
Kylä Järjestys

Ylösrakettu
Ja yhteisexi jälkeen elämisexi suostuttu

Kelwiön Pitäjäsä.

Sinä 5:nä päiwänä Heinä Kuuta Wuonna 1816.

307. V///. 2-4/.

*■

Nikolainkaupungissa, F. W. Ungglm'in kirjapainossa 1876



Resolntioni.

Karl de Carnall.

J. J. Grönblad.

Läsnälasketun, Kelwiön Pitajanmiehilda sinä 5 paiw. läheskuluneesa Hei»
nä Kuusa suostutun ja ylöspandun Kylä-lärjestyxen, koettelen Minä hy-
wäxi tämän kautta, wahwistaa niiden jälkeenelämisexi ja tarkaxi täyttä-
misexi, joita se liikuttaa.

Wasan Maan-Cancelliasta s. 3 päiwänä Loka Kuusa lB<6.



Että sitä parembi Järjestys Kylä-kunnisa mahditaisiin pidetkää, on
tarpeellinen, että itse kusakin Kinkeri-Kunnasa Hldermanni eli Kylä-
Wanhin, ynnä kahden Bisittarin kansa asetetaan yhdexsi eli usiammaxi
lvuodexi kaiken sen jälkeen, kuin Kylän Miehet itse sen hytväri näke-
wät. Tällä Kylän Wanhimmalla on oikeus, kosta hän taikka itse näkee
tarpeen niin waatiwan, eli hän joldakulda Naburilda tygosanotuxi tulee, että
kokoon kutsua Kylän-Miehet neuwottelemaan niistä silloin eteentulemai-
sista asioista; Joka kokoon kutsuminen tapahtuu arwan eli kapulan
kautta, sillä lamalla, että se ensi Kylä-Wanhimmalda, jonga tykönä tä-
mä arpa aina säilylettämän pitää, lähatetään talo talolda ymbäri koko
kinkerikunnan, ja ei ole se yhdellekkän sallittu tätä arpaa tykönänsä pi-
dättää, waan pitää se wiipymätää Naburin tykö saatettaman. Jos jo-
ku tämän laiminlyö, wetäköön sakkoa ensimmäisen kerran 72 kop. hopia-
sa, ja toisen kerran kaxinkertaisesti. Joka tällä lamalla kylän miesten
kokoonkutsumisesta on tiedon saanut ja yhtä hymin, ilman lailista estet-
tä, siitä itsens poispitää, sakottaa 48 Kop. hopiasa. Jos se usiammas-
ti tapahtuu, mastahakoisuudesta taikka huolimattomuudesta, olkoon sak-
ko kahdesti niin korkia. Namät sakko rahat pitää Kylä-Wanhimmalda,
taikka Bisittareilda, eli händä lähinä Istuilda niildä takaperäisildä ulos-
otettamaan jotka tämän Kylä lärjestyxen jälkeen, omat niihin itsensä
miallisirsi tehneet. Ej mahda myös yxikään olla niin peräänajattelema-
toin, että hän näisä kokourisa hämettömillä sanoilla rohkenis Kylä-Wan»
hinda eli jotakuta muuta Nabureista loukata, taikka kiro-sanoihin ja sadatte-
misiin ulospuhjeta 6 Hovia Rubl. sakon haastella.

§ 2.
Että itsekukin olis rauhoitettu ja suojeldu omaisuuttensa puolesta,

on tarpeellinen, että kaikki aidat yhteisten maiden ja niittuin ymbäri pi-
detään täydellisesä moimasa; Jota Marten aita-syyni eli katselemus pitää
tapahtuman syxyin ja kemäin Hldermannilda taikka yhdeltä Bisittarilda
kahden jäfmäamättömän Kylä-Miehen läsnä ollesa; losa syynisä tarkasti
perään katsotaan mikä miallinen on tygö sanomurella, että se miimeistä-
kin Touko Kuun lopusa pitää parattu oleman, niin rakas kuin se sille,
jonga aita-osa tasa laitomaxi löyttään, mahtaa olla, että ei metää sakkoa



§ 4.

