41
Jorma Ril.s4ndn

pitii jiin

Kaavin

l{aari anvaaran
Leskeld

Yksi

n:o

Rauvantaipaleen

lryliin
24.

kyl:in

kuudesta

alknperili.seste

talosta

on se,

VoutlLalnen
on Anttl
Josea lsiintiinil
Ja em?intiin?i Regina
llustonen.
llelllii
on ainakin
kahrleksan l-asta (taulukko
O) Ja
ja
niist?i poikia kaksl:
Pekka e. L747
Matti e. L75'8,
Kaavin
vanhinnasta
tytt6rot
jaan el

rlppikirjasta

Gertruill-n

KuoLlleitten

Ja RegJ.na.n 1.le?iks{ valn
mutta helitdn syntyrniiailto -

1-uette1.osta

Anttl
Iliin oli

20,1.L764.

kou1.ulla

Kuten
ti.

Antln

o1e merkitty.

vantalpaleen
d.attiln

tapaa

Ja Margareeta.n,

taas tapaamne merkinniful, ettA RauVoutL1.ainen kuoLL 14.L..L?64 ja haurlattiirr
kuoLlut plstokseen
5O vuoilen 16se?i Ja hau(metl skolg6ng)
vanhan tavan mukaan.

huomataan,

Iliksi

n?ilstd

Tiist?i voltlaan
Voutilainen
Pekka oli

taloesa

kunplkaan

esltt66

valn

on kyl.l?i
ei

kalcsi

poikaa: Pekka

ryhtynyt
ie?lnnyyttd
arveLuita.
Kun tal-oLllnen
ole

Ja Matholtamaanl
Antlli.

1?64 yht?ikk16 Ja y116tt6en vanhempl poJista
- Vanhin
Ja nuorempl Matti lL-vuotlas.
Regina kuoLee.ennen pltk56 koslca perheeseLi my6hemlmoll

l?-vuotias

tyttiiristii
min eslintyy

uucleLl-een tytHr

Reglna.

Anna o]-L rnennyt 18.4.L?5O nalmislin
RiisFisen poJanpoJan Olavi REeHsen kanasa,
VcrutLLalsen kuoLLeseyntlmyt
12.8..1?37 Ja oL1 Anttt
Olavl oli
jo
Kun htin Ja valmonea Anna asuLvat tLlalsa
27 vuoilen lk6inen.
t118n holtaettB Anna Ja Olavi ottivat
la lleneer luonnolllstar
Toiseksl

talolllsen

varrhin tytHr

Helkkl

misen'hartell]-een.
Tiim8 Antti VoutiLaisen
ia Regina Mustosen uudisbaivaaian
ja tarmolla
rakentama Ja nuokkaarna tal.o on sljainnut
ell nykylst[
Kaamaantiete
1iihe115 Savon ja KarJalan viiUstd
innolla

v.ilta

Joensuuhun johtavaa

t5smiil-leen

maantiet?i.

eama1la palkalla

Nylcyinen maan-bie ei

kuj-n vanha tie.

ole
Kaulrana el vanhnn

tlen

paikl<a kultenkaan voi olla Rauva.ntaipaleen kohila1.1.rarsi1kapean kannaksen tolse1.la puolen on Luikonlahti
Ja toise1-1-a
puolen Itauvanj?irvi.
Niiiclen vesien viillsslt
on vanhan tien raikka o]lut,
lli

Liihe1.1-li on o1.lut myiis H.eikki Riisesen talon
palkka ja llellcki
o11 ylcsi niistii
kuuclesta talolllsesta,
RauvanJotka alolttivat
taipaleen
(s 1673) po jananu"ttarnisen. Tij.mtinPeltolan
Ileikln
poiha on ee Olavl (o 1737), joka on Voutlllaisen Anna-tytthren
1 ja 2).

aviomiehenii (tauluklro

L766 - 1780 el

Ripplkj.rjakaudella
eniiit o1e olemassa,

tslint6

Anttt;i Voutllaj.sta

hiin on kuo1lut

alkai-semmin e1i l-764. Talo
on emdnn?in Reglna Mustosen kiislssii ja kotona olevihsi
on menl
kj-tty

myds v2ivy Ol.avl

nen sek6 Annan stsar

l7B1 - 1?90 on ta1.o1.lfsoko1 merkltty

RippllclrJakauilell-a
ki

Reglna

kuitenkin

ltlustonen.
kuolee

Rdsiinen Ja hiinen vai-monBa ilnna VoutilalReglna (s 1?55).

laloesa

verrattaln

ovat

myds viivy

nuorena

0favl

1esRds'd.nen, joka

2.1-1.1?90 Gek?i henen vai-

nonsa Anna Voutila.inen.
lleltlHn 1-apsistaan ovat kotona Kalsa
(1764)y Anttrl (1751) ja Antln vaimo Anna fuppuralnen (s 1?65)r
olovl (1?66), Reglna (f772), Antti Voutilaisen
tytbr Margareeta
(1735) Ja Jonkrrn tytiir
Agneta. - Tii116 kauclella llrnaantuur ripplkirjaan
RauJo kyliin nlmeksl Maarlanvaara
Ja sen tytAirkyliin
vantaipaleen
nlmi on j56nyt pois. Taima osoittaneep, ettii tJ'ttirlgrlli Rauv:rnta.ilrale
osin

on valcavastl

emiilqr1-bi{"non vahvistunut.

ilmeisestl

parerntunut

Ja yhteys tarpeelltlsilta
on
organlsaatlo
Hal-1lnnoll.inen
asuttu

6ek6 kunrtal-llsill.a

etta

valtiol1.ls

ellla

alal-la.
on
on jb nurnerot, maalcirjoissa ja kirkonklrjolssa
ja
ruvettu
kiiytt?imd.tin samo
numerolta.
Tiimdn talon tiien;il1inen
f'Maarianvaara n:o 11tr
toistaiseksl
m?iiirittely
on test?i liihtien
Taloill.a

eli

taloa

kutsutaan

kyl-ttn Ja numeron avull-a.

TaloJen

numerointi

taps.htuu
taloille
Vuosi

nyt
vlelii

niinkuin

mydhemmlnkln

o1e merlcltty

1'|9O on perheessii

ernlintEi Regina

Mustonen

kylittiiln.

Nineti

el

tHmiin kauden rippikirJaan.
surujen

kuol.ee L2.

vuosl.,
ptiiviin?t

sil1rh

Leelcl-

maallskuuta.

2. pAtvHn?i kuoleenReginan

Marraekuun

vdrry Ja tyt?ir-Annan
poismles Olavi Rbsijnen. NZiin ovat moLennnat talon pltd'j6t
sa ja lsr2i.nn;;ys je?ii nuorempien huol-eksi.
1791 - 1803 on 1s?int?inat Olavl BARdsiinen (s11 .11 :1?61) ja htinen vaimon(taululclto 4). Tllal-Ia
F;a nnna. Tuppurainen (s 9.12 .I76il
on mybs Antln vell
O1avl (s l-?66) Ja hiinen raimonna BrlitRtppiklrjakauclella

s?lsen poilria Anttt

ta Mlettinen
Antti
tytiir

(s 26.1-1.1??3), poiklen

Voutilaieon
Arura (1?96)

tytiir

sek6 isennarr

THsse yhteydessZi
Viilslisen

Margareeta

sopil

itltl

slsar
(].736),

Ja Anhan
Anna VoutlLninen.

myde palauttae

Antln

mlell1n

Ja.akko

esi.telmeste tiitti taloa koekeva naiD^inta:
ItLeskelHn tl1an (n:o 24) vaiheet
puolestaan
R?isbsen suvun halllnnassa
K6klJ6rven

Jolloin
Anttt
Ollinpoika
.

