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Onnelliset ajopuut

J
o joutui armas aika. Palasin todistus kourassa kotiin ja vaihdoin juhlamekon ja sukka-
housut t-paitaan ja shortseihin. Haaveilin luokanopettajan työstä, en tainnut muita am-
matteja tietääkään.

Gaudeamus igitur. Seison sydän ja pää suunnitelmista sekaisin urapolun alussa.  
En tiennyt ollenkaan, mitä aion. Enkä varmasti arvannut, että ammatteihin vievät polut 

ovat mutkaisia ja elämänmittaisia. Enkä sitäkään, että useimmiten niissä pätee ajopuuteoria.

YKSI HALUSI lastenhoitajaksi, mutta vanhemmat toppuuttelivat. Kyllä perheyrityksessä oli työtä 
kaikille. Sitä paitsi kaupallinen ala oli kaupunkilaiskodin lapselle hoitotyötä arvokkaampi valinta. Toi-
nen tunsi vetoa kielitieteisiin, mutta oli otettava työ sokeritehtaalla – rahan takia, ja koska ei nyt her-
rojen töihin. 

Ennen oli enemmän niin. Sittemmin yhä useampi on saanut aidosti valita, seurata järkeä tai tun-
netta. Kuunnella kavereita, vanhempia, kutsumusta, opettajaa tai omaa sydäntään.

HARVEMMAN URAPOLKU on ollut suora, useampi on eksynyt ja vielä useampi ajelehtinut sin-
ne tänne. Joku on jäänyt tyhjän päälle. Joku on mennyt sillä mitä on, huvitti tai ei. Joku on pääty-
nyt katsomaan työelämää nousujohteisesti. Yhtä moni on ehkä iloinnut huomatessaan, että aivan 
hyvin voi mennä vuoroin ylös ja alas, ehkä sivullekin. Yleensä oma paikka on löytynyt, ainakin het-
keksi kerrallaan.

 Tämän lehden jutussa Meistä tuli... kolme haastateltavaa kertoo lapsuuden haaveammatistaan 
ja siitä enemmän tai vähemmän poikkeavasta nykytyöstään. Kun he kuvailevat työtään, kyse ei 
ole pakkopuurtamisesta, vaan itsensä toteuttamisesta.  ”Sitä pitää tehdä, mikä kiinnostaa”, sanoo 
muurari. ”On iso juttu päästä kotiin, kun on hortoillut vuosikausia”, kertoo pappi. ”Ilahdun joka viik-
ko, kun voin käyttää koko pystyvyyttäni”, kertoo livekuvittaja.

TYYTYVÄISYYTTÄ TYÖHÖN saattaa lisätä toinenkin seikka. Näen rivien välissä ihan kaikenlais-
ta onnellisuutta lisäävän oivalluksen: Tarvitaan unelmointia, mutta ennen kaikkea sopeutumiskykyä. 
Nähdä hyvä siinä, mitä on saanut, olla kiitollinen siitä, mitä on ollut tai on.

Pidän tästä Kaarina Valoaallon runosta, se sopii tähänkin: ”Päätöksestä se vain on kiinni, että 
päättää kuulua jonnekin, omaksua jonkun paikan omakseen niin kuin alkukankean takin ylleen ja 
saada se mukautumaan ruumiiseensa, nämä talot, kujat ja portinpielet.”

Homman hauskuus on  
vanhassa, yksinkertaisessa 
tekniikassa, jota höyryveturit 
edustavat.”
”
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