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Resol
Tämä Ilmajoen Pitäjän miehittä, yhdistetyssä neu-wossa Maanmiesten Seuran kanssa siellä tehty ja
yhteisessä Pitäjän Kokouksessa s. l9:äpäiwänä tässä
Kuussa hywäksi löytyy uudistettu Kylän-Asetus Il-
majoen Pitäjässä, tulee tämän kautta, lailliseen woi-
maan, ja asianomaisten jälkeen elämiseksi, wahwis-
ietuksi, niin muodoin, kuin se yhteensopii Lain ja
woimassa olewain yhteisten Asetusten kanssa. Waa-san Maan-Kanselliasta s. 24P. Toukokuussa 1821.

Maan Herran Wiraan puolesta

H. H. Henr. Ll^llinz.



8. <<

«Aywan järjestyksen edesauttamiseksi, sekä huoneel-
lisessa menossa, että elämän siweydessä, pitää jokait-
sessaKyläkunnassa eli OldmnanninLäänissä yksi Ky-
län Oikeus asetettu oleman, johon kuuluu yksi Ol-
dermanni ja kaksi Lautamiestä. Joka kolmas wuo-
si tulewat mainittu Oldermanni ja Lautamiehet
Kylänmiehiltä walituikst senkaltaisten seasta, jotka
owat rehellisyytensä ja hywäin tapainsa suhteen hy-
win tutut. Siinä tapauksessa, että yksi näin wa-
littu Oldermanni taikka Lautamies edespäin hawat-
taisin olewan jääwin alainen, tutkiman edestulewa-
ta asiata, mahtawat läsnä olewaiset Kylänmiehet
walita yhden jääwämättömän Talollisen, joka koh-
ta istuu sen jääwätyn siaan ja tutkii edessä olewan
asian, niin myös sen tuomion kautta päättää.

8- 2.
Gj mahda yksikään Oldermanni eli Kylän Lau-

tamies, joka siihen wirkaan walittu on, ilman
laillista syytä sitä hyljätä 5 Rublan sakon haaS-
tolla, ellei hän nylyisesti ennen samaa wirkaa o-
le edesseisonut.

8. s.
Oldermannilla on walta, koska hän sen tar-

peelliseksi hawaitsee, eli joltakulta Kyläkunnassa asu-
waiselta pyytään, kokoon kutsua Kylänmiehet, sen-
kaltaisista asioista keskustelemaan, jotka koskewat
Maanwiljellystä ja hywia tapoja.



Kapulan kautta, joka on Oldermannin hallussa,
pitää tämä kokoonkutsumus tapahtumaan. Jakuinse Oldermannilta uläslähetetään, pitää se määrä-
tyn wuoron jälkeen wiipymättä Naapureill wälissä
kuljetettaman. Jos joku tämän laiminlyöpi, wetä-
köön hän ensimmäisen kerran sakkoa 50 Kopeekka,
ja toisella erää kaksikertaisesti; waan jos kapula
huolimattomuuden kautta katoo, sakoitetaan rikollinen
kahteen Ruplaan.

8. 5.
Siinä tapauksesa, että kysymys ylöSnousis eri

Dldermannin Läänein Asuwitten waiheellaa josta-
kusta asiasta, joka Kylän Oikeuden kautta taitaan
ojentaa, on jemmalla kummalla asianomaisella Older-
mannilla oikeus, käskeä niitä muita asiaan kuu«
luwain kyläkuntain Oldermantteja, määrätylle päi-
wälle ja paikalle, ynnä hänen kanssansa kokoonkut
sua kaikki asianomaiset, jossa tillaSsa ne jääwämät-
tömät Oldermannit ja Kylän Lautamiehet mahta-
wat asian tutkinnon ala edesottaa ja päättää.

8. «.

Koska kapula on Kyläkunnassa ympäri kulkenut,
pitää Asujamen itse taikka käskyläisen kautta, mää-
rätyllä kokous paikalla ja tiimalla läsnä olla, waarin-
ottamassa, mitä Oldermannilta eteenasetetaan. Jos
joku ilman laillista estettä poissa on, wetäköön sak-

koa 20 Kopeekkaa, ja poissa olewainen olkoon welka-
pää Oldermannilta tiedustelemaan, mitä kokouksessa
päätettiin, eli päällepantiin. Sen jälkeen on myös
hänen welwollisuutensa, kaikkissa päätöksen jal-



keen elää, niinkuin häll itse olis kokouksessa saapuil-
la ollut.

8. 7.
Se Oldermanni taikka Lautamies, joka ilman

laillista syytä lokoonkntsntusta kylänkokouksesta pois°
sa on, »vetäköön sakkoa 5 n Kopeekkaa,

8- 8.
Jos joku Kylänmiehistä olis niin taitamatoin,

että hän kokouksessa vllesansa, häpiällisillä sanoilla
kohtelis Oldermannia, Lautamiehiä, eli muita Naa-
pureita, taikka ulospuhkeis Kirosanoihin, hänen pi'
tää sakkoa wetämän yhdestä Ruplasta alkain, kol-
meen Nublaan saakka, sen jälkeen kuin rikos on.
Mutta jos Oltermanni taikka Lautamiehet samalla
tawalla erehtywät, taikka tulemat Kylän kokoukseen,
ja muihin heille uskottuihin wirkansa töihin wäke-
wiltä juotawilta woitettuina, pitää heidän sakkoa
wetämän 5 Rllplaa, ilman sitä kuin Laki säätää.

8. 9.
Että jokainen mchtais nauttia suojelluksen ja

rauhan tilnksillansa, niin pitä kaikki aidat, joko ne
owat kiwestä taikka aidaksista, kartanoitten, wai-
llioin, Lllhtain ja Halain ympärillä, täydellisessä ja
hywässä tilassa pidettämän, jota warten Oldennan-
nin, ynnä kylän Lautamiesten kanssa, syksyllä ja
kewäillä, eli myös useimmin wuodessa, kusa niin
tarpelliseksi löytää», ja joku Kylänmiehistä waatii,
pitää Aitain katselemusta toimittaman, jossa kaikki
puutokset tarkasti pitä waarinotettaman. Se kuin
silloin kelwottomakst löytyy, Pitä asianomaiselta sen
ajan sisällä kuin Oldermanni määrää, täydelliseen



tilaan pantaman. Jos jok« tämän laiminlyö, wc«
täköön sakkoa 5 Kopeekkaa kultakin sylelttä ja mak-
sakoon ilman sitä, wahinkon, knin siitä tullut on.
Myöskin on se Oldermannin welwollisuus, että
wastahakoisen kustannuksen päälle antaa pllutokset
parata: peräänkatsokoon myös, ettei kellenkän wää-
ryttä tapahdu, waan että jokainen ylöspitää Aitan-
sa Lain jälleen.

