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Yli-insinööri Angelita Fanny Delia 
Mattila (os. Putta) kuoli 14.11.2017 
syntymäkaupungissaan Raumalla. 
Mattila oli syntynyt 10.7.1923.

Mattilan isä oli merikaptee-
ni, mikä osittain selittää hänen 
harvinaiset etunimensä: ne olivat 
laivojen nimiä. Perheeseen syntyi 
kaikkiaan viisi lasta, Angelita kes-
kimmäisenä

Mattilan valintaa opiskella sil-
loin naisille harvinaiseen maan-
mittarin ammattiin selittää hänen 
kiinnostuksensa luonnossa liik-
kumiseen. Sen ajan maanmittarit 
saivat työskennellä paljon maasto-
olosuhteissa.

Mattila kirjoitti ylioppilaaksi 
Rauman Yhteislyseosta 1943 ja 
valmistui diplomi-insinööriksi 
Teknillisen korkeakoulun maan-
mittausosastolta 1948. Hän oli 
kuudes maanmittariksi valmistunut 
nainen.

Mattila työskenteli kenttä-
maanmittarina vuoteen 1956, 
jolloin hän erosi Maanmittauslai-
toksen palveluksesta. Syynä oli 
sille ajalle tyypillinen komennus 
työskentelemään Pohjois-Suo-
messa. Mattilalla oli silloin kolme 
pientä lasta ja neljäs tulossa. Kun 
vielä aviomiehellä oli vakituinen 
työ Helsingissä, Mattila katsoi 
muuttamisen mahdottomaksi. 
Seuraavat viisi vuotta kuluivatkin 
lapsia hoitaen.

Työelämään Mattila palasi 
1961. Hän työskenteli aluksi Maan-
mittaushallituksessa toimistoin-
sinöörin viransijaisena, kunnes 
sai vuonna 1963 vakinaisen viran 
maanjakotoimien osaston hallin-
nollisessa toimistossa. Täältä hän 
siirtyi 1973 Uudenmaan läänin 
maanmittauskonttoriin tarkasta-
jaksi palaten 1977 Maanmittaus-
hallitukseen nyt tarkastusosaston 

maarekisteritoimiston päälliköksi. 
Tästä virasta hän jäi eläkkeelle 1986.

Työssään Mattila opittiin tun-
temaan toiminnan naisena. Kun 
johonkin tehtävään ryhdyttiin, 
se myös tehokkaasti toteutettiin. 
Mattilan työskennellessä yli-insi-
nöörinä maarekisteritoimistossa 
maanmittauslaitoksessa oli me-
neillään suurtyö maarekisterin siir-
täminen atk-pohjaiseksi. Mattilan 
merkittävin panos tässä työssä oli 
maarekisterin perustan vahvista-
minen, jotta sinne saataisiin kaikki 
maa- ja vesialueet. Esimiehenä 
Mattila oli helposti lähestyttävä 
ja aina valmis auttamaan. Sitkeästi 
työskennellen ratkaistiin pahim-
matkin ongelmat.

Mattila oli siitä harvinainen 
henkilö, että hän oli säilyttänyt hy-
vin Rauman murteensa. Sitä oli ilo 
kuunnella, vaikkei siitä läheskään 
aina kaikkea ymmärtänyt.

Tarmokkuutta Mattila osoitti 
jo nuorena naisena työskennellen 
opiskelun ohella sotavuosina 
1940–44 sotasairaalassa ja ilmaval-
vonnassa useita kuukausia.

Raumalaisuus oli Mattilalle 
hyvin keskeinen elämän sisältö. 
Hän toimi Helsingi Raumlaiste 
Seor -seuran hallituksessa 1952–89, 
toimen rahapörsivahtina 1954–79 
ja emännänd 1979–89. Ansiois-
taan hänet kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseneksi ja hänelle on 
myönnetty Kotiseutuliiton plaketti. 
Seurassa korostettiin erityisesti 
hänen pitkäaikaista työtään raha-
pörsivahtina.

Mattila oli hyvin käytännöllinen 
ihminen, voi sanoa, että mikään 
työ ei ollut hänelle vierasta. Ke-
sämökilläkin, missä hän viihtyi 
eläkepäivinään toukokuusta syys-
kuuhun, sujui yhtä hyvin viemärin 
asentaminen kuin moottorisahan 

IN MEMORIAM

Ahti Vielma: Muuttuvat mielen 
maisemat. Väyläkirjat, 2017. ISBN 
978-952-7168-45-5. Kirjaa voi tilata 
netistä osoitteesta vaylakirjat.fi. 
Hinta 20 €.

