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Resol.
TäMil Ilmajoen Pitsjw miehildä, nbdistetyss
neuwosa Maanmiehen Seuran kansa siellä tehw
ja vl)'«i'esH Kokouzesa '. '9:ä vckwänH
tälil Kuula hnwän uudistettu Kylän Ase»
tus Ilmajoen Pitäiäsa, tulee tämän kautta,
lailliseen woimaan, ja astanomaisten jälfeen elä,
lniseri, wabwistetufl/ niin muodoin, kuin se vh»
teensorii Lain ja woimasa olewain yhteisten Ase»
lusten kansa. Wasan Maan»Cantzelliasta s. 24
p. Toukokuusa »B^l.

Maan Herran Wiran puolesta

j. ). (irönblacl. ttcnr. (i^ilinA



§. l.
H)ywsn »«lrjestyxen edesauttamiseri, sekck huo»

ueellisesa menosa, että elämän siwe. des.l,
pitikä lokaitsesa Kyläkunnasa eli Oldermannin
käänisä mi Knlä»! Oikeus asetettu oleman, ,o>
hon kuuluu nzi Oldermanni la kosi kaulanne»
siä. Joka kolmas wlwsi tulcwat maiiiittu Ol»
dermanni ia kauttnmebel Fl'.>l''"Miebi!dH wali-
tllifi senkallMen Kyäkllnnasa «uwain Talol»
listen seasta, jotka owal reheuijndensä ia hy«
»väin tapalnla suhten hnwin tutut. Siinä ta,
paurela, että nn n.Un walittu Oldermanni taik»
ka Lantamies edesräin kawatta»sin oleman jää,
win alajoen, tutkilnai' «jlata, mah»
tawat läsnä olewaiset Kylänmiehet walita nkden
laa'wämllttsmän Tall>!li!en, loka kohta istuu sen
jäöwöton siacm ja tutkii edescl olewan aslan, niin
myös sen duomioil kautta päättää.

H. 2.
Ei mahda mikan Oldermanni eli Kylän

Lautamies, loka siihen wirkaan waltttu on, il,
man lailiista siwta sitä h'Mä , Rublan sakon
haastella, ellei hän nykyisesti ennen samaa wir,
kaa ole edeöscisonut.

§- 3-
OldermannMa on walda, kossa hsn sen tar»

peellisexi hawaitsee, eli zoldakulda Kyläsunnasa
asuwi>isclda vnvlään, kokoon kutsua Kolamme»
het, sen tällaisista asioista keskusteleman, lotka ko«
stcwat MaanwiljelystH ja hywiä lapsia.
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§- 4.
Kapulan kautta, joka on Oldermannin hal»

lusa, pitää tämä kokoonkutsumus tapahtuman.
Ia kuin se Oldermannilda uloslähetetään, pi»
tää se määrätyn wuoron jälken wiipnmätä Naa>
burein wälisä kuljetettaman. Jos joku tämän
laiminlyöpi, wetäkön hän ensimmäisen kerran
sakkoa ;o Kopeekaa, ja toisella erää kafikertaise«sti; waan jos kapula huolimattomuden kautt»
katoo, sakoitetan rikollinen kahteen Rublaan.

§. 5.
Siinä tapauresa, että kysnmns ylösnousls

eri Oldermannin Läänein Asuwitten waihella,
jostakusta asiasta, joka Knlckn Oikeuden kautta
laitaan ojendaa/ on jemmalla Kummalla asia»
nomaisella OldermannjUa oikeus, ettck kckffeä
niitä muita asiaan kuulumain kMkundain Ol-
Hermanneja, «MrHtylie päiwslle ja paikalle/
ynnä hänen kansansa kokoonkutsua kaikki asiano»
maiset, josa tilasa ne jckäwama'ttöm<lt Olderman»
nit ia Knlän kaummiehet mahtawat asian tut»
kinnon ala edesottaa ja päättää.

§. 6.
Kosta kapMa on Kylckkunnasa ymbckri kul»

kenut, pitää Asujamen itse taikka kästyläisen
kautta, määrätyllä kokous paikalla ja tiimalla
läsnä olla, waarinottamasa, mitä Olvermannilda
eteenaseletan. Jos ioku ilman laillista esiettH
poisa on, wetäkön sakkoa 20 Koeeekaa, ja voisa
olewamen oikon welkapää Oldermannilda tiebu»
steleman, nntä kokouresa päätettin, eli päälle»
pandin. Sen jälken on myös hänen welwolli»
suudensa, että kaikisa päätöxen jälken elää, niin«
kuin hän itse okö kokouxesa saapuiUa oUut.

§.7.



Se Oldermanni taikka Lautamies, lola il»
man laillista syytä kokoonkutsumsta kylcknkokou,
xesta poisa on, wetäkön sakkoa xc» Kopeekaa.

§. 8.
Jos joku KnlsnmiebistH olis niin taitama,

toin, että hcln kokouresa ollesania, häpiällisillä
sanoilla kohtelis Oloermannia, Lautamiehiä, eli
muita Naabureita, taikka ulospubkeis Kirosa»
noihin, hänen pitää sakkoa «vetämän yhdestä
Rublafia alkain, kolmeen Rublaan saakka, sen
jälkeen kuin rikos on. Mutta jos Oldermanni
taikka Lautamiehet samalla tawalla erehtyivät
taikka tulemat Kylän kokouxeen, ja muihin heil,
le ustottuihin wirkansa töihin juota-
wilda woitettuina, heidän sakkoa weta>
mä» s Rublaa, ilman sitä kuin Laki säätää.

§.9-
Että jokainen mahdais nauttia suojelUM

ja rauhan tiluxlllansa, niin pitä kaikki aidat,
joko ne owat kirvestä taikka aibaxista, kartanoit,
ten, mainioin / Luhtain ,a Hakain ymbätillä,
täydelliset ja hywäsä tilasa xidettämän, jota war»
ten Oldermannin, ynnä kylän Lautamiesten kan,
sa, Syfyllä la kervaillä, eli myös useimmin
wuodesa, kusa «iin tarpellisert löntsn, ja joku
Kyisnmiehistä sitä waati». vttää Aitain katsele»
musta toimittaman, iosa kaikki puutofet tarkasti
pitä waarinotettaman. Se kuin silloin kelwot»
tomafi löytyy, vita asianomaiselda sen alan si,
ssllä kuin Oldermanni määrää, täydelliseen tt<
laan pandaman. Jos joku tämän laiminlyö,
«vetäkön sakkoa s Kopeeka kuldakin syleldä ja
mazaton ilman sitä, wabingon kuin siitä tullut on.
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Moösfin on se Oldermannin welwoMsuus, että
wattal)»'konen koNannuren päalje andaa
parata, peräänkalsokon mnös, ettei keNengän
wäärnlta tapahdu, waan että jokainen ylöspitäH
Vitansa Lain zalken.

