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Oman elementin etsiminen - ja hyvässä lykyssä löytäminen 

 

Kalle Kalajan kirja Alku-urani kompastukset, työpaikanvaihdokset sivuvaikutuksineen sisältää kirjoittajan 

työuraa koskevaa viisasta ja rehellistä itsereflektointia. Lukijalle kirja tarjoaa näin ollen tervetulleen 

pysähdyshetken oman tulevan ja menneen työhistorian parissa. 

Nuorena kuvittelee kirjoittajan tapaan, että matka eteenpäin on suoraviivainen. Valinnat ohjautuvat 

pääosin ulkoisista tekijöistä, kuten mammonasta ja maineesta. Siksi riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita.  

Jälkeenpäin huomaa, että reitti on ollut mutkikas ja pienikin annos viisautta olisi säästänyt liialliselta 

vauhdilta ja monilta vaarallisilta tilanteilta.  

Mielenkiintoinen kysymys on, miten voisimme saada sisältä päin tulevia virikkeitä valintoihimme myös 

nuorena eikä vasta keski-iässä? 

Toivoisin, että uhoavan kunnianhimoiset opiskelijat lukisivat tämän kirjan. He voisivat saada vaihtoehtoisia 

ajatusmalleja mukaan matkaevääksi. Kuten se, että rakettimainen ura ei välttämättä ole autuaaksi tekevä.  

Samalla toivoisin, että varttuneemmat nuorten kanssa toimivat myös lukisivat kirjan. Esimiehenä, 

vanhempana, kollegana, opettajana tai mentorina on lukuisia tapoja toimia keskustelukumppanina ja 

tarjota tarpeellista ohjausta mukaan nuoren matkaan. 

Kalle olisi toivonut itselleen keskustelukumppanin, jonka kanssa olisi ainakin silloin tällöin voinut puida 

omia valintojaan tai saada vahvistusta asioille. Onneksi hänellä oli lukiossa viisas äidinkielen opettaja, joka 

vahvisti sen, että nuori mies osaa kirjoittaa. Hyvä opettaja osaa etsiä ja löytää oppilaan vahvuuksia, vaikkei 

hänen keskiarvonsa ole ihan tapissa.  

Samanlaista vahvistusta olisi ollut hyvä saada liittyen myös vahvoihin kiinnostuksen kohteisiin. Kirjaa 

lukiessa paistaa läpi kaksi asiaa kirjoittamisen lisäksi.  

Toinen, suorastaan intohimon kohteena on ollut autot, josta onneksi löytyi ammatti ja työ. Toinen kohde 

tulee enemmän sivulauseissa esiin, ja se on kaupallinen toiminta ja kaupanteko.  

Osaavat keskustelukumppanit olisivat todennäköisesti pystyneet auttamaan Kallea näkemään nämä kolme 

kulmakiveä jo varhaisessa vaiheessa: kirjoittaminen/esiintyminen, autot ja kaupanteko. Tietoisempi 

satsaaminen tähän yhdistelmään olisi todennäköisesti suoristanut joitakin mutkia matkassa. 

Uskon, että meillä jokaisella on vastaavasti pari-kolme asiaa, jotka ovat niin suuria vahvuuksia ja edustavat 

niin suurta motivaatiota, että niiden parissa kannattaa olla. Jos erinäisistä syistä, esimerkiksi ulkoisten 

arvostusten takia erkaannumme näistä tekijöistä, tulee lunta tupaan. Me emme viihdy emmekä tee kovin 

hyvää jälkeä.  

Mitkä ovat muuten ne kolme asiaa, joiden parissa sinä koet olevasi elementissäsi, jolloin teet niitä asioita, 

joita oikeasti haluat tehdä ja saat käyttää parhaita puolia itsestäsi? 

Hyviä lukuhetkiä Kallen ja oman elämäsi opastamana! 
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