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Toraaariesi-isoinoi

Mikii on torppa?

Torppienperustamissyita

Maaseudun asutukseen liittyy monia 1900luvun
lopun ihmiselle vieraita termejii. Asiakirjoja lukiessammevastaantulee mm. torppiq miikitupia
ja lampuotitiloja tavallisten maatilojen lisiksi.
Joskus puhutaan vielii sotilastorpista. Maatiloissakin on eroja maanluonnonmukaan,mutta
se on jo eri juttu, jota tiissii ei voida kiisitellii.
Torppa oli maatilan osa, joka oli annettu
vuokralle maanviljelyksenharjoittamista varten.
Joskus puhutaan myos maatorpista, mikii kertoo,
ettii torpparin piiiielinkeino oli maanviljelys.
Lampuotitila sen sijaan oli kokonainen "manttaaliin pantu" tila, joka oli vuokrattu. Lampuotitilalla oli niiin ollen oma maakirjanumero ja
myOhemminmaarekisterinumero.Mciki tqta-alue
oli vuokattu asuntotontti. Makitupalaiset saivatkin p?iiiasiallisentoimeentulonsa muualta, koska
alue oli liian pieni piiiielinkeinona harjoitettavaa
maanvilj elystd varten.
Sotilastorpat liittyvat piiiiasiallisesti 1700luvun ruotujakolaitokseen. Tiill0in ruodulla oli
velvollisuusjtirjestii2isotilaansaasuntoja yleensd
se tehtiin pienen to{pan avulla kuten annetut
ohjeet edellyttiviit. Kun ruotujakolaitos v. 1810
hajotettiiq osa sotilaista jiii torppiinsa, nyt
tavaltsen torpparin inemassa,mutta kansa saattoi
pitktitinkin puhua sotilastorpista.Ruotujakolaitos
heriitettiin 1800-luvun puoliviilissii tilapiiisesti
henkiin, mutta uusia sotilastorppia ei ehditty
juurikaan perustaa.

Aatelistolla oli vanhastaanoikeus perustaatorppia riilssimailleen.Koska aatelisto oli Suomessa
suhteellisenvfiiilukuinen torpparijlirjestelrnii olisi
pysynyt melko merkityksett6mdnii, ellei torppien
perustamista olisi sallittu my0s talonpoikaistiloille. Jo vuodesta 1697 alkaenratsutilat voivat
perustaa torppia, mutta vasta sen jtilkeen kun
ruosina 1743 perintotilallisilleja 1757 kruununtilallisillekin annettiin oikeus perustaa torppia,
alkoi torppien lukumiiirii kasvaa.Erikoisen merkittava tiissa suhteessaoli isojako,joka antoi kullekin tilalle tarkat rajat, joiden sisiille oli mahdollista perustaamyds torppia.
Aina 1600-luvulle asti Suomessaoli vapaita
erdmaita,joten varsinaistamaanpuutettaei syntynyt. 1600-luvun lopulla muodostunut liikaviiestd piiiisi sijoittumaan kato- ja sota-vuosien
autioittamille tiloille ja vasta isonvihan jiilkeen
alkoi viihitellen muodostuatilatonta viiestod.Sen
piiiosan muodostivat talojen nuoremmat lapset,
jotka maanjakorajoitusten takia eiviit voineet
saada kotitilastaan omaa maata. Kun torppien
muodostaminen mahdollistui- tiima viiestcinosa
kapti sita innokkaasti hyviikseen.
Ruotsi oli menettiinyt pitkiillisissa sodissa
viljavat Itimeren maakuntansaja suurvalta-asemansa. Vakiluku oli alhainen,vielii l70OJuvun
puolessavtilissiiSuomessaoli vain noin 420 000
asukastaja miljoonan raja ylitettiin vastav. 1811.
Valtiovalta pyrki edistiimiiiin kaikin tavoin
viikiluwn kaswa ja torpparilaitos puolestaan
antoi nuorille mahdollisuuden avioitua ja kasvattaa perhettii. 1800-luvulla viikiluvun kasvu
olikin nopeaa:v. 1860 noin 1,7 miljoonaaja v.

