nikolainkaupungissa.
s.9
10§Valittiin toimikunta vaivaistalon perustamiseksi.
s.9-10

Pöytäkirja 31.1.1887
1§ Valittiin kunnan edustaja kyytilaitosta käsittelevään kokoukseen.
s.10-11
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Mathias Sevon, Matti Hinttu ja Jaakko Juhanpoika Ritari.
s.11
3§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
s.11
Hevonkoski; Jaakko Praski, Ikola; F W Wahlstein, Kuivila; Niiles Kultti, Kylkkälä; Mikko Puotu,
Lehmäjoki; Matti Matinpoika Rengo, Laurola; Matti Esanpoika Turppa, Napue; Niiles Killinen,
Orismala; Jaakko Liimakka, Palo; H I Konttas, Palhojainen; Isak Söyrinki, Ritala; Mikko Ritari vanhee
Tuurala; Johan Tuura eli Turja, Ulvila; Herman Ulvinen, Waltala; H E Koski, Wendälä; Antti Talso
Yryselä Matti Karlonpoika Ollila
4§ Hyväksyttiin viljelyslainatoimikunnan viime vuoden tili.
s.11
5§ Päätettiin pyytää 6000 mk lainaa viljelysrahastoon.
s.11-12
6§ Viljelyslainan hoitotoimikunta ja ohjesääntö.
s.12
7§ Julistettiin hovioikeuden päätös kunnan paloyhtiön maksettavista korvauksista Palon myllyn tulipalosta.
s.12-13
8§ Edellisessä §:ssä mainittujen korvausten maksaminen.
s.13
9§ Tervajoen aseman tienparannus.
s.13
10§Peruttiin Kauppilan talon kohtaan Ritaalan kylässä suunnitellun sillan rakentaminen. s.13-14
11§Siirrettiin uusien kansakoulujen perustaminen ja vanhan laajentaminen.
s.14
12§Päätettiin maksaa sairaanhoitokorvausta kauhavalaiselle Juho Järvelle.
s.15
13§Päätettiin maksaa palovahinkokorvausta vankivartija Isak Pollarille.
s.15
14§Muutettiin kunnan postinkantopäivä torstaista perjantaiksi.
s.15
Pöytäkirja 27.2.1887
1§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo
s.16
2§ Yhdyttiin jyväskyläläisten ym. pyyntöön Kuopion ja Vaasan ratojen yhdysradan rakentamisesta.
s.16-17
Pöytäkirja 9.5.1887
1§ Kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivais- ja lainamakasiinin maksut ja takaisinperintä.
s.17-18
2§ Päätettiin vastaanottaa lääninhallituksen myöntämä 1000 mk laina viljelysrahastoon. s.18
3§ Valtuutettiin talokas Israel Waismaa nostamaan kunnan puolesta ed. kohdassa mainitun lainan.
s.18
4§ Tehtiin lisäyksiä kunnan paloapuyhdistyksen ohjesääntöön.
s.18-19
5§ Keskusteltiin Kortinluoman torpille Waltaalan kylässä hankittavasta paloruiskusta.
s.19
6§ Päätettiin silta- ja jahtivoudin, kyyttirättärin sekä lossimiehen/färikaran palkkio ja keskitettiin
palkkion ( jyväkapat ) keräys kunnan lainamakasiinin kautta.
s.19-20
Pöytäkirja 10.7.1887
1§ Edesmenneen lautamies Israel Saaren tilalle lautamiesehdokkaiksi valittiin talokkaat Matti Matinpoika
Försti, Israel Israelinpoika Laitinen eli Rintatalo ja Juho Erkinpoika Andila
s.21
2§ Valittiin selityksen antajat edellisen kokouksen 6§:tä tehtyyn valitukseen.
s.21
Pöytäkirja 7.8.1887
1§ Valittiin talonpoikaissäädyn edusmiehen valitsijamiehiksi talokkaat Kustaa Jaakonpoika Rautio,
Matti Matinpoika Mattila, Jaakko Matinpoika Mullo ja Jaakko Juhonpoika Ritari.
s.22
2§ Puollettiin proviisori Uno Wilhelm Lundenin apteekin perustamisanomusta kuntaan. s.22-23
Pöytäkirja 31.10.1887

1§ Hyväksyttiin kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivais- ja lainamakasiinin tilit.
s.24
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 1,5 kappaa mieheltä ja 1 kappaa naiselta rukiissa sekä 0,5 kappaa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 94 penniä manttaalista
ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalista
-Palorahaa 1 mk 50p tuhannelta markalta
s.24
3§ Veroäyri- ja ääntölistan sekä verotusluettelon laatijat:
Heikki Keko, Juho Kustaanpoika Tuuri, Juho Paavola, Juho Trompari, Jaakko Turppa, Matti Konttas,
Jaakko Nuuja, Martti Tuuri ja Kustaa Soini.
4§ Oltermannien ja heidän lautamiestensä tili.
s.24-25
5§ Luettiin seuraavien palovahinkojen pöytäkirjat ja päätettiin korvauksista: talokas Jaakko Matinpoika
Palon riihi, talokas Jaakko Minni, torppari Juho Lönruusin rakennus ym. talokas Juho Ollilan riihi,
torppari Matti Häggin rakennus ym. talokas Juhan Warpulan luhtalato, talokas Juha Nortusen riihen
puolikas, lampuoti Jaakko Knookalan irtaimisto ja talokas Kaarlo Nortuselle osa riihestä sekä torppari
Jaakko Daalkreinin irtaimisto. Yhteensä 2938mk 51p.
Talokas Iisakki Israelinpoika Penttalan kantokasaa ei korvatta.
s.25
6§ Hylättiin esitys apuopettajan tai väliaikaisen kansakoulun perustaminen Waltaalan ,Napuen tai Laurolan
kylään.
s.25
7§ Hylättiin pyyntö Valtaala-Orismalan aseman tien lisähaaran rakentamisesta.
s.26
8§ Päätettiin, että kunnan lainamakasiinin ohralainoja saa maksaa kauroilla 25% ylennyksellä. s.26
9§ Päätettiin, että kunnan laina- ja vaivaismakasiinin lainasta saa puolet uusia.
s.26
10§Hyväksyttiin kestikievarien ja kyytien pidon urakat.
s.26-27
11§Tarkastettiin kruunun verojen ja sakkorahain lyhennysluettelo.
s.27
12§Yhdyttiin kieltolakianomukseen.
s.27-28
13§Tervajoen ja Orismalan asemateiden parannus.
s.28
14§Vaivaisten hoito.
s.28-29
Pöytäkirja 18.12.1887
1§ Veroäyri ja ääntölistan tarkastus.
s.30-31
2§ Valittiin kunnallis- ja vaivaiskassain ja vaivais- ja lainamakasiinin ym. laskujen tarkastajat. s.31
3§ Päätettiin käyttää kunnan osuus viinavararakoista ( 1476 mk 34p ) kansakoulun tarpeisiin. s.31-32
4§ Valittiin kauppias H Konttas hoitamaan kunnan postilaukkua.
s.32
5§ Päätettiin, että polttopuut kansakouluille hakataan tästä eteenpäin kansakoulujen varoilla. s.32
6§ Valittiin kauppias H Konttas pastori Forsmanninin tilalle kansakoulun johtokuntaan. s.32
7§ Valittiin selvityksen antajat Nortulan talon riihenpalon korvauksesta tehtyyn valitukseen. s.32
8§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Matti Juhonpoika Hinttu ja Jaakko Juhanpoika Ritari. s.32-33
9§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Jaakko Juhonpoika Ritarin riihen palosta.
s.33
Pöytäkirja 5.2.1888
1§ Valittiin Israel Waismaa, Juho Niemi ja Heikki Keko uskotuiksi miehiksi tienpidon hietapaikkoja
määräämään.
s.34
2§ Valittiin kylänjohtajat henkikirjoitukseen.
s.34-35
Hevonkoski; Juho Braski, Ikola, Iisakki Mäkikomsi, Kuivila; Jaakko Ritari, Kylkkälä; Mikko Puotu,
Lehmäjoki; Jaakko Koski, Laurola; Juho Turppa, Napue; Juho Killinen,
Orismala; Jaakko Arkkola, Palo; Israel Waismaa, Palhojainen; Isakki Söyrinki, Ritala; Mikko Ritari
vanhee Tuurala; Juho Tuura eli Turja, Ulvila; Juho Ulvinen, Waltala; H E Koski, Wendälä; Sameli
Knuuttila
Yryselä Matti Karlenpoika Ollila.
3§ Luettiin kertomus viljelyslainan käyttelystä ja korkorahastojen tili.
s.35

4§ Valittiin talokas Israel Waismaa antamaan selitys kuvernöörille tarkka-ampuja Juha Juhanpoika
Kortesmäen avustusanomukseen.
s.35
Pöytäkirja 27.2.1888
1§ Luettiin kunta- ja vaivaiskassan sekä vaivaismakasiinin laskut ilman muistutusta.
s.36
2§ Valittiin kuntakokouksen esimieheksi poismuuttavan kirkkoherra O Forsmanni sijalle talokas Israel
Waismaa ja kunnallislautakunnan esimieheksi edesmenneen M Sevonin tilalle Jaakko Jaakonpoika Kiltinen.
Talokas Israel Waismaa valittiin lisäksi kassanhoitajaksi. Päätettiin lautakuntien esimiehistä ja palkkioista.
s.36-37
3§ Tarkastettiin asevelvollisten luettelo. Yksi hylättiin.
4§ Päätettiin maksaa Tervajoen ja Lehmäjoen viemärien tarkastuksista johtuvat kustannukset. s.37
5§ Hyväksyttiin ompelija Kustaa Minellin ja itsellisen Matti Wälmän palovahinkokorvaus. s.37
6§ Korotettiin kunnan lainamakasiinin päällysmiehen ja mittarien palkkioita.
s.37-38
7§ Kunta kieltäytyi ajamasta hirsiä Lehmäjoen kansakoululle.
s.38
8§ Ostettiin kansakoululle polttopuut julkisella huutokaupalla.
s.38-39
Pöytäkirja 14.5.1888
1§ Vanhan kirkon luona olevan lauttasillan korjaus.

s.40

Pöytäkirja 15.7.1888
1§ Valittiin talokkaat Israel Waismaa ja Juha Joonaanpoika Luoma edustamaan kuntaa oikeudessa Nortusen
riihenpalon korvauksesta syntyneessä riidassa.
s.41
2§ Lakkautettiin osa kiertokouluista.
s.41-42
3§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Matti Nuujan luhtaladon palosta.
s.42
4§ Valittiin Juha Turpan tilalle lainamakasiinin mittariksi talokas Iisakki Israelinpoika Penttala
s.42
5§ Pysyttiin päätöksessä maksaa korvaus Tervajoen viemärin tarkastuksesta johtuvat kustannukset.
s.42
6§ Isonkyrön kauppayhtiölle myönnettiin lupa pitää kaupan B-sarjan vähemmän vaarallista myrkkyä.
s.42
Pöytäkirja 12.8.1888
1§ Myönnettiin lupa pitää kaupan B-sarjan vähemmän vaarallista myrkkyä seuraaville maakauppiaille:
s.43
G Wörlund Ventälän kylä, Herman Konttas Palon kylä, Juho Konttas Ritaalan kylä,
Herman Koski Valtaalan kylä, Niilo Kiltinen Tuuralan kylä, Matti Sippola Palhojaisten kylä
Cederberg Lehmäjoen kylä ja Ylihärmän kauppayhtiö Lehmäjoen kylä.
Pöytäkirja 26.8.1888
1§ Talokas Jaakko Kiltilä valittiin antamaan selitys kuvernöörille tarkka-ampujan vaimon Sanna Loviisa
Löfgrenin avustusanomukseen.
s.44
2§ Valittiin Juha Iisakinpoika Niemi kunnan edustajaksi Marjedahlin kirkkoherran virkatalon tarkastukseen
s.44

Pöytäkirja 1.10.1888
1§ Hyväksyttiin uuden kirkon rakennuslainan, kunta-, vaivais- ja palorahaston sekä vaivais- ja lainamakasiinin
tilit
s.45
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 1,5 kappaa mieheltä ja 1 kappaa naiselta rukiissa sekä 0,5 kappaa ohria kaikista

muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyytitsemismaksuun muista, paitsi virkataloista 9 mk 12 penniä
manttaalista ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalista. Palorahaa 1,5 mk 1000mk vastuusummasta.
s.45
3§ Oltermannien ja lautamiesten tilit.
s.45
4§ Valittiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kuntakokouksen esimieheksi talokas Israel Waismaa ja varalle
talokas Matti Konttas. Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin talon omistaja Jaakko Kiltilä, varalle
talokas Kustaa Rautio ja jäseniksi talokkaat Mikko Puotu, Matti Tuuri, Antti Talso Jaakko Maunuksela,
Jaakko Karhu, Matti Juhonpoika Turppa, Kustaa Pispa, Matti Renkoo, Herman Luoma ja Edvard
Björkenheim.
Kunta- ja vaivaiskassain rahaston hoitajaksi valittiin talokas Juha Waismaa.
s.45-46
5§ Veroäyri- ja ääntölistan sekä takseerinki lengin tekoon valittiin kunnallislautakunnan jäsenten lisäksi
talokas Jeremias Puihola eli Peräsarka Untamalasta.
s.46
6§ Paloapukomiteaan valittiin esimieheksi talokas Iisakki Penttala eli Waismaa ja jäseneksi viidenteen
piiriin talokas Matti Försti.
s.46
7§ Päätettiin ostaa pitäjän lainamakasiiniin vaaka ja päätettiin vastaanotettavan viljan painorajat.
s.46
8§ Päätettiin jättää kirkonsilta paikalleen talveksi. Silta puretaan vasta keväällä.
s.46
9§ Lossimiehen tahi färikaran ammatti päätettiin tarjota huutokaupalla,
s.46
10§Päätettiin maksaa Nortulan riihenpalosta aiemmin päätetty korvaus, jos vastapuoli siihen tyytyy.
s.46
11§Valittiin henkilöitä keräämään lahjoituksia Vaasan suomalaisen yksityislukion viidennen luokan ylläpitoon
s.46-47
12§Valittiin kanttori Jaakko Passisen tilalle kansakoulun johtokuntaan kirkkoherra G Durchman.
s.47
13§Valittiin Matti Konttaan tilalle vaivaismakasiinin mittarin toimeen Matti Reini.
s.47
14§Siirrettiin jäännös kirkon rakennuslainan kuoletukseen kerätyistä rahoista kuntakassaan. s.47
15§Myönnettiin Matti Monoselle palovahinkokorvausta rakennuksesta.
s.47
16§Kauppias J Koskiselle myönnettiin lupa pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.47-48
17§Annettiin lumiaarran ajo kolmeksi vuodeksi seuraaville: Matti Pikka, Juho Taipale ja Juha Knuuttila.
s.48
18§Valittiin vaivaistenhoitajia.
s.18
Pöytäkirja 15.11.1888
1§ Annettiin vankien kuljetus ja hoito kolmeksi vuodeksi Juha Perttilälle ja Isak Pollarille.
2§ Valittiin Kustaa Rautio Antti Erkkilän tilalle pitäjän lainamakasiinin päällysmieheksi.
3§ Valittiin Juha Luoma anomaan Lehmäjoen perkaustutkimusvaroja takaisin valtiolta.
4§ Israel Waismaa valittiin antamaan selvitystä tienhoitoasiassa.

s.49
s.49
s.49
s.49-50

Pöytäkirja 2.12.1888
1§ Päätettiin valittaa eräästä sairaanhoitomaksusta.

s.50

Pöytäkirja 27.12.1888
1§ Käsiteltiin eräitä verovalituksia.
s.50
2§ Hyväksyttiin Orisbergin tehtaan ja pitäjän myllyjen manttaaliarvo teiden ja siltojen kunnossapitoa varten
s.51-52
3§ Valittiin Matti Turppa, Matti Mielty ja Jaakko Löyttymäki eräiden tilien tarkastajaksi. s.52
4§ Päätettiin, että laina- ja vaivaismakasiinin lainoista puolet saa uusia mutta korot ja toinen puoli on
maksettava.
s.53

5§ Valittiin kuntaan postisäästömerkkien myyjät.
s.53
6§ Hyväksyttiin viljelyslainan tilit.
s.53
7§ Valittiin viljelyslainatoimikunnan jäsenet.
s.53
8§ Päätettiin hankkia kansakoulujen polttopuut huutokaupalla.
s.53
9§ Sallittiin opettajan käyttää eräitä kansakoulun huonetiloja.
s.53
10§Tervajoen ja Orismalan asemateiden parannus.
s.53-54
11§Valittiin kauppias Gabriel Wörlund hoitamaan kunnan postia.
s.54
12§Valittiin Juha Niemi ja Juha Katila uudelleen kansakoulun johtokuntaan.
s.54
13§Evättiin keisarin stipendirahojen käyttö kansakoulun korjaukseen.
s.54
14§Myönnettiin Maria Luamaselle palovahinkokorvausta.
s.54-55
15§Lossimiehen tahi färikaran ammatti päätettiin antaa vähimmän vaativalle Matti Palmille. s.55
16§Tervajoen asematien hoito annettiin Israel Rintatalolle ja Orismalan asematien hoito Juha Katilalle.
s.55-56
17§Valittiin kansakoulujen polttopuiden toimittajat.
s.56
Pöytäkirja 6.1.1889
1§ Valittiin selityksen antaja eräästä sairaalalaskusta.

s.57

Pöytäkirja 27.1.1889
1§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitusta varten.
2§ Luettiin sakkorahain lyhennysluettelo.

s.57-58
s.58

Pöytäkirja 10.2.1889
1§ Annettiin lausunto kuvernöörille eräästä valituksesta.

s.58

Pöytäkirja 5.3.1889
1§ Luettiin ja tarkastettiin asevelvollisten luettelo.

s.59

Pöytäkirja 11.3.1889
1§ Tarkastettiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina ja vaivaismakasiinien tilit. Samalla
päätettiin periä takaisin eräitä sairaalamaksuja.
s.60
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari sekä
varalle Jaakko Laurila, Matti Soini.
s.60
3§ Kunta- ja vaivaiskassain rahoitusvajeen täyttämiseksi päätettiin myydä kunnan lainamakasiinista
150 tynnyriä ohraa, loput vajeesta lainataan.
s.60-61
4§ Kunnan rahastonhoitajan toimi yhdistettiin kunnallislautakunnan esimiehen toimeen. s.61
5§ Päätettiin kunnan asiakirjojen lunastuspalkkioista.
s.61
6§ Päätettiin vaivaismakasiinin portaiden rakentamisesta.
s.61
7§ Päätettiin siirtää leikkaushuone vanhan kirkon luo.
s.62
8§ Myönnettiin kauppias Isak Taanoselle vähemmän vaarallisten myrkyllisten aineiden myyntioikeus.
s.62
9§ Keskusteltiin Lehmäjoen koulua varten hakattujen hirsien kohtalosta.
s.62
Pöytäkirja 22.4.1889
1§ Käsiteltiin Juha Tuuran ja Herman Turjan valituksia myllyjen verotuksesta.
2§ Annettiin lausunto Palhojaisten Peltolan myllyn asiassa.
3§ Päätettiin valittaa mustasaarelaisten toimista kalastusasioissa.
4§ Peruttiin ohrien myynti kunnan lainamakasiinista alhaisen hinnan vuosi.
5§ Palokassasta kuntakassaan otetulle lainalle päätettiin maksaa korkoa 4%

s.63
s.63-64
s.64
s 64-65
s.65

6§ Myönnettiin kauppias Isakki Taanoselle rakennuslupa.

s.65

Pöytäkirja 10.6.1889
1§ Päätettiin valittaa Halkonevan tien riita-asiassa.
s.66
2§ Päätettiin maksaa talokas Jaakko Mäelle palovahinkokorvausta
s.66-67
3§ Valittiin Herman Komsi edustamaan kuntaa Halkonevan tien korjausasiassa.
s.67
4§ Valittiin edesmenneen Jaakko Maunukselan tilalle kunnallislautakuntaan Jaakko Mäki-Valtari
5§ Puollettiin piika Maria Jaakontytär Mäenpään kunnialahja-anomusta.
6§ Päätettiin anoa eräälle heikkomieliselle hoitopaikkaa Heikkomielisten parannuslaitoksesta Vanhasta
Vaasasta. s 67
7§ Annettiin lausunto kauppias Isak Taanosen rakennuslupa-asiassa.
s.67-68
Pöytäkirja 7.7.1889
§1 Päätettiin lähettää kunnan lainamakasiinissa olevat kaurat Vaasaan myytäväksi, koska itävyys oli huono
s.69-70
2§ Päätettiin, että puustelleilta ja muilta, joilla ei ole osuutta kunnan lainamakasiiniin kannetaan osuus rahana
s.70
3§ Peruttiin edellisessä kokouksessa päätetty heikkomielisen hoitopaikan anomus, koska potilas oli parantunut.
s.70
Pöytäkirja 1.10.1889
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen tilit.
s.71
2§ Päätettiin käyttää vuoden 1887 viinaverorahoista ( 1478,18 mk) 400 mk Waltaalan korkeamman
väliaikaisen kansakoulun perustamiseen ja loput opettajien palkkaukseen ja koulun tarpeisiin.
s.71
3§ Käsiteltiin tulevan vuoden talousarvio ja päätettiin veroista.
s.71-72
4§ Päätettiin verotuksen perusteista.
s.72
5§ Valittiin komitea tekemään veroäyri- ja ääntölistat.
s.72
6§ Valittiin talokas Mikki Eroo kunnallislautakuntaan talokas Mikki Puodun tilalle.
s.72
7§ Kylän oltermannien ja niiden lautamiesten tili- ja sakkorahoja ei ollut.
s.72
8§ Päätettiin lainamakasiiniin otettavan viljan painorajoista.
s.73
9§ Päätettiin kantaa seurakunnan lainamakasiiniin kauroja 48 kappaa manttaalilta.
s.73
10§Päätettiin anoa kuvernööriltä toimia rauhattomuuden poistamiseen kunnasta. Erityisesti kestikievarien
oluen ja apteekin päihdyttävien aineiden myynti herättivät arvostelua.
s.73-74
11§Päätettiin, että koiria ei veroteta.
s.74
12§Hyväksyttiin komitean ehdotus rakennusjärjestyksestä maalla.
s.74
13§Valittiin komitea laatimaan uutta kyläasetusta.
s.74
14§Järjestettiin uudelleenWaltaalan ja Orismalan kiertokoulupiirit.
s.74
15§Päätettiin tarjota färimiehen ammatti vähimmän vaativalle.
s.75
16§Päätettiin valittaa erään sotapalveluksessa olevan miehen perheen elatusmaksusta.
s.75
17§Pitäjän lainamakasiinin kirjurin toimeen valittiin Matti Turppa ja mittareiksi Kustaa Tuura ja Juho Palo.
s.75
18§Myönnettiin palovahinkokorvaus Oskar Luoman riihen palosta.
s.75-76
19§Myönnettiin talokas Jaakko Ollilalle palovahinkokorvaus.
s.76
20§Valittiin pastori N. E. Vainio, kanttori Jaakko Passinen ja opettaja Olli Lehto laatimaan lainakirjaston
säännöt. s.76
21§Päätettiin tehdä muutoksia palo-ohjesääntöön.
s.76
22§Päätettiin paloruiskujen sijoituspaikoista.
s.76-77
23§Päätettiin kahden hoitolaisen hoidosta.
s.77

Pöytäkirja 20.10.1889
1§ Valittiin kihlakunnanoikeuden lautamiesehdokkaiksi 1) Matti Mielty, Jaakko Kuki vanhee ja Jaakko MäkiValtari 2) Matti Konttas, Juha Palo ja Juha Penttala 3) Matti Turppa, Matti Soini ja Kustaa Rautio
s.78
2§ Erään palovahingon väärä ilmianto.
s.78
3§ Erään heikkomielisen hoito.
s.78-79
Pöytäkirja 24.12.1889
1§ Annettiin lausunto Oskar Luoman palovahinkokorvauksesta.
s.79
2§ Valittiin Juha Waismaa Israel Waismaan tilalle Vaasan suomalaisen lyseon äänivaltaiseksi jäseneksi.
s.79
3§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Juha Taipaleen luhtaladon palosta.
s.80
4§ Erään heikkomielisen hoito.
s.80
5§ Siirrettiin Jaakko Palomäen palovahinkoasia seuraavaan kokoukseen.
s.80
Pöytäkirja 27.12.1889
1§ Luettiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölista ja käsiteltiin sen johdosta tehdyt valitukset. s.81-82
2§ Vallittiin kunnallisten laskujen tarkastajiksi Jaakko Löyttymäki eli Turja, Herman Jolkka ja G. Wörlund.
s.82-83
3§ Päätettiin, että laina- ja vaivaismakasiinin lainoista on puolet lyhennettävä.
s.83
4§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden maan ja hiekan ajosta.
s.83
5§ Annettiin Tervajoen asematien hoito Israel Rintatalolle ja Orismalan asematien hoito Juha Katilalle.
s.83-84
6§ Annettiin kunnan postin kuljetus kauppias Konttaalle.
s.84
7§ Hyväksyttiin viljelyslainan korkorahojen tili.
s.84
8§ Myönnettiin torppari Jaakko Palomäelle palovahinkokorvaus.
s.84
9§ Päätettiin lossimiehen eli färikaran toimen ehdoista ja valittiin toimeen itsellinen Isak Kuusikko.
s.84-86
10§Waltaalan korkeamman väliaikaisen kansakoulun perustaminen.
s.86
11§Erään heikkomielisen hoito.
s.86
12§Vuoden 1888 viinaverorahat ( 1468,22 mk) päätettiin käyttää Waltaalan koulun tarpeisiin. s.86
13§Hyväksyttiin Isonkyrön lainakirjaston säännöt.
s 86-90
14§Vahvistettiin Knaapin jauhomyllyn manttaalimaksu.
s.90
15§Ostettiin kansakouluille polttopuita.
s.90-91
Pöytäkirja 9.1.1890
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä edustamaan kuntaa läänin kyyditystä käsittelevään kokoukseen. s.91-92
2§ Puollettiin kauppias Karlo Kosken anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.92
Pöytäkirja 1.3.1890
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina ja vaivaismakasiinien tilit. s.93
2§ Tarkastettiin kuluvan vuoden kutsuntaluettelo.
s.93
3§ Valittiin kylän johtajat kuluvan vuoden henkikirjoitukseen.
s.93
4§ Päätettiin lainamakasiinin ohrien lainausehdoista.
s.93
5§ Hyväksyttiin uusi kyläasetus ja muutokset paloapuyhdistyksen ohjesääntöön.
s.93
6§ Valittiin lausunnon antaja kauppias H Konttaan verovalitukseen.
s.94-95
7§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Antti Erkkilä.
s.95-96
8§ Valittiin lainakirjaston tilien ja kirjaston tarkastajiksi pastori N. E. Wainio ja talokas Jaakko Knaapi.
s.96

