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»><IHÄ aanwiljelystöitten ja hywän järjestyksen edesauttami»

lVl!

pitäjässä ja kyläkunnissa erittäin, tulee vitäjäs
jaettawaksi wissein, taikka olemaan jo jaetuissa Oltermannin läänissä, joissa kylän oikeus asetetaan,
johonka kuuluu Iksi Oltermanni ja Kaksi Lautamiestä, jot»
la joka toisena wuonna Kylänmiehiltä uloswalitaan kunniallisuudesta, rehellisyydestä ja hymistä tawoista hywin
tutuista Talon Isännistä kussakin kyläkunnassa, joidenka
»viiden <5) Nublan sakon haastolla tulee täiä toimitusta
päällensä ottaa ja kahtena wuotena edesseisoa. Jos yksi
näin walittu Oltermanni, taikka Lautamies eli Lautamiehet olisiwat jääwin alaiset tutkimaan eoestulewata asiata,
mahtaan kohta walita heidän siaansa toiset, joiden tulee
tutkia sev edessä olewan asian, ja tämän Asetuksen jälkeen
päättää.
Oltermannilla on roalta, koska

hän

sen

tarpeelliseksi

hawaitsee, eli joltakulta kyläkunnassa asuwaiselta pyytään,

kokoon kutsua kylänmichet, sen kaltaisista asioista keskustelemaan, jotka koskewat kylän yhteisiin tarpeisiin, erinomattain maanwiljelykseen, ja
etua tarkoittamat. Kokooneli kapulan kautta,
kutsumus tapahtuu Oltermannin
joka ilman wiiwytystä pitää yhdeltä talon asujamelta kul-

sen

jetettaman

toisen

sanan

tykö »viidenkymmenen <sl)> kopeekan

sa-

kon haastolla huolimattomalle Joka sauan huolimattomuuden kantta kadottaa wetäköön sakkaa kaksi <2> Rublaa.
Se tällä taivalla käsketty, joka ilman laillista estettä
kokouksesta pois jää, welälöön sakkon wiisilolmattakym-

mentä (25) kopeekkaa, olkoon sittenkin welk>ipää tiedustelemaan mistä asioista keskusteltu ja päätetty on, ja sen täyttämään. Samoin olkoon se kutsumuksen ja kokouksen alla
kotoansa pois olewa. wclwollinen tiedustelemaan päätetystä
asiasta ja sitä toisten kanssa tekemään. Jos Oltermanni
eli hänen lautamiehensä kokouksesta poisjää »vetäköön Oltermanni sakkoa seitsemänkymmentäwiisi (75) ja hänen
lautamiehensä 50 kopeekkaa kumpikin. Jos joku sen alla
itsensä sopimattomasti käyttää sanoissa ja töissä Oltermannia, hänen lautamiehiänsä eli muita kylän,niehiä ivastaan
wetäköön sakkoa yhden sl) rublan ja 50 kopeekkaa; ja
tulee Oltermannin laillisessa järjestyksessä lain ja oikeuden tehtäwälsi kruunun palwelian tykönä cdesantaa sitä
nkoUista, niin hywin juopumuudesta,kuin muista rikoksista.
3.
Jos maanwiljeliöitten wälillä eri Oltermannin lääneistä ylösnousis riita jossakussa asiassa, joka kylän oikeudelta
taitaan ojentaa, on jommallakummalla asianomaisella Oltermannilla oikeus, että määrätylle päiwälle ja paikalle käskeä toisen läänin Oltermannin ja Lautamiehet, ynnä kaikki
muut asianomaiset, edellisessa § määrätyllä sakon haastoljääwäämätöin Oltermanni lautamiesla; jossa tilassa
tutkia ja päättää.
kanssa
asian
tensä
mahtaa
§

se

§

Että jokainen

mahtais

4,

nauttia suojeluksen ja rauhan

tilukfillansa, niin pitää kaikki aidat, joko ne omat limestä
taikka aidaksista, kartanoitten, mainioin, luhtain ja hakain

ympärillä täydellisessä ja hywässä tilassa pidettämän, jota
ivastaan Oltermannin ynnä kylän lautamiestn kanssa, syksyllä ja keiväillä, eli myös useimmin wuodeösa, kossa niin
tarpeelliseksi löytä,in, ja joku tylänmiehistä sitä waatii, pitää aitain katselemusta toimittaman, joösa kaikki puutokset
pitää tarkasti waarinotettaman. Se kuin silloin kelwottoajan sisällä kuin
maksi löytyy, pitää asianomaiselta

sen

Oltermanni määrää täydelliseen tilaan pantaman.