1900 noin 2,7 rm$oonaa.Itseniiisyysajanalussav.
1920 viikiluku oli kohonnut jo noin 3,1 miljoonaan.
Torppien perustamista suosittiin my6s tyovoimasyista.Torpparit ja heidiin perheensiisuorittivat usein osan vuokrastaan tydna ja listiksi
torppariperhe muodosti tydvoimareservin, jota
kiireisinii aikoina tiloilla tarvittiin. Kun talonpoikaistalotsaivatisossajaossaselviit rajat myds
metsilleenja niityilleen, taloon kuului usein melko
kaukana sijaitsevia alueita,joiden hyodynt?iminen
oli vaikeaa. Talolle oli siis edullista, jos takametsiiija soita raivattiin torpiksi. Tilanne muuttui
vasta senjiilkeen, kun metsien arvo nousi sahojen
ja alkavanpuuteollisuudenmydt6.
Yhteenvetonavoisi sanoa,ettti torpparilaitos
tyydytti toisaalta maanomistajien tyOvoimantarvettaja toisaaltatilattomien maantarvetta.

Torppienlukumddriinkehitys
Seuraavassamuutama tilastotieto torppien ja
itseniiisten tilojen lukimiiiiriistii. Torpilla tarkoitetaan tiissii ns. maatorppia eli sellaisia osatilaviljelmia, joista niiden viljelija sai piiiitoimeentulonsa.Mukana ei siis ole lampuotitiloja
eikii miikitupia.
vuosr

its. tiloja

torppia

t749
t715
1800
t825
I 850
r 875
t90t
1912

3l 155
46 670
56 267
80 229
79 663
84 419
t22842
r25 172

3 872
12051
23 253
3 8l 1 6
49 465
58 899
67 083
55 ttz

teen. Torppia oli kaikkialla maassa,mutta suhteessa itsendisiin tiloihin painopiste oli selviisti
Turun ja Porin liiiinissi, Himeessi ja Uudellamaalla. Vtihiten torppia oli Viipurin liiiinissii.
Laaja miikitupa-asutus kehittyi seuduille,
missi oli ansiomahdollisuuksia maatalouden
ulkopuolella. Miikitupien miiiirii kasvoi nopeasti
1800-luvun lopulla, niin ettii lukumiiiiriiksi v.
1912 saatiin jo 95 290. Eniten miikitupia oli
ja teollisuuspitiijissii
kaupunkien maalaiskunnissa
sekli seuduilla,joista myohemmin kehittyi kauppaloita. Lampuotitilojen merkitys sen sijaan oli
timdn vuosisadan alussa en66 v6hdinen. sillii v.
l9l2 tiloja oli v ain | 524

Ketkii ryhtyiviit torppareiksi?
Varsin yleistii oli, ettii talon nuorempi poika sai
torpan tai torpanpaikan perintoosanaan.Mytis
tyt?tr ja viivy saattoi asettua talon torppaan.
Monet torpat ovat siis syntyneet suvun sisiill0,
vaikka torppa myohemminon voinut joutua pois
suvulta. Kaikki taitavat muistaa Linnan Pohjantiihden Koskelan Jussin,joka oli pappilan renki
ennen kuin sai luvan perustaa torpan pappilan
maalle. Monen monet tilattomat perheineen
ovatkin liihteneet toivorikkaina raivaamaan
torppaa saadakseenperheelleenparemmanelannon ja viihiin enemmiin vapautta kuin renkinii olo
tarjosi. Osa onnistui, osajoutui jiittiimddn torpan
melko nopeasti.
l800luwn alussamyos monet entisetsotilaat
sopivat ruotunsa kanssaja saivat pitiiii sotilastorppansa, nyt tavallisen torpparin asemassa.
Joillakin maaseudunkiisity<iliiisilliikin oli hallussaantorppa, mutta useimmitenhe asuivat miikituvassa.
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Torpankontrahditeli sopimukset
Sekii itseniilsten tilojen ettli torppien miiiirii
nayftiia kasvaneenlahes koko ajan. Tilojen lukumdiiriin kasvu selittyy halkomis- ja lottkomisrajoitustenvtihittaisella purkamisella. Torppien lukumliiirii kasvoi voimakkaasti I 700luvun
lopulta 1800luvun puoliviiliin asti. Tilastointiperusteiden muutos vaikuttaa jonkin verran ja
selittiE osaltaan v. l9l2 torppien lukumiiiiriin
laskua. Osaksi sen selittiiii torppien vapaaehtoiset
kaupat itsenliisiksi tiloiksi ja toisaalta lisiiiintynyt
torppien maiden liiuaminen takaisin talon yhtey-

