Perunkirja emäntä Susanna Eliaantytär Ollila "kievari"s.10.06.1817.k11.01.1866
Wuonna 1866 Kesäkuun 15 päivä toimitettiin kalukirjoitus edesmenneen
talonemännän Susanna Eliaksen tyttären Ollilan jälkeen hän kuoli 11 päivä viime
tammikuussa ja jätti jälkeensä miehensä Isäntä Juho Taavinpoika Ollilan, jonka
kanssa hänellä ei ollut yhteisiä lapsia, hänellä oli ensimmäisestä avioliitosta kaksi
poikaa Jaakko ja Elias Jaakonpojat jo täyvessä iässä, ja tyttäret Kaisa naituna Erkki
Erkinpoika Turpelan kanssa ja tytär Hanna naimatonna ja laillisessa ijässä ja Liisa 15
vuoden ikäinen, hänen etua valvoo talon isäntä Jaakko Matinpoika Ollila.
Leskimiestä muistutettiin ilmoittamaan omaisuuden niinkuin se vainajan
kuolinhtkellä oli, mikä tapahtui seuraavasti :
Koska vainaja oli äitipuoleksi tullut, ja leskimies jo ennen häntä kiinteän ja irtaimen
omaisuuden ansainnut, niin että talossa ollut mitään heidän yhtessä ansaittua omaisuutta, sen vuoksi ei leskimies antanut muuta omaisuutta arvata kuin vaatteet, jotka
ovat seuraavaa:
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jakosumma

21 mk

Ylöskirjoitukseen toimittava otti sänkyvaatteet ja omat petivaatteensa ja anto sitten
esiin viime tammikuun 22 päivänä tehdyn kirjeen jonka leski ja vainajan puoleiset
perilliset, nimittäin pojat Jaakko ja Elias Jaakonpoika Koskela, kuin myöskin Erkki
Erkinpoika Turpela

vaimonsa Maija Jaakontyttären suostumuksella ovat kaikki sopineet, että siitä Tavarasta minkä meidän äitimme Susanna Eliaantytär Ollila on jälkeensä jättänyt, emme
tahdo mitään periä vaan saakoon nuorin sisaremme Liisa Jaakontytär Koskela kaikki
meijän osat, minkä vuoksi ei jakoa toimittaa, kun leskimies maksoi kaikki nimetyt
maksamiset, niin tuli kaikki vainajan vaatteet ja virsikirjat jäämään tytär Liisalle ja
jäivät leskimiehen haltuun.
Allekirjoittanut vakuuttaa valan velvoitteella rehellisesti ilmoittaneensa niinkuin se
vainajan kuoleman hetkellä oli, eikä mitään tullut tahallaan ilmoittamatta jätetyksi.
Juha Taavinpoika Ollila
Walan alaisen tyttären Liisan puolesta
Jaakko Matinpoika Ollila
Näin tapahtuneeksi tavaran ja tavaran ilmoituksen johdasta oikein kirjoitetuksi ja
arvatuksi
todistavat:
Juho Koukkari laatija, Juho Korri ja Matti Juhonpoika Ollila arviomiehet