§. ia.
Kosta joku Aita Mainion, kuhdan, Haan

eli kallumtn ymbäriliä tlnUelda taattu on, eli
nmmolu löntään kelwottomafi , pitii le kohta il,
m, n wiiwvtostä, awullnexl nlöspändaman. Jo»
ka »en lalminlnö, slttekmn hän laikka itse sntck
on nedon saanut, eli Oldermannilda taikka »ol-
dakulda Naabureista siitä wgösanottu on, wc«
täkön sakkoa 5 Kopeekaa loka syleldä, la palkit»
kon siinä silvusa wahingon Oldermannin ja
Kylcln Lautamiesten «wion jalken.

§ 11.

Joka hajottaa eli särkee toisen miehen Ai»
dan, taikka s>it.i Alvaria pois ottaa, wetWn
sakkoa, >c, Rublaa, josta puo!« lanqee edesanda,
lalie; palkickon mnös wahingon, ,oka stn kautta
tapahtunut on.

§. 12.
Kaikki tarpelliset Werckjst eitsä niin hywck-

fä woimasa pidettämän, ettei Eläimet niiden la»
pitse pääle sisäNe, so Kopeekan sakon baastolja,
paitZ wahinqon palkkiota, anvion iälkcn, niin»
kuin ennen on. Saman sakon haastolla
p!l t kaikki wersiät ja aukio»
wet talwiteilla kohta kewäimen tuldua, tukitta»
»nan ia aidaret yddistyzeen Aidan kansa, samalla
tawalla luin itse Alla/ pandaman, ettei Aldaxet

niin



niin kewiästi kuin tawaMssssa weräissä, luwat«
tomilda ikmillldä taidaiss tulla poisotemifi.
Wers,<lt nhteisisa aitauxisa, paitsi sima, lo»a
laillinen tien kulku on owat peräti kieldnt. Se
osamies ioka senkaldaisen werä>ön ell aukioimen
tekee sakoitettakon 4ään Rublaan.

5. lz.
Että Olat sitä suuremmalla hyödntnxellH

mahdaiiit tulla kaiweluifi la wonnaja pldetvln,
pitcks olain katselcmus pldettsmän oiliakm kazi
kertua wuodesa, »os sttcl waadilan. ennn ke-
wäillä kosta routa maasta l.ihtee, että parcmmm
ja tarkemmil» nälMsw, kusa wesi pyfthtyn, m
mistä se soplwimmalia tawa'-!a laitaan uloöla»
stea; ja toisen kerran SoMa, kosta wilust» vltck
perään katsottaman, kumqa ,okal"e», niin hy»
win omari, kmn Naaduretttensa iinödnwfczt za
eduzi on sen täyltänyl, tum hanen lvii lehdH.

§. »4-
Ne kastu» ia Kalkain-osat, jotka Oldee,

mannilda ja Knlsn kautamiehildä hawaitan lar,
peellisin, pitä aina wounasa ettH
wesi niitten kautta mahtaa »vapaasti la ilman
estettä votslaffea; mutta kusa niin tapakduis, että
RaiaNaaburein tiluzet kohtaistt ja sulkisst saman
weden, owat he welkapHät tilustensa läpiste knl«
l<ll leniän ia smvän ojan koutta, auttaa weden
estämtttftmän kuluun. LoS »cku sen laiminlyö,
eli sillsnsä jättää, kosta hän siitä wqösanottu
on< wetakin sakkoa 5 Aopeekaa »oka syleldä,
ja marakon ilman sitä OjanKaiwalain palkan
erittäin.
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Io« joku padon panee, ja estää sen kautta
weden juofun io awatusa ja luodusa lastu oiasa,
ilman että Kylänmiehet Kylän Oikeudesa siihen
suistuneet owat, wetäkön sakkoa 5 Rublaa.

§. ,6.
Kossa kylwsn aika syfM sisälle langee,

ja Naabnrit Oldermannilda siitä tygösanotan,
»itää yhteisten kylwöwainioiden aidat, wuoro»
kauften sisällä sanan saamisen Men, yhden
Rublan sakon hitolla waruffettaman. Jos jo»
ku, sitte kuin kylmetty on, eläimensä wamioyon
pUstciä, wttäkön sakkoa 22 Kopeekaa kuivakin,
paitst kazikertaista wahingon palkkiota. Ia ol«
kon myös saman sakon haasto la kleltty, että ha»
jollaa aitaansa Sänki wainioi», ymbärildä, ellei
kaikki Naaburit ole siihen suostuneet.

Ei mahda kengään sulan aikana, eli muu»
toin, laffea Eläimiä yhteiseen Oraswainioon syö«
män, ennenkuin Oldermanni on kokoon kutsu,
nut Naaburit, ja he silloin hawaitsewat fen il«
man wahinaota taitaman tapahtua. Joka sen
muutoin tekee, wetäksn joka kerta sakkoa 50
Kopeekaa jokaitseld« elclimeloä, kuin hän niin
sisälle päättänyt on, ja palkitkon wahingon ar«
wion lslken.

§. i?-

§. '8-
Niinkuin se ei wähindck wahingota matkaan

saata, että Hewoisia ja muita eläimiä, kewHM
kuin routa on 10 maasta lähtenyt, taikka suwen
«ikana, ennen kuin heinän teko alkaa, laMan
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yhteisiin kuhtihin eloansa etNmckn: niin tulee se
ilman eritnittä suostumista, peräti pois kiellewxi.
Jos joku tätä wastaan rikkoo, wetäkön kuldakin
Eläimeldck, joka kerta yhden Rublan sakkoa, ja
palkitkon wakingon kafinkertaisesti. Jos se ta»
pahlml senkallaiselda, jolla näisä yhteislsä tilu»
fisa ei osaa ole/ duomittakon bän kajinkertai»
seen sakkoon/ ja maxakon »vahingon, niinkuin
sanottu on. Jos Paimen alaa sijalle EläimiH
siihen »o mainittuun yhteiseen Luhtaan, sakotet»
takon samoin ia Nukon, ilman stta'/ yhden Eun»
nundain jalkapuusa.

