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Kun S2iiiksmden Metsdkansan
Partalan
rusthollin
emdnndlle Kreeta Erkintyttdre1le syntyi v. 1803 kuudes lapsi, poika, olivat
saunassa lapsensaajaa auttamassa o11eet eukot yhteen iidneen huutattTesta
neet lasta siinii kddnnelless6dn:
pojasta tulee sotaherra,
hdnen selkdnsd
yli
kulkee
kornentohj"hnan kuva.
Tdstd
lapsesta
emdntii saa vield
paljon
kunniaa.tt Suomen sota syttyikin
v.1808,
se kesti vain vuoden, eivetke sen vaikutukset paljon ulottuneet
pienen Kustaan
maailmaan.
Partalan
lapset
olivat
dlykkditd,
kirkonkirjojen
mukaan he lukivat
kinkerei11d
sekd suoneksi ette
ruotsikksi.
Aluksi
he olivat
kotitalossa
tijissd,
ja sitten
he joutuivat
rnuihin taloihin
emenniksi ja vdvyiksi.
Kun Kustaan vuoro
o1i ldhted v. 1823 siis 20 vuotiaana Urjalaan Joelan taloon veivyksi, annettiin
hdnelle mukaan kontti,
,jossa o1i hopeaesineitd.
Se o1i hdnen perintijosuutensa
Partalasta.
Kerrotaan Kreeta-didin
si-loin itkeneen,
ei- vain poikansa liihtd?i,
vaan nyds eriidn toiveensa
sortumista.
Kornentohihna o11 muuttunut kontin
kannlkkeeksi.
Ei
siinii
kyl1iksi.
Kreetan
tdytyi
ndhdd vield
sekln,
ettA Kustaa hdvitjoutui
Joelasta,
monen vaiheen
tyddn
Tampereen
kautta
ns. Vanhaan KyttiilSdn
Hatanpddn kartanon mai11e asuvierelle
maan. Hdn o1i sie115 niin kutsuttuna nurnerotorpparlna.
Kyttela
oli
siihen alkaan Messukylddn kuuluva
kyldpahanen.
Vanha Kreeta e1e1i noihin aikoihin
toisen poikansa Leonardin luona LernpddlSssd, Herralan Liuhalla.
Varmaan kuuluivar
vanhan didin
pahalta
korvissa
sanat,
joita
sukulaisten
kesken toistettiin:
Kustaasta kun piti
tu11a sotaher"Siita
td,
kun si115 o1i
se kuva seldssd,
nutta se tarkoittlkin
site,
ettd vaikka
Kustaa o1i syntynyt rusthollin
poikana,
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niin hdn joutui
ja kantoi
"tolppariksi?'
seliissiiiin
eviiskonttia
taksvdrkklin
mennessdiin.r' Eike diti
voinut puhua rnitddn
puolustukseksi.
Varrnaankin huin oli haudannut ylpeiit unelmansa pojastaan jo aijeittiiessiiSn tdmiin kangastukkoja sitten
sien naan v. 1847 8O-vuotiaana.
Kustaa Erkinpojan
nennessd Joelaan
kotiv?ivyksi
o1i talon tytdr
Greta Lisa
ainoastaan
ja hyvin
18-votias
kaunis.
Hdntei
sanottiinkin
Joelan
kauniiksi
Kreetaksi.
Isdntd,
Juha Matinpoika,
o1i
hyvin vilnaan menevd mies, ja emainndllii,
Anna Pertuntyttdrellii,
o1i tdysi tyii pitdessddn hdntA viitrdnkln aisoissa.
Kun taloon oli tulossa lukukinkerit,
oli
Anna-emdnniillii
taas kova huoli kaiken onnistumisesta.
Hdn oli
kovin touhunnut, si11d kinkerit
o1i suuri tapaus.
Tiiytyi kestitd
pappia, lukkaria
ja muuta
kinkerlvdkee.
01i hankittu kahvla ja sokeria,
oli tehty lahtia,
oli valrnistettu
ja leivottu.
uunipaistia
Hyvissd ajoin
ja plti
o11 pantu sahtia,
ol1a suunparhaille
avaukset
vieraille,
nutta
viinakaapin
avainet olivat
visusti
emdnniin taskussa.
Kalken piti
o11a hyviissii
jdrjestyksessii.
Greta Lisa o1i jo si1loin
naimisi-ssa Kustaan kanssa. Hdnen
piti
hoitaa
tarjoilu
naapurin tyttdren
avu1la.
Ajatuksissaan
Anna-emdntii kdveli
kelpitdisikiihdn
laril1e,
sahtia vie15 maistaa. Kellarin
lukko rasahti oudosti. Anja pddsti
na otti
astian
kaljaa.
Site
ja se ndytti
tuli
kumrnan laimeasti,
sakja
kaiselta.
Anna maistoi
sahtia
o1i
saada
halvauksen.
Hirvittdvd
totuus
juotu
alkoi
selvitd
hdnel1e. Sahti oli
miltei
kaikki.
liikuntakykynsd
Saadessaan jdlleen
Hdn muisti
iikki€j
Anna ryntesi
tupaan.
selvdsti,
ette isante oli viine aikoina
ja etra11ate11ut ja nauraa hekottanut,
tii vdvykin o1i halunnut vetdd sormikouk-
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terveeseen
suuhun. Me
lossa kopis
ja kr
lista,
Sieltii
me n
naapuriin,
miehinii. Y6
-Niin, k
tZiytyy mycin
pitdd
ohjal
jouduttu
pc
pisti
viinr
paperiin. N
Eikd minustr
ja kovin r
tullessani,
Kreeta Liis
ja sellaine
altlnsa , p
Greta Li
ne11ut rnieh
Ea Inanun
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o7i Anna-eniinniiTTii
Kun taToon o7i tuTossa Tukukinkeritt
taas kova huoTi kaiken onnistunisesta.