8 5.

12:§ta kop. hopiasa jokaitsen syllän edestä, ja ilman sitä kaxinkertaifesti
palkita sen »vahingon, kuin hänen huolimattomuudensa kautta on tapahtunut.

§ 3.
Koska joku aita usiambain Dsamiesten pellon, niitun taikka karja-

laituimen ymbareildä on tuulelda maahan taattu, eli muutoin kelwotto-
maxi löytään, pitää se ilman wiiwytystä »voimaansa pantamaan. Jos
joku sen, saadun tiedon jälkeen, olkon se Kylä-Wanhimmalda eli muilda
nabureilda, laimin lyö, »vetäköön sakkoa l2:nä kopeka hopiasa joka eläi-
men edestä, kuin sen kautta sisälle pääse, ja palkitkoon siinä siitvusa wa-
hingon, niinkuin kylä-kunda kohtuullisen löytää.

Kusa »veräjät tarpeellisixi löyttään, pitää neet aina siinä woimasa
pidettämän, ettei niitten läpitse joku eläin sisälle tukkena taida. Se ta-
kaperänen tasa asiasa »vetäköön sakkoa 96 kop. hopiasa ja palkitkoon wa-
hingon. Saman sakon haastella, olkoon myös se welwotettu, heti ke»
lvaimmen tultua keli-riiton alkaisa, kiinni tukkimaan niitä weräijä joita,
hän erinäisten ajoinsa tähden on syys talwesta muitten omaisuutten lä-
pitse itsellensä awannut.

Kusa usiambain taikka pellot eli nutut yhden aitauxen sisällä suljetut
owat, ja maan paikka ojain kaiwamista waateis, on tarpeellinen, etta
ojain katselemus pidetään taxi kertaa wuodesa; ensimmäinen kewäillä, kos-
ka kirsi maasta lähtee, etta nähdä saataisiin kuhunga wesi pysäyndy ja
kuhunga se parahitten johdattettaa taittaisiin ja toinen syryllä, koska tar-
kasti peräänkatsottaman pitää kuinga itsekukin, niin hywin omaxi kuin
nabureinsa hyödytyxexi on täyttänyt mitä hän on welkapää ollut.

§ 6.
Ne ulosjuoxu- ja wirta-ojat, jotka ojain katselemus löytää tarpeelli-

sixi pitää alati woimasa pidettämän, että wesi saisi siitä wapaan ja es-
tämättömän ulosjuoxun. Mutta kusa niin tapahduis, että lähi-kylän
miesten tilustat kohtais ja saman weden pysähyttäsiwät, owat hewelwo-
tetut sitä tilustains läpitse, ilman wiiwytystä kaiwamaan ja ulos vasta-
maan. Jos joku sen laimin lyö, sitte kuin han siitä on tullut tygösa-
notuxi, »vetäköön sakkoa l2:nä kop. hopiaa, joka syllän edestä, ja ilman
sitä maxakoon ojan-kaiwajain palkan erittäin. Mitä järwein kuiwami-seen tulee, niin ej se koske ja waranna tähän.



Kusa se wanhasta tawallinen on ollut että kulkia pellon pyörtänöitä
myöden, olkoon st myös tästä lähin sallittu, sillä ehdolla kuitengin, ettei
mahda kukaan sitä pyörtänöin ääresä kasmamaa laihoa maahan, tallata,
taikka kiwejä eli kartuja sinne heitää. Mutta kusa joku itsewaldiasti tekee
itsellensä tien toisen uiittun eli mainion läpitse, ja siellä heinän alaspollkee,
taikka rikki repii aidan, eli awaa sen suljetun weräjän niin että eläimetsen kautta sisälle pääsemät ja wahingota tekemät, olkoon se welkapää meta-
mään sakkoa 96 kop. hop. ja palkitkoon erittäin wahingon kuin sen kautta ta-
pahtunnt on.