Regina (t772),

aLkolvat

011! Antlnpojan

v L791r
poika

(s L761) eiir
tyi tllan
haLAnttn jlilkeen
til-aa, pitlviit
lsiinn6lcsl.
l-ussaan 0111 (L812 - l-B2o), 01L1n Leskl
(1851 - 1852) ia 011-1 (s 1826), Joka v l-858
(Kaavin RA:'
pertntiitlLakgl.rf
tilan
lunasti
sZiset III elvu

22) ,

Riisllnen o1l" eyntynyt
O111 Antlnpolka
N?j.iet?i henkl1dietA
- Illinen polkanse. Anttl
Rdsdnen oll eynOlllnpoika
polka
o111 ollinpolka
o].lt R5sbeen tol-nen
tynyt{:.,l-1 .1?61.
I2.8.I737.

v 1?66r
RZisEinen, Joka o1i ls?tntiin6 1812 - 1820 oLl syntynyt
joka o1-1 ayntynyt
v 1??B
Keln6nen,
Ildnen l-eskenszl Anna Stlina
pttt
taLoa 1851 - 1852. - Jaaklco V?iis6sen vifuneksl nalnitseo11
ostl perintiitilaksir
ma ls?intii. 0111 R?isbnenr iol(a tilan
syntynyt

24.3.1826.

-=I
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'1,

1804 - 1814 1s?int6nlt on vLelH Antti
Ja vaimonsa Anna Tuppuralnen (1?65). Hei].]-H
(s 7.w'.I79O). - Talossa asuu nyde Antln ve-

RipplkirJakaudella
R?isiinen (1761)
on polka 01avl

Rasii.nen (]-fee 1 ja tiirn?in valmo Briitta
Mlettlnen,
eyntynyt 20:11.17?3 ja kuo].l.ut 11.9.1809.
olavi

1i 0lavi
joka oli

nenee uuclelleen
(taulukko 5).

naimlsiin

Anna Stiina

Keln?isen kanssa (1?TB)

on myi5s 1s?jn"b?i-Antin ve]-l Pekka Rds?inen (1789)
Ja hhnen val-monsa Anna Tuomainen (1-7!6) sekii kasvattltytiir
Anna Greeta KelnZinen, Joka menee naimlelln
Tuusnlenel1.e.
Talossa

Rippllcirjakaurlella
l-815 - l-826 on lsiinn?iksi merkitty
01aja hdnen valmonsa Anna Stilna
Kel-ni'inen (1??B).
Tila1la asuu my6s Olavin veli Pehka RbsZinen (1Y89) ja vai-

vl R?isiinen (fZee1

nonsa Anna Tuomainen (1796)
IB27 - 1835 on lsiintiin?l

Ripplkirjal(aualella
leski
Anttl,

Anna Stilna
Aataml

Kun tilan
perhe tal

Keinhnen.

Ja Matti
islinn?ikel

parlskunta,

Hi{nen luonaan

Olavi

asuvat

Rdslisen

lapset

Bertll,

Vafunolnensa.
on tiihlin
nli-n

t51I6

astl

alna

kauclella

merkitty
n?iytt?iii

valn

yksl

is5.nnyys

perintelsestl
olevan nelJ?issii kiicless6, Yhden osan hallltsee
ja Regina Mustosen jZilke1.dlset €li Olavl
Anttl Voutilaisen
Rdsiisen 1.eski Anna Sti.lna KelnHnen ja poikansa Bertll
Retsdnen.
Toinen osa niiyttliisj.
olevar-r YrJd Val jrxcsen (1?99) ja vaimon(1SOO) ha].]-Lnnassa. YrJii on niiet rlppllcirea Kaisa l{iltusen
jassa tituloltu
T,B:ksi e1i ti).an vuokraaJeJrsl. - Kolrnas osa
on Pekka Rb.siisen (1?89) Ja vaimonoa Anna Tuomalsen (1796) halllnnassa.
Neljds

Pekka R?is?inen,.on srlel-Ld nalnltun
osa niiytliiii

olevan

Pekka Savolalsen

nonga Marla RAsS.sen (1??9) halllnnassa.
LB:ksi

eli

tllan

vuolcraajaksi.

Olavi

R6sdsen ve1i.

(1789)

ja va1-

Pekka on my6o nerltltty
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Maarlanvaaran

Jakokunnassa kSytli{tin leoJako 1820 - l_g40
vii1111?i. IsoonJakoon ryhdyttdessii
laadlttur:n
Jakokunnan taloista
nerkitJa lsbnniot?l kertovaan luetteloon
*Maarl"anvaara n:o ].1:n I ls6nn?iksl
tiln
O]of R6s?ilns enka

vuosidn

eli

Anna Stiina

KeinZinen, Jolca o1l syntynyt ITTB ja lmoL(taulukko.5).
TlIa on kokonalsena saman per-

].ut 26.L2.1852
heen halllnnassa
hallitsee

kruununtalo.
Ja se on L/2 verontplan
onlstanatta
sLtLi, aeukkaaksi ottoklrJe

taloa

vilmeksL

l-aad.ittu

Talossa
henkeii.

marraskuussa

on n?ilhln

vaa henlrlLd?i ollvat

yhd.eks?in
asukkatksl
merkltty
ol.e oJ.Lut. Nuo yhileke?in tal.ossa asu(1820 - L826) mukaan
rlpptktrJan
alkolhln

Anno Stiina
Bertll

Kein2lnen

Rdsilnen

Helena KeinEinen
Olavi

Rdeenen

Marlo

Solnlnen

Margare eta T,ovllsa
Marin
Inga

Krlstllna
l/larla

01avl

luetteloon

Rds?inen

RLisdnen

RiisZtnen

R6siinen

ta1.ossa o1.i kaksl

kuusl" Iammasta.

on

1826.

ei

Torpparelta

Dl-ikolta

Perhe

Pientit

sie?i1Ly.

karJaa

Ne kal

hevosta,
kuten

elvBt

s. L?78 k. 1852
s. 1800 lc.
s. 1793 k.
d. l-825 k.
s. 1834 k.
g. 1832 lc.
e. LB39k.
sr 1-838k.
s. 1825 k.

yksitoieta

vaslkoita,

1ehm6?i ja
kanoJa yms eL

o11eet verotukcen

kohtelna

osa Jakokunnan taLoieta,
Jotka kalrta l-ulcuunasuttulna.
kruununluonto lsia
o1i yhtelsesti
ottamatta
ollvat
(tol-agmsn)
MaarlnelJdn
asukkaan
kesken.
kolmen
tal
kahden,
anvaara n:o 11 e{ ntiln o1.lut, ee o11 yhden perheen asuttama,
- suurlnunan osan alkae.
vil jeLemii ja hdllttsema
Suurln

oLlenlcaan.

Tsonjaon

maanml-ttarL Carl Henrlk Anlnoffr ehtlotJalrokunnan maan ja veron jaettavaksJ. ni.ln1 ettd

piilittyeseb

traa 2.4.1830

MaarJ"anvaara'n:o
nimenii

oLlsl

24. Talo

oltsl

11 kohtlaLLa aetat

Rbshl$
L/4

Ja maareklsterlln
manttaaLln

olLslvat

sltenr

nerklttEiviinB

kruuutr-uontoltlen

talor

ettiL talon
numerona
Jonka

------rl l)

II

hallrinta

kuuLuisl

Iaisena

merl<lntdjd

relcisterij-n
slini,

mutta

on merkitty
on merkltty
annettu

Riisdsdn l-eslcel_lo. TiiIei eitten 1840-1uvu1la kultenkaarr maaF
viedii. - I/laarelcisterlotetta
ei 01e kitytettiivi-srippilclrJassa
1849 - fB6O Maarlanvaara n:o 11
numeroksi Maarianvaara n: o 24 ja talon nlmelcsl
rrlresheLii.'r - Tuntuu kuin talon nimeltsJ_ ol1sl

Les:ke1?i siksi,

sekA is:intAn?i
Te1le
nimi,

ettii

Pii?italo

ettZi 01avi

jol.loin

ta1o11a

myb e hallintasuht

hallintaan.
ovat

siellZi

o1i

on uusi

numero ja uusi

ei ssa tapahtr-rneen muutoksla.

eal 2/3 ta1.oeta on Bertil

osa talosta

Riisiisen leslri

em?intiinii..

kauclella,

niiyttiii4,

lapset

ed.el1eenlcln Olavi

Riistieen hal.llnnassa,

mutta
ve]-Jen Antln (1802)
ja
Antln vaimona on Anna Kalsa Nykitrnen (f8f4)
(taulukko
Olavi,
Anna
Antti
Katriina
7).
Ja
elj. L/3

RlpplkirJakautlella

on arlettu

Bertiltn

1849 - 1860 taion.ls6nnyys

on vanhalla

eniinndlld

Anna Stlina
R?iKelni{eellli
Ja t6miin po.Ja1la Berbll
- Talossa asuvat Bertilin
lapset 01avi (1826), Kree(fg:Z)
(1-839), Berbilin
ta toviisa
vaimo
Ja Marla Kristitna
on He]-ena I(ein?inen (1793)
siiselfii.