9§ Ostettiin talokas Kustaa Tuuralta 7 kpl kilometripylväitä..
10§Päätettiin olla perustamatta kuntaan käsiteollisuuskoulua.
11§Päätettiin maksaa opettajan heinämaksut rahana.
12§Valittiin Jaakko Kiltilä nostamaan rokottamisen valtionapurahoja kunnalle.
13§Keskusteltiin kunnan alapäähän perustettavasta ylhäisemmästä kansakoulusta.

s.96
s.96
s.96-97
s.97
s.97

Pöytäkirja 26.3.1890
1§ Päätettiin esittää lasku Ylistaron kunnalle Halkonevan tien ja Munakan färin ylläpidosta. s.98
2§ Päätettiin rokottajan apulaisesta ja palkkioista.
s.98-99
3§ Luettiin sakkorahain lyhennysluettelo.
s.99
4§ Määrättiin teatterinäytännöille vero 25 mk päivältä.
s.100
5§ Päätettiin perustaa Palhojaisten kylään korkeampi kansakoulu.
s.100
6§ Waltaalan koulun johtokunta valittiin anomaan opettajan palkka-apurahaa.
s.100
Pöytäkirja 11.5.1890
1§ Päätettiin myydä 100 tynnyriä ohria lainamakasiinista kunnan lisääntyvien menojen kattamiseen.
s.101-102
Pöytäkirja 15.6.1890
1§ Päätettiin perustaa koulu Palhojaisten kylän sijasta Ritaalan kylään, koska sieltä saatiin tilat vuokrattua
Yli-Waron talosta.
s.103
2§ Valittiin Ritaalan koulun johtokuntaan esimieheksi kappalainen Niilo E. Wainio ja jäseniksi Matti
Sippola, Israel Rintatalo, Matti Försti ja Tuomas Keko.
s.103
3§ Päätettiin Ritaalan koulun opettajan palkasta.
s.104
4§ Tyydyttiin Ylistaron kunnan korvaukseen Halkonevan tien ja Munakan ylikulun riita-asiassa.
s.104
5§ Päätettiin kunnallislautakunnan holhottavilta perittävistä maksuista.
s.104-105
6§ Päätettiin myydä huutokaupalla ohria kunnan lainamakasiinista.
s.105
Pöytäkirja 22.6.1890
1§ Päätettiin anoa kuntaan vakinaista apteekkia.

s.106

Pöytäkirja 8.9.1890
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä makasiinien ja lainakirjaston tilit. s.107
2§ Päätettiin tulevan vuoden verotuksen perusteista.
s.107
3§ Esitettiin tulevan vuoden meno- ja tuloarvio ja päätettiin veroista.
s.107-108
4§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan tekijät.
s.108
5§ Päätettiin lakkauttaa kiertokoulut ja perustaa tilalle kyläkouluja.
s.108-109
6§ Valittiin Waltaalan koulun johtokuntaan Jaakko Liimakka, Mikki Katila, Jaakko Waltari, Mikki Erkkilä,
Kustaa Rautio ja H. E. Koski.
s.110
7§ Valittiin Ikolan koulun johtokuntaan jäseneksi Juha Waismaa.
s.110
8§ Päätettiin tarjota Halkonevan tien kunnossapito urakalla.
s.110
9§ Päätettiin esittää uusittu kyläasetus ja paloapuyhdistyksen johtosääntö kihlakunnanoikeuden
vahvistettavaksi.
s.110-111
10§Valittiin valtiopäivämiesten valitsijamiehiksi Israel Waimaa, Jaakko Kiltilä, Jaakko Mullo ja
Matti Mielty sekä varalle Juha Trombar ja Jaakko Ritari.
s.111
11§Kylän oltermannien ja niiden lautamiesten tili- ja sakkorahoja oli 57 penniä.
s.111
12§Käsiteltiin urakkatarjoukset kestikievarien pidosta ja hollikyydeistä.
s.112
13§Anottiin 3000 mk lainaa yleisistä varoista maanviljelyksen parantamiseen.
s.112-113
14§Myönnettiin Juha Konttaalle palovahinkokorvaus luhtaladon palosta.
s.113

15§Päätettiin maksaa Marjedahlin kirkkoherran virkatalon korjaus rahana.
16§Päätettiin lainamakasiiniin otettavan viljan painorajoista.

s.113
s.114

Pöytäkirja 12.11.1890
1§ Hyväksyttiin lainamakasiinin ohrien myynti Vaasan uudelle olutpanimolle.
2§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä erääseen vaivaisapuvalitukseen.

s.115
s.115

Pöytäkirja 9.11.1890
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä kiertokoulujen lakkauttamispäätöksestä tehtyyn valitukseen.
s.116
2§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Jaakko Ritarin ja Juho Perttulan tulipaloista.
Perttulan palon sytyttäjiä vaadittiin edesvastuuseen.
s.116-117
3§ Peruttiin 8.9.1890 tehty 3000 mk laina-anomus.
s.117
Pöytäkirja 7.12.1890
1§ Päätettiin lähettää kiitos professori J.R. Danielsonille Suomen kansan ja maan oikeuksien puolustamisesta.
s.118
Pöytäkirja 27.12.1890
1§ Tarkastettiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölista ja käsiteltiin sen johdosta tehdyt valitukset.
s.119
2§ Valittiin toimikunta selvittämään vaivaistalon perustamistarvetta kuntaan.
s.119-121
3§ Luovuttiin ns. vaivaismajan perustamisesta kuntaan.
s.121
4§ Kunnallisia tilejä tarkistamaan valittiin Iisakki Taano, Herman Jolkka ja Gustav Hägglund.
s.120
5§ Päätettiin hankkia paloruisku Waltaalan kylän Kortinluoman torpille.
s.120
6§ Päätettiin kantaa palorahaa 50 penniä 1000 markalta.
s.120
7§ Käsiteltiin Perttulan palon sytyttäjien edesvastuuta.
s 210-121
8§ Valittiin kauppias Isak Taano hoitamaan kunnan postin kantoa.
s.121
9§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden parantamisesta.
s.121
10§Annettiin Tervajoen asematien hoito Jaakko Nyyssölle.
s.121-122
11§Annettiin uuden proomin rakentamisurakka Matti Hermanninpoika Koskelle 124 markalla.
s.122
12§Ostettiin Matti Rinnalta lankkuja färin sillan korjaamiseen.
s.122
13§Ostettiin kansakouluille polttopuut tulevaksi talveksi.
s.123
14§Valtuutettiin Jaakko Kiltilä nostamaan rokottamisen valtionapurahat.
s.123
15§Vaadittiin lainamakasiiniin lainoja takaisin uusien metristen mittojen käyttöönoton vuoksi.
s.123-124
16§Valtiopäiväedustajalta toivottiin toimia alkoholijuomien valmistamisen ja myynnin rajoittamiseksi.
s.124-125
17§Vuoden 1889 viinarahoista (1484,85 mk) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja
loput kansakoulujen tarpeisiin.
s.125
18§Luettiin viljelyslainan tilit ilman muistutuksia.
s.125

Pöytäkirja 4.3.1891
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina ja vaivaismakasiinien tilit.
2§ Tarkastettiin kuluvan vuoden kutsuntaluettelo.
3§ Valittiin kylän johtajat kuluvan vuoden henkikirjoitukseen.
4§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Antti Erkkilä.
5§ Päätettiin lainata lainamakasiinista ohria.

s.126
s.126
s.126-127
s.127
s.127

6§ Poistettiin färjäri Jaakko Björnin veroäyrit.
s.127
7§ Valittiin lainakirjaston ja sen tilejä tarkistamaan pastori N. E. Wainio ja kanttori J Passinen.
s.127
8§ Myönnettiin Jaakko Yli-Soinille ja Iisakki Lammille oikeus pitää kaupan vähemmänvaarallisia
myrkyllisiä väri- ja maaliaineita.
s.128
9§ Anottiin Tervajoen aseman nimen muutosta Isonkyrön asemaksi.
s.128

Pöytäkirja 5.4.1891
1§ Luettiin kruunun verojen ja sakkorahain luettelot.
2§ Erään heikkomielisen hoito.

s.129
s.129-130

Pöytäkirja 23.5.1891
1§ Päätettiin perustaa kuntaan vaivaistalo.
2§ Keskusteltiin lääkärin palkkaamisesta kuntaan.
3§ Kunta ei ottanut Lehmäjoen tietä yhteiseen kunnan jakoon.
4§ Kunnan vanhaa proomia tarjottiin myyntiin.

s.130-131
s.131
s.131-132
s.132

Pöytäkirja 5.7.1891
1§ Vanhan kirkon vartijalle luovutettiin asunto.
s.133
2§ Ei suostuttu Tuomas Sakspärin palovahinkopyyntöön koska omaisuutta ei oltu vakuutettu. s.133
Pöytäkirja 30.8.1891
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitys eräästä vaivaishoitomaksusta tehdystä valituksesta.
s.134
2§ Vaasan suomalaiselle yksityislyseolle ei myönnetty rahoitusta.
s.134-135
Pöytäkirja 5.10.1891
1§ Hyväksyttiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä makasiinien ja lainakirjaston tilit. s.136
2§ Veroäyri- äänilistojen perusteet pidettiin ennallaan.
s.136
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 2 kappaa mieheltä ja 1 kappa naiselta rukiita sekä 0,5 kappaa ohria kultakin tulo- ja
varallisuusveroäyriltä sekä 20 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyyditsemismaksuun muista, paitsi virkataloista 7 mk 70 penniä
manttaalista ja muihin maksuihin 24 markkaa manttaalista sekä 3 litraa kauroja kultakin kiinteäveroäyrilta.
s.136
4§ Valittiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kuntakokouksen puheenjohtajaksi talokas Israel Waismaa ja
varapuheenjohtajaksi talokas ja lautamies Matti Konttas. Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin
talokas Jaakko Kiltilä, varalle talokas Kustaa Rautio ja jäseniksi Jaakko Ritari, Isak Komsi, Juha Taipale,
Matti Waltari, Iisakki Karhu ( Orismala) , Edvard Björkenheim, Antti Erkkilä, Jaakko Pispa,
Iisakki Karhu ( Lehmäjoki ), Matti Saari, Matti Köykkä ja Antti Haani.
s.136-137
5§ Veroäyri- ja äänilistojen tekijöiksi valittiin kunnallislautakunnan jäsenet.
s.137
6§ Vaivaismakasiinin päällysmieheksi valittiin Jaakko Hjerppe ja mittareiksi Wilhelm Pukkinen.
s.137
7§ Lainamakasiinin mittariksi valittiin talokas Jaakko Turja.
s.137
8§ Vaivaistalon rakentamista päätettiin siirtää.
s.137
9§ Keskusteltiin lääkärin palkkaamisesta yhdessä Ylistaron ja Vähänkyrön kuntien kanssa. s.138
10§Piirilääkärin kuntakäynnistä luovuttiin.
s.139
11§Kylien oltermannien ja niiden lautamiesten sakkorahoja ei ollut.
s.139

12§Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoista: ruis 65 kg/hl, ohra 55,25 kg/hl ja kaura 47,6 kg/hl
s.139
13§Erään mielisairaan hoito.
s.139
14§Ikolan kansakoulun kivijalan korjaus.
s.139
15§Alapään koulurakennuksen osto ( Rengolan maalaistalo 6000 mk ).
s.140
16§Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoito
s.140
17§Annettiin vankien kuljetus ja hoito kolmeksi vuodeksi Juho Perttilälle.
s.140
18§Annettiin lumiaarran ajo kolmeksi vuodeksi Matti Pikalle ja Siimon Maunukselalle.
s.140
Pöytäkirja 21.12.1891
1§ Hyväksyttiin ensi vuohen veroäyri- ja ääntölista.
s.142
2§ Vuoden 1890 viinaverosta ( 1479,43 mk) käytetään 300 mk kätilöimen palkkaan ja
loput kansakoulujen tarpeisiin
s.142
3§ Valittiin kerääjät keräykseen Venäjän nälkäänäkeville. Samalla päätettiin kerätä myös Oulun läänin hätää
kärsiville.
s.142-143
4§ Alapään kansakouluksi ostettiin Sippolan talo.
s.143
5§ Kunnallisten tilien tarkastajiksi valittiin Iisakki Taanonen, Kustaa Hägglund ja Jaakko Korvola.
s.143-144
6§ Postin kuljetus ja hoito annettiin kauppias Iisakki Taanoselle.
s.144
7§ Hyväksyttiin viljelyslainan tilit.
s.144
8§ Valittiin viljelyslainatoimikunnan jäseniksi Jaakko Turja pj. Juho Luoma, Juho Niemi,
Jaakko Mäki-Waltari ja Herman Munkki.
s.144
9§ Päätettiin vaivais- ja lainamakasiinin lainojen takaisinmaksusta.
s.145
10§Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan rokotuksen valtionapurahat.
s.145
11§Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitys Herman Tervarannan ja Matti Åbergin sotilasapumaksujen
valituksiin.
s.145
12§Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä kunnan vaivaishoidon ohjesäännöstä.
s.145
13§Valittiin selityksen antaja Raippaluodon kunnan postimestarimaksusta.
s.145-146
14§Terveydenhoito-ohjesäännön laatiminen.
s.146
15§Myönnettiin torpan leskelle Maria Hakolalle palovahinkokorvaus riihen palosta.
s.146
16§Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoidosta.
s.146-147
17§Ritaalan eli Alapään koulun johtokunnalle annettiin valtuudet hoitaa Sippolan koulutalon asioita.
s.147
18§Erään sairaan hoitoavustus.
s.147
19§Päätettiin hankkia uusi vene vanhan kirkon luo.
s.147
20§Ostettiin kouluille polttopuut.
s.148
21§Keskusteltiin lääkärin palkkauksesta ja maatalouslainan otosta.
s.148
Pöytäkirja 1.3.1892
1§ Tarkastettiin kunta-, vaivais- ja palorahakassojen sekä laina- ja vaivaismakasiinien tilit.
Samalla päätettiin periä takaisin eräitä maksuja
s.150
2§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo eräin huomautuksin.
s.150
3§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Antti Erkkilä.
s.150
4§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitusta varten.
s.152
5§ Valittiin Herman Komsi Sameli Knuuttilan tilalle Ikolan koulun johtokuntaan.
s.152
6§ Otettiin 3000 mk laina maanviljelyslainarahastosta.
s.152-153
7§ Päätettiin palkata lääkäri yhdessä Vähänkyrön kunnan kanssa.
s.153
8§ Päätettiin kerätä lääkärin palkkaan 25p hengeltä.
s.153-154
9§ Käsiteltiin eräitä sotilasapuhakemuksia.
s.154
10§Valittiin selityksen antajat Lehmäjoen tieasiaan.
s.154-155

11§Hylättiin Nortulan talon osto Waltaalan kouluksi.
12§Päätettiin rakentaa Alapään koulu pohjoispuolelle jokea.

s.155
s.157

Pöytäkirja 24.4.1892
1§ Tarkastettiin kruununverojen ja sakkorahain lyhennysluettelo.
s.158
2§ Keskisuomalaisten viljelijöiden anomusta kruunun maiden yksityistämisestä ei puollettu. s.158
3§ Päätettiin myydä viljaa lainamakasiinista kunnan rahakassan kartuttamiseen.
s.158
4§ Puollettiin kauppias Kustaa Hägglundin anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.158-159
Pöytäkirja 8.5.1892
1§ Tarkastettiin ja hyväksyttiin Alapään koulun johtokunnan toimet.
2§ Waltaalan koulun asian annettiin raueta.
3§ Päätettiin anoa valtion apurahaa Lehmäjoen perkaamiseen.
4§ Valittiin toimikunta anomaan valtionapua lääkärin palkkaamiseen.

s.159-160
s.160
s.160
s.160

Pöytäkirja 19.6.1892
1§ Isak Penttala valittiin edustamaan kuntaa Palhojaisten ja Yryselän kylien isojaon täydennyskokoukseen.
s.161
Pöytäkirja 10.7.1892
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitystä Waltaalan koulun rakentamisasiassa.
2§ Myönnettiin palovahinkokorvaus Kannaston talon vuokraajalle Jaakko Kartanolle.

s.162-163
s.163

Pöytäkirja 5.9.1892
1§ Kolerasairashuoneen perustamista ei katsottu tarpeelliseksi. Kyliin valittiin terveydenhoidon tarkastajia.
s.164-165
2§ Käsiteltiin lausuntoa Amerikkaan muuttaneiden perheiden epäkohdista. Toivottiin hallitukselta toimia
irtolaisten oman maan saamiseksi nevoja kuivaamalla.
s.165
3§ Valittiin Isak Penttala antamaan selitystä Jaakko Kartanon palovahinkokorvauksesta. s.165-166
4§ Päätettiin anoa valtiolta 15000 mk lainaa Waltaalan ja Alapää koulujen rakentamiseen. s.166-167
Pöytäkirja 4.10.1892
1§ Hyväksyttiin vaivais- kunta- ja palorahakassojen sekä vaivaismakasiinin tilit.
s.168
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 10 litraa mieheltä ja 5 litraa naiselta rukiita sekä 3 litraa ohria muilta paitsi
kiinteäveroäyreiltä sekä 15 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyyditsemismaksuun muista paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneenhyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 24 markkaa
manttaalista
s.168
3§ Valittiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölistojen tekijät.
s.168-169
4§ Kylien oltermannien ja niiden lautamiesten sakkorahoja ei ollut.
s.169
5§ Valittiin toimikunta selvittämään kunnan haltuun tulleen pitäjäntuvan uutta sijoituspaikkaa.
s.169-170
6§ Puollettiin isäntäyhdistyksen perustamista.
s.170
7§ Lainamakasiinin viljan painorajoiksi määrättiin; ruis 61,818 kg/hl, ohra 53,94 kg/hl ja kaura 46,363 kg/hl
s.170
8§ Kuvernöörin kiertokirjeen perusteella keskusteltiin katovuoden vaikutuksista. Vuoden tulo on ollut alle
kolmannes normaalista ja itävyys on heikko. Kevätkylvöihin tarvitaan 1000 hl ohria ja 9000 hl kauraa,
jotka pitäisi saada lainaksi, koska rahaa ei ole. Työttömille toivottiin valtiolta töitä jokien perkauksesta

ja nevojen kuivauksesta.
s.170-171
9§ Juha Sippolan navetan palon korvaus evättiin.
s.171-172
10§Päätettiin aloittaa Alapään koulun rakentaminen. Valittiin rakennustoimikunta asiaa hoitamaan.
s.172
11§Viljelyslainaa ei uusittu.
s.172
12§Lainamakasiinin kirjuriksi valittiin Matti Turppa ja mittareiksi Jaakko Turja ja Juho Palo. s.172
13§Kunnallislautakunnan esimiehelle hankittiin telefooni.
s.172
14§Tervajoen asematien hoito annettiin Jaakko Nyyssölle ja Orismalan tien hoito Jaakko Mäki-Waltarille.
s.173
15§Kiellettiin pyykin pesu färin sillalla, koska se aiheuttaa vaaratilanteita.
s.173-174
16§Torjuttiin erään sairaan hoitoavustus.
s.174
17§Päätettiin maksaa Lehmäjoen ja Tervajoen perkaushakemuskustannukset kunnan kassasta. s.174-175
18§Sairaiden hoitoasiat
s.175
Pöytäkirja 23.10.1892
1§ Päätettiin ottaa 10000 mk laina työttömyyden hoitoon.
2§ Pitäjäntupa päätettiin korjata entisellä paikallaan.
3§ Lainamakasiiniin päätettiin kantaa 3 litraa kauroja kultakin manttaaliäyriltä.
4§ Valittiin Israel Waismaa antamaa selitystä Waltaalan koulun rakennuslaina-asiassa.
5§ Hyväksyttiin Wälmälän riihen palon arviokirja.

s.176
s.177-178
s.179
s.179
s.179-180

Pöytäkirja 14.11.1892
1§ Valittiin lautamiesehdokkaiksi seuraavat 1) lautamies Matti Mielty, Jaakko Korvola, ja
Matti Matinpoika Mielty 2) lautamies Matti Turppa, Kustaa Rautio ja Matti Soini
3) lautamies Matti Konttas, Jaakko Kleemola ja Abram Pukkinen.
s.180-181
2§ Jaakko Knaapi valtuutettiin anomaan valtion varoja Tervajoen ja Tervanevan kuivatukseen.
s.181
3§ Jaettiin keräyslistat ja määrättiin kyliin kerääjät Oulun läänin nälänhätää kärsiville.
s.181-182
Pöytäkirja 27.11.1892
1§ Valittiin Jaakko Kiltilä valitsijamieheksi kokoukseen, jossa valitaan asiamiehet hätäaputoimikuntaan.
s.183
Pöytäkirja 27.11.18922§
1§ Hyväksyttiin maanviljelyslainan ja sen varakassan tilit.
s.184
2§ Päätettiin hankkia Ikolan ja Waltaalan kouluille polttopuita.
s.184
3§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin sen muutosvaatimukset.
s.184
4§ Vuoden 1891 viinaverosta (1472,92 mk) käytetään 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput koulujen
tarpeisiin. s.181
5§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan rokotuksen valtionapurahat.
s.185
6§ Käsiteltiin vaivaisten ja orpolasten hoitosopimuksia ja tarkastuksia.
s.185-186
7§ Sairashuoneiden perustamista kuntaan ei katsottu vielä tarpeelliseksi.
s.186-187
8§ Valittiin kuntaan hätäavun paikallistoimikunta.
9§ Käsiteltiin eräs sairaanhoitoanomus.
s.187
10§Vahvistettiin valitusten vuoksi uudelleen koulujen rakentamisen 15000 mk lainapäätös. s.187
11§Jaakko Turja valtuutettiin nostamaan kunnalle 3000 mk maanviljelyslainan.
s.188
12§Käsiteltiin räättärin palkan maksua.
s.188
13§Juha Minnille eli Wennälle myönnettiin palovahinkokorvaus.
s.188-189
14§Päätettiin, että vaivais- ja lainamakasiinin lainat saa uusia mutta korot on maksettava. s.189
15§Päätettiin kunnan postin hoidosta.
s.189-190

Pöytäkirja 6.2.1893
1§ Valittiin Henrik Fontell Isonkyrön ja Vähänkyrön pitäjäin yhteiseen kunnanlääkärin virkaan.
s.191
2§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan valtiolta kunnalle myönnetty 4000 mk lainan.
s.191-192
3§ Käsiteltiin Tulisalon riihen palon korvausta ja sen syttymissyytä.
s.192
4§ H. Konttas valittiin uudelleen Ikolan koulun johtokuntaan.
s.192
5§ Käsiteltiin Alapään koulurakennuksen hirsien hankintaa.
s.192-193
6§ Hyväksyttiin pitäjäntuvan korjauksen urakkatarjoukset.
s.193
Pöytäkirja 6.3.1893
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivaiskassan, lainamakasiinin ja palorahakassan tilit.
s.194
2§ Valittiin kunnan tilien tarkastajiksi Jaakko Korvola eli Kuki, Matti Kujala ja Karlo Koski. s.194
3§ Valittiin kylien johtajat henkikirjoitukseen.
s.194-195
4§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
s.195
5§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari.
s.195
6§ Muutettiin viljelyslainarahaston ohjesääntöä.
s.195-196
7§ Päätettiin hätäapulainan lainausehdoista.
s.196
8§ Valittiin Jaakko Kiltilä antamaan selitys Oskar Branderin verovalitukseen.
s.197-198
9§ Erään sairaalamaksuriidan annettiin raueta.
s.198
10§Valittiin toimikunta valvomaan pitäjäntuvan korjausta.
s.198
11§Puollettiin kauppias Jaakko Soinin anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.198
12§Myönnettiin eräälle mykälle avustus opiskeluun Vähänkyrön mykkäkoulussa.
s.198-199
13§Ostettiin Waltaalan ja Ikolan kouluille polttopuut.
s.199
14§Päätettiin rakentaa Alapään koulun päärakennus ensi keväänä vesikattoon saakka.
s.199
15§Waltaalan koulun johtokuntaan valittiin kirkkoherra G. Durchmanin sijaan kappalainen Vainio.
s.199
16§Kustaa Pertulle myönnettiin rakennuksen siirto- ja rakennuslupa.
s.200
17§Käsiteltiin färin sillan korjaustarvikkeiden hankintaa.
s.200
Pöytäkirja 17.4.1893
1§ Päätettiin ostaa Valtaalan kouluksi Matti Ahlqvistilta 5/36 osaa Nortulan taloa 6300 markalla.
s.200
2§ Sairashuoneen perustamistarvetta ei katsottu olevan.
s.201
3§ Vuokrattiin opettaja O Lehdolle lehmälaitumeksi vanhan kirkon luona oleva saari ja rantatöyrää.
s.201-202
4§ Valittiin lainakirjaston ja tilien tarkastajiksi pastori Vainio ja kanttori Passinen.
s.202
5§ Valittiin komitea laatimaan uutta tonttijärjestystä hiljattain palaneelle Hevonkosken kylälle.
s.202
6§ Kirkkoherra Durchman ja talokkaat Juho ja Matti Tuuri valittiin vastaanottamaan lahjoituksia
Hevonkosken kylän asukkaille kylän tulipalon johdosta.
s.202
7§ Käsiteltiin pitäjäntuvan korjausasiaa.
s.202
Pöytäkirja 1.5.1893
1§ Päätettiin maksaa palovahinkokorvaus seuraaville Hevonkosken kylän asukkaille: Sofia Hopalle10610 mk,
Jaakko Taanoselle 6157 mk, Matti Pikalle 5572 mk, Susanna Pikalle 2610 mk, Matti Mulloselle 479 mk,
Matti Saarelle 18 mk ja Juha Pikalle 4 mk. Yhteensä 25451 mk
s.203-204
2§ Päätettiin anoa lainaa palovahinkokassaan 10000 mk edellisten korvausten maksamiseen. s.204-205
3§ Käsiteltiin Hevonkosken kylän uutta tonttijärjestystä. Asian annettiin raueta jyrkän vastustuksen vuoksi.
s.205

