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Hallitus Sääntö Päätös.
Sittekuin Lapuan Pitäjän Asukaat, yh.
telsesä Pitäjän Kokouksesi» 2:na päitvänit
Syyskuusa sisälle olewanawuonna,yefimie>
lisesti owat sopineet erinäisten Hallitus
Sääntöin ottamisesta, sekä järjertyksen ja
siiwon pitämiseksi, että myös niitten mo«
nellaisten pahennusten estämiseksi, joitten
kautta rauha ja yhteinen lewolltsuus tuo
tuostakin Pitäjäsä owat pilatut, jaowat
mainitun suostumuksen minulle lvahlvis»
tettawaksi jättäneet, olen minä asianomain»sille jälkeenelettärväkst säätänyt tasa sev»
raawat:

§. l.
Niitten määräysten waärinottamlsek'

si, jotka owat Pitäjälle wahwistetusa Ky«
län Asetuksesa, jarauhan ja järjestyksen pi«
tämtseksi Pitäjäsä, pitää kusakin kyläkun-nasa oleman yksi kylän Päällysmies ja
kaksi Apumiestä, päällysmiehelle apuna/
jotta yhteisesä Pitäjän kvkouksesa walitaan



niistä kyläkunnan Talon Isännistä, joil»
la tietään oletvan todellinen ja silwokäy»
tös. Jos kuoleman tapauksen, poismuut»
tamisen, pahan köytöksen eli muun laitti»sen syyn kautta kylän Päällysmies eli
Apumlehet jouttuivat wlrastansa erotet»
tawikst, niin ilmotetaan se Päällysmie»
heltä eli, jos lvalitus on sitä wastaan,
joltakin kylänmiehistä Kirkoherralle Sen»
rakunnasa, joka toimittaa uuden walitte>
misen. Päällysmiehen poisollesa, jos sitä
wastaan tulee kanne, jos sillä on laillt-
nen este eli wiran awoinna ollesa, owat
Apumiehet sen fiasa.

Päällysmies jaapumiehet, jotka näin
owat walitut, eiwät saa ilman laillista
estettä olla rupiamata tähän wirkaan, eli
laimin lyödä mitään siitä mitä siinä hei-
dän welwollisuuteensa tulee kolmen hopla
Ruplan sakon haastella.

§.2.

Kylän Päällysmiesten ja Apumies»
ten welwollisuus on, aluskunnasansa to>
della pitää järjestystä ja siiwoa, tarkasti
tiedustella kaikkia rikoksia jawikoja, joisa
elettänee ja kohta Kruunun Palmelialleilmottaa tarkalla edesannolla kaikista rl«



kokseen osallista ja asian selitykseen kuu»
lumista.

Niitten pitää myös kattoa perään,
etts Pitäjän kokouksen Päätökset 26-sta
päitvästä Loka kusa »8,8 ja »7 pälmäs»
ts Touko kuusa Läänin Hallttuk-
selta mahmistetut, edellinen 12 palmana
Touko kuusa 1819 koskema kieltoa palkol»
lisille ämapäisesti erauta palmeluksestansa
ennenkuin laillinen muuton acka sisällck
on eli pitemmältä, kuin tulee, sinä atka»
na poisolla otetusta palmeluksestansa,
niinkuin isännillekin sitä sallia, ja jälkim-
mainen Päätöksen kautta 25 päimänct
Elo kuusa jonka kautta määrätään
edcsmastaus niille, jotka tarpeeta, omis,
tajan luwata ottawa toisen hewosia rat>
tastaaksensa ja ajaaksensa, eli antalvat
luwan semmosen sopimattomuuden barjot»
tamiseen, tulemat oikeen jälkeeneletyiksi ja
tvaartnotetuiksi, ynnä tähän alle sisälleo»
tettuln eli muitten Pitäjälle jo ulosan»
nettuin eli toiste ulosannettamain Halli»
tus Sääntöin kanssa; että Henkiluguisa
kalkki, jotka kyläkunnasa asumat ja oles-
kelemat, tulemat oikein ilmiannetuiksi ja
ettet ketään oteta kyläkuntaan, ennenkuin
niitten Pitäjään muuttamiseen on laillt»
sesti suostuttu; ettet kukaan saa, sen edes-



«vastauksen haastella, jonka laki määrää,
antaa päällensä hengille kirjoittaa palkol-
lisia/ jotta ej oikein pidetä palmeluksesan»sa, ja ruualla ja asunhuoneella waruste-
ta; että kukin wafituisesti asuu ja työtä
tekee ntisä paikoisa, joihin he owat hen-
gtlle kirjoitetut, elwiltkä saa työttömyyde-
sä eli irstaisuudesa ympäri juoksennella,
josta kaikesta pitää aluskuntaan kuulu-
walle kruunun palwelialle ilmoitettaman,
että rikoksen alainen tulisi saamaan laillt-sen rangaistuksen. Niin pitää myös ky-
län Päällysmiehen ja apumiesten tarkas-
ti peräänkattoa ettei trtanaiset ja tunte-
mattamat henget satsi tilaa kyläkunnasa
säilytettää ja oleskella, ja, jos semmosia
hawaitaan/ ne kohta kruunun Nimismie-
helle ilmi antaa eli, jos ne owat syystä
epäluulon alaisia, ne talteen ottaa, ja wii-
lvyttelemätä Nimismiehen haltuun laittaa.

§. 3.

Jos kylän Päällysmies eli apumie»
het/ tappelun eli muun fiiwottomudeMlla,
tahtowat apua kyläkunnan Isänniltä jär»
jestyksen laittamiseksi, olkoon kukin isäntä
welwollinen sitä apua antamaan/ kolmen
hopia Ruplan sakon haastella.