I(uten

suku1alstaon varmaan huomannut, tdmbn talon
teskeliin 1?ihlst611a,. Vanhat
31 r joka sijaitsee
isbinniit: Pel.toIan lleiklci R?isiinen Ja Leslcel-dn Antti Voutilainen
allcoihin
ova'b suunnl]-].een samii.nikiiiset.
Bhke he ovat sanolhln
lulcija

1o on Peltola

tulleet

asuttamaan

Rauvantainaletta?

ettLi lB55 vuoden maalcirjan
nukaan ennen v 1835 n:o 11 Maarianva.aran ky].aar Kaavin p1ta.i?issti, on 19O5 vuoclen maaklrJan mul(aan nirneet?i Ja numeroota T,eske1-d
Maarekisterlstd

n:o 24 siirretty

voidtaan totleta,

taloksl

n:o L9 SalavaJar perlntdtalo.
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Kaavin

Kartta
piteJAn

Rauvantalpal

Maarianvaaran

kyliin

een ke gkustasta.

1r 2OOOO,

'[Lrru*nFr

Reu..r tJAnvr

48

I6m?in talon

vanha merkitsemlstapa

ara n:o

LL R?is$littr

on ennen vuotta L835
1rl4 krrrunuruanttaal-ln
talo.

rnaarekist€rlin
15.6.f84O
JgoJaon pti.dttyess6 merklttlin
perlntdluontolseksL
merklnnBllbi'r
n: o 24 I,eslcelii. rl
kokonai.apinta-aLa

Bp05

o1-1 titl1J61n 4OB.89 hehtaarLa.

vuoden maaklrJan nukaan on leskoliih talo n:o 24
lcyL6sse sllrretty
tilakel
n!o 19 SalavaJa.
tusten

yhteydess?i oea tllasta

sH.ilytt6il

Ja reklsterLnurner.on kantaosana on n:o lp.

nlmen Ses-

49'

II

I1

14.
Antti Riisbnen s. l_TL4 k.
I(alsa KaEurinen s,
k.

Helkki

1711

IIl

Marla

1733

Olavl Riisiinen s. 12.08.1?3?
k. 02,11.1790
Anna Voutl].alnen
s.22.)-2.L744
k. 09.09.1803

Kaisa Olavi
1A.3A.
IV Antthi R?lsiinen s. 12.U.U51

L764 1?66
k.

Ol'.O4.1811

Anna Tuppuralnen s. 09.12.U65 k.

'L\ *"b""

1?6e
N772

Ilelklcl

Matti

]-775T778. 1?81-

t\\

Gertrudl
17B3

Olavl Matti Anna
1?90 1794 L796

Pekka
L?89

Antttt Rtisitnen s. L9.08.1801
Ant{it

k.
Kaarl-n R5sii.nens. 06.02.1799

/l
s"fitta xaJrina
1801

Marla
1?86

k,

1803

Ifiarla

r.806

Anttt

Pekka

r.823 1826 f830

I Anna

Maria
1833

Anttt

r"838

VI
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Antti. Voutilainen
Regina Mustonen

Gertrrrtl Voutilainen
a Voutilainen
SauLulclco' 3
.01avt R$s?tulen
&nna Voutllalnen

r." r+.or.rzec

s.
B.

L?03 k. 12.O3.L?gO

s.

1737 k.

a.

L?36 k:
I

' s . 1 2 , 0 8 . 1 7 3 7k . 0 2 . l L . L 7 9 0
s. 22.r2.L744 k. 09.09.1803

Regina VoutilaLnen

s. 18.05.1741k.

Vouti].aLnen

a. 05.oL.1?4?k.

Fatea Voutilainen

E . 0 5 . 0 5 . U 4 9k .

VouttLainen

s. r.8.03.1753k.

ilIatti

Voutil.alnen

I
I RBsituren
Mlettinen

Rllslinen
a Savolainen

2
REs5nen
ilna Kasurinen

s . 1 3 . 0 5 . 1 7 5 6k .

B.
B.

16?3 k. 26.10.1'154
1678 k. 02.o7.L'164

a.
g.

1?1r.
1719

s.
s,

r.?14 k.

k.
k.

24.O5,L786
04.L1.L?91

k.

Rii,sgnen
ResHnen

s.
Br

L720 k. 2L.O2.t772
o7.Lt.L725 k. 29.OL.L?86

RBsUnen
i Hlltunen

a.
Er

l?r? k. 20.03.1791
L7r'2 k. 18.12.1790

-----F

5r

Taulukko
II

2

Antti
Riisi,inen
Katarlina
Kasurinen
Taulukosta 1

s.
s.

L7L4 k .
k.

Irapset:
III

Itlaria

Rdstinen

Taululrkoon l
01a.vl Rb.siinen
Anna Voutil-al-nen
taulukko
III

0 4 . 0 3 . L 7 3 1l c . 2 3 . 0 7 . 1 7 8 1
2 4 . 0 8 . r ? 3 1k . 2 3 . 0 9 . 1 7 8 0

l{eikki Riisiinen
Anna Soininen
E.

3 0 . 0 5 . 1 7 3 3k .

a,

1 2 . 0 8 . 1 ? 3 ?k : 0 2 . 1 1 . 1 7 9 0
2 2 . L 2 . L 7 4 4k . 0 9 . 0 9 . 1 8 0 3

g.

l

R2i.sl,inen
0lavi
Anna Voutila,lnen
Taulukosta
2 Ja O

s . 1 2 . 0 8 . 1 7 3 7k . O 2 ; 1 1 . 1 ? 9 o
s . 22.12.L744 k. 09.09.1803

I'apset:
IV Tauluklcoon 4
Anttl
REistinen
Anna Tuppuralnen

s . ' L 2 . L L . L ? 6 1 k . 03.04.1811'
s. 09jL2.1755 k.

Kaisa Riisdnen
Ola.vi Savolainen

s . 0 3 . 0 3 . r . ? 6 4k .
s . 0 6 . 0 1 . 1 - 7 6 5k .

Ta.ulukkoon 5
01av1 Rtlsiinen
Briltta
ltliettl-nen

s.
1756 k. 03;L2.1-821
s. 26.Ll.17?3 k. r.1".09.1809

Juho Rds?inen

0 2 . 0 8 . 1 ? 5 9 k . 02.tL.T7B2

Rtislinen
i"ei.r.
Simo Nykhnen

o 9 . L 2 . L 7 7 2k .
k.

Anna Rdslinen
Tuomas Parviainen

05.12.1775 k.
L5.O2.L777 tK',,,

Ileikhi

L 8 . 0 7 . r - 7 7 8k . 1 3 , 1 0 . 1 7 8 2

ilatti

Rltsiinen
Riistinen

a 0 . 0 4 . 1 7 8 1k . 06.].2.L782

R5slinen

0 3 . 1 0 . r . 7 8 3k .

ila"ia Rbseinen

11.1L.L786 k.

?ekka Rdsdnen
Anna Tuomainen

Ll;.12.l-?89 k.
18.02.r.796 k.

Gertrutl
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4
illaulultko
V Anttl
Riisii.nen
/\nna Tuppuralnen
Taulukosta 3

s . 1 2 . 1 - 1. 1 ? 6 1 k . O f . 0 4 . 1 B 1 r
s . o9.r2.L765 k.

"Irapset:
V
.

Olavi Riigiinen
Kaarina NylcHnen
Mattl

"'
,'

a.

s.

