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On mielenkiintoista, mitä kaikkea ihmisessä ja mielessä tapahtuu, kun arjen ja elämän ru-
tiinit katkeavat. Kun hyppäät oravanpyörästä pois, vähitellen yhteiskunnan asettamat 
odotukset, opitut tavat, kiire ja suorittaminen, unohtuvat. 

Arki ja kiire yrittävät jäädä mieleen rullaamaan, kunnes huomaat, että jokainen päivä 
on lauantai. Lopulta aika menettää merkityksen, mutta ajan käytön merkitys muuttuu kokonaan. Huo-
maat, että aikaa ei ole elämässä loputtomiin ja pohdit, minkälaisen retken elämästäsi teet. Olemmehan 
täällä vain pienen, ennalta määräämättömän hetken. 

Ihminen on rutiiniensa vanki ja opittujen tapojen orja. Huomaan olevani luonnostani aamunukku-
ja ja nyt kun pakottavaa tarvetta töihin menolle ei ole, minusta kuoriutuu iltakukkuja. Aluksi tunsin 
huonoa omaatuntoa, kun en aamulla herännyt opittuun aikaan päivää suorittamaan, vaan kuljin Lapin 
yössä kameran kanssa eläimiä ja luontoa tutkaillen, joen vartta pitkin kaloja narraten. Nyt liikun luon-

toni ja luonnon kiertokulun mukaan.
Kiire on kirosana. Aina on kiire jonnekin ja jotain tekemään. Huomaan otta-

vani etäisyyttä ystäviini, jotka eivätkä malta rauhassa juoda kahvikupposta, kun 
pitäisi jo olla seuraavassa paikassa. Mieli haahuilee työpäivän tapahtumissa, kol-
legoiden sanomisissa ja tulevaisuudessa. Pienen hetken tunnen itseni merkityk-
settömäksi, kunnes muistan, että onneni ja iloni eivät ole kiinni suoritusten mää-
rästä tai kiireestä. Olen pysähtynyt. 

Elämässä kannattaa välillä pysähtyä. Silloin huomaa, mistä on tulossa ja minne 
haluaa seuraavaksi mennä. Pysähtyessä huomaa myös sellaisia asioita, joita kiireen 
lomassa ei näe. Metsässä liikkuessani pysähdyn nykyään vähän väliä katsomaan 
ympärilleni. Pysähtyessäni olen huomannut eläimen metsässä, kotkan liitelevän 
yllämme, sään olevan muuttumassa. Taakse katsoessani huomaan uuden kuvaus-
kulman, kun luonto näyttää toisen puolensa valon kajastaen täydellisesti oksien 
lomasta. Kuljettu polku näyttää ihanalta, vaikka matkalla olikin rankkoja hetkiä. 

Retkellä osaa arvostaa enemmän pieniä ja jopa arkisia asioita. Luontoa, sen värejä ja muotoja tutkai-
lee tarkemmin. Ympäristöön kiinnittää huomiota kaikki aistit valppaina. Mitä pidempään on retkellä, 
sitä enemmän osaa antaa arvoa itselleen ja saavutuksilleen, arjen rutiineille, tuoreelle ruualle ja kuu-
malle suihkulle. Sitä myös oppii luottamaan tulevaisuuteen uudella tavalla.

Kaikki eivät arkea voi pysäyttää, mutta onneksi pienikin hetki ulkona luonnon ääressä rauhoittaa 
mieltä. Retkeily ja luonnossa liikkuminen edesauttavat, että arkea katsoo myönteisemmin ja osaa naut-
tia niistä pienistä asioista, jotka ovat meille liian usein itsestäänselvyyksiä.

Retki voi olla vain muutaman tunnin hetki, mutta se voi olla myös elämänmittainen seikkailu. 
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