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Autot ja liikenne  

Jyväskylä
Timo Nieminen

I
nternet ei pode muistitauteja 
– ei edes muistihäiriöitä. Niin-
pä sieltä löytyy myös Maaseu-

dun Tulevaisuuden juttu kesän 
2018 Okra-maatalousnäyttelystä. 
Agrologiksi opiskeleva Sarissa Tii-

honen esittelee jutun pääkuvassa 
tottuneesti neljän päivän ikäistä 
karitsaa.

Lehden haastattelussa Tiihonen 
kehuu muun muassa erään lam-
masrodun luonnetta.

Kevättalvi 2020: Menen jututta-
maan Sarissa Tiihosta. Nyt ei näy 
lampaita, näkyy pukeille nostet-
tuja Volvoja. 

Tiihonen, 24, toimii jyväskyläläi-
sessä Hämeen Autovaruste Oy:ssä 
omamekaanikkona. Miten tässä 
näin kävi?

–�Olen lähtöisin maatilalta Kan-
gasniemeltä ja ehkä aina ollut 
vähän isän tyttö, mikä sitten toi 
maatilan töiden lisäksi autot kes-
keiseksi osaksi elämääni.

–�Valmistuin ensin automekaa-
nikoksi. Myös maatalous kiinnosti, 
joten lähdin sen jälkeen opiskele-
maan agrologiksi.

–�Agrologiopinnot jäivät kes-
ken, sillä ammattien väännön 
voitti lopulta autoala. Ja onneksi 
voitti, sillä tämä on ihan varmasti 
se oikea työ minulle, iloitsee Tii-
honen.

Sarissa Tiihonen on ainoa nainen 
Hämeen Auton korjaamohallissa. 
Muut yhdeksän omamekaanikkoa 
ovat miehiä. Onko se ongelma?

–�Ei sitten minkäänlainen ongel-
ma. Työkaverini ovat mahtavia. 
Nehän puolustavat minua, jos joku 
aloittaa tytöttelyn.

Onko joku aloittanut?
–�Eipä oikeastaan. Kun aloi-

tin Hämiksellä noin vuosi sitten, 
pari kertaa saattoi joku asiakas 
töksäyttää minulle, että onkohan 
täällä oikeaa mekaanikkoa pai-
kalla. Taisivat kuitenkin asiak-
kaat enemmän yllättyä kuin olla 
ennakkoluuloisia. Pienen keskus-

telun jälkeen päästiin aloittamaan 
auton laittaminen.

–�Ikävin tapaus taisi tulla jo Mik-
kelissä, kun aloitin opiskelemi-
sen ajoneuvoasentajaksi. Eräällä 
opettajalla oli niin huono asen-
ne naisia kohtaan, että vaihdoin 
kesken koulutuksen Jyväskylään, 
muistelee Tiihonen.

Tiihonen toteaa, ettei omamekaa-
nikon tehtävissä ole mitään sel-
laista, mikä tekisi siitä miesten 
tai naisten duunin.

–�Tai no... Joskus harvoin tulee 
työtehtäviä, jotka ovat todella fyy-
sisiä. Esimerkiksi muutamat auto-
jen alustahommat ovat sellaisia, 
että käyn suosiolla pyytämässä 
miehiltä vähän apua. Eivät vaan 
meinaa voimat aina riittää.

–�Kun tulin tänne, esimiehetkin 
arvelivat, että luultavasti monet 
naiset haluavat minun asiak-
kaakseni. Ei siinä kuitenkaan ole 
tainnut niin käydä, suurin osa asi-

akkaistani on miehiä.
Volvon jälleenmyyjien huol-

tokorjaamoissa asiakas valitsee, 
kenen omamekaanikon kanssa 
haluaa asioida.

–�Tykkään siitä, että omamekaa-
nikko ottaa asiakkaan vastaan ja 
hoitaa sitten hänen asiansa lop-

puun asti. Silloin saa kaiken käy-
dä läpi kasvotusten, eipähän ole 
rikkinäistä puhelinta välissä. Ja 
asiakkaista tulee tuttuja... Usein 
huomaan aamulla ajattelevani, että 
kiva kun tuo asiakas on tulossa 
tänään.

Autot ja autoala muuttuvat nope-
asti. Hybriditekniikka on tullut 
Volvoihin ryminällä.

–�Minusta hybridit ovat mielen-
kiintoisia. Yksi autoalan hyvis-
tä puolista on juuri se, että koko 
ajan pitää olla valmis oppimaan 
uutta. Jos jämähtää vanhaan, voi 
yhtä hyvin siirtyä muihin tehtä-
viin. Pian on minullakin edessä 

seuraava vaihe, sillä Volvon ensim-
mäinen täyssähköinen malli on 
Suomessa jo myynnissä.

–�Autoista tietämätön saattaa 
kuvitella, että näissä hommissa 
työpäivät ovat samantapaisia. Eivät 
muuten ole. Autot ovat yksilöitä, 
jokainen työtehtävä on jollakin 
tavalla ennenkokematon.

Koetko jo olevasi täysin oppinut 
automekaanikko?

–�En tiedä, voiko koskaan olla 
täysin oppinut.

–�Joku joskus sanoi minulle, että 
sitten kun kiroilla päräytät kuin 
miehet, olet automekaanikko. 
Ennen kirosin mielessäni, mut-
ta nykyisin huomaan silloin täl-
löin kiroavani suureen ääneen, 
ellei asiakkaita ole lähellä. Aina-
kin tuon tulkinnan perusteella siis 
olen nyt oikea automekaanikko, 
nauraa Tiihonen.

Leppävedellä asuva Sarissa Tiiho-
nen luopui maatalousopinnoista, 
mutta eläimet jäivät.

–�Minulla on kotieläiminä kissa 
ja lisko. Ne pitävät mielen virkeänä 
ja ajatukset poissa moottoreista.

Entä jos kissa ja lisko käyvät 
hermoille?

–�Eivät ne käy. Mutta jos niin 
tapahtuisi, voisin välillä käydä 
puunaamassa omaa vuoden 1972 
Opel Kadettia. Pitää sitä aina joku 
harrasteauto olla laitettavana, Tii-
honen sanoo.

Volvo selätti lampaat
Sarissa 
Tiihonen 
viihtyy 
miehisellä 
alalla, vaikka 
autojen ja 
maatalouden 
ottelu oli 
tasainen. 

Omamekaanikko

Nykyautojen viat liittyvät usein sähköön, toteaa Tiihonen.

”
Eräällä opet-
tajalla oli niin 

huono asenne naisia 
kohtaan, että vaih-
doin kesken koulu-
tuksen Jyväskylään.
Sarissa Tiihonen

”
Usein huomaan 
aamulla ajatte-

levani, että kiva kun 
tuo asiakas on tulos-
sa tänään.
Sarissa Tiihonen

”Molempien kanssa pärjää oikein hyvin”, vastaa Sarissa Tiihonen diplomaattisesti kysymykseen, tuleeko miesten vai Volvojen kanssa 
helpommin toimeen. Tiihonen on ainoa nainen Hämeen Autovaruste Oy:n omamekaanikkojen joukossa.
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