0 7 , 0 4 . L 7 9 0k .
k.

s . 1 O . 1 O . 1 ? 9 4l c .

R?is:inen

2 6 , O 7 . 1 7 9 6t < .
3 r - , I 2 . r . 7 9 2t c .

Anna RHsiinen
!'Jatti Kiroltkanon

8!
g.

iriltta

s . 19:08.r.801 k.

Rde?inen

. 1 g . o B . L 8 0 1k ,
0 6 . 0 2 . 1 - 7 9 9I c .

Anttl
Rdsii:ren
Kaarl"na Rbsgnen
i"rrirro

Riisiinen

c.

s . 25.b8.r.806k.
s . O l , O 5 . 1 B r * 0k .

Maria Riis?inen
Pekka 0vaskalnen
lukko

2 5 . 0 3 . 1 8 0 3k :

5

0lavi
Rtlsiinen
Drlltta
Ml-ettlnen
Anns Stllna
KeinAnen
Taulukosto 3

s. .
. r ? 5 6 k ; 03. L2.1823
g , 2 6 . 1 L . r _ ? 7 3k . 1 1 . 0 9 , 1 8 0 9
9.
1 7 7 8 k . 26.r2.1852

pset:
Iaulukkoon
6
nZisi{nen
Bertil
IIelena Kelniinen

s ; O 2 . 0 5 . 1 8 0 0k .
si
1 ? 9 3 k . r_6
. 09.1855

Taulukl<oon 7
Antti
Riisilnon
Anna l(aisa Nykenen

e . 2 1 . O 4 . 1 - 8 0k2.
s . 2 O . 0 7 . l - B r 4k .

Joharrnes Rl{siinen

s. o?.O4.l8o4k.

Aataml

s . L 8 . 0 2 . 1 8 0 7l c .

Riistinen

ilattl

Rtisitnen

a'" 09.10.1809 k.

Matti

R6s:inen

s . 3 0 . 0 8 . 1 8 1 2l c .

KirLsa. KristLlna

Riisihen

s. L2.02.l-8L6 }|

F
T
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llauluklco
V

6

Bertil
Rdsiinen
llelena Keiniinen
Taululcosta 5

s . 0 2 . 0 6 . l _ 8 0 0k .
s.
1793 k. 1-6.09.r_855

lapset:
VI Anna Brlitta
Olavi
Maria

Riisiinen
Sq:ininen

Kreeta

f,ovllsa

ilr,"t"

Sofia

Maria

Krsitllna

Taulukko
V

Ritslinen

s . 12.10.1823k.
s . 24.O3.1825 k'.
s , o 1 . 0 6 . r . 8 3 4k "

R6eiinen

RHsEnen
Rdsdnen

€r; 2 7 . O 5 . t 8 3 2 k .
s . o 4 ' . 0 8 . r . 8 3 6k .
s . 25:04.r.839 k.

?

Antti
Regetnen
Anna Kalsa Nyk5nen
Iaulul<osta
5

er; 21.04.r.802k .
k.
s . 20.0?.1-814

Ilapset r
VI

Olavl

Riis8nen

Anttl

R6stfuren

Inna

ratrllna

1?.05.1836k.

s . 1?.01.1839 k.
R6etinen

g;

o 8 . 0 5 . r - 8 4 Lk .

I

---

Saven j1 l(arja:l_an liilinin maaherra o11 antanut 2J.I2.I"BOI
piiritdksen a"ria.ssar iossa ta1o1l-lncn Antti
0r-avlnpolka a'oo
ha.lkomista kruununtalolle
l\Taarianvaara 1l . - Antti
o1i eyn_
tynyt 12.11 .1?61 . - Llsii"ksl Anttl
anoo, ette osaan tij.stei taIosta lcatsottaisiin
kuuluvakei
Iluovisennieml:nlminen
talon_
pail(ka lryliin yhteismaa.lla.
Tdur?injohclosta o1i tilalla
suorltet.bu katselmue 27.IO.
1806. Siinii. 1;oilet'biin, e'bt?italolliset
ja veJ.jelcset Antti
( 1 ? 5 1 ) , o l a v i ( 1 ? 6 6 ) J a p e k l < a '0 ? 8 9 ) n e s a n e n o l i v a t
ryhtyneet
yhteisestl
hallitsemaan
tdtb tllaa
1s?insii Ofavl Riis:isen ( s.
1.2.08.1?17) lrrol.enan 02.11,1?9O jiilkecn. He olivat
pitiineetl,
taloa mrrutam:rn vuoden ajan yhrlessi. Sitten oli vanhin vefi
Antti obtarrut toj-eren puolen ylcsiniiiin hall.j_ntaansa ja O).avi
ja Pekka yhteisesti
v. 1B0l

o1i

]\nttl

toisen
ryh'bynyt

puolen.

Kolme vuotta

ralren'bamaan uutta

sitten

e1i

talonpailcl(aa

Huovisenniemen rnaal].e. Ijenen tarkoltulcsenaan
o1i caa<1ahall_intoarrsa kolco tilasteL I/3,
rnihirr kurrl.uisl rnybs lluovisenniemen
talonpaikka,
Vanhall.a talonpaikalla
omistamlstaan viljelyksisjo saanut ve.ljil-tiiiin
lcorvausta 60 riihlntaaleria,
ja
28 slcillinklii
B nr-rrstykltili. Niiin ol1en veljet
saislvat
hrinen vi1 jelykse't k?iyttijnsii. - Llsiiksi
Antti
anoo, otbZi hii.net
katsotte.i siin kruunun
. uuclisvil jelij2iksi
tai vantii hli.n o1i

osalckaalcsi ja saisi tii.ssii ominalsuudessa pitiiii uucien talonpaikan
rakennul<sineen. - Veljet
Ja ymptirillii

han hruununtal-on
asuvat eiviit

nditii

Jrlaaherra oLi

anomuksia vastustaneet.

sitten

anomuksen tutkinut

ja lausul

piidtdkees-

I

siirin mrn
Itun isoaJakoa ei vielii
onko jollain
kyli'ikunnalla

ole

jalcolnrnnassa kiiyty

liikamaata

k?iiin voida

sanoa mil1?i ninibylcselllj.
paiklcaa ol.isi lcutsuttava.
Anttl
vanhin poika,

Olavinpoika
eikii

vai

muuten lruin nuorempien veljien

bi volcla

el . Niiin ol1en

I{uovierennlemen uutta

RBsS.nen (1?61)

o1e luopunut

on ealelllsen

olkeudestaan
suorittamaa

I

Banoa,

ei my6sta1.onasul(lraan

omaperaiistaloon
korvausta

r

vastaarr

t
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ja on sitoutrrnut

jonkin
suurrrisena talonosakkaana
muutta.maa.n ed ell.?i maj.nitull e kyliin llikanaalle.
Senvuoksi Ja kun l(ukaan kyliiliilslstli
el o1e mrut.foa vastustanut eik?i muuttamisdsta
ole nltytetty
aiheu'buvan haittaa
vaan
piiinvastoin
te"btiivlin

on toclottu,
etti-i lluovlsennieml
on tarkoituksenmuja ettii Anttl
Rtlsbnen (1?61) on siellii
kiipa1 jon tyi;tii
tehnyt

niiiirlitii.,

ettii

irainen

talonpaiklca

katson
tois'balselc.ei
hal1itsee
siiltyy

olkeaksi

krrrununtalo
halkoa

Antti

N,;o 11 Maarianvaaran

kahteen

Olavinpolka

ky1?isslt saaalaan

yhtii

suureen osaan, Joista toista
Rasiinen ja tbtldn puoLlkkaaseen Bi-

llrrovisennlemen

Antti
RdsZise1.ld el o1.e
uusl talonpatkka.
osallisuutta
tj"lan vanhoihln vi1 jel-yksiln.
01avi (1766) nasenen jir Pelclra (1?89) Riisiinen saavat hal.lita
ja tllerr tol-eta puollikasta yhteises'bl,
vanhaa talonpailckaa
Tilss?ji ominaisrrudeesa helillin
ja rasitteie'ba

maksulsta

kenmin mliiirBtyksl.
tuksi

eri

T,istb

ttlaksi
johtuen

ehrloi1.la mltkii

tulee

vastata

kunnes tl]an

koko tllasta

menevlstB

vet'o1-lepanossa tul.e€

tar-

ja Anttl
Rbsiisen uusi talonpalkka
Joko katsotai jokstkln
sopivalcsi os.ak6i vanhaa tilaa.
on RdsHset otettn

tlLan

vuotulsesta

asulckaiksi til-al-Lo
vtl j elyvelvolttelsta

ntill6
eriltseen

miidriit iiiin.
Vali busalka

I kuulcautta.

