
Lyydia Maria Leinonen

NIITTYLÄN LYYTI VAARANKYLÄLÄINEN PERSOONA

Kuvassa noin vuodelta 1921 Lyytin äiti Kaisa
Stiina ja Lyytin veli Jussi, takana Lyyti ja
poikansa Viljo.

Lyyti oli Onnenmättään Paavo Leinosen s.
1845 ja Kaisa Stiina Hukkasen (s. 28.01.1857
Sotkamossa k. 19.04.1949 Paltamossa) tytär.
Äitinsä Kaisa Stiina avioitui leskeksi jäätyään
Niittylään leskeksi jääneen Jaakko Karjalaisen
s.08.07.1860 puolisoksi ja lapset muuttivat
mukana.
Lyyti eli Lyydia Maria Leinonen s.15.01.1913
k.  28.12.1983 asui Niittylässä hänen poikansa
Viljo Leinosen jäätyä taloon isännäksi. Viljon
tytär Raili Leinonen muistelee mummoaan
seuraavasti:

Olimme kokoontuneet Vaarantalolle katselemaan vanhoja valokuvia, kun Terttu pyysi, että
voisinko kirjoittaa Kyläsanomiin jostakin kylämme persoonasta. Ja siitähän se ajatus sitten
lähti. Se persoonahan on mummuni eli Niittylän Lyyti – kuvina ja muistoina mielessä.

Minä olin mummun tyttö. Muistan ne yhteiset matkat, milloin Paltaniemelle kirkkopyhinä,
maatalousnäyttelyt ja Kajaanin torille markkinoille sekä monet muut reissut. Niistä on
mukavia muistoja. Yksi torillakäynti on naurattanut näin jälkeenpäin, mutta ei silloin.
Olimme ostaneet minulle kengät. Muistan ne vieläkin – kauhean rumat ja niissä piti olla
kasvuvara. Ja nehän meni monta vuotta, kun kärkiin pantiin paperia, etteivät loksu. Kengät
oli mummun mieluiset, ei minun. Niin lähdettiin kirkkopuistoon syömään eväitä ja mummu
ihasteli kenkiä. Saatiinpa taas tytölle hyvät kengät! Sitten mummu huomasi niissä jotain
vikaa. Minä vastaan haraava tyttö käsipuolessa takaisin torille. Koska tiesin, mitä tuleman
piti – siellä tuli hirveä sanasota – Torikauppias vastaan Niittylän Lyyti. Uhkasipa mummu jo
poliisillakin ja muutkin torilla olijat olivat mummun puolta. Ja niinhän siinä kävi, että uudet
kengät kassissa menimme takaisin kirkkopuistoon jatkamaan eväiden syöntiä.



Kuvassa noin
vuodelta 1957
Niittylän Jussi,
Lyyti, Maire, Raili,
Viljo, Aino ja Matti.

Niittylän pihassa takana vasemmalta Niittylä Lyyti, Seitin tytär Anja, Niittylän Viljo, vaimonsa
Aino, Niittylän Jussi ja Kumpulan Reeta. Edessä Kumpulan Ilmari, Niittylän Matti ja Raili edessään
Kumpulan Lea.

Mummuhan osasi tehdä miesten töitä. Taitavista käsistä valmistui suksipari, tuolit, penkit,
tiinut ja monet muut esineet. Mummu oli ahkera kalastamaan. Niittylän lähellä oli
Vehkapuro, josta hän onki maukkaat tongot ruokapöytään. Näille onkireissuille mummu
lähti lauantai-iltaisin saunan jälkeen, eikä ottanut meitä penskoja mukaan, kun siellä piti
olla hiljaa. Verkot hänellä oli Koikerolla ja Kalliojärvellä. Mummu oli myös ahkera



marjastamaan ja leipomaan. Maukkaat kukot, rieskat ja piirakat paistuivat uunissa ja
tietenkin juustoleivät.

Vaikka miehet Niittylässä metsästivät, mummu ei ollut pyssyyn koskenut. Mutta sekin
päivä tuli aikanaan. Koira oli haukkunut pitkin päivää puuhun ja miesväki oli jossain
muualla. Mummu oli ottanut suusta ladattavan pyssyn ja laittanut ruutia summan
mutikassa kai liian paljon. Oli hiipinyt puun juurelle ja ampunut ja valtava pamaus oli
kuulunut. Mummu selällään pyssy vieressään maassa ja koira oli laukannut koppiin, josta
oli vasta seuraavana päivänä uskaltanut tulla pois. Onneksi ei ollut käynyt mitenkään, eikä
puustakaan ollut saalista tipahtanut ja mummun osalta oli metsästys loppunut tähän
yhteen kertaan.

Niittylässä vuonna 1968 Lyytin 70v. päivänä kuvassa Mairen miehen veli Kauko Väisänen, Kallion
Sirpa, Maire, Raili, Viljo, Aino, edessä Lyyti-mummo ja Mairen tyttö Tuija.



Kesäisin nukuttiin mummun kanssa aitassa. Aina ennen nukahtamista pyysin, että
mummu kertoisi ennnenvanhaista. Ja mummuhan kertoi lapsuuvestaan, ajastaan
onnenmättäällä ja pelottaviakin tarinoita – lauloi sen ajan lauluja, joista mieleeni on jäänyt
katkelma tästä laulusta: ”Nyt on pikku pakkanen ja Oulujärvi jäässä. Veikkolan Eemelin
karvahattu on toisella puolen päätä” Kuinka turvallista olikaan nukahtaa sinne mummun
selän taakse velttien alle. Sade ropisi pärekattoon ja kaukaa kuului ukkosen jyrinä ja
sääski inisi korvan juuressa.

Kun muistelen Lyyti-mummuani, jostain kumman syystä tulee mieleeni nämä Niskavuoren
vahvat naishahmot. Ehkä hän oli oman aikansa Niskavuori - mene tiedä. Lyydia Maria
Leinosen elämä päättyi talvisena iltayönä Niittylässä sairaskohtaukseen. Mieleeni on
jäänyt kuva mummusta, kun hän seisoo veräjällä ja kutsuu lehmiä navetalle. Siellä
mummu on jossain elämäni enkelinä taivaan veräjän takana.

Lyytin haudalla vuonna 1973 Tuija ja Kirsi (Mairen tytöt), Maire, Veikko, Vieno Mustonen
(Kukkula) Raili, Viljo, Aino, Kukkulan Pirkko, Pirkon tyttö Saija, Matti, Jurvan Sisko ja
Martti.
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