s 8.
Koska kewäillä talwi kylwöstä, Osa-kumpanein wälilla, joilla pellot

yhden aitauxen sisällä owat, yhdistys tapahtunut on, pitää kaikki aidat
kylwön- teon aikana fyxyllä, saadun muistuturen jälkeen Kylän-Wanhim-
malda, Asian Omaisilda yhden wuorokauden sisällä 6:den hopia Rubl.
sakon haastolla oleman rauhoitetut. Jos joku, sitten kuin kylmetty on,
päästäis sisälle eläimens, metäköön sakkoa jokaitsen edestä, ynnä wahin-
gota palkiten 48:ran kop. Hopi. ja olkoon saman sakon haastolla pois
kieltty ylösrepiä aitans kyndöpellon ymbärildä, ellei niin olis, että kaikkiosa kumpanit siihen yhteisesti mieldyneet omat.

§ 9.
Ei ole se kenellengaän sallittu, että syxyllä eli talmen tultua laskia eläi-

miä rukiin päälle syömään, ennen kuin Kylä-Wanhin on kokoon kutsunut
naburit, ja he silloin hawaitsewat sen ilman wahingota taitaman tapahtua.
Jos joku muutoin sen tekee, metäköön sakkoa joka erä 12:dä kop. hopf.
jokaitsen eläimen edestä jonga hän näin muodoin on sisälle laskenut.

s 10.
Niinkuin ej se ole mähäri mahingori että hemosia ja muita eläimiä

kewäillä, sitte kuin kirsi on maasta lähtenyt lasketaan niittyin syömään;
sentähden tulee se peräti pois kieltyxi, ellei suurin tarme sitä wadi, ja yh-
distys siitä niittu osamiesten malilla tapahtunut on. Joka tätä mastaan
rikkoo, sakotta 48:xan kop. hopiasa jokaitsen eläimen edestä.

s <l.
Ettei niitut mahdais ylön jyrsityri ja sotketuixi tulla, josta suuri

wahingo ja kaipaus lahestywäisen muoden kasmosa seuraa; niin on san-
gen tarpeellinen, että ne syxyllä, sitten kuin ne omat kohtuullisesti syöte-
tyt, niisä paikoisa, joisa se tapahtua taitaa, kohta kiinni pannaan, sa-



s 12.

8 13.

man sakon haastella kuin edellä käwäisesä §:sa eteen kirjoitettu on; ja
olkoon se joka tätä wastaan tekce, ilman sitä heti welwotettu eläimensä
niitystä ulosottamaan. Wetelöitä niittyjä ej saada mainitun sakon Haas»
tolia ensingaän syötettää.

Koska Kylä-Wanhin sen itse tarpeellisen löytää, taikka joldakulda
toiselda muistutetun tulee, että se ylöllinen wesi wainiolda ja erinomat-
tain kylwö-pellolda pidäis uloslaskettaman, pitää yhden miehen joka kat-
tilakunnasta määrätyllä ajalla ja hetkellä itsens sisälle löydyttämän sa-
maa työtä toimittamaan. Jos joku sen laimin lyö, taikka menee pois
ennen kuin työ täytetty on, »vetäköön sakkoa 96 kop. hop. ja maxakoonpaitsi sitä, kylä miesten arwon jälkeen, niille, jotka työn hänen edestän-
sä toimitit.