Edes»

wastauksesta tässä katso kihlakunnan oikeuden päätöstä, i)
Myöskin on se Oltermannin wclwollismis että wastahakoisen kustannuksen päälle antaa puutokset parata: perään-

myös ettei kelienkään wääryyttä tapahdu, waan
jokainen ylöspitää aitansa lain jälkeen. Jossa taas
joku aita rehtori keltakaan ylhäälläpitääksi omisteta
eikä jakokirjaa sen päälle löydy, eikä millään taivalla sel-keyttä saada kenenkä sen ylöspanna ja ylhäälläpitää tulee,
pitää Oltermannin, koska hänen syyninsä syksyllä syyskuussa tapahtuu, kolmen wiikon sisällä toimittaman aita-

katsokoon
etta

jaon 2 rublan sakon haastolla. 2) Ig kaiken kustannukmaan omistajitten päälle jakamaan, ja sillä Väliajalla

sen

sen

samalla sakon haastolla päällepanna maan omistajat
aita rehdon yhteisesti ylösauttamaan.
§ 5.
Koska aita wainioin, luhtain, bakain ja laitumitten
ympärillä tuulelta kaatuu, taikka walkian kautta alaspalanut on, pitää
kohta ilman wiiwytystä omistajalta awullaiminlyö, fittekuin hän,
ylöspanlaman.
Joka
liseksi
taikka itse siitä on tiedon saanut, cli Oltermannilta taikka
naapurilta siitä tykösanottu on, wetäkoön sakkoa 5 kopeekkaa joka syleltä ja palkitkoon siinä fiwussa wahingon Oltermannin ja kylän lautamiesten anvion jälkeen.

se

sen

11 Sen pitäjän jowinnossa määrätyn sakon siaan 5 kopeekkaa
syleltä langennutpa aitaa on kihlakunnan oikeus jälkeen elämiseksi sää'
täni)t Aunina,. Asetuksen siitä 9 p. Helmikuussa 1802 aitaamisen n>e>>
wollisuudesta' ja 11 § joka näin kuuluu: .Aita tylwöwainioitten,
luhtain ja kaswantomaitten vintpäridä pitää kaikkina aikoina »vuodesta
asianomaisilta ylläpidettämän kelwollisesfa tilassa, ja metfäin, utmark»
kem ja hakain aidat, jotka talwisaitana taiten kaltaisista syistä lankee»at, pitää vjlöéautcttaman, niin pian kuin routa maasta on lähtenyt.
Joka tämän laiminlyö, wetäköön sakkoa yhden liitin talterin,
ja 32 Mlingiä jaettawaksi maan omistajan, joka päällekantaa, ja pitäjä» waiwaisten wälillä. Jos wabinko senkaltaisen huolimattomuuden
kautta tapahtuu, palkitkoon se hnoletoi» »vahingon, ja olkoon langennut kaksinkertaiseen sakkoon'.

sen

2> Tämä sakko oli pitäjän sowinnossa maan omistajain

määrätty, mutta

kihlakunnanoikeudelta

päälle
Oltermannin päälle muutettu.

§

6,

Aitain mäkimaltaisesta hajottamisesta sakko yhteisessä
laissa rakennuksen kaaren 5 luwuSsa x § määrätty kihla»
kunnan oikeudelta katsottu ulottumaiseksi aitain suojelukseen.
Kaikki weräjät ja reijat kylmettyihin wiljelyksiin, luhtiin ja hakoihin pitää kokta kcwäimen tultua tilallensa ja
kiinni pantaman, ja myös kaikki talwi teitten aukiomet
aidassa tutkittaman ja yhdistykseen aidan kanssa, samalla
taivalla kuin itse aita pantamau I rudlan sakon haastella.
Kussa ei laillista tietä eli kulkua ole, ei myös mahdeta aitaan reikää tehdä. Samalla sakon haastolla ei kukaan mahda weräjää jälkeensä auki jättää.
§ 8.
Ne lasku ja sarkain ojat, jotka hawaitaan tarpeellisiksi, pitää aina woimassa pidettämän, että wefi niiden
kautta mahtaa «vapaasti ja ilman estettä poislaskea; joitten ylitsen syyni kahdesti wuodessa pidettämän pitää Kemäällä jälkeen roudan lähtemistä, hamaitaksi soviwinta weden juoksua, ja muistuttaaksi niiden ylösauttamista siinä
mitä kelwotointa on; ja toisen kerran syksyllä peräänkat»
soaksi kuinka tukin omaksi ja muitten hyödytyksesi on melwollisuutensa täyttänyt. Huolimaton »vetäköön sakkoa 5
kopeekkaa jokaiselta syleltä tclwotointa ojaa. Kussa niin
tapahtuu että rajanaapurein tilukset kohtaamat ja cstämät
meden juoksua, pitää kunkin alapuolella oleman melkapään tilustensa läpitse awaamaan, kyllä lewiän ja sywän
ojan meden mapaaksi laskuksi edellä mainitun sakon haastolla, ja malsakoon sitä paitsi hänen mastahakoisuudensa

tähden

palkatun ojan kaimajan työpalkan.
§

9,

Jos joku padon panee, ja estää senkautta meden juokjo amatussa ja luodussa laskuojassa, ilman että kylänmiehet kylän oikeudessa siihen suostuneet omat, metätöön
sakkoa 6 niblaa.

