Erään Heiskasen perunkirjoitus vuodelta 1868

Kirj. Hannu Heiskanen

Seuraavassa on Joensuun maakunta-arkistosta löytynyt talon emäntä Margreta Paavontytär
Heiskasen perunkirjoitus vuodelta 1868. Margreta oli syntynyt vuonna 1800 ja kuollessaan siis 68vuotias. Hän oli syntynyt Kuopion pitäjän Enonsalossa kuuluisan talollisen Hörri-Heiskasen
pojantyttäreksi. Hänellä oli miehensä Paavo Paulinpoika Koistisen kanssa 11 lasta. Perunkirjasta
saa hyvän kuvan aikalaisesta irtaimistosta ja sen arvosta. Vuoden 1868 yhden Suomen markan
ostoarvo on vuoden 2009 euroina n. 3,70 €.

5. Tuusniemen Heiskaset rötöstelijöinä ja kantajina

Kirj. Hannu Heiskanen

Entisaikaan ihmiset olivat sen verran jääräpäisiä ja itsekkäitä, että nykyään ajatellen pienistäkin
asioista mentiin oikeuden eteen. Kun kumpikaan osapuoli ei antanut tuumaakaan periksi oli
annettava esivallan ratkaista jutut. Toki oli myös muunlaisia käräjäjuttuja. Rikoksia ja rikkeitä lakia
vastaan, sekä normaaleja maakauppoihin liittyviä lainhuutojuttuja. Rikosasioista työllistivät eniten
viinan kanssa pelaaminen. Oli niin humaluus, viinan valmistus ja myyntijuttuja. Ne tuntuvat
rasittaneet aikoinaan vähän joka miestä, kuten ylinopeussakot nykyisin. Siveellisyysrikoksiakin oli
jonkin verran, samoin varkauksia. Muistettakoon että aikalaisen moraalikäsityksen mukaan
tuomittiin ihmisiä ankariinkin rangaistuksiin tekosista, jotka nykyisin ovat arkipäivää. Murhat ja
tapot harvinaisempia, mutta niiltäkään ei ole vältytty. Pahoinpitelyt ja "ihmisen kova kohtelu" taas
enemmänkin arkipäivää.
Orihevosen puraisu kävi kalliiksi
Käräjäjuttu vuodelta 1654: Vehmersalmen enanlahtelaisen Olli Heiskasen orihevonen puri tämän
sisarta, Leppävirran valkeamäkeläisen Lauri Matinpoika Soikkasen vaimoa käsivarteen. Olli
ilmoitti aikoneensa leikkauttaa Oriinsa, mutta se ei pelastanut häntä yhdeksän taalarin ankaralta
korvaustuomiolta. Asiaa puitiin Leppävirran syyskäräjillä vuonna 1654.
Kaski naapurin maalla
Enanlahdessa Matti Ollinpoika Heiskanen oli tehnyt 1700-luvun alkuvuosina syystä tai toisesta
kasken naapurinsa puolelle. Heiskasen ja lautamies Mauno Tuomaisen välillä annettiin
oikeudenkäynnissä tuomio 12.2.1710, jonka mukaan Matin itselleen havittelema Haasiasahon
maakappale Hoikanlahenmaasta Enanlahdesta oli tuomittu 600 ruislyhteen kanssa Tuomaiselle.
Lisäksi hänen oli ollut korvattava Tuomaiselle yhtä hyvä 3 000 lyhteen kaski kuin se, jonka hän oli
tehnyt Tuomaisen maalle.
Poika jatkaa isänsä jutun käräjöintiä
Käräjillä 5.9.1728 Matti Matinpoika Heiskanen kertoi, että hänen edesmenneen isänsä Matti
Ollinpoika Heiskasen ja lautamies Mauno Tuomaisen välillä oli annettu oikeudenkäynnissä