§. '9.
Estämisexi siitä, ettei Luhdat mahdaisi aiwan

tyynnl lärsittää »a tallattaa Syys aikana, josta
sangen suuri wahingo ja seurawaisen wuoden
kallvon kaipaus seuraa, tulee kaikki syöttäminen
yhteiM kuhdisa ennen ,:ä päilvcka Syyskuusa
kieldyZi. Se loka rikkoo täts »vastaan, wrtäkön
sakkoa se, Kopeekaa kungin Eläimei'. edesiä, kuin
on sisÄe päckstetto, la olkon paiisi sitä welwoi,
tettu Eläimensä kohta ulosajaman.

§. 2Q.
Niinkuin Suomaiset la marjat LuhdatEliinden syötsstä, joka ilman wahinaossista tal»

laamista ja sotkemista ei tapahdu, kaiketi tur«
melduwat; seutähden pitää Oldermanmn, ynnä
kylän Lautamiesten kansa, Syr<M synnin kautta
uloskatsoman ne Luhdat, lotka' niin märkäperäilet
omat, ettei ne ilman wahingota snötettää taita.
Joka Eläimensä näin aidattuun ja yhteydesä ole»
maiseen Luhtaan laffee, wetäkön kungin Eläimen
edestä sakkoa yhden Rublan.
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losa yxi eli «stammat Talon, asujamet o«
wat itsellens aidanneet enammän taikka wähem»
män osan maastansa laitumezi eli Haaxi ia
joku tawatoin ihniinen sinne nsalwp sa'ltack El'i»
mia wetäkön sakkoa niinkuin ly:es §. määracl.
Siinä että bän sen tekee attaamatto»
mille «oisa e; hänellä osaa ole, wc»
takön puolda wähemmän sakon.

§. 22.
Koffa Oldermanni taikka itse tarpeellista

löytää eli mmlba muistutetan, ettii sitä nlönpal,
dista mettä uloslastea Pelloilda ja erinomat,
tain kylwetyildä Wainioilda, loka llzmen pal,ou>
delda sinne on paisunut, pitää M mres kustakin
kattilakunnasta, siinä kylasä, jonga tiluxet tasa
yhteydesä owat, määrätyllä ajalla ja paikalla,
samaa työtä toimittaman itsensä löydyttää'. Jo,
ka sen laiminlyö, laikka pois menee ennen kmn
kaiM t'>ma' wö täytetty on, wetäksn sakkoa ;o
Kopeekaa, »a maxakon paisst zna Oldermannin
ja kylän Lautamiesten arwion islken niiden pal»

ka»/ kmn wön h.inen edcställsä toimiltaneet owar.
§, 2;.

Oldermannin ynnä Nmburein kansa, tulee
wisusti peräankaNoa, että kilkki siirat, »eka'Wai'
nioisa la Luhdisa, etta Haoisa za Ulkomaisa,
oikein pidetan, ylösoandnin rajain ja raza»paa«
lulen lälken, zoiden wslttamättön,ästi pitää
stä oleman, niin muodoin kuin Puu paalut jekä
pian mätänewA, että taitawat huolimattomalda
ja ilkiwaldai,eioH waelda pikenimm slurettää.

§ 24.



Kaikki tarpeelliset Tm tilusten siMa, ia jot,
ka knlästä kvlackl juozewat, pitiä Naaburein
waihella jaettaman. Sitte pitakön kukin tie<
olanja woimasa. Jos joku laiminlyö parandaa
sitä Oiloaa laikka Tie»osaa, kuin haneNe jaettu
on, ftlte kuin hän tiedon sai, että se on kelwo»
toin, eli hän Oldermannilda siitä mujstutettn
on, wetäkön sakkoa 2 Rublaa. Jos hän sittes
kin olis niskuri, olkon Oldermannilla Kylän
Lautamiesten kansa walda, andaa palkan edestä
parandaa stn pa«kgn, kuin kclwotoin on, za
sitte sildä kitahalda arwion Men, palkan, ynn«
sakon kansa, ulosottaa.

§. 25.
Ettei Luhdan nurmi mahdaiss ylön paljon

tallaamisen ja polkemisen kautta turmeUuzi tulia,
pltaä niisä Luhdlla,, zoisa e; yhteistä kulku > eli
«ls>lietii ole, lokaitielje oleman klelttr», että mal»
kustaa kewaittu ell SnMlia, silloin kuin roma ei
ole ia jos senkallamen LuhMin
ymbarillä pilaa parattaman eli uudesta panda,
man , niin pitää Aivaxct niihin wedettcknan
silloin kuin routa wielä maasa on. Ei mahda
myöskän kengMn niisH kuhdisa, zoisa Tie on,
tten siwua ajaa. Joka toisin tekee, kuin sanottu
on, wetäkäll sakkoa jokaitfelda kerralda yhden
Rubian.

§. 26.'
Kula tawaMnen on, että Naaburit johon»

ssunn määrätlnnn paikkaan eli llmblaitaan knl»
wckva't Hcrnchensi eli Naurihinsa, ej pidä ke,
mngan saMa lastensa eli muiden mennä noukki*



n»an palttuja <li nauriita, keiltä arensH, waan
zos se pitä sallittaman mahtaa siitä kaikille Naa«
hureiUe sana annettaa, ettei yri toisellensa mää»
ryttä mahda» tehdä, eli Naabureittensa peltoza
poikia ja tallata. Se loka titä wastan rikkoo,
wetäkön joka kerralda sakkoa 20 Kopeekaa, ja
Vanhemmat joiden lapset tätä wastan rikkowat,
marakst heidän edestänsä mainitun sakon.

§. 27.
Kusa karjan Paimenda pibetckn, pitää ky»

iällisten yhteisesti siitä sopiman, niinkuin he sensomeliaisimmart la parahti löytämät; ja ei pidä
yhdengän, jonga eläimet samalla maalla ja lai»
lumella käymät, karjan-paimenen pitämisestä
itsiäns estelemän, yhden Rublan sakon haaftHlla.