8. tO.
Koska joku Aita Mainion, Luhdan, Haan eli

Laitumen ympärillä tuulelta kaattu on, eli muu-
toin löytään kelwottomakst, pitä se kohta ilman
wiiwytystä, awullisekst ylöspantaman. Joka sen
laiminlyö, sittetuin hän taikka itse siitä on tiedon
saanut, eli Oldermannilda taikka joltakulta Naa-
pureista siitä tykösanottu on, wetäköön sakkoa 5 Ko-
peekkaa joka syleltä, ja palkitkoon siinä siwussa wa-
hinkon Oldermannin ja Kylän Lautamiesten ar-
wion jälkeen.

8. il.
Joka hajottaa eli särkee toisen miehen Aidan,

taikka siitä Aidaksia pois ottaa, wetäköön sakkoa la
Ruplaa, josta puoli lankee edesantajalle; palkitkoon
myös wahinkon, joka sen kautta tapahtunut on.

8. 12.
Kaikki tarpeelliset Weräjät pitää niin hylvässä

waimassa pidettämän, ettei Eläimät niitten läpitse
pääse sisälle, 50 Kopeekan sakon haastella, paitsi
wahinlon palkkiota, anvion jälkeen, niinkuin ennen
säätty on. Saman sakon haastella pitää myös kaik-
N wähemmätlin weräjät ja aukiomet talwiteillä



kohta kewäimen tultua, tukittaman ja aidakset yh-
distykseen Man kanssa, samalla tawalla kuin itse
Aita, pantaman, ettei Aidakset niin kewiästi luin
tawallisista weräistä, luwattomilta ihmisiltä taitaisi
tulla poisotetuiksi. Weräjät yhteisissä aitauksissa,
paitsi siinä, jossa laillinen tien kulku on, owat pe-
räti kieltyt. Se osamies, joka senkaltaisen weräjän
eli aukioimen tekee sakoitettakoon 4:ään Ruplaan.

8. 13.
Että Ojat sitä suuremmalla hyödytyksellä mah-

daisit tulla kaiwetuiksi ja woimasfa pidetyiksi, pitää
ojain katselemus pidettämän ainakin kaksi kertaa
»vuodessa, jos sitä »vaaditaan, ensin kewäillä kosla
routa maasta lähtee, että paremmin ja tarkemmin
nähtäisin, kussa wesi Pysähtyy, ja mistä se sopi-
wimmalla tawalla taitaan uloslaskea; ja toisen ker-
ran Sylsyllä, loska wisusti pitää perään katsotta-
man, kuinka jokainen, niin hywin omaksi, kuin Naa-
pureittensa hyödytykseksi ja eduksi on sen täyttänyt,
kuin hänen tuli tehdä.

8. 14.
Ne Lasku- ja Sarkain-ojat, jotka Oldermannil-

ta ja Kylän Lautamiehiltä hawaitaan tarpeellisiksi,
pitää aina woimassa pidettämän, että wesi niitten
kautta mahtaa wapaasti ja ilman estettä poislas-
lea; mutta lussa niin tapahtuis, että Raja Naa-
purein tilukset kohtaisit ja sulkisit saman weden, o-
wat he welkapäät tilustensa läpiste kyllin lewiän
ja sywän ojan kautta, auttaa weden estämättömän
kuluun. Jos joku sen laiminlyö, eli sillansa jät-
tää, koska hän siitä tykösanottu on, vetäköön sakkoa



5 Kopeekka joka syleltä, ja maksakoon ilman sitä
Djan-Kaiwajain palkan erittäin.

§. 15.
Jos joku padon panee, ja estää sen kautta me-

den juoksun jo awatussa ja luodussa lasku ojassa,
ilman että Kylämniehet Kylän Oikeudessa siihen
suostuneet owat, wetälöön sakkoa 5 Ruplaa.

8. 16.
Koska kylwön aika syksyllä sisälle lankee, ja Naa-

purit Oldermannilta siitä tygösanotaan, pitää yh-
teisten kylwöwainioitten aidat, »vuorokauden sisälläsanan saamisen jälkeen, yhden Ruplan sakon haas-
tolla warustettaman. Jos joku, sitte kuin kylwet-
ty on, eläimensä wainiohon päästää, wetäköön sak-
koa 20 Kopeekkaa kultakin, paitsi kaksikertaista wa-
hinkon palkkiota. Ia olkoon myös saman sakon
haastella kieltty, että hajottaa aitaansa Sänki wai-
nioin ymbäriltä, ellei kaikki Naapurit ole siihen
suostuneet.

8. 17.
Ei mahda kenkään sulan aikana/ eli muutoin,

laskea Eläimiä yhteiseen Oraswainioon syömään,
ennenkuin Oldermanni on kokoon kutsunut Naa-
purit, ja he silloin hawaitsewat sen ilman wahin-
kota taitawan tapahtua. Joka sen muutoin tekee,
wetäköön joka kerta sakkoa 50 Kopeekkaa jokaitselta
eläimeltä, luin hän niin sisälle päästänyt on, ja
palkitkoon wahinkon arwion jälkeen.

§. 18.
Niinkuin se ei wähintä wahinkota matkaan saa-

ta, että Hewoisia ja muita eläimiä, kewäillä kuin



routa ou jo ulaasta lähtenyt, taikka smven aikana,
ennen kniu heinän teko alkaa, lasketaan yhteisiin
Luhtihin eloansa etsimään; niin tulee se ilman eri-
tyistä suostumista, peräti pois kielletyksi. Jos jo-
ku tätä wastaan rikkoo, wetäköön kultakin Eläimel-
tä, joka kerta yhden Ruplan sakkoa, ja palkitkoon
wahinkon kaksinkertaisesti. Jos se tapahtuu sen-
kaltaiselta, jolla näissä yhteisissä tiluksissa ej osaa
ole, tuomittakon hän kaksinkertaiseen sakkoon, ja mak-
sakoon wahmkon, niinkuin sanottu on. Jos pai-
men ajaa sisälle Eläimiä siihen jo mainittuun yh-
teiseen Luhtaan, sakotettakoon samoin ja istukoon,
ilman sttä, yhden Sunmmtain jalkapuussa.