tuomio 12.2.1710, jonka mukaan hänen isänsä itselleen havittelema Haasiasahon maakappale
Hoikanlahenmaasta oli tuomittu 600 ruislyhteen kanssa Tuomaiselle. Lisäksi isän oli ollut
korvattava Tuomaiselle yhtä hyvä 3 000 lyhteen kaski kuin se, jonka hän oli tehnyt Tuomaisen
maalle. Nyt Matti kuitenkin väitti, että kyseinen maakappale oli hänen tilaansa kuuluva. Koska
asiassa oli annettu tuomio jo vuonna 1710, jätti oikeus sen ennalleen (Kuopion käräjät 5.-9.9.1728,
s. 346-347).
Siveellisyysrikoksia 1700-luvulta
Matti Ollinpoika Heiskanen oli aikoinaan melkoinen naistenmies. Häntä nimittäin syytetään
käräjillä kahdestakin eri siveellisyysrikoksesta.
Kuopion syyskäräjillä 5.9.1728 tuomittiin naimaton talollinen Matti Heiskanen Enonlahdelta
salavuoteudesta saman kylän leski Helka Laidittaren (Laitisen) kanssa. Tämä oli tapahtunut
keväällä 1727 ja suhteesta syntyi edelleen elävä tyttölapsi joulukuussa 1727. Nimismies Henrik
Hoffrén totesi, ettei asianosaisia ollut aiemmin rangaistu tällaisesta synnistä. Siksi Heiskanen
tuomittiin 10 hopeataalarin ja Laitinen 5 hopeataalarin sakkoon sekä kirkonrangaistukseen yhtenä
sunnuntaina. Lisäksi Heiskanen joutui maksamaan lapsen elatukseen puoli tynnyriä rukiita
vuosittain, kunnes se kykenisi itse elättämään itsensä. Sakkorahojen puutteessa Heiskasta
rangaistiin raipoilla ja Laiditarta piiskaamalla (Kuopion käräjät 5.-9.9.1728, s. 313-314).
Vuoden kuluttua Kuopion syyskäräjillä 15.9.1729 nimismies Henrik Hoffrén syytti naimatonta
talollista Matti Heiskasta ja naimatonta naikkosta Elina Haapalatarta (Haapalaista) Enonlahdelta
salavuoteudesta. He olivat jatkaneet sitä vuoden ajan. Elina ei tiennyt, oliko hän vielä raskaana.
Mattia oli sakotettu ja rangaistu samasta syystä edellisen vuoden syyskäräjillä. Matti sai 20
hopeataalarin ja kaksi kirkonrangaistusta ja Elina 5 hopeataalarin ja yhden sunnuntain sakon ja
kirkonrangaistuksen (Kuopion käräjät 15.9.1729, s. 370-371).
Epäselvä palkkioasia
Talolliset Paavo Heiskanen ja Mikko Ruhkanen, selvittelevät epäselviä asioitaan Tuusniemen
käräjillä maaliskuussa vuonna 1893. Tämän ensimmäisen erän voitti Paavo...

Paavon ja Mikon "törkyjuttu"
Saman vuoden syksyllä Paavo Heiskasen ja Mikko Ruhkasen sopu oli uudelleen koetuksella. Mikä
lie herrat ajanut taas vastakkain, mutta asiaa puitiin jälleen käräjillä. Lukekaamme mitä Tuusniemen
syyskäräjien pöytäkirjassa marraskuun 18. päivänä vuonna 1893 lukee:

Tästä erästä tuli tasapeli ja siitä hyötyivät vain todistajat saadessaan lain määräämät
todistajapalkkiot asianosaisilta kantajalta ja vastaajalta.
Normaaleja maakauppajuttuja
Tällaiset rauhalliset lain voiman ja käräjäoikeuden päätöksen vaatimat asiat työllistivät suurelta osin
käräjäoikeuden istuntoja.

