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Moro täältä Tampereelta!
Tällä viikolla minulla, Aila Marttilalla on ilo kirjoittaa tänne tarinaa niin
menneestä kuin nykyisestäkin elämästäni ja varsinkin siitä miten Punkalaidun
on liittynyt ja liittyy edelleen vahvasti elämääni. Sitä mainostamaani
menneisyyttä minulle on kertynyt 66-vuotta. Aluksi voisin kertoa syntyjä syviä
ja valottaa hieman perhetaustaani. Toivotaan, että pääsen viikon mittaan ihan
asiaankin, eli kohti nykypäivää. Pysykää linjoilla! Kuka tietää, jospa vaikka
tuttujakin vilahtaa tarinoissani. Kuviakin ajattelin teille tarjoilla. Tämän
päivityksen kuvat ovat vanhempieni albumeista ja kuvaajista ei ole mitään
tietoa. Jatkossa julkaisemani kuvat ovat suurimmaksi osaksi omia otoksia. 

Isäni on edesmennyt Antti Marttila (1931 – 2019). Hän syntyi Särkän tiehaaran
tuntumassa olevaan kylä-Marttilan maalaistaloon, mutta hänen ollessaan 4-
vuotias perhe muutti Metsärannan taloon, jonka maat oli lohkaistu kylä-
Marttilasta. Veljekset Arvo ja Niilo vetivät pitkää tikkua vuonna 1935, kumpaan
taloon veljesten perheet asettuisivat. Isäni perheelle lankesi Metsäranta.
Oheista Metsärannan kuvaa katsoessa voi vain ihmetellä miten paljon tilan
maisema on vuosikymmenien saatossa muuttunut kohti nykyistä
Metsärannan Lihan yritysmiljöötä. 

Isästäni tuli sotaorpo 8-vuotiaana, jolloin hänen isänsä Arvo kaatui talvisodassa.
Elli-äiti jäi yksin hoitamaan 6-lapsista perhettä ja maatilaa. Perheen lapsista
nuorin oli tuolloin vain 3-viikon ikäinen, eikä koskaan ehtinyt nähdä isäänsä.
Isäni kasvoi toimeliaaksi ja yritteliääksi varmaankin lapsuuden kodin
olosuhteiden seurauksena. Onneksi isässä oli toinenkin puoli – jekkumielelle
sattuessaan hän oli aikamoinen hauskuuttaja. 

Äitini on edesmennyt Leena Marttila (1931 – 2020). Hän syntyi juuri ja juuri
Urjalan puolella sijaitsevaan Jallinojan taloon Agda ja Vilho Mäkelän
nuorimmaksi tyttäreksi. Äitini oli ehtinyt käydä talouskoulun Tampereella ja
kutomakoulun Urjalankylässä, kun Antti oli alkanut pyöriä Jallinojan talon
nurkissa. Tarina kertoo, että Antti-isäni oli tosi rohkeasti ilman kutsua tai
treffiehdotusta mennyt istumaan iltasella Jallinojan talon pirttiin ja pikkuhiljaa
Leena-äitini oivalsi, että tuo punkalaitumelainen naapurikylän poika taitaa olla
tosissaan. Heidän häitään tanssittiin elokuussa 1953. 

Vanhempani saivat neljä lasta, ensin veljeni-Ilpo vuonna 1954 ja minä vuonna
1955, sitten muutaman vuoden tauon jälkeen 1960-luvulla syntyi vielä kaksi
siskoa, Heli ja Anne. Lapsuuteni vietin Koskioisilla – Koskilla niin kuin jotkut
sanovat. Itse asiassa perheemme asui ensin äidin vanhempien
vinttikammareissa, sitten Metsärannan pirtissä ja kamarissa. 
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Lienee ollut noin vuosi 1960, kun perheemme muutti tien varteen Peltomäen
pirttiin. Tilat olivat vaatimattomat ja talouskin oli tiukalla. Ruokaa oli silti aina
tarjolla, kakkoa ja pullaa välipalaksi. Pullamössön raaka-aineet olivat kahvi,
maito, sokeri ja pulla. 

Koulutieni Koskioisten varsinaiselle alakansakoululle alkoi soratien aikaan.
Ensimmäiset viikot kuluivat porua vääntäessä. Jännitti aika paljon ne ekan
luokan ulkoläksyt virsikirjasta, kun en osannut vielä lukea – eikä moni muukaan
meidän luokalla. Äiti kai ne virret sitten tankkasi minun päähän. Johtuikohan
tuosta kokemuksesta vai mistä, kun koen käyneeni kouluni väärässä
järjestyksessä. Mutta siitä sitten myöhemmin viikolla lisää, jospa vaikka
innostun kertomaan opiskelupolustani. 
Mukavaa maanantaita punkalaitumelaisille toivottelee Aila Marttila

Kuva 1: Metsärannan talo noin vuonna 1950
Kuva 2: Arvo Marttila kaatui talvisodassa 29.2.1940
Kuva 3: Elli-leski ja lapset vuonna 1940, Antti-isä toinen vasemmalta 
Kuva 4: Agda ja Vilho Mäkelä noin vuonna 1920
Kuva 5: Jallinojan talo noin vuonna 1930
Kuva 6: Mäkelän sisarukset Liisa, Maija ja Leena-äitini vuonna 1950
Kuva 7: Leena-äitini ja Antti-isäni vuonna 1953
Kuva 8: Ilpo-veli ja minä vuonna 1960
Kuva 9: Siskot Heli ja Anne vuonna 1966
Kuva 10: Äiti, isä, Ilpo-veli ja minä vuonna 1960
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Tervehdys tiistaipäivään hyvä punkalaitumelainen!
Täällä päivittelee ja ihmettelee ajan kulumista Marttilan Aila Tampereelta. Olen
tullut siihen ikään, että on jo lupa muistella vanhoja, niitä Punkalaitumen
aikoja, joten jatketaan samalla tyylillä. 