8. 19.
Estämiseksi siitä, ettei Luhdat mahdaisi aiwan

tyynni järsittää ja tallattaa Syys aikana, josta
sanken suuri wahinko ja seuraawaisen wuoden kas-
won kaipaus seuraa, tulee kaikki syöttäminen yh-
teisissä Luhdissa ennen l:ä päilvää Syyskuussa kiel-
tyksi. Se joka rikkoo tätä wastaan, wetäköön sak-
koa 50 Kopeekkaa kunkin Eläimen edestä, kuin on
sisälle päästetty, ja olkon paitsi sitä welwoitettu E-
läimensä kohta ulosajamaan.

8. 20.
Niinkuin Suomaiset ja marjat Luhdat Eläiuten

syötöstä, joka ilman wahinkollista tallaamista ja
sotkemista ej tapahdu, kaikett turmeltuwat; sentäh-
den pitää Oldermannin, ynnä kylän Lautamiesten
kanssa, Syksyllä syynin kautta uloslatsoman ne Luh-
dat, jotka niin märkäperäiset owat, ettei ne ilman
wahinkota syötettää taita. Joka Eläimensä näin



aidattuun ja yhteydesä olewaisem Luhtaan laskee,
wetäköön kunkin Eläimen edestä sakkoa yhden Ruplan.

8. 21.
Jossa yksi eli usiammat Talon-asujamet owat it-

sellelis aidanneet enämmän taikka wähem»nän osalt
maastansa laitumeksi eli Haaksi ja joku tawatoin
ihminen sinne sisälle-päästää Eläimiä, wetäköön sak-
koa niinkuin 19:es 8- määrää. Siinä tapauksessa,
että hän sen tekee aitaamattomilla ulkotilustuksilla,
joissa ej hänellä osaa ole, wetäköön pnolta wähem-
män salon.

§. 22.
Koska Oldermanni taikka itse tarpeelliseksi löytää

eli muilta muistutetaan, että sitä ylönpalttista wet-
tä uloslaskea Pelloilta ja erinomattain kylwetyiltä
Mainioilta, joka lunten paljoudelta sinne on paisu»
nut, pitää yksi mies kustakin kattilakunnasta, siinä
kylässä, jonka tilukset tässä yhteydessä owat, määrä-
tyllä ajalla ja paikalla, samaa työtä toimittamaan
itsensä löydyttää. Joka sen laiminlyö, taikka pois
menee ennen kilin kaikki tämä työ täytetty on, we-
täköön sakkoa 50 Kopeekkaa, ja maksakoon paitsi sitä
Oldermannin ja kylän Lautamiesten arwion jällen
niiten palkan, kuin työn hänen edestänsä toimitta-
neet owat.

§. 23.
Dldermannin ynnä Naapurein kanssa, tulee wi-

susti peräänkatsoa, että kaikki saraat, sekä Mainiois-
sa ja Luhdissa, että Haoissa jaUlkomaissa, oikein pi-
detään, ylöspantuin rajailt ja raja paalujen jälkeen,
joiten wälttämättömästi pitää lnvestä oleman, niin



8. 24.

§. 25.

8. 20.

muodoin luin Puu paalut sekä pian mätänewät,
että taitamat huolimattomalta ja ilkiwaltaiselta
wäeltä pikemmin siirrettää.

Kaikki tarpeelliset Tiet tilusten sisällä, ja jotka
kylästä kylään juoksewat, pitää Naapurein waihel-
la jaettaman. Sitte pitäköön kukin tieosansa woi-
massa. Jos joku laiminlyö parantaa sitä Siltaa
taikka Tie-osaa, kuin hänelle jaettu on, sitte kuin
hän tiedon sai, että se on kelwotoin, eli hän Ol-
dermannilta siitä muistutettu on, wetäköön sakkoa 2
Ruplaa. Jos hän sittekkin olis niskuri, olkoon Ol-
dermannilla Kylän Lautamiesten kanssa walta, an-
taa palkan edestä parantaa sen paikan, kuin kel-
wotoiu on, ja sitte siltä hitahalta arwion jälkeen,
palkan, ynnä sakon kalissa, ulosottaa.

Gttei Luhdan nurmi mahtaisi ylön paljon tal-
laamisen ja polkemisen kautta turmelluksi tulla, pi-
tää niissä Luhdissa, joissa ej yhteistä kvlko- eli ajo-
tietä ole, jokaitselle oleman kieltty, matkustaa ke-
wäillä eli Syksyllä, silloin kuin routa ej ole maas-
sa; ja jos aidat senkaltaisten Luhtain ympärillä pi-
tää parattaman eli uudesta pantaman, niin pitää
Aidakset niihin wedettämän silloin kuin routa wielä
maassa on. Ei mahda myöskään kenkään niissä Luh-
dissa, joissa Tie on, tien siwua ajaa. Joka toisin
tekee, kuin sanottu on, wetäköön sakkoa jokaitselta
kerralta yhden Ruplan.

Kusa tawallinen on, että Naapurit johonkmm



määrättyyn paikkaan eli Umpiaitaan kylwäwät Her
llchensä eli Naurihinsa, ei pidä kenenkään sallia las-
tensa eli umitten mennä nonkkimaau palkknja eli
nauriita, keitaaksensa, waan jos se pitä sallittaman,
mahtaa siitä kaikille Naapureille sana annettaa, et-
tei yksi toisellensa wääryyttä mahda tehdä, eli Naa-
pureittensa peltoja potkia ja tallata. Se joka tätä
wasatan rikkoo, wetäköön joka kerralta sakkoa 20
Kopeekkaa, ja Wanhemmat joitten lapset tätä was-
tan nkkowat, maksakoot heidän edestänsä maillitun
sakon.

Kusa karjan Paimenta pidetän, pitää kylällis-
ten yhteisesti siitä sopiman, niinkuin he sen sowe-
liaisimmaksi ja parahaksi löytäwät; ja ei pidä yh-
denkään, jonka eläimet samalla maalla ja laitumella
käywät, karjan-paimenen pitämisestä itsiäns estele-
män, yhden Ruplan sakon haastella.

8. 27.