Niisä kylä-kunnissa, joifa yhteiset nutut owat, pitää Kylä-Wanhim-
man kokoon kutsuman Naburit neuwottelemaan heidän kansans koska
he mieliwät ruweta niittujans niittämään; Dllen he myös welwolliset,
yhtä eli usiambata päiwäa ennen kuin heinän teon aika sisälle langiaa,
sarka jakons pitämään ja toimittamaan 96 kop. hop. sakon haastolla.Jos joku niittää, sitten kuin sarka jako tällä lamalla pidetty on, oikian
rajan ylitse naburinsa nutusta, maxakoon ruohon eli heinän karinkertai-
sesti, ja wetäköön ilman sitä sakkoa 12:na Rubl. Hopiasa.

§ 14.
Kaikki tarpeelliset kylä-tjet pitää naburein wälillä jaettaman, pitä-

köön sitten kukin tie osans niin täydellisesä woimasa että sitä myöden il»
man estettä matkustella laitaan. Jos joku laimin lyö parata sitä silda-eli tje-osaa, kvin hänelle määrätty on, taikka on Kylän-Wanhimmalda
siitä muistutettu, sakottakoon 6 Rubl. Hopiasa. Vastahakoisten edestä
olkoon Kylä-Wanhimmalla oikeus andaa palkan edestä korjata mikä kel-
wotoin on, ja sitten ynnä sakko-rahain kansa ulos waatia palkan niinkuin
kohtuullisen löyttään.

8 15.
Kufa usiammalla on tiluxia yhden aidan sisällä, ei pidä yhdellekkän

olemaan saallittu, paitsi yhteisten naaburein yhteistä suostumista, että
siellä syöttää eläimiänsä, ehkä se wielä hänen omasa sarasans tapahduis. Jos
joku sen tekee, sakottakoon joka erä jokaitsen eläimen edestä 96 Kop. Hopiasa.



§ 16.
Syxylla, sitten kuin niityt owat niitetyt, ej ptda mitään elainda

niihin laskettaman, ennen kuin Kylä-Wanhin on kokoon kutsunut naabu-
rit, ja he owat yhdistyneet ej wahemmm ajasta kuin myös elainden lu-
gusta ja laadusta, jota he sinne tahtomat laskia. Dlkon se myös samoin
aiho peldoin kansa sitten kuin he syxylla owat tyhiäxi tulleet ja elo
niistä korjatut. Kuka tätä wastaan rikkoo, wetäköön sakkoa 6 Rubl.
96 kop. hopiasa.

§ t7.
Niiden niittuin ylitse, joiden läpitse, ej walda tie käy, ej mahda yh-

dellekkän olla sallittu ajaa kewäillä ja syxylla, sitten kuin kirsi on maas-
ta lähtenyt, ettei ne ylön sotketuixi ja wahingoitetuixi tulis ja jos aidat
niiden ymbäri pidäis korjattaman eli uudesta laitettaman pitää aidaxet
niihin wielä kirren aikana wedettamän. Joka täta wastan rikkoo, weta-
köön sakkoa joka kerta 6 Rubl. hopiasa.

§ 18.
Joka luwattomasti toisen herne- nauris- eli krydi-maahan itsens si-

sälle murtaa, ja niitä taikka tallaamisen kautta, eli kaswon ylösnykkimi-
sellä turmelee olkoon wikapää 96 kop. sakkoon hopiassa. Ellei hän tätä
sakkoa rahasa maxaa woi, palkitkoon sen työllä, niin myös wahingon
arwion jälkeen.

s 19.
Niille, jotka maitansa usiampiin osihin owat jakaneet, ja joilla wie-

lä yhteiset metsät owat, ej mahda, 1 Hopia Rubl. sakon haastolla, olla
sallittu niistä hakata, ennen kuin yhteys siihen suostumuxensa on jättä-
nyt, ja osottanut sekä misä paikasa että kuinga paljon hakata saadan:
Niin kum myös se tapa peräti pois kjeltään että, toisen metzä-farasta
hakata aidaria, seipähiä, lato-hirsiä ja n. e. omalle siinä lähinä olemalle
nijtullensa. Joka tätä wastaan rikkoo, wetaköön sakkoa 2 Rubl. Hopi-
asa, ja palkitkoon wahingon arwion jälkeen. Jos joku puolella Millä
tulis ylitsen woitetuxi tainkallaista wäkiwaltaa tehneensä, ja ej hän näyt-
tää taida, että hän hakuxen omalla mettä sarallansa on toimittanut,
käyköön tämä täydestä stalistä.

