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”On etsittävä tietä, aamusta
iltaan, illasta aamuun. Tietä,
jota pitkin kulkea ja selvittää oman elämänsä aarrekarttaa.”
Näin kirjoittaa iisalmelainen 31-vuotias Marjo
Lond tänään julkaistavassa
esikoisteoksessaan Mieleni
pahin painajainen. Teos on
runokirja, jonka lukemiseen
kannattaa varata aikaa. Kirjan taittoratkaisukin kertoo
puolestaan – väliin on jätetty
tyhjiä sivuja.
–Ne on tarkoitettu hengähdystauoiksi, Marjo Lond
kertoo. Runojen sisältö on
rankkaa luettavaa, mutta löytyy teksteistä loppua
kohden myös valoa.

|-ufoom7 jaksaa jo
hymyilläkin eikä tulevaisuus
näytä yhtä synkältä. Niin ei
todellakaan ole aina ollut.
–Olin koulukiusattu
peruskoulun ala-asteelta alkaen ja sitä jatkui läpi

yläasteen. Se oli minulle
rankkaa aikaa. Minua kiusasivat kaiken ikäiset koulussa. En silloin uskaltanut
oikein puhua asiasta koskaan kotonakaan.
Ensimmäiset masennuksen merkit näkyivät jo kouluaikoina. Opettajat yrittivät
jonkin verran puuttuakin
ilmiselviin tilanteisiin, mutta
paljon siitä ei hyötyä ollut.
–Pakoilin lopulta toisia enkä halunnut mennä
ulos välitunneilla. Arvosanat vain huononivat. Joskus
oli kavereitakin, mutta toisinaan tuntui, että pakenin jo
heitäkin. Päivä, jolloin yläaste päättyi, oli yksi elämäni onnellisimmista, Marjo
Lond kertoo.

bv--lbvhoh;lvoli kuitenkin jättänyt syvät arvet.
Lond aloitti lähihoitajaopinnot, mutta ne oli pian pakko
keskeyttää, sillä masennus
otti vallan.
–Hain apua ja sainkin
tukea perheneuvolan kautta jo 9. luokan aikoihin.
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Marjo Londin esikoiskokoelman julkaisua juhlitaan 22.5. Iisalmen
kaupunginkirjastossa kello
15.30–16.30. Lond on itse
paikalla kertomassa runojensa taustoista.
Londin teoksen toivotaan innostavan muitakin
nuoria kokeilemaan luovaa kirjoittamista.
Runokokoelman julkaisu on osa Ylä-Savon
kuntien Kulttuurista siivet ja juuret -hanketta.
Hankkeen kautta järjestyi
myös esimerkiksi Londin
kirjan taitto ja graaﬁsen
ilmeen suunnittelu, jonka
on toteuttanut Lapin yliopistossa graaﬁsta suunnittelua opiskeleva Sara

)GSJPGUU?Ƨ
NGOCOPO
U¬ǍLCGO
ùPGN?ù?S?OG

”

Siitä asti olen turvautunut
ammattiapuun ja päässyt
osin kiusaamiskokemusteni ylikin, Lond puhelee rauhalliseen tapaansa.
Sillä, että hän on osannut
sanoittaa pahaa oloaan eri
tavoin, on ollut iso merkitys.
–Olen tottunut puhumaan ja kertomaan ajatuksistani. Ammattilaisilla on
taito kuunnella ja vastata ajatuksiini rakentavalla tavalla.
Kun toipuminen eteni, Marjo Lond hakeutui
uudelleen lähihoitajakou-

lutukseen ja tällä kertaa
opiskelu johti tutkintoon,
mutta henkinen toipuminen
on edelleen kesken. Työelämään Lond ei ole toistaiseksi
kyennyt palaamaan, mutta
arkeen raameja antaa tehtävä Mielenterveyden Keskusliiton vertaisohjaajana
ja kokemusasiantuntijana.
Viime syksystä alkaen hän
on ohjannut Louhentuvan
nuorten aikuisten ryhmää.

bufob||-lbm;mf- runojen
laatiminen ovat ammattiavun ohella osoittautuneet
vertaansa vailla olevaksi avuksi omien ajatusten
rakennuspuina.
–Kirjoittaminen on tärkein voimavarani. Runoissani en pysty näyttelemään,
että menisi paremmin, vaan
ne näyttävät kaiken sisimpäni. Onneksi myös ilon.
Tällä hetkellä Marjo Lond
iloitsee siitä, että runokirjasta tuli totta.
–Toivon, että tekstini
voisivat antaa apua toisille samoja asioita kokeneil-