§. 28.
H«onesten rakennuMa pitä waarinotetta»

man, ettei niitä kossan raketa ylön liki toinen
toistansa, josta walkian waaroisa suun wahingo
tulee. Ia ei «uahda kengän uutta rakennusta
eteensä ottaa, ennen kuin Oldermanni ja Ky»
län Lamamicbet, nnnä Kylänmiesten neuwolla
owat määränneet ne paikat, joisa nämät bu»«
neet laitamat mapahimmin maarasta seisoa. Sa»
moin olkon kieltty, ettck rakendaa pian Mtywis
Walkia' huoneita, niinkuin Saunoja, Riihej< ja
Pajoja, komin liki wsen pihaa ja katokartanota.
Joka tätä wastan rikkoo, olkon senkallaisen huo«
ttmattomuden ia perään ajattelemattomuden täh,
den sakon alainen, Kahdeila Neljään Rublaan,
sen jälken kuin Oldermanni ia Kvlöu Lauta,
miehet sen arwaawat, paitsi wahingon palkitse»
mista, jos joku sen kautta kärsii; ja olkon lvel,

ka.



fapsz ne ilman syylittä raketut huoneet lowett,
ambaan paikkaan siirtää.

§. 29.
Niinkuin wollian wahinaon estFmiseri, kor.

'keiwmasti tarpellisexi hawaitan, että sawu« tornit
wähinnäkin 3 kertaa wuodesa puhdisteton ja la»
kaistan, jonya ylitse Olbermanni» vitss percksn
katsannon pitämän, wetMn se, loka tsmckn lai,
minlyö, joka kerran edests 20 Kopeekaa sakkoa,
mutta jos siitä Nokitiessä tulee, sakoitettakon
kahteen Rublaan. Ia kosta pohoin toimitetun
muuraamisen kautta walkian wahinqoila mnös
tavshtuu, niin pitää kungm Huoneen kaldian
erinomattain uunein/Riiöten ja Gaunain
pesäin rakfndalnisela niin muurin tekemckn, «ttäse wähinnäkin puoli seinsstH eroitettu
on. Joka toisin tekee, sokoitettakon kshteen Rub»
laan, ja paratkon witck pnuttnwaista on. Mitä
Riihten kiukaisiin tulee pitäck ne erittäin Ol«
dermannilda katseldaman, e»'f erkmn Cl«< riihit»
tswsxi E«ryPH Miiliiin sisötl oannan; jola
waarinotetan, että Routavel'» e>i laaka kiwi jo-
kaitsen siihen llumn suulta lsrwmön vitös, tv»
listel» hnlten ja kipinöin estämNfi, jotka walkian
waaran matkaansaatta» t^idalsit.

§. 30.
lokaitftsa 3alosa ritock 2?r< Tikkarlmta. ,'a

yhtä monda Kcfis ja Lobw/ kelwolMa rilasa
pidettsmsn. Jos joku tämc'n loimixlys nxts»
kön sakkoa 50 Kopeekaa tunginTikkapuun,kefilZ
ja Lobbyn edestä kuin hsveldä pmltluu.

z. 3».
Paljasta Voitto walkiata ej pitH kannetta,



m«n huonesten wältllck, eikä myös StMliin,
Nawettahan, katohvn eli muuhun M?o»ljuonee«
seen. Ia pitää myös kaikki Tupakin polttami»
l>en näiss hnoneisa oleman kielttn, niinkuin myös
ulkona, wäen pihalla ja Latokartanolla, koila
kowa tuuli taikka kuiwa ilma on. Ei pidH
myös tvalkiata sammuttamata la kahtomata jck«
tettämän Mallas huoneeseen, Saunaan eli Pa,
jaan. Joka toisin tekee, wetäkön sakkoa 4 Rllb>
laa. Gama Laki olkon PalkoNiftlie, »a «iukon
ilman sitä yhden Sunnundain jalkapuuta.

§. 32.
Oldcrmannin ja Kolsn Lautamiesten pitsH

kari kertaa wuooesa, nimittäin Toukoja Elokml»sa, koko tvläkunnasa kaneleman kaikki walkian
reklt, ja ne kuin silloin löytän niin kilwoltomifi,
etts walkian waara niiden kautta tulla taidais,
pitää Snyni miesten andaman hajottaa, «a O-
mistaia sakoitettakon yhteen Rublaan. Eamasa
tilasa mahtawat fte myös perään katsoa, että jo»
sa katot owat niin nxmhat ja lakat, että ne ke»
wiästi taitamat ne kohta varatan; ja wc»

omistaja laiminlyömisensä tuhden yhden
Rublan sakkoa.

§. N-
Jos joku Kylilnmiedistä bawaitsis iotafin

foka ei ainoastans o!is sowelias, waan mnös
tarpellinen, Kylän ja Talon, ed,!.ri, pitää Ol>
Hermannin kokoon kntsua kaikki Naadurtt, ja
sniä heidän kansansa kestuNella. Mulla zos niin
tapahduis, että suurin osa lasnäolewista sz«t>en
päätöxeen seisahdais ettei he tätä parandamista
tahdo pääUens ottaa, jonga sautta sen oikei»»
ajattelewaisen ia hywalmchtoisen hywä aikomus

ejte<



estttori tulis, olkon h<lneila wapaus, ulkokMn»
mickittä ia Naabureifta kutsua 3 ymmHrtckwMH
ia toinellista maanmiestä, ynnä longun kirjoitu»
zeen harianduneen miehen kansa, Syyniä <<z
katlelmlusta pitämän; ja tos silloin löytäu, Mä
Naaburit Knläsä ilman oikiata syytä omat aset<
tanet itsensi», siti wastan, kuin kylän hysdytyxexi
ja parandannsezi blis tarrellinen ollut, wetäkön
jokainen, kuin tehnyt on z:fi Rnblaa
sakkoa, ia olkot ilman sitä n elkaväät, maxaman
lliiden waiwan, wlka syyliin »a katselemisen toi-
mittanet owat; :a tehköt sittekkin kohta ja niin
pian kuin mahdMnen on, sen työN/ jonga se
hywin alattelcwainen neuwonut on.