Sain kotona Punkalaitumella yrittäjähenkisen kasvatuksen. Antti-isä muistutti
aina, että lompakossa pitää olla sen verran rahaa, että pääsee kotiin, jos jotakin
ikävää sattuu. Kotona opetettiin ahkeruutta ja omatoimisuutta. Kotitöihin oli
osallistuttava lapsuudesta asti. Joskus se harmitti, kun piti leipoa, siivota,
harventaa juurikasmaata tai osallistua perunannostoon. Aikuisena sen vasta
tajusi miten hieno asia se on, että oppi kotona huushollin työt ja asioiden
hoitamisen taidon. 

Koulujen loma-ajat olivat hienoa aikaa, varsinkin kesät. Muistan kiivenneeni
lautatapulin päälle piiloon kirjani kanssa, etteivät pikkusiskot olisi päässeet
häiritsemään lukuharrastustani. Isosiskona minulle lankesi
lapsenpiikahommaa ihan riittävästi. Minun pitäjänraitilla riiustelut ja
Punkapirtissä istuskelut nuoruusvuosina olivat aika harvinaisia, koska
pikkusiskot olivat heti kiinni polkupyörän takatuupparissa, kun yritin lähteä
kylälle katselemaan poikia. 

Vähän ennen ripille pääsyä alkoi tehdä mieli serkkutytön kanssa Särkän
tansseihin. Leena-äiti oli ehdottomasti päättänyt, että ripille pääsy on autuaaksi
tekevä asia ja sitä on odotettava. Kiitos isälle, kun hän antoi vihdoin sen viisi
markkaa sitä elämäni ensimmäistä tanssireissua varten. Sillä reissulla
tanssikärpänen puri ja rytmi pääsi vereen. Kaikki minun ikäluokan tanssikansa
ja vähän nuoremmatkin tietävät Särkän lavan Punkalaitumelta oikein hyvin –
kuuluisa ja nostalginen paikka. 

Vapaalippu Särkän tansseihin oli monta kesää käytössäni, silloin kun toimin
urheiluseura Kunnon vapaaehtoisena muutaman illan kesässä, myyden
tanssikansalle makkarat ja virvokkeet. Siinä ravintolatoiminnassa sai mukavasti
saatille pääsyehdotuksia.

Kerrankin tosi komea ja viisas nuori mies saattoi minut autollaan kotiin, ihan
eduskunnan miehiä nykyään, mutta rakkaat pikkusiskot, Heli ja Anne pilasivat
minun kaikki mahdollisuuteni hyviin poikakavereihin. Istuimme kotipihassani
ihanan pojan autossa tunnelmoimassa yön hämärässä, kun pikkusiskot
lähettivät pöytälampulla valomerkkejä vinttikamarin ikkunasta. Homman
kruunasi Antti-isän kaakattavat ankat ja hanhet piha-aitauksessa. Yritä siinä
sitten pussailla ja halata. Ei näkynyt sitä poikaa sen illan jälkeen. Nyt vaan kieli
pitkällä ja sydän pamppaillen seuraan valtakunnan mediassa tämän komean
miehen vaikutusvaltaa. 

Aila Marttila toivottelee teille kaikille mitä parhainta päivää!
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Kuva 1: Rakkaat siskot, Anne ja Heli noin vuonna 1971
Kuva 2: Leena-äiti lapsineen vuonna 1966, minä vasemmalla
Kuva 3: Minä murkkuiässä vuonna 1969
Kuva 4: Ailan rippikuva vuonna 1970, kuvannut Tuomo Lehtiö
Kuva 5: Tapanin tansseihin lähdössä vuonna 1972
Kuva 6: Maalaistöitä noin vuonna 1975
Kuva 7: Antti-isä vuonna 1975
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Kuva 7.

Morjens taas niin nykyisille kuin entisille punkalaitumelaisille!
Meillä oli 1960-luvulla Peltomäen pirtin navetassa lehmä nimeltään Omena ja
olin ehkä hiukan toisella kymmenellä, kun opin sitä lypsämäänkin. Maitokuski
Kurikan Teuvo Koskioisilta körötteli hevosellaan kohti meijeriä meidänkin
maitotonkka rattaillaan. Iltapäivällä, tosin harvoin, kuskin paluumatkalla saatiin
tilatut voit ja juustot ruokapöytäämme. Omenan ollessa tiineenä, piti maito
perheellemme hakea Jallinkylästä, äidin sisaren perheen navetasta. Agda-
mummu siellä navetalla usein hääräsi ja maidon kannuun antoi. Matkaa kertyi
Koskioisilta Jallinkylään noin 5 km edestakaisin. Muistan pimeässä illassa
kävelleeni Nurmeen mäen kohdalla, 4 litran maitokannu kädessäni, kun
poliisiauto pysähtyi viereeni – antoivat heijastimen. 