21.12.1807 alkaen oli
I/2
l/2

t114, si1.s jaettu

ha.Llj-tsl
hr'.]-lltsivat

yksln?iiin

litti

yhtelseeti

kahteen

osaan

Riisiinen
olavi

Ja Pelcka

Riisiinen.

Savon ja Karjalan
gin Wibelius
immissiohirjeen

liihnin maaherra
ruhosta 'nMaaherrai')

Olof

Wibelius

(huom. Runeber-

Z3.te.1BO7 antanut eri11lsen
jossa lausf.taan mm
e1J" asukkaa.lcslottoklrieen,

55

oJ.en ttrnii

pdlvdnit

piiZitiikselllini

harlcomi sen toinitettavakst

m5?irij.nnyt selLalsen

kruununtalossa

Maarianvaara n: o 1lR2isiinen ilma.n osallisuutta
ttlan
vanhoihin vllJelyksiln
saa ralcentamaltaan Huovlsennlemen talonpaikalta
puolta tilaa
hallita
tolsta
selc6 hZinen nuoremmat ve1-jensH Pelclca ja Olavi Olavlnpojat
Rds?i.nen vanhalta
talonpaikalettii

Antti

0lavinpoilca

ta toista

puolta

kuitenkln

lausuttava,

tilaa

yhteisestl.

TuLevassa verollepanosoa

onko. Iluovisenniemen

uusi

talonpaikka

on
kat-

pottnva erllliseksl
talokei
taL mllrii osa vanhasta tlLasta
se
popivinmin volsi
o1la. Peklca Ja 01avi R6siinen ovat antaneet tilja si1.t?i suorltettavista
nlln tilanosan
hoidosta
vuotuisista
(taloLliset
maksuista takauksen
Pekka Kiirj?inen ja lvar SavolaiMaarianvaarasta
svolmella

lclrjeel-l.ii

qike{rden ti}aa
he kalkil-ta
Tllanossn

kirJe

eiksi

ha1.uarr tell6

?elcka Ja Olavi Rdsiise1-Le lailLLsen
ja is?inniiid?i kun
ha11ita,
viljeLLii

nilnkauan

osin

ja

27.10.1806)

tunnustaa

tiiyttiiv?it

parantamiselrsi

lalIliset

velvollJ.suutensa.

on vuosittaln

vi1-Jelt?ivii

v6hintiiiin

1-ain n?i?iriiiirnli hurna6 kapanal-aa peltoa
Ja L6 kapanalaa nilttyii,
y1-L6ptdett6vii
perunaa
5 kapruralal]-a.
kasvatettava
[atarha on
Ja
'
tlLaLla
suoriTdmSn kalken noualattanlseksL
on knrununvo'udin
ja vllelvuotiskauslttain
,tettava tarkastulcsla
kertolnitettava
tomus tiLan

tllcrsta

ttinne.

- Kuopiol

O]-of TYibeLlus.

23:12.180?.
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Olavi
tila.sta

Antinpoika

Rdsbnen synt.

Maarianvaara. n:o

1t

07.04.1790

kirJee116.,

anoo vapautusta
O4.
Jolca on piiivtrtty

11.1811:
Sitten
lut

kun is5.nl

o1.04.1811)

Icolme sisartani
r?iysten

Ritsiinen (synt.
12.11-.f?6f
j
a
j
e
t
ti
talvena kuoli
minutr

Anttl

vlime

suureen

mul(aisesti

lcdyhyyteen

vl1je1.ll?i

ja lcun en katso

enkEi kunnossapitilE

sj.tit

ja kuoltiitini
voivani
I/3

ja
mdA-

lcruununr-

Jota is?ini elinaikanaart
eli
osasta tolsen
hallitsil
on minun tbten pakko luopua tilan
0lavi Riis?isen (s. 1766)
e1i talollisen
2/3 ti]rs.a hallltsevan
ja nyt t?iysln malcsetusta eroJaishyvdksi hesicenlimme sovitusta
tilasta

n:o

11 l'laarianvaaran

235 ruplaa

rahasta
Sen vuoksi

tulee

kyliissdr

90 kopeekkaa.
RilsLieen (ff001

Olavi

nyt

astua

luovutetuLle

sen etuuksll"n. Ja hankkla t6L1e
- Kaavll.La 4.L1..18L1.
vahvlstus.
asianmulcalnen
Ja1Ie

til-arr.osalle

ja lcaikklin

Ol-of Antlers'son

aslakir-

RH.sefu:ren

.o.,R.

: Todistavat
A. I. Slrelius

Thtiipi tdvii

Sigfrirl

Harillkaln

a1-kuper6i s en kanssa

t otllstavat

Joh.II.Gustafsson

E.T,agerstr6m.

Tdmdn jd.lheen tilasta
1/2
I/2

hallitsl
oLavt Rlisbnen (1766) yksln
ol.s.vl. Riis:iiren (rfee 1 ja Pekka Riislinen (1789)

yhteLsesti
ettii Antfti Rtisiinen luovutti
Mybhemmin Pekka Rasenen mainitsee,
ja Pekalle yhteiBe6ti'
(1?65)
puollikkaan
01avi11e
tiimiin tl1an

-5tJ

L o l c a l c u r . r r . r1 . 8 . p i i i v d n i
kntunr:ntil-..ra
rittj-

n: o 11

IB25

kruununnj.mismies
ja

l/lat'bi Savolaincn

suoritet'Llin

lflaarianva.a.ran
.Ioh.

II.

puolella

katsel.mus

kylli:]sl;i.

Gustavsson

Katselmulcsen
apunaan

suo-

l_autamios

talollincn

n a'Lami Rhslinen.

llerra

ol.l- toi6en

tehtdvin

vuoksi

estynyt.

Tila

pi'biijii-n

I'Iaar::ianvaaran

kyl'rissii

Karjal.ar-r

X.ilises-

si'i kihlakwrnasisa

Kuopion

1ii?iniii.

r n , T . i i r ? i a . j a . s s ao l ' i

asul(l(aista

lranreeri

A.T/.Il-oman

sijai-tsee

nensa:

Kaavj.n

BerLill

, Antti

lii.snii

, Aatami

ja

KolJ-egiokamreerin
lcski

Stiina

l\1atti

sehd

lcolLegio-

ase'Ltarnassa

Kej-niinen
n;iid.en

poilci-

se'Lii Pelcl(a

s=s'-

vanha.l.le

1.820 kuoll-rrb

talonpaikalle

ja

puo1el1c

'tifaa

ta.l-ol-1i-n.cn Ol-avi- R?'isi,inen nuoremman

krurssa o1;e'htu yhtoisesti
sen ja

\'!9

c!
i r'T

Rrisii.nen.

Tii1le

.2
\{e

asulclraa.lcsi

asulckaaksiotttokirjan

on vuonna
vel, jens:,i

annetun

23.),2.1807

i"-e
6fi,

Pekan

piiii'bdlt-

mukaan.