§. 34-
Jos, sitte kuin Oldermanni on Naakurtt

kokoon kutsunut, la ke owat kelkenäns sopineet
stitil työstä, kuin he silloin clkaa tahtomat, mikä
l)yw<lnsä se olia maftlalö/ jclu knl kunnasa löy»
dnis ftinä wastahokoisefi ja huoli»
mattomaxi, jonga kalitta ne muut tulisit töisckn-
sä esietyixi, niin ej pidä beidäl, oleman melka»
päät odottaman sits kidasta, waan olkon heMckwapaus työnsä pssttäs, ia huolimattoman osasiinä myös toimittaa; ia syyttäkin itsickns
siltck wahingotta. kuin tVn sen kautta tulee kär,
siman; )ota wastaan hsnen taikka muulla työllH
eli kohtuulifella mazolla, Oldermanmn ia kylän
kautamiesten arwion jäiseen pitcks muiden Ky«
länmiesten waiwan palkitseman; wetMn myös
sakkoa 4 Rublaa wastKbakoifuudc»?sa täftben;
mutta jos joku muu työteliäs ja toimikos Asu»
jan kyläsH jongun kohdsnneen hädän e'i köyhyy-
den loikka muun woimattomuuden tähden, ej
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jonduiss yhtähaawaa tHottckm,!» tobtsnss, niins
kuin kylHn hyödytä ja tarwes waatii, nautit-
kon apua Raabureilda.

§. 35-
NiisH knli/H, loisa BostM Taloja on, pitckH

niiden Haldiain eli Asujain welwoitetut oleman,
että samoin kuin muut maanwilielickt, olla kuu,
liaisek knlcknoikeuden pMtöxelle, kaikisa kuin lä«H
KvlämAsetus sslltilH.

§. 36.
Ei mahda nrlkckn koturia eli jotakuta huu»

toin alaista mäkeä tiluxtilensa Vastaanottaa/ <w
nenkum Naabu«t stiben suostuneet owat. Jossen joku tekee, wetskön lakkoa Rublaa, ja
olkon kuitengin welkavM senkaNaista wskeä pois
toimittaman jos knlMset sitä anomat ja päMe
seisomat. Ettei Ksn tHstH ojennusta sta. sakoile»
tan h.sn zokaMlda kerralda kazinkertaisesti, sixi
kuin ojennus tapahtuu.

§. 37.
Kuka ikänänz Henkilugusa pätfllensck an»

daa kmoittaa jongun naimattoman eli lspsetto»
man naineen Trenain eli Piian, jotka ej ole
hsnen jokapäimäisesa työsänsä ja edesfatsotut
HHnelds elatuzella ja huonehella, känen omiNa
tilufillansa, wetskön sakkoa kafitoistakymmendä
Rublaa, ilman sitä kuin kaki Wt<l<l. Ia onse Oldermannein wälttämstöin welwollisuus, ettH
kukin kylsnsH puolesta Henkilugun kirjoituxesa
tarkasti »vartioida, ettei epäiär«estys tHsä tarkoi»
tuzesa mchda waarinottamata iätettcks. .

§. 33-



Ilman kaikkein KMnmiessen pximielistä suo,
siumista <j ole kellengää» sallitlu, etts wanionsa
ala» eli palwelureensa ottaa yhden persona», »o»
ka ilkiwaldaisuudensa la laistuudensa tähden taik»
ka Henkiluku kirjoituzesa on tullut irraliisexi
(Lösbriwarifi) ylöspannup, elikkä myös H mu»
nun Palwelioilda niinkuin senlaatuinen PttäMH
poislahetetvxi. Joka toisin tekee, «vetäkön aa
Rublaa sakkoa la olkon kuitengin welkapHH sm,
kallaisen versonan kylskunnasta poistoimlttamaan.

§. 39-
Jos fpläkunnafa ilkiwalsaisia ia laiskuuteen

taipuneita pekonia löydris, nustä MdostH hy»
lvcknsH, jotka Oikeudesa Knlänwiesten suu,
rimmalba oÄldo. suin nwös Pappelldelda ia
Kruunun Palwelioilda tokille»
tan ienkaldaislfi, vitäck ne Oldermapnilda kiinni
otettaman la Kruunun Poln eliam kautta Hänen
Ke:saril!isen Kässr,nb"ldisn tnqö
LäckmM lähetett-m-w, loka heidckn duomitsemise,
stansa sodan valwelureen eli übseiscen Kmlomn
tnöhön toiwotaan ottöwän len hnwäl,
huolen, kuin AsetUM ja yhteinen wakuus waa«
tlwat.

§. 40.
Sen elickmisexi ettei T"loin Met»

tät welwottomam wckkiwallan kautla,
jotka harioittawat luwotott da Potaskan polttoa
ja Tärpätin keittoa, ez mahdais l ii,,,
kuin myss että ro»epo<staa lovt w<>!k<oi«
hm, on se iokuitsette seks maanow»stss,aste, enH
hilnen ala tuuluwaWenK, ficltty, tllä ftts Med
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tss<l polttaa tuhkaa, ja kotona keittää Polassata,
kuin myös että koota Pihkoja ja siitä walwistaa
Hartsia ja Tärpättiä, ennenkuin hän Pappeuden
kautta! kirkosa on andanut tämsn alkomuzensajulistaa, ylösandain paikan, kusa hän aikoo Tvh»
wan eli Plftkain kokoomisen toimittaa. Samoin
ej ole kelläkän oikeutta Potaffaa eli Tärpättiä
keittää ostetusta tlchwasta eli Pihaasta, ennenkuin
hän siitä on makuutettu, että tämän tuhman
polttaminen ja Pihkain kokoominen on tapahtu»
nut tasa eteenkirjoitetun kuulutunen jälken, sildä
joka senkaltaisia kaluja myystendelee. Jos. jon>
gun tykönä, joka edellä mainitulla» lawalla ej ole
oikeuttansa kaluhun osottanut, löytyy Potastaa,
Pihkoja, Hartfia eli Tärpsttiä, olkon kaluansa
paitsi, joka edesandajalle tygö.langee, ja Mäkön
tvlän Oldermanni, ynnä kautamiefteulä kansa,
sille joka päälle»kandaja on, pikaisen awun, että
se kieltly kalu omistajaldansa poisotetan, koffa
he sinä vyytyxi tulemat- Jos Oldermanni eli
Kylän Lautamiehet tämän tallaisesa toimituresa
hapiällisillä sanoilla eli tappeluxella kohbellaissn,
wetätön rikollinen sakkoa, niinkuin 47:6 §:i taala
jälistä sääläs. Kesä. Heimi» Elo» ja Svvs<
kuusa on kaakki iTuhwan polttH awojomela Met-
täjH peräti kieltto, 20 Rublan sakou haastolla,
ja kalun poisottamisella.