8. 28.
Huonetten rakennuksissa Pitää waarinotettaman,

ettei niitä koskaan raketa ylön liki toinen toistansa,
josta walkian waaroissa suuri wahiuko tulee. Ia
ei mahda kenkään uutta rakennusta eteensä ottaa,
ennen kuin Oldermanni ja Kylän Lautamiehet, yn-
nä Kylänmiesten neuwolla owat määränneet ne
paikat, joissa uämät huoneet taitawat wapahim-
min waarasta seisoa. Samoin olkoon kieltty, ra-
kentaa pian syttywiä Walkia-huoneita , niinkuin
Saunoja, Riihejä ja Paloja, kowin likin wäen pi-
haa ja Latokartanota. Joka tätä wastaan rikkoo,
olkoon senkaltaisen huolimattomuuden ja perään ajat



8. 39.

§. 30.

telemattomnuden tähden sakon alainen, Kahdesta Nel-
jään Ruplaan, sen jälkeen knin Oldennanni jaKy-
län Lautamiehet sen amaawat, paitsi wahinkon
palkitsemista, jos joku sen kautta kärsii; ja olkoon
welkapää ne ilman syynitä raletut huoneet soweli-
ampaan paikkaan siirtämään.

Niinkuin walkian wahinkon estämiseksi, lorkeim-
masti tarpeelliseksi halvattaan, että sawu-tomit wä-
hinnäkin 3 kertaa wuodessa puhdistetaan ja lakais-
taan, jonka ylitse Oldermannin pitää perään kat-
sannon pitämään, wetäkön se, joka tämän laiminlyö,
joka kerran edestä 20 Kopeekka sakkoa, mutta jos
siitä Nokilieska tulee, sakoitettakoon kahteen Ruplaan.
Ia loska pahoin tonnitettun muuraamisen kautta
walkian wahinkoita myös tapahtuu, niin Pitää, kun-
kin Huoneen haltian, erinomattain Leipmunein,
Riihten ja Sauuain pesäin rakentamisessa, niin muu-
rin tekemän, että se wähinnäkin puoli kyynärätä
seinästä eroitettu on. Joka toisin tekee, sakoitetta-
koon kahteen Ruplaan, ja paratkoon mitä puuttu-
waista on. Mitä Riihten liukkaisiin tulee, pltää ne
erittäin Oldermannilta katseltaman, ennenkuin E-
lot riihittäwiksi Syksyllä Riihiin sisälle pannaan;
jossa waarinotetaan, että Rautapelli eli laaka kiwi
jokaitsen Riihen Uunin suulla löytymän pitää, tu-
listen hiilten ja kipinäin estämiseksi, jotka walkian
waaran matkaansaattaa taitaisit.

lokaitsessa Talossa pltää 3:si Tikkapuuta, ja yh-
tä monda Keksiä ja Lyhtyä kelwollisessa tilassa pl-



dettämän. Jos joku tämän laiminlyö wetakoöll sak-
koa 50 Kopeekkaa kunkin Tikkaftuun, keksin jaLyh
dyn edestä kuin häneltä puuttuu.

8. 31.
Paljasta Soitto walkiata ej pidä kannettaman

huollesten »välillä, eikä myös Stallihin, Nawctta-
han, Latohon eli muuhun Ulko-huoneeseen, Ia
pitää myös kaikki Tupakin polttaminen näissä huo-
neissa oleman kieltty, niinkuin myös ulkona, wäen
pihalla ja Latokartanolla, loska kowa tuuli taikka
luiwa ilma on. Ei pidä myös walkiata sammut-
tamata ja kahtomata jätettämän Mallas huoneeseen,
Saunaan eli Pajaan. Joka toisin tekee, wetäköön
sakkoa 4 Ruplaa. Sama Laki olkoon Palkolliselle,
ja istukoon ilman sitä yhden Sunnuntain jalkapuussa.

8. 32.
Oldennannin ja Kylän Lautamiesten pitää kaksi

kertaa wuodessa, nimittäin Touko ja Elokuusfaa, ko-
ko kyläkunnassa katseleman kaikki walkian pesät, ja
ne kuin silloin löytään niin kelvottomiksi, että wal-
lian waara niitten kautta tulla taidais, Pitää Syy-
ni miesten antaman hajottaa, ja Omistaja saloi-
tettakoon yhteen Ruplaan. Samassa tilassa mahta-
wat he myös perään katsoa, että josa katot owat
niin wanhat ja lahot, että ne kewiästi taittuvat
syttyä, ne kohta parataan; ja wetäköön omistaja lai-
minlyömisensä tähden yhden Ruplan sakkoa.

8. 33.
Jos joku Kylänmiehistä hawaitsis jotakin, joka

ei ainoastans olis sowelias, waan myös tarpeellinen,
Kylän ja Taloin eduksi, pitää Oldennannin kokoon



kutsua kaikki Naapurit, ja siitä heidän kansansa kes-
kustella. Mutta jos niin tapahtuis, että suurinosa läsnäolewista siihen päätökseen seisahdais, ettei
he tätä parantamista tahdo päiillens ottaa, jonka
kautta sen oikein ajattelewaisen ja hywäntahtoisen
hywä aikomus estetyksi tulis, olkon hänellä wapa-
us, ulkokylänmiehistä ja Naapureista kutsua 3 ym-
märtäwäistä ja toimellista maanmiestä, ynnä jon-
kun kirjoitukseen harjaantuneen miehen kanssa, Syy-
niä jakatselemusta pitämään; ja jos silloin löytään,
että Naapurit Kylässä ilman oikiata syytä owat a-
fettanet itsensä sitä wastaan, luin kylän hyödytyk-
setst ja parantalniseksi olis tarpellinen ollut, wetä-
köön jokainen, kuin tämän tehnyt on 2:si Ruplaa
sakkoa, ja olkot ilman sitä welkapäät, maksamaan
niitten waiwan, jotka syynin ja katselemisen toimit-
taneet owat; ja tehkööt Mekin kohta ja niin pian
kuin mahdollinen on, sen työn, jonka se hywin a-
jattelewainen neuwonut on.