4

ansiksi maihallitsivat
til-an puolikasta
nitr.rn kuolemaan asti.
Sen ji.ilkeen on leslri poil<iensa kannsa asuyhteises"bi ( i bof ag) Pel<an krurssa
tiimil on 1o>nut tilaa
.kunnes
kakuus sa :-B24 v apaaeirto i s esti yht 1ii std omaksi ruokaln-mnalc s e en
puolta tilan
si.i.rbynyt ja yhcles'bii ja sanrasba pail(asta hallitsee
vi1.j elylr si st?i.
Yhdessii )re sltten

Kun tiirn:i ti1-a.n puolilras
eiles.bii ja on kyllin

srrorittaa

heiklco eliittitmbiin

vcroa
kahta

f
t'

3/16 ruplan
ja varsintalolrtta

vain

niinlcuin Stiina KeinAsc1la
kin kal'rta suuriperheic'bti taloutta
ja Pelcalla on, viiitti
mijiiriittiivi
hiin (Sbi j.na) , ob1;?iPekka otisi
Iuopumaan sopivaltsi katsottavaa
korvausta vastaan ja ryhtymH.?i.n
harjoittomaan

maanvil jeJ-ystii muunlla,

ld seurauksena krrn h?incn B henkisen

Muutoin

vain

perheensli pitiiisi

niillcii on tii?il.aliid yh-

Pekan 7 helricisen perheen .ja hiinon poilcicnsa
jotka Mattia Lukuunottamatta
Bertillin,
Antln, Aata.min ja Matin,
l(oko
tu1is1 tull-a asukl(oil(si sijoltetuil(si
ovat t?iysi-ilci,iisllt,
tilan puo1 1kkaal.1 e . 6 ecltill.ens?i.suorlt ettavaa korvausta vasta.art.
tii kunnial-lisesti

kuin

il

M
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Peklca ei

sanonut haluavansa

vastaanottaa

lunastusta,

vaart

aina
hd." halualsl
s11alnakln
lsoonJakoon asti.
ornaa t13.an puollkastaan
hallita
Tii't?i
tul-l-a hal.otuksi.
ti1a. kuitenkln
voisiko
loin todetaan,
maanja po jat, koska he sitii. ennen joutuvat
leski
vas'bustivat
]ioslta tilan

puo).ikas

ei halkomista

kest?iisl

e niilk'zi5 n?iken?i?in.

tiell

kahclen asukasperheen
nahdottonana
tilal-]"a
ahclingossa olevalla
olemista. niin v?ih?iise11-?ija niin
katselmus
olla yht?i mlelt?i suoritettlin
eivdtkii voi.neet asiasta
Kun asukkaat

pitiv?it

Rakennukset.
Olavin

I
I

asuma pir{;ti
perillieten
'asuma Pirtti
11 kYYn

14 kyyniirZi5

Peka$
1 eteinen v?i)-j.ss?i ? kyYn
8 kYYn
1 yhteinen riihi

etlessB 6 I/2 kyyrr:^-'
13 I/2 kyyn pltk?i 7 leve?i

sauna 8 kyYn
tal-l-i ja aitta.

1
1

rehuvaja

talIi

vanha navetta.

1

aitta
ja lato

11 pitk?i

navetta 13 PitkZt 9 leveii
lato 14 Pitkii 9 leve?i

1

uusi

1

uusi

1

).arnpola 7 k1'Yn

1

siltala

1

aitta.

? feveli

L5 Silve

5
4
L0
12
L2
8
10
f1
4
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3 kyyn
5 kyyn

1trn

lrrArr

,5?ellot.
llyvj-n hoidettuja

vi1 jel-tiivZisse happanassa maassa
7 jyviti+ tyn
kaikkiaan
wuosikerroill-e

vaikeasti

vai.n molemrnille
maata li siitii yhctell?i ta:'l)vo irla-an samanlaatuista
nyrinalalta,
suurin kustannuk
sama.ssa yhteyclessii ja pitemm?i116 et?ilsyydellii
ja 2o
parernpia
ja
syltii
5O
havaittiin
tyydyttiivia
aitaukset
todettii.rr

syltA

huononpaa kiviaitaa.

Niityt.
5t Pe1.).onpdlissd T'iperin pit?ij?issb
penikulman
Y{uonossuo 2
lulllarnnin
1,
Laitasensuo
2,
erlus lcuivaa rnaata 4, Kaivonetu
orikonrensuo
Ja L:
yrnp?irysluhta 1 e].i yhteensa 13 kuormanalaa'
jaljh
lamrninyrup?irys, Jotka ovat vll.

60

lamninymp2irys,
rnaan enintAiin
netsast'ri sitd
vat ylli5.pttdti.

jotka

nyt

ovat vi1-Jalla,

voidaan

saatla tuotta5 kuornaa, ltluuten on karJanrehua
kertitty
myds
viihltistb
karjambiireid varten,
minhii asu-klcaat voiHumalatarhasrsa

on 1O salkoa,

perunaa

on kylvet-

on v?ihlin. Harvoisty 1? kgppaa, Laiclunmoa on hyvah mutta sitii
sa palkoissa
on, koslca laiclunmaat ovat hyvln kanrja.
Kaikki
tarve puu saaclaan puolen penilmlman
jakolcunnasta.
pii?i.stEi kyliin
Kal stust a har jo lt etaan Rauvan j6rve sse{ j a RLkkavedcssai vlihdi seen
tarpeeseen.
kaalle.

Mit?i?in muita

Katsastusmiohet

etuuksla
katsovat,
ja elkiill

ei lnrul.u t5lLe
ettii

tilan

tilan

puolikae

puolilrel voi

eLett6e kahta asukasta
lcuin molemmat osapuolet
elv?it
pii.iist6 yksini ellsiksl
oLe itse volneet
lunastuksen
mii6r?i5misestB pols1-iihtevd1.l-e he onasta puolestaan
pois liihteebdottavat,
ja
vE saisi nauttia
LaLlll-sen
f-iiht6aJan hyvbkoeen
tiiycLel.l.isenlt
korvauksena

tila1.ta

poistumisestaan

en vel-vollisuus

300 rrrplaa mikit samoinhuin
3 kapanalaa'peLtoa
Ja vastaava
- Aika
harklttavakei
Ja ratkaistavahsi.
vilJell-a

nlittyii
Jbtet6iin
$a paikka etleLl-tl mainitut.

Katgelmusmiesten

nuolesta

Joh. H. Gustavsson.

T

6r

Kaavin
kirJan

pibiijiin

k?iriiJiikunna.n ta.l-vikiirAJlen

7.L2.L825

piiyt5-

45 $:

Tal.oll-lnen Ber'-bll-l R?isiinen ja vastapuolensa
tal-olllnen
Pel(l(a R?islinen j?ittiviit
oilceuclellJe 18.10.1825 plaetyn katse1-ja pyysivat
mul(sen piiyt?ilcirjan
oikeuilen l'ausuntoa sil_ti,i,
voidaanko

tilan

puolisko

I(ihl-akunnanoikeus
vero jensa

viih?iisten
lc6yhii,

etteJ-

ten nliin

ee voi

ei.

ja lcatsoi,
puollkas
lausui
ettii tllan
ja muiilen etuuksiensa puolesta on niln
e1?ittii6 enempS?i kuin yhtlen asukkaan, jo-

vahvistetaan,

Tiih5.n piiltt6kseen

hal-koa vai

ettAi halkominen
liittyy

ei tul-e lqrsymykseen.

takuusttorimus:

Siin?i tapauksessa,
Bertill
ettii talol.l-iset
Ja velJekset
,
Aatami ja Mattl Olavlnpojat
Rbs?inen tuLlaan sljoittamaan puo)-een kruunun taloa n:o 11 Ma.arLarfvaaran kylessA neneviit al1.elcir joittane et omaveLkal seen ;takaukseen yksl kalklcien
Antti,

ja kaiklci yhrlen puolesta elttA,
suorj-tetaan.
15iin ja rasitukset
Savolainen

Matti

Klhlakunnan

lautami

vtLjel-

ettii tllaa'3.alLllsestl
- Kaavl 18.L0.1825.
Atlan Riislinen
asukag n:o

es

23 Maarlanvaarn

Todistaa
Tuomas. Kuronen
Joh. N. Stdlberg

Takuurniesten t?iyslvaratsuus

toclistetaan

Joh.H. Gustavsson
toillstus:
kuollut
lcirkkoherran
Tiihitn llittyy
Pelclca Rbsiinen ovat
Rbsiinen ja hiineri veljensli
nen 1?56. ja jiillclmmbinen 1789
olavin

lapset

ovat

syntyneet

talolLinen

Olavi

syntyneet

etlelLl-

Bertill

1800

Antti

1802

Aataml

180?

