
1§
 

Repolan  hallintoalueeseen  kuuluvat  seuraavat  kylät:  Roukkula,  Saarenpää,  Omelia,  Pläkkäjä, 
Muujärvi,  Virta,  Haukkasaari,  Vuosniemi,  Tsholkka,  Tuuseni,  Jänissalmi,  Mokkila,  Struunaa, 
Kolvasjärvi,  Koroppi,  Tuulivaara,  Lusma,  Kapustavaara,  Kiimanvaara,  Luovutsaari,  Pieningä, 
Aimalaksi,  Suulasaari,  Kibo, Lentieraja Suoverkka sekä Repolan alueella olevat  entiset  Venäjän 
valtiolle kuuluneet metsät.

2§
Korkeinta  valtiovaltaa  tällä  hallintoalueella  käyttää  rahvaan  jo  valitsema  12-jäseninen  Repolan 
itsehallintotoimikunta  siten  kuin  tässä  hallintosäännössä  säädetään.  Repolan 
itsehallintotoimikunnalle  kuuluu  siis  kaikki  se  valta  ja  ne  oikeudet  ja  tehtävät  Repolan 
hallintoalueella, jotka ovat tähän asti kuuluneet Itä-Karjalan toimikunnalle.

3§
Repolan toimikunnalle kuuluu myöskin kaikki se valta ja ne tehtävät Repolan kunnassa, jotka tähän 
asti ovat kuuluneet Repolan kunnanvaltuustolle, joka nyt lakkautetaan.

4§
Toimikunta on päätösvaltainen jos kahdeksan sen jäsenistä on saapuvilla.

5§
Toimikunnan jäsenen erottua,  valitkoon toimikunta  uuden jäsenen tilalle.  Jos  toimikunta  tahtoo 
kokonaisuudessaan  erota,  kutsuttakoon  Repolan  rahvaan  edustajakokous,  joka  joko  hylkää  tai 
hyväksyy pyydetyn eron. Jälkimmäisessä tapauksessa valitaan uusi toimikunta.

6§
Repolan toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7§
Repolan toimikunta ottaa toimiinsa kaikki tarpeelliset virkailijat ja määrää heidän tehtävät.

8§
Toimikunnan päätökset kunnallishallintoa koskevissa asioissa panee täytäntöön kunnallislautakunta 
tai  se  lautakunta,  mitä  asia  koskee.  Muissa  asioissa  toimikunnan  kanslia.  Kunnallishallintoa 
koskevia  asioita  toimikunnassa  käsiteltäessä,  olkoon  kunnallislautakunnan  tai  sen  lautakunnan 
esimies  saapuvila,  mitä  asia  koskee.  Hänellä  on  oikeus  tehdä  toimikunnalle  kyseisissä  asioissa 
ehdotuksia. Toimikunnan kansliapäällikkö olkoon saapuvilla toimikunnan kokouksissa ja esitelköön 
niissä kaikki muut paitsi kunnallishallintoa koskevat asiat.

9§
Repolan  kunnallishallinnossa  noudatetaan  edelleenkin  tähänastista  käytäntöä  ja  säännöksiä 
ottamalla huomioon, mitä tässä hallintosäännössä erikseen säädetään.  Kunnallislautakunta ja sen 
alaiset lautakunnat jatkavat siistoimintaansa entisessä muodossa.

10§
Kun toimikunta näkee oikeudenhoidon sitä vaativan, määrätköön se käräjät pidettäväksi ja antakoon 
vähintään kolme viikkoa aikaisemmin siitä rahvaalle tiedon. Käräjien puheenjohtajaksi toimikunta 
kutsukoon jonkun Suomessa tuomarivalan vannoneen lainoppineen miehen ja olkoon lautakunnan 
valitsemat lautamiehet niissä läsnä. Käräjissä käsiteltäköön asiat Suomen lakien mukaan. Älköön 
kuitenkaan  kukaan  saapuvilla  oleva  kieltäytykö  sillä  perusteella  riita-asiassa  vastaamasta,  ettei 
saanut  laillista  haasteaikaa  nauttia  ja  poissaolevaan  vastaajaan  nähden,  joka  asuu  Repolan 
hallintoalueella, pidettäköön seitsemän päivää laillisena haasteaikana. Toimikunnan kanslian kautta 



pannaan  käräjien  päätökset  ja  tuomiot  täytäntöön.  Ylioikeutena  toimii  toimikunta,  jossa 
oikeusasioita käsiteltäessä olkoon saapuvilla myöskin käräjien puheenjohtaja tai joku muu tuomari 
tai lainoppinut lakimies, jolla on puhe- ja äänestysoikeus.

11§
Niin  kauan  kuin  Suomen  hallitus  pitää  sotajoukkoja  Repolan  aluetta  suojelemassa,  kuuluu 
sotilaallinen valta sille. Mutta jos Suomen sotilaallinen suojelus lakkaa ja sen sotajoukko siirretään 
pois, niin on Repolan toimikunnan otettava käsiinsä myöskin sotilaallinen valta ja pidettävä huolta 
Repolan turvallisuudesta.  Suomenkin suojeluksen aikana toimikunnalla on oikeus sopusoinnussa 
Suomen sotilasjohdon kanssa järjestää kansallinen miliisilaitos.

12§
Toimikunnalla  on  oikeus  Repolan  rahvaan  nimissä  ja  puolesta  neuvotella  ja  päättää  muiden 
Karjalan  alueiden  rahvasta  edustavien  hallintoelinten  kanssa  Karjalan  keskushallituksen 
muodostamisesta sekä jos sellainen hallitus päätetään muodostaa, luovutetaan sille joko kokonainen 
tai osittainen valtiovalta Repolan hallintoalueella.

13 §
Kun toimikunta pitää tarpeellisena säätää veroa Repolan rahvaan maksettavaksi tehköön Repoan 
rahvaan edustaja siitä ehdotuksen kokoukselle, jolla on oikeus hyväksyä tai hylätä verolaki.

14 §
Repolan rahvaan edustajat kokoontuvat yhteiseen kokoukseen niin usein kun toimikunta kutsuu sen 
koolle  joko  omasta  aloitteestaan  tai  vähintään  kyläkunnan  yhteisessä  kokouksessaan  siitä 
päätettyään. Tällöin kyläkokouksen tulee pyytää toimikuntaa kutsumaan koolle yhteinen kokous. 
Kokoukseen  valitsee  kukin  kylä  yhteisessä  kyläkokouksessa  salaisella  äänestyksellä  yhden 
edustajan  kutakin  kahtakymmentäviittä  äänivaltaista  kylänasukasta  kohden.  Äänioikeus  on  18-
vuotta täyttäneellä kansalaisluottamusta nauttivalla kansalaisella. Kyläkokouksissa noudatettakoon 
sitä yhteistä tapaa, jota järjestäytyneissä kokouksissa käytetään.