Yllä olevalla otsikolla kuvasin 
Ahti Vielman kolmatta kirjaa 
Herra  Iso-herra. Se sopii edelleen 
vuonna 2017 ilmestyneen Muut-
tuvat mielen maisemat -kirjan 
esittelyyn.

Aiemmat Jopokka ja Kaiju 
perustuivat kirjoittajan omiin 
kokemuksiin, pikkupojan ja nuoru-
kaisen silmin. Kaikissa tapahtumien 
ytimessä on Sirkan kylä Kittilässä 
Levi- ja Kätkätunturien kainalossa 
poltetun Lapin kontekstissa. Herra 
Iso-Herra kertoo opiskelijaelämästä 
eteenpäin. Siitä tarina jatkuu läpi 
opiskeluvuosien maanmittarin 
töihin Helsingin maanmittauspii-
riin, kuntien palvelukseen Espoo-
seen ja edelleen Jämsään kunnan 
tekniseksi johtajaksi ja sitten 
Jyväskylän apulaiskaupunginjoh-
tajaksi. Mukaan mahtuu yksi kausi 
kansanedustajanakin.

Muuttuvat mielen maisemat on 
kirjoittajan pohdiskelua elämästä. 
Elämästä, joka on ympyrä ja josta 
kirjoittajalla ”neljäs neljännes on 
menossa”. Se on siis kuin välitilin-
päätös. Elämän kokemus antaa 
syvyyttä pohdiskeluun elämästä 
ja aivan ajankohtaistenkin tapahtu-
mien tarkasteluun. Läpikulkevana 
säikeenä on avoin kristillisyys ja 
usko Jumalaan. Papin ammatti 
olikin kirjoittajalla yhtenä vaihto-
ehtona ammattia valittaessa. Ahdin 
idoli on Martin Luther King.

Kirja kiertää Levin Koutalaelta 
ja maailmalla aina Valkoiseen ta-
loon ja Kremliin asti. Mutta palaa 
uskollisesti Immel-jumalan järvelle 
Kätkätunturilta lasketellen.

Nykyajan menon arviointi on 
rehellistä ja suorasukaista, jollaista 
ei totuuden jälkeisessä elämässä 
kuule ei medialta eikä poliitikoilta. 
Lapsuuden köyhyys, sotapako-
laisuus Ruotsiin, paluu poltettuun 
kotikylään ankaraan, fyysiseen työ-
hön, antavat luontaisen oikeuden 
kirjoittaa vetkuttelematta. Ahdin 
käsityksiin on helppo yhtyä.

Tekstissä palataan toistuvasti 
juurille Lappiin Kätkä- ja Levitun-
turien kainaloon, mistä jälleenra-
kennettavan Lapin karuista olosuh-
teista kirjoittajan maailmankuvan 
kestävät peruskivet on kerätty ja 
mitä taustaa vasten myös myöhem-
mät vaiheet kuvataan. Jo edesmen-
neet sukulaiset ja kylän tutut ovat 
unenomaisesti läsnä menneiden 
vuosien muistisopukoista ilmes-
tyvinä. Heidän kauttaan kirjoittaja 
tulkitsee myös nykymenoa.

Kirjasta aistii pokasaha-metsä-
työmiehen hien ja eränuotioiden 
savun ja pyydetyn kalan tuoksun. 
Yhtenä ammatinvalinnan vaihtoeh-
toina Ahdilla oli myös metsänhoita-
jan ammatti.

Ahdin kirjoissa olisi perspektii-
viä Levin ja Sirkan lomahiihtäjille ja 
laskettelijoille. ”Poltetusta kylästä 
on tullut Suomen paras hiihtokes-
kus. Juhlavuonna sen tulisi olla 
esimerkki sodan jälkeen tuhkasta 
nousseesta pitäjästä, eikä valta-
kunnan kuuluisasta kunnallispoliit-
tisesta riitapesästä”, Ahti kirjoittaa.

Ahti Vielma on myös muistiin-
merkitsijä sekä ajatusten ja runojen-
kin tuottaja. Runontekijän herkkyys 
kuvastuu myös tekstissä. Se onkin 
erikoinen yhdistelmä: tekniikkaa ja 
politiikkaa mutta samalla herkkää 
tunnetta. Sehän on käsitteenä mel-
kein kuin kotona viihtyvä seikkailija. 

Pekka Lehtonen
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Kalamies Ahti  
Ahdin anneilla Inarinjärvellä.
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