Anselmi Heiskasen linnareissu
-Tuusniemen rippikirjan mukaan vuonna 1860 syntynyttä työmies Anselmi Antinpoika Heiskasta
oli syksyllä 1886 sakotettu ensimmäisen kerran humaluudesta ja ensimmäisen kerran viinan
myömisestä. Sittemmin hän jatkoi rikollista uraansa saamalla syytteen Tuusniemen syyskäräjillä
1897 törkeästä varkaudesta. Anselmi oli näet miesten ryyppyillassa anastanut talollisen poika
Koistiselta 600 markkaa Kuopiosta tämän tuomia voirahoja, joita tämä oli humalapäissään
rehvastellessaan esitellyt. Mielenkiintoista asiassa on se, että jutun kantajana käräjillä oli Anselmi
itse, joka syytti Koistista ja omaa veljeään Paavo Heiskasta rahojen anastuksesta häneltä. Kyseiset
miehet kun olivat tulleet hakemaan Koistisen rahat pois Anselmilta seuraavana päivänä.
Rikostutkinnassa kävi kuitenkin ilmi asioiden oikea laita ja lopulta Anselmi tunnusti vieneensä
Koistisen rahat. Tästä hyvästä Anselmi tuomittiin kuritushuonevankeuteen Kuopion linnaan
yhdeksi vuodeksi (1897-98) ja menettämään kansalaisluottamuksensa kolmeksi vuodeksi.
Rippikirjassa 1891-1900 lukee: "Abs. (synninpäästö) Kuopion linnassa 5.6.1898 varkaudesta;
silloin ehtool". Pääsi lopulta pois linnasta 2.11.1898. Muutama vuosi tästä, 1902 hän läksi
sisarenpoikansa kanssa siirtolaiseksi Kanadaan. Kaksi Anselmin poikaa tuli perässä ja kaikki jäivät
sille tielleen.

Lehtileike, jossa Anselmi Heiskasen käräjäjuttu selvitetään juurta jaksain 12.11.1897 Savo-Karjala
lehdessä.
Henkirikoskin löytyy historian hämärästä
-Antti Paavonpoika Heiskanen (s. 1804) peri Leppävirran Kartasalossa sijaitsevan Heiskala No:6
tilan isännyyden isältään ja viljeli tilaa kuolemaansa saakka. Muuttokirjassa vuodelta 1853,
Tuusniemen kappelikunnasta Leppävirralle kuitenkin hänen kohdallaan: "Mies ajoittain mieleltään
sairas, on mielenhäiriöisessä tilassa tehnyt murhan, vaimo hyvämaineinen", alkuperäisteksti:
"Mannen skoftals minessjuk, har i rubbadt tillstånd begått mord, hustrun välfrejdad". Tuusniemen
rippikirjassa vuosilta 1864-73 on maininta mielenvikaistuksissaan lyömällä tehdystä murhasta
(Begått mord i sinnesrubbast till slant). Mitkä lie olleet Antin motiivit, kuka lienee ollut uhri ja
liekö hän saanut aikoinaan tuomiota, ovat vielä selvittämättä.