Maanomistaja ja torppari solmivat vuokrasopimuksen
eli kontrahdin.Sopimusoli suullinen
tai kirjallinen.Sopimuksetolivat niin kirjavia,etui
kun Aksel War6n v. 1897 tutki liihes 2000
kirjallista kontrahtia"hainptutyi toteamukseen,
etta yhteistaniille oli vain se, ettii torpparille oli
annettumaataja etti hiinenoli maksettavasiitd
vuokraa.Yhteistiiniiytti olevanmyrissopimuksen
ylimalkaisuus. Suulliset sopimukset muistiin
pohjautuvanaolivat luonnollisesti kirjallisia
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TcimciEmmarntel Ylitilon kirjoittama mouhijcirvelciinen torpansopimus vuodeltq 1858 on horjahseki Perttulin taloo ettd torppmia, koska
televasta kielestcitin lruolimotta selvcija ilmeisesti ryAti
se kiinnitettiin kh\djilld muuttumattomqn sopimuksen vqhudeksi airnkin v. 1869, 1878ja 1888.
- Kansallisarkisto- Aksel War6nin arkisto.

sopimuksia tulkinnanvaraisempia. Yleensi sopimuksissa kuitenkin tavalla tai toisella maiariteltiin vuokra-alue, vuokra-aika ja wokra.
Sopimusten sisdlt0on vaikutti paljon paikallinen tapa, mistii useimmiten saa hyvdn kuvan
ao. paikkakunnanpitajiinhistoriasta.
Torpparin kannalta vuokra-aika oli ttirkea
sopimuksenosa. Jos aika oli pitk4 torppari voi
turvallisesti suunnitella elaimaiinsa,mutta jos
sopimus oli juokseva eli milloin tahansa irtisanottavissa,torppari tuskin teki pitkejanteisie
parannuksiaasumuksessaan.
1800-luvun loppupuolelta alkaen nayftiii sopimuksien vuokra-aika yleisesti lyhentyneen.
Aiemmin oli paljon elinikiiisiii sopimuksia"
mutta nyt myos 10-20 luoden sopimukset
olivat yleisiii eika nk. juoksevakaan sopimus
ollut harvinainen. Vuokra-alue saatettiinkirjata
varhaisiin sopimuksiin varsin ylimalkaisesti,
mutta 1800-luvun kuluessa sopimukset talta
osin tiismentyivdt. Yleensd miiiiriteltiin torpan
valmiit pellot ja maq johon saa raivata peltoa
sekii niittyjen kayftooikeus. Metsdn, laitumen,
kalavesien yms. kAyttooikeudet selvitettiin
myOs. Metsd.ii sai yleensii kafteA vain omaan
tarpeeseen,myyntioikeutta torpparilla ei ollut.
Vuokran maksutavat vaihtelivat. Joskus nk.
perintotorpassaei ensimmAisensukupolven aikana ollut ollenkaan vuokraa. Eriiilla alueilla
uudelta torpparilta vaadittiin kasiraha,jotta hiin
yleensti sai torpan hallintaansa. Joskus torpan
haltija vaihtui sopimuskautena eli torppari
"myi" sopimuksensatoiselle. Tallainen kauppa
tarvitsi tietysti maanomistajan hyviiksymi sen.
Enimmiikseen torpanvuokrat olivat eri
wokramuotojen yhdistelmiti. Tavallisia yhdistelmia olivat tydvuokra eli taksviirkki, rahavuokra, jotkut tarvikkeet ja tolpparin tekemiit
kaupunkimatkat. Tycivuokra aiheutti usein kiistaa, jos maanomistaja voi vaatia taksv0rkkipiiiviit koska hyviinsii jolloin ne yleensii
osuivat samaan aikaarl kun torpparin olisi pitanyt olla omalla pellollaan. Joissakin sopimuksissamainittiin myds yliptiiviit, joihin torppari oli velvollinen tulemaan kiiskettiiessii,
vaikkakin eri korvausta vastaan. Niimiikin osuivat usein torpparin kannalta hankalaan ajankohtaan. Tydpdivtin pituus aiheutti myos valituksia.
Vuokran osana torppari my0s usein joutui
toimittamaan erilaisia tuotteita- esim. voita. ku-