3 20.
Niin muodoin kuin hawaittu on että potaska nyky-akoihin on ru-

wettu yli määrän wiljeleman, ej ainoastans maan-asujaamilda, waan myös-



8 21.

8 22.

8 23.

sen kaltaiselda irtaiselda wäeldä, jolla ej omaa mettää ole, josta tapahtuu, että
metzät walkian irtipäästämisellä että muun wahingon matkaansaattamisel-
la peraati turmellaan ja häwitetäan; Nijn olkoon se joka täta wastaan
rikkoo, langennut 6 Hopia Rubl. sakkoon, ja käyköön kalu eli potaska
jakoon edesandajan, ja metsän omistajan waihella, saati hän puolella
skälillä ylitsen moiteturi tulee tain kaltaista wäki waldaa tehneensä. Sa-
maan sakkoon olkoon myös se wikapää, joka toisen metsä-saralla potaska
wiljelec, ehkä hän »vielä maan asukas olisi, ja jos Kylä-Wanhin itse olis
huolimatoin tästä tarkaa waria pitämään, metäköön silloin itse saman sakon.

Uhteistä karjan-laiduinda kieldään sisalle-aitaamasta eli niittämästä
ilman kaikkein osamiesten suostumusta 6 Hop. Rubl. sakon haastella.

Jos joku kylän-miehistä ylösajattelis eli löytäis jotaan, kuin olis
fowelias ja tarpellinen kylän ja taloin hyödytyreri, kutsukoon Kylä-Wan>
hm kokoon yhteiset Naaburit siitä neuwottelemaan: Mutta jos niin ta-
pahduis, että ne saapuille tulleet ej mielistyisi siihen jatahdoisi sitä paran-
nusta päällensä ottaa, jonga kautta sen kylän hyödytystä etsimän hywä
aikomus tulis estetyri, olkoon hänellä wapaus kutsua muutamia ulkoky-
län miehistä ja Naabureista, jotka omat ymmärtämäiset ja toimelliset
talon-pitäjät, ynnä jongun käskyläisen kansa maalla, jos se tarpeellisen
nähdään, perään>katselemusta pitämään; Ia jos silloin hamaittaisin, et-
tä Naaburit kyläsä ilman syytä ja perustusta omat olleet sitä mastan,
kuin itse työsä kylän parasta ja hyödytystä päälletarkoittaa, sakottakoon
kukin, joka sen tehnyt on 6 Rubl. Hopiasa, ollen he sitä paitsi melka-
päät maramaan peräankatselemus miesten maiman, ja toimittamaan niin
pian kuin mahdollinen on sen työn, jonga se hymin ajattelema hyödylli-
seri löysi.

Niisä kylifä, joisa booiltällit eli Herrain asuin paikat omat, pitää
asujamen niitten päällä, oleman melmotetun tekemään kaikkia yhteistä
työtä Naaburein kansa, kaikifa kuin kylän eli taloin hyödytyreri olla tai-
taa, ja ej mahda hän millään muotua siitä itsiäns takaisin metää. Jos
hän takaperoinen on, olkoon Kylän-Wanhimmalla ja Naabureilla malda
palkata hänen työns edestä, ja sitten häneldä ulosottaa työ-palkan ynnä



sakon kansa sen jälkeen kuin asian haarat waatiwat, ja kylän miehet koh-
tuullisexi löytämät.

