TEKSTI JA KUVAT: LAURA KUJALA

MOOTTORIKELKKA
VAIHTUU KESÄKSI
TURVETRAKTORIIN

Konehommien parista Hanna
Pihlajaviitaa ei saa pois, ei sitten
millään. Ei kesällä eikä talvella.
Lapualla asuva 21-vuotias Hanna
Pihlajaviita on työskennellyt kesät turvesuolla siitä lähtien, kun
sai traktorikortin 15-vuotiaana. Tänäkin kesänä hän työskentelee Soinin ja Kyyjärven alueella sijaitsevalla Savonnevalla, jossa perheyritys
Koneurakointi T. Pihlajaviita Oy on
Vapon pääurakoitsijana.
Alun perin Hannan piti viettää
kuluva kesä tehdastyössä, mutta jo
kuukauden jälkeen turvesuo veti pidemmän korren.
”Tämä olisi ollut ensimmäinen
kesä töissä jossain muualla. Mukava työpaikka se oli, mutta kun tuntee vetoa johonkin, niin pakko se
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on päästä tekemään. Ei osaa olla ilman”, hän kuvailee.
Hannan tehtäviin kuuluu pääasiassa turpeen jyrsiminen ja kääntäminen. Turvetuotannon ohella yritys tekee myös muuta traktori- ja
kaivinkoneurakointia. Kotona on
lisäksi 40 hehtaarin viljatila sekä
metsää.
Turve on hiipinyt vähitellen
koko perheen elämään, sillä myös
Hannan isä Timo, äiti Johanna ja
isoveli Antti ajavat nevalla. Poikaystävänsäkin Hanna kertoo löytäneensä muutama vuosi takaperin
turvesuolta.
”Tutustuimme, kun Juuso tuli
meille muutama vuosi sitten työharjoitteluun. Tällä hetkellä hän
ajaa turverekkaa toisessa yrityksessä.”

Koulutukseltaan Hanna on maaseutuyrittäjä ja opiskelee tällä hetkellä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ensimmäistä vuotta agrologiksi.
Vapaa-ajallaan hän treenaa ja kilpailee moottorikelkkailussa. Harrastus pitää Hannan tiiviisti tien päällä läpi talven.
”Laskin, että viime talvena oltiin
reissussa 15 viikonloppuna. Ammattikorkeakoulussa on paljon tekemistä, mutta toistaiseksi olen saanut soviteltua koulun kelkkailun
kanssa yhteen”, hän kertoo.
Hannalla on takana nyt neljä kilpakautta. Etenkin viime kausi oli
hyvä, sillä se tuotti Suomen mestaruuden päälajissa endurossa ja kolmannet sijat sekä sprintissä että
joukkuekilpailussa. Endurosta tuli
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Välillä traktorin hytistä pitää
hypätä huoltohommiin.

HENKILÖ
• Nimi: Hanna Pihlajaviita
• Ikä: 21
• Kotipaikka: Lapua
• Perhe: poikaystävä Juuso, äiti,
isä ja isoveli
• Koulutus: maaseutuyrittäjä, opiskelee agrologiksi Seamkissa
• Harrastukset: moottorikelkkailu,
ruuvaaminen, kuntosali, lenkkeily ja bändi
• Saavutukset moottorikelkkailussa: SM-Enduro 2016 1. sija, SMSprint 2016 3.sija, E-PMoKen
Menestynein kuljettaja 2015, EMEnduro 2016 3. sija
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Turve on hiipinyt Pihlajaviidan perheen elämään. Timo-isän ja Hannan lisäksi myös Hannan äiti Johanna ja isoveli Antti
työskentelevät turvesuolla.
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myös EM-pronssia. Tulevaan kauteen Hanne kertoo valmistautuvansa uuden valmentajansa kanssa.
”Tavoitteena on, etten ole ainakaan huonompi kuin edelliskaudella. Se ei aina ole sijoituksista kiinni, vaan täytyy seurata oman ajon
laatua.”
Ruuvausta ja musiikkia. Hannan
toinen rakas harrastus on ruuvaaminen. Kaksi vuotta sitten Hanna
osti projektiautoksi Mercedes Benz
W124:n, jonka hän laittoi maaseutuyrittäjäksi valmistuessaan opinnäytetyönään kuntoon. Autolle tuli
tänä keväänä täyteen 30 vuotta.
”Siinä oli ruuvaamista, maalaamista, korin korjausta ja moottoriremppaa. Kaikki ovat pitäneet minua hulluna ja yllättyneet, kun lopputuloksesta onkin tullut hyvä”,
Hanna kertoo.
Muutoin Hanna tykkää käydä vapaa-aikanaan kuntosalilla ja lenkkeilemässä. Hän on myös solistina la-
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pualaisessa cover-kappaleita soittavassa Coveron-bändissä, joka keikkailee muun muassa häissä. Miten
aika riittää kaikkeen?
”Sitä on moni kysynyt. Onhan se
vaikeaa, kun pitää treenejä sopia ja
kesällä nevatouhu on sellaista, ettei oikein päivää pidemmälle tiedä.
Onneksi meitä on monta, joten välillä voi pitää vapaata”, Hanna sanoo.
Kotitilalla on jossain vaiheessa edessä sukupolvenvaihdos. Tilaa jatkaa
Hanna.
”Siitä on jo vanhempien kanssa
puhuttu. Veljeä kiinnostavat enemmän muut konehommat”, Hanna
sanoo.
Valmistumisen jälkeenkin Hannan suunnitelmissa on tehdä ’rehtiä konehommaa’. Siististä sisätyöstä hän ei haaveile.
”Konehommissa on parasta, kun
näkee oman kädenjäljen”, hän perustelee. l
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Mitä evääksi?
Kahvia, vettä, salaattia, ruisleipää, banaania ja rahkaa. Parhaiten jaksaa, kun syö terveellisesti.
Suosikkityö?
Kääntäminen ja jyrsiminen.

Parasta työssä?
Koneet ja hyvä työyhteisö,
meillä on mukavat ja hyvät
työntekijät, ja hyvä pomo tietysti.
Haastavinta työssä?
Uusien työvaiheiden opettelu.

Suosikkikone?
8400-mallin Valmetit. Ne ovat
vähän vanhempia, mutta mukavan tehokkaita.
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