marjoja,vihtoja, puuastoitajne. Itiidoruraisia"
Suomessa,
erikoisestiSavossank. osaviljaoli
varsinyleinenvuokranmuotoeli torppariantoi
maanomistaj
osansadostaan
alle.
Tilaftoman veest6n ongelmaa
ratkaistaan
1800-luvunjalkipuoliskolta alkaen seka torpparien ettii maaseudun
tilattomieneli tilapiiistdidenvarassaolevienongelmatnousivatesille.
Asiaa kiisiteltiin liiheskaikilla valtiopiiivillii ja
monia komiteoitaistui pohtimassakysymystii.
Myos sanomalehdistri
aktivoitui kasittelemiian
torpparien asemaa ja varsinkin torpparien
haiatojekasiteltiin laajalti. Tiihiin aikaan elinkeinorakenneoli vielii ratkaisevastisidoksissa
maahanja kysymys kuuluikin: mistd maata
kaikille sitii haluaville.Vuonna1895poistettiin
liihes kaikki tilojen lohkomisrajoitukset,mika
lisiisi itsentiisten tilojen miiiiriiii jossakin
mdiirin,muttaei ratkaissuttilattomienasemaa.
Torpparienasemuryritettiin pitkiinn korjata
pohjalta eli yritettiin saada
maanvuokrauksen
turvatumpi
asema.Vuosina1892ja
torppareille
1902 julkaistiin lait, jotka loppujen lopuksi
vaikuttivat varsin viihiin, vaikka niissd
vaadittiin sopimustentekoa kirjallisesti. Oikeastaanne voivat hankaloittaaniiden torpparien asemaa,joilla oli suullinen sopimus,
koska nyt suullinen sopimustavallaan mit6koskatahansa.
toitiin ja oli irtisanottavissa
Vuoden1909asetuspyrki turvaamaantorpparien aseman.Monet maanomistajatpuolestaankokivat senitselleenhyvin epiiedulliseksi.
Asetuksenmukaanvanhatkirjalliset sopimukset pidennettiinolemaanvoimassaviihintiiiin
woteen 1916 ja kun talloin uhkasi joukkoirtisanominen, voimassaoloaikaa jatkettiin
edelleen.
mukaanuudetsopiVuoden1909asetuksen
muksettuli tehdiiyleensii50-100 vuodeksija
vuokra-oikeustuli perinnrtlliseksi.Vuokra-oikeuden voi myds myydii eteenpiin. Vaikka
vuokravoitiin miiiiriitii vapaasti,seoli aina laskettavamyOsrahassaja jos torppari sitii vaati,
voitiin se myos maksaarahassa.Asetuksen
mukaanperustettiinkuntiin vuokralautakunnat,
joissa oli yhtd monta torpparienja maanomistajienedustajaasek6puolueetonpuheenjohtaja. Lautakuntien viilitykselli solmittiin
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uudet sopimukset ja kiisiteltiin syntyneet
kiistat.
Vuoden 1909 asetusei ollut riittiviin selvi
ja niinpii lopultapaadftiin siihen,ettatorpparit
voivat halutessaanlunastaa maansa itsenbiseksi. Tiime toteutui syksylla l9l8 voimaan
tulleen torpparilainperusteella,vaikka tietysti
vapaaehtoisellakaupalla oli t?itiikin ennen
torpista muodostunutmaatiloja. Lain mukaan
torppareillaoli oikeus ostaamaansav. l9l4
hintatasonmukaar; mikd oli heille edullista,
jiilkeen oli
koskaensimmiisenmaailmansodan
korkea inflaatio. Kunnan vuokralautakunta
vzilittajani.Vuoden1918lain
toimi tarvittaessa
perusteellalunastettiinitseniiiseksinoin 67 000
torppaaja noin 56 000 m:ikitupaa,yhteensd1,3
miljoonaahehtaaria.
Torpparien ohella pohdittiin myos maaseudunmaattomieneli nk. tilattomanvdeston
asemaa.Vuonna 1892 perustettiinTilattoman
jonka avulla perustettiin
viest6n lainarahasto,
vuoteen l9l7 mennessdnoin l0 400 pienviljelmiiii. Vuonna 1922 trrli voimaan "Lex
Kallio" eli asutuslaki,jonka avulla tilattomille
tuli mahdollisuussaadaitselleenasutustila.
Mistii tietoja torppareista?
Torpparien perushenkil0tiedotovat seurakuntien asiakirjoissasamallatavallakuin muunkin
vdest6n.Henkikirjoja kannattaaverrata rippikirjoihin erikoisesti silloin" kun pyrkii selvittamiiantorpan perustamisaikaa.
Torpan lnntrahteja voi olla monessapaikassa. Maanomistajienja entisten torppien
kotiarkistoistavoi tehda loytdja, sillii sopimus
on ollut tiirketi paperimolemmilleosapuolille
ja niiin ollen se on voinut siiilyii. Myos kartanoidentorppien sopimuksiavoi joutua etsimidn useastapaikasta.Joillakin kartanoillaon
kotiarkistol mutta toiset ovat antaneetvanhemman arkistonsa siiilytettiiviiksi julkisarkistoon.Kartanoarkistojaon ainakin maakunja Helsingin
Kansallisarkistossa
ta-arkistoissa,
yliopiston kirjastossa.Jos torppa on kuulunut
pappilalle, kannattaa vierailla ao. kirkkoherranvirastossa.Sielle voi l6fye tietoa
torpista ainakin kirkkohenojenliiht6- ja tuloyhteydestii.
katselmusten
Tuomiokirjoissatorpan sopimuksiavoi olla
riitayhteydessa.
Varsinaisasioissa
monessakin