sun

Kussa

maa ojan

suhteen kaiaidan alaattin, maruetakoon hän oja» krin»

joku oman yksinäisen hyödytyksen

toisen

sen

nillä taikka aidalla, ettei eläimiä
tantta aitaukseen sisäl°
laiminlyö, wetäköön sakkoa 50 kopeek»
le pääse. Joka
kaa ja palkitkoon wahingon Oldermannin oikeuden arwion

sen

jälkeen.

§

H.

Koska sulanneesta lumesta tultua tulwa wettä ke»
mäillä tarwitaan poislaskea kylmetyistä pelloista, ojimisen
kautta lumessa, niin tulee jokaisen jolla siinä kylmöä on,
Oltermannin käskyn jälkeen siihen työhön yhden miehen Ia»
laiminlyö wetäköön sakkoa 59 kopeekkaa.
hettää. Joka

sen

§

12.

Koska kylmön aika syksyllä sisälle lankee, ja naapu»
rit Oltermanniltci siitä tykösanotaan, pitää aidat muoro»
kauden sisällä marustettaman, meräjät tilallensa pantaman
1 rublan 50 kopeekan sakon haastolla; ja ei mitään ilikoita
koskaan kylmettyihin mainioihin sisälle päästettää.
kuitenkin tekee »vetäköön sakkoa 25 kopeekkaa jo»
Joka
kaiselta eläimellä, paitsi wahingon palkkiota, Samalla
kon haastolla olkoon kultakin kielty, että poisottaa aidat
sänkimainioitten ympäriltä, jos ei kaikki naapurit siitä
pineet ole.

saa
sen

saso-

§

3.

luhdat omat niitetyt, ja heinä korjattu, mahtamat omistajat maansa suuruuden ja tapahtuneen sominnon
jälkeen määrätyt itikkansa syksyllä finne syömään päästää ci
kuitenkaan saa senkaltainen syöttäminen, mahingoksi tulewan muoden heinän kasmolle, pitkitettää edemmäs sitä 15
päiwää syyskuussa 50 kopeekan sakon haastolla jokaisesta
eläimestä, mähemmällä kuin että kaikki maan omistajat
siihen suostuneet omat. Mutta jos se jolla ei osaa luh»
dassa ole, sinne eli muihin tiluksiin itikkansa sisälle pääsKoska

;

se

tää, olkoon
ennen eli jälkeen nyt mainittua aikaa, t»e*
täköön sakkoa 2 rublaa jokaiselta itikalta, paitsi wahingon
palkkiota Oltermannin päätöksen jälkeen. Edellä mainitun
sakon haastolla olkoon kaikki syöttäminen niissä kewäillä ja
ennen heinän tekoa kaiketi poiskielty. Mitä syöttöön yhteisissä eloista korjatuissa sänki mainioissa tulee, niin pi°

tää asianomaisten Oltermannin tykönä sopia ajasta, itikoista ja niitten luwusta, ennenkuin syöttäminen saa niissä tapahtua, määrätyllä sakon haastolla 1 rubla 50 kopeekkaa.

§

v.

Karjan kujat ja muut tiet yhteisillä tiluksitta, iot!a
jaetut ornat, pitää asianomaisilta cnvullisessa tilassa ylläpibettätnän, niin ternin tien kuin filtain puolesta, I rublän 50 kopeekan sakon l)aa§tolln huolettomalle. Mutta jakamattomat tiet pitää niiltä, jotka niitä nauttimat ja tarwitsewat, yhteisesti yUäpidettämän, niin että jokainen kattilafunta määrättnnä päiwänä lähettää yhden miehen tien
työhön; wastahakoisen edestä mahdetaan kohta palkata, ja
olkoon hän ilman sitä 1 rublan 50 kopeekan sakkoon langennut. Samoin olkoon myös talmiteitten kanesa,
§ 15Kussa tawallinen on, että naapurit yhteiseen aitauklylwäwät hernehiä eli naurihia, ei mahda yksikään sal-

seen lapsensa
lia

tatffa muun

naurihia ottamaan;

wäkensä mennä sinne hernehiä eli

mutta jos

sen

tapahtuman pitää joltakulta maan omistajalta, tulee hänen naapureillensa siitä
tykösanoa, ettei »vääryyttä mahda tapahtua, eikä naapurein
pelto poljettaisi. Joka tätä maataan rikkoo wetäköön 50
kopeekkaa sakkoa, ja »vanhemmat maksakoot sakon lastensa
puolesta.
§ '6.
Kussa karjan paimenta pidetään, pitää kylällisten yhteisesti siitä sopiman, niinkuin he
soweliaammaksi ja
parahaksi löytämät; ja ei pidä yhdenkään, jonka eläimet
samalla maalla ja laitumella käywät, larjan paimenen pitämisestä itsiänja esittclemän 1 rublan sakon haastolla.
Kesä käyntiin yhteisille laitumille ei mahda kukaan wieraita eläimiä waötaanottaa 2 rublan sakon haastolla, jollei

sen

kaikki maan omistajat

siihen suostuneet
§

ole.