§ 24.
Jos joku kylän-miehistä olis poisa olewa, koska he Kylän-Wan-

himmalda kokoon kutsutaan, toimittakoon heti kotia tulonansa itsellensä
tiedon siitä kuin päätetty on, eli muutoin taitaa olla käsketty, ja olkoon
sitten welwotettu kaikisa sen jälkeen elämään juuri kuin hän itse olis ko-
kouresa saapuilla ollut.

8 25.
Ej mahda yrikään huonekundaisia eli muuta irtainda wäkeä, joista

ej juuri hywä sanoma ole, tilustollens ottamaan, ennen kuin Naaburit
siihen owat suostuneet, tästä kuitengin eroitetut net oman seurakunnan
wanhuret, jotka kimuloisuudensa eli warattomuudensa muori owat pakoi-
tetut huonetta muitten tykönä itsellensä etsiä: Jos joku sen tekee, weta-
köön sakkoa l 8 Rubl. Hopiasa, ja olkoon sittengin welkapää senkaldaisia
ihmisia kohta tyköäns pois saattamaan, jos kylän-miehet sitä anomat ja
sen päälle seisomat.

8 26.
Jolla ej ole hänen tilustansa laillisesti aidatut, josta tapahtua tai»

tais että hemosia, lehmiä ja muita eläimiä niihin sisälle pääsemät, ej mah-
da se olla hänelle sallittu, että niitä poisajaisansa lyömisen kautta wa-
hingottaa, eli tamalliselda laitumelda karkotta, ellei hän ensin eläinden o-
mistajalle siitä tietoa anna, jos se hanclle on tietty. Joka tätämastaan
tekee, metaköön sakkoa 86 Kop. Hopiasa, ja palkitkoon mahingon jokait»
sen eläimen edestä erittäin.

§ 27.
Walkiata paljasna niin kuin päret-sohtoisa ja kekäleisä ej mahdeta

taloin malilla kuljettaa, eikä myös stalleisa, nametoisa ja muisa ulkohuo-
neifa. Kaikki tupakin poltaminen näisä paikoisa olkoon myös peräti pois
kielty. Samoin ej ole se yhdellekkään sallittu jättää tulda sammuttama-
ta eli perään katsomata kotaan, pirtihin, saunoin eli pajohin, eli sakotto-
koon se, joka toisin itsens tasa käyttää 6 Rubl. Hop. Kylä-Wanhimman
ynnä istujain kansa pitää kahdesti wuodesa syryn ja kewäin wisusti kat»
soman kaitein tuli-siain ja takkain perään koko kinkerikunnasa; ja jotka
tasa katselemuresa löyttään oleman niin manhat eli muutoin kelmotto-
mat, että malkian mahingo niiden kautta taitais tapahtua, pitää ne he-
ti paikallansa maahan remittämän ja omistaja metäköön sakkoa 6 Rubl.
Hopiasa.



s 28.
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Kaitein lähes mettä, niinkuin järwein ja jokein warrella, asuwaistenmaan asujainden pitää taloinsa ääresä awoina pitämän kuja eli tanhut,
jota möyden eläimet estämätä medelle pääsemät janoansa sammuttamaan.Jos joku sen laiminlyöpi metäköön sakkoa 6 Rub. Hopiasa.

s 29.
Että tämän Kylä-lärjestyxen jälkeen, joka mahemmärikin kerran

muodesa, yhteisten Naaburein edesä pitää luettaman, mahdettaisiin sitä
tarkemmin elettää, ej pidä se yhdellekkän esteen kelpaaman, etttä hänenlapsens, perhens eli Torparins, hänen tietämatäns, Kylä-lärjesstystä mas-
taan omat tehneet, maan olkoon hän, joka Isändä on talosa, melkapää
mastaamaan kaiken sen edestä, kuin hänen huone makens tätä mastaan
rikkoo; josta siis seuraa, että Isändä on welwotettu Kyla-manhimman
ja kylän-miesten armion jälkeen sakko-rahat heidän edestäns maxaa, ja
ottakoon ne jällens palkollisten palkasta, niin myös työfä eli rahasaHuone-Wäeldäns ja Torpareildans.