4§ Määrättiin kaikki tulisijat siirrettäviksi pois navetoista, rehuladoista ja tarhapihoista erilliseen huoneeseen.
s.205
5§ Evättiin erään kuuromykän kouluavustus.
s.205
6§ Vahvistettiin pitäjäntuvan korjaus vanhalla paikallaan.
s.206
7§ Päätettiin myydä kauroja lainamakasiinista ja lainata rahat palokassalle.
s.206
Pöytäkirja 14.5.1893
1§ Päätettiin anoa 10000 mk lainaa valtiolta.
s.207
2§ Päätettiin myydä lainamakasiinista kauraa kunnan rakennushankkeiden rahoittamiseen. s.207-208

Pöytäkirja 19.6.1893
1§ Päätettiin ottaa vastaa 15000 mk laina valtiolta koulujen rakentamiseen.
s.208-209
2§ Vahvistettiin aikaisempi Alapään koulun rakentamispäätös.
s.209
3§ Jaurin nevan ojaosakasten pyyntöön kunnan avusta ojamestareiden huoneenvuokriin ei suostuttu.
s.209
4§ Koleravaaran vuoksi terveydenhoitokunnalle annettiin tehtäväksi vuokrata tarvittaessa sairashuone.
s.209-210
Pöytäkirja 3.7.1893
1§ Anottiin kirkonkylään postitoimistoa.

s.211

Pöytäkirja 14.8.1893
1§ Annettiin lausunto erään kuuromykän kouluavustuksen eväämisestä tehdystä valituksesta. s.212-213
2§ Myönnettiin palovakuutus Jaakko Pikan kartanolle.
s.213
3§ Päätettiin kantaa 5 mk tuhannelta markalta ylimääräistä maksua Hevonkosken palon lainan maksuun.
s.213
4§ Päätettiin vakuuttaa pitäjäntupa 1200 mk ja Alapään koulu 7000 mk arvosta.
s.213-214
5§ Valittiin valtiopäivämiehen valitsijamiehiksi Israel Waismaa, Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari, Herman
Munkki,
sekä varalle lautamies Matti Turppa ja makasiininhoitaja Matti Turppa.
s.214
6§ Annettiin Juha Niemen tehtäväksi keskikunnan koulun työpaja- ja leipomorakennuksen korjaus.
s.214
Pöytäkirja 3.10.1893
1§ Hyväksyttiin vaivais- kunta- ja palorahakassojen sekä makasiinien tilit.
s.215
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon 10 litraa rukiita kaikilta henkirahaa maksavilta sekä 3 litraa ohria muilta paitsi
kiinteäveroäyreiltä sekä 20 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnallismaksuihin: Kestikievari- ja kyyditsemismaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneen hyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 24 markkaa
manttaalista. Kansakouluille 3,5 penniä/äyri, lääkärille 25 penniä/henkilö sekä lisäksi 21 mk 10 penniä
manttaalilta
s.215-216
3§ Päätettiin perustaa uusi siltakassa uuden sillan rahoittamiseksi.
s.216
4§ Valittiin tulevan vuoden veroäyri- ja ääntölistojen tekijät.
s.216-217
5§ Kylien oltermannien ja niiden lautamiesten sakkorahoja ei ollut.
s.217
6§ Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoiksi; ruis 67 kg/hl, ohra 57 kg/hl ja kaura 46,4 kg/hl
s.217
7§ Luettiin ilmoitus Venäjän sotaväen majoituskorvauksista.
s.217
8§ Päätettiin kieltää ns. kellarikaljan myynti kunnassa.
s.217-218

9§ Vahvistettiin Nortulan tilan 5/72 osan osto Waltaalan koululle 4200 markalla ja annettiin uuden koulun
rakennuslupa.
s.218
10§Perustettiin kuntaan ojituslautakunta ja hyväksyttiin sen säännöt.
s.218-221
11§Jaakko Kiltilä valittiin anomaan kunnanlääkärin määräys- ja virkavahvistuskirjaa lääkintöhallitukselta.
s.222
12§Käsiteltiin eräiden heikkomielisten hoitoasiat.
s.222
Pöytäkirja 27.12.1893
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin sen johdosta tehdyt valitukset.
s.223
2§ Vuoden 1892 viinaverosta ( 1447,15 mk ) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput koulujen
tarpeisiin.
s.224
3§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan kunnalle rokotuksen valtionapurahat.
s.224
4§ Hyväksyttiin maanviljelyslainan tilit.
s.224
5§ Hyväksyttiin vaivaishoidon ohjesääntö.
s.224
6§ Alapään koulu vakinaistettiin ja päätettiin opettajan palkkauksesta.
s.224-225
7§ Päätettiin hankkia hirsiä Waltaalan koulun rakentamista varten.
s.225
8§ Valittiin toimikunta hoitamaan kirkon vieressä olevan jääkellarikaljaa myyvän kapakan lopettamista.
s.225-226
9§ Päätettiin Tervajoen asematien hoidosta.
s.226
10§Annettiin Tervajoen asematien hoito Wilhelm Kuljulle ja Orismalan tien hoito Herman Norrbackalle.
s.226-227
11§Päätettiin Alapään koulun polttopuiden ajosta.
s.227
12§Päätettiin, että Hevonkosken tulipalon korvausrahoja ei kanneta ensi kannossa.
s.227
13§Valtiopäivämieheltä toivottiin perustuslain puolustamista, väkijuomien anniskelun rajoituksia,
tuomiokuntien jakoa ja Vaasan suomalaisen tyttökoulun valtiollistamista.
s.227-228
14§Käsiteltiin erään maanviljelyslainan takaisinperintää.
s.228
15§Kauppias Kustaa Hägglundin anomukseen pitää kaupan kruutia ei suostuttu.
s.228
16§Matti Turppa valittiin Kustaa Raution tilalle Waltaalan koulun johtokuntaan.
s.228
17§Myönnettiin Alapäähän ja Lehmäjoelle postinkantoavustusta.
s.229
18§Käsiteltiin kansakoulujen polttopuiden hankintaa.
s.229
Pöytäkirja 5.3.1894
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivaiskassan, kuntakassan, kansakoulukassan, palorahakassan, vararahastokassan
sekä laina- ja vaivaismakasiinien ja tilit. Eräitä sairaalamaksuja päätettiin periä takaisin. s.230
2§ Valittiin kunnan tilien tarkastajiksi Jaakko Kuki eli Korvola, Matti Kujala ja K. K. Koski. s.230
3§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
s.230
4§ Valittiin kylien johtajat henkikirjoitukseen.
s.231
5§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari.
s.231
6§ Postinkulkuasian annettiin raueta.
s.231
7§ Anottiin Orismalan asemahuoneiden laajentamista.
s.231-232
8§ Tarkennettiin määräyksiä navetoiden tulisijoista. Rautatornit kiellettiin.
s.232
9§ Myönnettiin kauppias Karlo Koskelle palovahinkokorvaus.
s.232
10§Anottiin Alapään koulun opettajan palkkaukseen valtionapua.
s.232
11§Juha Niemi valittiin uudelleen Ikolan koulun johtokuntaan.
s.232
12§Kunnallislautakunnalle annettiin valtuudet vapauttaa varattomia kunnallisista maksuista. s.232
Pöytäkirja 8.4.1894
1§ Jaakko Kiltilä valittiin edustamaan kuntaa kyyditystä käsittelevään kokoukseen.
s.234
2§ Kanttori Jaakko Passinen valittiin edustamaan kuntaa keisari Aleksanteri II:n patsaanpaljastustilaisuuteen.
s.234

Pöytäkirja 22.4.1894
1§ Valittiin Juha Niemi ja Israel Rintatalo edustamaan kuntaa oikeudessa Lehmäjoen tien riita-asiassa.
s.235
2§ Käsiteltiin Waltaalan koulutilan maiden vuokraamista.
s.235
Pöytäkirja 1.10.1894
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivais-, kunta-, kansakoulu-, koiravero- ja palorahakassan,
sekä laina- ja vaivaismakasiinien ja tilit.
s.236
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaiskassaan: 10 litraa rukiita kaikilta henkirahaa maksavilta sekä 3 litraa ohria muilta paitsi kiinteän
omaisuuden veroäyreiltä sekä 15 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnalliskassaan: Kestikievari- ja kyydinpitomaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneen hyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 24 markkaa
manttaalista. Kansakouluille 30 penniä/äyri, lääkärille 25 penniä/henkilö, palorahaa 5mk/1000 mk ja
siltarahaa 3 hl kauroja / manttaali.
s.236-237
3§ Myönnettiin Siimon Maunukselalle, ja Juha Dansbergille palovahinkokorvaus.
s.237
4§ Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoiksi: ruis 67 kg/hl, ohra 57 kg/hl ja kaura 46,5 kg/hl.
s.237-238
5§ Tehtiin vaivaishoidon ohjesääntöön viranomaisten määräämät muutokset.
s.238
6§ Amerikassa olevia ei vapautettu lääkärimaksusta.
s.238
7§ Päätettiin luottamusmiesten palkkioista ja valittiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi kuntakokouksen
puheenjohtajaksi kanttori Jaakko Passinen ja varapuheenjohtajaksi lautamies Matti Konttas.
Kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin talokas Jaakko Kiltilä, varalle talokas Kustaa Rautio ja
jäseniksi Jaakko Warpula, Jaakko Pikka, Juha Taipale, Jaakko Kuki, Jaakko Sukkala, Jaakko Rouru,
Juha Perttilä, Matti Pukkinen, Jaakko Kleemola ja Herman Jolkka.
s.238-239
8§ Valittiin veroäyri- ja äänilistojen laatijat
s.239
9§ Verotuksen perusteet pidettiin ennallaan.
s.239
10§Hyväksyttiin uusittu ojituslautakunnan ohjesääntö.
s.240
11§Käsiteltiin kahden heikkomielisen hoitoasia.
s.240
12§Hyväksyttiin Lehmäjoen kansakoulun kassan tilit.
s.240
Pöytäkirja 14.10.1894
1§ Määrättiin huutoräättärin palkkioksi 2 mk päivältä.

s.241-242

Pöytäkirja 12.10.1894
1§ Valittiin lautamiesehdokkaiksi Israel Rintatalo, Jaakko Ritari ja Matti Saari.
s.243
2§ Korotettiin Alapään koulun opettajan palkkaa.
s.243
3§ Päätettiin anoa valtionapua Alapään koulun opettajan palkkaan.
s.243-244
4§ Nortulan tilan tontin vaihettaminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
s.244
5§ Valittiin kauppias H. E. Koski edustamaan kuntaa oikeudessa Nortulan talon maan riita-asiassa.
s.244
Pöytäkirja 27.12.1894
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin siitä tehdyt valitukset.
s.245-246
2§ Vuoden 1893 viinaverosta (1471,6 mk) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput
koulukassaan. s.246
3§ Lehmäjoen perkauksen tutkimuksen valtionapu laitettiin siltakassaan.
s.246
4§ Jaakko Kiltilä valtuutettiin nostamaan kunnalle rokotuksen valtionapurahan.
s.246

5§ Kunnan tilien tarkastajiksi valittiin opettajat Olli Lehto ja Matti Kujala sekä kauppias Karlo Koski.
s.246-247
6§ Hyväksyttiin tehtaiden ja myllyjen manttaalit ja maksut teiden siltojen ylläpitoon.
s.247-248
7§ Käsiteltiin färin sillan korjaustarvikkeiden hankintaa.
s.248
8§ Päätettiin rakentaa toinenkin ruokapuori keskikunnan kansakoululle.
s.248
9§ Käsiteltiin uuden sillan paikkaa ja piirustuksia.
s.248
10§Valittiin maanviljelystoimikunnan jäseniksi Jaakko Turja (pj), Juha Luoma, Juha Niemi,
Jaakko Mäki-Waltari Herman Munkki.
s.248-249
11§Hyväksyttiin maanviljelyslainan tilit
s.249
12§Valittiin Israel Waismaa antamaa selitystä huutoräättäri Jaakko Lahtisen palkkiovalitukseen.
s.249
13§Käsiteltiin Tervajoen asematien kunnostusta ja rästissä olevia hiekan ajoja.
s.249
14§Tervajoen asematien hoito annettiin Wilhelm Kuljulle ja Orismalan tien hoito Jaakko Mäki-Waltarille.
s.250
15§Ikolan koulun johtokunta valtuutettiin ostamaan koululle polttopuita.
s.250
16§Läänin maanviljelysseura tarjosi kuntaan naiskäsityön opettajaa, jos kunta kustantaisi koulun tilat.
Tarjous hyväksyttiin.
s.250
17§Nortulan tontin tiluksen vuokrausasian annettiin raueta.
s.250
18§Kunta palkkasi eläinfälskäri Kalle Kulosen eläinlääkäriksi kuntaan yhdeksi koevuodeksi. s.250-251
19§Keisari Nikolai II:lle lähetettiin suomenkielinen uudenvuodenadressi.
s.251
20§Leikkaushuoneen kamarin muurista myönnettiin telefooniyhtiölle 20 mk.
s.251
21§Myönnettiin Pakkalan pajan palovahinkokorvaus.
s.251
22§Lumiauran ajo annettiin poliisikonstaapeli Matti Laurilan huoleksi.
s.251-252
Pöytäkirja 24.2.1895
1§ Tarkastettiin kutsunta- ja täydennysluettelo.
s.253
2§ Koiraveroksi määrättiin kaksi markkaa koiralta.
s.253
3§ Keskusteltiin kunnanlääkärin viran vakinaistamisesta ja naapurikuntien osallistumisesta palkkaukseen.
s.253-254
4§ Valittiin kylien johtajat henkikirjoitukseen.
s.254
5§ Käsiteltiin pappilan rakennusten korjauksen rahoitusta.
s.254-255
Pöytäkirja 1.4.1895
1§ Hyväksyttiin kunnan vaivaiskassan, kuntakassan, kansakoulukassan, koiravero- ja palorahakassan,
vararahastokassan sekä laina- ja vaivaismakasiinien ja tilit.
s.256
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Antti Erkkilä ja Jaakko Ritari.
s.256
3§ Hyväksyttiin Ylistaron Kaukolan kylän kestikievarikyyti Fabian Kaukoselle 290 markalla s.256
4§ Päätettiin, että pappilan rakennusten korjausrahat lainataan siltarahastosta ja loput vararahastokassasta.
s.257
5§ Valittiin ojituslautakunnan jäsenet.
s.257
6§ Päätettiin painattaa vaivaishoidon ohjesääntöä 400 kpl.
s.257
7§ Färjäri Jaakko Björnille ei myönnetty rakennuslupaa kirkkotien viereen Penttalan maalle. s.257
8§ Valitettiin huutoräättärin palkkion suuruudesta.
s.257-258
9§ Kysymys almänninkipiirin koulun opettajan palkasta siirrettiin.
s.258
10§ Ostettiin keskikunnan koululle polttopuita.
s.258-259
11§ Ostettiin vaivaismakasiiniin jyviä
s.259
12§ Päätettiin painattaa ojituslautakunnan sääntöjä 100 kpl.
s.259
Pöytäkirja 21.4.1895
1§ Hyväksyttiin kestikievari ja kyytiurakat: Kylkkälä Tuomas Keko ja Orismala Matti Mielty s.260

2§ Erään mielenvikaisen hoitoasia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
3§ Keskikunnan koulu toisen puodin rakentamista siirrettiin.

s.261
s.261

Pöytäkirja 4.5.1895
1§ Myönnettiin färjäri Jaakko Björnille rakennuslupa Penttalan talon maalle Palon kylään. s.262
2§ Anottiin eräälle mielisairaalle hoitopaikka Nuivanniemen houruinhoitolaitoksesta.
s.262
3§ Puollettiin kauppias J. L. Ruseliuksen anomusta pitää kaupan vähemmänvaarallisia myrkyllisiä aineita.
s.262-263
Pöytäkirja 9.7.1895
1§ Päätettiin, että lainamakasiinin kauroja ei myydä.
2§ Käsiteltiin ruodivaivaisten hoitoa
3§ Käsiteltiin Juha Rosbakan perheen asuntoasiaa.

s.263
s.263-264
s.264

Pöytäkirja 14.7.1895
1§ Valittiin toimikunta tutkimaan uuden sillan paikka ja piirustuksia.
s.265
2§ Kiellettiin mallasjuomien myynti ja anniskelu kunnassa.
s.266
3§ Päätettiin maksaa Warpolan kappalaisvirkatalon ym. kunnan rakennusten maalaus kunnan kassasta.
s.266
4§ Päätettiin suorittaa keräys maanviljelyskokouksen- ja näyttelyn kulujen kattamiseen. s.266-267
Pöytäkirja 8.9.1895
1§ Annettiin lausunto edellisen kokouksen 3§:stä tehtyyn valitukseen.
s.268-269
2§ Päätettiin maksaa kunnan kestikievarin pitäjille 400mk mallasjuomien anniskelun lopettamisesta.
s.270
Pöytäkirja 30.9.1895
1§ Päätettiin ryhtyä toimiin kolmen häiriötä ja turvattomuutta aiheuttavan henkilön suhteen. s.271
2§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu-, ja palorahakassan sekä laina- ja vaivaismakasiinien tilit.
s.272
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
Vaivaishoitoon: 10 litraa rukiita kaikilta henkirahaa maksavilta sekä 3 litraa ohria muilta paitsi kiinteän
omaisuuden veroäyreiltä sekä 15 penniä rahaa kaikilta äyreiltä.
- Kunnalliskassaan: Kestikievari- ja kyydinpitomaksuun muista, paitsi virkataloista 6 mk 30 penniä
manttaalista, käräjähuoneen hyyryyn 2 mk manttaalista ja muihin yhteisiin maksuihin 12 markkaa
manttaalista. Kansakouluille 15 penniä/äyri, lääkärille 25 penniä/henkilö ja siltarahaa 3 l kauroja /
manttaaliveroäyri.
s.272
4§ Päätettiin lainamakasiinin viljan painorajoiksi: ruis 65 kg/hl, ohra 53 kg/hl ja kaura 45 kg/hl.
s.273
5§ Tarkastettiin kunnallisten verojen rästiluettelo.
s.273
6§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan tekijät.
s.273
7§ Päätettiin maksaa palovahinkokorvaus Sofia Marttilalle, Matti Tanttarille, Juha Taipaleelle,
Priita Tuurille ja Jaakko Pukkiselle.
s.273-274
8§ Jatkettiin kunnanlääkärin palkkausta kolmella vuodella.
s.274-275
9§ Anottiin Orismalan aseman asemahuoneiden laajentamista.
s.275
10§ Lainamakasiinin mittareiksi valittiin Matti Pukkinen ja Juha Turja
s.275
11§ Färimihen toimeen ei tehty muutosia.
s.275
12§ Päätettiin korjata färin siltaa ja hankkia rakennustarpeita.
s.275
13§ Reinilän koskeen suunnitellun sillan piirustuksiin toivottiin joitakin muutoksia.
s.275-276
14§ Kilometripylväiden ja maantien käsikankien kunnossapito päätettiin myydä urakalla. s.276

15§ Koiraverorahat päätettiin siirtää siltakassaan.
s.276-277
16§ Päätettiin ostaa uusia kirjoja 400 kpl tilastollisten tietojen kokoon saantia varten.
s.277
17§ Alapään koulun johtokuntaan valittiin Matti Försti, Tuomas Keko, Matti Sippola, Matti Warpula ja Tuomas
Jolkka. Waltaalan koulun johtokuntaan valittiin H. E. Koski, Jaakko Waltari, Mikki Erkkilä, Juho Turppa ja
Juho Liimakka.
s.277
Pöytäkirja 16.12.1895
1§ Tarkastettiin veroäyri- ja äänilista ja käsiteltiin siitä tehdyt valitukset.
s.278-279
2§ Kunnan tilien tarkastajiksi valittiin opettajat Olli Lehto ja Matti Kujala sekä talokas Juho Piuhola.
s.279
3§ Käsiteltiin Tervajoen asematien kunnostusta.
s.279
4§ Tervajoen asematien hoito annettiin Wilhelm Kuljulle ja Orismalan tien hoito Matti Miellylle.
s.279
5§ Käsiteltiin ruotuvaivaisten hoitoa.
s.279
6§ Palorahaa päätettiin koota 50 penniä tuhannelta markalta.
s.280
7§ Annettiin kilometritolppain hoito Esaias Tuurille ja Juho Arkkolalle. Käsikankien hoito jätettiin
kyläkunnille.
s.280
8§ Färin sillan kunnostus takseerattiin kyläkunnittain.
s.280-281
9§ Käsiteltiin eläinfälskäri Kalle Kulosen palkkiota ja työehtoja.
s.281
10§ Valittiin kihlakunnanoikeuden lautamiesehdokkaiksi 1) Matti Mielty, Matti Matinpoika Mielty ja Juha
Mononen 2) Matti Konttas, Oskar Luoma ja Matti Kleemola 3) Juho Piuhola, Matti Soini ja Matti Turppa
s.281
11§ Vuoden 1894 viinaverosta (1466,6 mk) päätettiin käyttää 300 mk kätilöimen palkkaan ja loput
koulukassaan. s.281
12§ Päätettiin perustaa Lehmäjoen kylää korkeampi kansakoulu ja valittiin johtokunta asiaa valmistelemaan
s.281-282
13§ Valittiin provasti G. Durchman ja talokas Juho Niemi Ikolan koulun johtokuntaan.
s.282
14§Päätettiin lähettää uuden sillan piirustuksia piiri-insinöörille.
s.282
15§Päätettiin lainamakasiinin lainojen uusimisesta.
s.282
16§ Päätettiin lainamakasiinin siemenviljan varastomääriksi: ruis 400hl, ohra 300hl ja kaura 600 hl
s.282-283
17§ Ostettiin keskikunnan koululle polttopuita.
s.283
18§ Valittiin Jaakko Passinen edustamaan kuntaa Eteläpohjanmaan suomalaisen kansanopiston vihkiäisiin
Ilmajoelle.
s.283-284
Pöytäkirja 19.1.1896
1§ Päätettiin anoa valtion apurahaa lääkärin palkkaan.
s.285
2§ Päätettiin kerätä palorahaa 3 mk tuhannelta markalta
s.285
3§ Myönnettiin palovahinkokorvaus torppareille Salomon Saxbergille ja Kustaa Kalliomaalle. s.285-286
4§ Maanviljelyslainan tilit jäivät tarkistamatta koska tilinhoitaja ei saapunut kokoukseen. s.286
Pöytäkirja 2.2.1896
1§ Hyväksyttiin maanviljelyslainarahaston tilit.

s.287

Pöytäkirja 16.2.1896
1§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
2§ Valittiin selityksen antaja eräisiin verovalituksiin.

s.288
s.288

Pöytäkirja 23.3.1896

1§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitukseen.

s.289

Pöytäkirja 13.4.1896
1§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu-, paloraha-, vararaha- ja siltakassan sekä laina- ja
vaivaismakasiinien tilit.
s.290
2§ Päätettiin uudistaa 7000 mk maanviljelyslainat.
s.290
3§ Valittiin kutsuntatoimiston jäseniksi Jaakko Kiltilä, Jaakko Ritari ja Jaakko Laurila
s.290
4§ Suostuttiin Lehmäjoen kyläkunnan anomukseen jakaa kylä kahteen oltermannipiiriin. s.290-291
5§ Palkattiin Lehmäjoen koululle opettaja.
s.291
6§ Päätettiin anoa valtionapurahaa Lehmäjoen koulun opettajan palkkaan
s.291
7§ Lehmäjoen koululle vuokrattiin tilat Juha Luoman talosta .
s.291
8§ Valittiin toimikunta hankimaan Lehmäjoen koululle sopivaa taloa.
s.291-292
9§ Päätettiin rakentaa Lehmäjoen koulu Rengon paikalle tai Walkamalle tai Lamminkoskelle. s.292
10§ Waltaalan koulun tyttöjen käsityönopettajan 100mk avustusanomus hylättiin.
s.292
11§ Päätettiin osallistua Ylistaron Kitinojan koulun rakennuskustannuksiin 500 mk:lla ja opettajan palkkaan
100mk/vuosi.
s.292-293
12§ Myytiin Sanna Nortuselle kunnan osuus yhteisestä pihatuvasta 70 mk:lla.
s.293
13§ Ruotuvaivaisten hoito jätettiin entiselleen.
s.293
14§Myönnettiin palovahinkokorvaus Juho Luomalle ja Iisakki Lammille.
s.294
15§Poistettiin eräitä paloraharästejä.
s.294
16§Keskusteltiin paloraha-alennuksesta huopakattoisille rakennuksille.
s.294
17§Oltermanneja muita kehotettiin suorittamaan palotarkastuksia edesvastuun uhalla.
s.294
18§Palokomitean esimieheksi valittiin uudelleen Iisakki Penttala.
s.294
19§Myönnettiin kyytiavustus kunnan edustajille kansanopiston vihkiäisiin Ilmajoelle.
s.295
20§Ostettiin polttopuita Lehmäjoen koululle.
s.295
Pöytäkirja 3.5.1896
1§ Lehmäjoen koululle vuokrattiin tilat Juha Nikulan talosta Luoman talon sijasta.
2§ Käsiteltiin Lehmäjoen koulun tiloiksi tarjottuja talotarjouksia. Niitä ei hyväksytty.

s.296-297
s.297

Pöytäkirja 27.5.1896
1§ Valittiin asemapäällikkö Otto Uggla edustamaan kuntaa kalastusyhdistyksen perustamiskokoukseen.
s.298
2§ Kaikille maantieosuuksille päätettiin toimittaa uudet yhtäläiset maantieosakasten rajapaalut.
s.298
3§ Kylkkälästä tarjottua vaivaisten asuntoa ei päätetty ostaa.
s.298-299

Kuntakokouspöytäkirjat 21.6.1896-27.12.1900
Pöytäkirja 21.6.1896
1§ Päätettiin myydä siltakassaa varten kannetut kaurat.
2§ Ylioppilas Kustaa Axel Langmanin anomus Suomen alamaiseksi hyväksyttiin

s.300
s.300

Pöytäkirja 28.9.1896
1§ Myönnettiin tilivapaus vaivais-, kunta-, kansakoulu-, koiravero-, paloraha-, siltarakennus- ja kunnan
vararahastokassan sekä laina- ja vaivaismakasiinin tarkistuksesta.
s. 301
2§ Myönnettiin Antti Palolle 391,50 mk vahingonkorvausta riihipalosta.
Vaadittiin edesvastuuseen em. riihipalon sytyttäneet alaikäiset pojat.