§.4.

Ittekunkln tulee antaa kylän PM-
lysmtehelle ja apumtehille, heidän wir>
kaansa toimittaisa, welwolltnen kunnla.
Joka sitä wastaan rikkoo, sakotettakoon
wtidestä3ymmenestii kopetkasta aina kol«
meen Ruplaan hopiasa, sen jillkeen kuin»
ka rikos on. Sama laki olkoon sille, jo»
ka yhteisesä kylän kokouksesa sanoilla eli
käytöksillä hätvyttömssti tttensä käyttää;
mutta se, joka tvaroituksella ei anna oi»
kasta ittlsnsä, waan pilaa sen järjestyk»sen ja rauhan, joka kokouksesa on tarpeet»
linen, eli sinne tulee juowukfisa, mahtaa
Päällnsmieheltä eli siltä, joka sen fiasa
on, kohta kokouksesta poiskäskettää, ja pt«
tää rikos, ynnä läsnäolleitten, kelpaawaln
tvierasten miesten kanssa, sitten NimiS»
miehelle edesannettaman, Tuomioistuimen
edesä laillisesa järjestyksesä päällekannet'
tawaksi.

§. 5.
Koska yhteinen laki jo määrää edes»

«vastauksen tvaromattomasta walkian pi«
telemisestä, niin hywin halmeita polttaisa,
kuin muuton ulko ilmasa ja kyläin sisäb
la, olkoot Pitällysmiehet ja apumiehet



welwolliset tvaara nmlkian ja niitten wa<
hinkein estämiseksi, jotka siitä kylänmle»
bille saattamat tapahtua, tarkasti perään»
kattomaan, ettei mikään rikos, siihen kuu»
tulvia asetuksia ivastaan, mahda edeswas»
taukseta jäädä, waikk'et wahlnkotakaan
tapahtuisi. Sentähden pitää ittekukin, jo«
ka ulkona huonetta pitää tvalkiaa muusa
kuin lyhdysä; joka tawataan pihoilla, stal>
llsa, nawetasa, ladosa eli muisa ulko huo«
neisa tulikekäleellä, väretsoitollaelimuul»
la semmosella, jättää walkian sammutta»
mata eli ilman tarkkaa peräänkattomlsta
riiheen, saunaan, pajaan eli ulkona maal»
le; joka polttaa tupakkia stallisa, naweta>sa eli ulkohuoneisa, joisa eläimen eloa eli
muita palamia aineita pidetään ja ilman
sitä kotvan tuulen eli pitkän poudan aja!»
la ulkona huonetta, olkoon asuma» eli tar«
ha«pihalla, laitettaman lailliseen edeslvas»
taukseen, ja, jos Lain säännöt eitvät sowl
joka kerralta sakotettaman yksi Rupla ho>
piasa.

§. 6.
Pltäjänmiesten suostumuksen jälkeen

7 pättvänä Syyskuusa '822, joka 2 M»wänä lonlu kuusa samana wuonna on
Läänin Hallitukselta wahwlstettU/ tulee



Päsllysmiehen ja apumiesten, jota wuosi
ennen riihten puimista/ pitää katselemus
riihten ja rllhi pesäin yli/ joitten silloin
pitää olla täydellisesti kelpaatvina, jos
palon apua kärsityn palo tvahingon edes»
ta tahdotaan saada. Samatl pitää Tou«
ko kuusa joka wuosi kaikki tvalkian pito
paikat ja tornit katsottaman ja waadltta«
maN/ että kaikki niisä löylyt wiat lyhyen
määrä» ajan sisällä korjattaisiin/ ennen»
kuin niisä tvalkiaa saadaan pitää/ wliden
hopia Ruplan sakon haastella; ja mahde»
taan se lvalkian pitopaikka/ joka kattel»
mus miehiltä niin huonoksi hawaitaan,
että walkian waara siitä pian saattaa ta>
pahtua, kohta kelpaamattomaksi tehtää.

Samalla kerralla pitää kaikki tornin
piiput olla tarpeeksi siiroottuina ja katotasuma pihan ympärillä ja sitä liktnns
olewatn huonctten puhtaiksi lakastuina,
kolmen hopla Ruplan sakon haastella fil»
le, joka sen laiminlyöpi.

§. 7,
Se elikkä ne työtstekemästs kansas»

ta, jotka/ ilman laillista ja tarpeellista
asiata/ kello kymmenen jälkeen ehtoolla
i:ftä päiwasta Touko kuusa >:seen päi»
wään Syyskuusa, ja kello yhdeksän jäi*
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keen ehtoolla muulla ajalla wuodesa oles.
kelewat pois kotoa, langetettakoon kahden
bopia Ruplan sakkoon joka kerralta kuin
he nttn tawataan-

§.8.
Ittekukin, joka muitten pihoilla, ky-

lsn teillä ja kylän raiteilla tawataan luit-
kaawana ja ääntelewänä, eli sanoilla ja
käytöksillä toista häwäisewänä olkoon sa-man edeswastauksen alainen, jonka yhtel»
nen Laki Pahanteon Kaaren 21 Lukua 8
§. määrää sille, joka luikkaa yhteisellä tiellä.