Matti

1812

Leena

1B0O

i
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Pekan la.pset

ovat

syntyneet

Olavi

1819

Pekka

LB22

Ju.ho

L824
I(ailclcien nlilclen maineen su].teen e1 o1e ollut
Todistetaan Kaavilla 16. 1. 1826.

huomauttami_sta.

A.Kil jancler
Pastorl.

26.4"1826

l-aaclitulla

klrjeelf

ii liiheotyy

Pelrlca Rdsdnen

Kuopion l?i2inin ma.aherraa,:
jullstanut
Maaherra on 23.1?-.1807 antamallaan piiiitiiksell?i
mlnut ja velivainajanl
yhteisasukJraiksl
puoleen t1.J.aa,
Olavin
jota min?i olkeastaan ennen ja nyiihenmlnkln olen y116pltiinyt,
koska vslivainajani
on
x)
Ja hevosenkenfitth j?in?i a1ltud"yrnpZtri rnaailmaa antarnatta vtihimn.ls siikiiZtn mljiiapuaaxr maanvil jelyk.qesse. Vanhln vel jemmel Ant.Ui si joitet-

sest i ki errellyt
rin
tiln

asuhkaaksi

tllan

toiseen

puolriskoon

Ja h?in muutti

asurnaan

Huovi senxi emen rnaapalall e.
puofiskonsa
Joku aika tiimHn jltlkeen luovutti
Antti tilan
ja
minull-e ja minun velivainajalle
Olavi11e
muutti pois toiselja
le paikkakunnalle.
Me olerrne nyt siis ko)ro tll.an haltijat
pyyd?irr senvuolcsl , ettii minut,
Joka olen koko nuoruutlen voimani
k?iyttZinyt tilan
puoltiskon hyvdksi nS.Sriittliisiin
slnne asulckaakpoJat, joita
sl Ja ettti velivainajarr
aiheidiin alailciilsyytensA
kana o1.en usean vuodlen ajan

eliittiinyt

ja huoltanut

otcttaiciin
asukkalksj. tilan
toiseen puollskoon,
Antti
Jota velivainajani
ja hel1le annottaisiln
ha[itsi
myds Huovieenniemi-niminen
uusi talonpaikka,
pojat yhdessb kanssani julistetta.isiin
Taiklca minut ja veljenl
jota jo olen lcuolleen velyhteleasukkaiksi
siihen puollskoon,
jeni kanssa yhteisesti
hal-l-lnnut.
Peklta Riisdnen.

x)

salvurina

eli

kuohitsijana

oj

T?ihii.nkin anomukseen liittl.fy
Siinii

takarrs:

p€Iclra Rbsdnen otetaan
talollinen
pienemp?ilin osaa.n kruurruntilaa
n::o
1.1 Maarianvaaran
lqrliiesd Kaavln plt5j:i6
yksl
menenme rne
mo1.emplen ja molemmat yhtlen puolesta ttiyteen takaukeeen t ilan
laillisesta
- Liperi
hoirlosta
railr\;}sista,
Ja vuotuisiota
tapauksessa,

asukkaaksi

ettii

suurempaan tal

20.4.1826.
B . O .S i r e l i u s
Innehavare
n:o

19 i

Johan Turunen

af ltronohemmanet

l(brteisby

6.bo A kronohemrnanet

och Kaavi

I Waivloby

socken

nlo

15

och Libel'ltz

soeken

Talcuumiest en tilysivaralsuuden

todistavat

N. N. Strdmmer.

Vastapuoli

eIi

Dert111- veljineen

22. 2.]-826 l-aaditulla
23,12.1807
Olavi

p?iiiti5ksel].?i on kuollee1le
is6llemne
yhdessH nuoremnan vel.JensA ?ekka Riisdsen
puo1.en kruununtalon
Johtuen
n::o 11 hallinta.

annetul-la

Rii.siisell.e

kanssa

vastaa, Pelcan klrjoituhseen

vastlnee]'la:

turvattu

siitli,

ettii on o1.etettu mel116 olevan seuraaJan oJ-keus ennen
setiilimrne Pel<ka Rlie?istii on tl].al].a 18.10.1825 suoritettu
katse].rnus ja titst?i johtuen on katsottu,
ettei
tl1a kest6 halkomista.
Tiihltn on lcihlalcunnanoil<eus
Tiimiin vuoksi

yhtynyt.

pyyclilmme iiitlmne

Stlina

nelddt.vanhimman ve1-jon polkina
asuhlcalksi ja Pelclca Rlisdsel1.e annettaisiln

1a,

ettii

Keln5sen

suostumulisel--

:otettaislin

, Antti
Ja Aataml R6s'5.nen onasta
jensii
puolesta.
sen Matti-vel

Bertll1

ti1.al1.e

tarpeelllnen

l<orvaus.
ja

alaik5i-
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Todistus
Todistarnrne, ebtci lcuol"l-ut talollinen
Olavi
nuorefiman ve1.jerrsii Pelcka Riisliisen kanssa asui
ta lcruunun tilaa
Maarianvaara
ja omasta tahrlosbaan yllaipltl

n:o

Riistinen, joka
yhtei-cestl
puol-

11 sen vanhalla

tilan

kiiyttiiii

osalla

itse

onal.la tcol.lisurr-

<lellaan Ja valurina
auttol
tilan
hanlcki
kunnossapysymiatii,
melkoi6en elarrnon ltsel-leen
Ja perhee1.l€en sel(5 siten piti
tilaa pystyssil e).lnaikannnrl.
Slt,4 vastoin

henen ve1.Jensii Peh!<a el

enTiii osalf j.ctunut muuja ylliipit:imi-

renkin?i pesiln parantamiseen
scen ei hiinen eliriaikanaan
eilcii lruol-eman jiill(ean

ten ltuin taval1.isena
silhen

avrrstanut

tal

muuben puut-bunut.

ta*
l(oska leslri Anna Stij.na I{elnliherr polklenna kanssa johtl
jo isiinsli cllnailcana ja
loutta ja ova'b niimii vl-lmehsl rnainitut
sen j?ilkeen t?{std perheestil tehneet kolman hengen rvoinal1.a tiiitii talon hyv6ksl kun Pekka oman perheensii puolesta teki yksinii;in,
Tiediimne myds, ettd

ee puolet

til-aa,

ninkii

kuollut

Olavl

l-rrnas-

ti lmolleen veljerlsii Antln pojalta
Riisbseltli
Olavi Antlnpolka
- se talonpaiklca sljaitsl
Iluovlsenniemelld - on yksltylsegti
ja erllcoisestl
kar.butetuilla
varoilla
hiinen Ieslcenszi llnna S'tIIna
ja lopulcslr etth
omaisrrualel.la lunastettu
Keintisen melkolsella
yhrlen vuoclen ikLilin lsltnsil kuo1lessa 01avi
ja eliittiinyt
Antti
oli
kasvattanut
r. }:un vanhin vell
yhteiselosta
Kaiken
poiotrrnut Ja ldhtenyt
muuallo asumaan.
- Kaavil-la Maarlanvaortrssa
tiimtln voimrne valallanme
vahvistaa.

kun Pekka o11 tullut
ol.i hiinet

1 4. ? . 1 8 2 6 .
Adam Riisiinen

Bertlll

llallikalnen

Vittnen
Johan Mjetinen
E.Lagerstam.