ja rikosjuttujen seasta voi loytya tietoja
ja myohemmistiisopivarhaisistasopimuksista
muskiistoista. Vielti todenniikdisempiiii on
ldytaa sopimuksia ilmoitusasioiden poytakirjoista, sill6 kontrahtivoitiin kiinnittaa sopimuksenvakuudeksi.Kiinnittaminenoli mahdollista vuodesta1775,muttase yleistyi vasta
l800Juvun jalkipuoliskolla.Kiinnitys oli voimassal0 vuotta ja niinpii joitakin pitkiii sopimuksia on kiinnitetty samanlaisinauseita
kertoja. - Autonomianja itsentiisyydenajan
tuomiokirjoihin voi tutustuajoko maakuntaRuotsinajan
arkistossatai Kansallisarkistossa.
tuomiokirjaton mikrofilmattu.
Vuokralautakuntienpaperit l<lytyvat torpan
sijaintikunnanarkistosta.Sieltaloytyy yleensii
viimeinen voimassaoleva sopimus,jos itseniiistyminen on tapahtunutvuokralautakuntien
jiilkeen.
perustamisen
Torpantiluksistaj a rqkennuksistakinsaallaa
hyvlillli onnella ldytye tietoja. Jos torppa on
ollut olemassajo ennen isoajakoa,isojakop0ytiikirjoissaja -kartoissaon tiedot torpansijainnistaja torpan kefdssa olevistatiluksista.
Torpissaon joskuspidetty my6s katselmuksia.
Jos sopimuson uusittu l9l0luvulla, kunnan
vuokralautakuntaon voinut pitiiS torpassakatselmuksen.Katselmuksestasaa tarkan kuvan
ettdviljelyksistii.
sekarakennuksista
Jos torpan lunastukseenon tarvittu lainaa,
lainanantajanaon voinut olla Hypoteekkiyhdistys.Yhdistyson saattanutpitai torpassa
katselmuksen, jotta pystyttiin selvittamaen,
kuinka paljon itseniiistyviilletorpparillevoitiin
my6ntiii lainaa.Niimiikin katselmuksetolivat
varsin pikkutarkkoja.Hypoteekkiyhdistysrahoitti mybs ennenvuotta 1918tehtyje vapaaarehtoisiakauppoja.Hypoteekkiyhdistyksen
kisto on Elinkeinoelimiin keskusarkistossa
Mikkeliss6.
Tilattoman viiest0n asemaapohti 1900luvun alussank. alakomitea,jonka toimesta
Niiissti
hankittiin perustietojakuntakohtaisesti.
lomakkeissakyseltiin mm. viljelykset,karjaja
asuntotietoja.Tiimbn tilattoman vbest6n alakomitean kuntakohtaisettiedustelut ovat Kansallisarkistossa.Tiedustelupiti ulottaa koko
maahan,mutta aineistostapuuttuujonkin verran kuntia. My6s vuoden l9l0 maataloustiedustelunkuntakohtaisetpaperit ovat Kansal-