17,

Jolla on ja joka pitää sentaltasia eläimiä, mistä nimestä he oUa mahtawat, irtainna, jotka owat aiturit, ja
joita ei lailliset aidat woi estää yhteisistä eli yksinäisistä

aitauksista, metäköön sakkoa senlaatuisesta waltoimesta eläimestä joka erän 1 rublan 50 kopeekkaa, paitsi wahingon

palkkiota.

8

niitä
kian

Huoncsten rakennuksissa pitää roaariinotettamaan, ettei
koskaan raketa ylön liki toinen toistansa, joista malwaaroissa suuri wahinko tulee. Ia ei mahda kenuutta rakennusta eteensä ottaa, ennenkuin Olterman-

kään
ni ja kylän lautamiehet, ynnä kylänmiesten neuwolla owat
määränneet ne paikat, joissa nämät huoneet taitamat wapahimmin maarasta seisoa. Samoin olkoon kiclty että rakentaa malkia huoneita, niinkuin saunoja, riihejä ja pajoja, komin liki wäen pihaa ja latokartanoin. Joka tätä
ivastaan rikkoo olkoon senkaltaisen huolimattomuuden ja perään ajattelemattomuuden tähden sakon alainen 4 rublaan, paitsi roahingon palkitsemista, jos joku
kautta
kärsii; ja olkoon melkapää ne ilman syynitä raketut huo-

sen

neet sowcliaampaan paikkaan
§

siirtää.

19

Niinkuin walkian it>al)ina,mt estämiseksi forfeimniaSti
tarpeelliseksi hawaitaan, etta
tornit wähinnäkin 3 kertaa wuodessa puhdistetaan, niin pitää Oltermannin syyni
niitten ylitse pibeträmän wiikoUa ennen paaston aikaista
Marian paiwää, Johannes kastajan ja Mikkelin päiroiä;
ja kussa
silloin laiminlyöty on, wetäköön hän joka erältä 25 kopeekkaa sakkoa. Koska
tarkoituksen moittamiseksi tarpeellinen on, etta kaikki malkia pesät, erinomat=
tam faunain, miina köllien, ja riihien kiukahat otöat hywin ja puolen kyynärätä erillensä seinästä muuratut, niin
olkoon jokainen, jolla toisin on, langennut 1 rublan ja 50
kopeekan sakkoon, ja olkoon Oltermanni melkapää syynissä
sitä perään katsomaan. Riihten kimvasten ylitse pitää kuitenkin sinä 1 P, Elokuussa erityinen syyni Vuosittain pidettämän; ja kussa ne silloin puutoksen alaisna ja tätä
asetusta wastaan löytywät, pitää ne alas hajotettaman, ja
Oltermannilta yksi aika 8 päimään Elokuussa edcspantaman, koska uusi kiuwas pesä pitää oleman ylösmuurattn
edellä mainitun sakon paastolla. Samalla sakon haastolla

sawn

se

saman

olkoon kukin welkapää pitämään riihen muurin suulla yhden rautapellin taikka sopiman laaka kiwen. Kussa kuitenkin pesät puutosten tähden hajotettaman pitää, tulee Olottaa
termannin, omistajan kustannuksen päälle
2 jääwäämätöintä todistajat».

seuraansa

§ 20.
pitää
Jokaisessa talossa
kahdet tikkapuut, yksi
rempi walkian
nauttima keksi ynnä siinä rippuloan rautakahleen kanssa, yksi tavallinen wähempi keksi, ja
yksi lyhty kelwollisessa tilassa löytymän 50 kopeekan sakon
haastolla jokaisen puuttuwaiscn nyt mainitun kappaleen
edestä. Koska talon asujan 'vastahakoisuudesta ei niitä

suu-

waarassa

itsellensä toimita, ostakoon Oltermanni
hänelle maksoa wastaan.

koon

Paljasta

s

niitä, ja toimitta-

21.

ei pidä kannettam,in huones»välillä, eikä myös tallihin, nawettahan, latoon eli
muuhun ulkohuoneeseen. Näissä huoneissa pitää kaikki tupakin polttaminen oleman kieltty, niinkuin myös ulkona,
wäen pihalla ja latokartanolla, koska kowa tuuli on, erinomattain kannettomilla piipuilla. Gi myös pidä walkiata

ten

soittowalkiata

sammuttamatta ja peräänkatlomatta jätettää mallashuoneissa, saunoissa ja vajoissa. Joka toisin tekee wetäköön
sakkoa 2 rublaa. Sama sakko olkoon palkollisille, paitsi
mitä laki säätää, koska asia lain tehtäwäksi edesannetaan.