Pojista polvi paranee...
-Jos nyt niin voidaan sanoa, mutta Tuusniemen rippikirjassa 1881-90 kehotetaan edellisen Antin
pojan Talollinen Paavo Heiskasen (s. 1824) kohdalla katsomaan rippikirjan lopussa olevaa
rikosluetteloa. Siellä sitten lukee seuraavaa: " Syyskäräjillä 1873 tuomittu yksityisestä huoruudesta
158 Smk:n sakkoihin. Ollut salaripillä." Myös suvun piirissä elävä tarina viittaa samaan asiaan:
Paavo oli kaljapäissään kehunut että: "Minnoun Leppävirran kartanon Kivimäin keisarj, mullon
manttaalj muata ja kolome vaimoo." Päävaimo on ollut omassa kodissa ja mm. kaupunkivaimo
Kuopion edustan Varvisaaressa.
- Edellisen pojan, talollinen Antti Jussi Heiskasen (s. 1858) kohdalla Tuusniemen rippikirjassa
1874-81 on maininta: "Heiskanen Anders Johan, joka asuu Kosula No:6:ssa on tuomittu vuonna
1875 ensikertaisesta juopumuksesta". Häntä on sakotettu tästä hillittömyydestä erikoisen rankasti,
peräti kolmella sadalla markalla (työmiehen vuosipalkka oli siihen aikaan n. 500 mk). Myös
seuraavassa rippikirjassa vuosilta 1881-90 kehotetaan: "Katso rikosluettelo". Itse rikosluettelossa
taas lukee, että: "Talvikäräjillä 1882 tuomittu juopumuksesta ensimmäisen kerran 12 Smk:n
sakkoihin". Ilmeisesti hän on nuorena ollut vähän villinsorttinen. Vanhemmiten se puoli on jäänyt
hänestä ilmeisesti pois, koska hän on perimätiedon mukaan ollut varsin kunnollinen mies
aikuisiässä, joskin jonkin verran viinaanmenevä.
Varsin raisuja ukkeleita ovat Hörrilän isännät siis aikoinaan olleet!
Iso veli valvoo...
-Aikalaisen yhteiskunnan holhouksesta saa hyvän kuvan lukiessaan vanhoja rippikirjoja.
Myöhemmin talonsa menettänyt ja tehtaan työmiehenä perhettään elättänyttä Pekka Pekanpoika
Heiskasta (s. 1859) oli jostain syystä jurppinut niin, että otti kunnon hutikat. Siitäpä oli seurannut
sakot Kuopion raastuvanoikeudelta ensimmäisen kerran humaluudesta vuonna 1886. Kyseinen
humaltuminen oli tapahtunut nähtävästi veljensä Antti Jussin kanssa Kuopion kaupungissa käynnin
yhteydessä. Kirkonkirjoissa 1890-luvulta on lisäksi ajan moraalikäsitysten mukainen maininta:
"Huoraapi Hilda Voutilaisen kanssa".
Heiskaset rikoksen uhreina
-Antti Lemetinpoika Heiskanen (s. 1790) oli nuorna miesnä renkinä Heiskasten eri taloissa
Enonsalossa, ja Kartansalossa. Toimi sittemmin torpparina Kartansalossa. Kuolinsyyksi haudattujen
luetteloon ja lastenkirjaan merkattu: "Murhattu" (Mörd.) 22.10.1821.
-Rippikirjassa 1890-1900 lukee Erkki Jussi Räsäsen ja Maria Juhontytär Heiskasen asuman
torpan Juurikkamäki No:7 Lahnasen kohdalla: "Tässä mökissä pieksetty Olli Heiskasen vaimoa
Anna Lena Leskistä". Kyseinen Olli oli kolmoshaaraan kuuluva työmies Juurikkamäeltä ja
pieksetty vaimonsa Anna Helena taas kotoisin Ukonlahdelta.
Monitoimirötöstelijä Jussi Heiskanen
-Rippikirjassa 1874-81 Tuusniemen Kartansalon kylänloppulaisten jälkeen on ns. mustakirja. Sen
mukaan Jussi Ollinpoika Heiskanen (s. 1829) oli ollut varsinainen rötösherra ja tuomittu useista
rikoksista, jotka on tehty eri puolilla Itä-Suomea, mm. Tuusniemellä, Kaukolassa (Karjalassa),
Räisälässä (Karjalassa), Liperissä ja Käkisalmella. Hänen tekemisistä on rangaistusluettelossa
enemmän tekstiä, kuin kenestäkään muusta. Rikokset ovat tapahtuneet vuosien 1867-1873 välillä.
Saanut rangaistukseksi ainakin 20 paria raippoja (20 par spö) 21.9.1873 Tuusniemellä.

Murhasta vangittuna Vaasan linnassa
-Anna Mikontytär Heiskanen (s. 1792) oli mennyt naimisiin Tuusniemellä Kustaa Aataminpoika
Räsäsen kanssa vuonna 1811. He olivat välillä asuneet jossain muuallakin, mutta rippikirjassa
vuosilta 1830-34 lukee perheen kohdalla: "Oli miehensä kanssa murhasta vangittuna Vaasan
linnassa (varit häktande för mord hvil Ket blifvit genom Wasa Slot = Bättern slätt på f....den) mutta
jutun käsittely on lykätty tulevaisuuteen Vaasan hovioikeuden päätöksellä.

