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H än

/ELINA MARTTILA

JUTTUSARJASSA edellinen haastateltava
kutsuu mukaan seuraavan henkilön ja keksii
hänelle muutamia kysymyksiä.

MARJAANA KONTU

– Old school -tatuoinnit, kuten ankkurit, ovat taas hip, tietää Elina Marttila.

Tatuoijan bravuuri on färssi
Tatuoija Elina Marttila
rakastaa halonhakkuuta ja
haaveilee pulahduksesta
turkoosiin veteen.
Marjaana Kontu
Mikä on ollut viikon kohokohta arjen keskellä?
– Pian kaksivuotias Kajo-poikani, joka ymmärtää koko ajan enemmän. Kun hän läppäisee ja sanon, että sattuu, hän silittää.
Mikä muisto lapsuudesta hihityttää yhä?
– Se, kun parhaan ystäväni kanssa leikimme roistoja. Minä olin Dilla ja hän Dorka.
Minkä elämänohjeen antaisit 15-vuotiaalle itsellesi?
– Älä välitä muiden sanomisista niin paljon! Olen aina ollut vähän ujo ja kynnysmatto.
Olet graafinen suunnittelija ja tatuoija.
Miten tatuointi tuli kuvioihin?
– Olen pienestä pitäen piirtänyt, teen myös
sisustusseinämaalauksia. Jossain vaiheessa
muotoiluinstituuttia alkoi tuntua, että tatuointi olisi hienoa opetella. Harjoittelin ensin

Jossain vaiheessa
muotoiluinstituuttia
alkoi tuntua, että tatuointi
olisi hienoa opetella.
Harjoittelin teurastamon
siannahoilla ja tatuoimalla kavereitani.
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Mistä aikaansaannoksestasi olet ylpeä?
– Itsekritiikkini on taivaissa. Mutta ehkä
RTV:n lastennurkkaukseen tekemästäni seinämaalauksesta.
Edellinen haastateltava Inkeri Halla-aho
kysyy, millaisia tatuointeja teet mieluiten.
– Graafiset ovat lemppareita.
Hän utelee myös, kuinka monta tatuointia itselläsi on.

– Seitsemän.
Mistä kimmastuit viimeksi kunnolla?
– Miehelle suutuin, kun hän pelasi yöllä
GTA-peliä.
Mikä sinua pelottaa?
– Pelkään pimeää.
Mikä on lempireseptisi?
– Teen mielelläni färssiä eli lihamureketta.
Resepti on äidiltä, mies söisi sitä ihan hulluna. Laitan siihen sipulikeittopussin ja sisälle
tuorejuustoa ja herne-maissi-paprikaa.
Käytätkö koruja?
– En. Lävistyksistä tykkään.
Mihin olet tyytyväisin ulkoisessa olemuksessasi?
– Silmiin.
Mihin olet koukussa?
– Suklaaseen.
Jatka lausetta: Vaikka olen aina halunnut,
en ole vielä koskaan…
– ...päässyt maahan, jossa vesi on turkoosia
ja kirkasta. En tiedä, missä se on, mutta joskus vielä sinne matkustan.
Mitä aiot seuraavaksi hankkia kotiin?
– Välioven makuuhuoneen ja olohuoneen
väliin.
Mihin tarttuisit mieluiten, halonhakkuuseen, maton kutomiseen vai hevosen harja-

ukseen?
– Halonhakkuuseen, siitä tykkään! Käsityöhommat ovat retuperällä ja hevosia pelkään.
Mutta halkoja olen hakannut, koska meillä on
kakluuni.
Onko äitienpäivä sinulle tärkeä?
– On, se on kunniapäivä. Anoppi järjestää
joka vuosi äitienpäivänä piknikin. Käymme
suvun kanssa syömässä, jokainen tuo ruokaa ja yleensä äidit saavat ruusun ja mukulat
juoksennella. Olemme olleet Mukkulan rannassa ja Pikku-Veskulla.
Mistä olet kiitollinen omalle äidillesi?
– Äiti on aina ollut suojeleva ja pullantuoksuinen. Yritän olla mahdollisimman samanlainen omalle pojalleni.
Mitä lahtelaista haluaisit viedä tuliaisina
kaukaiselle ystävälle?
– Muotoiluinstituutin kalenterin.
Jos vertaat Lahtea synnyinkaupunkiisi,
missä Pori vie voiton?
– Siellä ei ole noita saakutin lehtokotiloita!
Missä lahtelaisessa näkymässä silmäsi lepää?
– Vesitornissa. Ensimmäinen asuntoni Lahdessa oli Kiveriössä.
Marttila heitti haasteen muusikko Jani Niemeläiselle.