§. 9.
Se Isäntä, joka Arkio- jaKiellettyi»

nä Pyhä päiwinä sallii kotona oletvain
lastensa eli palkkatväkensä olla pois työs»
ta ja hyödyllisestä askaroimisesta, eli an»
taa tilan muitten lapsille ja palkka»
wäelle tykönänsä joutilaina olemisella ja
ilman laillista asiata kuluttaa aikaa, pi>
tää, niinkuin »o §. Keisarillisesa Asetuk-sesa juopumusta ia wäkewäin juomain
nautintoa wastaan jn. e. Maaliskuu»sa 1829 määrää niille työtätekcwälsta
kansasta, jotka kuuluttamat niitä pälmiä
laiskuudesa ja irstalsuudesa, sentähden sa»
tottttamau kolme Ruplaa hoplasa ensi ker<



ralta, kuusi Ruplaa toiselta kerralta ja
kaksitoista Ruplaa bopiasa kolmannelta ja
joka kerralta sen jälkeen. Ia tule Isäntä,
joka ei rangaistawaksi edesanna sellaista
palkottistensa wapa päiroäin pitämistä,
pidettätvänä niinkuin se olisi siihen luwan
antanut.

§. 10.
Se, joka huoneisansa eli pihallansa sal«

lii suuremman eli pienemmän joukon jou»
tilaita ihmisiä, tarpeeta ja huikkalllen, juo»
purnusta, spellä ja meikkaamista harjolt»
tain eli muutoin ittiänsä siitvottomasti
käyttäin oleskella, sakotettakoon wiisi Rup.
laa hoptasa ilman laillista edesroastausta.

§. 11.
Sunnuntai' ja Juhla» ja lLukukinkeri»

päiroinä ei saada pitää häitä, naittajat»
sia, hyppy kokouksia eli muita ryhtserolä
ajankuluja Neljän Ruplan kahdeksankym-
menen kopeikan hoptasa sakon haastella
sille, joka sellaisiin laitoksiin kiellettyinä
aikona antaa huoneensa; mutta joka mai»
nituisa laltoksisa oleskelee sakotettakoon yksi
Rupla hopiasa.



§. 12
Se/ joka kuttumata tulee häihin ja

muihin pitoihin, sakotettakoon siitä kaksi
Ruplaa hopiasa ja kaksinkertaisesti jos seei Päällpsmiehen, Apumiehen eli Isän»nsn käskyllä kohta mene kotiansa.

§. 13.
Se tawattomuus, etts sekä kuttutut

että kuttumattomat wieraat häisä anta>
wat Morstus-parille raha lahjoja ja sen
eteen tviinalla juotetaan, olkoon kokonaan
kielletty; jonkatähden myös ylkä eli Mor-
sian, joka itte eli muitten kautta sellaisia
lahjoja wastaanottaa, niinkuin se Isäntä»
ktn/ joka sellaista kokoamista sallii, lan>
getettakoon wilden hopia Ruplan sakkoon,
niinkuin ittekukin muu, joka sellaiseen ko>
koamlsten ruplaa.

§. 14.
Pitäjänmiesten yhteisesä Pitäjän ko-

kouksesa «7 päiwänä Touko kuusa
tehdyn, minulta 25 päitvänä Elo kuusasamana wuonna wahwistewn Päätöksen
jälkeen pitää ittekukin, joka omistajan lu>
wata, tarpeeta ajettawakfi eli rattastetta»
wakfi ottaa toisen hewosen, joka kerralta
sakotettaman wilsi Rnplaa hoplasa ilman



laiklista edeslvastausta jawahingon palk«
ktota. Ne wanbemmat ja Isännät/ jotka
lapsillensa ja palkkawäellensä antamat lu>
wan sellaisen sopimattomuuden harjoitta»
miseen, langetettakoon kolmen hopia Rup»
lan sakkoon; ja pitää lvanhempaln wastata
ne sakot, joihin heidän kotona olemat lap»sensa tämmöisenrikoksen tähden tuomitaan.

§. 15.
Isännän pitää wastata ne sakot, joihin

sen palkollinen rikosten tähden tätä Hal»
litus järjestystä ivastaan langetetaan/ ol»
koon Isännällä kuitenkin oikeus palkolli»sen solvitusta wuosi palkasta pidättää wa»
hinkonsa, eikä pidä siitä päästämän waik»
ka edesannetttlisitn ettet ole sitä tietty eli
että koko palkka jo ennen olisi maksettu;
kuitenkin myönnetään Isännälle oikeus,
että tarpeellisten tvaatetteen hankkimiseksi
eli muihin malttamattomiin tarpeisiin,
palkolliselle wähittäin antaa rahaa, was>
taawaa puolta nmoden palkkaa, niin että
Isännän edestvastausta palkollisen sakois»
ta et saateta waatia korklammalle kuin
puoleen wuoden palkkaan.

Ia pitää Kruunun Pallvelian Lapu»
an Pitäjäsä wtrkansa uhalla tarkasti pe>
räänkattoa, että kaikkt mitit tasa edolls



on määrätty tulee jälkeeneletykst ja kai»
ktsta rlkokfistaMä wastaan kohta oikiasa
järjestyksesä tygöpuhutella ja, että tämä
Päätös tviitvyttelemätä ja toiste kerta
ivuodesa Pitäjän kaikisa kirkossa yhteisen
kansan tiedoksi, tulee kuuluutetukst. Ia
pitää pian laitettatvasa Majan kokouk-sesa ne i §. mainitut kylän Päällysmiehet
jaApumiehet tvallttaman. Waasan maan
Kanfliiasta 24päiwänä Loku kuusa 1843.

C. CRONSTEDT.

JR. Stjerncrantz,



Kylän Asetus, Mhtvistettu
Kihlakunnan oikeudelta 8
paitväna Helmikuusa t843.