§. 4'-
Mutta niinkuin ne kn?ds,Mmmätkin Ase<

turet ja sowinnot buoneenballituxesa owat san<
aen wähän hnödvttawäiset Maakunnan Asuwai-
sten totisen bnödyn ia menestnxen edesauttami-
seri, elln tarkkaa ja wilpitöindä perään,katsan-
dota siitä pidetä, että hyvät tawat ja Chlistil-



Linen meno knlisil ia huonetkunnistl waarinote-
tan; niin owatl Oldermannit <a Knlän
miehet welwoitetut, että «kukin Laa nisänsä re<
hellisellä ikiiwaudella, täsäkin päällekatsannosa
hyw<in ickrieAxren ylitse walwoa. Tästä johdatll-
f<sta, ios joku suurembi eli wHhembi rikos Kylä-
kunnasa on tapahtunut, yhteisen eli erityisen wa-
kuuden, niinkuin myös hywsn järjestnren estämi-
seri, huolda pitäksn O!dermanni ia Knlckn Lauta-
miehet, että kohta, kiirchessi pidettswsn tutkistele-
muxen kautt» rikoren totisista asianhaaroista, pyy»
t<ls estss, ettei rikoren alainen, määräin edesan-
doin ja uutten zuttuin kautta taidais edespäin
työl«zhämn,sri tehdli rikoren ilmei saamista ia
tystck. Oldermannilla on myös malda sstck ep<l>
luulon alaista sokoonkutsumn Kvl<ln Oikeuden
eteen wetsä, ja silloin likemmin rikofesta tutkia.

§. 42.
Se Perhenhaldia, iofa sallii juopumusta ia

kortti»speliä buoneefansa harioitettaa, wetäkön
lakkoa, ilman sitä kuin kaki säätää, 4 Rublaa,
jo<la puoli tyaölanyee edesandaialle, ja toinen
puoli jaetan niinkuin seuramaisesa s2:a §:sa mclcl-
rätsn. Se kuin korttia jpelaa, wetgkön sakkoa
2:xi Rublaa, paitsi laillista sakkoa.!

5- 4?.
Kaikki /jyppy« kokouret Paaston aikana,

minkutn myös suurina Jubla» ja Rukous päi-
wins, owat persti kieltnt; mutta !os ioku toisilla
aijeilla tahtoo senkaltaisia pitää,
niin ei mabda se hänelle kieltty olla, ainoastans
että hän waarinottaa ,:xl ettii Kiekkoherra Emä-
kirkolla, jaKappalainen Happeleisa, ynnä Knlck»
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kunnan Oldermanmn kansa, Filä edeltspZin saa»
wat tiedon, 2.» i että hän kutsuu kan hnwsxi
tuttua, länestystä rakastawaifta ia edeNamamituja
tilasa samalla ylssannellua miestä, taikka Older-
manm»O«kenden jcksenistH, eli Kirkon kuudtnnus
miehistä, jotka Hypyn loppuun saakka lssnä o-
wat, ja perckän katsmvat, ettei sopimatoinda me»
noa, isko Wiinan mvnmisen kautta eli muutoin
ftn alla hsrjoitetun tule; ja ?:xi, että Hoppy
Sunnundai päilvinä ez saa aljettaa ennen kello 6
Mken puolen päiwsn, eikä pitkitetM edemmH
kuin kello »a Mlä. Tästä säätämifests owat kui-
tengi» Häät erottelut.

§. 44-
Simck tapauxesa, että Krouwaamisia, Tap<

pelusta eli mmlta scnkOlwifta pahaa menoa tapah»
duis Hyppy-kokourefa, pttää se paikaNe kutsutuil,.
da PerMnkatsandomiehildH 30 Rublan sakon
haastolla, wiipmnätH ilmoitettaman, n«in hywin
KirkkoherraNe Em«MrkoNa. eli Kappalaiselle Kap-
pelelsa, kuin Kruunun Nimismiehelle MäMs.

§. 45-
Jos ioku nhteisesw' kansasta buosseesansa sa!»

lii Hypyn, ilman eltä waarinottaa ne 4;: s §:a
määrätot ettenkmoittlM, wetakön sokkoa ;a
Rublaa. Puolda wäbembMn sakoitettakon se

tasa ttlaia Opeltmannin palwelusta tekee.
N mlä tssä ,a 44:6 §:a määrutöistä tygs,
langee puoli edesalidaMe.

§. 46.
Sen suuren wMnaon foka wat«

kaansaatetatz, ej wädcmmig Perheenhaldloillekuin
Pal-



Palkollisille, Palwelia-lväen niin kutsuttuin Fri-
Maanandain pitämisen kautta, tulee tämän kaut»
ta Mtyri, että se IssndH, kuin jonakuna arki-
eli tyspHiwsns sallii toisen m«hen palkoiNsen pi»
bemm«n azan huonresansa wupyä, kuin tarpeelli-
nen on sen kUyn totmitlamueen, kuin
Ifändänsä on taitKNUt hänelle andaa, pitää edes»
annon päälle, oli se keldH hywämä/ Kylän Oi»
keudeja joka kerta jakoicettaman kuuteen Rnblaan.
Ellei Pa!ko'ttnen tottele nbtä tooistettua mulstu-
tusta ,a kä<fnä että mennä kotia, wet kön
nitun 6:en Rublan sakon, la «stukon yl)den G»m»
«undain laikapuusa. Töitä sakosta tyqö.langee
puoli edesandalal.'e ja sen toisen puolen kansa
menetellen minkmn tulewaiseja s2:a §:a eleen-
kirjoiteta».

