Perunkirja räätälin leski Eeva Matintytär Ålander (Ollila) s. 04.11 1747 k.04 .11.
1823 Ollilassa ( Erkun talossa)
Vuonna 1823 21 päivä huhtikuuta allekirjoittanut laati pyynnöstä perunkirjan
edesmenneestä räätälin leskestä Eeva Matintyttärestä Ollilan talossa Lappajärven
Savonkylässä. Hän oli lapseton ja siksi hänen omaisuutensa perii hänen sisaruksensa
ja heidän lapset. Arviomiehet ovat tehneet luettelon lähimmistä sukulaisista
seuraavasti:
1. Sisar syytinkitalollisen leski Reetta Matintytär, Lillsöyring elää
2. Sisar Anna Matintytär Westerspangar Vimpeli elää
3. Edesmenneen veljen Juho Matinpoika Ollilan jälkeenjääneet lapset: räätäli Juho
Matinpoika Ållila Ålander Kauhava, talokkaat Taavi ja Matti Juhonpojat Ollila
elävät, edesmenneen pojan Jaakko Juhonpoika Ollila Kokkokankaan lapset: pojat
Juho Jaakonpoika Hernesniemi ja Matti Jaakonpoika Kielaankangas sekä tytär Liisa
Jaakontytär Kielaankangas. Juho Matinpojan nuorin poika ja Savolan vävy Erkki
Juhonpoika Ollila Savola. Juho Matinpojan tyttäret:emäntä Reetta Juhontytär Korri,
syytinkiemäntä Liisa Juhontytär Saukko Alajärveltä, torpparin emäntä Saara
Juhontytär Pietilä. talollisen emäntä Maria Juhontytär Nykänen, talollisen leski Anna
Juhontytär Storsöyring, talollisen vaimo Susanna Juhontytär Karvala ja talollisen
emäntä Kaisa Juhontytär Ammesmäki
4. Edesmenneen veljen Matti Matinpoika Ollilan lapset, talollisten vaimot Maria ja
Liisa Matintyttäret.
5. Edesmenneen veljen torppari Jaakko Matinpojan lapset, torppari Aabraham
Jaakonpoika Tapola, räätäli Matti Jaakonpoika Ollila asui Korrissa, talollinen
Storhökin vävy Jaakko Jaakonpoika Storhök Alajärvi. Jaakko Matinpojan tyttäret
talollisen emännät Liisa ja Maria Jaakontyttäret Karvala.
6. Edesmenneen sisaren Kaisa Matintytär Lukkarilan pojat: talollisenpojat Juho ja
Taavi Tuomaanpojat Lukkarila. torppari Jaakko Tuomaanpoika Karvala, talollisen
vävy Matti Tuomaanpoika Österspangar. Kaisan tyttäret: torpparin vaimo Liisa
Tuomaantytär Korri, vanhapiika Reetta Tuomaantytär Lukkarila, talollisen vaimo
Kaisa Tuomaantytär Kontiainen ja leski Saara Tuomaantytär Karvala.
7. Edesmennyt talollisen emäntä Liisa Matintytär Savolan tytär, talollisen vaimo
Saara Jaakontytär. Siinä olivat perijät:
Luettelon omaisuudesta ovat tehneet arviomiehet joilla on vähintäin kymmenen
vuoden kokemus sekä omaisuusluettelojen ja niiden jakojen tekemisissä.
Luettelossa on joitakin puutteita ja väärijä termejä mutta ne eivät vaikuta jaon
oikeellisuuteen. Pesän tiedot on selvittänyt jo edesmenneen elinaikana Juho
Jaakonpoika Ollila. Juholla on myös Iisakin elinaikana testamentti, minkä mukaan
Juho saa periä koko heidän jälkeenjäävän omaisuuden (asia on jo kirjattu Iisakin

perunkirjassa). Juho Jaakonpoika on antanut allekirjoittaneelle, seraavanlaisen
omaisuusluettelon valaehtoisesti:
Edesmennyt ei omistanut kiinteistöä.
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Vaikeutena tässä on se, että edesmenneet ovat jättäneet testamentin, minkä on
laatinut 4 päivä maaliskuuta viime vuonna räätäli Iisakki Ålander, mutta häneltä ei
ole jäänyt rahaa, millä hänen viimeinen tahtonsa toteutuisi ja Juho Jaakonpoika vävy
Lilltarvonen/Ollila saisi hänelle testamentillä luvatut rahat, lesken kuoleman jälkeen
tulisi saada 40 riikintaalaria, vielä kaiken lisäksi tämänvuoden ulosmaksut on
maksettu moraalittomasti edesmenneen setelirahoilla. Juho Jaakonpoika Ollila
mennessään naimisiin myöskin sai mainittua rahaa, mikä oli senjälkeen 14 vuodessa
menettänyt arvonsa. Asian ovat tienneet edesmennyt vaimo ja hänen miehensä.
Luetteloa laadittaessa arviomies Juho Jaakonpoika ei ollut puhunut mitään
korvauksista tästä syystä.
Lopuksi vävy Juho Jaakonpoika valitti, että perunkirjoituksesta oli vuotanut tietoja
etukäteen ja selvitti kuinka talollisenpoika Paavo Erkinpoika Timonen ja piika Maria
Tuomaantytär Lillsöyrinki, tämän kuun 19 päivänä ulosantoivat testamentin tietoja
ennen perunkirjoitusten päättymistä: He olivat näyttäneet vävy Juho Jaakonpojalle
naisten alushousuja ja paitaa sekä pyytäneet häntä tunnustelemaan niitä etuketeen,
että saisi tietää kumman perimisestä tulisi rikkaampi olo ja saisi samalla etukäteen
tietää miltä tuntuu olla rikas mies. Juhon perinnöksi jäi yksi hame ja yksi paita
Arviomiesten tehtävänä on ollut selvittää etukäteen jälkeenjäänyt omaisuus.
Luettelossa olevat hinnat ovat arviomiehet laskeneet tarkasti ja jaot on suoritettu
oikein. Juho Jaakonpoika Ollila esitti vielä lopuksi että Taavi Juhonpoika ja Matti
Juhonpoika Ollila, joiden pelloilla edesmennyt ja hänen miehensä ovat
työskennelleet, pitäisi jättää ilman osuutta ja antaa ne rahat Juho Jaakonpojan

testamenttiin, niin että edesmenneiden tahto toteutuisi. Taavi Tuomaanpoika
Lukkarila, joka on naimisissa edesmenneen sisaren Reetan kanssa. Matti Lillsöyring,
Anna Wästerspangar, Erkki ja Matti Westerspangar yhtyivät edesmenneen sisaren
Reetan mielipiteeseen.
Olemme luetteloineet omaisuuden tarkasti ja suorittaneet jaon oikein
Juho Jaakonpoika Ollila ja vaimo Reetta Matintytär
puumerkki
puumerkki
Taavi ja Matti Juhonpoika Ollila
puumerkit
Taavi Tuomaanpoika Lukkarila
puumerkki
Aabraham Jaakonpoika Ollila, Matti Erkinpoika Westerspangar
puumerkit
Esaijas Orava ja Juho Juhonpoika Storsöyring todistajat
puumerkit
perunkirjan laatija Taavi Tarvudd
Nippeliluettelon irtaimen jaon olen jättänyt suuritöisenä tekemättä.