§ 22.
Oltermannin ja hänen lautamiehensä pitää, niinkuin
l!) § sanottu on, kolme kertaa wuodessa katseleman kaikki
walkia pesät kyläkunnassa, ja ne kuin silloin löytän niin
kelwottomikss, että walkian waara niiden kautta tulla taitais, pitää syynimiesten antaman hajottaa omistajan kustannuksen päälle, ja sakotettakoon hän sitä paitsi 1 rubla

50 kopeekkaa. Samassa tilassa nwhtawat he myös peräänettä katot owat puhtaaksi lakastut; jossa
laiminlyöty on wetäköön omistaja sakkoa 25 kopeekkaa. Kussa
taas katot ja malat owat niin wanhat ja lahoneet, että

se

katsoa

walkia

niihin

kewiästi syttyä taitaa, pitää omistaja tykö-

sanottaman ne vian parata, ja metäköön huolimattomuudensa tähden sakkoa 1 rublan.
Jos Oltermanni ja hänen lautamiehensä laiminlyö»
wät senkaltaista syyniä pitää, wetäköö» Oltermanni salkoa 5 rublaa ja kumpikin hänen lautamichistänsä 2 rublaa 50 kopeekkaa. Jos joku heistä laillisesta syystä olisi
estetty, niin pitää sen kuitenkin niiltä toisilta pidettämän
edellä mainitun sakon haastolla.
§

23.

Jokainen mahtaa tosin metsänsä kanssa tarkka olla,

niinkuin yhteinen laki siitä säätää; mutta Kruunun talot
ja muut, joilla
wielä yhteydessä on, pitää, ennenkuin
he tuoreita ja kasmamia puita kaatamat, nauttiman valaneita, tuimia, ja maassa makaamiakin puita heidän tarpeyisiinsä. Joka !ätä mastaan rikkoo metäköön sakkoa 2

se

rublaa,

>)
§

24,

Sen estämiseksi, ettei taloin omistajani metsät melmottomain ihmisten mäkimallan kautta, jotka harjoittamat
Inmatointa potaskan polttoa ja tärpätin keittoa, ei mahtais hämitettää, niinkuin myös että Poispoistaa syyt metsän malkioihin, on jokaiselle sekä maan omistajalle, että
hänen ala kuulumaisillensa tieltty, että sekä metsässä tuhkaa polttaa; että kotona potaskaa keittää, kuin myös että
koota pihkoja ja siitä malmistaa hartsia ja tärpättiä, ennenkuin hän kirkossa on antanut tämän hänen aikomuksenjulistaa, ylösantain paikan kussa
toimitetaan. Samoin ei ole keliäkään oikeutta potaskaa eli tärpättiä keittää ostetusta tuhmasta eli pihasta ennenkuin täysi tieto on,
että edellä mainitulla taivalla menetelty on. Joka tätä
mastaan rikkoo metäköön sakkoa 3 rublaa ja kadottakoon
puolen kalustansa. Kaikki tuhman polttaminen Touko-,
Kesä-, Heinä-, Elo- ja Syyskuussa olkoon peräti kieltty

se

sa

15 rublan

se

sakon haastolla.

1> Tämä S, pitäjän ensimmäisestä sowinuosta
tettu, on täejä ylhä »tettu kihlakunnan oikeuden pHätötsen
pitäwäisesti.

wähäu muukanssa yhtä-

Katso kihlakunnan

s

25,

§

2 6.

oikeuden päätöstä lopussa,

Jos, sittekuin Oltermanni on naapurit kokoon kutsunut, ja he omat keskenäns sopineet siitä työstä, kuin he
silloin alkaa tahtoivat, mikä hywänsä se olla mahdais, joku
kyläkunnassa löydyis siinä medäperäiseksi, 'vastahakoiseksi ja
huolimattomaksi, jonk.i kautta ne muut tulisit töissänsä estetyiksi, niin ci pidä heidän oleman welkapäät odottaman
sitä kidasta, maan olkoon heillä wapaus työnsä päättää,
ja huolimattoman
siinä myös toimittaa; ja syyttäköön
kantta tulee
tämä itftän§ siitä mahingosta, kuin hän
kärsimään; jota mastaan hänen taikka muulla työllä eli
kohtuullisella maksolla, Oltermannin ja kylän lautamiesten
armion jälkeen pitää muiden kylänmiesten maiman palkitsemaan, metäköön myös sakkoa 2 rublaa mastahakoisuudensa täljben; mutta jos joku muu työteliäs ja toimikas
asujan kylänsä jonkun kohdanneen hädän eli köyhyyden taikka muun moimattomuuden tähden, ei joutuisi yhtähaamaa
täyttämään työtänsä, niinkuin kylän hyödytys ja tarives
maatii, nauttikoon apua naapureilta.