Pelätty Vaasan linna, jossa Anna Heiskanen virui miehensä kanssa.
Pontikankeittäjiä ja viinatrokareita...
-Tähän "syntiin" oli syyllistynyt varmasti suhteellisen moni aikalainen. Ohessa vain muutamia
esimerkkitapauksia.
Vanhaisäntä Jussi Jussinpoika Heiskanen (s. 1790) pyrki hankkimaan hiukan lisätienestiä
vanhuuden päiviensä varalle, mutta jäi harmikseen kiinni ja sai jo vanhana 66-vuotiaana ukkona
vuonna 1856 peräti 30 ruplan sakot luvattomasta viinanpoltosta ja tuotoksensa edelleen myynnistä.
-Työmies Jussi Taavetti Antinpoika Heiskasen (s. 1846) kohdalla rippikirjassa 1881-90 kehotetaan
katsomaan rikosluetteloa. Sieltä löytyy seuraavanlainen rötöstely: "Sakkoa 60 Smk 1. Kerran
luvattomasta wiinanmyönnistä". Saanut synninpäästön 2.9.1877.
-Työmies Pekka Pekanpoika Heiskanen (s. 1819), joka ei ole käynyt pahemmin kinkereillä, eikä
myöskään ehtoollisella. Tuomittiin 30 ruplan sakkoihin väkiviinan valmistuksesta vuonna 1856.
Erityismaininta rippikirjassa: Ei osaa vähääkään lukea!
Aikalaisia moraalikäsityksiä
-Riitta Tiina Matintytär Heiskanen oli piikana Ukonlahti No:6 Hevonlahdessa vuosina 1865-70.
Nähtävästi erotettiin palveluksesta raskauden vuoksi, sillä hän oli lehtolapsensa synnyttäessään
irtolaisena Ukonlahti No:6:ssa. Rippikirjassa on hänen kohdallaan merkintä irstaudesta (lösaktig) ja
kysymysmerkki perässä! Sai synninpäästön lehtolapsen syntymän johdosta 26.8.1866. Riitta Tiina
meni myöhemmin kuitenkin kunniallisiin naimisiin ja pyöräytti vielä miehelleen neljä lasta.
-Työmies Pekka Pekanpoika Heiskasta joka oli syntynyt vuonna 1835 syytettiin Tuusniemen
syyskäräjillä 1848 piika Reetta K:n kanssa harrastamastaan avioliiton ulkopuolisesta suhteesta

sakkoihin. Kyseinen Reetta saattaa olla hänen myöhempi vaimonsa Margagreta Kanniainen.
Pariskunta sai ainakin kaksi yhteistä lasta, lisäksi Margareetalla oli viisi aviotonta lasta, joiden isistä
ei ole varmaa tietoa.
- Viitoshaaran kantaisä Pekka Heiskanen (s. 1790-94) oli rippikirjan mukaan vanhemmiten
raihnainen (bräcklig) ja sakotettu (pliktfäl) juopumuksesta (fylleri) kuudella (6,00 Rub.) ruplalla.
- Työmies Pekka Jussi Siipasen vaimo Anna Maria Mikontytär Heiskanen (s. 1837) asui
miehensä kuoltua Susiniemi No:6:ssa ainakin vuoteen 1873 saakka. Pariskunnalla oli neljä yhteistä
lasta. Hän oli hyvin köyhä ja vapautettu kaikista maksuista. Köyhyydestään ja kurjuudestaan
huolimatta Anna Maria oli kuitenkin elinvoimainen nainen, sillä rippikirjassa on merkintä:
"Synnytti lehtolapsia 15.2.1875 ja 22.11.1876", siis 39 ja 40 vuotiaina! Ensimmäinen lapsista
todennäköisesti syntyi kuolleena, tästä Anna sai synninpäästön 30.5.1875 ja toisesta
hairahduksestaan 8.7.1878. Kolmaskin lehtolapsi syntyi muutamaa vuotta myöhemmin, silloin
Anna Maria oli jo 43-vuotias! Silloin syntynyt pikku Otto kuoli kuitenkin alle 2-vuotiaana rokkoon.
Muita rötöksiä
-Lienee ollut ankara isäntä talollinen Paavo Antinpoika Heiskanen (s. 1852), joka sai vuoden 1876
talvikäräjillä sakkoa peräti 20 mk, "toisen ihmisen kovasta kohtelusta".
- Viitoshaaralainen työmiehen vaimo Anna Reetta Pekantytär Heiskanen
lienee ollut
kleptomaniaan taipuvainen, sillä rippikirjan rikosluettelossa on merkintä: "1879 sakkoa 3 mk 20 p.
toisen kerran näpistelemisestä". Rippikirjan mukaan ollut oikein kahdesti salaripillä näistä
näpistelyjutuista.