8. 34.
Jos. sitte kuin Oldermanni on Naapurit kokoon

kutsunut, ja he owat keskenäns sopineet siitä työs-
tä, kuin he silloin alkaa tahtowat, mikä hywänsäse olla mahdais, joku kyläkunnassa löytyis siinä
wedäperäiseksi, ja huolimattomaksi,
jonkakautta ne muut tulisit töissänsä estetyiksi, niin
ej pidä heidän oleman welkapäät odottamaan sitä hi-
dasta, waan olkoon heillä wapaus työnsä päättää,
ja huolimattoman osan siinä myös toimittaa; ja
syyttäköön tämä itsiäns siitä wahinkosta, kuin hänsen kautta tulee kärsimän; jota wastaan hänen taik'



ka muulla työllä eli kohtuullisella maksella, Older-
mauni» ja kylän Lautamiesten arwion jälkeen pi-
tää muitten Kylänmiesten waiwan palkitseman; we-
täköön myös sakkoa 4 Ruplaa
tähden; mutta jos joku muu työteliäs ja toimikas
Asujan kylässä jonkun kohdanneen hädän eli köyhyy-
den taikka muun woimattomuuden tähden, ej jou-
duisi yhtähaawaa täyttämään töytänsä, niinkuin ky-
län hyödytys ja tarwes waatii, nautitkoon apua
Napureilta.

§. 35.
Niissä kylissä, joissa Voställi Taloja on, pitää

niitten Haltiain eli Asujain welwoitetut oleman, että
samoin kuin muut maanwiljeliät, olla kuuliaiset ky
länoikeudelt päätökselle, kaikissa kuin tämä Kylän-

. Asetus säätää.
8. 36.

Ei mahda yksikään koturia eli jotakuta huutoin
alaista wäkeä tiluksillensa wastaanottaa, ennenkuin
Naapurit siihen suostuneet owat. Jos sen joku tekee,
wetäköön sakkoa 2:si Ruplaa, ja olkoon kuitenkin wel
kapää senkaltaista wäkeä pois toimittamaan jos ky-
lälliset sitä anowat ja päälle seisomat. Ellei hän
tästä ojennusta ota, sakoitetaan hän jokaitselta ker-
ralta kaksinkertaisesti, siksi kuin ojennus tapahtuu.

8- 37.
Kuka ikänäns Henkilmvussa päällensä antaa kir-

joittaa jonkun naimattoman eli lapsettoman nai-
neen Trengin eli Piian, jotka ej ole hänen jokapäi-
wäisessä työssänsä ja edeskatsotut häneltä elatuksella
ja huonehella. hänen omilla tiluksillansa, wetäköön



sakkoa kaksitoistakymnmttä Ruplaa, ilman sitä kuin
Vati säätää. Ia on se Oldermannein »välttämä-
töin wclwollisuus, kulin kylänsä puolesta Henkilu-
wuli kirjoituksessa tarkasti wartioita, ettei epäjär-
jestys tässä tarkoituksessa mahda waarinottamata
jätettää.

8. 38.
Ilman kaikkein Kylänmiesten yksimielistä suostu-

mista ej o!e kellenkään sallittu, että wartionsa ala,
eli palwelukfeensa ottaa yhden personan, joka ilki-
waltaisuutensa ja laiskuutensa tähden taikka Heuki-
luku kirjoituksessa on tullut irralliseksi (Lösdrifwa-
riksi) ylöspannitksi, elikkä myös Kruunun Palweli-
oilta niinkuin senlaatuinen Pitäjästä poislähetetyksi.
Joka toisin tekee, wetäkdön 20 Ruplaa sakkoa ja ol-
koon kuitenkin welkapää senkallaistlt persoonan ky-
läkunnasta poistoimittamaau.

8. 39.
Jos kyläkunnassa ilkiwaltaisia ja laiskuuteen tai-

puileita persoma löytyisi mistä säädystä hywänsä,
jotka Kylän Oikeudessa Kylänmiesten stlurimmalta
osalta, tum nlyös Pappeudelta ja Kruunun Pal-
welioilta yhtäpitäwäisesti todistetaan senkaltaisiksi,
pitää ue Oldermanllilta kiiluii otettaman ja Kruu-
nun Palweliaiu kautta Halien Keisarillisen Majes-
teetinsä Käskynhaltian tygo läänissä lähetettämän,
joka heitä tuomitsemisellansa sodall palwellukseen eli
yhteiseen Kruunun työhöön tonvotaait pitawäll. sen
hywän tekewäistn huolen, tilin Asetukset ja yhtei-
nen watuus waatiwat.



Sm estämiseksi, ettei Taloin omistajani Metsät
welwottomain ihmisten wäklwallan kautta, jotka har
joittawat lnwatointa Potaskan polttoa ja Tärpä-
tin keittoa, ej mahdais häwitettää, niinknin myös
että poispoistaa syyt Metsän walkioihin, on sejo-
kaitselle sekä maaliomistajalle, että hänen ala kuu-
lmvaisiNelifa kieltty, että sekä Metsässä polttaa tuh-
kaa, ja kotoila keittää Potaskata, kuin myös että
koota Pihkoja ja siitä walmistaa Hartsia ja Tär-
pättiä, enuenkuin hän Pappeuden kautta kirkossa
on antanut tämän aikomuksensa julistaa, ylösan-
tain paikan, kussa hän aikoo Tuhwan eli Pihkain
fokoomiseli toimittaa. Samoin ej ole kcllätään oi-
keutta Potaskaa eli Tärpättiä keittää ostetusta tuh-
waöta eli Pihaasta, enueukilin häil siitä on wa-
kuutettu, että tämän tuhman polttaminen ja Pih
kain kokoomme» on tapahtunut tässä eteeukirjoite-
tun kllnlutuksen jälkeen, siltä joka senkaltaisia ka-
luja myyskeutelee. Jos jonkun tykönä, joka edellä
mainitulla tawalla ej ole oikeuttansa kaluhunosot-
tanut, löytyy Potaskaa, Pihkoja, Hartsia eli Tär-
pättiä, olkou kaluausa paitsi, joka edeesantajalle
tykö-lankee, ja jättäköön kylän Oldermanni, ynnä
Lautamiestensä kanssa, sille joka päällekantaja on,
kaiken awun, että se kieltty kalu omistajaltansa
poisotetaan, koska he siitä pyytyiksi tulewat. Jos
Oldermanni eli Kylän Lautamiehet tämän kaltai-
sessa toimituksessa häpiällisilla sanoilla eli tapeluk-
sellä lohdellaisin, »vetäköön rikollinen sakkoa, niin-
luin 47: S §:i täällä jälistä säätää. Kesä- Heinä-



Elo- ja Syyskuusa on kaikki Tuhwan poltto awo-
jomessa Metsässä peräti kieltty, 20 Rublan sakon
haastella, ja kalun poisottamisella.