§. i
§. on yhtä > §. kanssa Hallitus

Sälinnösä, kuitenkin sillä croltukiclla että
tasa ilmotetaan kylän Päällysmtehiä ja
apumiehiä, jotka owat kylän oikeus/ wa'
littawan joka kolmas tvuosi.

§. 2.
Tämäkin §. on poisjätetty; sillä sa»

masta asiasta, kuln tasa, on jo puhuttu
Hallitus Säännön i §.

Kylän Päällysmiehellä on walta,
koska tarwe waatii ja joku kyläkunnasa
pyytää, nhteenkuttua kylänmlehiä kylän
oikeuteen keskustelemaan maan miehen töl»
ta ja hywlä tapoja koskewl'sta asioista.

§. 4.
Tämä yhteenkuttuminen tapahtuu ka»

pulan kautta, joka pidetään Päällysmle-



hen hallusa. Ia pitää se Päällysmiehel»
ta nloslähetettynä, määrätyn wuoron jal«
keen, wilwyttelemätä kylällisten kesken kvl»
jetettaman. Joka tämän laiminlyöpt sa«
toteltakoon ensi kerralta neljätoista kopeik»
kaa hopiasa ja toiselta kerralta yhtä paljo
tykö; mutta jos kapula jonkun huoletto»
muuden kautta tulee hukkaan sakotettakoonse huoletoin wiisi kymmentä kopeikkaa ho»
piasa.

§. 5.
Jos maan asuwitten tvälillä, jotka

kuulumat eri Päällysmtesten aluskuntiln,
tulisi kysymys asioista/ jotka kylän oikeus
saattaa oikasta, olkoon, yhdellä asiaan kuu-
lumalla Päällysmiehellä walta käskeä
muitten kyläin Pääslyslniehlä, ynnä itte
kanssansa, määrä päiwäkst ja palkalle yh»
teenkuttua kaikkia asianomaisia/ josa saa»
puilla olemilla siihen kelpaaMlla Pääl»lysmiehillä ja apumiehillä olkoon walta
asiata tutkia ja päättää.

§.6.
Kapulan kpläkunnasa ympäri kuljet»

tua pitää kustakin perhekunnasta asuja»
menitte eli asiamiehen kautta määrätyllä
kokous paikalla ja tiimalla kohta Mensa



löydyttää, kuulemasa mitä Päällysmies
käskenee. Jos joku ilman laillista estet>
ta siitä pois on, sakotettakoon kuusi ko»
veikkaa hopiasa ja olkoon potsoletva wel»
kapää Päällysmleheltä tiedustelemaan
milää kokouksesa päätetty eli muutoin
käsketty on, olkoon myös fitten tvelkapsä,
juurituin itte saapuilla ollut kokouksesa,

kaikin puolin päätöksen jälkeen elämään.
§.7.

Päällysmies ett apumies, joka lailli»
setä syytä yhteenkuttutusta kylänkokouk-
sesta pois on, sakotettakoon tviisitoista
kopeikkaa hopiasa.

§. 8.
Että kukin saisi nauttia rauhan ja

suojan «luksillensa, pitää kaikki aidat, ol-
koot kitvestä eli, aidaksista, Pihain, pel»
toin, niittyin ja hakatn ympärillä pidettä»
man täydellisesti hymäsä woimasa, jota
tvarten Päällysmiehen apumiestensäsa, syksyllä ja kewäällä eli usiamminkin
wuodesa, jos tarwe waatii ja joku kylän»
miehistä tahtoo, tulee pitää altain katte»
lemusta, josa kaikki tvikapaikat tarkasti
owat peräänkattottawat. Joka silloinkel
paamattomaksi löptääN/ pitää asianomat»

Hallitus Sääntö. 3



seltä sm ajan sisällä, jonka Päällysmies
määrää/ täydelliseen tvoimaan laitetta»
man- Jos joku tämän latminlyöpi sako»
tettakoon kaksi kopeikkaa hoviasa joka syl-
lältä ja palkitkoon siitä tulleen lvahingon.
Päällysmies olkoon myös lvelkapää näin
laiminlyöty työnteko wastahakoisen mak»son päälle teettämään: peräänkattokoon'
km tarkasti, ettet kellekkään lvääryyttä
tapahdu, waan että kukin pitää aitansa
Lain jälkeen.

§. 9.
Jos aita pellon ett niityn, haan eli

laitumen ympäriltä tuulelta kaataan ett
muutoin nähdään kelwottomaksi, pitää se
kohta wiiwyttelemätä anmlliseM laitetta»
man. Joka, taikka itte siitä tiedon saa-
tua, eli Päällysmieheltä, taikka joltakin
kylällisistä tykösanottuna, laiminlyöpi sen,
sakotettakoon kakst kopelkkaa hopiasa joka
syllältä ja palkitkoon wahlngon, Päällys»
miehen ja apumiesten arwion jälkeen-

§. 10.
Kaikki tarwittawat Hilat owat niin

lvoimasa pidettäwät, ettei mitkään eläi-
met niistä pääse sisälle, tviidentoista ko»
pelkän hopiasa sakon haastella ja wahiN'



gon palkiolla, semmosen arwion jälkeen/
josta ennen on määrätty. Saman sakon
haastella pitää kaikki lveräjät ja talwt
teillä awatut paikat kohta kerväällä tv»
kittaman ja se tukittu yhdistettsmän ja
yhtäläisesti aidan kanssa ylöspantaman,
ettei pahanretkiset ihmiset, niin huoklasti
kuin tahallisesta weräjästä, saattaisi pois»
ottaa aidaksia. Tehdä weräjää yhteiseen
aitaan/ josta ei laillista kulkua ole, ol»
koon peräti kielletty. Osamies, joka sel»
laisen weräjän eli arvauksen tekee, sako»
tettakoon yhdellä Ruplalla rviidellätolsta
kopelkalla hopiasa.