7. Suuren kiven vieritys

Kirj. Kaija Heiskanen

Seuraava mielenkiintoinen oikeusjuttu on Kaija Heiskasen, "Poimintoja polun varrelta" -nimiseen
Heiskasten sukuseuran kustantamaan tarinakirjaan vuonna 2005 kirjoittama ja julkaistaan hänen
luvallaan lyhentämättömänä. Tarinassa arkkiviholliset Paavo Heiskanen ja Mikko Ruhkanen
ottivat taas kerran yhteen. Nyt jo mielikuvituksen rajoilla olevassa jutussa.
Tarinan Paavo Heiskanen kuuluu Tuusniemen Mankara-Heiskasiin. Hän on syntynyt Enonsalon
kylän talossa numero 2 Harjula. Perheen perustamisen jälkeen asuttiin Enonsalossa vuoteen 1884,
jolloin muutettiin Kosulaan. Siellä Paavo mainitaan Musta-nimisen talon isäntänä. Vuonna 1892
perhe hankki talon Ukonlahden Levälahdesta ja siellä tapahtui eräänä syksyisenä päivänä seuraavaa.
Tarina perustuu suurimmaksi osaksi käräjäpöytäkirjojen antiin. Hieman on kirjoittaja lisännyt siihen
olosuhdeväritystä.
Elettiin lokakuun alkua vuonna 1893. Talon isäntä Paavo Heiskanen Tuusniemen Ukonlahdesta oli
eräänä maanantaina aamuvarhaisella ajelemassa Helena-emäntänsä kanssa kotoaan Levälahden
laivarantaan. Oltiin menossa Kuopioon. Kärryt olivat täynnä nyssäköitä ja purnukoita. Oli kermaa
ja voita, kananmunia ja rieskaa y.m. maataloustuotteita, jotka oli tarkoitettu Kuopion torilla
myytäviksi. Yht'äkkiä matkanteko keskeytyi. Keskellä tietä lojui valtava kivenlohkare, joka peitti
koko tien. Toisella puolella oli korkea kallio ja toisella veden alla oleva kivikkoranta. Kiveä ei
käynyt niin ollen hevoskärryillä kiertäminen eikä se ihmisvoimin työnnettynä hievahtanutkaan.
Mutta mistä tuo kivi oli tielle lennähtänyt? Paavo ymmärsi heti, että nyt olivat kylän miehet olleet
ilkivallan teossa. Olihan Paavo uusi tulokas Ukonlahden kylässä eikä ehkä vielä joukkoon täysin
hyväksytty. Kivi oli vieritetty tielle viereisen kallion päältä. Yhdeltä mieheltä teko ei varmaankaan
olisi onnistunut, vaan kyseessä täytyi olla isompi porukka.