Raha oli tiukassa ja kymmentä vuotta lähestyessäni alkoi tehdä mieli jotakin
kaunista, uutta vaatetta. Jostain yritteliäisyyden aivosopukoista tuli idea, että
alan myymään joulukortteja, jotta saan rahaa. 1960-luvulla ei ollut
verkkokauppoja, mutta Tampereella sijaitsi Järvisen vähittäismyyntiliike. Tilasin
hienon värikuvaston ja lähetin tilauslomakkeeni postikirjeenä ja paketti saapui
aikanaan Koskioisten postikonttoriin. Se oli jännittävä ja intoa täynnä oleva
päivä, kun paketti saapui, täynnä toinen toistaa hienompia kortteja.
Marraskuun loskakelissä kiersin talosta taloon ja melkein aina sain enemmän
tai vähemmän kortteja myytyä. Siihen aikaan ihmiset lähettivät paljon
joulutervehdyksiä. Voi sitä onnenpäivää, kun 100 markkaa lompakossani
matkustin äidin kanssa Salorinteen linja-autolla Lauttakylään ostoksille. 
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Kummieni Toini ja Ahti Mattilan lapset olivat lapsuudessa Koskioisten
kotikylällä parhaita leikkikavereitani. Raunon kanssa poljettiin kouluun jo
hyvissä ajoin, että ehdittiin leikkiä pallopelejä ennen, kun kello löi kahdeksan.
Joskus siitä tuli opettajalta nuhteita, että ollaan liian aikaisin tultu koulun
pihalle – varmistettiin ettei myöhästytä. Minua ja Raunoa ”kohdeltiin kaltoin”
kansakoulun laulukokeessa. Oli ollut puhetta, että jos edes laulaa, niin saa
todistukseen arvosanaksi vähintään viisi. Lupaus ei koskenut minua ja Raunoa,
me saatiin aina alakoulussa neloset, vaikka vedettiin komeasti ”Mummo
kanasensa niitylle ajoi ja pienet kanaset ne hyppeli…”. Oppikoulussa oli kohtelu
reilumpaa, kun Siivosen Reima antoi minulle arvosanaksi musiikista heti
seiskan. 

Voi sitä surun päivää kesällä vuonna 1964, kun parhaat leikkikaverini
vanhempineen muuttivat Vantaalle Korsoon. Muistan päivän elävästi - olin
pahoillani, kun veljeni Ilpo pääsi isän kanssa muuttokuorman matkaan
mukaan, mutta minun oli jäätävä kotiin. Kävelin Elli-mummua katsomaan
Metsärantaan ja muistelin kaikkia kivoja leikkejä, joita siellä Metsärannan
pihapiirissä oli serkkujen kanssa leikitty. Tuon kesän jälkeen sain ihania,
uudenlaisia muistoja – aina lomalla pääsin Vantaalle, Korsoon kyläilemään. 
Kuvat ovat kotialbumista. Isäni hauskuuttajan taidot näkyvät oheisista kuvista
no 7 – 8. Terveisin Aila Marttila

Kuva 1: Onnelliset vanhemmat, Leena ja Antti Marttila sekä esikoispoika Ilpo v.
1954
Kuva 2: Nuori äiti, Leena ja Ilpo-vauveli v. 1954
Kuva 3: Minä, Leena-äiti ja Ilpo-veli Nuppulan kalliolla lääninrajalla v. 1956
Kuva 4: Tätini Toini Mattila ja lapset Tapio, Rauno, Paula ja Päivi sekä
vanhempani v. 1957
Kuva 5: Äidinäiti, mummu Agda Mäkelä, minä ja Heli-sisko v. 1966
Kuva 6: Isänäiti, mummu Elli Marttila ja siskoni Heli v. 1966
Kuva 7: Antti-isä Onni Klovnina autoilijoiden iltamissa Jalasjoen
nuorisoseurantalolla 1960-luvun lopulla
Kuva 8: Ammattiautoilijoiden missikilpailut Jalasjoen nuorisoseurantalolla noin
v. 1970, voittaja no 3 Antti-isä puserossani
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Terve taas teille seuraajani!
Tuossa edellisessä päivityksessäni aloin muistella Toini-kummitätiäni (Toini
Mattila, os. Marttila), isäni sisarta, joka täytti keväällä 93-vuotta ja asuu nykyään
Kaarinassa itsekseen. Sukuni ikääntyneempien rivit ovat harventuneet; omat
vanhempani ovat jo kuolleet, Antti-isä v. 2019 ja Leena-äiti v. 2020. Äiti sai
onneksi asua melkein loppuun asti kotonaan jokivarressa Huvilatiellä,
mukavassa lämminhenkisessä rivitaloyhteisössä. 

Isällä diagnosoitiin v. 2009 Alzheimer ja hän joutui muuttamaan Kaisan kodille
v. 2011. Sieltä matka jatkui v. 2014 epämiellyttävässä hygieniahaalarissa taksilla
Sastamalaan, muistisairaiden ryhmäkoti Tupahoivaan. Siellä isälleni puettiin
suorat housut ja siisti paita, jolloin isä oli sanonut hoitajalle: ”Nyt on ihmisellä
arvo.” Liitän mukaan muutaman vanhempieni viimeisten vuosien juhlahetkien
kuvan. 