Korkala.
–Hanke selvittää tapoja
vahvistaa nuorten osallisuutta kulttuuritoiminnassa. Lukeminen, sanataide
ja kirjoittajapiiritoiminta
ovat nuorten mielestä keskeinen ja kiinnostava kulttuurimuoto. Kunnat voivat
kohdeavustuksien avulla
tukea muun muassa nuorten kulttuurituotteiden
julkaisua ja materiaalikuluja, projektityöntekijä Riikka-Liisa Kajanus
hankkeesta kertoo.
Kirjallisesta ilmaisusta kiinnostuneille nuorille
hanke tarjoaa kesäkuussa Kynäote-koulutuksen,
joka alkaa 8. kesäkuuta
Iisalmessa.
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■ "m|m|bv-Ѵl;vv-ĺ
■ ƒƐŊoঞ-vĺ
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f-mĿb;Ѵ;mbr-_bm
r-bm-f-bm;mĿķfoh-om
Ѵubv|-vbb;|
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le nuorille ja toimia heidän
äänenään. Ehkä runoni voisivat olla hyödyllisiä myös
ammattiauttajille, kun he
kohtaavat apua hakemaan
tuleva nuoria, jotka eivät
itse oikein osaa kertoa tunteistaan.

● ʹʹƖǂʯɍƖǣƖďŘǔƞƬȭš˿ǜǜƬǚ˿ƕ°ˁȊ
˸ŘǜŘǔǜƬǔǚǔǖŘďǔȧɁďɁǚɁʊƬȭǜɆǔǜšƙ
ǔǚȧŘǖŘÏȭȭǔʤ°ƬǔʊŘʁǔȭǘˁǚȧŘƖ
● ʹ̋ƖǂʹȴƖǣƖ³ˁɁ˸ˁˁƞƬȭ˸ǔǔǘǘɁ
ǔʊŘǚȧƬʊʊŘƖ
● ʹʹƖǣƖÀŘʁǖɁ³ɁȭƞǔȭɾÀǔƬǚƬȭǔ
ɁȭɡŘǒǔȭɡŘǔȭŘǖŘǔȭƬȭɾȊʁˁȭɁǜƬȊ
ɁǘʊƬȭǖˁǚǘŘǔʊˁǖˁǒǚŘǜǘǔʁǖŘʊǜɁȭ
ȧɁȭǔǜɁǔȧǔǜǔǚŘ³ŘǔȭƬǘǚɁɍǣƖʯ̋Ɩ
● ʹʹƖǣƖÄǚŘƞƞǔȭɤʯ<ɦƙ°ˁ˸ŘǚǔɡŘʊ
ǘǚɁɍƶƖ
● ʹʯƖǣƖÄǚŘƞƞǔȭƙ°ˁ˸ŘǚǔɡŘʊǘǚɁɍʕƖ
● ʹʯƖǣƖăˁ˸ǔ˸ǔʁʊǔƕˁǘǘŘñƬʁǘɁǖŘ
łǚšȊăŘ˸ɁȭǘŘȧŘʁǔǖɁˁʊƬǜƙñ˿ǒšȭ
ʁǔʊǜǔȭǘǔʁǘǘɁǘǚɁɍȳƖ
● ʹʯƖǣƖɁǒȭĶǔƋǘƕ,ǒŘɡǜƬʁʯǂ
ñŘʁŘŽƬǚǚˁȧƙ°ˁ˸ŘǚǔɡŘʊǘǚɁɍȳƖʯ̋Ɩ
● ʹǮƖǣƖăš˸ƬǚǔȭȊǘɁȭʊƬʁǜǜǔƙǔʊŘǚȊ
ȧƬȭǘˁǚǜǜˁˁʁǔǘƬʊǘˁʊǘǚɁɍƶƖ
● ʹǮƖǣƖ°ɁȧƬƞǔŘȭš˿ǜƬǚȧšƕ
ăŘǔǘǘˁŘǘǔǔǜɁʊƙăɡŘǒɁǜƬǚõˁȭȭǔ
ǘǚɁɍȳƖ
● ʹǮƖǣƖʁŘƋƬ˸ǔǚǚƬȭŘȧǔǜƙ*Řʁū
,ŘǌƬʁŘƋƬ˸ǔǚǚƬƖ
● ʹǣƖǣƖñˁǔʊǜɁñǔƋȭǔǘū°ǔʁɡɡǔʊƙ
ÀŘǔʊǜʁŘŘǜǔȭɡˁǔʊǜɁǘǚɁɍ̋Ɩ
● ʹǣƖǂʹȴƖǣƖÀɁǜɁƋʁɁʊʊȊǚǔǔǷŘȭ
ɁʊŘǘǔǚɡŘǔǚˁʹʤʕƙñŘʁǘŘǜǔȭȧɁɁǜȊ
ǜɁʁǔˁʁǒƬǔǚˁǘƬʊǘˁʊƖ
● ʹǣƖǣƖǔʊŘǚȧƬȭȧɁɡɁȧǔǔǜǜǔ
ʹ̋ɍȳƙǔʊŘǚȧƬȭȧɁǜɁƋʁɁʊʊʁŘǜŘ
ǘǚɁɍʹƖ
● ʹǣƖǣǚƬ°ŘǚǚǔɁǌƬŘǜƖ*ǚŘƋǘ
<Ƭ˸ǔǚʊƙ*Řʁū,ŘǌƬʁŘƋƬ˸ǔǚǚƬƖ
● ʹȴƖǣƖăˁɁȧƬȭŘʊƬǒǔʊǜɁʁǔŘǚǚǔȊ
ʊƬȭʊƬˁʁŘȭǘƬ˸šǜǒˁˁǜɁǘŘˁɡɡŘƙ
ɁǜƬǚɁǚƞƬȭƞɁȧƬǘǚɁɍʹƖ
● ʹȴƖǣƖďŘȭʊʊǔǜƕăǔȭǔǜŘǔ˸Řǜƙ
°˿ǚǚǔǘǔȭʁŘȭǜŘǘǚɁɍȳƖ
● ʹȴƖǣƖďŘȭʊʊǔǜƕ<ˁɁˁǘǘŘ
°ɁʁɡƬǚŘƙǔʊŘǚȧƬȭÂˁɁʁǔʊɁǜŘǚɁ
ǘǚɁɍȳƖ
● ʹʕƖǣƖÂƬˁǚƬǘŘǒ˸ǔǚŘ°ǔʁǖŘǘɁˁȊ
ǘˁʊʊŘǘƬʊǘˁʊǜƬǚˁŘǖŘǘšʊǔǜɆǔǜšƙ
ǘǔʁǖŘʊǜɁȭȧɁȭǔǜɁǔȧǔǜǔǚŘ³ŘǔȭƬ
ǘǚɁɍʯƖ
● ʹʕƖǣƖǔʊŘǚȧƬȭǘǔʁǘǘɁǒƬʁʁŘƬǒȊ
ƞɁǘǘŘǔƞƬȭɡŘȭƬƬǚǔǘƬʊǘˁʊǜƬǚˁƙ
³ĘÀÄȊǘƬʊǘˁʊǘǚɁɍʕƖ
● ʹƶƖǣƖǔʊŘǚȧƬȭǘŘȧƬʁŘʊƬˁʁŘȭ
ɾĴŘȭǒŘˁˁʊǔǔʊŘǚȧǔɾȊ˸ŘǚɁǘˁȊ