s 30.
Kusa usiammat kylät rajains kansa tulemat yhteen pelloisa, niituisa

ja karjanlaitumisa, pitää heidän oleman melmotetut pitämään sitä Jär-
jestystä ja rauhaa Nabureins kansa kuin Kylä-Järjestys »vaatii, ja ne
yhteiset asiat ylösotetaan pitäjän kokouxesa manhimmalda Hldermanilda
kuin saapuilla on jaratkaistaan häneldä, niiden toisten läsnä olemaisten Ky-
läkunnan Aldermannein ja Bisittarein kansa tämän Kylä-lärjestyxen jälkeen.

8 31.
Ne joitten pelto»sarkain maihella mäli-aidat omat, pitä waltämät-

tömästi ne samat syxyllä maahan otettaman, ettei niitten kautta kinoxia
ja hankeja, laihon turmion mahdais pellolle kokoundua; Joka sen laimin
lyöpi sitten kuin hän siitä on Kylän-Wanhimmalda tullut tygö sanotuxi,
olkoon Kylä-Wanhimmalla oikeus andaa ne maahan hakata, ja maxa-
koon se »vastahakoinen työ palkan, ilman sitä että hän sakkoa metää 48
kop. Hopiasa. Mitä niihin wäli.aitoin tulee, jotka omat kimeötä, ej tai»
da se tähän somitettaa.

Jolla niin pahan-retkinen ja ilkiä eläin on, jota ej aidat moi pidättää,
hyppäämästä ja tukkeumasta peltohin, niittuhin ja muihin maihin, ja ej
hän Kyla-Wanhemman eli muiden kylän-miesten tygösanomuksen jälkeen
sitä sisälle salpaa, taikka mualle kuljeta olkoon mikapäa »vetämään sakkoa
puolen eläimen armosta, ja palkitkoon ilman sitä »vahingon, kuin senkautta on tapahtunut.



s 33.
Kusa Ulko»Pitäjän rajat pellosa, nittusa eli karjan laitumesa tämän

pitäjän kylä-rajoja kohtaamat, ja eläimet sieldä kulkeisansa jotaan wahin-
gota tekisiwät, olkoon Kylä-Wanhimmalla oikeus, että niildä, ehkä toises-
ta pitäjästä, joitten eläimet pahan teosa lamataan, ottaa ulos se sakko,
kuin yhteisten karjan laituinden syöttämisestä on säätty, samalla oikeuu-
della ja perustuxella, kuin hän sen siinä kyläsä tehdä taitaa, joka hänen
peräankatsomurensa alle kuuluu.

§ 34.
Asundo-taloin, karja-kartanoin, riihten ja saunain ylösrakendamisesa

eli muuttamisesa, pitää Kylä-Wanhimman ynnä Istujainsa kansa, ulos-
katsoman se itsekullekkin mainitulle huoneelle soweliaisin paikka, johon se
rakettaa laitaan. Jos se joka raketa mielii, Vastahakoisuuden osottais,
päättäkööt kolme Kylä-wanhinda keskenänsä asian, ja olkoon hän 6 Hop.
Rubl. sakon haastolla welwotettu ojendamaan itsensä heidän päätörensä
jälkeen. s 35.

Turpas kattoja ej mahdeta asundo-kartanoisa yhdenkään huoneen
päälle panda.

s 3K.
Kaikki wielä rupulia pitämättömät lapset, pitää, saati ne niin ter-

weet owat, että niihin rupuli istuttaa laitaan, wältämättömästi Rupu-
li-Istuttajan tykönä edesannettaman, wältäarensä sitä onnetomuutta ja
wahingota, kuin niin usein saastutus- eli kulku-rupulin kautta tapahtuu.
Jos joku sen laiminlyö, eli tapahduisko se »vastahakoisuudesta ja tylyy-
destä, olkoot senkaldaiset huolimattomat wanhimmat welkapäät »vetämään
sakkoa 48 Kop. Hopiasa, joka sakko tygö langia seurakunnan köyhille.