§. 47-
Kaikki sakot kuin tämän Kylän - Asetuxen

jHlkeen owat määMyt ja Kylän Oikeudela duo-
mitut, pitää Kylän Lautan.iesien syyVöilda ulos-
ottaman ja jos se jok« sakkoon langetettu o», tiel.
da'H sitä kohta mazaa, niin olkon heiliä walda ot>
taa «vaftahakoiselda pannn, ja panna halien eteen-
sä möär<ityn ajan, jorga Mllä hän sen maktaa
lunastaa; jos hsn sen nun inlee Pant-
li enämmin tarioowaiselle , «ulkiftn uloslmudon
kautta myytäwäzi, la mitä nlltle js»i hinnasta,
sittttuin sakko mazettu on, hsnesie takaisin ma>
Mawari. Jos joku. olis. niin ajattelematoin,
että HM tftinkallaisen toimttuzen alla, sopimatta-
millä lanoilla loukkais niitä, jotka tämän u.os»
mittaufen toimittamat, sakoitettafon H.W kahteen
Ruvlaan. Jos joku heittä lykkil eli sysii, wet«l-
kön sakkoa neljä Nublaa; mutta ioL siinä tulee
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werihaawa, wetäkön stntähden sakkoa erinWsti
Lam jälken.

§. 48.
Se loka on tytvmätöin jongunKyläkunnan

Oikeuden päätizen kansa, on oikeutettu että, sitte-
tum hän sen Kylän Oikeuden edeftl on
nut, ens? tulewasa Kihlakunnan Olkeudesa, wa-
lituzen sen ylitse edestuoda. Ia stämmätkön Rii-
la Kumpaninsa, ilNan että, Kylän Oikeuden jck-
selntä Slämmillä waiwata, ellei erityiset syyt sii-
hen lohdatusta anna. Jos joku laimlnlyö, ettH
enfi-käräisH sen jiilken, kuin Kylän Oikeuden pää<
tös langetettiin, assan Kihlakunnan Oikeuden
eteen metsä, olkon b<ln oikeuttansa pa«csi, että
edespäm mainitun psätöxen ylitse waltttaa.

§. 49.
Kossa kaikki kaki ja asetus ilman noudatu-

fia on turha; sentHhden, ja sen edesauttamisefi,
että tilms Kylän-Asetus tarkasti tulis lälkenele-
tyfi, pitää Ilmajoen Pitäiään walitnt Older-
monnit, kutsumisen päsUe Pitäiään Kirkkoher-
ralda, kerran wuodesa, kokoontulla, että yhdlste-
tyUH ueuwolla Pttäjän Sääty Perionaio la mui-
ben rehellisten miesten kansa, ke<?ustelemaan kai-
kenkallaisifta Pltchän asunnoista, eduista ja hyä-
dytyxeftil/ niinkuin myis hynMä järlestMstä ja
hyVilin tapain edesauttamisesta.

§. 50.
TM joka' wuotifesa Olbermannin kokou-resa pila tarkasti tutkittaman, kuinga muodoinkaikki Oldermannit welwolksudensa iälken owat

wirkans» tilyttilneet. Ia ios silloin hawatta»,
ja



ja yhteisesti tuttu olis, että joku' heistä tckss olis
ollut hidas ja laiminlyövä, pitää hckn Assanhaa-
räin jälken, taikka sakkoon lanaetettaman, wndestck
Rublasta kahteenkymmeneen Rublaan asti, joka
Waiwasten kastalle tyqö»langee, eli myös soweli»
aisten manausten kautta waroirettaa, että wel»
wollisuudellsa edespäin suuremmalla tarkkaudella
töyttää.

§- 51.
Se Olbermanni, ioka ilman edesann«ttua

laillista estettä t<lft<l yhteisestä Oldermannin ko-
kouxesta poisa o»/ wetäkön sakkoa 4 Rubla«
Waiwaisille.

§. 52.
Kaikki täs<i Kylckn Asetuxesa ulospandut, ia

Kejsarillisisa Banko Aplgnanoneiia mclärHtyt sa«
kol jaetan < niitä paitsi, iMa ennen tsts toisin
sHätty on) senkallais-lla tawalla, että Olderman-
ni ia Kylän kamamiehct, paremman perään kat-sannon wotttanmen, ja että sen kautta Hsnlan»
Asetus jälkenelettätstn, nautitsewat niiiiä heidän
kttläkunnasansa langeewista Sakoista vuolen, nimit-
täin Oldermanni yhden nelisnnen osan ja kumbi-
kin Lautamies yhden kahderannen osan. <a se toi»
nen puoli pitää Pitäjän miesten Meisext hoödnxi
wilieldämsn, silla tawalla, kuin Oldermonntt yh»
teisiss ia 4y:a §:a K<lffetyisH kokourisansa, psät»
täwät. Ne kootut Sakko-rahat pitää taNelletta-
man kuivakin Kylän Oldermannitda, joka on wel-
kapää niiden edestä wuoslttain tiliu tekemään, mut»
deu Kylän miestensä edesä. Ia pitää nii-
den ylitse laskettu, ja Kylan miehildä oikiazi to-
dislettu Räkning» myöskin ohteisisH Oldermannein
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kokouxisa n6ytettsm.sn, etta oikia summa niistck
Pitäjilän yhtcisezi hoödotyfezi ms<lra'tt)istä Ra-
boista, korwai pidettyli yhteisten Oloermannein
Räknlngein kansa, mahdais kasstettsck. Ia pitck
Oldcrmannein niihin obmslin kokouziin myötän"
sä ottaman sen osan sakko radoista, kum Pitäjälle
langenneet owat, ja jotka siihen walimlva michel»
da Miiärättyyn tarpeeseen taUelletan.

§. 53.
Kaikki ne Sakko-rahat, jotka rikolliset duo»

mitun mkönä ei taida ulos k.iydä, työllH
lvuoden Markegitigin jälken ansaittaman sen ty«
köuä kyläkunnasa, kuin Oldermanni määrää.

Paatöxexi
tu'ee tämä Knlän Asetus, woitetun wahwistu-
ren iälken. ja sitte kuin se on Suomen kielelle
kHaUy, prcmtilttäwchi, että ainakin kukin Talol.
Linen siitä mahlaa saada Eremolann. Ia pitäll
kustannus ttlken sawulugnn j.ilken ulos käymän,
,a itsekuldakm Talon haldlalda maattaman ta-
pahtuneen zaou lälken.

EdellH kckywckinen KMnMetus on laillisensa Pitchsän kokouxesa Ilmazoesa ylösluettu ia
kaikkein «sain puolesta löytto: Joka ta-
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pcchdui Ala Rannan Talosa Lahden KMH s.
»Vis p. Toukokuusa l8«l.

Lnc jok. krc>Kcrus.
6utt«f Ogll 6uK. böneman.
82!. ltllnelles. Otto k.
kettei VVitti. ,

Wc!,, l^gkmz.