§. 11.
Että ojia sitä suuremmalla hyödy»

tyklellä saatettaisiin laittaa ja tvoimasa
pitää, tulee ojain kattelemus, jos sitä tah»
dotaan, ainakin kahdesti wuodesa ptdettct»
wäksi, ensin ketväällä, kuin routa on maas»
ta sulanut, että parhaite ja tarkite näh»
täisiin mihin tvesi pysähtyy ja mistä senparas kulku olisi; Ia toisen kerran syk-
syllä, jolloin on tarkasti peräänkattotta»
wana, kuinka kukin niin omaksi, kuin ky»
lällistensä hyödytykseksi ja hywäkst on täyt»
tänyt täytettämänsct.



§. 12
Ne lasku ja raja ojat, jotka Psäl.lysmies ja apumiehet näkemät tarpeellt»

seksi/ pitää aina tvoimasa pldettämän, et«
ta tvesi niisä pääsee lvapaastl ja estämä-
tä juoksemaan; mutta kusa niin tapah»
tuist, että rajalla oletvain maat ottawat
ivastaan ja estäwät wedcn juoksun, ol»
koot he wewolliset, maittensa läpi kaiwa<
maan weden juoksulle kyllää lewiän ja
sywän ojan. Iyka tykösanottuna tämän
laiminlyöpt eli on tekemätä, sakotettakoonkaksi kopeikkaa hopiasa joka syllältä ja
masakoon siihen erittäin ojittama palkan.

§. 13.
Jos joku kylänmiesten kytän oikeude.sa suostumata patoaa ja tukkii auki luo»

dun lasku ojan sakotettakoon ykst Rupla
iviisikymmentä kopeikkaa hopiasa.

§. 14.
Kuin Päällysmles, kyltvön aikana

syksyllä, on käskyn antanut kylällisillen«
sä, pitää yhteisen kyllvö wainion aidat,
wuorokauden sisällä siitä, kolmenkymme»
nen kopeikan hopiasa sakon haastella, wa>
rattaman. Jos joku kyltvön tehtyä sinne



päästää eläimensä, sakotettakoon wahin-
gon kaksinkertaisesti. Ia olkoon samalla
sakon haastella kielletty sänki wainion
ympäriltä awata, jollet kaikki kylälliset
ole siihen suostuneet.

§. 15.
Elköön kukaan maan sulana ollesa

eli muutoin laskeko eläimiä yhteiseen o<
rastvainioon syötettäwtksi ennenkuin Pääl»
lysmles on yhteenkuttunut kylälliset ja ne
owat arwanneet sen wahingota saattaman
tapahtua, joka sen muutoin tekee, sakotet-
takoon joka kerralta tviisttoista kopeikkaa
hopiasa kultakin eläimeltä, sinne niin las-
ketulta, ja palkitkoon tvahtngon artvlon
jälkeen.

§. 16.
Niinkuin siitä et ole tvähää tvahin-

kota, että hewoisia ja muita eläimiä ke»
tväällä, roudan lähdettyä maasta, eli ke-
sällä ennen heinäntekoa, päästetään yh>
teistin niittyin syömään, niin tulee se eri»
tyisetä suostumukseta persti kielletyksi.
Joka tätä ivastaan rikkoo, sakotettakoon
kultakin eläimeltä, joka kerralta, kolme-
kymmentä kopeikkaa hopiasa ja palkitkoon
wahtngon kaksinkertaisesti. Jos se teh-



dsän siltit/ jolla ei ole osaa niittyyn, sa>
kotettakoon kaksinkertaisesti ja palkitkoon
tvahingon/ niinkuin sanottu on. Jos pal»
men wte eläimiä sellaiseen niittyyn sa<
kotetsakoon samalla tawalla.

§. 17.
Ettei niityt syksyllä tulisi kotvin jär-

sityiksi ja poljetuiksi, josta sangen suuri
tvahtnko ja wähennys tuleman tvuoden
kaswolle tapahtuu, olkoon kalkki yhteisten
niittyin syöttäminen ennen ensimmäistä
päiwää Syyskuusa kielletty, ja jos joku
sitä ivastaan rikkoo, sakotettakoon tviisi»
toista kopeikkaa hopiasa kultakin sisälle
päästetyltä eläimellä ja olkoon kuitenkin
tveltvoitettu eläimet kohta poisottamaan.

§. 18.
Kuin alhaiset ja marjat niityt eläin»

ten syötöstä, joka ei saata tapahtua
wahingolliseta polkemiseta ja sotkemiseta,
kokonaan pilataan; niin pitää Päällys»
miehen apumiestensä kanssa syksyllä kat»
telemuksen kautta eroittaa ne niityt, jot»
ka niin alhaista owat ettet niitä wahingo<
ta saateta syötettää. Joka eläimiä sem>moseen eroitettuun niittyyn laskee, sako»



tettakoon kultakin eläimeltä kolmekym-
mentä kopeikkaa hoplasaa.

§. 19.
Jos yksi eli usiampt Talon asujain

aitaa suuremman eli wähemmän osan
maastansa laitumeksi eli haoiksi ja joku
muu sinne päästäs eläimiä sakotettakoon
niinkuin l 7 §. määrää. Jos se tehdään
aitaamattomalle maalle, johon ei osaa
ok/ sakotettakoon puolta tvähemmin.