Hienoa, kun minulla on vielä rakas täti, jonka kanssa kerran pari viikossa
puhumme puhelimessa mukavan juttutuokion. Koronapandemia asetti
haasteensa Toinin luona vierailuille, vasta tämän vuoden heinäkuussa
uskaltauduin pitkästä aikaa hänen luokseen vierailulle. Ihanat puhelumme
kuitenkin jatkuivat läpi korona-ajan ja jatkuvat edelleen. 

Toini vaikuttaa arvostavan soittojani, hän muistaa aina kiitellä iloisena
puheluani. Itse Toini ei enää pysty puhelua aloittamaan, koska hänen
näkökykynsä on kadonnut lähes kokonaan. Toinin luvalla näitä hänen
kuulumisiaan tässä kirjoittelen. Upeaa, kun hän on niin kartalla ja järjissään, ei
ole iskenyt muistisairaus, eikä vanhuudenhöperyys. Nautimme varmasti
molemmat näistä keskusteluistamme yhtä paljon. 

Toini seuraa aikaansa kuunnellen uutisia ja ajankohtaisia ohjelmia. Toimittaja
Arto Nybergistä hän pitää erityisesti. Äänikirjat ovat myöskin mukavaa
ajankulua. Sain Toinilta vinkin lukea Tellervo Koiviston mielenkiintoisen
elämänkertakirjan. Muutama päivä sitten keskustelimme Kirsti Paakkasen
elämäntarinakirjasta: ”Suurin niistä on rakkaus”. 
Puhumme Toinin kanssa ajankohtaisia asioita, maailman tapahtumia, oman
elämämme ja läheistemme kuulumisia ja muistelemme myös vanhoja aikoja.
Toinin kertomukset ovat tosi mielenkiintoisia. Olen ottanut tavaksi kirjoittaa
niitä muistiinkin. Näistä muistiinpanoistani on ollut hyötyä, kun Toinilla on ollut
syntymäpäiväjuhlia, niin olen tarinoista ammentanut juhlapuheita hänelle. 
Mukavaa päivää toivottelee Aila Marttila
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Kuva 1: Leenalla ja Antilla on tässä jo 50-vuotias tytär Aila, v. 2005
Kuva 2: Vanhempieni timanttihääjuhla Anne-siskon kotona Katilan tilalla v.
2013
Kuva 3: Asukkaan arvostus näkyi Isän päivänä v. 2013 muistisairaiden ryhmäkoti
Tupahoivassa
Kuva 4: Antti vieraili morsiamensa luona Leenan päivillä Huvilatiellä v. 2016
Kuva 5: Paula-serkun mökillä vierailulla v. 2016, äiti-Leena oikealla, Toini-täti
keskellä ja minä vasemmalla
Kuva 6: Hienot Ladyt Toini ja Leena, Paula-serkun 60 v. synttäreillä v. 2017
Kuva 7: Toini-kummitätini ja minä Kaarinassa Toinin kotona v. 2017
Kuva 8: Toini-täti vasemmalla ja Leena äitini Toinin 90-v. syntymäpäiväjuhlissa
v. 2018
Kuva 9: Toini-täti luonani kylässä v. 2018, Päivi-serkku oli mukana
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Moikka moi punkalaitumelaisten ystävät!
Kyllä nyt on ollut kiire viikko ”eläkeläisellä” – ihana ja toimelias viikko. Kolmena
päivänä olen tehnyt ihan oikeita töitä yritykseni puitteissa, psykoterapiaa. Sitä
ei malta lopettaa, on niin mielenkiintoista ja saa onnistumisen kokemuksia. 
Ihanat opiskelijanuoret Punkalaitumelta ovat tällä viikolla majoittuneet
pikkukamarissani, kun odottelevat omaan asuntoon muuttoa. On ollut ilo
kokkailla ja olla kuin ”äiti” näille nuorille. Toivottavasti en ole liikaa hössöttänyt
ja huolehtinut. Juuri tuli ihana ruusulähetys toisen nuoren äidiltä – iso kiitos! 
Miniän Fanni-koira oli alkuviikon, kolme päivää luonani hoidossa. Tämä on
tuttu paikka Fannille. Mukavaa, kun on lähdettävä lenkille ja koiruliini saa
haistella kaikki uudet tuoksut lenkkipolun varrella. Joskus Fanni, ihmisystävä,
saattaa tehdä kanssani terapiahommia, on niissä tosi kehittynyt. 

Eilen oli vapaapäivä psykoterapiatöistä, mutta kivaa puuhaa riitti silti. Hoidan
keskiviikkoisin poikieni yrityksen asioita. Kävin noutamassa laakerikaupasta
tilauksen ja sitten suunnistin kuivajääostoksille kylmälaukkuni kanssa. Olin
vähän vauhti päällä, kun lempparimyyjäni herra poninhäntä oli työvuorossa.
Siinä odotellessa ajattelin juoda kahvit. Kädet tärisi jostain kumman syystä sen
verran, että onnistuin kaatamaan kahvini asiakaspöydälle. Ei se mitään, sanoi
herra poninhäntä. Hän lähetti minut henkilökunnan kahvihuoneeseen
noutamaan siivouspaperia. Siinä sitten desinfioin pyyhkeillä pöydän ja nautin
uuden kahvin herra poninhännän kehotuksesta. 

