Marja Salo:"Matkustan ympäri maailmaa,
laukussa leipää ja… no leipää vaan"
Kun ulkomailla asuvilta suomalaisilta kysytään mitä he
kaipaavat kotimaastaan, harvoin kuullaan vastausta ilman
mainintaa ruisleivästä. En ole poikkeus, sillä ruisleipä
kulkee nykyisin mukanani liikkuessani Suomessa ja
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ulkomailla, kirjaimellisesti. Saavuttuani AARKresidenssiin, ensimmäisiä askareitani oli kuivatun
ruisjuuren elvyttäminen. Ensimmäisten leipien
paistaminen muutaman päivän kuluttua saapumisesta
täytti tämänhetkisen kotini tutulla tuoksulla.
Tutkimustyössäni yhdistyy maailmanlaajuinen ympäristöongelma ja arkisista
arkisimpien toimien yhteys niihin. Miten asumme, syömme, liikumme ja
kulutamme tavaroita ja palveluita vaikuttavat paitsi lähiympäristöömme, myös
kaukana arjestamme. Haitalliset päästöt eivät kunnioita valtioiden rajoja. Lisäksi
kuluttamiemme tuontitavaroiden ja -ruoan paikalliset ympäristö- ja ihmisille
aiheutuvat haitat ovat kaukana katseemme ulottumattomissa. Väitöskirjassani
tarkastelen, kuinka kulutusperusteista tietoa on käytetty, ja tulisi käyttää
kulutuksen ohjaukseen. Pidän ongelmallisena jos tietoa käytetään ainoastaan
siten, että suostutellaan ja vastuutetaan kuluttajia tekemään niitä kuuluisia
parempia valintoja.
Työn vastapainoksi kaipaan, kuten monet tietokoneen ääressä ahertavat
tykkäävät sanoa, konkreettista tekemistä käsille. Leivän leipominen rauhoittaa ja
maadoittaa. Lopputulos on konstailematon arkinen nautinto ja välttämättömyys.
Samalla tavalla kun nautin paikallisesta leipäkulttuurista maailmalla liikkuessa,
palaan säännöllisesti ruisleivän ääreen. Sama koskee myös arkiympäristöä,
ihastellen ja ihmetellen sopeudun parhaani mukaan pieniin ja suuriin
kaupunkeihin. Köyhiin, vauraisiin, keskiluokkaisiin. Kuitenkin, Suomen

saaristossa palaudun parhaiten, tunnen vuoden
kierron, satokaudet, marjat ja kalat. Täällä on
helppoa olla ja keskittyä kirjoittamiseen, olen
valtavan
iloinen
että
minut
toivotettiin
tervetulleeksi Korppooseen.
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Bio:
Kirjoittaja
on
AARKn
residenssivieraana
heinäkuussa ja viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa
Helsingin yliopistoon kotitalouksien kulutuksen
ympäristövaikutuksista ja kulutuksen ohjauksesta
esimerkiksi
hiilijalanjälkilaskureiden
avulla.
Väitöskirjatyötä rahoittaa Koneen säätiö.

Marjut Brunila: Prologi kirjasta
Immu ja Salattu saari
Immu huohotti juostessaan tietä pitkin valoisassa kesäyössä. Hikinorot juoksivat
ohimoilla. Hänen oli löydettävä laituri, ennen kuin oli myöhäistä. Hän ei muistanut
oikeata reittiä. Saari ei ollut suuri, mutta hän oli eksynyt kavereistaan. Kiire, kiire.
Hän vilkaisi taakseen, sillä hänellä oli sellainen olo, että joku seurasi hänen
juoksuaan. Takana pensaikossa ei kuitenkaan näkynyt ketään, ei myöskään tiellä.
Hän jatkoi juoksemistaan ja tuli korkean kallion juurelle.
Hän alkoi kiivetä kalliolle, jonka sammalepeitolla tennarit lipesivät helposti. Oli
kuuma ja väsymys pisti keuhkoja hänen hengittäessään. Näkisikö hän muut
päästessään kallion korkeimmalle kohdalle?
Samassa hän kompastui ja kaatui. Hän kieri alas kallion reunaa eikä onnistunut
pysäyttämään vauhtiaan. Kuului rasahdus ja mätkähdys hänen pudotessaan
pensaikkoon kallion juurelle. Kyyneleet valuivat pitkin poskia. Sattui.
Noustessaan vaivalloisesti ylös hän näki laiturin punaisen talon takana. Hän huokaisi
helpotuksesta. Ehkä hän löytäisi vielä muut ennen kuin olisi liian myöhäistä. Hän
käveli varovasti tien reunaan, joka johti kaksikerroksiselle talolle, jonka pienet
ullakkoikkunat sijaitsivat aivan katon reunuksen alla. Talo näytti oudolta, hän ei
osannut sanoa miksi. Talon takana avautui meri, ja laituri häämötti rannassa.