§. 20.
Jos Päällysmies taikka itte näkee

tarpeelliseksi eli joltakin muulta muistu»
tetaan, antamaan pelloilta ja ivarsinkln
kylwöwatniolta lastia liikaa tvettä, joka
lumen paljoudelta kewäällä padottuu/ niin
pitää mies kustakin kattllakunnasta siinä
kyläsä, jonka maat owat siinä yhteisyyde'
sä, määrä aikana ja paikalla löydyttää
ittensä sitä työtä tekemään. Jos joku
sen laiminlyöpt eli pois menee ennenkuin
työ on täytetty, sakotettakoon
kopeikkaa hopiasa, ja ilman sitä maksa»
koon Päällysmiehen ja apumiesten kohti»
naisen arwlon jälkeen niille, jotka työn sen
edestä owat tehneet.



§ 2t
Päällysmiehen ja kaikkein kylällisten

tulee tarkasti peräänkattoa, että kaikki
sarat, niin pelto kuin niitty, niin haka
km n mettä, raja käynnin ja pantuinraja
merkkein jälkeen oikein pidetään, ja pitää
rajamerkit wälttämättömästi olla kitves»
ta; sillä puu-paalut sekä mätänelvet ja
saattamat huolettomalta ja pahan-ilktseltä
tväeltä pian sitrrettää.

§.22.

Kaikki maitten sisällä ja kyläkun-
nalle tarpeelliset tiet pitää kylällisten
kesken jaettaman. Sitte pitäköön kukin
tie osansa woimasa. Jos joku tiedon saa»
tua eli Päällysmieheltä tykösanottuna,
hänelle jaetun silta' eli tieosan oleroan
kelpaamattomana, laiminlyöpt sitä korja-
ta, sakotettakoon kuusikymmentä kopeikkaa
hopiasa. Jos se wieläkin on wastahakoi-
nen, olkoon Päällvsmiehellä apumicsten
kanssa walta palkalla kelpaamaton: kor>
jauttaa, ja sitte tvastahakoiselta kohtinai»sen arwlon jälkeen ulosottaa palkka ja
sakot.



§. 23
Ettet niitty ketoa komin poljettaisi ja

pilattaisi, älköön olko kenenkään sallittu,
kelväällä eli syksyllä, roudan maasta pois»
ollesa, ajaa niitä niittyjä myöten, joisa et
ole yhteistä kulku-tietä; ja jos aidat sem»
mosten niittyin ympärillä owat korjatta-
wat ja uusittamat, pitää aidaksia.siihen
roudan maasa ollesa ajettaman. Älköön
llion kukaan niillä niityillä, joisa kulku-
tie on, ajako muualta, kuin tietä myöten.
Jos joku tekee toisin, sakotettakoon kulta»
km kerralta kolmekymmentä, kopelkaa ho»
piasa.

§24.
Kusa tawallinen on, että kylälliset

yhteisesti johonkin paikkaan eli aitaukseen
kylwäwät herneitä eli nauriita, et pidä
kenenkään sallia lastensa eli muitten nouk'
kia herneitä eli ottaa nauriita keitettätvik.
fi; tvaan pitää, jos se on sallittatva, siitä
tieto annettaman kaikille kylällistlle, ettei
kellekkään wäärin tehtäisi eli kylällisten
pellot poljettaisi. Joka tätä »vastaan rik>
too, sakotettakoon kultakin kerralta kuusi
kopeikkaa hopiasa, ja lvanhemmat, joitten»
ka lapset tätä ivastaan rikkoivat/ maksa-
koot niitten sakot.



§. 25.
Kusa karjaa paimennetaan pitää ky«

länmiesten siltä yhteisesti sopiman, sen
jälkeen kuin he sopimammaksi ja parhaaksi
näkewät; eikä pidä kenenkään, jolla on
eläimiä samalla laitumella, kolmenkym»
menen hopia kopeikan sakon haastella wc«
tääpyä paimenta pitämästä.

§.26.

Huoneita rakettaisa pitää waarino«
tettaman/ ettei niitä aseteta kowln liki
toisiansa, josta tvalklan waaroja tavah-
tutsa on suuri tvahinko ja haitta. Eikäsaa kukaan uusia huoneita raketa, ennen»
kuin PääUysmies ja Apumiehet, muitten
kylänmiesten neuwolla, owat kattoneet pat»
kat, joisa huoneet varhaite waarata olla
saattawat. Niin olkoon myös kielletty ra»
teta walkia waaroja saattatvia huoneita,
niinkuin saunoja, riihejä ja pajoja kowln
likelle asuma» ja karjapihaa. Joka tätä
wastaan rikkoo, sakotettakoon sellaisen huo»
lettomuutensa ja waromattomuutensa täh>
den kuudestakymmenestä kopeikasta yhteen
Ruplaan kahteenkymmeneen kopeikkaan
asti hoplasa, sen jälkeen kuinka Päällys-
Mies ja Apumlehet asian arwaawat/ ja



palkitkoon wahingott, jos se jollekin siitit
lie tullut ja olkoon tveltvollinen.siirtää
mäsn ne kattomukseta raketut huoneet so»
piwaan paikkaan.

§. 27.
Hallitus Säännön 6 §. puhutaan sa«

moista asioista kuin tasa, sentähden on
tämän sisälleplto pois jätetty. Kuitenkin
lisätään tasa se, että riihten ja saunain
pesät pitää oleman puolen kyynärää ero»
tetut seinästä ja sen 6o koveikan hopiasa
sakon haastella, niinkuin myös, että rau«
tapetti eli laaka kiwi pitää pidettämän
kunkin riihen uunin suulla, tuli-hiilten ja
kipinäin estämiseksi, joista tvalklan waa«
ra saattaisi tulla.