82m. kanll». la!i>
Bam.

XoiviKi.
lklc icivitto.

Lalam. jokipii.
Jacob K«n6a.
I'kam. Jouppi.llenriic Xlkni3.

Regi-
'<^z



Registeri.

Aim: pitä woimasa pidettämän, §. 9, »o. Jo-ka toisen miehen Aidan särkee, §. »». Ahtei»sten kylwöwalnion aita, 3. »6. Aita-Syy-
ni, §. 9.

BsstHlli: Sen omistaja pitä totteleman! Kylän
Asetusta, §. zs.

Frimaanandai: §. 46.

-Haka: joka ssihen welwottomasti Eläimiä pää-
stää, §. 21.

Henkiluk»: fofa siinä päällensä kirjotuttaa wel-
wotoinda wäkea, §. ;?, ;8.

niiden noukkiminen, §.

Huon-cn-rakennus: §. 2». Joka ilman Oldeo
männin syynitä huoneen-rakendaa, F. 28.

milloin ja millä ehdolla ft on luwalli»
nen, ja milloin kieltty, §. 4?, 45. Jos siinä
sopimatoinda elämätä pidetä», F. 44.^

IltiwaNaifista ja laiffoista §. ;F, 39.
I»«plunu«: joka sitä huonefansa ftllii, §. 4^.

V.«-



Rapula (Kylän): ,os ei sitä oikel» kulltteta/
§. 4. Jos se katoo, 5. 4.

2xcxiä. pita ~fi löntymän Talosa, §. zc>.
joka sitä huonescmsa sallii, §. 4».

Joka korttia spelaa, §. 42.
sei» wastanottaminen, §. ?5.

joka siitä poisa on, §. 6.
Joka siinä sopimattomasti ttfenft käyttää, §. «.

jos he syyttä asettamat itseni
tarpelUsta asiata massaan, §. zz. Jos yxi
eli toinen on täyttämään mitil
pistetty on, §. 9/ »o, 14, 24, 34.

kaistasta ja ilkiwallaiscsta: §. zB, zZ.lautamies (Kolan): Joka kyl«inkokouxefta poisa
on, F. 7. Jos hcwoH pahoul kohdella», §. 8,
40, 47.

L.uhra: joka yhteiseen Hewoisia taikka LehmiH
sisälle lastee, §. i». Milloin niiscl kaikki systtK
on kieltty, F. »9. Kulku niisä kuin <i routaa
ole, ja tien stwua, kieltto, tz. -s. SuoVainen
ia märkä Luhta la sen syöttö, F. 20.

pits 2:xi löytymäu talosa, §. ;o.
L.öodriwari: §. 38.

Ml,,,raaminen: kulnga ft piti toimitettaman,
§. 29.

Nauris: Nitdeu noukkiminen, §. 26.
Nok siesta: Koffa se tulee, F. 2^>.



Ofa: pitil woimasa pibettämän, §. 14. Kula
Rkia Naaburem tiluret kohtaamat, §. »4.Joka siihen padon panee/ §. «5.

<l>m §. ,3.
Oloe?m«nni: jos h<sn on lckswin alainen §. «.

Iss ei hck» wvkaansa wastanots, §. 2. Jos
hän koUnkokouresa poisa ow §. 7. Jos h»ln
on hidas «a laiminlßos, § 50. Jos hän»hteisestil Oldermanneiu kokouressa poisa on,
§. si. Hllnellä on walda kokoonkutsua Ko»
lcknmlehet, L. ;, 5, ;?. Ia rlsofisa tutkia,
§. 41. Sakoista vantin ottaa za sen myydä,
§. 47. Andaa puutofet parala, §. 9,24.
ta syynätä suomaiftt ia luhdat, §. 2a.
Samoin tilat uutteu huo: essen rakenyuxefl,
§. tZ. Ia Samu tornlt la Riihten kiukaat,
§. e;,, YlipMn Walkia pesst ja katot, F. 32.
Mä Heukilugusa saaeullla oiia, § 3?. JosHHndä pahoin kohdellaan, §.8, 40, 47. Pitä
hywäin tapaln ja hyw<ln jarjestyxen ylitse wal-
woa, F. 4».

Olderma»mein kokous: kerran «vuode»
sa, §. 4?, so. Joka Oldttmanui fiit<l poisa
on, §. 51.

paimen: joi se yhteiseen Luhtaan Itikoita fi.
ssil< lastee, F. 18. Sen pltckminen, §. 27.

palttuja: niiden §. 26.
pihkain: kokoamisesta, Z. 40.
polast«n: poltosta, F. 40.
perääntatsandomieo ftO welwol-

llsus/ §. 44.
Raja-



Raja-paalm: M woimasa pibettswsn ja lilve-
stä oleman, § i?.

Riihi: «lngäkallaiset kiukaat niils pttä olema»/
§. »9.

Sakoe: ne lsetaan/ §. «i, 40, 4», 4s,
46, 50, 52. skossa ia kuinga ne työlls ellilansaittaman, §

pitH pubdistettaman, §. 3^.
Soitto-w<llrtat<»: ej pidä kannettoman/ §. 31.Spelimanmt §. 45.

T»e: pitH laettaman js puutoxet parattaman,
H. 24.

Citka.puMa: pitä «:xi Ualoftl DyfymHn, §. ,«,.

lupakin sielttp< §. ?,.

joka Kylsu Oikeuden ylitse walit»
taa tahtoo, § 41.

Tärpätin: keitosta/ F. 40.

Ulko-tiluret: joka finne k<l<Ms EIÄMyW lo-sa hänellä ej osaa ole/ §. »5.

LVainio: joka pltteiseen ElFiNMsil Mffesille kuin kylwettv on, §. »6/ ,7. West siel»
pois lastettawa, §. ««.

Nkl<



XVMiaea! ej pidZ kahtowata Mttckmän, §. Zl.wedZperäinen : §. 9, »o, ,4/ 24/ 34.NDerLjä: pitck woimasa pidettckmsn, §. ,2. Fuin-
ga se talwittellä pitä tukittaman, §. 12. Mt-
fä weriljck on kieltty, §. i-. Joka luwatto-
man »ersiän tekee, §. 12.

Mesi: Po«slastettawa mainioista, §. 22. Jokasiits työsts ennen aikaa pois menee/ §. 22.






