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Otsasi hiessä
NUORUUTENI PIENEN KOTIKYLÄNI

merkittävin työllistäjä Kainuussa oli TVL:n
tukikohta. Keltaiset kuormurit ja koneet
olivat lapsen silmissä suuria ja komeita.
Niiden kyydissä oli välillä jännää istua, sillä
”ota lapsi töihin” -päiviä oli usein. Tukikohdasta sain myös ensimmäisen oikean
kesätyön 16-vuotiaana. Ensimmäisenä
työpäivänä sain jopa oman ajokin, työnnettävän ruohonleikkurin. Työurani suuntautui silti kirkon hommiin.
Turhan ahdistuksen välttämiseksi
nuorelta ei nykyisin pitäisi kysyä, mikä
sinusta tulee isona, vaan mitä aiot seuraavaksi tehdä. Viisaan kuuloinen neuvo,
vaikka unelmoinnissa ei mitään outoa
olekaan. Työelämä muuttuu. Ammatteja
syntyy ja häviää. Yksi on jo varhain varma
uravalinnoistaan. Toinen hakee ja pohtii
useita vaihtoehtoja. Monet ehtivät elämänsä aikana uudelleenkouluttautua ja toimia
useissa ammateissa. Näihin muutoksiin
myös körttiopistoilla riittää tehtäviä.
Meidän suomalaisten arvomaailmaa
pidetään vahvasti työsuuntautuneena.
Arvostamme korkealle ahkeruutta, yrittämistä ja työpaikkojen luomista. Kansakuntamme historian vaiheissa esikuviksemme
on mieliimme asetettu teräsmiehiä ja
-naisia, jotka antavat kaikkensa ja kaatuvat
saappaat jalassa työn viereen. Nykyisin on
jo pehmeämpiäkin arvoja ja ihanteita.
Työ antaa paljon muutakin kuin toimeentulon. Se tuo rauhaa ja vakautta
yhteiskuntiin. Työn merkitys ihmisen
identiteetin kannalta on huomattu merkittäväksi. Sen merkitys on samaa luokkaa
läheisten ihmissuhteiden kanssa. Työuran
aikana moni määrittää itseään voimakkaasti työn kautta. Mutta onko edessä
identiteettikriisi vai -vapaus, kun työelämästä siirrytään eläkkeelle, vaihdetaan
uraa tai jos työura päättyy sairastumiseen,
työttömyyteen tai muihin syihin?
Ihmisarvoa eivät työ, ammatinvalinnat
tai ahkeruus silti mittaa. Ihmisarvo on

jakamaton. Arvomme jäisivätkin ankaran
koviksi, jos työstä ja tuottavuudesta tulisi
kaiken mitta. Silti työ, tehtiinpä sitä vapaaehtoisena harrastuksena tai ansioksi, antaa
paljon, jos se myös ottaa.
Korkean työmoraalin arvostuksia on
hieman yksioikoisesti pistetty luterilaisuuden vaikutuksen piikkiin. Kaikkea arkista
ja rehellistä työtä pidetään siinä Jumalan
tarkoituksen mukaisena elämänä. Työ
ja erilaiset virat nähdään pohjimmiltaan
palveluna, jonka perimmäinen tarkoitus
on tuottaa lähimmäiselle hyvää. Mutta luterilaisuuden opetuksiin kuuluu vahvasti,
että Jumalan hyväksyntää ei ahkeruudella
ansaita. Pelastus on yksin armon varassa.
Simo Juntunen
päätoimittaja
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