osa

sen

s

27,

§

28,

pitää niieli asujain melmoitetut oleman, että samoin
kuin muut maanmiljelijät, olla kuuliaiset kylän oikeuden
päätökselle, kaikissa kuin tämä Kylän Asetus säätää.
den

Niissä kylissä, joissa boställi taloja on,

haltiain

Gi mahda yksikään kotuna eli jotakuta ynutoin alaista mäkeä tiluksillensa eli tykönsä »vastaanottaa, ennenkuin
naapurit siihen suostuneet ow.it. Joka tätä mastaan rikkoo metäköön sakkoa 2 rublaa, ja olkoou kuitenkin melka'
pää senkaltaista mäkeä poistoimittamaan jos kyläläiset sitä
anomat ja päällcseisomat,

s

29.

myös talot erikylistä rajaksuisin, omat mainioissa, luhdissa, karjan laitumissa, metsissä ja takamaissa, pitää heidän kaik-

Kussa kaksi eli usiammat kylät, eli

näisistä
kein

osain

puolesta, ja

samoin faktoin haastolla,

oleman

welkapäät harjoittaman sitä järjestyltä
rauhaa naapuja on
Kylän
kuin
tämä
kanssa,
säätää;
Asetus
reinsa
siis jokaisen Oltermannin lvelwollisuus pcräänkatsoa että
tämä Kylän Asetus jälkeen elätaän. Mutta jos siinä riitaa Oltermannein waihella ylöstulis, elikkä jollei yksi tahtoisi toisen tykösanomista noudattaa siitä mitä parattaman
eli tchtämän pitää, kutsukoon siiloin kolme Oltermannia
muista kyläkunnista, joilta senkaltaisessa tapauksessa päätettäwä on, mitä tehtämän pitää. Mutta jos joku kuitenkin laiminlöis kohta täyttää, mitä niin päätetty on, antakoon silloin Oltermanni muitten kautta teettää
wassahakoisen puolesta, ja maksakoon tämä työns kustannuktm ja wetäköön t rublan 50 kopeekan sakon.

se

sen

s

30,

Että tämä Kylän Asetus sitä tarkemmin mahtais jäleletyksi tulla, niin ei pidä kenkään Mä taitaman itsiänsä estellä, että hänen lapsensa, palkollisensa ja koturinhänen tielämätänsä omat tätä wastacm rikkoneet; maan
olkoon hän, joka talon isäntä on, wclwollinen wastaamaan kaiken edestä knin hänen wäkensä tätä ivastaan rikkomat; jonka tähden isännän Oltermannin ja hänen lantamiestensä koettelemuksen jälkeen, pitää sakot nlosmaksaa,
ja ottakoon hän matson palkollisen palkasta, ja työtää
taikka rahaa kotureiltansa Oltermannin awulla. Mitä taas
torpparcihin tulee, mahtamat he itse wastata rikotsistansa
tätä kylän Asetusta wastaan ja sakot maksaa, ja ne was»
keen

sa

tahakoiset ulosmittauksella etsittää.

Niinkuin ne hyödyllisimmätkin Asetukset ja sowinnot
huoneenhallituksessa owat sangen wäyän hyödyttämäisct
maakunnan asumaisten totisen hyödyn ja menestyksen edesauttamiseksi, ellei tarkkaa ja milpitöiutä perään katsantoa
siitä pidetä, että hymät tamat ja kristillinen meno kylissä
ja huonetkunuissa maariuotetaan; niin omat Oltermannit
ja sen lautamiehet meliuoitetut, että kukin läänissänsä rehellisellä kiuuaudella, tässäkin päällekatsannoSsa hywän järjestyksen ylitse walmoa. Ia kussa erehdyksiä ja rikoksia

Lakia wastaan harjoitetaan, pitää ne

miehelle laintehtäwätfi

asianomaiselle

wirka»

edesannettaman.
§ 32.
jotka tässä Kylän

Kaikki ne sakot
Asetuksessa määrätään, ja kylän Oikeudelta tuomitaan, pitää, ellei ne sakotetut suosiolla maksa, Oltermannilta ja hänen lautamieyil»
panttaamisen kautta nlosotettaman. Jollei sakoite»
tulla löytyis tawaraa sakon maksokfi, niin pitää hänen
bywäksi teketyöllä tawallista päiwää palkkaa wastaan
mään
tykönä kylässä kuin Oltermanni määrää. Kui>
tenkin pitää sillä sakoitetulla ja pantatulla, jos hänellä siihen syytä on, oleman awoin oikeus Kihlakunnan Oikeuden
edessä walittaa kärsimisensä ylitse, ja oikiassa laillisessa järjestyksessä etsiä oikeuttansa, i)

tänsä

sen

sen

33.