8. 41.
Mutta niinkuin ne hvödyllisimmätkin Asetukset

ja sowinnot hllvneenhallituksessa owat sallien wä-
hän byödyttäwaisct Maanknunan Asuwaisten toti-
sen hyödyit ja menestyksen edesanttamiseksi, ellei
tarkkaa ja wilpitöintä perään-katsantota siitä pide-
tä, että hywät tawat ja Christillinen meno kylis-
sä ja huonetkunnissa waarinotetaan; niin owat Ol-
dermannit ja Kylän Lautamiehet welwoitetut, ku-
kin Läänlssansä rehellisellä kiiwalldella, tässäkin pääl-
lekatsannossa hywän järjestyksen ylitse walwoa.
Tästä johdatnksesta, jos joku suurempi eli »vähem-
pi rikos Kyläkunnassa on tapahtunut, yhteisen eli
erityisen wakuuden, niinkuin myös hywän järjes-
tyksen estämiseksi, huolda pitäköön Oldermanni ja
Kylän Lautamiehet, että kohta, kiireheSti pidettä-
wän tutkistelemuksen kautta rikoksen totisista asi»
anhaaroista, pyytää estää, ettei rikoksen alainen
wääräin edeSantoin ja nutten juttuin kautta tai-
dais edespäin työlähämmäksi tehdä rikoksen ilmei
saamista ja selitystä. Oldermannilla on myös wal-
ta sitä epäluullon alaista kokoonkutsntun Kylän Oi-
keuden eteen wetää, ja silloin likemmin rikoksesta
tutkia.

8. 42.
Se Perheenhaltia, joka sallii juopumusta jakort-

tipeliä huoneessansa harjoitettaa, wetäköön sakkoa,
ilman siitä luin Laki säätää, 4 Ruplaa, josta puo-



li tykölankee edesantajalle, ja toinen puoli jaetaan
niinkuin seurawaisessa 53: a §:fa määrätään. Se
kuin korttia pelaa, »vetäköön sakkoa 2:si Ruplaa,
paitsi laillista sakkoa.

§. 43.
Kaikki Hyppy-kokoukset Paaston aikana, niinkuin

myös suurina Juhla- ja Rukous päiwiuä, owat
peräti kieltyt; mutta jos joku toisilla ajoilla tah-
too senkaltaisia Hyppy kokouksia pitää, niin ej mah-
da se hänelle kieltty olla, amoastans että hän waa-
nnottaa l:st että Kirkkoherra Eniäkirkkolla, ja Kap-
palainen Kappeleissa, ynnä Kyläkunnan Oldmnan-
nin kanssa, siitä edeltäpäin saawat tiedon, 2:si että
hän kutsuu kaksi hywäksi tnttua, järjestystä rakas-
tawaista ja edellänminitussa tilassa santalla ylös-
annettua miestä, taikka Oldernianni-Oikellden jä-
senistä, eli Kirkon kuudennus miehistä, jotka Hy-
pyn loppuun saakka läsnä owat, ja perään katso-
wat, ettei sopimatointa menoa, joko Niinan myy-
misen kautta eli muutoin sen alla harjoitetuksi tu-
le; ja 3:si, että Hyppy Sunuuntai-päiwinä ej saa
aljettaa ennen kello 6 jälkeen puolen päiwän, eikä
pitkitettää edemmä kuin kello i 3 yöllä. Tästä sää-
tämisestä owat kuitenkin Häät eroitetut.

8. 44.
Siinä tapauksessa, että Kromvaamista, Tappe-

lusta eli muuta senkaltaista pahaa menoa tapah-
tuis Hyppy-kokouksessa, pitää se paikalle kutsutuil-
ta Peräänkatsantomiehiltä 30 Ruplan sakon haas-
tella, wupymätä ilmoitettaman, niin hywin Kirkko-



herralle Gmäkirtkolla, eli Kappalaiselle Kappeleissa,
kuin Kruunun Nimismiehelle Pitäjässä.

8- H5.
Jos joku yhteisestä kansasta huoneessansa sallii

Hypyn, ilman että waarinottaa ne 43:ä §:a mää-
rätyt eteenkirjoitukset, wetäköön salkoa 30 Ruplaa.
Puolta wähempään saloitettakoon se, joka tässä ti-
lassa Pelimannin palwelusta tekee. Niistä tässä
ja 44:ä §:a määrätyistä sakoista tykölallkee puoli
edesantajalle.

§. 46.
Sen suuren wahinkon estämiseksi, joka matkaan-

satetaan, ej wähemmin Perheenhaltioille kuilt Pal«
kollisille, Palwelia-wäen niin kutfuttuin Fri-Maa-
nantain pitämisen kautta, tulee tämän kautta sää-
tyksi, että se Isäntä, kuin jonakuna arki- eli työ-
päiwänä sallii toisen miehen palkollisen pidem-
män ajan huoneessansa wiipyä, luin tarpeellinen
on sen käskyn toimittamiseen, kuin hänen Isäntän-
sä on taitannt hänelle antaa, pitää edesannon
päälle, oli se kelta hywänsä, Kylän Oikeudessa jo-
ka kerta sakoitettaman kuuteen Ruplaan. Ellei Pal-
kollinen tottele yhtä todistettua muistutusta ja käs-
kyä mennä kotia, wetäkööu mainitun l»:en Ruplan
sakon, ja istukoon yhden Summntain jalkapuussa.
Tästä sakosta tykö-lankee puoli edesantajalle ja sen
toisen puolen kanssa menetellän niinkuin tulemi-
sessa 53: a §:a eteenlirjoitetaan.

§. 47.
Kaikki sakot kuin tämän Kylän-Asetukseu jälkeen

owat määrätyt ja Kalan Oikeudessa tuomitut, pi-



tää Kylän Lautamiesten syypäiltä nloSottaman, ja
jos se, joka sakkoon lanketettn on, kieltää sitä koh-
ta maksaa, niin olkoon heillä walta ottaa wasta-
hakoiselta pantin, ja panna hänen eteensä määrä-
iyn ajan, jonka sisällä hän sen mahtaa lunastaa;
joS häll sen laiminlyö, niin tulee Pantti enämmin
tarjowaiselle, julkisen uloshuudon kautta myytäwäkst,
ja mitä ylitse jää hinnasta, sittekuin sakko makset-
tu on, hänelle takaisin malsettawaksi. Jos jokn o
lis, niin ajattelematoin, että hänltainkallaisen toi-
mituksen alla, sopimattomilla sanoilla louklais nii-
tä, jotka tämän ulosmittauksen toimittawat, sakoi-
tettakoon häll lahteen Ruplaan. Jos joku heitä
lykkii eli sysii, wetälöön sakkoa neljä Ruplaa; mut-
ta jos siinä tnlee werihaawa, wetäköön stntähden
sakkoa erinäistöti Lain jälkeell.