Talokas Juha Nuujalle myönnettiin latopalosta korvauksia.
s. 302
Talokas Herman Komsille ei myönnetty latopalokorvausta.
s. 302
3§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden veroista:
s. 303
-Vaivaiskassaan 10 litraa rukiita verotettavalta henkilöltä sekä 3 litraa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 10 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 11 mk 10 penniä manttaalista,
käräjähuoneen vuokraa 2 mk manttaalilta ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalilta
-Lääkärin palkkiota varten 25 penniä ja kansakoulukassaan 30 penniä veroäyriltä
4§ Valittiin veroäyri- ja äänilistan sekä verotusluettelon laatijat:
Matti Mullonen, Jeremias Piuhola, Henrik Keko, Matti Esanpoika Turppa, Juha Perä, Niilo Killinen, Juha
Katila, Isakki Penttala, Matti Försti, Kustaa Tuura, Kaarlo Nortunen
Matti Seppelin, Juho Hannula, G. Hägglund, Jaakko Saari ja Juho Siren.
5§ Valittiin valitsijamiehet anomaan tuomiokunnan edustajaa I:lle valtiopäiville:
Mikki Erkkilä, Matti Esanpoika Turppa, Jaakko Knaapi, Juha Waismaa ja Jaakko Turja.
s.304
6§ Päätettiin jatkaa nykyisen kunnanlääkärin tointa 3 vuotta.
s. 304
7§ Valittiin uudeksi vaivaismakasiinin mittaajaksi Jaakko Heikinpoika Wentä.
s. 304
8§ Kansakoulun tyttökoulun opettajattarelle päätettiin laittaa ruokapuoti ja navetta.
s. 304
9§ Lehmäjoen koululle ei myönnetty varoja harmonin ostoa varten.
s. 305
10§ Färin töyrää päätettiin nostaa ajamalla sinne kiviä.
s. 305
11§ Munakan färimiehelle maksetaan palkkaa kesän ajalta.
s. 305
Pöytäkirja 18.10.1896
1§ Päätettiin koota siltakassaa varten kauroja 3 litraa veroäyriltä.
2§ Valtiopäivämieheksi päätettiin esittää talokas Jaakko Kiltilää.

s. 306
s. 306

Pöytäkirja 25.10.1896
1§ Munakan särin ylikulkurasitus katsottiin kuuluvan nykyisin Ylistarolle, koska pitäjien yhteinen
tientekovelvollisuus oli loppunut.
s. 307
2§ Tulisalon maantien ojien kunnostus jätettiin toteuttamatta.
s. 308
3§ Tervajoen asematien sivut päätettiin tasoittaa Kylkkälän ja Ritaalan toimesta.
s. 308
4§ Lainamakasiinin jyvien alimmat painorajat määrättiin:
ruis 65 kiloa, ohra 53 kiloa ja kaura 45 kiloa.
s. 308
Pöytäkirja 28.12.1896
1§ Tarkistettiin tulevan vuoden veroäyri- ja äänilista.
s. 309
2§ Valittiin tilintarkastajiksi opettajat Olli Lehto ja Anshelm Bergman sekä talokas Juha Piuhola.
s. 310
3§ Valittiin koulujen johtokunnat.
s. 310
4§ Tervajoen ja Orismalan asemateitä päätettiin kunnostaa hiekanajolla.
s. 310
5§ Valittiin em. teiden kunnossapidon hoitajat kesäksi.
s. 310
6§ Lossimiehen työt annettiin Juho Hjerpelle.
s. 310-311
7§ Palorahoja päätettiin periä 1,50 mk 1000 mk:n edesvastuulla.
s. 311
8§ Edellisvuoden viinaverorahat päätettiin käyttää kansakoulujen hyväksi sekä kätilöiden palkkaamiseen.
s. 311
9§ Tarkkampuja Juha Örnqvistin vaimolle ei myönnetty sotapalveluksen aikana elatusapua. s. 311-312
10§ Postin kuljettajan pyyntö lisäpalkkiosta evättiin.
s. 312
11§ Eläinvälskäri Kalle Kuloselle myönnettiin 50 mk toimensa hoitamisesta.
s. 312
12§ Valittiin toimikunta Lehmäjoen koulun paikan määrittämiseksi.
s. 312
13§ Sofia Dufvan korvausanomus tulipalosta hylättiin.
s. 312
14§ Valittiin toimikunta tutkimaan koskien laatua ja tiepaikkoja.
s. 313

15§ Kunnallisveroista vapautettiin mm. köyhyyden takia yhteensä 40,15 mk summa.
16§ Ostettiin Keskikunnan koululle polttopuut halvimman tarjouksen mukaan.

s. 313
s. 313

Pöytäkirja 7.2.1897
1§ Lehmäjoen kouluksi ehdotettu talokauppa hylättiin.
s. 315
2§ Tehtiin päätös Lehmäjoen koulun sijainnista. eriävin mielipitein.
s. 315
3§ Maanviljelysrahaston tilit hyväksyttiin.
s. 316
4§ Seuraavassa kokouksessa päätettiin käsitellä peräkyläläisten osaa ottamatta jättäminen Lehmäjoen koulun
rakentamiseen.
s. 316
Pöytäkirja 28.2.1897
1§ Tarkastettiin kutsuntaluettelo.
2§ Valittiin kylän johtajat henkikirjoitukseen.

s. 317
s. 317

Pöytäkirja 14.3.1897
1§ Tien tekoon ja kunnossapitoon Ookilan pappilasta Hirvilammin taloon ja edelleen Halkosaareen Ylistarossa
ei päätetty osallistua.
s. 318
2§ Valittiin leipuri Erik Kronholm Kruununvoudin asunnolla pidettävään kokoukseen edustajaksi koskien
Kyrönjoen kalastusta.
s. 318-319
Pöytäkirja 12.4.1897
1§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu-, paloraha-, vararaha- ja siltakassan sekä laina- ja
vaivaismakasiinien tilit.
s. 319
2§ Terveyden hoitolautakunnan apujäsenet valittiin.
s. 320
3§ - - 4§ Myönnettiin kauppias K. Kontturille lupa myrkyllisten värien ja maalien myyntiin sekä varastointiin.
s. 320
5§ Juha Luoman valitus Lehmäjoen koulun paikasta katsottiin aiheettomaksi.
s. 321
6§ Waltaalan koulurakennuksen kunnostus annettiin koulun johtokunnalle.
s. 321
7§ Munakan ylikulkulaitoksen urakkasopimusta päätettiin toistaiseksi jatkaa.
s. 321
Pöytäkirja 10.5.1897
1§ Eläinvälskäri Kalle Kuloselle myönnettiin 100 mk toimensa hoitamisesta.
2§ Valittiin edustajat tuleville välikäräjille.
3§ Päätettiin olla ostamatta Juha Tuuralalta taloa Lehmäjoen koulua varten.
4§ Uuden sillan rakentamista puolustettiin, mutta osa kuntalaisista vastusti

s. 323
s. 323
s. 323
s. 324

Pöytäkirja 14.6.1897
1§ Keskusteltiin hoitomaksuista Niuvanniemen parannuslaitoksessa.
2§ Päätettiin hankkia uusi paloruisku palokassan varoilla.
3§ Päätettiin kunnostaa pappilan päärakennuksen katto.
4§ Äänestettiin Reinilän kosken ylittävistä siltavaihtoehdoista.
5§ Siltakassan lainamakasiiniin kootut kaurat päätettiin myydä.

s. 326
s. 326
s. 326
s. 327
s. 327

Pöytäkirja 5.7.1897
1§ Palokassan varoista jaettiin korvauksia.
2§ Käsiteltiin keskikunnan koulun muurien korjausta.

s. 330
s. 331

Pöytäkirja 9.8.1897
1§ Waltaalan kouluun palkattiin apuopettajatar valtionavustuksella.

s. 333

2§ Myönnettiin tarkkampuja Juha Örnqvistin vaimolle vähäistä elatusapua.
3§ Päätettiin lainata kunnan vararahastokassasta 1000 mk kansakoulukassalle.

s. 333
s. 333

Pöytäkirja 27.9.1897
1§ Kassojen hoitajille myönnettiin tilivapaus.
s. 336
2§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
s. 303
-Vaivaiskassaan 10 litraa rukiita verotettavalta henkilöltä sekä 3 litraa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 5 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: Kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 11 mk 10 penniä manttaalista,
käräjähuoneen vuokraa 2 mk manttaalilta ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalilta
-Lääkärin palkkiota varten 25 penniä ja kansakoulukassaan 30 penniä veroäyriltä
s.
336-337
3§ Valittiin kuntakokouksen puheenjohtajaksi kanttori Jaakko Passinen ja muut kunnallislautakunnan jäsenet
s. 337
4§ Päätettiin pitää tulevan vuoden veroäyrilista ennallaan.
s. 338
5§ Valittiin tilapäiseksi kunnanlääkäriksi J. Soini.
s. 338
6§ Lainamakasiinin jyvien alimmat painorajat määrättiin:
ruis 65 kiloa, ohra 53 kiloa ja kaura 46 kiloa.
s. 338
7§ Valittiin koulujen johtokuntien jäsenet.
s. 339
8§ Myönnettiin palokassasta maksuja syyni- ja arviokirjain mukaan.
s. 339
9§ Katsottiin tarpeettomaksi valita edunvalvoja kauppias H.E. Kosken vaimolle.
s. 339
10§
Postin tuloon
kerran viikossa Lehmäjoelle ei suostuttu.
s. 340
11§
Lehmäjoen
koululle päätettiin rakentaa oma kartano, mitä varten otettaisiin lainaa 6000 mk.
s. 340
12§ Siltarakennuskassaan päätettiin koota kauroja 3 litraa veroäyriltä.
s. 340
13§
Valittiin edustaja
antamaan selitystä Munakan sillan rakennusvelvoiteasiassa.
s. 340
14§
Äänestyksen
tuloksena myönnettiin kyläkunnalle ja tilusten omistajille lupa omalla kustannuksella rakentaa silta Hypäjän
kosken kohdalle.
s. 341
15§
Äänestettiin
kumotaanko kuntakokouksen aiempi päätös Reinilän kosken sillan piirustuksesta, mistä päätettiin antaa
selitys kuvernöörille.
s. 342
Pöytäkirja 21.11.1897
1§ Kuvernöörin vaatimaa selitystä alamaisen valituksesta Hänen Keisarilliselle Majesteetille valittiin antamaan
Jaakko Kiltilä.
s. 345
2§ Myllyn palon johdosta myönnettiin korvauksia.
s. 345
3§ Päätettiin koskien talviliikkeen kuntoonpanosta.
s.
346-348
4§ Valittiin Lehmäjoen koulun johtokuntaan lisäjäseniä.
s. 348
5§ Lautamiehen virka-ajan umpeutuessa valittiin virkaan ehdokkaat.
s. 348
Pöytäkirja 27.12.1897
1§ Tarkistettiin tulevan vuoden veroäyri- ja äänilista.
s. 350
2§ Valittiin tilintarkastajiksi opettaja Olli Lehto, lautamies Juha Piuhola ja ratamestari Frans Nyman.
s. 350
3§ Päätettiin Tervajoen asematien hiekoituksesta tulevana kesänä.
s. 350

4§ Valittiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoitajat.
s. 351
5§ Kunnanlääkäriksi päätettiin ottaa viran nykyinen haltija Juho Soini.
s. 351
6§ Edellisvuoden viinaverorahat päätettiin käyttää kansakoulujen hyväksi sekä kätilöiden palkkaamiseen.
s. 352
7§ Palorahoja päätettiin periä 3 mk 1000 mk:n edesvastuulla.
s. 352
8§ Päätettiin pappilan rakennusten kunnostuksen rahoituksesta.
352-353
9§ Hyväksyttiin Lehmäjoen koulun päärakennuksen piirustukset.
s. 353
10§ Tietojen puutteellisuuden vuoksi yhteisen korkeamman kansakoulun rakentamiseksi Ylistaron kanssa
Untamalaan ei voitu vielä päättää.
s. 353
11§ Valittiin maanviljelysrahaston jäsenet.
s. 354
12§ Hyväksyttiin kauppias M. Blomqvistin anomus kaupata vähemmän myrkyllisiä väriaineita.
s. 354
13§ Paloapukassasta myönnettiin korvaus.
s. 354
14§ Hylättiin omaisuudenjakoon tyytymättömän valitus.
354-355
15§ Färin sillan kansipuiden takseerauksesta päätettiin.
s. 355
16§ Pappilan kaakelit ja tapetit jätettiin tulevaisuuden varalle.
s. 355
17§ Valittiin uusi kassanhoitaja Lehmäjoen koululle erotetun tilalle.
s. 355
18§ Ostettiin kouluille polttopuita.
s. 355

s.

s.

Pöytäkirja 25.4.1898
1§ Hyväksyttiin kunnan tilit edeltäneeltä vuodelta.
s. 357
2§ Kutsuntalautakunnan jäsenet valittiin.
s. 357
3§ Untamalan koulun kustannuksiin suostuttiin vain ¼:n osalta.
s. 358
4§ Valittiin koulujen johtokuntien erovuoroiset jäsenet.
s. 359
5§ Hyväksyttiin kauppias H.E.Kosken anomus myydä ruutia ym. räjähdysaineita.
s. 359
6§ Em. kauppiaan vaimon hoitomaksuihin Niuvanniemessä suostuttiin toistaiseksi.
s. 359
7§ Suostuttiin vastoin palokomitean kieltoa ottamaan rakennetut huoneistot paloapuyhtiön vakuutettavaksi.
s. 360
8§ Koulujen polttopuiden hankkimisesta päätettiin.
s. 360
9§ Panttauksen alaiset vaivaismakasiinin varat päätettiin siirtää vaivaiskassan rahakassaan.
s. 360
10§ Lehmäjoen koulun rakentamista varten tarvittavat varat päätettiin lainata omasta säästöpankista.
s.
360
Pöytäkirja 11.9.1898
1§ Vastustettiin kaikkia uusia tarkastuksia koskien Reinilän sillan rakentamista, joka oli jo 3 vuotta aiemmin
hyväksytty sopivammaksi sillan rakennuspaikaksi.
s.
363-364
Pöytäkirja 18.9.1898
1§ Valittiin kunnan puolesta henkilöt valitsemaan tuomiokunnan edustajaa tuleville valtiopäiville.
s. 365
2§ Myönnettiin varoja vaivaiskassasta Helsinkiin lasarettiin menoa varten.
s. 365
3§ Äänestyksen jälkeen päätettiin vastustaa uuden siltapaikan tarkastelua ja tutkimista.
s. 365-368
Pöytäkirja 3.10.1898
1§ Myönnettiin kassan hoitajille tilivapaus viime vuodelta.

s. 371

2§ Veroäyri- ja äänilistan sekä takseerinkiluettelon tekoon valittiin entiset jäsenet.
s. 371
3§ Päätettiin vakinaistaa kunnanlääkärin virka (vähintään 10 vuodeksi) ja ottaa lisäksi Wähäkyrön kunta
yhteiseksi kunnanlääkärin piiriksi.
s. 371-372
4§ Lainamakasiinin jyvien painorajat määrättiin: ruis 65 kiloa, ohra 53 kiloa ja kaura 46 kiloa.
s. 372
5§ Koulujen johtokunnat valittiin.
s. 372
6§ Siltakassaan päätettiin koota kauroja 5 litraa veroäyriltä.
s. 372
7§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
s. 303
-Vaivaiskassaan 10 litraa rukiita verotettavalta henkilöltä sekä 3 litraa ohria kaikista
muista paitsi kiintiä äyriistä sekä 5 penniä rahaa kaikista äyriistä
- Kunnallismaksuihin: kestikievarimaksuun muista, paitsi virkataloista 11 mk 10 penniä manttaalilta,
käräjähuoneen vuokraa 2 mk manttaalilta ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalilta
-Lääkärin palkkiota varten 25 penniä ja kansakoulukassaan 50 penniä veroäyriltä.
s. 372-373
8§ Valittiin lainamakasiinin jäsenet eroavien tilalle.
s. 373
9§ Myönnettiin postinkuljettajalle lisäpalkkaa kunnan varoista.
s. 373
10§ Talon leski Brita Blomqvistille ei myönnetty korvausta palaneesta ladosta.
s. 374
11§ Kunnan tienteon ja kustannuksiin osallistuminen Härmän ja Ylistaron välillä päätettiin anoa muutosta.
s. 374
12§ Valittiin varajäsen valtiopäivämiestä valitsemaan.
s. 374
13§ Päätettiin Alapään koululle rakentaa sauna ja pesuhuone.
s. 375
Pöytäkirja 23.10.1898
1§ Asetettiin kolme ehdokasta kunkin kolmen lautamiehen virka-ajan umpeutumisen takia. s. 376
2§ Viinaverorahojen käyttäminen lykättiin seuraavaan kokoukseen vähäisen osallistujamäärän takia.
376

s.

Pöytäkirja 27.12.1898
1§ Tarkistettiin tulevan vuoden veroäyri- ja äänilista.
s. 377
2§ Valittiin tilintarkastajiksi opettaja Jaakko Halme ja Juha Heiskala ka kauppias Kaarlo Kontturi.
s. 378
3§ Vapautettiin kunnallisverosta rästiluetteloon merkityt.
s. 378
4§ Edellisvuoden viinaverorahat päätettiin käyttää kansakoulujen hyväksi sekä kätilöiden palkkaamiseen.
s. 378
5§ Myönnettiin Matti Wiitasalolle korvausta riihen ja irtaimiston palosta.
s. 379
6§ Palorahoja päätettiin periä 3 mk 1000 mk:n edesvastuulla.
s. 379
7§ Selvitetään Lehmäjoen koulurakennuksen ja opettajan tonttien laillistamista.
s. 379
8§ Päätettiin Tervajoen asematien hiekoituksesta tulevana kesänä.
s. 379
9§ Myönnettiin avustusta tarkkampuja Matti Wiemerön perheelle sotapalveluksen ajalta.
s. 380
10§ Untamalan uuden koulun rakentamispäätöksen Ylistaron kanssa annettiin raueta kunnes uusi koulujen
piirijakotoimi on päättynyt.
s. 380
11§ Päätettiin huutokaupata Lehmäjoen koulua varten ostetusta metsästä saadut ainekset.
s. 380
12§ Valittiin jäsenet valiokuntaan, mikä toimittaa koulujen piirijaon.
s. 380
13§ Valitusta Lehmäjoen kylätien määräämiseksi yhteiseen kunnan jakoon puollettiin, mutta enemmistö vaati
tarkempaa selvitystä annettavaksi.
s. 381
14§ Eteläpohjanmaan suomalaista kansanopistoa kannatettiin 100 mk:lla.
s. 381
15§ Koulujen johtokunnat valittiin.
s. 381
16§ Pyydettiin tarjouksia pappilan rakennusten kunnostamisesta.
s. 381
17§ Hylättiin ehdotus ostaa Pukkilan talli pappilan rakennustarpeisiin.
s. 382
18§ Lainamakasiinin velkakirjoja uusittiin.
s. 382

19§ Lainamakasiinista päätettiin myydä pappilan rakennusrahaston hyväksi rukiita, ohria ja kauroja kutakin
100 hehtoa.
s. 382
20§ Hankittiin Waltaalan koululle polttopuut.
s. 382
21§ Myönnettiin vaivaiskassasta 30 mk Helvi Palanderin hakemukseen.
s. 383
Pöytäkirja 27.3.1899
1§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu- ja palorahakassojen sekä vaivaismakasiinin hoidon tilit
edeltäneeltä vuodelta.
s. 384
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
s. 384
3§ Valittiin kylien johtajat tulevaan henkikirjoitukseen.
s. 384
4§ Kieltäydyttiin anomuksesta yhdessä Ylistaron kanssa kunnostaa tie Orismalan aseman ja Ylistaron Isokylän
välillä.
s. 385
5§ Vahinkolintujen tappaminen päätettiin maksaa koiraverorahoista.
s. 385
6§ Määrättiin vaivaishoitohallitus huolehtimaan mielisairaan yleisestä turvallisuudesta.
s. 386
7§ Jyväskylästä lähetetystä mielisairaasta myönnettiin hoitomaksua Kustaa Tuuralle.
s. 386
8§ Päätettiin osallistua Untamalan koulun perustamiseen ja kannattamiseen yhden opettajan osalta.
s. 387
9§ Postin kuljetusten muutos ei saanut kannatusta.
s. 387
10§ Asiamieheksi kyytilaitoksen kokoukseen valittiin Matti Konttas.
s. 387
11§ Päätettiin rakentaa Lehmäjoen koululle aiottu ulkorakennus heti.
s. 387
12§ Lehmäjoen koulun tonttimaan lunastamiseen ei myönnytty.
s. 387
13§ Valittiin Oskar Juhonpoika Luoma Lehmäjoen koulun johtokuntaan.
s. 388
14§ Valittiin edustajat antamaan selitystä tieriita-asiassa.
s. 388
15§ Evättiin Vähänkyrön vaatimus saada pitää yhteistä kunnanlääkäriä päivän viikossa.
s. 388
16§ Annettiin urakka kilometripylväiden hoidosta halvimman tarjouksen tehneelle.
s. 389
17§ Tilattoman väestön aseman parantamiseksi määrättyjen varojen takaisinmaksusta päätettiin anoa lainaa
25 000 mk.
s. 389
18§ Opettaja Olli Lehdolle myönnettiin maksua, mitä lehmän kesälaitumesta suoritetaan.
s. 389
19§ Päätettiin kunnan kustannuksella toimittaa Herman Mullo parannuslaitokseen.
s. 390
Pöytäkirja 25.6.1899
1§ Myönnyttiin kauppias Emil Asplundin anomukseen saada kaupata vähemmän myrkyllisiä aineita.
s. 391
2§ Valittiin henkilöt tulevan kesän karjanäyttelyn palkitsemislautakuntaan.
s. 391
Pöytäkirja 25.9.1899
1§ Kassojen hoitajille myönnettiin tilivapaus lainamakasiinia lukuun ottamatta.
s. 392
2§ Valittiin taksoituslautakunnan jäsenet.
s. 393
3§ Valittiin terveydenhoitolautakunnan jäsenet.
s. 393
4§ Valittiin holhouslautakunnan jäsenet.
s. 394
5§ Valittiin valitsijamiehet tuomiokunnan edustajan valintakokoukseen.
s. 394
6§ Puollettiin asiaa, mutta jätettiin kirkonkokouksen lopullisesti päätettäväksi maan ajo hautausmaan
täytteeksi.
s. 394
7§ Lainamakasiinin jyvien painorajat määrättiin: ruis 66 kiloa, ohra 58 kiloa ja kaura 46 kiloa.
s. 395
8§ Lainamakasiinista myönnettiin lisämaksua färimies Juha Hjerpelle.
s. 395
9§ Evättiin palvelustyttöjen anomus saada korvausta vakuuttamattomasta irtaimistosta.
s. 395
10§ Päätettiin hankkia paloruisku ns. Wiitaharjun kylälle.
s. 395
11§ Pitäjän tuvan korjaustoimet jätettiin toistaiseksi tekemättä.
s. 396
12§ Valittiin Jaakko Kauppila maanviljelysrahastoon eronneen Herman Munkin tilalle.
s. 396

13§ Vapautettiin varattomia kunnallisista maksuista.

s. 396

Pöytäkirja 11.12.1899
1§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
s. 303
-Vaivaiskassaan 10 litraa rukiita verotettavalta henkilöltä, 250 litraa rukiita ruotivapailta manttaaleilta, 150
litraa ohria veroäyrien perusteella ja 1000 mk rahaa.
- Kunnallismaksuihin: kestikievarimaksuun ja kyyditykseen 11 mk 10 penniä manttaalilta, käräjähuoneen
vuokraa 2 mk manttaalilta ja muihin maksuihin 12 markkaa manttaalilta
-Lääkärin palkkiota varten veroäyrin perusteella taksoittamalla 1800 mk.
- Kansakoulukassaan veroäyrin perusteella taksoittamalla 9500 mk.
s. 397
2§ Opettaja Jaakko Halme ja rakennusmestari Jaakko Koski valittiin tilintarkastajiksi.
s. 398
3§ Ojituslautakunnan jäsenet valittiin.
s. 398
4§ Tervajoen asematien siltatyö annettiin halvimman tarjouksen tehneelle.
s. 398
5§ Harjulaisten isäntien anomukseen erota kunnasta ja yhdistyä Ylihärmään ei voitu keskustella, koska asian ei
katsottu kuuluvan kuntakokouksen toimialaan.
s. 398
6§ Teollisuuslaitosten ja myllyjen manttaalit teiden ja siltain teko- ja ylläpitokustannuksien osaa ottamista
varten määrättiin.
s. 399-400
7§ Päätettiin seurata 200 mk:n tuloa veroäyriä kohti taksoitettavan tuloista.
s. 400
8§ Ikolan koulun johtokunnan jäsenet valittiin.
s. 401
9§ Maanviljelysrahaston veloista poistettiin Kustaa Pukkisen velka vastaamattomana.
s. 401
10§ Annettiin lumenauraus alimman tarjouksen tehneille.
s. 401
11§ Nimismies K.J. Blomqvist ja Jaakko Kiltilä sekä Juha Niemi valittiin laatimaan ohjesääntö tilatonta väestöä
varten.
s. 401
12§ Ostettiin polttopuita Ikolan koululle.
s. 401
13§ Valittiin pappilan rakennuslautakunta toimeenpanemaan pitäjän kokoustuvan remonttia.
s. 402
14§ Tarjottiin lakimiehen tai ns. färikaran ammattia alimman tarjouksen mukaan.
s. 402
15§ Matti Penttalan kanssa tehtiin sopimus vaivaissijojen varallapidosta.
s. 402
Pöytäkirja 24.12.1899
1§ Hyväksyttiin Isonkyrön kyyditystarjoukset. Ylistaron kyyditystarjoukset hylättiin.
s. 403
Pöytäkirja 7.1.1900
1§ Kunta tahtoo tuomiokunnan edusmiehen O.E. Könnin kautta esittää varsinaisilla valtiopäivillä
- Perustuslakien loukkaamattomuutta
- Painovapautta
- Sanomalehtien laittomat lakkautukset lopetetaan
- Vaalioikeutta laajennetaan kolmeen aatelittomaan säätyyn
- Torpparien ja tilattoman väestön asemaa parannetaan
- Kaupunkien työväestön tilaa kohennetaan
- Aikaansaadaan kieltolaki väkijuomille
- Yhdistysten perustaminen ja seurojen pito sallitaan vapaasti
Pöytäkirja 29.1.1900
1§ Tarkastettiin taksoitus- ja veroäyriluettelo ja käsiteltiin niihin tehdyt muistutukset.
2§ Hyväksyttiin maanviljelyslainarahaston tilit.
Lykättiin muut asiat 12.2. pidettävään kokoukseen.
3§ Hyväksyttiin koulujen piirijaot.
4§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hiekoituksesta.

s. 406-408
s. 408
s. 409-411
s. 411

5§
6§
7§
8§

Viinaverorahat päätettiin käyttää kätilön palkkaan ja koululaitoksen hyväksi.
Jätettiin tekemättä anomus hankkia ohrien ja kaurojen siemeniä Etelä-Suomesta.
Tarjottiin urakkahuutokaupalla Tervajoen ja Orismalan asemateiden kunnossapitoa.
Ostettiin Ikolan ja Waltaalan kouluille polttopuut.