§

Sillä kylän oikeuden päätöksen

kanssa tyytymättä
sittekuin hän sen kylän oikeuden edessä on ilmoittanut, ensi tulemissa käräjiusä Kihlakunnan Oi»
keuden edessä Valituksen sen ylilse edestuoda. Ia stämmat»
köön hän riitakumppaninsa, ilman että kylän oikeuden jäseniä stämmillä waiwata, ellei erityiset syyt siihen johda»
malla on oikeus, että

sen

tusta

anna. Jos joku laiminlyö, että ensi käräjissä
jälkeen, kuin kylän oikeuden päätös yhtä kuukautta ennen
käräjiä langetettiin, asian kihlakunnan oikeuden eteen roetää,
olkoon hän oikeuttansa paitsi, että edespäin mainitun päätöksen ylitse walittaa; mutta jos kylän oikeuden päätös langetettiin währmmän ajan kuin yhden kuukauden sisällä ensi
ylitse
läräjistä, niin on hänen walitusaikansa ulottuma
toiseen käräjään. 2)

sen

§

34.

Koska kaikki Laki ja Asetukset ilman noudattamista
owat turhat; sentähden, ja
edesauttamiseksi, että tämä
Kylän Asetus tulisi tarkasti jälkeen elätyksi, pitää Isonky-

sen

1)

Tämä

päätöksen kanoja
2)

hän sisälle

§

myös muutettu «n yhtäpitäwäisesti
otettu.

sisälle

kihlakunnan

Määrä ajasta walittaa tulän oikeuden päätöksen ylitse täotettu

kihlakunnan päätöksestä.

rön pitäjän walitut Oltermannit, kutsumisen päälle Pitäjän kirkkoherralta, kerran wuodessa, kokoontulla, että yh»
distetyllä neuwolla pitäjän sääty personain ja muiden
rehellisten miesten kanssa, keskusteleman pitäjän yhteisestä
hyödytylseksi
parahasta ja sakkorahain käyttämisestä
päättämän Se Oltermanni ja hänen lautamiehensä, jot»
ka tästä kokouksesta pois owat, ja laillista estettä pois
jäämiseensä ei siinä anna tietä, sekoitettakoon Oltermanni
4 rublaan, ja lautamiehet kumpikin 2 rublaan. Tässä
kokouksessa pitää myös tutkittaman, jos ja kuinka muodoin
Oltermanni ja hänen lautamiehensä owat welwollisnudensa
täyttäneet, ja jos toisin on, määrättyihin sakkoihin lange»
tettamaan, niinkuin myös asianhaarain jälkeen ivaaroitet»
tamaan welwullisuudensa täyttää.

sen

§

35.

Kylän Asetuksessa

Kaikki ne tässä
keisarillisissa ban.
assignationeissa ulospandut sakot jaetaan niin että Oltermanni ja hänen lautamiehensä faawat puolen, nimit>
ja lautamiehet kumpikin
täin Oltermanni neljännen
kahdeksannen osan; ja tykö lankee pitäjälle toinen puoli
sakoista, jotka Viljellään sen parahaksi taivalla kuin yhtei»
sessä kokouksessa päätetään; kuitenkin niitä sakkoja paitsi,
joihin Oltermanni ja hänen lautamiehensä langetetaan;
jotka sakot kolonansa tykölankeewat seurakunnan waiwai»
sille, ja jotka, jollei niitä suosiolla makseta, panttaamisen
eli ulosmittauksen kautta niinkuin 32 § sanottu on ulosotetaan, ja ulosmittaajalta kirkkoherralle pitäjässä jätetään waiwaisten kassoille hywäkfi tehtäwäksi.
Co

osan

§

36.

Sakkorahoista, joihinka Oltermanni ynnä hänen lan»
tamiestcnsä kanssa jonkun langettamat, ja jotka he was»
taanottawat, ja pitäjän päälle lankeewan osan tallettamat,
pitää heidän Vuosittain tilin tekemän ei ainoastansa kylän
miesten edessä, waan myös siinä joka »vuotisessa yhteisessä
Oltermannin kokouksessa, ja silloin myös sen pitäjän pääl»

osan

le lankeewan
sakoista poispuolestansa jättämän sille,
joka läsnäolewilta uloswalitaan niitä talleltamaan pitäjän
hywäksi.