8- 48.
Se joka on tytymätöin jonkun Kyläkunnan Oi-

keuden päätöksen kanssa, on oikeutettu, sittekuin hällsen Kylän Oikeuden edessä on ilmoittanut, ensi tu-
lewassa Kihlaknnnan Olkeudessa, walituksen sen y-
litse edestuoda. Ia tämmätköön Riita Kumpanin
sa, ilman että, Kylän Oikeuden jäsenitä Tammilla
waiwata, ellei erityiset syyt siihen johdatusta anna.
Jos joku laiminlyö, ensi keräissä sen jälken, kuin Ky-
län Oikenden päätös lanketettiin, asiaa Kihlakun-
nan Oikeuden eteen wetää, olkoon hän oikeuttansa
paitsi, edespäili mainituu päätöksen ylitse walittaa.

8- 49.
Koska kaikki Laki ja asetus ilman noudatusta on

turha; sentähden, ja sen edesauttamiseksi, että ta-



mä Kylän-Asetus tarkasti tulis jälkeeneletyksl, pi-
tää Ilmajoen Pitäjään walitut Olderlnannit, kut-
sumisen päälle Pitäjän Kirkkoherralta, kerran wuo-
dessa, kokoontulla, yhdistetyllä nemvolla Pitäjän
Sääty Persoonain ja nmitten rehellisten miesten
kanssa, keskustelemaan kaikenkaltaisista Pitäjän a-
sunnoista, eduista ja hyödytytsistä, niinkuin myös
hywästä järjestyksestä ja hywäin tapain edesautta-
misesta.

8. 30.
Tässä joka wuotisessa Olderinannin kokouksessa

pitää tarkasti tutkittaman, kuinka muodoin kaikki
Oldermannit welwollisuutensa jälkeen o:vat wirkan-
sa täyttäneet. Ia jos silloin haawaitaan, ja yhtei-
sesti tuttu olis, että joku heistä lässä olis ollut hi-
das ja laiminlyöpä, pitää häll Asianhaarain jälkeen,
taikka sakkoon lauketettaman, wiidestä Ruplasta kah-
teenkymmeneen Ruplan Mi, joka Waiwasten kas-
salle tykölankee, eli myös soweliaisten manausten
kautta waroitettaa welwollistillttallsa edespäin suu-
remmalla tarkkaudella täyttäulääli.

8- 5l
Se Oldermanni, joka ilma.i edesaunettua laillis-

ta estettä tästä yhteisestä Oldermauuin kokouffesta
poissa on, wetäköön sakkoa 4 Ruplaa Waiwaisille.

8. 52.
Kaikki tässä Kylän-AsetukseSsa, ulospalltut, ja

KejsarillistSsa Vauko Assignatiolieissa määrätyt sa-
kot jaetaan (niitä paitsi, joista ennen tätä toisin
säätty on) senkaltaisella tawalla, että Oldermaitlli
ja Kylän Lautamiehet, paremman perään katsaw



non woittamiseksi, ja että sen kautta Kylan-Asetus
jälkenelettäisin, nautitsewat niistä heidän kyläkun-
nassansa lankeewista Sakoista puolen, nimittäin Ol-
dermanni yhden neljännen osan ja kumpikin Lau-
tamies yhden kahdeksannen osan, ja se toinen puoli
pitää Pitäjän miesten yhteiseksi hyödyksi wiljeltä-
män, sillä tawalla, kuin Oldermannit yhteisissä ja
49:ä §:a käsketyissä kokoutsissansa, päättäwät. Ne
kootut Sakko-rahat pitää tallellettaman kultakin Ky-
län Oldermannilta, joka on welkkapää niiten edes-
tä wuosittain tilin tekemään, muitten Kylän mies-
tensä edessä. Ia pitää tämä niitten ylitse las-
kettu, ja Kylän miehiltä oitiatsi todistettu Räknin-
gi myöskin yhteisissä Oldermannein kokouksissa näy-
tettämän, että oilia summa niistä Pitäjän yh-
teiseksi hyödytykseksi määrätyistä Rahoista, korwaan
pidettyä yhteisten Oldermannein Räkningein kans-
sa, mahtais käsitettää. Ia pitää Oldermannein
näihin yhteisiin kokouksiin myötänsä ottaman senosan sakkorahoista kuin Pitäjälle lankenneet owat,
ja jotka siihen walitulta mieheltä määrättyyn tar-
peeseen tallelletan.

8. 93.
Kaikki ne Sakko-rahat, jotka rikolliseksi tuomitun

tykönä ei taida ulos käydä, pitää työllä wuoden
Markegongin jälkeen ansaittaman sen tykönä kylä-
kunnassa, kuin yldermanni mä.ärää.

Päätökseksi
wlee tämä Kylän-Asetus, woitetun wahwistuksen
.alleen, ja sitte kuin se on Suomen kielelle kässtty,
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präntättäwälsi, että ainakin kukin Talollinen siitä
mahtaa saada Eksemplaarin. Ia pitää kustannus
siihen sawuluwun jälkeen ulos käymän, ja itstkul-
takin Talon haltialta maksettaman tapahtuneen
jaon jälkeen.

Edellä käywäinen Kylän-AsetuS on laillisessa
Pitäjän kokouksessa Ilmajoessa ylösluettu ja kaik-
kein osain puolesta hywäksi löytty; Joka tapahtui
Ala Rannan Talossa Lahden Kylässä s. !9:ä p.
Toukokuussa 1821.

Nrio Z?loBteruB.

8«l. Nllnellez» ottu ?. Hl»>l,!w2n.
Petter Niel,. Xnkm».

8l»m. ?ev»l»»nen. X»^!iu>i.
Drik Xoivlsto. 8<«!»m. s<,kiz)!!.

Xilitiiii. ,l,um. /ol!s>pi.
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Registeri.