Kohta pian on upea hetki, kun rakas lapsenlapsi puolivuotias Amelia saapuu
hoitoon. Tämä on parasta, kun saa nauttia mummuudesta. 
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Tervehdys punkalaitumelaisille!
Keskikouluaikaan haaveilin kotitalousopettajan urasta. Opettaja Leila Kyttä
näki minussa potentiaalia ja sain kympin kotitaloudesta todistukseen. Sillä
suosituksella sain työpaikan apteekkari Kaarina Somerion talousapulaisena.
Kotona isä ei uskonut, että viihtyisin apteekkarin palveluksessa kolmea päivää
kauempaa. Apteekkari oli kuuluisa sanailun taidoistaan ja minä näyttäydyin
kotona tempperamenttisena teininä. 

Apteekkari oli tunnettu säästäväisyydestään, jopa nuukaan päin kallellaan.
Työpaikkahaastattelussa kysymykseen, millaista ruokaa osaan laittaa, vastasin:
hyvää ja halpaa. Tehtävänkuva oli monipuolinen; ruoanlaittoa, kahvinkeittoa,
siivousta, pyykinpesua, silitystä. Apteekkari opetti minulle, miten pannukahvi
apteekin henkilökunnalle keitetään – kiehuttamalla useita minuutteja vaahto
pois. Nyt jo uskallan tunnustaa, etten totellut. Tein omalla oikealla tavallani,
enkä kiehuttanut kahvia kitkeryyteen asti.

Vuonna 1973 menin Ahlmanin emäntäkouluun Tampereelle. Lempäälässä
poikettiin isän kanssa Osuuskauppaan ostamaan puukkoa, koska koulun
tarvikelistassa sellainen luki. Häpesin tosi paljon, kun isä sanoi puukkomyyjälle,
että tuollainen tarvitaan, kun tytär muuttaa kaupunkiin. 
Emäntäkoulussa suurtalousopettaja vaikutti opetustyylillään siihen, että
hylkäsin haaveeni kotitalousopettajan urasta. Hoitaminen alkoi kiinnostaa, kun
sikalaharjoittelussa minun tehtäväkseni lankesi maatalouspuolen
opiskelijapoikien elvytys. Kerrankin yksi tuleva maanviljelijäpoika pyörtyi syliini,
kun emakko porsi 16 pikkuporsasta. Aloin hiljalleen tajuta, että minusta tulee
sairaanhoitaja. 

Vuosina 1974 – 76 opiskelin Salon sairaanhoito-oppilaitoksessa. Kurssillani oli 21
ylioppilasta ja 3 emäntäkoulun suorittanutta, kuten minä. Hulvaton
opiskelijaelämä oli vierasta touhua, aamuviiteen asti luettiin tentteihin ja
juhlahetkinä palkinto oli grillattu broileri ja Berliinin munkit. Lukukauden
päättyessä vähän omppuviiniä maisteltiin. Loma-ajat vietin kotona
työskennellen Punkalaitumen kunnalliskodissa. Yöt valvottiin yksin, hoidettavia
oli sairasosastolla ja yleisellä osastolla yhteensä 80. 
Ensimmäinen työpaikkani valmiina sairaanhoitajana oli kesätyö
diabeetikkonuorten leirillä Lieksan kristillisellä kansanopistolla. Vastuu oli suuri,
ei ollut nykytekniikkaa hoidon seurantaan. Reilun kaksi vuotta tein
sairaalatyötä kirurgisella ja neurologisella osastolla. Yövuorossa Meilahden
sairaalassa Helsingissä sairaanhoitaja vastasi kolmen osaston hoitotyöstä
apuhoitajien kanssa. Hyvien ystävien kannustamana hain erikoistumaan
terveydenhoitajaksi, valmistuin vuonna 1979 ja minusta tuli lastenneuvolan täti. 
Aila Marttila toivoo, että tapaamme vielä, sillä tarina jatkuu!
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Kuva 1: Venla ja Aila, Ahlmanin emäntäkoulun juhlissa vuonna 1973
Kuva 2: Ahlmanin emäntäkoulun perunakellarissa v.1973, minä oikealla
Kuva 3: Sairaanhoitaja-opiskelijoita vuonna 1974, minä hoitajana
Kuva 4: Tyylikkäänä pyöräillen kouluun v. 1975
Kuva 5: Opiskelijahuveja tentin jälkeen, vuonna 1975
Kuva 6: Vanhemmat Leena ja Antti onnittelemassa sairaanhoitaja Ailaa v. 1976
Kuva 7: Sairaanhoitaja Aila vuosimallia 1976
Kuva 8: Meilahden sairaalassa sairaanhoitajana v.1977, makoilen pritsillä ja
keskellä
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Hei kaikki hoitamistarinastani kiinnostuneet!
Vuonna 1981 minusta tuli työterveyshoitaja Vantaan terveyskeskukseen. Siihen
aikaan se työ vastaanottohuoneessa oli aika erilaista kuin nykyään –
kirjoituskonetta naputeltiin vasta sitten, kun asiakas oli poistunut.
Työterveyshoitajana pääsin yhteiskunnan aitiopaikalle, kun sain tutustua
erilaisiin yrityksiin sisäpiiriläisenä. Kouluttautuminen avasi ovia
mielenkiintoisempiin tehtäviin, joita jatkoin vuoden 1982 jälkeen Tampereella.
Piipahdin 1980-luvun lopulla Huittinen – Punkalaidun sektorille
harjoittelemaan maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa. Olen maininnut
käyneeni kouluni väärässä järjestyksessä, sillä suoritin lukion vasta
kolmekymppisenä terveydenhoitajana. Valkolakki painettiin päähäni samana
päivänä, kun jäin äitiyslomalle esikoista odottaessani v. 1985.
Toisen lapseni syntymän jälkeen, vuodesta 1990 alkaen, työskentelin
Tampereella sijaitsevan lääketehtaan yksintoimivana työterveyshoitajana.
Tykkäsin työstäni, sitä oli paljon ja opin suunnattomasti kemian tehtaan
haasteista työntekijän terveyden näkökulmasta. Vuonna 1997 minut valittiin
uuteen työpaikkaan, erään lääkärikeskuksen ylihoitajaksi, jolloin
työterveyslääkäri, työparini pettyi aika tavalla. Hän oli luullut minun
työskentelevän kanssaan eläkeikään asti. 