Päätökseksi
Tulee tästä Kylän

Asetuksesta, »voitetun

jälkeen ja sittekuin
609 erikivaa präntättäwäksi.

wahwistuksen

käätty

se

on

Ja

laillisen

suomen kielelle
pitää kustannus

siihen sawuluwuu jälkeen ulos käymän ja itsekuliatin talon haltialta maksettaman tapahtuneen jaon jälkeen. Näis-

tä kirjoista ulosjaetaan yksi kullekin talon asujamelle, ja
loput talletetaan Pitäjän arkussa myytäwäksi, ja hinta niistä mahtaa» panna pitäjän kassaan.
Edellä käywäinen Kylän Asetus on laillisessa Pitäjän kokouksessa ylösluettu ja hywäksi löytty; joka tapahtui
lukkarin huoneissa Isonkyrön pitäjän emäkirkolla Tt p.

Lokakuussa

s.

1832.

JOHAN REINH, AEJMELÄUS.
Henric Rein.
Esajas Karhu.
Samuel Penttala.
Matts Yli-Wendä.
Matts Wästinmäki.
Matts Asu.

Kihlakunnan

annettu

s.

15 p.

Matts Mickilä.

01111a.

Wahwistus
Maaliskuussa 1833.

Oikeuden

Niinkuin edellä kirjoitettu

miehiltä

Jacob Pohto
Matts Marcko.
Samuel Knuuttila.

Kylän

Asetus

wapaehtoisesti päätetty; niin tulee

ja Päätös,
on Pitäjän

se niinkuin

hywää järjestystä ja maanwiljelyksen ylös auttamista taikoittawainen kihlakunnan oikeudelta jälkeen elämiseksi wah4 §
wistetulsi; kuitenkin seuraawaisiUa muutoksilla: että
ulospantu sakko niille jotka owat huolimattomat a!tain
ylöspanemisessa tulee katoomaan ja ti § Kuninkl Asetuksessa aitain panemisen welwollisuudesta siitä 9 p. Helmi»
§
kuussa l8<!2 seurattawaksi; niinkuin myös se
ulospantn sakko, jonka haastolla aita jako pitää toimitettaman, koskee ainoastansa Oltermanniin, jonka tulee siitä ja
kylän tarpeellisista asioista murheen pitää, ja kustannuksen
siitä kylän päälle jakaa. Se 6 § määrätty sakko katoo,
loska ne erityiset lakot aitain särkemislstä, jotka 5 l»wus°

se

samassa

sa

8 tz rakennuksen kaaressa owat ulospandut, katsotaan
ulottuwaksi aiwin särkemistä estämään. Niinkuin mero-

taloin rmiklajilla on Asetuksissa perustettu täysi hallitukoikeus taloinsa alle kuulumain maitten ylilse kaikkein
etuinsa kanssa; niin koskee 23 § ulospantu sakko ainoastansa krumnin taloihin ia yhteisiin metsihin. Se 25 §
löytvwä sääntö katoo peräti, ja ne, jotka tahtomat joitakuita mnulotsia, joita kylälliset wapaaehtoisesti ei suostu
tekemään, saamat kihlakunnanoikeuden kautta sitä yrittää
asianomaisten läsnäollessa toimeen saattaaksensa, Ohkä

sen

boställi taloin

se

asujamet owat

welwolliset

se

noudattamaan

Knlän Asetukta, katoo kuitenkin
heidän suhteensa erityisäätty
27
waan
omat
tz;
sesti
sakko
he ainoastansa langetettamat sakkoon ja edeswcistaukseen, jola muillekin säätty
on Niinkuin palkkaa sakkoin ulospanttaamisesta ei makseta, ei - kruunun foudi taikka nimismies liioin taida tulla »vanvatulsi Oltermannin oikeudella päälle panduin sakkoin uloooltamisen kanssa, waan mahtawat ne ulosotettaa
Oltermannilta ynnä hänen lautamiestensä kanssa; ja joka
itsensä määrynttää kärsineensä luulee, malittakoon Kihlakunnan Oikeudessa, jolla taivalla 32 § niinmuodoin on
muutettu. Se muutos tehdään 33 § että jos kylän oikeuden päätös on annettu lyhyemmän ajan sisällä kuin
kuukautta ennen ensi tulemaa laillista käräjää, on »valijälkeen tulemaan käräjään.
tuksen aika enätty toiseen
Ia tulemat ne tz§ Kylän Asetuksessa, jotka laUa lialla

sen

owat wahwistetut uloskuulutetusja yhteisessä
kouksessa ylösll>ett,iwaksi ja Pitäjän miehille
Kylän Asetuksessa tehdyt muutokset.
Kihlakunnan oikeuden»puolesta:

Pitäjän ko-

G. J. SÖLFVBRARM.
Förordnattu
Jälkeen elämiseksi ylösluettu yhteisessä pitäjän ko°

kouksessa

s.

3 p.

Kesäkuussa

Pitäjän

1833,

kokouksen

puolesta:

N. G. POLVIANDER,