s. 411
s. 412
s. 412
s. 412-413

Pöytäkirja 15.4.1900
1§ Tarkkampuja Herman Förmännin hakemukseen saada perheelleen enemmän elantomaksua kuukaudessa, ei
suostuttu. Myönnettiin pieni vuotuinen lisäkorvaus.
s. 415
2§ Hylättiin kunnallis- ja vaivaishoidon taksoitusta koskevat valitukset.
s. 416
Pöytäkirja 23.4.1900
1§ Hyväksyttiin vaivais-, kunta-, kansakoulu- ja paloraha- ja siltakassojen sekä vaivaismakasiinin hoidon tilit
edeltäneeltä vuodelta.
s. 417
2§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
s. 417
3§ Kiellettiin jänisten paulapyynti, mitä suuri osa silti vastusti.
s. 417
4§ Hyväksyttiin postin kuljetus valtion kustannuksella Tervajoelta ja Orismalasta kirkonkylään ja ehdotettiin
uutta postipaikkaa Asplundin kauppaliikkeeseen.
s.
417-418
5§ Wiitaharjulaisten anomus erkaantua kunnasta ja liittyä Ylihärmään katsottiin monin osin puutteelliseksi ja
haluttiin asiamiehen välityksellä kääntyä lakimiesten puoleen.
s. 418
6§ Vapautettiin kunnallisverosta rästiluetteloon merkityt.
s. 418
Pöytäkirja 1.7.1900
1§ Päätettiin anoa valtionapua talous- ja emäntäkoulun jatkamiseksi kunnassa.
2§ Juha Nuujalle maksettiin korvauksia tulipalosta.
3§ Tervajoen asematien sillan kustannuksin kunta osallistuu 2/3:lla.

s. 420
s. 420
s. 420

Pöytäkirja 8.10.1900
1§ Kassojen hoitajille myönnettiin tilivapaus paitsi siltakassasta, mistä pyydetään lisäselvityksiä.
s. 422
2§ Valittiin kunnallislautakunnan jäsenet ja sovittiin esimiehen palkasta.
s.
422-423
3§ Tilintarkastajaksi valittiin entisten lisäksi uutena Juha Waismaa.
s. 424
4§ Valittiin taksoituslautakunnan jäsenet.
s. 424
5§ Valittiin koulujen johtokuntiin jäsenet erovuoroisten tilalle.
s. 424
6§ Valittiin maanviljelyslainarahaston jäsenet.
s. 424
7§ Myönnettiin palokorvausta Siimon Maunukselan riihestä.
s. 425
8§ Orismalan asematien syvänteeseen päätettiin laittaa kaidepuut.
s. 425
9§ Juha Jussilaa ei vapautettu vaivaismakasiinin velasta.
s. 425
10§ Pyydettiin tarkastamaan maanviljelysneuvos E. Björkenheimin ja vaivaismakasiinin välisiä jyvälaskuja.
s. 425
11§ Erkki Tuuran saunapalokorvaus hylättiin.
s. 426
Pöytäkirja 29.10.1900
1§ Kaukolan ja Topparlan kestikievarin ja kyydin pito päätettiin antaa alimman tarjouksen tehneille.
s. 427
2§ Annettiin siltakassassa olevien kaurojen myynti lainamakasiinin päällysmiesten tehtäväksi.
s. 427

3§ Halkonevan maantien kunnostukseen ei katsottu tarvittavan hietaa, vaan riittää tien tasaisena pito muulla
tavoin.
s. 428
Pöytäkirja 18.11.1900
1§ Kihlakunnan lautamiesehdokkaiksi asetettiin nykyinen haltija Israel Rintatalo puoltolausein, Matti
Israelinpoika Saari ja Jaakko Juhonpoika Turja.
s. 429
2§ Ylistarosta Härmään määrätyn maantien alkuunpanon katselmusta varten asetettavaan toimikuntaan valittiin
edustajat.
s. 429
Pöytäkirja 9.12.1900
1§ Hyväksyttiin Untamalan ja Härmän välisen tien sekä Poutun sillan urakkatarjoukset.

s. 430

Pöytäkirja 27.12.1900
1§ Kunnallislautakunnan tulo- ja menoehdotus ja seuraavan vuoden verot:
-Vaivaiskassaan 10 litraa rukiita verotettavalta henkilöltä, 250 litraa rukiita ruotivapailta manttaaleilta, 130
litraa ohria veroäyrien perusteella ja 3215 mk rahaa.
- Kunnallismaksuihin: kestikievarimaksuun, kyyditykseen ja vankeinhoitoon 1588 mk sekä maantien
tekoon ja ylläpitoon 3073 mk manttaalin perusteella.
-Lääkärin palkkiota varten veroäyrin perusteella taksoittamalla 2000 mk.
- Kansakoulukassaan veroäyrin perusteella taksoittamalla 5691 mk.
s. 431
2§ Viinaverorahat päätettiin käyttää kätilön palkkaan, talous- ja emäntäkoulun kannattamiseksi ja
koululaitoksen hyväksi.
s. 432
3§ Opettaja J. Halme valittiin Olli Lehdon sijalle taksoituslautakuntaan.
s.432
4§ Kunnallislautakuntaan valittiin Emanuel Luoma Juha Luoman tilalle.
s. 432
5§ Seminaarioppilaskokelaan Wendla Takalan anomus saada apua opintojen pitkittämistä varten hylättiin.
s. 432
6§ Hylättiin ehdotus vakinaisen kansanopistopiiriin muodostamisesta naapurikuntien kanssa.
s. 432
7§ Lehmäjoen koulun metsässä olevat halkojen kuljetus koululle päätettiin antaa halvimman tarjouksen
tehneelle.
s. 433
8§ Myönnettiin korvauksia palokassasta.
s. 433
9§ Färisillan korjaustarpeet päätettiin antaa seuraavassa
kokouksessa alimman tarjouksen tehneelle.
s. 433
10§ Annettiin kilometripylväitten hoito alimman tarjouksen tehneille.
s. 433-434

Kuntakokous pöytäkirjat 13.1.1901-18.12.1911
Pöytäkirja 13.1.1901
1§ Päätettiin puolustaa Naarajoen tilan kunnostamista ainoastaan niin pitkälle, kun jakokuntalaisten tarve
vaatii.
s. 1
Pöytäkirja 28.1.1901
1§ Luettiin kuluvaa vuotta varten laadittu veroäyri- ja äänilista ja otettiin vastaan siitä tehdyt muistutukset.
s.2-4
2§ Myönnettiin räätäli Juho Seppelinille oikeus pitää kauppaliikkeessään myytävänä ruutia ym.
räjähdysaineita.
s. 4
3§ Hyväksyttiin maanviljelyslainarahaston tilit.
s. 4
4§ Päätettiin ajaa Tervajoen asematielle 200 ja Orismalan asematielle 30 kuormaa hiekkaa.
s. 4
5§ Päätettiin vanhan kirkon luona olevan lauttasillan korjaamisesta.
s. 4-5

6§ Päätettiin Ikolan ja Valtaalan kouluille halkojen ostamisesta.
7§ Annettiin valitusosoitus.
8§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 5-6
s. 6
s. 6

Pöytäkirja 24.2.1901
1§ Kokouksella ei ollut mitään muistuttamista tämän vuoden kutsunta- ja täydennysluettelosta.
s. 7
Pöytäkirja 17.3.1901
1§ Puollettiin leski Liisa Kaukoselle kestikievarin pitoa Ylistaron Kaukolan kylässä.
2§ Valittiin selityksen antaja K. Kalken ja Matti Rinnan verovalituksiin.
3§ Päätettiin ostaa kirja ”Kunnallisasetus”.
4§ Valittiin kyläin edustajat henkikirjoitukseen.
5§ Annettiin valitusosoitus.
6§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 7-8
s. 8
s. 8
s. 9
s. 9
s. 9

Pöytäkirja 31.3.1901
1§ Myönnettiin kauppias Juho Seppelinille oikeus myydä vähemmän myrkyllisiä aineita.
s.10
2§ Valittiin J. Kiltilä oikeuteen vastustamaan Orismalasta Ylistaroon johtavan tien kunnostamiskustannuksia
koskevassa asiassa.
s. 10
3§ Annettiin valitusosoitus.
s. 10
Pöytäkirja 21.4.1901
1§ Päätettiin tilata kruunulta 350 hl siemenkauroja.
2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
3§ Annettiin valitusosoitus.

s. 11
s. 11
s. 11

Pöytäkirja13.5.1901
1§ Hyväksyttiin kunnalliset tilit.
s. 12
2§ Valittiin henkilöt allekirjoittamaan velkakirjan kruunulta tilattujen kauran siementen maksamista varten.
s.12
3§ Hyväksyttiin maanv. neuv. Edv. Björkenheimin ja kunnan välisistä suhteista, vaivaisjyvästöä koskevissa
asioissa, laadittu selitys.
s. 12
4§ Valittiin J. Kiltilä toimittamaan kansakoulupiirijakoa koskevat paperit Kuvernöörille ratkaistavaksi.
s.
12-13
5§ Myönnettiin kaupp. G. Mäelle ja J. hakaselle oikeus myydä vähemmän myrkyllisiä aineita.
s. 13
6§ Valittiin lausunnon antaja Kuvernöörille Untamalan kansakoulun piirustuksia koskevassa asiassa.
s.
13
7§ Keskusteltiin Kortinluomalla olevan paloruiskun siirtämisestä toiseen paikkaan.
s. 14
8§ Luettiin kunnallisverojen rästiluettelo ja tehtiin poistot.
s. 14
9§ Päätettiin vaatia torp. Juho Sippolalta takaisin poikansa lasarettimaksuja.
s. 14
10§
Valittiin Tuomas
Keko Kylkkälän kylässä pidettävän karjanäyttelyn palkintolautakuntaan.
s. 15
11§ Annettiin valitusosoitus.
s. 15
12§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 15
Pöytäkirja 7.10.1901

1§
2§
3§
4§
5§
6§

Myönnettiin kassainhoitajille tilivapaus.
s. 16
Valittiin maanviljelyslainarahaston hoitaja ja jäsenet mainittuun toimikuntaan.
s. 16
Päätettiin laittaa leikkaushuone parempaan kuntoon.
s. 16
Kansakoulujen johtokuntain erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen.
s. 16
Hylättiin tal. Jaakko Vennän anomus kulovalkean tekemän vahingon korvaamisesta.
s. 17
Valittiin J. Kiltilä täydentämään kansakoulupiirijakoasiapapereita Kuvernöörille lähettämistä varten.
17
7§ Päätettiin uudistaa Palhojaisten kansakoulun maitten vuokraaminen 5 vuoden ajaksi. s. 18
8§ Valittiin vaivaismakasiinin ja pitäjän makasiinin mittarit uudelleen.
s. 18
9§ Hylättiin its. Maria Kankaan anomus tuvan rakentamisesta.
s. 18
10§ Lainakirjastolle myönnettiin koiraverorahoista 60 mk.
s. 18
11§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 18
12§ Annettiin valitusosoitus.
s. 18

s.

Pöytäkirja 9.12.1901
1§ Valittiin lautamiesehdokkaat.
s. 19-20
2§ Valittiin jäsen Lehmäjoen kansakoulun johtokuntaan tal. Oskari Luoman sijaan.
s. 20
3§ Päätettiin laittaa kunnan tupa parempaan kuntoon.
s. 20
4§ Valittiin J. Kiltilä anomaan Maaherran vahvistusta kansakoulujen piirijaolle.
s. 21
5§ Päätettiin pitää Untamalan uuden tien tarkastus ensi keväänä, jolloin tie myydään urakalla
kunnossapidettäväksi.
s. 21
6§ Kysymys uuden tiejaon toimeenpanemisesta siirrettiin tuonnemmaksi.
s. 22
7§ Päätettiin että ne henkilöt, jotka ovat vapautetut kunnallisista maksuista tänä vuonna, vapautetaan myös
kirkollisista maksuista.
s. 22
8§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 22
9§ Annettiin valitusosoitus.
s. 22
Pöytäkirja 26.12.1901
1§ Puollettiin Ylistaron Kaukolan kestikievarin pitoa annettavaksi leski Liisa Kaukoselle. s. 23
Pöytäkirja 30.12.1901
1§ Valittiin J. Kiltilä asiamieheksi Orismalasta Ylistaroon johtavan tien riita-asiassa.
s. 24
2§ Valittiin kaupp. J. Kiltilä kunnan tilintarkastajaksi Kaarlo Kontturin sijaan.
s. 24
3§ Myönnettiin tal. Juho Taipaleelle 130 mk:n korvaus tulipalon aiheuttamasta vahingosta.
s. 24
4§ Myytiin lauttamiehen toimi ja sillan molemmissa päissä olevienteiden korjaus vähimmän vaativalle
kunnossapidettäväksi.
s. 25
5§ Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio ensi vuotta varten yhdellä muutoksella.
s. 25
6§ Hylättiin paloapuyhdistyksen anomus telefoonimaksujen maksamisesta tulipalojen tähden soitettaessa. s.
25
7§ Tarjottiin lumireen ajo vähimmän vaativalle ensi talven aikana.
s. 25-26
8§ Maanteiden korjaustoimi pysytettiin ennallaan.
s. 26
9§ Valittiin kyläin vanhimmat antamaan tietoja teiden rumpujen kunnossapitäjistä.
s. 26
10§
Päätettiin
Orismalan ja Tervajoen asemateille hiekan ajosta.
s. 26-27
11§
Hylättiin ehdotus
Lehmäjoen tien ottamisesta kunnan yleiseen tiejakoon.
s. 27
12§
Hylättiin
kirkonkylä kansakoulun laajentamisanomus.
s. 27

13§
taksoituslautakunta.
14§
pöytäkirjan tarkastajat.
15§
valitusosoitus.

Valittiin
s. 27-28
Valittiin
s. 28
Annettiin
s. 28

Pöytäkirja 13.1.1902
1§ Ei tehty mitään päätöksiä, koska kokouksessa ei ollut saapuvilla muita kuin puheenjohtaja.
s. 29
Pöytäkirja 23.1.1902
1§ Päätettiin lumireen ajosta ym. maanteiden puhtaanapidosta ensi talven aikana.
s.30
2§ Luettiin taksoituslautakunnan laatima veroäyri- ja äänilista ja otettiin vastaan siitä tehdyt muistutukset. s.
30
3§ Päätettiin viinaverorahojen käyttämisestä.
s. 31
4§ Hyväksyttiin Untamalan- Härmän maantielle hiekanajon myynnistä kirjoitettupöytäkirja.
s. 32
5§ Luettiin maanviljelyslainarahaston tilit viime vuodelta.
s. 32
6§ Myytiin Tervajoen asematien hoito ensi kesän ajaksi vähimmän vaativalle.
s. 32
7§ Päätettiin lauttasillan kansipuiden ostamisesta.
s. 33
8§ Päätettiin keskikunnan ja Valtaalan kouluille halkojen ostamisesta ja ajamisesta. Samoin päätettiin kirkkoon
halkojen ostamisesta.
s. 33-34
9§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 34
9§ Annettiin valitusosoitus.
s. 34
Pöytäkirja 16.2.1902
1§ Valittiin selityksen antaja K. J. Blomqvistin valitukseen uudesta teiden jaosta.
s. 36
2§ Valittiin edustaja Vaasassa 28.2. pidettävään kokoukseen, jossa käsitellään kuntain yhteisen mielisairaalan
perustamisasiaa.
s. 36-37
3§ Valittiin kyläin johtajat tulevaa henkikirjoitusta varten.
s. 37
4§ Kun olisi pitänyt valita kutsuntatoimiston jäsenet ja varajäsenet, poistuivat kaikki kokouksen osanottajat
huoneesta.
s. 38
5§ Annettiin valitusosoitus.
s. 38
Pöytäkirja 23.2.1902
1§ Luettiin tämän vuoden asevelvollisten kutsunta- ja täydennysluettelo.

s.38

Pöytäkirja 9.3.1902
1§ Valittiin selityksen antaja tal. Juho Taipaleen valitukseen.

s. 39

Pöytäkirja 23.3.1902
1§ Pohjoispuolen maanteiden kunnossapitokysymys siirrettiin 14.4. pidettävään kokoukseen.
s. 40
2§ Valittiin selityksen antajat Perttilän myllyn puolesta tehtyyn verovalitukseen.
s. 40
3§ Valittiin selityksen antajat Turjalan myllyn puolesta tehtyyn verovalitukseen.
s. 40
4§ Valittiin selityksen antajat Palhojaisten Saarimyllyn puolesta tehtyyn verovalitukseen s. 40
5§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 41
Pöytäkirja 6.4.1902
1§ Lisätyn kutsuntatoimiston jäseniä ei voitu valita, koska kokouksessa ei ollut osanottajia.

s. 41
Pöytäkirja 14.4.1902
1§ Luettiin ja hyväksyttiin jyvävaraston ja paloapukassan tilit. Kunnallisten tilien lukeminen siirrettiin
syyskuun kokoukseen.
s. 42
2§ Vapautettiin maanv. neuv. Edv. Björkenheim kunnan kansakoulujen vuotuisista ylläpitomaksuista, koska
hän ylläpitää Orisbergin koulun.
s. 42
3§ Rovasti G. Durchmanin laskua keskikunnan kansakoulun maanvuokrasta ei hyväksytty.
s. 43
4§ Valittiin J. Kiltilä anomaan Maaherralta, että kunta vapautettaisiin maanteiden lumenpuhdistuksesta.
s.
43-44
5§ Uudistettu maanjakokirjan lukeminen ja tarkastus lykättiin seuraavaan kokoukseen.
s. 44
6§ Valittiin tal. Iisakki Pollari ja J. Hjerpe anomaan joitakin muutoksia makasiinin sääntöihin.
s. 44
7§ Kunnallisverojen rästiluettelo päätettiin lukea syyskuun kokouksessa.
s.44
8§ Annettiin valitusosoitus.
s. 45
9§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 45
Pöytäkirja 27.4.1902
1§ Annettiin lausunto Ikolan pysäkin siirtoasiassa.

s. 45-46

Pöytäkirja 25.5.1902
1§ Esitettiin Isonkyrön kunnan maakirja.

s. 46

Pöytäkirja 16.6.1902
1§ Valittiin edustajat Untamalan koulun piirustusten johdosta pidettävään Ylistaron ja Isonkyrön kuntain
yhteiseen kokoukseen.
s. 47
2§ Valittiin henkilöt tarkastamaan Untamalan- Härmän tietä.
s. 47
3§ Valittiin J. Kiltilä ja J. Niemi anomaan kunnalle 100 000 mk:n lainaa Tilattoman väestön lainarahastosta.
s. 47-48
4§ Valtaalan kansakoulu päätettiin vuorata ja laudoittaa jo tänä kesänä.
s. 48
5§ Lehmäjoen kansakoulu päätettiin laittaa lämpimän pitäväksi tämän kesän aikana.
s. 49
6§ Annettiin valitusosoitus.
s. 49
7§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 49
Pöytäkirja 10.8.1902
1§ Valittiin lausunnon antajat tal. Antti Haanin anomukseen Lehmäjoelle ja Untamalaan
johtavien teiden kunnostamisesta yhteisillä tientekolakkolaisten varoilla.

s. 50

Pöytäkirja 14.9.1902
1§ Valittiin henkilöt tarkastamaan Orismalasta Ylistaroon tehtäväksi aiottua tienpaikkaa.
s. 51
Pöytäkirja 16.9.1902
1§ Valittiin kunnan tilintarkastajaksi agron. F.A. Rautell opettaja J. Halmen sijaan.
s. 51
2§ Valittiin jäsenet kansakoulun johtokuntiin erovuoroisten sijaan.
s. 52
3§ Luettiin kunnalliset tilit aja myönnettiin kassainhoitajille tilivapaus. Siltakassan tilien hyväksyminen
jätettiin joulukuun kokoukseen.
s. 52
4§ Luettiin kunnallismaksujen rästiluettelo ja tehtiin poistot.
s. 52
5§ Valtaalan ja kirkonkylän kansakouluille uusien harmonien ostoa lykättiin.
s. 53

6§ Myönnettiin Seppästen puuställin Jokikorvessa sattuneen tulipalon korvausta 3054 mk.
s. 53
7§ Hyväksyttiin tilattoman väestön alakomitean laatima ehdotus tilattoman väestön lainarahojen hoitoa ja
käyttämistä varten.
s. 53
8§ Päätettiin Lehmäjoen koulun tyttöjen käsityönopettajan palkkaamisesta.
s. 53
9§ Päätettiin ettei mieskäsityökoulua kuntaan oteta.
s. 53
10§
Päätettiin että
joulukuun kokouksessa käsitellään paloruiskun hankkimisesta Untamalaan.
s. 53-54
Pöytäkirja 15.10.1902
1§ Päätettiin ilmoittaa Kuvernöörille kunnan viljavarat ja ehdottaa aloitettavista hätäaputöistä.
s. 55-56
2§ Makasiiniin jyviä tuotaessa jätettiin ne vastaanottajien arvosteltaviksi.
s. 56
3§ Päätettiin Orismala-Isokylä tieasiassa asiamiespalkkioitten maksamisesta.
s. 56
4§ Valittiin taksoituslautakunta.
s. 56-57
5§ Annettiin lumireen ajo vähimmän vaativalle etelä- ja pohjoispuolen teillä.
s. 57-58
6§ Valittiin valitsijamies siihen kokoukseen, jossa valitaan edustajat Vaasan läänin hätäapukomiteaan.
58

s.

Pöytäkirja 17.12.1902
1§ Päätettiin siirtää Kortinluomalla oleva paloruisku Untamalaan.
s. 59
2§ Päätettiin Orismalan ja Tervajoen asemateille hiekan ajosta.
s. 59
3§ Luettiin siltakassan tilit ja myönnettiin kassanhoitajalle tilivapaus.
s. 59
4§ Luettiin ja hyväksyttiin tulevaa vuotta varten laadittu tulo- ja menoarvio.
s. 59
5§ Valittiin toimikunta tekemään sovintoehdotuksen rovasti G. Durchmanin kanssa keskikunnan koulumaan
kohtuullisesta vuokrasta.
s. 59-60
6§ Kunnan kirjastolle myönnettiin koiraverorahoista 100 mk.
s. 60
7§ Päätettiin hankkia vielä 2 kpl K.J. Ståhlbergin ”Asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta”.
s. 60
8§ Määrättiin veroäyrin peruste 3 vuodeksi.
s. 60
9§ Kuntakokouksissa manttaalin perusteella äänestettäessä päätettiin noudattaa kunnallisasetusta.s. 60
10§ Päätettiin anoa Maaherralta muutosta Tervajoen perkausasiassa ja valittiin henkilöt valitusta perille
saattamaan.
s. 60-61
11§ Valittiin jäsenet paikalliseen hätäapukomiteaan.
s. 61
Pöytäkirja 29.12.1902
1§ Päätettiin valtion hankkimien kaurojen tilaamisesta kuntalaisille ja valittiin jyväin vastaanottajat Orismalan
ja Tervajoen asemille.
s. 63-64
Pöytäkirja 4.1.1903
1§ Päätettiin valtiolta saatavain jyvien maksamisesta.

s. 65

Pöytäkirja 26.1.1903
1§ Luettiin kuluvaa vuotta varten laadittu taksoitus- ja äänilista ja otettiin sitä vastaan tehdyt muistutukset. s.
65
2§ Päätettiin viinaverorahojen käytöstä.
s. 66
3§ Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin tänä vuonan kantaa 50 p 1000 mk:lta.
s. 66
4§ Valittiin vaivaismakasiinin hoitaja.
s. 66
5§ Myönnettiin tal. Kusta Rautiolle korvaus tulipalon aiheuttamasta vahingosta.
s. 66

6§ Luettiin aja allekirjoitettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 66
7§ Lehmäjoen kansakoulun puutarhan ympärille ei päätetty vielä laittaa aitaa.
s. 67
8§ Valittiin henkilöt anomaan, että Maaherra kumoaisi tekemänsä päätöksen yleisten teitten jaon
toimeenpanemisesta.
s. 67
9§ Annettiin Orismalan ja Tervajoen asemateiden hoito vähimmän vaativille vuoden ajaksi.
s. 67
10§ Päätettiin keskikunnan ja Valtaalan kansakouluille halkojen ostamisesta.
s. 68
11§ Valittiin kaupp. M. Blomqvist anomaan lupaa hätäaputöitten keskuskomitealta sille kerättyjen varojen
käyttämiseksi kunnan hätää kärsivien hyväksi.
s. 68
12§ Annettiin valitusosoitus.
s. 68
Pöytäkirja 8.2.1903
1§ Päätettiin tilata valtiolta myös valkoisia siemenkauroja.

s. 69

Pöytäkirja 22.2.1903
1§ Kutsuntaluetteloa ei voitu tarkastaa eikä valita kutsuntatoimiston jäseniä, koska kokouksessa ei ollut
osanottajia.
s. 70
Pöytäkirja 8.3.1903
1§ Valittiin lähetystö jättämään adressi eroavalle Kuvernööri F.G. Björnbergille.

s. 70

Pöytäkirja 15.3.1903
1§ Valittiin kyläin johtajat henkikirjoitukseen.

s. 71

Pöytäkirja 22.3.1903
1§ Kutsuntatoimiston jäseniä ei voitu valita, koska kokouksessa ei ollut jäseniä.

s. 71

Pöytäkirja 29.4.1903
1§ Päätettiin sitoutua maksamaan Kanadan valkoiset siemenkaurat valtiolle tämän vuoden aikana.s. 72
2§ Valittiin lausunnon antaja tal. Matti Viitasalon ym. hakemukseen päästä erilleen Lehmäjoen kylätien
hoitokustannuksista.
s. 72
3§ Myönnettiin Juho Myllärille 940 mk tulipalokorvausta.
s. 72
4§ Luettiin kunnallisten kassain tilit viime vuodelta.
s. 72
5§ Luettiin kunnallisverojen rästiluettelo ja tehtiin poistot.
s. 73
6§ Päätettiin maksamattomien kunnallisverojen ulosottoon siirtämisestä.
s. 73
7§ Hylättiin Isonkyrön Nuorisoseuran ehdotus kunnan kanssa yhteisen talon rakentamisesta.
s. 73
8§ Päätettiin irtisanoa tal. Jaakko Sukkapaloapuyhdistyksestä, koska hän on rakentanut höyrypuimakoneen
kartanolleen.
s. 73
9§ Luettiin nurmolaisten M. Jaskarin ja M. Martikkalan kirjelmä rautasillan rakentamisesta Munakkaan
Kyrönjoen yli.
s. 74
10§ Valittiin kutsuntatoimiston jäsenet.
s. 74
11§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 74
Pöytäkirja 1.6.1903
1§ Päätettiin kunnanlääkärin viran julistamisesta avoimeksi.