Seuraavalla viikolla alkoivat kylällä juorut kulkea ja aikansa kuunneltuaan päätti Paavo-isäntä
"manuuttaa" lähellä asuvan mökkiläisen Aukusti Hämäläisen kiusanteosta käräjille. Siinä oli
ainakin yksi varma tihutyöhön osallistunut - ehkäpä muutkin selviäisivät, kun käräjätuomari oikein
kovasti patistelisi.
Ensimmäinen seuraus käräjähaasteesta oli, että Hämäläinen kävi polttamassa kiven pois. Tämä ei
kuitenkaan Heiskasen mieltä lauhduttanut, vaan piti haasteensa voimassa. Asia otettiinkin esille jo
seuraavilla käräjillä marraskuun 18. päivänä. Silloin Hämäläinen kertoi itse asiassa olleensa
tienparannuspuuhissa vierittäessään kiven varsin vetelänä tunnettuun tien kohtaan. Hän oli aikonut
hienontamalla kiven saada tien kovennetuksi, mutta ei ollutkaan heti joutanut hommaa hoitamaan.
Vasta pari viikkoa myöhemmin hän oli saanut sen tehtyä ja tie oli nyt Hämäläisen kertoman
mukaan paljon entisestään korjaantunut.
Heiskanen oli saanut todistajakseen mökkiläinen Paavo Juvosen. Tämän kertoman mukaan
Hämäläisellä oli ollut mukana useita muita miehiä, kun he mainittuna sunnuntaiaamuna olivat
tulleet Heiskasen talon lähellä olevalle kalliolle ja Heiskasta uhkaillen pudottaneet noin
kuutiokyynärän suuruisen kiven kalliolta sen vieritse kulkevalle tielle. Sittemmin he koettivat kyllä
vierittää sitä pois, vaan eivät jaksaneet. Juvonenkin oli sitä mieltä, että kun kivi nyttemmin oli
särjetty paikoilleen, oli tie siltä kohtaa parempi kuin ennen.
Kun Paavo Heiskanen nyt huomasi olevansa joutumassa tappiolle, pyysi hän lykkäystä
lisänäytösten esittämistä varten.
Seuraavan kerran asia oli esillä talvikäräjillä 2.4.1894. Paavo Heiskanen oli nyt saanut
todistajakseen työmies Matti Iivanaisen. Mutta kun selviteltiin jääviyskysymyksiä, selvisi, että
Iivanainen ehkä oli ottanut osaa käsiteltävänä olevaan rikokseen. Näin ainakin väitti syytettynä ollut
Aukusti Hämäläinen. Iivanainen kyllä väitti syytöksen perättömäksi, mutta oikeuden oli pakko
jälleen siirtää asian käsittelyä jääviysasian selvittämisen takia. Kuitenkin oikeus päätti jo nyt kuulla
Iivanaista "kuolevaisuuden varalta" ja Iivanainen kertoi että: " Hämäläinen kysymyksessä olleessa
tilaisuudessa neljän muun miehen avulla tien vieressä olevalta jyrkältä kalliolta pudotti suuren
kiven sille tielle, joka kantajan kodista kulkee Levälahden laivalaiturille ja että mainittu kivi oli niin
suuri, että se kokonansa sulki tien, jonka toisella puolella oli jyrkkä kallio ja toisella kallioranta,
joka tavallisesti oli veden alla ja että rikos tapahtui Sunnuntai-iltana ennen kello 9."
Asiaan palattiin seuraavilla käräjillä marraskuun 12. päivänä 1894. Nyt oli löydetty lisää todistajia:
Heiskasella mökkiläiset Juho Kanniainen ja Pekka Heiskanen ja Hämäläisellä talollinen Mikko
Ruhkanen. Heiskasen todistajat yhtyivät aiemmin esitettyihin väitteisiin, mutta Ruhkanen oli sitä
mieltä, että kiven vierityksestä tielle ei ollut tullut mitään vahinkoa. Päinvastoin tie oli sitä kautta
korjaantunut, kun kivi upotettiin pehmeään kohtaan. Ruhkasen mielestä kiven sijainti kallion päällä
oli ollut vaarallinen hevosella ajavalle.
Vihdoinkin saatiin aikaan päätös: "Oikeus on asian tutkinut ja katsoo tosin näytetyksi, että vastaajat
ylimielisyydessään ovat vierittäneet kiven kantajan käytettävälle tielle, vaan kun siitä ei ole
kenellekään mitään vahinkoa tahi haittaa johtunut ja vastaajat sittemmin ovat kiven pienennelleet,
joten se on tietä korjannut, jonka vuoksi ja varsinkin kun vanhemmassa laissa, jonka käytettävänä
ollessa tämä teko on tapahtunut, puuttuu edesvastausmääräystä siitä, on oikeus kumonnut kanteen
kokonaisuudessaan, vaan asian laadun vuoksi saavat asianosaiset puolin ja toisin pitää omana
vahinkonansa kärsimänsä oikeudenkäyntikustannukset".

Suuri kivi, ennen vieritystä

8. Tuusniemen Heiskasten käsialanäytteitä vuosien varrelta
Seuraavassa vanhoista asiakirjoista poimittuja Heiskasten käsialanäytteitä. Kirjoitustaito oli entisinä
aikoina talonpoikien keskuudessa harvinaista ja moni osakin kirjoittaa vain joko puumerkkinsä tai
nimensä etukirjaimet. Ne olivat kuitenkin tärkeitä, sillä vain niillä erilaiset sopimukset ja kaupat
pystyttiin sinetöimään ja dokumentoimaan. Nimen selvennyksen eli varsinaisen nimen on
raapustanut joku kirjoitustaitoinen henkilö, yleensä kirjuri.
Allekirjoituksia ja puumerkkejä Isojaon ajalta
Seuraavat allekirjoitukset ovat Enonsalon Isojakoasiakirjasta, sen eri osioilta vuosilta. Vierekkäin
on saman henkilön käsialanäytteet kahdesta eri paperista. Vasemmanpuoleiset 12.7.1793 ja
oikeanpuoleiset vuodelta 1794. Suurin osa on pysynyt melko lailla samanlaisina, mutta jotkut ovat
totaalisen erinäköisiä.