§.28.
Kusakin Taloja pitää täydesä woi<masa pidettämän kaksi tlkapuuta ja yhtä

monta keksiä ja lyhtyä. Jos joku tämän
laimin lyöpi sakotettakoon kultakin puut»
tulvalta tikapuulta, keksiltä ja lyhdyltä
»viisitoista kopeikkaa hopiasa.

Samasta asiasta, kuin tssä/ puhu»
5. 29.



taan Hallitus Säännön e §~ sentshden
sitä et tösa kerrota.

§. 30.
Jos joka kylänmiehistä ymmärräisi

jotakin/ joka ei ainoastansa olisi sopimaa/
waan myös hyödyllistä kylän ja taloin
eduksi, pitää Päällysmiehen yhteenkuttu»
man kalkki kylällistt ja niitten kanssa sii-
tä keskusteleman. Mutta jos niin tapah»
tuisi, että usiammat läsnäolewista päät»
täisitvät, ettet he tahdo siihen parannuk»seen ruweta, jonka kautta oikiaaajattele.
wan ja hywäs tahtowan hywä aikomus
tulisi estetyksi, olkoon sillä walta kuttua
vlkokylänmiehistä ja kylällisistä kolme ym»
tnärtäwälstä ja taitawata maanwiljeliä«
tct,,' ynnä jonkun kirjoittaa taitalvan mie»
hen kanssa pitämään kattelemusta ja tut»
kintota; ja jos silloin hawaltaan, että ky-
lälliset kyläsä syytä owat asettuneet sitä
ivastaan, joka todesta olisi ollut kylälle
hyöoytykseksi ja woitoksi, sakotettakoon ku>
km, sen tehnyt, kuusikymmentä kopeikkaa
hopiasa, ja ilman sitä olkoon welkapää
maksamaan ne, jotka kattelemuksen ja tut»
klnnon owat pitäneet ja toimittakoon tut»
tenkin kohta ja niin pia» kuin mahdolli»



nen on sitä työtä, jonka se hywää tahto»
wa tehtciwäksi määrännyt oli.

§. 31.
Jos, kylällisten Piiällysmieheltä yh-

teenkuttuttua ja sotvtttua työstä, olkoonse mistä laadusta tahtonsa, johon silloin
aikowat rumeta, joku kyläkunnasaj siihen
olisi takaperälnen, lvastahakoinen ja huo»
letoin / jonka kautta toiset työsänsä tulisit
estetyiksi, niin älkööt he olko welwolliset
sitä hidasta odottamaan, waan olkoon heillä
tvapaus työnsä täyttää jahuolettomankinosuus siitä tehdä. Ia syyttäköön se itti»
iinsä siitit tvahlngosta, jonka hän siitä kär»
sii, ja palkitkoon taikka muulla työllä,
eli kohtuullisella, Päällysmieheltä ja A«
pumiehiltä arwatulla maksolla toisten ky'
länmlesten waiwan, ja> sakotettakoon was«
tabakoisunteusa tähden yhdellä Ruplalla
tviidellätoista kopetkalla hoplasa; mutta
jos joku muu uuttera ja toimelias asukas
kyläsä kohdanneen wahlngon ja köyhyyden
eli muun kykenemättömyyden tähden et
ennättäisi täyttää työtänsä, jota kylän
hyöty ja tarwe waatli, saakoon se apua
kylällisiltä.



§. 32
Niisä kylisä, jolsa Puuställejä on,

pitää niitten haltiain eli asujatn oleman
welwoitetut, kaikisa mitä tämä kylän a>
setus määrää, niinkuin muutkin maan»
lviljeliät tottelemaan kylän oikeuden pää»
töstä.

§. 33.
Ettei Talon asukasten mettät tulisihäwitetyikst tulvan saamattomain ihmisten

wahtngotttamisen kautta, jotka harjoitta»
wat luwatotnta Potaskan ja tärpätin wal»
mistamista, ja mettän lvalklain estämi»
seksi, olkoon kukin sekä maan omistaja ettäsen ala kuuluivat kielletty niin hywin met»
täfä polttamasta tuhkaa kuin kotona keit«
tämästä potaskaa, niinkuin myös koko»
amasta pihkaa ja siitä tekemästä hartsia
ja tärpättiä, ennenkuin se Pappein kaut>
ta on antanut aikomuksensa klrkosa kuu»
tuuttaa, ynnä paikan kanssa, «josa se ai<
koo tnhkaa ja hartsia laittaa. Älköön liion
kellään olko oikeuutta keittää potaskata
ja laittaa tärpättiä ostestusta tuhasta elt
pihasta ennenkuin hän on makuutettu sen
tuhan polttamisen ja pihan kokoamisen ta«
pahtuneen myyjältä täsit määrätyn kuu»
lutuksen jälkeen seurakunnasa. Jos jolla»



kln, joka et edellä määrätyllä latvalla ole
menetellyt, löytyy potaskata, pihkaa, Hart»
sia eli tärpättiä, olkoon kaluansa paitsi,
edesantajallej yksinomaksi, ja olkoot kylän
Päällysmiehet Apumlesten kanssa pikai»
stna apuna edesantajalle, kiellettyä kalua
omistajalta poisottamasa, jos heitä siihen
»vaaditaan. Jos Päällysmlestä eli Apu»
miehiä sellalsesa tolmituksesa kohdellaisiin
häpiällisillä sanoilla elt tappeluksella, sa-
kotettakoon rikoksen alainen, ilman laillis»
ta edeswastausta, edellisesä tapauksesa kuu»
sikymmentä kopeikkaa ja jälkimmäisesä yh»
den Rnplan wiisitoista kopelkkaa hopiasa.
Kesä» Heinä» Elo. ja Syyskuusa olkoon
kaikki tuhan poltto aukiosa mettäsä peräti
kielletty witden Ruplan selttemänkymmc'
nen kahden kopeikan hopiasa sakon Haas»
tolla ja kalun poisottamisella.