kua rengin kanssa. Voi tuhannen tuhatta!
Ei keAnna tempaisi pirtin
oven auki.
tytar Greta Lrtdiin. Pakarissa laitteli
Anna silniisi
vimmoissaan
sa il1a11ista.
Porstuan
Tyhjfe
olivat.
kamareihinkin.
uuni 1uuta. Sen Anna temnurkassa oli
kuin
paisl kdteensd, ja harppoi pihalla
vihainen noita kurkistaen
ulkorakennukjo
ja talliinkin.
01i
tultu
s11n
rnetsZilt?i kotiin,
mutta miehid ei ollut
ttAija
nauta,
se
missddn.
se halvattu
pistiirniitdn
sika,
on tdmiin tehnyt ! 0n
se
avaimella kellariln,
nennyt viiiiriilld
kuutrui Annan mekastus u1koa.
rosvott,
ttJa rnukana on o11ut Kustaa, se koltiarJalkapuuhun
nen, mokomakin leppeikerttu.
nolemmat! Mutta kun rninii heiddt lciyddn'
terveeseen suueivet he vdhiin aikoihln
tt
hun sy6.
kadonneet
kuitenkin
Miehet
olivat
kuin haamut. Saamaton, puhevikainen rentallissa:
kipoika
selitteli
"Isdntd
-ds-i panna -auroja hevoselle,
meni itte
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-ai
-y1i11e.
-ustaata
en o1e ndhny.tt
ja meni
Anna paiskasi tallin
oven kiinni
pirttiin.
Greta Lisa vei kuppeja pijyja katsol
Hein pysdhtyi
tiidn.
riitiiiein.
r?Jaa mitai
ttJuoneet kinkeovat tehneet?tt
risahdin.
Etta rninun pitdd eldd tdllainen pdlv5. Kuinka nyt endd keritddn
tekemddn uutta? Ja ettd minun tdytyy seistd rovastin
than uuden
edessd sellaisen
kaljan
kanssa. Site hapeed." Kyyneleet
pursuivat Annan silmistii:
Akkiii hdn huomasi. "Mltes sindkin siind cilvdilet.
mene paneman rnaltaita
hautumaan, tehdddn
heti uutta:
Ja kaikkia
siniikin kokoilet
ttMutta
kun tuon Kustaankin:tt
itsehdn te
yritti
kehoititterr,
Greta Lisa.
"i{la
vastusta
Anna.
vanhempaasi ! tt kiljaisi
o1islt
turio11ut huolimatta
tuollaista
1asta, leppdkerttua.
Ja mene jo!"
Enempdd ei tarina
tdtd kaljamurheneiytelmiiii jatka,
s11lii Kustaa, joka sielld
Hatanpddn numerotorpassaan tiitd lastenjuttunsa
pddtti
lapsilleen
kertoili,
sa-
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ttEmmeme sind pdlvdnd sycineet
nomalla:
enempdd kuin sairaaseenkaan
terveeseen
suuhun. Me olimme sen myrskyn ajan piijonne lanta luotiin
tallossa kopissa,
ja kuuntelimme siellii
mekastusta.
lista,
Sieltii
me menimme metsiidn ja sen kautta
jossa
naapuriin,
vietirnme iltaa
muina
miehind. Ycin o1irune ta11i.n parvessa.
-Niin,
ky11ii Anna o1i turski
muija,
tdytyy rny6,ntdd. Jos o11si saanut eldd ja
pitiid
eipii
ohjakset
kiisissddn,
olisi
jouduttu
pois Joelasta.
Mutta dijd, se
joka
pisti
puumerkkinsii
viinapiiissiidn
paperiin. Niin menivdt talot ja tavarat.
Eikd minustakaan ol1ut paljon mihinkiidn,
ja kovin
nuorikin
olin
sinne Joelaan
vasta kahdenkymmenen, ja tuo
tullessanj-,
Kreeta Liisakin
o1i melkein lapsi vielii
ja sellainen
pehmeii. Ei ol1ut nilnkuin
ditinsdtt, puheli Kustaa.
Greta Lisa,
lernpeii mummu, o11 kuunja lisdsi
nellut
miehensd juttua
vielii:
kova. hdn oli
o1lut
"Ei minun ditini