Matts R?isHnen

Thomas Vihonen

t))

ll.nt{,ri, Aa'barnl ja }ta1;tl R2isdnen lausuvat
26.8.L926
asiassaan maaherralle
Pekka R?is6-sen erotta.rnlsta puolen talon
yl-rtiijst;:i ltlaarianvaara n: o 11 lcoskien
Bertll-1,

L'litii Peklra on totuuclenvastaisestL
haluamme ka.lkin
lausunut
ja luotettavien
puoli,n kiistZi6
miesten tottistuksln
niiyttiili; to,
j?i1-jenniikseen llltetyln
teen ja asialrirJan
kir joituksin
osoit'
ettii, lluovisenniemen
h?ilrilntym?tttii
osan kanssa
viil- ltyh s ell-ii
matta nyt

iiitimme

lriistelty?i

h-rnaetusta

enintiiEn

ette

rnainittu

sen tilan

siiter

ajoista
ottA

ei v?ihernp?i?i.
lcuin lmolleen

puo-

asuhlcalksi,

rnis

vtilstymliiih
se ollsi

huolimatta

vo

hen on hepeZilis?inme tyiit?i

ia

Bertill,

Antti,

Aatami OlavlnpojabRiisbuen

omasta Ja alaikaisen
nuoltesta.
E. Lagerstam

h?inen omi sta-

vbh?ilsen arvon vuoksi

huolimatta

til

osa Lampuodlin

velvoit'bna

fiimiin me vaLkeista

euorittaa

halventanut

Tl1an

pitiilsi

h6n ku

mainltun

t11an

piiitstd

on eslt'etty

mukatsestl

vas{iaan.

toimeliaisr-rutta.

PekbDa,

viimeksl

Sti lna Keln?is en ha1.1.intaan
puollkasta.

aikaisemmin

200 rrplaa.

simme hiinelle
liseeti

llman

missii on vanha ta1-onpai.kka yhteielksi

set6mme olkeiden

pois

ellnalkansa

on mltii?in tekemist?i

tul.1.en ttim?i vilrneksi

Anornmekuten
likkaan
tii

on lsiivainaJamme Ja nyttemmin
saada
omaisuutta,
Jota hiinen pit6i.si

halltta

yhtibst;i

on eronnut

talonpaikka

yksityist6

l-eskiiiitirnne

veljen

MattL Riisaisen
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Maarlanvaara

IfI

il

24

LL/LegkeI'd

14.l
o l a v i R 5 s a i n e ns . 1 2 . 0 8 . 1 ? 3 7
Ir. 02.14.1?9O
voutllalnel,,.rr.rr
+o
k. 09.o9.1Bol

14.lc.
olavl n6senen s' }76gt

Kalsa

Anttl

1?(1.

k. 03.L2.1823
Mlettlnen
Brlltta
Anna Stltna Keln6nen
s. L??8

W
ff

Juho

(?64 \t(un

Reglna

k.26.12.1862

'ffi

Anna lleikki

1V

ff

.L7i2
1775 l-778
t\.
\
\
Mattl Gertruil Maria

1?8r r?81
I

1786

Peklca
1?89

i: ,t:: ,

d
Jlntti Juho
1 B o 2/ 1 8 0 4
I
/'
Matti Mattl
1Bo9 1812

Aataml
1807
l.
Kalsa
Krletllna

rA.3C.1
Rilstinen s. o ? . 0 6 . 1 8 0 0
Bertll
k.
IIe].ena Keintinen
a.
k.

1Br6

1793

0Iavl

F

f

1?98

'";

Anna Olavl Kreeta
B r i i t t a 1 8 2 6 Lovl-1ea
1832
1823

MarIe
Sofla

1836

Maria
Kristllna
18l9

il

IF
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MaarLanvaara llA,eskelH

IIf

14. l
0lavl

24

R?isiinen s. 1.2.08.1737
k. 02,1"1.L?90

Ama voutll"ttll

III

rr.rr.rroo

k. 09.09.1_803

14. lK.
Pekka Ritsiinen e. 1}.12.1?09
k.01;02.185f
Anna TuomaLnene. 18.02.1?96

Anna

1B

Peklca MarLa
LB22 lle].ena

/
llelhkl
1Bl9

olavi
1817

r.Bl4

IV

r_^.3K.3
Juho RileBnens. 16.O3.1825
k.
treva StLlna Plrlnen
F.29.06.1837
k.

&..

6{l

.Savonja Karjalan

liiiinln maaherra antoi sittcn piilitiilcsen
K u o p i o a s a 1 1 . . 1 1 . 1 8 2 6 : A s i a l c J , r J o i c t a h a v a i t a a n , e . b . t i it a l o l l 1 nen Ol.avi Riisiinen Ja htinen nuorempS. velJensii Pelclta Itiisiinen
on naahcrran p?iiit6kselld' 23.T2 .18O7 otettu yht elnostl asulclrailcsi tHlle

tilal.le
Moarlanva.ara n:.o 11 . Ue ovot tilaa halllnneot yhrlessri siihen asti, kunncn Olnvi Riisiinen lcuoli 1820. Ti,im i i n j i i . ) . l c e e nh i j . n e n l e s k e n s , l S t l l n a K e i n l i n e n p o l . k l n e n s a B e r t i l _ ,
/tntti,

Aatami ja Matti

asulvat

ta ti1o.n tarpeiotoa

yhilesse Pekka Riis?isen

tilaa

kanssn lokalcuuhun 1824 antt,
Jolloin
kunnakseen ja omalta asuinpail<altaan
Ja muuta tilaan

tiimii erosi

omakrrl ruoka-

ha1llteenann
ryhtyl
lcuuluvaa.

puol,-

Tiimiin vuoksi ja kun tila
on viihliinen Ja kiiyhii kahd.en asuht11n1ln .katgel-muksen
kaan elhttiijiikel
leski
on suorltuttzurut
ja viiittiinyt,
Aatami Ja l{atettii' hlinen poilcansraBcrtl1, Antti,
tl

olistl

olisi

sljoitettava

pois

erotettava

asul<kailcsl tilan

puolil(ltaasaen irl, sil,t:i
setd, korwausto

Pekka Riisiinen, poiklen

vastaen.
Pekka Rlis?inen kiietii?i
k?i lausrru,
tu11sl

otth

erinakln

trimEn ja vastustaa.erotbamlstaan

se-

nstl

h:inen

suorltettnvo.an

isoonJnkoon

saada o11a entlsrell6;in,
puollkas

Krrn tilan

katsastrrsmlesten

ja klhlalcunnan

t

olkeurlcn

yhtlen mulca.laen phiitdksen

eik?,i
mrrkaan ei 01e halkomiskelpoinen
sille voitla kahta aoulcaeta slJoittan,
sen vuokci Ja trun Bertil-t
Anttl,
Aataml ja Mattl Riisiinen vanltemman ve),.jen jiillce),iiisin5;
puolikk:ran asukkniltsi mrrtta
tilan
hyllltii?in Ja Rer'lekka R5s.lscn vaatlmukset
j
a
y
h
t
e
l
s
estl
asumrtanti'i'Aa.tami
Mattt elJoitctaarr
huolehdJ-ttava ?i1puollltaota.
Iloiildn on lnritenkln

on lratsotbavn

oikeutetuiltsrl

Peltlta R?isiinen ei,
til , Antti,
tiikln tll-an

tiimiin kuol,em:rnn
Stlina I(eintisen el?tkkeesrte Ja ylltipltloota
t11alla
srrorltePekka R?is,Asel.le hol<lEn on suorltettava
. hyvitrkseen ltihti5aJttu
tuota tydsbii lO0 rrp1.an Ja saa h5n nauttla
tinsit
asti.

ntiiisi,ilseen 1B2B agti.

$
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Tilmdn Jtilkeen maahema sltten antol yksttylekohtaLeen
aeukkaatcsLottoktrJeen Bertll,
Anttl, Ilatamt Ja tlattl R[eateelLe puoleen tl!.aem taloa qto l1 lfiaarlanvgaran lqrLtseB.
VelJeksill-ti ol-t tllun toinen puoll Jo ennestHii.n.hallinnassaaa fa tBnen Jillkeen lcoko tlLp olt helillln asumansa.
Olen tllmiin eglaq Eslostanut nilln perlnpohJln koska tilstB klrJoenvalhdoeta
k$y hyvln tiLnl ee, mLJa aelaklrJotete
t en kruununtal-on ta1oLlLeen asena erooL peilntdLr4intol,sen
talon telollleen
agemasta. ^sukkaeket
ottanlssl.l.e oll olenassa tietyt
noutlattanlsta
eitellytykset
nllilen
Je muutenJa
ktn lalllteuutta
aslesse vrilvoLvet naaherra Ja knn:nunvoutL.