s. 75

Pöytäkirja1.7.1903
1§ Valittiin Paul Josef Collander Isonkyrön kunnanlääkäriksi.

s. 75-76

Pöytäkirja 12.8.1903
1§ Päätettiin venäläisen sotaväen majoituskustannusten perimisestä.
s. 76-77
2§ Valittiin J. Kiltilä anomaan vahvistusta tilattoman väestön lainakassan ohjesäännöille.
s. 77
3§ Myönnettiin eläinlääkäri K. Kuloselle 100 mk:n vuotuinen palkankorotus.
s. 77
Pöytäkirja 10.9.1903
1§ Valittiin kuntakokouksen esimies ja varaesimies vuosiksi 1904-1906.
s. 78
2§ Valittiin kunnallislautakunnan esimies, varaesimies ja jäsenet.
s. 78-79
3§ Vapautettiin J. Kiltilä holhouslautakunnan esimiehen toimesta ja valittiin sijaansa tal. Jaakko Kannasto eli
Korvola.
s. 79
4§ Valittiin jäsenet kansakoulujen johtokuntiin erovuoroisten sijaan.
s. 79
5§ Valittiin paloapuyhdistyksen esimies ja jäsenet.
s. 80
6§ Valittiin kunnan tilintarkastaja tal. Juha Vaismaan sijaan. Valittiin vaivais- ja lainamakasiinin hoitajat ja
mittarit vuosiksi 1904-1906.
s. 80
7§ Luettiin kunnalliset tilit ja myönnettiin kassainhoitajille tilivapaus.
s. 80
8§ Valittiin vastaajat rovasti G. Durchmanin haasteeseen Ikolan kansakoulun rakentamisesta.
s. 80-81
9§ Keskikunnan tyttökansakoulun harmonin ostoa lykättiin.
s. 81
10§ Päätettiin antaa Untamalasta Härmään rakennetulle tielle savenajo urakalla toimitettavaksi.
s. 81
11§ Määrättiin lainamakasiiniin tuotavan viljan paino.
s. 81
12§ Päätettiin yhdistää lainamakasiinissa olevat 100 hl viime vuoden ohrat kauroihin.
s. 82
13§ Teitten talviaikainen kunnossapito ei antanut aihetta toimenpiteisiin.
s. 82
14§ Myytiin Tervajoen asematielle rästiin jääneiden puolesta hiekan ajo vähimmän vaativalle.
s. 82-83
Pöytäkirja 18.10.1903
1§ Päätettiin vedota Keisarilliseen Vaasan hovioikeuteen Ikolan kansakoulun maanvuokra-asiassa.s. 84
Pöytäkirja 2.11.1903
1§ Valittiin lautamiesehdokkaat Israel Rintatalon sijaan.

s. 85

Pöytäkirja 14.12.1903
1§ Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle.
s. 86
2§ Valittiin taksoituslautakunta.
s. 86
3§ Valittiin henkilöt tekemään muutoksia ojalautakunnan sääntöihin.
s. 86
4§ Myönnettiin kunnantupa viikon ajaksi maanviljelyksestä pidettäviä luentoja varten.
s. 87
5§ Valittiin komitea tutkimaan Ikolan koulun siirto- ym. asioita.
s. 88
6§ Keskusteltiin kunnantuvan siirtämisestä.
s.88
7§ Valittiin jäsenet tilattoman väen rahaston hoitokuntaan.
s. 88
8§ Valtuutettiin J.Kiltilä nostamaan tilattoman väestön lainarahastolle myönnetyt 15000 mk.
s. 88
9§ Hyväksyttiin tilattoman väestön lainausrahastosta saatavaa lainausta varten hankittu velkakirjakaava.
88
10§ Valittiin toimikunta hankkimaan tietoja lauttasillan korjausta varten tarvittavista aineista.
s. 89
11§ Myytiin lauttasillan hoitajan toimi vähimmän vaativalle.
s. 89

s.

12§ Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin tulevana vuonan kantaa 1 mk tuhannelta.
13§ Siltakassaan päätettiin kantaa 3 ltr manttaaliääneltä.
14§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 89
s. 89
s. 90

Pöytäkirja 27.1.1904
1§ Luettiin taksoitus- ja äänilista kuluvaa vuotta varten ja päätettiin tehdyistä muistutuksista.
s. 91-92
2§ Päätettiin anoa Postihallitukselta, että postinkuljetusta jatkettaisiin Kylkkälässä Kekolan taloihin asti.
s.
92-93
3§ Viinaverorahojen käytöstä ei vielä voitu päättää.
s. 93
4§ Luettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 93
5§ Päätettiin Orismalan ja Tervajoen asemateille hiekan ajosta.
s.93
6§ Luettiin keskikunnan kansakoulun siirtoa ym. varten valitun toimikunnan ehdotus.
s. 93
7§ Tervajoen asematien hoitajan toimen sai tal. Matti Eero ja Orismalan tal. Matti Trompari.
s. 93
8§ Valittiin nimismies K.J. Blomqvist ja tal. Iisakki Pollari laatimaan ojalautakunnan uudet sääntöehdotukset.
s. 93
9§ Hyväksyttiin lauttasillan korjaustoimikunnan ehdotus tarveaineista.
s. 94
10§ Valittiin lisäjäsenet kutsuntatoimistoon ensi kutsuntaa varten.
s. 95
11§ Valittiin lausunnon antaja Kuvernöörin päätökseen Munakan lautan ylikulusta.
s. 95
12§ Valittiin kyläin johtajat ensi henkikirjoitukseen.
s. 95
13§ Päätettiin hakea muutosta Kuvernöörin päätökseen Orismala-Ylistaro –tiestä.
s. 96
14§ Päätettiin kansakouluille halkojen ostamisesta.
s. 96
15§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 96
Pöytäkirja 28.2.1904
1§ Tarkastettiin tämän vuoden asevelvollisten kutsuntaluettelo.
s. 97-98
2§ Valittiin selityksen antaja K. Kalken verovalitukseeen.
s. 98
3§ Valittiin J. Kiltilä kyytilaitoksen asettamisesta ja kyydityksen järjestämisestä Mustasaaren kunnantuvassa
pidettävään kokoukseen.
s. 98
4§ Päätettiin lauttasillan kansipuiden sahauttamisesta.
s. 99
5§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 99
Pöytäkirja 13.3.1904
1§ Valittiin lauttasillan rakennustoimikunta.

s. 99

Pöytäkirja 28.3.1904
1§ Valittiin selityksen antajat G. Durchmanin verovalitukseen.
s. 100
2§ Valittiin selityksen antajat tal. Juho Niemen ym. hakemukseen päästä erilleen Lehmäjoen tien
kunnossapitokustannuksista.
s. 100
Pöytäkirja 27.4.1904
1§ Päätettiin vuoden 1902 ohrien ja kaurojen myymisestä ym.
s. 101
2§ Valittiin Israel Rintatalo valvomaan kunnan etuja Palhojaisten koululla pidettävään maanmittarin
ilmoittamaan kokoukseen.
s. 101
3§ Päätettiin vuoden 1902 viinaverorahojen käytöstä.
s. 101
4§ Luettiin kunnalliset tilit.
s. 101
5§ Luettiin kunnallisverojen rästiluettelo ja tehtiin poistot.
s. 101
6§ Hyväksyttiin ojalautakunnan sääntöehdotukset ja valittiin niille vahvistuksen anoja.
s. 102
7§ Päätettiin että keskikunnan kansakoulu siirretään kirkkotien varrelle sille varatulle paikalle.

8§ Valtuutettiin selityksen antaja J. Kosken verovalitukseen.
9§ Hylättiin kunnan kirjastolle lisävarain myöntämisanomus.
10§ Päätettiin Valtaalan koulun maiden vuokraamisesta ym.
11§ Päätettiin vanhan lauttasillan myymisestä.

s. 102
s. 102
s. 102
s. 102
s.102-103

Pöytäkirja 24.6.1904
1§ Valittiin edustajat kansakoulupiirien järjestämisen johdosta Ylistaron kunnan kanssa pidettävään yhteiseen
kuntakokoukseen.
s. 103
Pöytäkirja 24.7.1904
1§ Ylistaron kunnan anomus Isonkyrön kunnan osanotosta Kitinojan kansakoulumenoihin jätettiin huomiotta.
s. 104
Pöytäkirja 25.8.1904
1§ Valittiin kunnan puolesta asiamiehet Palonkylästä Vöyrille johtavan tien johdosta syyskäräjiin.s. 105
2§ Valittiin tal. Mikko Erkkilä valvomaan kunnan etua Valtaalan koulutaloa koskevissa asioissa isonjaon
järjestelyä varten pidettävässä kokouksessa.
s. 105
Pöytäkirja 21.9.1904
1§ Valittiin yhteinen johtokunta keskikunnan, Palhojaisten, Valtaalan ja Lehmäjoen kouluille.
s. 106
2§ Erovuorossa olevat kunnallislautakunnan jäsenet valittiin uudelleen.
s. 106
3§ Valittiin kunnan tilintarkastaja kaupp. J. Katilan sijaan.
s. 106
4§ Päätettiin anoa, että Rautatiehallitus laittaisi Orismalan asemalle kuormavaakan.
s. 106
5§ Valtuutettiin J. Kiltilä tekemään muutoksia Untamalan ja Kitinojan kansakoulupiirijakoehdotukseen.
s.
107
6§ Luettiin kunnalliset tilit ja myönnettiin kassain hoitajille tilivapaus.
s. 107
7§ Määrättiin lainamakasiiniin kannettavain jyvien paino.
s. 108
8§ Valittiin jäsenet ojalautakuntaan.
s. 108
9§ Päätettiin anoa 50 000 mk lainaa tilattoman väestön lainarahastosta.
s. 108
10§ Valtuutettiin J. Kiltilä nostamaan ja kuittaamaan tilattoman väestön lainarahastosta myönnetyt varat. s.
109
11§ Valittiin toimikunta valmistelemaan vaivaistalon perustamisasiaa.
s. 109
12§ Päätettiin kunnallisten ilmoitusten ilmoittamistavasta.
s. 109
13§ Luettiin ja hyväksyttiin kunnallislautakunnan kokouksen pöytäkirja 11.9. koskien teollisuuslaitosten ja
myllyjen manttaalin panoa ym. ja valittiin sille vahvistuksen anoja.
s. 109
Pöytäkirja 2.10.1904
1§ Valittiin valitsijamiehet Östermyyrän kartanolla 15.10. toimitettaviin Ilmajoen tuomiokunnan edusmiehen
vaaleihin.
s. 110
2§ Nimismies K.J. Blomqvistin ehdotuksen Orismalan kylätiellä uuden tiejaon toimittamisesta ei katsottu
olevan aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.
Pöytäkirja 14.12.1904
1§ Luettiin ja hyväksyttiin meno- ja tuloarvio tulevalle vuodelle.
2§ Valittiin taksoituslautakunta.
3§ Valittiin lautamiesehdokkaat.
4§ Valittiin selityksen antajat rovasti G. Durchmanin verovalitukseen.

s. 111
s. 111
s. 112
s. 112

5§
6§
7§
8§

Siltakassaan ei päätetty kantaa veroja.
Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin kantaa 1,50 mk 1000 mk:n vakuutta kohti.
Valittiin toimikunta kuulustelemaan maatilaa kunnalliskodin perustamista varten.
Ilmajoen kansanopistolle ei tällä kerralla myönnetty avustusta.

s. 112
s. 112-113
s. 113
s. 113

9§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 113

Pöytäkirja 2.1.1905
1§ Valittiin lisäjäsenet Piiritoimistoon ensi kutsuntaa varten.

s. 113

Pöytäkirja 23.1.1905
1§ Luettiin ja hyväksyttiin kuluvaa vuotta varten tehty taksoitus- ja ääniluettelo.
s. 114-115
2§ Valtuutettiin vaivaistalon hankkimista varten valittu toimikunta tekemään talon kaupan. Talon ostoa varten
päätettiin ottaa valtiolaina.
s. 115-116
3§ Luettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 116
4§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateille hiekan ajamisesta.
s. 116
5§ Valittiin kyläinjohtajat henkikirjoitukseen.
s. 116
6§ Päätettiin viinaverorahojen käyttämisestä.
s. 117
7§ Valittiin Lehmäjoen kansakoulun varataloudenhoitaja.
s. 117
8§ Jätettiin Orisbergin kouluasia kuntakokouksen 27.2.1898 valitseman toimikunnan tehtäväksi.s. 117
9§ Annettiin Orismalan ja Tervajoen asemateiden hoito tulevan kesän ajaksi vähimmän vaativalle.
s. 117
s. 118

10§ Ostettiin kansakouluille tarvittavat polttopuut.
Pöytäkirja 20.3.1905
1§ Ehdotettiin majatalon pitäjät Orismalan ja Kylkkälän kyliin.
s. 119
2§ Valittiin asiamies tämän vuoden talvikäräjille pastori J.F. Olinin valituksen johdosta. s. 119
3§ Valittiin selityksen antajat rovasti G. Durchmanin ja pastori K. Kalken verovalituksiin.
s. 120
Pöytäkirja 14.4.1905
1§ Luettiin kunnalliset tilit.
2§ Päätettiin kunnanverojen ulosottoon siirtämisestä.
3§ Päätettiin ostaa Laurilan talo kunnalliskodiksi ja valittiin kauppakirjan allekirjoittajat.
4§ Päätettiin keskikunnan kansakoulun ulkorakennusten korjaamisesta.
5§ Kysymys kansakoulupiirijaosta jätettiin siksi, kun edellinen on saapunut Senaatista.

s. 120
s. 120
s. 121
s. 121
s. 121

Pöytäkirja 21.5.1905
1§ Valittiin Untamalan kansakoulun tilintarkastajat.
s. 122
2§ Valittiin vaivaistalon hoitokomitea kahdeksi vuodeksi.
s. 122
3§ Valittiin edustajat Ylistaron kunnan kanssa pidettävään yhteiseen kuntakokoukseen päättämään Untamalan
koulun rakentamisesta ym.
s. 122
4§ Valittiin henkilöt huolehtimaan hiekan ajopaikan tarkastuksesta.
s. 122
5§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 123
Pöytäkirja 26.6.1905
1§ Valittiin selityksen antajat pastori K. Kalken verovalitukseen.

s. 123

2§ Päätettiin Palhojaisten ja Lehmäjoen kansakoulun tyttöjen käsitöiden opettajien palkoista.

3§ Valtuutettiin J. Kiltilä ottamaan väliaikaisen lainan Säästöpankista.

s. 124
s. 124

Pöytäkirja 30.7.1905
1§ Valtuutettiin kunnallislautakunta vapauttamaan maksukyvyttömät henkilöt kunnallisten rästien maksusta.
s. 124
2§ Valittiin asiamiehet tientekovelvollisten puolesta purettavan Munakan sillan piirustuksia varten.s. 124
3§ Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaotuksen järjestelyä varten päätettiin antaa
lausunto Isonkyrön yhtymisestä Ilmajoen kihlakuntaan.
s. 125
Pöytäkirja 27.8.1905
1§ Valittiin tal. Juho Niemi valvomaan kunnan etua Palhojaisten koulutalon puolesta isonjaon järjestelyä
koskevassa asiassa.
s. 126
Pöytäkirja 28.9.1905
1§ Valittiin jäsenet erovuoroistenlauta- aja johtokuntain ym. jäsenten sijaan.
s. 127-128
2§ Myytiin lumireen ajo 3 vuodeksi vähimmän vaativille.
s. 128-129
3§ Määrättiin lainamakasiiniin tänä syksynä kannettavien jyvien paino.
s. 129
4§ Kitinojan kansakoulua koskeva kysymys siirrettiin joulukuun kuntakokoukseen.
s. 129
5§ Päätettiin lausunnon antamisesta ”Maan alemman hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaotuksen
järjestelyksi”.
s. 129-130
6§ Päätettiin kunnallisten ilmoitusten ilmoittamisesta.
s. 131
7§ Luettiin ja hyväksyttiin kunnan muut tilit paitsi lainamakasiinin jyvävaraston ja siltakassan, jotka määrättiin
tuotavaksi joulukuun kuntakokoukselle uudestaan tarkastettavaksi.
s. 131
8§ Päätettiin Ikolan koulun tonttimaan vuokran maksamisesta.
s. 131-132
9§ Päätettiin vakuuttaa Valtaalan koulukartano ja vaivaistalon rakennukset ”Pohjola”- nimisessä
palovakuutusyhtiössä.
s. 132
10§Kysymys ”josko veroäyrit ensi tulevassa kunnallistaksoituksessa lasketaan kuten tähänkin asti, manttaalin
perusteella” ei antanut aihetta toimenpiteisiin.
s. 132
11§ Päätettiin maksaa nahkuri Vihtori Vansenin tulipalon aiheuttaman vahingonkorvaus.
s. 132
12§ Myönnettiin tohtori Paul Collanderille 1 kk:n loma 1.10. alkaen.
s. 133
13§ Myönnettiin vuokraaja Kustaa Jaskarille korvaus tulipalosta.
s. 133
14§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 133
Pöytäkirja 29.10.1905
1§ Valittiin selityksen antaja tal. Ville Pukkisen ym. valitukseen nahkuri V. Vansenille myönnetystä vahingon
korvauksesta.
s. 134
2§ Valittiin selityksen antaja tal. Juho Luoman ym. valitukseen teitten jaosta.
s. 134
Pöytäkirja 29.10.1905
1§ Valittiin valitsijamiehet Seinäjoella pidettävään kokoukseen valtiopäivämiesvaalia varten.
s. 135
2§ Päätettiin kannattaa yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta jokaiselle 21 vuotta täyttäneelle Suomen kansalaiselle.
s. 135
Pöytäkirja 18.12.1905

1§
2§
3§
4§
5§
6§

Ilmajoen kansanopistolle ei myönnetty kannatusavustusta.
Valittiin selityksen antajat kappalainen K. Kalken verovalituksiin.
Luettiin ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio tulevaa vuotta varten.
Siltakassaan ei päätetty koota varoja tulevana vuonna.
Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin ensi vuonna koota 1 mk tuhannelta.
Valittiin henkilöt tarkastamaan vaivaistalojen rakennuksista ja laatimaan piirustukset.

s. 136
s. 136
s. 136
s. 136
s. 136

s. 136
7§ Valittiin lautamiehet Mielty ja Turppa myymään Halkonevan tien urakkakaupalla kunnossapidettäväksi. s.
137
8§ Päätettiin Orismalan ja Tervajoen asemateille hiekan ajosta.
s. 137
9§ Päätettiin koiraverorahojen käytöstä.
s. 137
10§ Päätettiin maksaa lasku lauttasillan päihin tehdyistä lautoista.
s. 137
11§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 137
Pöytäkirja 31.12.1905
1§ Päätettiin yhtyä juomalakkojen keskuskomitean anomukseen perustaa kieltolaki.

s. 138

Pöytäkirja 24.1.1906
Päätettiin maksaa tal. Kustaa Lakarille kulut koskien pappilan puuställistä meneviä maanjakokustannuksia.
s. 139
1§ Myönnettiin Ilmajoen kansanopistolle 100 mk:n avustus.
s. 139
2§ Otettiin vastaan taksoitusluettelosta tehdyt muistutukset.
s. 139
3§ Päätettiin lähettää rak.mest. J- Hakalan luonnos vaivaistalon rakennuksista tarkastaja K.A. Helsingiukselle.
s. 140
4§ Valittiin vaivaistalon rakennuskomitea.
s. 140
5§ Päätettiin ottaa 50 000 mk:n laina vaivaistalon rakentamista varten.
s. 140
6§ Luettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 140
7§ Valittiin kyläinjohtajat henkikirjoitukseen.
s. 140
8§ Myytiin lauttasillan hoitajan toimi V. Gustafssonille.
s. 141
9§ Myytiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoito.
s. 141
10§ Ostettiin halot kansakouluille.
s. 141
11§ Päätettiin viinaverorahojen käytöstä.
s. 142
12§ Adressin lähettäminen uudelle Senaatille ja läänin v. Kuvernöörille raukesi.
s. 142
13§ Päätettiin rakentaa keskikunnan kansakoululle kaksikerroksinen lisärakennus.
s. 142
14§ Valittiin selityksen antaja Ylistaron kunnan hakemukseen Kitinojan kansakoulun rakentamista varten
otettavaan velkaan.
s. 142
15§ Myönnettiin opettajakirjastolle kirjakaapin hankkimista varten tarvittavat varat.
s. 142
16§ Kiellettiin mallas- ym. juomien myynti Tervajoen asemalla.
s. 142
Pöytäkirja 10.2.1906
1§ Päätettiin julistaa kunnanlääkärin virka uudelleen haettavaksi.
2§ Otettiin vastaan Edv. ja Ingrid Björkenheimin lahjoitus ”viallisille lapsille” 5000 mk.
3§ Valtuutettiin edellisessä pykälässä mainitun lahjoituksen rahaksi muuttaja.

s. 143
s. 143-144
s. 145

Pöytäkirja 4.3.1906
1§ Valittiin edustaja Ilmajoella 5.3. pidettävään yht. kokoukseen yhteisen mielisairaalan perustamista varten.
s. 145
2§ Valittiin vastaaja tal. Juho Luoman ym. haasteeseen koskien 14.8.1905 lopetetun teiden ja siltain jakoa. s.
146
3§ Valittiin selityksen antaja tal. Isak Penttalan verovalitukseen.
s. 146

4§ Päätettiin myydä lainamakasiinista v. 1902 rukiit huutokaupalla.
s. 146
5§ Valittiin tal. Jaakko Ritari tarkastamaan Ylistaron Isokylässä myytävänä olevaa metsäpalstaa.
s. 146
6§ Valittiin kansakoulun johtokunta anomaan keskikunnan kansakoulun laajentamiseen 5000 mk valtionapua.
s. 146
7§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 146
Pöytäkirja 18.3.1906
1§ Valittiin kunnanlääkäriksi ainoa hakija T. Stolpe.
2§ Hyväksyttiin rak.mest. J. Hakalan piirustukset vaivaishoidon päärakennuksia varten.
3§ Päätettiin ostaa Akseli ja Matti Karhuselta metsälohko 2000 mk:lla.

s. 147
s. 147
s. 147

Pöytäkirja 28.4.1906
1§ Hyväksyttiin muistutuksitta kunnan raha- ja jyvävarastojen tilit.
s. 148
2§ Päätettiin maksamattomien kunnallismaksujen ulosotosta.
s. 148
3§ Valittiin maanv.neuv. Edv. Björkenheim anomaan, että Rautatiehallitus laittaisi Orismalan asemalle
kuormavaakan.
s. 148
4§ Valittiin toimikunta tiedustelemaan vuokraavatko papit maitaan tilattoman väestön hoidettavaksi.s. 149
5§ Kilometripylväitten hoito siirrettiin syyskuun kokoukseen.
s. 149
6§ Valittiin selityksen antaja tal. Herman Arkkolan valitukseen Akseli ja Matti Karhusen kanssa tehdystä
metsäkaupasta.
s. 149
7§ Päätettiin käskeä mäkitupal. vaimo Sofia Viemerö kunnallislautakunnan eteen saamaan varoituksen
huonosta elämästään.
s. 150
8§ Päätettiin koiraverorahojen käytöstä.
s. 150
9§ Jätettiin kunnantuvan lattian korjaus rak.mest. J. Hakalan tehtäväksi.
s. 150
10§ Valittiin kunnan edun valvoja Palhojaisten jakopiirissä.
s. 150
11§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 150
Pöytäkirja 18.6.1906
1§ Luettiin kunnallisverojen velkomusluettelo edellisvuodelta ja tehtiin vapautukset.
s. 151-152
2§ Jyväskylän kaupungissa 23.-25.6. pidettävään juomalakkolaisten ja yleisen kieltolain ystävien kesäjuhlaan
ei päätetty lähettää edustajia.
s. 152
3§ Pappilan virkatalojen vuokraehtoja ei hyväksytty.
s. 153
4§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 153
Pöytäkirja 22.7.1906
1§ Valittiin välskäri Kalle Kulonen pitämään huolta keuhkotautisten vaatteitten puhdistamisesta.
s. 153
2§ Valittiin paikallinen juomalakko- ja kieltolakitoimikunta.
s. 154
3§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 154
Pöytäkirja 3.10.1906
1§ Valittiin tal. Matti Konttas kuntakokouksen puheenjohtajaksi 3 vuodeksi.
s. 155
2§ Valittiin tal. J. Kiltilä edelleen kunnallislautakunnan esimieheksi.
s. 155
3§ Valittiin tal. Jaakko Israelinp. Vaismaa kunnan rahastonhoitajaksi ja määrättiin hänen palkkansa.s. 155
4§ Valittiin torp. Jaakko Havu vaivaishoidon esimieheksi.
s. 155
5§ Päätettiin kunnallislautakunnan esimiehen, rahastonhoitajan ja vaivaishoidon esimiehen kokoontumisesta
vastaanottoa varten.
s. 155
6§ Valittiin jäsenet kunnallisvaivaishoitolautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 155

7§ Valittiin jäsen holhouslautakuntaan.
s. 156
8§ Valittiin jäsenet kansakoulun johtokuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 156
9§ Valittiin palokomitean esimies ja jäsenet.
s. 156
10§ Valittiin viljelyslainarahaston hoitaja ja jäsenet.
s. 156
11§ Valittiin jäsenet ojalautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 156
12§ Valittiin kunnan tilintarkastaja tal. Juho Mäki-Luoman sijaan.
s. 156
13§ Valittiin vaivaismakasiinin hoitaja ja mittarit.
s. 156
14§ Valittiin lainamakasiinin hoitaja ja mittarit.
s. 156
15§ Valittiin jäsenet tilattoman väen lainarahaston hoitokomiteaan erovuoroisten sijaan.
s. 157
16§ Määrättiin veroäyrin perusteeksi 100 mk.
s. 157
17§ Myönnettiin tilivapaus muiden paitsi siltakassan hoitajille.
s. 157
18§ Myönnettiin tal. Antti Tulisalolle korvaus tulipalosta.
s. 157
19§ Myytiin vanginvartijan toimi3 vuodeksi 1907 alusta alkaen.
s. 157
20§ Määrättiin lainamakasiiniin kannettavien jyvien paino.
s. 157
21§ Ilmoitettiin Kuvernöörin päätös Munakan silta-asiassa.
s. 157
22§ Luettiin vaivaishoidon tarkastelijan kiertokirje 12.5.1906
s. 158
23§ Päätettiin julistaa vaivaistalon johtajattaren ja isännöitsijän virat haettaviksi.
s. 158
24§ Luettiin ja hyväksyttiin Palhojaisten koulutalon maitten uudet vuokratarjoukset.
s. 158
25§ Valittiin edustajat Ylistaron kunnan kanssa pidettävään yhteiseen kuntakokoukseen Munakan sillan
rakennusasiassa.
s. 158
26§ Valittiin jäsenet Untamalan ja Kitinojan kansakoulujen johtokuntiin.
s. 159
27§ Päätettiin valittaa Kuvernöörin päätöksestä Kitinojan kansakoulukustannusten suorittamisesta.s. 159
28§ Valtuutettiin J. Kiltilä kuulustelemaan lakimiehiä edellisessä pykälässä mainitussa asiassa ja tekemään sen
mukaan kun parhaaksi katsoo.
s. 159
29§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 159
30§ Annettiin valitusosoitus.
s. 159
Pöytäkirja 11.11.1906
1§ Valittiin lautamiesehdokkaat Matti Israelinp. Saaren sijaan.