Porstuan nurkassa o7i uuniTuuta.
ja harppoi pihalla kuin

o1e ndhny.tt
'inni ja meni
ruppeja pdyroi dltiddn.
oneet kinkeeldd td11aikeri-tddn tetdytyy seisn ihan uuden
,tt Kyyneleet
lcid hdn huol-vdilet. melan, tehdddn
kln kokoilet
h itsehdn te
I Lisa.
"Ala
Anna.
;lalsi
]aista turiiio!"
[.janurhendyjoka sie1ld
lata lastenljuttunsa sa-

vain sellainen
ylpeii. Kun meiltd
kuoli
nlitii
lapsia pienind niin paljon,
kuusi
mi-nua nuorenpaa sisarusta,
o11 didilliini
tapana pitei6 hyvdt hautajaiset.
Komeat
ja vieraita
olivat
paljon.
tarjottavat
Kyyneltd ei niikynyt didin silmlssd,
kun
hein hautausmaalle
ldhdettSessd
istui
rattai.lla
pieni arkku syisdn rinnalla
Iissddn.
Arkipdivdn
tultua
hdn puuhasi
kuin
ei nitaAn
olisi
tapahtunut.
Kun
kerran myijhemnin olin pistiiytynyt
naapurissa hdmyn pyhdzi viettdmdssd ja palasin
kotiin,
ndinkin
ettd koko asuinrati
o1i
pimednS, eikd navetassakaan niikynyt tu1juoksuta. Sdikeihdin kovi.n ja riensin
jalkaa
kotiin.
0lisikohan
eiti
tu11ut
sairaaksi.
pimedssd pirtissd
Siellii
hiin
yksinddn kddet helrnassa. Kun kylstui
ttVorn
syin hdnen vointiaan,
hdn vastasi:
aivan hyvin. Istun tdssd vaan muistellen
poismenneitd. Kun niitd
niitd
pieniii tu1ee nij-nkin nonta vain heti
pois 1ehteiikseen, tuntuu kuin ihrninen riisuttar-