§ 37.
Palowiinan, niin myös muitten wäkewain juomain salainen myy»

minen, tulee seuraamisexi usiammista tulleista korkioista käskyistä, ta»
män Kylä-Järjestyksen jälkeen peräti poiskieldyxi, niinkuin alku ja juuri
kaikellaiseen pahuuteen ja hylväin tapain turmelureen. Joka Kylä-Wan-
himman oikeuudesa tulee edesannetuxi että hän sala krouwia pitää, ja
siitä ylitfen woitetuxi, wetäköön sakkoa 5 Rudi. Hopiasa; loupuneet ja
wäkewilda juomilda raskauutetut laitaan myös samasa oikeuudesa tygö-
puhuteldaa ja langetettaa 2 Hop. Rubl. sakkoon, jotka sakko-rahat sa-
moin seurakunnan köyhille tygölangiawat.

s 38.
Ne tasa Kylä'lärjestyxesä määrätyt sakko-rahat, taitaan ynnäistuil.



s 39.

s 40.

Wuonna ja päiwänä kuin edellä kirjoitettu on.

Carl Gustaf Elfving
Adam Svanborg.
Johan Bengtilä.

Matts Riippa.
Erik Beltari.

Carl Fredr. Alcenius.
Erik Lassila.
Pehr Suonperä.
Jacob Holmqvist.Johan Maunumäki.

da, Kylä-Wanhimman ja kylän-miesten päätöxen jälkeen, sildä wiallisel-
da ulosotetta; Ia jos se, joka sakon alaiseri on joutunut, estelee niitä
maxamasta, olkoon heillä silloin wapaus otta häneldä panti edespandul-
la ajalla, jonga sisällä hän sen mahtaa takasin lunastaa; Mutta jos hänsen laiminlyö, laitaan panti enämmin tarjowalle myytä, ja mitä sen ur-
wosta yli jää, sitten kuin sakko on maxettu, hänelle takaisin annettaa.
Jos joku olis niin peraänajattelematoin ja röyckiä, että hän tasa tilasa
tappeluxella ja haawoittamisella, taicka sopimattomilla sanoilla niitä koh-telis, jotka ulosmittauxen toimittamat, wetäköön silloin sakkoa 30 Rubl.
Hopiafa.

Että tämä Kylä-Järjestys tulis sitä paremmin woimasa pidetyxi,
suostuttiin, että sakko-rahat jaetaan sillä tawalla, että yxipuoli tygö tu-
lee yhteisille Kylän-Oikeuxille koko pitäjäsä, sille muotoa, että jokainen
Aldermanni faapi yhtästmren osan, ja jokainen Bisittari samati puolen
sitä wastaan kuin Hldermanni, heidän ahkeruudens ja waiwans edestä;
toinen puoli kulutetaan jofa kufa hyödyllisesä työsä kylä-kundain yhteisexi
parhaxi, jonga tähden se mahtaa olla peräti kieltty, että niitä samoja
yhteisisä kokouxia juotawaan ja palowiinaan tuhlata.

Wiimeisexi päätettin, että jos joku löytää itsellens wäa-
ryden tapahtuneen, niin tulee hänen siiwollisuudella edesandaa sitä pitä-
jän kokouxesa, koska se Wanhin niiden toisten kyläin läsnä olewaisista
Aldermanneista sen ylösottaa, ja yhtenä niiden toisten saapuilla olewais-
ten Aldermannein ja Bisittarein kansa, tämän Kylä>lärj?styren jälkeen
sattaa hänelle oikeuuden: Ia pitää sen, joka ilman syytä silla muotoa
walituxia edestuopi, wetämän sakkoa 6 Rubl. Hopiasa.