Liihteet

lisarkistossa. Siinii torppien tiedot on erotettu
talojen tiedoista.
Torppien itsenriistymisesla voi saada tietoa
kuntien wokralautakunnan papereista, koska
lautakunta toimi valiuiijiinii. Lainhuuto ja sen
mukana kauppakirja pitiiisi ldytya myos ao.
tuomiokunnan ilmoitusasioiden p0ytiikirjoista.
Kun maanmittari sitten lohkoi torpan kantatalosta, on voitu tehda tiluskartta ja uusi tila on
joka tapauksessa merkitty silloiseen maarekisteriin. Niimii asiapaperit l0ytyvat ao.
alueenmaanmittaustoimistosta.
Sitten voisi viele mainita pari liihdettii jotka
koskevat Tampereenympdristoii. TAAlla nimitttiin sijaitsi Turun akatemian veroldtinitys vuodesta 1644 woteen 1828. Suurin osa niiistii
akatemialle veronsa maksavista taloista oli silloisessaYlii-Satakunnassa.1700-luvun lopulta
vuoteen l82l niiissii nk. akatemiataloissa oli
yhteensii 400 torppaa, jotka sijaitsivat Mouhijiirvella, Hiimeenkyrossii, Viljakkalassa, Ikaalisissa, Orivedelle, Liingelmiiellii, Kuorevedellii, Karkussq Suodenniemellii, Laviassa, Teiskossa ja Messukyliissii. Niiistii torpista on
tietoja vuosilta 1788, 1805, 1817 ja 1821.
Tiedot loyayvat Turun akatemion Ylcivoutikurunn qrkistosta, jonka sijoituspaikkana on
Helsinginyliopiston kirj asto.
Aksel War6n selvitti l890luvulla torppariasiaa (ks. liihdeluettelo). Hiinen haltuunsa
joutui torpansopimustenkopioita, jotka kiytyviit hiinen nimedin kantavasta arkistosta Kansallisarkistossa. Sopimuksia on varsin paljon
Mouhijiirveltii, Hiimeenkyr6stii, Honkajoelta,
Keuruulta ja Loimaalta.

Eino Jutikkala:Suomentalonpojanhistoria.2.
p. Turku 1958.
TerhiNallinmaa-Luoto:GustafMagnusBiOrkbomin torppakuvaukset liihteinii YlaSatakunnantorpparilaitoksenhistoriaan.Kirjassa Tyd tekijiitinsiikiittiia. Turun HistoriallinenArkisto44.Tammisaari
1989.
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Matti Peltonen: Talolliset ja torpparit.
Vuosisadanvaihteenmaatalouskysymys
Suomessa.Historiallisiatutkimuksia164.Helsinki
1992.
Viljo Rasila:Suomentorpparikysymys
vuoteen
1909. Historiallisiatutkimuksia59. Kaiaani
1961.
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Viljo Rasila: Torpparikysymyksenratkaisuvaihe.Suomentorpparikysymys
v. 1909-1918.
Joensuu1970.
Aksel War6n: Torpparioloista Suomessa.
Helsinki1898.
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E2oTorppareita tutkivan kannattaa muistaa
myiis:
- paikallishistoriat
- paikallislehdetja maakunnansanomalehdet
(erityisestikiistojakoskeviatietoja)
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(Viereinen sivu.) Mouhijcimen Eskolan kyldn Aijdla tuki v. 1885 elinilniisen sopimuksen Isak
Heikinpojan kanssa torpqsta Suodenniemelki. Vuokrons oli rahaa ja tyotri. Torppa oli pieni,
sopimuspaperiin on mydhemmin liscitty tieto, jonka mul<sqn torpqssq oli yksi tynnyrin- ja 20
kapanalaa mqatq.
- Kansallisarkisto, Aksel Warenin arkisto.
(Sivut 12 13.) TristriMouhijcirven Tomalan iuinncin ja Yiitermcientorpparin sopimuksesta nrikyy,
ettci maanomigajalle torpparin tyOpanosoli tdrked. Vaikka sopimus siirtyi isdltd pojalle, laisiraha
vqadittiin tcisscitorpan "ostossa". Tcihcinsopimukseen on liitetty myos entisen torpparin elcikesopimus,jota vqslqsn vcihennetcicintaksvrirkkipciivici. Tcimcisopimus on tehty 25 wodelrsi v. 1884.
- Kansallisarkisto-Aksel Wardnin arkisto.
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