Uudessa tehtävässä sain paljon vastuuta ja operatiivisen johtamisen ohella
pääsin yrityksen hallituksen jäseneksi. Uusi aikakausi koitti ennen kuin olin
siellä kymmentä vuotta työskennellyt, yritys myytiin isolle, kasvavalle
konsernille. Siitä alkoi työelämäni tragedia, kun uusi omistajakonserni johti
etänä ja uskoi kateellisten pahat puheet. Työpaikkakiusaamisen seurauksena
sairastuin masennukseen ja sain potkut. Älkää huolestuko, päätin selvitä ja niin
kävi, vaikka veihän se aikaa. Sain paremman uuden työuran ja nyt olen vain
kiitollinen, että olen kokenut elämässäni myös vaikeuksia. Nuo lähes 15 vuoden
takaiset tapahtumat ovat kääntyneet elämässäni voimavaraksi ja tärkeäksi
kokemukseksi. 

Nuoruudesta asti minua on kiinnostunut mielenterveyden hyvinvointi ja
omakohtaiset kokemukset vain vahvistivat kiinnostusta. Hakeuduin työhön,
jossa sain hoitaa työelämässä olevia mielenterveyspotilaita. Pitkäaikainen
haave toteutui vuonna 2011, jolloin pääsin Valviran rekisteriin erityistason
psykoterapeuttina. Ensimmäisinä vuosina tein psykoterapiaa sivutoimisesti,
koska olin valmistumiseni aikoihin pestautunut opettamaan tulevia lähihoitajia
aikuiskoulutukseen. Nuo kuusi vuotta aikuiskoulutuksessa olivat tosi antoisia,
opin paljon. Nykyään ”eläkeläisenä” olen keskittynyt tekemään vain Kelan
korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa, jonka tavoitteena on asiakkaan työ- tai
opiskelukyvyn parantaminen tai palauttaminen. Tässä työssä on koulutuksen
lisäksi valtavasti hyötyä vahvasta elämänkokemuksesta. Etänäkin tämä työ
onnistuu aivan upeasti, välillä unohtaa, että asiakas ei olekaan samassa tilassa. 
Nyt tuli Aila Marttilalta pitkä ja tylsä tarina, yritän saada jatkoon hieman
kevyempää!
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Kuva 1: Ailan työterveyshoitajan työura alkoi Vantaalla v. 1981
Kuva 2: Viimeisillään raskaana oleva Aila, Tammerkosken lukion iltalinjan
ylioppilas v. 1985
Kuva 3: Lääkärikeskuksen ylihoitaja, monitoiminainen työhuoneessaan v. 1997
Kuva 4: Maskeerattu potilas ensiapukurssillani, hauskaa oppimista!
Kuva 5: Aikuisten lähihoitajaopiskelijoiden koulutusta hoitotyöhön v. 2011 – 2017
Kuva 6: Anatomia ja fysiologia tuli tutuksi tuleville lähihoitajille 
Kuva 7: Lääkelaskuja ja leikkilääkekaappiharjoituksia opetustyössä
Kuva 8: Tavoitteena tyytyväiset hoidettavat opetustyössä
Kuva 9: Psykoterapeuttista hoitoa videovälitteisesti etänä v. 2020 - 2021

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 4.Kuva 3.

Kuva 5.



Kuva 6. Kuva 7. Kuva 8.

Kuva 9.

Tervehdys punkalaitumelaisten ystäville!
Minusta on vuosien varrella tullut aikamoinen metsäläinen. Käyn marjassa ja
sienessä aina sopivan tilaisuuden tullen. Tänään poimin vielä hieman
mustikoita ja myös maukasta sienikastiketta on luvassa. Löysin vielä jopa
kanttarelleja. Nuoruusvuosina se marjastus oli enemmän pakkopullaa.
Kansakouluunkin piti viedä puolukkaämpäri, jotta saatiin ruismarjapuuroa. 
Kiinnostuin marjametsällä kulkemisesta parikymmentä vuotta sitten, kun
silloinen työkaverini kertoi löytäneensä miehen marjametsästä. Työkaverini
mukaan mies oli ikään kuin tipahtanut taivaalta niin, että kuusenoksat ropisi –
oli laskuvarjohyppääjä. Heistä tuli pari ja ovat edelleen rakastuneita. Joka vuosi
lähden monta kertaa metsäretkille, toiveena jospa minullekin sattuu noin
ihanaa, että mies tupsahtaa siellä metsänsiimeksessä elämääni. 
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Olen minäkin herroja metsässä kohdannut, mutta ei ole tärpännyt. Kerrankin
jossain Punkalaitumen korvessa Vironkankaan metsäautotien päässä, olin
etsinyt mustikoita ja kanttarelleja. Sitten kuulen auton hurinan lähestyvän
pusikoitunutta metsätietä hiljalleen. Ajattelin, nyt hän saapuu, sydän
pamppaili. Auto hiljentää vauhtia kohdallani ja hattupäinen herra avaa
ikkunan, hymyilee minulle ja heiluttaa kullankeltaisia pussejansa. Olen ihan
myyty, sitten hän kaasuttaa ja ajaa pois. 

