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Syksy on muutosten aikaa. Luonto vaihtaa väriloiston myötä ylleen talvi-
varusteet ja vaipuu uneen, odottamaan uuden aikakauden alkua. Näin 
käy myös minulle syksyn tulon myötä, kun taakse jää kevään ja kesän vil-
kas elämäntyyli. 

Syksyllä myös vuosi tavallaan vaihtuu ja on aika aloittaa jotain uutta. Uusia har-
rastuksia ja uusien seikkailujen suunnittelua. Meillä on ollut muuttopuuhia, opis-
kelun aloittamista ja uusia työkuvioita. Siirsin tavarani hetkeksi Lappeenrantaan 

yliopiston perässä, mutta puolisoni jäi vielä nauttimaan Lapin lumosta. 
Tuntuu, kuin sydämeni olisi jäänyt Lappiin.

Moni suuntaa ruskamatkalle revontulien maailmaan. Nollaamaan 
pään ja nauttimaan Lapin rauhasta, keräämään energiaa ja muistoja 
tulevaa talvea varten. Arkeen saa lisäpontta, kun voi muistoissaan aina 
palata siihen rauhalliseen maisemaan ja mielentilaan, minkä pohjoises-
sa sai kokea. Hetken rauhan jälkeen sitä taas palaa arkeen, ja monesta 
varmasti tuntuu, että ainakin sydämen puolikas jäi tuntureille.

Syksy on rauhoittumisen ja ajattelun aikaa. Kotona käperrytään vilt-
tiin kynttilöiden loisteessa hörppimään lämmikettä. Ihmetellään luon-
toa ja sen taidenäytelmää. Nautitaan lehtisateesta ja odotetaan ensilu-
men laskeutumista. 

Muutama vuosi sitten keräsin syksyisen Englannin luontoa talteen; 
muistoja maasta ja mielentilastani. Olin stressaantunut, kun arki omalla tavallaan 
jyräsi alleen. Puiden lehtien kerääminen ja tutkiminen oli terapiaa tuohon het-
keen. Nyt seinää koristaa syksyn väreissä oleva asetelma.

Terapiaa tähän hetkeen tarjoaa etelän marja- ja sienisadot! Lapissa kesä oli niin 
kylmä, että marjat ja sienet putkahtivat esiin myöhässä enkä päässyt niitä kerää-
mään. Toisaalta Lapissa sienimetsällä oleminen on kilpailujuoksu poroja vastaan! 
Porot ehtivät herkutella tatit mahaansa ennen kuin itse ehdin edes paikalle.

Poroja vastaan kilpailemisen sijasta keskityn nyt uuden oppimiseen ja ympä-
ristötieteisiin. Opin asioita biotaloudesta, energiatehokkuudesta ja luonnonkier-
tokulusta. Tutkin ja opiskelen kestävää kehitystä ja elämistä, jotta tulevaisuudessa 
voisin jakaa oppini muille. Mietin, mitä voin tehdä toisin, jotta eri vuodenaikojen 
iloista ja suruista saisin nauttia myös tulevaisuudessa. 

Nyt lähitulevaisuudessa keskityn saamaan sydämeni takaisin, vaikka innokas 
opiskelijan alku olenkin. Jos sydän ei puolison mukana palaa kotiin, lähden hake-
maan sen tuntureilta takaisin. 
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