s. 160

Pöytäkirja 5.12.1906
1§ Luettiin kansakoulun tarkastaja Vaulon kirje, että senaatti on myöntänyt 200 mk Ikolan kansakoulun
lisärakennusta varten.
s. 160
2§ Luettiin kunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 1907.
s. 160
3§ Siltakassaan ei päätetty kantaa varoja.
s. 161
4§ Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin kantaa 1 mk tuhannelta.
s. 161
5§ Hylättiin ojalautakunnan sääntöjen muutosehdotus.
s. 161
6§ Koiraverorahojen käytöstä päätetään 12 §:ssä.
s. 161
7§ Päätettiin Orismalan ja Tervajoen asemateille hiekan ajosta.
s. 161
8§ Kunnallisseurahuoneen rakentaminen kunnan puolesta raukesi.
s. 161
9§ Päätettiin kunnallisten ilmoitusten ilmoittamistavasta.
s. 161
10§ Myytiin kilometripylväitten hoito 5 vuodeksi v. 1907 alusta alkaen.
s. 161
11§ Päätettiin kunnallisverojen hoidosta, kannosta ym.
s. 162
12§ Päätettiin koiraverorahojen käytöstä.
s. 162
13§ Päätettiin ostaa kunnalle 300 mk:n arvoinen kassakaappi.
s. 162
14§ Valittiin taksoituslautakunta.
s. 162
15§ Valittiin henkilöt valitsemaan vaivaistalon johtajattaren ja isännöitsijän.
s. 162
16§ Vaivaistalon järjestyssääntöjä laatimaan valittiin 15. §:ssä mainittu toimikunta.
s. 163
17§ Valittiin 15. §:ssä mainittu toimikunta ja lisäksi kaupp. M. Palomäki uusimaan vaivaishoidon ohjesääntöjä.
s. 163

18§ Valtuutettiin J. Kiltilä maksamaan rovasti G.Durchmanille keskikunnan koulumaan vuokraa.
s. 163
19§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 163
Pöytäkirja 30.12.1906
1§ Valittiin edustajat Seinäjoella 17.1.1907 pidettävään Keisarillisen Suomen Senaatin asettaman
Agraarikomitean toimeenpanemaan kokoukseen.
s. 164
Pöytäkirja 21.1.1907
2§ Luettiin kuluvan vuoden verotusluettelo ja vastaanotettiin tehdyt muistutukset.
s. 164-166
1§ Luettiin kuvernöörinviraston kirje, missä kunnalle on myönnetty 15 000 mk:n laina tilattoman väestön
lainarahastosta.
s. 167
3§ Päätettiin pitää yhteinen kokous ylistarolaisten kanssa Kitinojan kansakoulun ostamisesta.
s. 167
4§ Päätettiin teettää yksi uusi proomu ja ostaa kaksi valmiina hevosten kuljetusta varten.
s. 167
5§ Valittiin kyläinjohtajat henkikirjoitukseen.
s. 168
6§ Hyväksyttiin tarjoukset Tervajoen ja Orismalan asemateiden hoitamisesta.
s. 168
7§ Päätettiin keskikunnan kansakoulun rakennustarpeiden ostosta.
s. 168-169
8§ Ostettiin kansakouluille halkoja.
s. 169
9§ Päätettiin että kunnan rahastonhoitaja on myös palokassan hoitaja. Vuokrattiin tal. Jaakko Vaismaalta huone
kunnan kansliaksi.
s. 169
10§ Annettiin lauttamiehen toimi Matti Söltille.
s. 170
11§ Päätettiin myydä Untamalasta Härmään johtava tie urakalla kunnossapidettäväksi.
s. 170
12§ Luettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 170
13§ Päätettiin että niiden jotka eivät olleet viime vuonna ajaneet hiekkaosuuttaan kunnalliskotiin, on nyt
ajettava se kansakoululle.
s. 170
15§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 170
Pöytäkirja 4.3.1907
1§ Esitettiin Keisarillisen Suomen Senaatin kirje sonnien laiduntamisesta.
s.171
2§ Päätettiin v. 1905 viinaverorahojen käytöstä.
s. 171
3§ Valittiin jäsenet ylistarolaisten kanssa Isonkyrön kunnantuvan kokoukseen 2.4.
s. 171
4§ Hylättiin anomus puhelimen laittamisesta vaivaistalolle.
s. 171
5§ Päätettiin ottaa heikkomielinen Matti Ulvinen vaivaistalolle hoidettavaksi.
s. 172
6§ Vaivaistalon johtajalle suurempien rahamäärien myöntäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.s. 172
7§ Annettiin valitusosoitus.
s. 172
8§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 172
Pöytäkirja 24.3.1907
1§ Valittiin esityksen antaja M. Blomqvistin ym. verovalituksiin.

s. 173

Pöytäkirja 27.4.1907
1§ Luettiin kunnan raha- ja jyvävarastojen tilit.
s. 173
2§ Päätettiin maksamattomien kunnallismaksujen ulosotosta.
s. 173
3§ Päätettiin siirtää Penttalassa oleva paloruisku vaivaistalolle ja Kauppilassa oleva Penttalaan.
s. 173
4§ Kunnanlääkärille myönnettiin 6 viikon virkavapaus ehdolla, että hän hankkii sijaisen.
s. 174
5§ Toivottiin etteivät vaalilautakunnan jäsenet vaatisi palkkiota.
s. 174

6§ Lehmäjoelle päätettiin perustaa uusi ojalautakunta.
s. 174
7§ Päätettiin että heikkomielisen Matti Ulvisen isä ja holhooja ovat velvollisia laittamaan hänelle sijaa
sairaaloihin.
s. 174
8§ Annettiin valitusosoitus.
s. 174
Pöytäkirja 26.5.1907
1§ Valittiin tal. Juho Niemi valvomaan kunnan etua Valtaalan kylässä alkavassa isojaon järjestelyssä.
175

s.

Pöytäkirja 2.6.1907
1§ Luettiin vaivaishoidon tarkastelijoilta saapunut kirje, missä ilmoitettiin, että Keisarillisen Suomen Senaatti
on myöntänyt 50 000 mk vaivaistalon rakentamiseen.
s. 176
2§ Edellisessä pykälässä mainitun summan nostaman valtuutettiin J. Kiltilä.
s. 176
3§ Kunnanlääkärille myönnettiin pyytämänsä virkaloma ehdolla, että kunnassa on lääkäri yhtenä päivänä
viikossa.
s. 176
4§ Annettiin valitusosoitus.
s. 176
Pöytäkirja 1.7.1907
1§ Luettiin kunnallisverojen velkomisluettelo viime vuodelta muistutuksineen.
s. 177-178
2§ Valittiin edustaja Seinäjoella 6.7. pidettävään kokoukseen koskien yleisen valtion varoilla rakennettavan
hourujen hoitolan rakentamista.
s. 178
Pöytäkirja 1.9.1907
1§ Päätettiin valittaa Keisarillisen Suomen Senaattiin Vaasan läänin Kuvernöörin päätöksestä koskien uutta
tiejakoa.
s. 179
2§ Annettiin valitusosoitus.
s. 179
Pöytäkirja 30.9.1907
1§ Valittiin jäsenet kunnallis-, terveydenhoito. ja vaivaishoitolautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 180
2§ Valittiin jäsenet holhouslautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 180
3§ Valittiin jäsenet kansakoulujen johtokuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 180
4§ Valittiin jäsenet paloapuyhdistyksen toimikuntaan erovuoroisten sijaan.
s.180
5§ Valittiin jäsenet ojalautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 180
6§ Valittiin kunnan tilintarkastajat.
s. 181
7§ Valittiin lainamakasiinin mittari tal. Matti Förstin sijaan.
s.181
8§ Valittiin jäsenet tilattoman väen lainarahaston hoitokuntaan.
s. 181
9§ Valittiin taksoituslautakunta.
s. 181
10§ Määrättiin veroäyrin perusteeksi 100 mk.
s. 181
11§ Lykättiin kunnan tilien tilivapauden anto joulukuun kokoukseen.
s. 182
12§
Määrättiin
lainamakasiiniin kannettavien jyvien paino.
s. 182
13§ Kylän vanhimman virka päätettiin pitää entisellään.
s. 182
14§ Päätettiin kunnallisten ilmoitusten ilmoittamisesta.
s. 182
15§ Hyväksyttiin uusi vaivaishoito-ohjesääntö ja valittiin niille vahvistuksen anoja.
s. 182
16§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 182
17§ Annettiin valitusosoitus.
s. 182
Pöytäkirja 20.10.1907

1§ Päätettiin pitää yhteinen kuntakokous ylistarolaisten kanssa 4.11. Kitinojan kansakoulusta.
s. 183
Pöytäkirja 4.11.1907
1§ Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja kirjuri.
2§ Esitettiin ja hyväksyttiin edustajain valtakirjat.
3§ Päätettiin Kitinojan kansakoulun opettajan palkasta.
4§ Päätettiin Kitinojan kansakoulun laajentamisesta.
5§ Valittiin valtionavun anoja Kitinojan kansakoulun opettajan palkkaukseen.

s. 184
s. 184
s. 184
s. 185
s. 185

Pöytäkirja 10.11.1907
1§ Päätettiin muuttaa lautamiesten palkka rahapalkaksi.
2§ Valittiin lautamiesehdokkaat.
3§ Päätettiin julistaa kunnanlääkärin virka heti avonaiseksi.

s. 186
s. 186
s. 186-187

Pöytäkirja 24.11.1907
1§ Valittiin selityksen antaja kaupp. M. Blomqvistin ym. verovalituksiin.

s. 187

Pöytäkirja 9.12.1907
1§ Päätettiin hiekan ajosta asemateille ja kansakouluille.
s. 188
2§ Hyväksyttiin kunnan tulo- ja menoarvio muutamin muutoksin.
s. 188
3§ Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin kantaa 1 mk tuhannelta.
s. 188
4§ Luettiin Kuvernöörin kirje koskien kuntien velvoittamista kansakouluille ym. myönnettyjen valtionapujen
nostamiseen.
s. 188
5§ Hylättiin asunnon hankkiminen kunnanlääkärille.
s. 189
6§ Päätettiin lumikinoksien poistamisesta maantieltä ensi talvena.
s. 189
7§ Päätettiin ostaa yksi uusi paloruisku ja sijoittaa se Juho Knaavin taloon.
s. 189
8§ Päätettiin anoa kulkuyhteyden pitämistä ennallaan Munakasta Isokyröön.
s. 189
9§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 189
Pöytäkirja 22.12.2007
1§ Valittiin lääket.kand. Herman Oksala Isonkyrön kunnnalääkäriksi.

s. 190

Pöytäkirja 31.1.1908
1§ Päätettiin tilata 25 kpl Terveydenhoitolehtiä v. 1908 jaettavaksi terveydenhoitolautakunnan jäsenille.
191
2§ Siirrettiin sillan rakentaminen uuden meijerin kohdalle maaliskuun kokoukseen.
s. 191
3§ Valittiin kyläin johtajat henkikirjoitukseen.
s. 191
4§ Luettiin kuluvan vuoden taksoitus- ja ääniluettelo ja vastaanotettiin tehdyt muistutukset.
s. 192
5§ Luettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 192
6§ Annettiin Orismalan ja Tervajoen asemateiden hoito vähiten vaativille.
s. 192
7§ Valittiin myyjä joulukuun kokouksessa myytäväksi päätetyille vaivaismakasiinin jyville.
s. 192
8§ Valittiin kansakoulun johtokunta toimeenpanemaan koulurakennusten vakuuttamisen.
s. 192
9§ Valittiin lainakirjaston tarkastajat.
s. 193
10§ Päätettiin pyytää toripäiviä yhdeksi päiväksi kuukaudessa ja valittiin toimeenpanijat. s. 193
11§ Valittiin J. Kiltilä nostamaan ja kuittaamaan vaivaistalon perustamisesta varten myönnetty summa.
193

s.

s.

12§ Päätettiin ostaa kansakouluille halkoja.
13§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 193-194
s. 194

Pöytäkirja 15.3.1908
1§ Valittiin selityksen antaja Kitinojan kansakoulun opettaja Kalle Ahon palkkausasiassa.
s. 194
2§ Valittiin edustajat ylistarolaisten kanssa pidettävään yhteiseen kokoukseen koskien Untamalan kansakoulun
asioita.
s. 195
3§ Hylättiin tohtori Stolpen palkkavaatimus.
s. 195
Pöytäkirja 13.4.1908
1§ Luettiin kunnan ja vaivaismakasiinin tilit.
2§ Päätettiin tarkastaa kunnallistentilien rästiluettelo kesäkuulta.
3§ Valittiin toimikunta Perttilän ja Ritaalan koskiin siltojen rakentamista varten.
4§ Päätettiin vaalilautakuntain puheenjohtajille ja jäsenille maksettavasta palkasta.
5§ Päätettiin viinaverorahojen käytöstä.
6§ Valittiin selityksen antaja tal. lesken Maria Kaustisen verovalitukseen.
7§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 196
s. 196
s. 196
s. 197
s. 197
s. 197
s. 197

Pöytäkirja 13.4.1908
1§ Luettiin kaupp. Matti Palomäen valitus.
2§ Valittiin selityksen antajat edellisessä pykälässä mainittuun asiaan.
3§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 198
s. 198
s. 199

Pöytäkirja 11.4.1908 (Isonkyrön ja Ylistaron yhteinen edustajainkokous)
1§ Luettiin Isonkyrön kuntakokouksen pöytäkirja 15.3. ja Ylistaron 16.3.
s. 199
2§ Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja kirjuri.
s. 199
3§ Päätettiin Untamalan kansakoulun opettajan saatavan maksamisesta.
s. 200
4§ Opettaja Raunion anomus jyväpalkan maksamisesta rahalla jätettiin päättämättä.
s. 200
5§ Untamalan kansakoulun johtokunnan esimies J.O. Hautalan esittämiä muita asioita ei otettu käsiteltäväksi.
s. 200
Pöytäkirja 14.6.1908
1§ Esitettiin tal. leski Maria Kaustisen valitus kunnallistaksoitusta vastaan.
s. 202
2§ Valittiin edustaja Seinäjoella 20.6. pidettävään kokoukseen piirimielisairaalan perustamisesta.
s. 202
3§ Luettiin Kuvernöörin kiertokirje N:o 978 ja päätettiin sen johdosta antaa lausunto.
s. 202
Pöytäkirja 10.5.1908
1§ Kunnallislakiehdotuksesta ym. lausunnon anto jätettiin tulevan eduskunnan tehtäväksi.
2§ Päätettiin myydä lainamakasiinissa olevat 46 hl itämättömät ohrat.

s. 203
s. 203

Pöytäkirja 11.7.1908
1§ Päätettiin pyytää kuvernööriä lähettämään piiri-insinöörin tarkastamaan Kyrönjoen yli rakennettavain siltain
rakennuspaikkoja.
s. 204
2§ Edellisessä pykälässä mainittua anomusta tekemään valtuutettiin J. Kiltilä.
s. 204
3§ Valittiin tientekolahkolaisten puolesta selityksen antaja tal. Antti ja Jaakko Tulisalon tekemään valitukseen
soranottopaikkojen paaluttamisesta.
s. 204

Pöytäkirja 29.9.1908
1§ Valittiin jäsenet kunnallis-, terveydenhoito. ja vaivaishoitolautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 205
2§ Valittiin jäsenet kansakoulujen johtokuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 205
3§ Valittiin viljelyslainarahaston hoitaja tal. Jaakko Vaismaan sijaan.
s. 205
4§ Valittiin jäsenet ojalautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 205
5§ Valittiin kunnan tilintarkastajat.
s. 205
6§ Valittiin jäsenet tilattoman väen lainarahaston hoitokuntaan.
s. 205
7§ Valittiin taksoituslautakunta.
s. 206
8§ Määrättiin veroäyrin perusteeksi 100 mk.
s. 206
9§ Luettiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin kassain hoitajille tilivapaus yhdellä muistutuksella.
s.
206
10§
Kuvernöörinvirastolta saapuneesta Vanhuus ja työkyvyttömyys vakuutusehdotuksesta ei voitu antaa
lausuntoa.
s. 206
11§
Valittiin komitea
laatimaan sääntöä paloapuyhdistykselle.
s. 206
12§ Kunnan rahastonhoitajalle myönnettiin 50 mk:n palkankorotus kahdelta viime vuodelta.
s. 206
13§ Valittiin komitea katselemaan sopiva paikka Orisbergin koulun rakentamiseen.
s. 207
14§ Päätettiin laittaa kilometripylväät rautatien kiskoista.
s. 207
15§ Apteekkioikeuden saantiin ei päätetty antaa puoltolausetta.
s. 207
16§ Maksettiin tal. Edv. Pollarille palorahaa.
s. 207
17§ Päätettiin myydä lainamakasiinista viimevuotinen vilja.
s. 207
18§ Valittiin toimikunta vaivaistalon myllyn hoitoa varten.
s. 207
19§ Valittiin toimimiehet hiedan ottopaikkojen tarkastamista ja paaluttamista varten.
s. 207
20§ Päätettiin laajentaa Palhojaisten kansakoulua ja palkata apuopettajatar.
s. 208
21§ Päätettiin pitkittää lääkärin tointa 10 vuoden ajan ka valittiin J. Kiltilä anomaan siihen valtionapua.
s.
208
22§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 208
Pöytäkirja 18.10.1908
1§ Valittiin henkilöt laatimaan selitystä Lehmäjoen tien riita-asiaan.
s.209
2§ Hyväksyttiin Orisbergin koulun rakennusten piirustukset ym. ja valittiin rakennustoimikunta.
s. 209
3§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 209
Pöytäkirja 22.11.1908
1§ Hyväksyttiin Palhojaisten kansakoulun lisärakennuksen piirustukset.
s. 210
2§ Valittiin rakennustoimikunta Palhojaisten kansakoulun rakentamista varten.
s. 210
3§ Kunnantuvan lattian korjausasia lykättiin joulukuun kokoukseen.
s. 210
4§ Apuopettajattaren palkkaaminen Palhojaisten koululle siirrettiin joulukuun kokoukseen.
s. 210
Pöytäkirja 16.12.1908
1§ Ilmoitettiin että nimismies E. Sirviö ja kaupp. Palomäki, jotka tilintarkastuskertomuksen johdosta valittiin
tutkimaan tilejä, ovat tehtävänsä suorittaneet.
s. 211
2§ Hyväksyttiin siltakassan tilit.
s. 211
3§ Vaivaistalon myllyosuudesta päätettiin tyytyä siitä tehtyyn sovintoon.
s. 211

4§ Eräältä kiertokoulun opettajalta saapunut kirje jätettiin kirkon kokouksen esimiehelle.
s. 211
5§ Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle.
s. 211-212
6§ Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin kantaa 1 mk tuhannelta.
s. 212
7§ Valittiin henkilöt anoman Mustasaaressa olevan mielivikaisten parantolan laajennusta ja avustusta.
s.
212
8§ Palhojaisten kansakoulun opettajattaren palkkaamisen myönnettiin 250 mk vuodessa ja 50 mk asunnon
korvausta.
s. 212
9§ Päätettiin anoa mahdollisimman suurta valtionapua Seljän ja Palhojaisten koulujen rakentamiseen ja
valittiin anoja.
s. 212
10§ Ensi kokoukseen päätettiin ottaa kuulutus koululainan hankkimisesta.
s. 212
11§
Hyväksyttiin
kaupp. M. Palomäen ja Isonkyrön Osuuskaupan anomukset räjähdysaineitten myynnistä. s. 212
12§ Valittiin toimikunta yhdessä Säästöpankin kanssa päättämään uuden talon rakentamisesta.
s. 213
13§ Kunnantuvan lattian korjuu siirrettiin tuonnemmaksi.
s. 213
14§ Päätettiin Tervajoen ja Orismalan asemateiden hiekan ajosta.
s. 213
15§ Annettiin lumireen ajo vuodeksi vähimmän vaativalle.
s. 213
16§ Valittiin selityksen antajat tal. Antti ja Jaakko Tulisalon valitukseen hiekanottopaikkojen paalutuksesta. s.
213
17§ Hylättiin ehdotus kuntakokousten ym. ilmoittamisesta sanomalehdissä.
s. 213
18§
Juho Paavokalliolle
ei suostuttu maksamaan palkkaa eläinlääkärin toimesta.
s. 213
19§ Hylättiin tal. Jaakko Pollarin anomus päästä kunnallislautakunnan jäsenyydestä.
s. 213
20§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 214
Pöytäkirja 4.1.1909
1§ Valittiin asiamies 8.2.1909 Mustasaaressa pidettävään kokoukseen kyytilaitosten ja kyydityksen
järjestämisestä.
s. 214
2§ Päätettiin ottaa laina kansakoulun rakentamista varten siltakassasta ja valtuutettiin velkakirjan
allekirjoittaja.
s. 215
3§ Vaivaistalon myllyosuudesta tehdyn vuokrasopimuksen hyväksymistä lykättiin.
s. 215
4§ Päätettiin hankkia uusi suurempi paloruisku Lehmäjoelle.
s. 215
5§ Terveydenhoitolehteä ei enää päätetty tilata.
s. 215
6§ Alapäähän Kyrönjoen eteläpuolelle kansakoulun rakentamista siirrettiin seuraavaan kokoukseen.s. 215
7§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 215
Pöytäkirja 29.1.1909
1§ Hyväksyttiin taksa venäläisen sotaväen mahdollisesta majoituksesta 1.6.1910 – 1.6.1916
s. 216
2§ Luettiin kuluvaa vuotta varten noudatettavaksi tehty vero- ja ääniluettelo muistutuksineen.
s. 217-218
3§ Luettiin viljelyslainarahaston tilit.
s. 218
4§ Valittiin kyläin johtajat henkikirjoitukseen.
s. 218
5§ Päätettiin ottaa osaa 3000 mk:lla Säästöpankin kanssa rakennettavaan yhteiseen kunnallistaloon.s. 218
6§ Vaivaistalolle päätettiin laittaa puhelin.
s. 218

7§ Alapäähän Kyrönjoen eteläpuolelle kansakoulun perustamista siirrettiin seuraavaan kokoukseen.s. 218
8§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 219
Pöytäkirja 2.3.1909
1§ Valittiin selityksen antajat lehmäjokelaisten hakemukseen saada yhtyä Ylihärmän kuntaan.
s. 219
2§ Päätettiin rakentaa tavarasuoja Isonkyrön pysäkille.
s. 220
3§ Alaisen kansakoulupiirin halkomisasia siirrettiin seuraavaan varsinaiseen kuntakokoukseen.
s. 220
4§ Valittiin pöytäkirjan tarkastas. 220
Pöytäkirja 21.3.1909
1§ Valittiin selityksen antaja Vaasan läänin Kuvernöörinviraston kirjeeseen koskien rautatienkirjuri Sulo
Girsenin kunnallisverovalitusta.
s. 221
2§ Valittiin selityksen antaja herrastuomari Israel Rintatalon verovalitukseen.
s. 221
Pöytäkirja 8.4.1909
1§ Luettiin kunnalliset tilit.
2§ Päätettiin kunnallisverorästien perimisestä ja ulosotosta.
3§ Hylättiin anomus Alaisen koulupiirin jakamisesta.
4§ Kysymys Ritaalan koulun rakentamisesta raukesi.
5§ Valittiin rak.mest. Jaakko Ollila valvomaan Seljän ja Alapään koulujen rakennustöitä.

s. 222
s. 222
s. 222
s. 222

s. 222
6§ Ostettiin kansakouluille halkoja.
s.222-223
7§ Kunnanvaltuustoa koskeva asia jätettiin pöydälle.
s. 223
8§ Tilattoman väestön lainarahastosta päätettiin anoa 100 000 mk lainaa ja valittiin anoja.
s. 223
Pöytäkirja 25.4.1909
1§ Valittiin selityksen antaja tal. Juho Knaapin ym. valitukseen Isonkyrön vekselin laajennusanomuksesta. s.
224
2§ Valittiin selityksen antajat kaupanhoit. J. K. Kuoppalan ym. tekemään valitukseen tien teosta Halkosaaresta
Munakan rautatievaihteelle.
s. 225
Pöytäkirja 23.5.1909
1§ Päätettiin asetta kuntaan erikoinen vuokralautakunta johon jäsenet valitaan ensimmäisessä varsinaisessa
kuntakokouksessa.
s.225
2§ Valittiin kunnan edustajat Ylistaron kanssa pidettävään yhteiseen kuntakokoukseen jossa päätetään
Munakan sillan rakentamisesta.
s. 225-226
Pöytäkirja 5.6.1909
1§ Kysymys kiinteän sillan rakentamisesta keskikunnalle siirrettiin syyskuun kuntakokoukseen käsiteltäväksi.
s. 226
2§ Valittiin selityksen antajat Alaisen kansakoulupiirin jakamisesta.
s. 226-227
3§ Luettiin Keisarillisen Senaatin päätös maanteiden jakoa koskevassa asiassa ja päätettiin siitä.
s. 227
Pöytäkirja 12.6.1909 (Ylistaron kanssa)
1§ Valittiin kuntakokouksen puheenjohtaja ja kirjuri.
s. 227
2§ Esitettiin Isonkyrön ja Ylistaron kuntain yhteisen kuntakokouksen edustajain valtakirjat.

