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Unelma-ammatti voi löytyä vasta keski-iässä tai monta kertaa elämässä 

Kun unelma-ammatti antaa odottaa itseään, voi epätoivo hiipiä mieleen. Oma juttu voi kuitenkin löytyä 

vasta keski-ikäisenä tai monta kertaa elämässä, muistuttaa Aki Ahlroth kolumnissaan. 

 

Tuttavani kertoi olevansa harmissaan eräästä asiasta. Nimittäin siitä, että hän onnistui löytämään unelma-

ammattinsa vasta nelikymppisenä. Sitä edeltävää, opiskeluiden ja vaihtelevien työtehtävien ajanjaksoa hän 

ei pitänyt hyödyllisenä. Menetetyt vuodet harmittivat suuresti. 

Vasta nyt hän tunsi tekevänsä työtä, joka antoi enemmän kuin otti. Silti menneiden murehtiminen kuului 

puheessa enemmän kuin tyytyväisyys nykytilanteeseen. "Millainen elämäni olisi, jos olisin tiennyt 

kaksikymppisenä sen, minkä tiedän nyt?" hän kysyi. Minun olisi tehnyt mieli ravistella hänet hereille. 

Unelma-ammatti voi löytyä mutkien kautta 

Ajattelen niin, että kaikki vuodet ennen unelma-ammatin löytämistä ovat hyödyllisiä ja tuovat valtavasti 

uuteen työhön, mikä se ikinä onkaan. 

Uskallan väittää niin siitä huolimatta, että olen tehnyt kardinaalimunauksen opiskelupaikan valinnassa ja 

työskennellyt tehtävissä, joita moni kutsuisi paskaduuneiksi. 

Enkä ole vieläkään sataprosenttisen varma, mikä se oma juttu on – enkä etenkään siitä, voiko sillä elättää 

itsensä. Se ei kuitenkaan tunnu ahdistavalta, koska tiedän kerryttäväni jatkuvasti pääomaa, josta on hyötyä 

tulevaisuudessa. 
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Jos en olisi hikoillut vuosikausia pullonpalautuksessa tai työskennellyt puhelinmyyjänä, en todennäköisesti 

olisi se, mikä olen nyt. Tällaiset asiat ymmärtää usein vasta vuosien päästä, jos silloinkaan. 

Halutessaan ihminen pystyy nappaamaan mukaansa oppeja tehtävästä kuin tehtävästä. Työmoraalin. Sen, 

etteivät asiat ole itsestäänselvyyksiä. Tai esimerkiksi kyvyn johtaa itseään kaoottisessa ympäristössä. 

Moni oppi hyödyttää meitä myös työelämän ulkopuolella ja auttaa kasvamaan ihmisenä. 

Löydä unelma-ammatti ulkopuolisen sparrauksen avulla 

Usein olemme sokeita kokemustemme arvolle, koska joudumme katsomaan itseämme liian läheltä. 

Ulkopuolinen sparraus voi auttaa meitä näkemään menneisyytemme objektiivisemmassa valossa ja 

tunnistamaan paremmin vahvuutemme. 

Kuka tietää vaikka unelma-ammatin löytäminen olisi monille meistä mahdotonta, jos emme olisi ensin 

saapastelleet pitkään harhapoluilla ja etsineet itseämme. 

Menneisyyttään ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuttaan voi. 

Jos asiat sujuisivat aina suunnitelmien mukaan, moni oivallus jäisi todennäköisesti syntymättä. 

Vastoinkäymiset saavat meidät pysähtymään ja ajattelemaan. Tätä etuoikeutta ei ole niillä, jotka eivät 

koskaan ehdi kiivaalta suorittamiseltaan reflektoida toimintaansa. 

Vanhemmat, koulu ja yhteiskunta asettavat yksilöille paineita jo teini-iässä. Pahimmillaan joudumme 

tuntemaan huonoa omaatuntoa, kun unelma-ammattia tai kutsumusta ei löydykään samalla tavalla kuin 

Liisalla ja Jessellä, joista ensimmäinen pyrkii lääkäriksi ja jälkimmäinen opettajaksi. Tällöin helposti 

ajattelemme olevamme huonompia ihmisiä. 

Jokainen meistä suhtautuu työhön omalla tavallaan. Yhdellä koko identiteetti voi rakentua työn varaan, kun 

taas toisella se on yksinkertaisesti tapa rahoittaa oma ja perheensä elämä. Kumpikaan ei ole toista parempi, 

mutta unelma-ammatin löytämisen tuska on todennäköisesti suurempi ensiksi mainittuun ryhmään 

kuuluvilla ihmisillä. 

Lakkaa jossittelemasta ja katso tulevaisuuteen! 

Tunnen monia ihmisiä, jotka ovat joutuneet pettymään kutsumusammattiinsa. Ala ei ollutkaan kuvitelmien 

mukainen. Liiallinen kuormitus tai vanhoillinen johtaminen on pakottanut esimerkiksi monen hoitajan 

vaihtamaan alaa. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu jossakin muualla. 

Paitsi että unelma-ammatti voi löytyä vasta neli- tai viisikymppisen, se voi vaihtua monta kertaa elämässä. 

Sillä maailma ja ihmiset muuttuvat. 

Olisi hullua ajatella, että viisikymppinen ajattelisi automaattisesti samalla tavalla kuin hänen 

kaksikymppinen versionsa. Mielestäni se on rikkaus, sillä työelämä on todennäköisempi kiehtovampi, kun 

sitä voi tarkastella monista eri näkökulmista ja ammateista käsin. 

Kun ihminen täyttää neljäkymmentä vuotta, hän alkaa usein muistella lapsuuden haaveammattiaan. Voisiko 

sen aika olla nyt, kun kaikkea muuta on jo kokeiltu? Lapsuuteni unelma-ammatti oli mäkihyppääjä, joten jos 

nousen vielä jonakin päivänä hyppytorniin, teen sen pelosta vapisevana ikämiessarjassa. 

Unelma-ammatin etsimisestä ja löytämisestä ei siis kannata ottaa liian suuria paineita. Älä suotta ole 

itsellesi liian ankara ja jossittele menneitä. Se vie vain turhaan energiaa ja synkistää mielen. 

Menneisyyttään ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuttaan voi. 
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