Sen Anna tenpaisi kdteensii'
vihainen noita ...
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jo tealle
sj-in tyhjaksi
Miollessaan.
nullakin
on nyt syli tyhjri ja syddn tyhj:i. Mutta elettdvd
tiimii eldmii on.rr Hdn
huoahti, nousi ja sytytti
tu1en.
Mutta sai ninun iiitini
maallisen armon. Hiinen ei tarvinnut
ndhdd, kuinka me
hdvisimme Joelasta,
miten liihdimme, kojo
titalosta
maai1malle. HAn o1i kuollut
viittd
vuotta aikaisemrnin, kdtkettv
koElp].EaJan llrutEl1n. '

Kustaa Eeriklnpoika
01i ditini
].SOisd.
Aitini
El1en Invenius
on kirjoittanut kertomuksen muisti.in pdiiasiassa tdtinsd
Amanda 0stermanin
kuvauksen nukaan. Tiimd on syntynyt 18.5.1865 Messukyldssd, kuollut
15.3.1943 Tampereella.

Eero Kitt

Kirkonarkis
Unto Kanerva: Messukyldn histori
II
luku Vanha maantie:

Seuraavaa taToa onisti
muurari l,latti StenhoTn. Hiin ja hdnen vaimonsa vanhemnat
jo 1850-7uvun puoTiviiTissd.
oTivat KyttiiTdn rakentajia
oMeiTTe o7i neTjii huonetta ja keitti6.
Rappuja o7i kaksi. Toisesta rapusta nenja toisesta
ja kahteen kanariin.
tiin
kahteen kanariin
keitti66n
Mei77d ei o71u
pakaria.
ToTtiTfa o7i iso pakari ja sie77?i ne kiivinne paistanassa.
UTkohuonerakennuksessa nei776 o7i sauna. MeTkein joka ndkissii o7i sauna. Isii o7i rakentanut taTon
jo ennen nainisiin
nenoaan. H?in o7i ostanu jonkun vanhan rakennuksen ja tuonut sen
kaupunkiin.
Perunaa ja lanttua kasvo pihassa. Pihassa o7i nyos koivu' karviaisnarjapensaita
ja yksi onenapuukin' flrutta se kuoTi',
kertoiTi
StenhoTnin tytdr ja jatkoi:
o4iteni
Vaarin nini o7i Eriksonni.
koto o7i vieressii.
Hdn o7i Partalan pikia
ja koTne kanaria ja yksiniiiskanari,
SiiiiksniieTtii.
Vaarin rakennuksessa o7i keittio
josta kdytiin
keittiiniisse
keittdssa-.
Toisessa viihdisenniissii
rakennuksessa o7i kaksi
kanaria ja keitti).
Kaikki rakennukset o7i maalaamattonia ja vuoraamattonia.
Myohennin taToa onisti
Jeddan nanse77i. Niite oLi kaksi nanseTTia.n

Sukututk
Suomen kirl
rilaisuus
k
nen asia. I
tettevissa
ldhdeainei.s
useiden sul
kuluessa sl
joskus 1<iy
virheitiikin
laisuussuht,
ovat olenas
sa.

Piispa Jr
vuonna 1665
tdmisestd.
sdilyi
ldher
pikirjat
01
1962.
Tuol
perhelehtijZ
jojen piteimj
piispa Isak

Suomen ki
mybs kirkor
vuoden 1863
ta lukien pe

Tampereer
nen rippikir
Kaupunki ku
rakuntaan.
rakkeiden c
vuoteen 181
ty ruotsiks:
Sukututk:
varsin hyvit
konarkistojr
kallisen
hi
tutkimustyiil
sukututkija
mahdollisuur
vi1le.

48