s. 228
3§ Päätettiin kirjoittaa kokouksen pöytäkirja puhtaaksi kokouksen loputtua ja valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 228
4§ Munakan sillan rakentamisasian käsittely päätettiin siirtää kunnes on saatu siltaa koskeva piirustus ja
kustannuslaskelma.
s. 228
5§ Edellisessä pykälässä mainittua piirustusta ja kustannusarviota hankkimaan valittiin nimismies Evert Sirviö.
s. 229
6§ Päätettiin jatkaa tätä kokousta sitten kun 5 §:ssä mainittu piirustus kustannusarvioineen on saatu.s. 229
7§ Päätettiin tämän kokouksen jäsenille päiväpalkkojen maksamisesta.
s. 229
Pöytäkirja 18.7.1909
1§ Päätettiin siirtää Orisbergin kansakoulu Seljänkankaalle.
s. 230
2§ Valittiin jäsenet Orismalan koulun johtokuntaan.
s. 230
3§ Päätettiin ko. koulun opettajattaren palkkauksesta.
s. 230
4§ Päätettiin kiitollisuudella vastaanottaa Ingrid ja Edvard Björkenheimin lahjoitusraha köyhille 5000 mk
kunnan hoidettavaksi.
s. 230-232
5§ Valittiin J. Kiltilä nostamaan ja kuittaamaan edellisessä pykälässä mainitut rahat Pohjoismaiden
Osakepankista Vaasassa.
s. 232
Pöytäkirja 26.7.1909
1§ Todettiin saapuvilla olevat.
2§ Esitettiin Munakan silaan piirustukset ja kustannukset.
3§ Päätettiin kokouksen jäsenen palkkojen maksusta.
4§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

s. 233
s. 233
s. 234
s. 234

Pöytäkirja 22.8.1909
1§ Valittiin selityksen antajat tal. Juho Myllärin ym. valitukseen hiedanottopaikan paaluttamisesta.s. 235
2§ Kunnantuvan lattian ja rappusten korjaus lykättiin varsinaiseen kuntakokoukseen.
s. 235
Pöytäkirja 13.9.1909
1§ Päätettiin perustaa kunnanvaltuusto voimassa olevien säädösten mukaan.
s. 236
2§ Päätettiin perustaa kuntaan vain yksi vuokralautakunta ja valita siihen 4 jäsentä.
s. 236
3§ Päätettiin asettaa kuntakokoukselle eri kirjuri. Määrättiin kunnallisten toimihenkilöiden palkat. Päätettiin
kunnallisten toimihenkilöiden ja lautakuntien tehtävistä.
s. 236-239
4§ Tarjottiin vanginvartijan toimi 3 vuodeksi v. 1910 alusta.
s. 239
5§ Luettiin kunnalliset tilit tilintarkastajien lausuntoineen ja myönnettiin kassanhoitajille tilivapaus kuluneelta
vuodelta.
s. 239
6§ Määrättiin veroäyrin perusta.
s. 240
7§ Päätettiin pitäjän kokoustuvan korjaamisesta.
s. 240
8§ Munakan sillan piirustuksia ja kustannusarviota laatimaan valittiin rak.mest. Valle Antila ja muita siihen
kuuluvia tehtäviä toimeen
s. 240
9§ Hylättiin kansakoulun tarkastaja K.J. Vaulon ehdotus keskikunnan kansakoululle 3 opettajan asettamisesta.
s. 240
10§
Myönnettiin
opettaja J. Saariolle 50 mk polttopuiden säästämisestä.
s. 241
Pöytäkirja 24.10.1909
1§ Esitettiin Vaasan läänin kuvernöörin välipäätös 22.9.1909 ja valittiin sitä koskeva valiokunta laatimaan
joulukuun kuntakokoukselle uuden ehdotuksen.
s. 242

2§ Esitettiin Vaasan läänin kuvernöörin päätös kyytilaitosten asettamisesta ja kyydityksen järjestämisestä
läänissä.
s. 242
Pöytäkirja 8.11.1909
1§ Päätettiin korottaa kunnanlääkärin kunnanpalkkaa 500 mk:lla.
2§ Valittiin kunnanlääkärin palkkausavustuksen anoja.

s. 243
s. 243

Pöytäkirja 8.11.1909
1§ Valittiin jäsenet vuokralautakuntaan ja valittiin kokoukselle kirjuri.
2§ Valittiin 4 vakinaista ja 4 varajäsentä vuokralautakuntaan.

s. 244
s. 244

Pöytäkirja 13.12.1909
1§ Päätettiin perustaa v. 1910 alusta kunnanvaltuusto, mihin valitaan 30 jäsentä. Vaalin toimittaa
kunnallislautakunta.
s. 245
2§ Valittiin 3-henkinen lautakunta hoitamaan ja jakamaan korot maanv.neuv. Edv. ja Ingrid Björkenheimin
köyhäinrahastosta.
s. 245
3§ Luettiin kunnallis- ja vaivaishoitolautakuntien tekemät tulo- ja menoarviot.
s. 245
4§ Paloapuyhdistyksen kassaan päätettiin kantaa 1 mk tuhannelta.
s. 245
5§ Alaisen kansakoulun piirijakoasia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
s. 245
6§ Luettiin Vaasan läänin Kuvernöörin välipäätös koskien Perttilän siltaosuuskunnan anomusta saada ottaa
maksua sillan ylittäjiltä.
s. 245
7§ Valittiin nimismies Evert Sirviö antamaan lausuntoa Sulfaattiselluloosakomitean ehdotuksesta.s. 246
8§ Köyhäinhoitoa koskevan komitean mietintöön ei päätetty antaa lausuntoa.
s. 246
9§ Valittiin lautamiesehdokkaat.
s. 246
10§ Päätettiin anoa Rautatiehallitukselta lupaa saada ottaa soraa Orismalan hiekanottopaikasta Tervajoen ja
Orismalan asemateille.
s. 246
11§ Myytin lumireen ajo vähimmän vaativille seuraavaksi vuodeksi.
s. 246
12§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 247
Pöytäkirja 17.1.1910
1§ Luettiin Keisarillisen Senaatin päätös 27.3.1909 koskien kaupp. M. Blomqvistin ym. verovalitusta vuodelta
1906.
s. 248
2§ Päätettiin kutsua tri H. Boisman kunnanlääkäriksi.
s. 248
3§ Toimitettiin kunnanvaltuuston jäsenten vaali.
s. 248-249
Pöytäkirja 31.1.1910
1§ Luettiin taksoituslautakunnan laatima taksoitus- ja ääniluettelo kuluvaa vuotta varten ja annettiin päätökset
sitä vastaan tehdyistä muistutuksista.
s. 250-253
2§ Luettiin maanviljelysrahaston tilit.
s. 253
3§ Kysymys koululaisten vapaasta kulkemisesta ylisen ja alaisenpään siltojen yli jätettiin toistaiseksi.
s.
253
4§ Luettiin alaisen koulupiirin jakamista varten valitun toimikunnan lausunto ja päätettiin jakaa se kahteen
osaan.
s. 253
5§ Määrättiin vuokralautakunnan jäsenten päiväpalkkojen ja matkakorvausten suuruus sekä asiakirjan
lunastushinta.
s. 256
6§ Valittiin henkilöt laatimaan lausuntoa mielisairasten hoidon järjestämisestä.
s. 256

7§ Luettiin kunnallislautakunnan laatima ehdotus teollisuus- ja myllylaitosten manttaaliin panoa varten, teiden
ja siltojen tekoon osallistumista varten.
s. 256-257
8§ Ostettiin lautoja ym. lauttasillan korjaamista varten.
s. 257-258
9§ Annettiin Orismalan ja Tervajoen asemateille hiekan ajo ym. kunnossapito ensi kesäksi.
s. 258
10§ Ostettiin halot Ikolan, Lehmäjoen ja Alaisen kansakouluille.
s. 258-259
11§ Päätettiin että ne henkilöt, joiden on jäänyt tielle hiedan ajo tms. suorittamatta, saavat suorittaa ne rahalla.
s. 259-260
12§ Päätettiin tilata kaksi vuosikertaa kunnallista sanomalehteä.
s. 260
13§ Päätettiin puoltaa Kainaston kievarilaitosta tal. Mikko Niemistölle ja Kaukolan kievarilaitosta Liisa
Kaukoselle.
s. 260
14§ Päätettiin puoltaa Kylkkälän kestikievarinpitoa asioitsija Tuomas Kaijalle ja Orismalan kievarinpitoa tal.
Jaakko Arkkolalle.
s. 260-261
Pöytäkirja 20.3.1910
1§ Valittiin henkilöt vastaamaan Ylistaron kuntalaisten tekemään haasteeseen Munakan pysäkille vievän tien
riita-asiassa.
s. 261
2§ Valittiin selityksen antaja tal.tr. Maria Hopan verovalitukseen.
s. 262
3§ Valittiin kaupp. G. Wörlund kunnan tilintarkastajaksi räätäli J.K. Salmen sijaan.
s. 262
Pöytäkirja 27.6.1910
1§ Valittiin kunnan edustajat Isonkyrön ja Ylistaron kuntain yhteiseen kuntakokoukseen.
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§

s. 263
Valittiin henkilöt ottamaan selvää maansaantimahdollisuuksista Ikolan ja Lehmäjoen kansakoulun
opettajien käytettäväksi.
s. 263
Tiejaon jouduttamista koskeva kysymys raukesi.
s. 263
Päätettiin muuttaa Vaasan Osakepankkiin talletetut siltakassan varat kunnan Säästöpankkiin.s. 264
Hyväksyttiin paikallisen paloapuyhdistyksen uudet ohjesäännöt ja valittiin niille vahvistuksen anoja.
264
Päätettiin myydä vaivaiskassan jyvävaroista liikenevä määrä viljaa ja valittiin tähän toimitushenkilöt.
264
Hylättiin suomalaisen puolueen anomus saada käyttää Lehmäjoen kansakoulun yläkertaa omiin
tarkoituksiinsa.
s. 264
Päätettiin suorittaa Matti ja Juho Turjalle palokassan varoista korvausta luhtaladoista.
s. 264

Pöytäkirja 10.7.1910
1§ Valittiin 5-henkinen komitea valmistamaan lääkärin asuntoasiaa.

s.265

Pöytäkirja 5.9.1910
1§ Päätettiin jättää lääkärin asunnon hankkiminen tuonnemmaksi.
s. 266
2§ Valittiin kuntakokouksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
s. 266
3§ Valittiin jäsenet kunnallislautakuntaan erovuoroisten sijaan.
s. 267
4§ Valittiin jäsenet taksoituslautakuntaan.
s. 267
5§ Kysymys maa-alueen ostamisesta keskikunnan kansakoulun opettajalle raukesi.
s. 268
Lehmäjoen kansakoulun tarpeeksi päätettiin ostaa n. 1 ha:n suuruinen maa-alue Kleemolan talon maasta.
Päätettiin Lehmäjoen kansakoulun tontin ostamisesta erinäiseksi palstatilaksi.

s.
s.

Pöytäkirja 16.11.1910
1§ Päätettiin että Liisa Katila omaisuus annetaan olla hänen omaistensa hallussa.
s. 269
2§ Valittiin jäsen kunnanvaltuustoon kuolleen K. Kontturin sijaan.
s. 270
3§ Vaivaistalolle kuuluvan myllyosuuden myynti raukesi.
s. 270
4§ Valittiin selityksen antaja Ylistaron Kitinojan kauppaosakeyhtiön valitukseen taksoitettujen varojen
ulosmittauksesta.
s. 270
5§ Päätettiin maanteiden talviaikaisesta kunnossapidosta.
s. 270-271
Pöytäkirja 23.1.1911
1§ Valittiin kunnan edustaja Laurilan talon puolesta Tervajoen avausta varten myönnettyjen lainavarojen
takauskirjan allekirjoittajaksi.
s. 272
2§ Valittiin lautamiesehdokkaat.
s. 272
3§ Päätettiin lähettää Alaisen ja Keskikunnan kansakoulupiirien piirijakoa koskeva Kuvernöörin päätös
takaisin kunnanvaltuustolle lähettämistä varten.
s. 273
4§ Hylättiin K. Komsin talon myyntitarjous.
s. 273
5§ Hyväksyttiin Lehmäjoen kansakoulun tontin ja viljelysmaan kaupat ja päätettiin hankkia niille lailliset
palstatilaoikeudet.
s. 274
6§ Ostettiin kansakouluille polttopuut.
s. 274
7§ Päätettiin maksaa Halkonevan maantien kunnossapitäjille heidän maksunsa.
s. 275
8§ Päätettiin että vanhempaan paloapuyhdistykseen ei kanneta varoja.
s. 275
Pöytäkirja 21.5.1911
1§ Halkonevan ja Munakan maanteiden kunnossapitourakkatarjouksia ei hyväksytty.

s. 276

Pöytäkirja 26.9.1911
1§ Toimitettiin kunnanvaltuuston erovuoroisten jäsenten arpominen.
s. 276
2§ Valittiin jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle kunnallis-, vaivaishoito- ja terveydenhoitolautakuntiin.
s.
277
3§ Valittiin taksoituslautakunta.
s. 277
4§ Suostuttiin Isonkyrön Osuuskaupan r.l. anomukseen saada kiinnittää tonttitiluksensa.
s. 278
5§ Valittiin toimikunta valmistamaan ehdotusta uusien käsikankien hankkimiseksi maantien vierille.s. 278
6§ Valittiin toimikunta tarkastamaan tal. Jaakko ja Antti Tulisalon metsissä vahingoittuneita puita ym.
korvauksen saantia varten.
s. 278-279
7§ Valittiin jäsenet tutkijalautakuntaan.
s. 279
Pöytäkirja 18.12.1911
1§ Päätettiin vastustaa Isonkyrön – Ilmajoen ja Seinäjoen – Ylistaron teiden rakentamista.
s. 280
2§ Päätettiin ottaa Perttilän ja Palhojaisten sillat kunnan hoitoon. Päätettiin tarkastuttaa Lauttasillan paikkaa
uudensillan rakentamista varten.
s. 281
3§ Siltakassaan päätettiin kantaa 30 mk tuhannelta.
s. 281
4§ Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodella 1912.
s. 282
5§ Jätettiin Untamalan – Härmän ja Halkonevan maanteiden hoito entisille hoitajille.
s. 282
6§ Asemateiden ensi kesän kunnossapito lykättiin seuraavaan kokoukseen.
s. 282
7§ Myönnettiin färimiehelle lisäpalkkio suurten syystulvien takia.
s. 282
8§ Hyväksyttiin toimikunnan laatima ehdotus uusien käsikankien laittamisesta.
s. 282
9§ Myönnettiin Tulisalon talojen isännille 125 mk:n korvaus metsävahingoista.
s. 282
10§ E-P:n kansanopistolle myönnettiin 100 mk:n avustus.
s. 283

11§ Tarjottiin lumireen ajo ensi vuoden aikana urakoitavaksi.
12§ Ostettiin kansakouluille halot.

s. 283
s. 283-284

Kuntakokous pöytäkirjat 1912-1942
Pöytäkirja 14.4.1935
1§ Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.
s. 243
2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 243
3§ Hyväksyttiin tilintarkastajien huomautusten jälkeen lainajyvästön tilit
s. 243
4§ Hoitokunnan jäsenille maksetaan päivärahaa 20 mk ja junamatkat, jos asioiden hoito vaatii matkustamista
toiseen pitäjään.
s. 243
5§ Myönnettiin Isonkyrön keskikoululle 500 mk.
s. 243
6§ Valittiin pankinjohtaja V. Knaapi ja mvj. L. Vaismaa valmistelemaan säätiön perustamista manttaalikunnan
varoista.
s. 244
Pöytäkirja 18.11.1935
1§ Päätettiin lainajyvästöön kannettavien viljojen painorajat.
2§ Laadittiin tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

s. 244
s. 244-245

Pöytäkirja 20.11.1935
1§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
2§ Päätettiin lainajyvästöön kannettavien viljojen painorajat.
3§ Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio pienin muutoksin.
4§ Hylättiin Isonkyrön naisosastojen avustusanomukset.
5§ Päätettiin myydä siemeneksi kelpaamatonta viljaa lainajyvästöstä.
6§ Maanjakotoimitusten uskotut miehet valittiin jatkamaan tehtävässään.

s. 246
s. 246
s. 246
s. 246
s. 247
s. 247

Pöytäkirja 8.4.1936
1§ Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
s. 248
2§ Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja
vastuuvapaus sekä valittiin toimikunta sääntöjen uudistamiseksi.
s. 248-249
3§ Valittiin lainamakasiinin tilien tarkastajat.
s. 249
4§ Seinäjoelle pidettävään lainajyvästöjen kokoukseen valittiin edustajat.
s. 249
5§ Hylättiin Isonkyrön ja Vähänkyrön maamiesseuraliiton anomus maatalousneuvojan palkka-avustukseen.
s. 249
6§ Pöytäkirja hyväksyttiin kokoustilaisuudessa.
s. 250
Pöytäkirja 20.10.1936
1§ Valittiin kokouksen sihteeri.
s. 250
2§ Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi.
s. 250
3§ Valittiin Viljo Knaapi manttaalikunnan puheenjohtajaksi kolmeksi vuodeksi.
s. 250
4§ Valittiin lainajyvästön hoitajat ja mittamiehet.
s. 251
5§ Valittiin uudelleen maanjako-oikeuden jäsenet.
s. 251
6§ Valittiin uudelleen maanjakotoimitusten uskotut miehet.
s. 251
7§ Määrättiin lainajyvästöön kannettavien viljojen painorajat.
s. 251
8§ Myönnettiin 4000 mk avustusta Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajien piiriliitolle.
s. 251
9§ Ulkosarkalaisten viljankanto toimitetaan Munakan pysäkillä kantomiesten harkitsemalla tavalla.
s. 252
10§ Lainajyvästön hoitajille myönnettiin oikeus laittaa sähkövalot lainajyvästön aittoihin. s. 252
11§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 252
Pöytäkirja 16.3.1937
1§ Valittiin kokouksen sihteeri.
2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
3§ Hyväksyttiin lainajyvästön tilit.
4§ Myönnettiin avustusta Isonkyrön ja Vähänkyrön maamiesseuraliitolle 3000 mk.

s. 253
s. 253
s. 253
s. 253

Pöytäkirja 5.10.1937
1§ Päätettiin lainajyvästöön kannettavien viljojen rahasuoritusten hinnat.
2§ Ehdotettiin avustuksia maataloustuottajien piiriliitolle ja Isonkyrön suojeluskunnalle.
s. 255
3§ Valittiin uudelleen maanjakotoimitusten uskotut miehet.
4§ Päätettiin viljan kanto-osuudeksi 25 % pääomasummasta.
5§ Päätettiin pitää manttaalikunnan kokous 14.10.
6§ Laadittiin tulo- ja menoarvio manttaalikunnan kokouksessa käsiteltäväksi.

s. 255
s. 255
s. 255
s. 256
s. 256

Pöytäkirja 14.10.1937
1§ Valittiin pöytäkirjan pitäjä.
s. 257
2§ Myönnettiin avustuksia tulo- ja menoarvioehdotuksen mukaisesti.
s. 257
3§ Lainajyvästöön kannettavien viljojen hinnat ja painorajat määrättiin.
s. 257
4§ Lainajyvästöön päätettiin kantaa 25 % viljalainojen pääomamäärästä.
s. 257
5§ Valittiin uudelleen maanjakotoimitusten uskotut miehet.
s. 257
6§ Hylättiin kotiseutuyhdistyksen anomus saada toinen lainajyvästön makasiineista museoesineiden säilytykseen.
s. 258
7§ Lainajyvästön uusien sääntöjen vahvistaminen siirrettiin.
s. 258
8§ Manttaalikunnan liittymistä Maataloustuottajien liiton jäseneksi ei puollettu.
s. 258
9§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 258
10§ Siirettiin maanjakotoimitusten uskottujen palkkiosta.
s. 258
Pöytäkirja 24.10.1938
1§ Laadittiin tulo- ja menoarvioesitys.

s. 259

Pöytäkirja 5.3.1938
1§ Valittiin puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.
2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
3§ Kokous hyväksyttiin laillisesti kuulutetuksi.
4§ Hyväksyttiin lainajyvästön tilit.
5§ Päätettiin perustaa Isonkyrön Manttaaliomistajien talous- ja avustussäätiö.
6§ Em. säätiön peruspääomaksi määrättiin 150 000 mk.
7§ Valittiin henkilöt anomaan vahvistusta oikeusministeriöltä.
8§ Hylättiin ehdotus viljanlajittelukoneen ostosta lainajyvästölle.
9§ Määrättiin maanjakotoimitusten uskottujen miesten päivärahataksat.

s. 261
s. 261
s. 261
s. 261
s. 261-262
s. 262
s. 262
s. 263
s. 263

Pöytäkirja 24.10.1938
1§ Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
s. 263
2§ Kokous hyväksyttiin laillisesti kokoonkutsutuksi.
s. 264
3§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 264
4§ Hyväksyttiin laadittu tulo- ja menoarvioesitys pienin muutoksin.
s. 264
5§ Määrättiin lainajyvästöön kannettavien viljojen hinnat ja painorajat.
s. 264
6§ Valittiin uudelleen maanjakotoimitusten uskotut miehet.
s. 265
7§ Lainajyvästön hoitajille myönnettiin oikeus toimittaa viljankanto Munakassa ulkosarkalaisilta.
s. 265
8§ Valittiin henkilöt manttaalikuntien edustajainkokoukseen Helsinkiin.
s. 265
9§ Valittiin manttaalikunnan tilintarkastajat.
s. 265
Pöytäkirja 21.2.1939
1§ Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja kirjuri.
s. 266
2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 266
3§ Kokous hyväksyttiin laillisesti kokoonkutsutuksi.
s. 266
4§ Hyväksyttiin lainajyvästön tilit.
s. 266
5§ Hyväksyttiin lainajyvästön hoitokunnan laatima ehdotus Isonkyrön manttaalikunnan lainajyvästön säännöiksi.
s. 266
6§ Valittiin edustajat Isonkyrön ja Vähänkyrön Maamiesseuraliiton vuosikokoukseen.
s. 267
7§ Hyväksyttiin muutos lainajyvästön tileihin virheen takia.
s. 267
8§ Siirrettiin mahdollista avustusta Isonkyrön Rintamamiesliitolle.
s. 267

Pöytäkirja 16.11.1939
1§ Kokous hyväksyttiin laillisesti kokoonkutsutuksi.
s. 269
2§ Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
s. 269
3§ Määrättiin lainajyvästöön kannettavien viljojen hinnat.
s. 269
4§ Valittiin manttaalikunnan puheenjohtaja ja sihteeri.
s. 269
5§ Valittiin lainajyvästön hoitokunta ja määrättiin palkkiot.
s. 269
6§ Päätettiin manttaalikunnan rahaston lahjoituksista.
s. 270
7§ Päätettiin lopettaa vuoden kuluessa lainamakasiinin toiminta, jos tilalle perustetaan siemenlainarahasto. s. 270
8§ Valittiin tilintarkastajat.
s. 270
9§ Valittiin uudelleen maanjakotoimitusten uskotut miehet.
s. 270
10§ Valittiin Lauri Vaismaa edustamaan manttaalikuntaa eri kokouksiin.
s. 270
11§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 270
12§ Hyväksyttiin ehdotus, että manttaalikunta osallistuu 100 000 mk:lla Isonkyrön Suojeluskunnan ja Lotta- Svärd yhdistyksen talon rakentamiseen tietyin ehdoin.
s. 270-271
Pöytäkirja 30.3.1940
1§ Valittiin puheenjohtaja ja kirjuri.
3§ Hyväksyttiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.
4§ Hyväksyttiin lainajyvästön tilit.
5§ Valittiin siemenrahaston hoitokunnan jäsenet.
6§ Jätettiin hoitokunnan määrättäväksi myytävän viljan hinnan määrääminen.
7§ Katsottiin aiheettomaksi varojen myöntäminen kotiseudun puolustustarkoitukseen.
8§ Hyväksyttiin pöytäkirja.

s. 272
s. 272
s. 272
s. 272
s. 272
s. 273
s. 273

Pöytäkirja 26.10.1940
1§ Määrättiin lainajyvästöön kannettavien viljojen hinnat ja painorajat.
s. 273-274
2§ Valittiin uudelleen lainajyvästön hoitajat ja mittamiehet.
s. 274
3§ Valittiin maanjakotoimitusten uskotut miehet.
s. 274
4§ Päätettiin vuokrata pienempi lainamakasiini puolustuslaitoksen tarpeisiin.
s. 274
5§ Myönnettiin avustuksia Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajien liitolle sekä Isonkyrön ja Vähänkyrön
maamiesseuraliitolle.
s. 274
6§ Valittiin tilintarkastajat.
s. 275
7§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 275
Pöytäkirja 5.3.1941
1§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
s. 275
2§ Hyväksyttiin lainajyvästön tilit.
s. 276
3§ Määrättiin siemenrahastosta lainattavan rahan korko.
s. 276
4§ Lainamakasiinissa olevan viljavaraston lainaaminen rahamääräistä velkakirjaa vastaan jätettiin hoitokunnan
määrättäväksi.
s. 276
5§ Siemenrahaston sääntöihin tehtiin muutos, että lainamakasiinissa saa varastoida ja lainata syöntiviljaa.
s. 276
6§ Valittiin manttaalikunnan edustaja Etelä-Pohjanmaan maataloustuottajien liiton kokoukseen.
s. 276
7§ Valittiin manttaalikunnan kirjuri.
s. 276
8§ Päätettiin järjestää keväällä yleinen maatalouspoliittinen juhlatilaisuus.
s. 277
9§ Poistettiin saaminen lainajyvästön tileistä tilintarkastajien ehdotuksesta.
s. 277
Pöytäkirja 1.11.1941
1§ Valittiin pöytäkirjan tarkastaja.
s. 278
2§ Määrättiin lainajyvästöön kannettavien viljojen hinnat ja painorajat.
s. 278
3§ Jätettiin hoitokunnan tehtäväksi lainamakasiinin sääntöjen uudistaminen.
s. 278
4§ Myönnettiin avustuksia Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajien liitolle sekä Isonkyrön ja Vähänkyrön
maamiesseuraliitolle.
s. 278
5§ Valittiin tilintarkastajat.
s. 278
6§ Valittiin hoitokuntaan Heikki Tanttari kuolleen Matti Hanhimäen tilalle.
s. 278
7§ Valittiin maanjakotoimitusten uskotut miehet.
s. 279

Pöytäkirja 11.4.1942
1§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajat.
2§ Hyväksyttiin lainajyvästön tilit.
3§ Hyväksyttiin hoitokunnan jäsenten palkat.
4§ Määrättiin siemenrahastosta annettavien lainojen korko.
5§ Siemenrahastolle maksamattomien velkojen ulosotosta sovittiin.
6§ Päätettiin myydä viljavarastossa olevat kaurat.

s. 279
s. 279-280
s. 280
s. 280
s. 280
s. 280