Edesmennyt veljeni Ilpo (1954 – 2016) oli aina niin liikuttavan huolissaan minun
miesasioistani tai pikemminkin miehen puutteesta. Lienee tapahtunut 1990-
luvun alussa aikana, jolloin minulla ei ollut vielä omaa tietokonetta, Ilpo
tietotekniikkaan ja internettiin valveutuneena päätti hieman auttaa minua.
Hän loi omalla koneellaan miehenhakuilmoituksen sinkkupalstalle,
nimimerkkini oli Tellervo ja lempitanssiksi hän oivalsi tangon. Pian alkoi Ilpon
sähköpostiin tupsahdella innokkaiden miesten viestejä, jotka olivat
kiinnostuneet minusta. Veljeni tulosti ja lähetti minulle monta pinoa toinen
toistaan innokkaampien miesten yhteydenottoja postin välityksellä. Tellervon
nimipäivänä Ilpon tietokone jumittui ja sähköposti meni tukkoon – kaikki
miehet lähettivät ruusunkuvatervehdyksiä rakkaudentunnustuksin. Siihen
loppui Ilpo-veljeni huoli miesasioistani. 

Omia otoksia ja edesmenneen Ilpo-veljen albumin kuvia 5 – 7, kuvaajasta ei
tietoa. Muisteli Aila Marttila 
Kuva 1: Kanttarellit ovat metsän kultaa
Kuva 2: Mustikkasatoa menneiltä hyviltä vuosilta
Kuva 3: Hyvä puolukkasato tulossa
Kuva 4. Ilpon iltaruoka Peltomäen pirtissä v. 1970
Kuva 5: Ilpo-veli, ylioppilas noin v. 1975
Kuva 6: Ilpo opiskelijajärjestön edustustehtävissä noin v. 1980
Kuva 7: Ilpo 2000-luvun alkupuolella kuvattuna
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Täytyy ottaa loppukiri, että ehdin päivitellä elämäni tärkeitä asioita vielä ennen
kuin viikkoni päättyy!

Punkalaidun ei ole unohtunut, eikä unohdu mielestäni! Minulla on vahvat
siteet edelleen kotipitäjään, vaikka vanhemmat ovatkin kuolleet. Yhteyden
säilymisestä saan kiittää erityisesti sisartani Annea, joka muistaa kutsua
käymään, saunomaan ja tarjoaa yösijaa. Sisareni innoittamana olen jo vuosia
kuulunut Koskioisten kyläyhdistykseen ja tilanteen salliessa osallistunut
mukaviin tapahtumiin ja retkille. Täältä Tampereelta synnyinseudulle ajaessa,
alkaa nostalginen tunnelma nousta Jallinkylän tienoilla, kohti Koskioista
ajettaessa. Pitäjän rajan ylityksen jälkeen, pian on edessä loiva Nurmeen mäki
ja sen ohituksen jälkeen avautuu avara Koskioisten kotikylän maisema. Se on
jättänyt sydämeeni lähtemättömän jäljen, vaikka muutostani pois onkin pian
50 vuotta. 

Fiilikset alkavat nousta ennen pitäjän rajan ylitystä. Ensin ohitan äidin synnyin
kodin, sitten lääninrajalla Nuppulan talon, jossa perheeni asui 18 vuotta ennen
kuin vanhemmat ostivat Koskioisilta Katilan tilan vuonna 1990. Niiden talojen
aikaan, minä asuin jo muualla, mutta erityisesti Katilasta tuli ihana mummula
ja pappala pojilleni sekä tietysti myös sisarusteni lapsille. Leena-mummu kattoi
monta maitolasia ja ruokalautasta lapsenlapsilleen harva se viikonloppu ja
loma-aika. Antti-pappa otti poikia aina mukaan arjen askareisiin,
traktorihommiin, remontteihin ja rakentamiseen. Ei tarvitse ihmetellä, miksi
tästä jälkikasvusta on tullut niin osaavaa ja kätevää käsistään, Antti-pappa
antoi esimerkin ja opetuksen. 

Nyt varmaan ihmetellään, mistä ne pojat putkahtivat minulle, kun olen
valitellut aiemmassa päivityksessä miehen puutetta. Olin nuorena naimisissa,
peräti seitsemän vuotta. Emme saaneet lapsia ja mies oli sen ajan
peliriippuvainen. Aikakausi oli elämänkokemus sekin ja johti eroon. 
Poikani syntyivät v. 1986 ja 1990 ns. ”vapailla markkinoilla”, toivottuina ja
rakastettuina. Olen aika ylpeä siitä, että jaksoin heidät totaaliyksinhuoltajana
kasvattaa. Onneksi pienellä perheellämme oli hyvät tukiverkot – vanhemmat,
sisarukset, ystävät, joista aina joku pystyi auttamaan. Organisointi- ja
selviytymiskyky kyllä vahvistuivat yksinhuoltajuudessa. 
Mukavaa sunnuntaita toivottelee Aila Marttila