Hän hiipi eteenpäin kohti tyhjää laituria. Jokin sai hänet hidastamaan askeleitaan.
Missä muut olivat? Sitten hän näki jonkun istuvan laiturin päässä. Vaaleat hiukset.
Hän yritti huutaa, mutta kurkusta ei tullut äännähdystäkään. Hän tunsi tuulen
viileän henkäyksen kasvoillaan, vilunväristys puistatti niskassa. Kuului hiljainen
kuiskaus, sitten toinen.
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Hän huomasi erehtyneensä hahmosta. Laiturin päässä oleva mustiin pukeutunut
hahmo nousi hiljaa ylös ja kääntyi häntä kohden. Hahmo oli aikuinen nainen, jolla
oli vaaleat hiukset ja oudosti säihkyvät silmät. Merestä nouseva usva kietoutui naisen
ympärille. Sitten hän oli poissa.
Veren maku tulvahti Immun suuhun, hän oli puraissut huultaan. Hän hieraisi
silmiään ja katsahti hämmästyneenä kissaansa Figaroa, joka makasi sängyssä hänen
vierellään.
Prologi kirjasta Immu ja Salattu saari/ Marjut
Brunila/ Myllylahti 2019
11-vuotias Immu viettää kesäistä viikkoa salaseura
Klaanin kanssa Turun saaristossa. Heti loman
alussa salasura pääsee Nauvossa roistojen jäljille
johtajansa Nikon luotsaamana. Nikon Ritva-koira
ei hauku eikä murise, mutta tuo turvaa kiperiin
tilanteisiin. Seikkailujen tuoksinassa klaanilaiset
rantautuvat Seilin saarelle, missä menneisyys ja
nykyisyys kätkevät odottamattomia salaisuuksia.
Immu ja Lotta törmäävät roistojen ohella jälleen
kummituksiin, jotka tarvitsevat heidän apuaan.
Lopulta Immun puhuva kissa Figaro auttaa
ratkaisemaan Mustan Rouvan arvoituksen.
Immu ja Salattu saari on alakoululaisille suunnattu seikkailu- ja kummitustarina.
Sarjan ensimmäinen osa Immu ja Torninvartijat sijoittuu Littoisten vanhalle
Verkatehtaalle, jossa myös kirjailija Marjut Brunila asuu. Sarjassa on tähän mennessä
ilmestynyt myös kolmas osa, Immu ja Sataman sankarit, jossa salaseuralaiset
seikkailevat Turussa.

Kirjailija viettää heinäkuuta AARK:n residenssissä, jossa hän kirjoittaa
yläkoululaisille suunnattua jännitys- ja kauhutarinaa.

Susanna Tuuliainen: otteita
runokokoelmasta Valon huone
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Kun vartija sulkee oven
on aika katsoa mennyttä.
Kaiken katoavan yllä
viipyvät ilta-auringon viimeiset säteet.
Kun hän kohtaa menetyksen
hän ymmärtää
mitä on saanut.

Sanojen tuolla
puolen
valo,
joka rakentaa
siltaa
kivun päivien yli.

Runot ovat otteita runokokoelmasta Valon
huone/Susanna Tuuliainen/2012
Kirjailija on kotoisin Kuusamosta ja
kirjoittaa parhaillaan romaania Jade
AARK:n residenssissä.

