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ysähdyn ja kuulen tuulen havisuttamien lehtien takaa kurkiauran ääntelyä. Lap-
seni katsoo kanssani taivaalle ja tuona ainutkertaisena hetkenä luonto muuttuu. 

Syksy on saapunut kaupunkiin, kun linnut suuntaavat etelään. Seuraavana aamuna 
herään aikaisin nähdäkseni kuunpimennyksen. Verenpunainen Kuu hohtaa lännessä, 
kun katson ikkunasta ulos. Pilviä on liikkeellä. Enköhän ehdi hakea kameraani jalus-
tan, tuumin. Kun palaan takaisin, ovat pilvet tehneet tehtävänsä ja seuraava tilaisuus 
täydelliseen kuunpimennykseen avautuu Tampereella vuonna 2018. Luonnon tarkkai-
lu on hetkessä elämistä ja se meiltä usein unohtuu. Omat silmät ja korvat ovat tallen-
nusvälineitäkin arvokkaampia lahjoja, joita on syytä käyttää. Huomaamme helposti 
muuttuvan luonnon, mutta havaitsemme myös toistuvuuden luonnossa. Entä jos lin-
nut eivät muuttaisi eikä Kuu nousisi taivaalle? Olisiko tuo toistuvana ja pysyvänäkin 
pitämämme luonto enää sama?  

Ehkä se on aika, mikä tekee tehtävänsä. Yli 100-vuotiaat Eteläpuiston koivuvanhukset 
ja Hervannan ikihaavat pysäyttävät. Ne saattavat meidät ajan mittakaavaan. Nuo 
puut ovat saaneet juurensa ennen kuin isovanhempani edes syntyivät. Entä jos koi-
vuvanhukset jyrättäisiin pois ekologisen täydennysrakentamisen tieltä ja ikihaavat lii-
to-oravineen päivineen hakattaisiin ekologisen raitiotiehankkeen myötä? Olisimmeko 
tällöin menettäneet luonnon lisäksi myös palan itseämme? Juuri sitä luontoa, jonka 
koemme päivittäin osana itseämme. Mitä ympäristön nopea muuttuminen aiheuttaa 
meille? Jos nyt teemme jotain peruuttamatonta, niin edes lapsenlapseni eivät näe 
täällä yhtä vanhoja (kaadettujen tilalle istutettuja) puita.  

Luonto tekee hyvää. Tarvitsemme ravinnon lisäksi puhdasta ilmaa ja kaunista maise-
maa. Hiljaisuus ja pimeys ovat levollemme tärkeitä. Luonto ei kuitenkaan ole vain vä-
line meidän tarpeisiimme, vaan sillä on myös arvo itsessään. Kun suojelemme liito-
oravia niin suojelemme myös metsiä, kuten suojellessamme lepakoita suojelemme 
myös yötä. Luonto on kokonaisuus. Luonto antaa ja luonto ottaa, jolloin metsästä ei 
voida ennakolta poistaa vaarallisia puita, koska luontoa ei voida hallita ilman, että 
hallinnan kohteena oleva luonto menetetään. Metsää ei enää ole, jos hoidamme sen 
puupelloksi tai puistoksi joko taloudellisuuteen tai turvallisuuteen vedoten.  

Voisivatko iäkkäät puut kuitenkin olla itseisarvollinen ja säilytettävä asia? Ilman ra-
hassa mitattavaa arvoa, pelkkää arvostusta ja kunnioitusta sinällään. Ainakin minulla 
on hyvin luottavainen olo, kun uskon, että tämän puun alla voin katsella ja kuunnella 
kurkien muuttoa myös seuraavana syksynä ja lapseni voi tehdä samoin. 
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