Aita: pitää woimaSsa pidettämän, §. 9, io. Jo-
ka toisen miehen Aidan särkee, §. 11. Yhteis-
ten kylwöwainion aita, z. 16. Aita Syyni,
8. 9.

Boställi: Sen omistaja pitää totteleman Kylän-
Afetusta, 8. 35.

Frimaanantai: §. 4«.

Haka: joka siihen welwottomasti Eläimiä pääs-

Henkiluku: joka siinä päällensä kirjotuttaa welwo-
tointa wäkeä, B§. 37, 38.

Hernes: niitten noukkiminen, 8- 26.
Huoneen-rakennus: 8- 28. Joka ilman Older-

männin fyynitä huoneeil-rakentaa, §. 28.
Hyppy: milloin ja millä ehdolla se on luwalli

nen, ja milloin kieltty, 88- ä3, ä5. Jos siinä
sopimatointa elämätä pidettään, 8. 44.

Ilkiwallaisista ja laiskoista 88- 38, 39.
Juopumus: joka sitä huonessansa sallii, §. 4?.
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Kapula (Kylän): jos ej sitä oikein kuljeteta, z.
4. Jos se latoo, 8. 4,

Keksiä: pitä 2:si löytymän Talossa, 8 3n.
Kortti-peli: joka sitä huoneessansa sallii, §. 42.

Joka korttia pelaa, 8- 42.
Koturi: sen Vastaanottaminen, §. 36.
Kyläkunnan.kokous: joka siitä poissa on, §. 6.

Joka siinä sopimattomasti itsensä käyttää, §. 8.
Kylanmiehet: jos he syyttä asettamat itsensä tar-

pellista asiata wastaan, 8- 33. Jos yksi eli
toinen on wedäperäinen täyttämään mitä pää-
tetty on, 8. 9, 10, 14, 24, 34.

Laiskasta ja ilkiwallaisesta: »väestä, 88- 38,39.
lautamies (Kylän): Joka kylänkokouksesta poissa

on, 8' 7. Jos häntä pahoin kohdellaan, 88- 8,
40, 47.

Luhta: joka yhteiseen Hewoisia taikka Lehmiä si-
sälle laske, 8- 18. Milloin niissä kaikki syöttö
on kieltty, 8- t9. Kulkn niissä kvin ej routaa
ole, ja tien sttvua, kieltty, 8- 25. Tuomainen
ja märkä Luhta ja sen syöttö, K. 20.

Lyhtyä: pitää 2:si löytymän talossa, 8- 30.
Lösdriiwari: 8- 38.

M.
Muuraaminen: kuinka se pitää toimittaman, 8.29,

Nauris: Niitten noukkiminen, 8- 26.
Noki Lieska: Koska se tulee, 8- 29.
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Oja: pitää woimassa pidettämäu, 8- 14. Kussa
Raja Naapurein tilukset kohtaawat, 8. 14. Jo-
ka siihen padon panee, 8- 15.

Oja Syyni: 8- 13
Oldermanni: jos hän on jaäwin alainen, 8- l.

Jos ej hän »virkaansa wastaanota, 8- 2. Jos
hän kylänkokouksesta poissa on, §. 7. Jos hän
on hidas ja laiminlyöpä, 8. 50. Jos hän yh-
teisestä Oldermannein kokouksesta poissa on, 8-
51. Hänellä on walta kokoonkutsua Kylänmie-
het, §8. 3, 5, 33. Ia rikoksista tutkia, 8- 41-
Saloista pantin ottaa ja sen myydä, 8. 47.
Antaa puutokset parata, 88- 9, 24. Pitää syy-
nätä suomuiset ja marjat luhdat, 8> 20. Sa-
moin tilat uutten huonetten rakennukseksi, 8- 28.
Ia Sanm-tornit ja Riihten kiukkaat, 8- 29.
Ylipään Nalkia pesät ja katot, 8- 32. Pitä
Henkiluwussa saapuilla olla, 8- 37. Jos hän-
tä pahoin kohdellaan, 88- 8, 40, 47. Pitää
hywäin tapain ja hywäu järjestyksen ylitse wal-
woa, 8-41.

Oldermannein yhteinen kokous: kerran wuodes-
sa, 88- 49, 50. Joka Oldermauui siitä pois-
sa on, 8- 51.

Paimen: jos se yhteiseen Luhtaan Itikoita sisälle
laskee, 8- 18. Sen pitäminen, 8- 27.

Palkkuja: niiden noukkiminen, 8- 36.
Pihkain: kokoomisesta, 8> 40.
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Potaskan: Poltosta, 8. 40.
Pelimanni, 8. 45.
Peräänkatsantomies Hyppy-tiloissa: sen wel-

wollisuus, 8. 44.

Naja-paalllt: pitää woimassa pidettämän ja liwes-
tä oleman, 8-23. ,^^'

Niihi: miukäkallaiset kiukaat niissä Pitää oleman,
8. 29.

Sakot: kuinka ne jaetaan, 88- N, 40, 43, 45,
46, 50, 52. Koska ja kuinka ne työllä piM
ansaittaman, 8- 53.

Sawu-torni: pitää puhdistettaman, 8- 29.
Soitto-walkiata: ej pidä kannettaman, K. 31.

Tie: pitää jaettaman ja puutokset parattaman,
K. 24.

Tma-pllUta: pitä 2:si Talossa löytynlän, K. 30.
Tupakin polttaminen: kicltty, K. 31.
TytylNätöin: joka Kylän Oikeuden ylitse walit-

taa tahtoo, K. 48.
Tärpätin: keitosta, K. 40.

Ulko-tilnkset: joka sinne päästää Eläimiänsä jo-
sa hänellä ej osaa ole, K. 21.

Wainio: joka yhteiseen Eläimensä sisälle las 5
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sitte kuin kylwetty on, A 16, <7. Wesi siel-
tä pois laskettawa, K. 22.

Walkiata: ej pidä kahtomata jätettämän, K. 31.
Wedäpeminen: W. 9, 10, lä, 24, 34.
Weräjä: pitää woimassapidettämän, K. 12. Kuin-

ka se talwitiellä pitää tukittaman, K. 12. Mis
sä weräjä on kieltty, K. 12. Joka luwatto-
man weräjän tekee, K. 12.

Wefi: poislaskettawa wainioista, §.22. Joka
siitä työstä ennen aikaa pois menee, §. 22.





B» ')



X65 >^/7"