Nimi: Olli Ollinpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Enonsalo No:4, Niemelä
Elinaika: 27.5.1763 -

Nimi: Lemetti Pekanpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen (½), Enonsalo No:6, Mäkelä
Elinaika: 10.8.1757 Muuta: Omisti tilan puoliksi veljensä Paulin kanssa

Nimi: Matti Paulinpoika "Mankara"Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Enonsalo No:3, Rasila
Elinaika: 1754 - 24.4.1810

Nimi: Matti Pekanpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Enonsalo No:1, Honkala
Elinaika: 28.5.1763 - 25.1.1813

Nimi: Pauli Pekanpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen (½), Enonsalo No:6, Mäkelä
Elinaika: 1762 - 17.4.1805

Nimi: Pekka Matinpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Enonsalo No:5, Kalhu
Elinaika: 18.11.1762 - 1804

Nimi: Petteri Paulinpoika "Hörri" Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Enonsalo No:2 Harjula
Elinaika: 1749 - 5.11.1818

Nimi: Maria Jussintytär Poutiainen
Ammatti: Talollinen (Pekka Heiskasen leski)
Muuta: Edusti perhettä Isojaossa poikien ollessa alaikäisiä

Allekirjoituksia ja puumerkkejä vuodelta 1841

Nimi: Antti Paavonpoika Heiskanen
Ammatti: Talollisen poika, Lv-Ks No:6, Heiskala
Elinaika: 1804 - 2.3.1869
Kirjoitusaika: 19.4.1841

Nimi: Pekka Matinpoika Heiskanen
Talollinen, Enonsalo No:2 Harjula
Elinaika: 1802 - 21.6.1856
Asiakirja: Maakauppa
Henkilön rooli: Myyjä
Kirjoitusaika: 14.10.1841
Muuta: Enonsalosta Kuopiosta

Nimi: Paavo (Påhl) Petterinpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Lv-Ks No:6, Heiskala
Elinaika: 21.5.1780 - 3.8.1851
Asiakirja: Maakauppa
Henkilön rooli: Ostaja
Kirjoitusaika: 14.10.1841
Muuta: Tilan No:6 omistaja Kartasalon
kylästä Leppävirralta

Allekirjoituksia ja puumerkkejä vuodelta 1850

Nimi: Paavo (Påhl) Petterinpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Lv-Ks No:6, Heiskala
Elinaika: 21.5.1780 - 3.8.1851
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilön rooli: Ostaja
Kirjoitusaika: 9.8.1850

Nimi: Katariina Ollintytär Turunen
Ammatti: Talon em., Lv-Ks No:6, Heiskala
Elinaika: 1778 - 27.4.1857
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilön rooli: Ostajan vaimo
Kirjoitusaika: 9.8.1850

Nimi: Pekka Matinpoika Heiskanen
Ammatti: Talollinen, Enonsalo No:2 Harjula
Elinaika:1802 - 21.6.1856
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilön rooli: Myyjä
Kirjoitusaika: 9.8.1850
Muuta: teksti; "talon mies Enonsalo"

Nimi: Pauli Antinpoika Heiskanen
Ammatti: Talollisen pojan poika, Heiskala
Elinaika: 9.5.1824 - 9.12.1894
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilön rooli: Todistaja
Kirjoitusaika: 9.8.1850
Muuta: "tuleva Kivimäin keisarj"

Nimet: Paavo ja Antti Pekanpoika Heiskanen
Ammatti: Talollisen poikia, Enonsalo No:2 Harjula
Elinaika: P; 25.1.1836-19.1.1881, A; 30.4.1834-4.1.1873
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilöiden roolit: Todistajat
Kirjoitusaika: 9.8.1850
Muuta: Teksti; "Pekan pojat"

Nimi: Katariina Poutiainen
Ammatti: Talon miniä, Lv-Ks No:6, Heiskala
Elinaika: 1808 - 7.11.1888
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilön rooli: Todistaja
Kirjoitusaika: 9.8.1850
Muuta: Antti Heiskasen vaimo

Nimi: Valpuri Laurintytär Pelkonen
Ammatti: Talon emäntä, Enonsalo No:3 Rasila
Elinaika: 16.12.1802 - 17.11.1873
Asiakirja: Lisämaan osto Heiskalaan
Henkilön rooli: Todistaja
Kirjoitusaika: 9.8.1850
Muuta: Pekka Heiskasen leski