Kuva 1: Pojat Koskioisten mummulan pihamaalla (Katila) v. 1991
Kuva 2: 1-vuotias esikoispoikani Altti v. 1987
Kuva 3: 1-vuotias kuopuspoikani Atte v. 1991
Kuva 4: Altti-leipuri Koskioisten mummulassa v. 1991
Kuva 5: Leena-mummun apulainen, leipuri Atte-Miikka v. 1991
Kuva 6: Kyntömiehet Antti-pappa, Altti ja Atte ehtoopäiväkahveella v. 1992
Kuva 7: Altti puutöissä Antti-pappan verstaalla v. 1995
Kuva 8: Atte työn touhussa Antti-pappan ohjauksessa v. 1995
Kuva 9: Pojat juhlatuulella mummulassa vuonna 1999
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Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3.
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Kuva 6.
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Kuva 8. Kuva 9.

Rakas Amelia, yökyläläinen lapsenlapseni tuolla nukkuu aamupäivätorkkuja. Yö
hänen kanssaan meni mukavasti. Aamulla syötiin iso lautasellinen
kaurapuuroa mustikkasoseella höystettynä. Sanat eivät riitä kertomaan, mitä
hän merkitsee.

Kuva 1: Amelian tämän sunnuntaiaamun kaurapuuro mustikkasoseella 
Kuva 2: Puoli vuotias lapsenlapseni kultainen Amelia v. 2021
Kuva 3: Amelia, Atte-isänsä, Altti-setänsä sylissä ja Aila mummunsa ihailtavana
v. 2021
Kuva 4: Atte-isä ja tytär-Amelia kesällä v. 2021
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Hei teille kaikille tarinoitani lukeneille ja kuviani ihmetelleille. Nyt on
vihonviimeisen päivityksen aika. Tämä Punkalaitumelaiset-kampanja on kyllä
ollut hieno asia. Kiitos, kun sain olla mukana, viikko on ollut tosi energisoiva. On
varmaan huomattu, että tykkään kirjoittamisesta. Sain ehkä kipinän aikoinaan
Punkalaitumen yhteiskoulussa, äidinkielen opettaja Helmi Kososen
oppitunneilla. Vuosikymmenten saatossa Helmin pilkkuohjeet ovat saattaneet
unohtua. 

Älkää tosiaan olko huolissanne, vaikka olen hieman avautunut miehen
puutteestani. Olen minä parhaani yrittänyt. Aktivoiduin itsekin Ilpo-veljen
ohjeita noudattaen ja tein treffipalstalle hemaisevan profiilin itsestäni
kymmenisen vuotta sitten. 

Erään mielenkiintoisen herran kanssa deittailu eteni mukavaan tahtiin ja hän
kutsui minut kahville läheiselle ABC:lle. Kädet hikoillen ja posket hehkuen
lähestyin sovittua treffipaikkaa. Näin jo etäältä, että komea, pitkä mies seisoo
ABC-kahvilan oven edustalla. Wau, mikä mies, sanoo ajatukseni. Melkein
juoksujalkaa lähestyin häntä, hyvä etten kaulaan kiepsahtanut. Sanoin hänelle:
”Meillä taitaa olla treffit!” Voi sitä hämmästyksen ilmettä, kun mies katsoi
minua monttu auki ja sanoi: ”Odotan vaan tuota isääni.” Käännyn katsomaan
herran osoittamaan suuntaan ja näen vanhan miehen kävelevän kohti. En
enää muista, mitä siinä häkellyksen hetkellä sanoin, mutta hävisin maan
rakoon!

Karkausvuosina, helmikuun viimeisen päivän lähestyessä, toiveikkuuteni on
aina lähtenyt nousuun. Entä, jos tänä vuonna onnistun ja joku ihana herra
vastaa kosintaani myöntävästi. Olen aina valinnut huolella kohteeni, tutustunut
taustoihin ja tehnyt hieman flirttiliikkeitä etukäteen. Valikoimassa on ollut
peräkammarin poikaa, vinttikammarin vilperttiä, ison talon ainoota poikaa, on
ollut komeeta ja vähemmän komeeta. Kaikkea olen kokeillut ja kosintani
kohteliaan protokollan mukaan 29. helmikuuta suorittanut. Ja aina sama
vastaus, kiitos ei tällä kertaa, mutta saat hienon hamekankaan. Niitä on nyt
kertynyt tusinoittain. 

No, mutta hei, ei hätää, minulla on hyvä elämä ilman miestäkin.
Koronapandemia tosin vei matkustelut, mutta enköhän ole sitä jo tarpeeksi
harrastanut. Laitan oheen muutaman kuvan mielenkiintoisimmilta
matkoiltani. 

Hyvää ja väririkasta syksyä teille kaikille, oman kamerani kuvin, toivottaa Aila
Marttila.
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Kuva 1: Heipat kesäretkeltä Bengtskärin majakkasaarelta v. 2021
Kuva 2: Karkauspäivien tuotosta, tusina hamekangasta
Kuva 3: Virossa Pärnun noitakäräjillä tuomittavana v. 2010
Kuva 4: Kamelien kaverina, Wadi Rum, Jordania v. 2015
Kuva 5: Ystäväladyt lavalla, Wadi Rumin aavikolla Jordaniassa v. 2015
Kuva 6: Islannin luontoa ihailemassa v. 2016
Kuva 7: Haaveilija-Aila Haavepalossa Lapin retkellä v. 2019
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