Toimittaja Sanna Niittykoski: Mitä mieltä olet syksystä?
Syrjärinne: No se on muutoksen aikaa – tietenkin – eli kesä ohitse ja sitten lomat on ohitse.
Yleensä tää on se yks vuoden kiireisimpiä aikoja työelämässä.
Laitinen: No mä kyllä tykkään tosi paljon syksystä – mutta oikeestaan myös kaikista
vuodenajoista. Mutta musta on aina ihanaa, että syksyllä alkaa koulu ja ilmat viilenee. Ja saa vetästä
villasukat jalkaan.
Koivula: Ää, syksy on toisaalta vähän sellanen surullinen aikakausi. Kun tiedetään, että on tulossa
viileät ilmat ja vähän tämmöiset loskaiset kelit. Että siinä mielessä en ole kauheesti tällanen
syksyfani.
Toimittaja Sanna Niittykoski: Onko sulla jotain tapoja, millä sä vietät syksyä?
Syrjärinne: No tietenkin vapaa-ajalla niin muuttuu se, että kun mää oon kova mökkeilijä ja
rakennetaan paljon mökillä. Vietetään paljon aikaa siellä. Kun se loppuu niin muuttuu illanvietto,
niin enemmänkin sitten siirtyy viikonloput ja iltojen käyttö sitten toisenlaisiin harrastuksiin. Mitä
kaupungissa voi tehdä. Ja tulee ehkä enemmän käytyä ravintoloissa ja elokuvissa. Mutta koronaaikana ei nyt niin hirveesti, mutta kuitenkin paljon enemmän.
Laitinen: No musta on ihanaa poltella kynttilöitä kesän jälkeen, ja sitten silleen kotoilla. Ja sitten
mä tykkään tosi paljon neuloo, niin sitten on ihanaa ottaa jotain vähän paksumpaa villapaitaa sitten
syksyllä puikoille.
Koivula: No ehkä se on siinä, että ensimmäisten kylmien aikaan laitetaan takkaan valkeeta ja sit
istutaan kynttilän valossa. Tämmösiä perinteisiä.
Toimittaja Sanna Niittykoski: No entä vietätkö halloweenia. Ja jos vietät, niin miten?
Syrjärinne: No enpä juuri vietä, että. Mää on vähän ehkä pikkasen konservatiivisempi näissä. Se
jotenkin vähän tuntuu vieraalta suomalaiselle. Että en mä oikeen, siis tottakai – kyllähän sitä nyt
näkyy täällä ympäristössä. Ja tietenkin kun meillä on tuttavia perhepiireissä Yhdysvalloissa niin kyl
me nyt kurpitsapiirakka leivotaan viikonloppuna, kun on halloween. Mutta tota, ei me nyt juuri sen
kummemmin sitten vietetä.
Laitinen: No en ehkä sitä varsinaista halloweenia, mutta kyllä sillon monesti tulee tehtyä hyvää
ruokaa ja näin. Mutta että ei tule pukeuduttua tai koristeltua mitenkään kuitenkaan.
Koivula: En oo – se ei oo oikein ollenkaa, ei mun suvulle eikä perheelle keskeistä mitenkään. Siinä
mielessä se on – enemmänkin sitten pyhäinmiesten päivää vietetään.