§35.
Sillä, joka johonkuun kylän oikeuden

Päätökseen olisi tytymätöin, olkoon oike»
uus, ilmoitettuansa se kylän oikeudet»
te, tulemisa kihlakunnan käräjisä sen ylt
walittaa; ja stämmäyttäköön sinne riita»
kumppaninsa; mutta kylän oikeuden Ia»
seniä ei pidä stämmäyksellä waiwattaman,
ellet erinomaisia syitä siihen ole. Jos jo»



Ku laiminlyöpl ensi käräjtsK, kylän oikeu»
den Päätöksen annettua, assata kihlakun»
nan olkeudesa llmottaa, olkoon puheensa
kadottanut.

§ 35
Koska kaikki lait ja asetukset ilman

jälkeen-elämistä owat turhat, sentähdenja
tämän kylän asetuksen tarkkaa jälkeenelä»
mistä edesauttamiseksi, pitää Lapuan Pi»
täjälle walittuin Päällysmiesten, kuttut-
tuina Pitäjän Kirkkoherralta eli silta,
jonka se siihen määrää, kerta wuodesa yh>
teentulla, yksistä neuwon Pitäjän Sääty
Persoonain ja muitten rehellisten miesten
kanssa keskustelemaan ja päättämään kai»
keltaisista Pitäjän asumisista, eduista ja
lmvästä, ja hywän järjestyksen ja tapaln
siilvoamlsen laittamisesta»

§. 36.
Tasa joka wuotisesa Päällysmiesten

kokouksesa pitää tarkasti tutkittaman, kuin-
ka kaikki Päällysmiehet olkeln täyttä»
wät welwollisuutcnsa. Ia jos silloin ha»
waitaan ja yhteisesti tuttuna on, että jo-
ku niistä siinä on ollut hnoletoln, pitääse asianhaarain jälkeen, taikka sakoretta»
man waiwasten kassaan yhdestä Ruplas»
ta neljästäkymmenestä kahdesta kopeikasta



tviiteen Ruplaan seittemsänkymmeneen
kahteen kopeittaan asti hopiasa elikkä so-
piwilla waroituksilla kehoitettamau toiste
suuremmalla huolella welwollisuuksiansa
täyttämään. '

§. 37.
Se Päällysmies, joka laillista estet.

ta ilmoittamata, tästä Päällysmiesttn ko>
kouksesta on pois, sakotettakoon yhdellä
Ruplalla kopelkalla hoplasa
waiwasten kassaan.

§.38.
Kaikki tasa kylän asetuksesa määrä,

tyt sakot/ paitsi ne, joista ennen toisin on
säätty, jaetaan niin: Että Päällysmies
ja Apumiehet paremmin peräänkattoak'
sensa kylän asetuksen jälkeenelämistä/ saa»
wat puolen niistä heidän kyläkunnisansa
tulleista sakoista/ nimittäin, Päällysmies
neljännen osan ja kumpikin apumies kah-
deksannen osan/ ja toinen puoli piM pan»
taman Pitäjänmiesten yhteiseksi hywäksi,
sillä tawalla kuin Päällysmtehet yhteisisct
ja 35 §. määrätyisa kokoukstsansa päättä,
tvät- Saadut sakko rahat pitää kultakin
kylän Päällysmieheltä tallellettaman ja
siltä niistä joka wuosi kylän miehille tili
tehtämän. Ia pitää niitten yli tehty ja
kylänmiehiltä olktaksi tunnnstettu lasku
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MeMsä Päällysmiesten kokouksisa näytet«
tämän, että/ kalkkein Päsllysmtesten las«
kuin yhteenpantua, oikta luku niistit Pi«
täjän nhreiseksi hytväksi määrätyistä ra»
hoista tarkon tiettäisiin. Ia pitää Pääl-
lysmiesten näisä yhteisisä kokouksisa myös
olla »varustettuina sillä osalla sakko rahois»
ta, joka Pitäjälle tulee, ja joka siihen wa«
litulta mieheltä msärättätviin tarpeisiin
pitää tallellettaman.

§. 39.
Kaikki ne sakot, jotta sakon alainen et

woi makaa, pitää sen tykönä kyläkunnasa,
jonka Päällysmtes määrää, tvuoden Mar>
kegänain jälkeen, työllä ansalttaman.

Mitmmekst tulee tämä kylän asetus,sen wahwistettua, Suomeksi käännettätväk-
si ja Pitäjän kassan makson päälle pränt-
ttin laitettawaksi, ja pitää kunkin eri sa«
wulla olewan Talon Pitsjsstt yksi tälläl-
nen lunastaa tttellenss.

Päällä olewa kylän asetus on lailltsesa
Pitäjän kokouksesa Lapualla ylösluettu ja
kaiken puolesta hynmksi löytty, joka tapah»
tui Leskelän Talosa Ala«Nurmott kyläsH
17 päilvänZ Touko kuusa isHa.
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