˸ŘǜƬɁǘʊƬȭǖˁǚǘŘǔʊˁǜǔǚŘǔʊˁˁʊƙ
ǘǔʁǖŘʊǜɁȭȧɁȭǔǜɁǔȧǔǜǔǚŘ³ŘǔȭƬ
ǘǚɁɍʕƖ
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● ʹʹƖǂʹʯƖǣƖďŘǔƞƬȭš˿ǜǜƬǚ˿ƕ°ɁˁȊ
ǚˁʁˁɁǘŘʕ̋˸ˁɁǜǜŘ°ƬǔǜƬǚƬƬǚǚšƙ
ďŘǚǚǔǷŘǚǚƬʁǔŘƖ
● ʹʯƖǣƖăŘǜˁǜˁɁǘǔɁƙ°ƬǔǜƬǚƬƬȭ
ǘǔʁǖŘʊǜɁǘǚɁȳƖ
● ʹǣƖǣƖ³Ɂʊʊǔȭ³ƬȭǘǘǔǖˁɁǘʊˁȊ
ǜŘɡŘǒǜˁȧŘǖŘǚǔǔǘˁȭǜŘɡšǔ˸šƙ
³ɁʊʊǔʊŘŘʁǔǘǚɁɍɍƖ
● ʹʕƖǣƖÀˁǔʊǜǔǘŘǒ˸ǔǚŘƙ˸ŘȭǒˁʊȊ
ǜƬȭǜŘǚɁȭǘƬʁǒɁǒˁɁȭƬǘǚɁɍʯƖ
● ʹƶƖǣƖĴŘʁǒŘǔʊǘŘʊ˸ŘǜˁǘʊƬȭ
ǘƬ˸šǜǜŘɡŘǒǜˁȧŘƙÄȭǘǘˁʁǔȭŘɡǔȭ
ɡǔǒŘȊŘǚˁƬǘǚɁɍƶƖ

ñŘǚǘɁƖ
● ʹʹƖǣƖˁǘǘŘñƬʁǘɁǖŘłǚšȊ
ăŘ˸ɁȭǘŘȧŘʁǔǖɁˁʊƬǜƕăˁ˸ǔ˸ǔʁʊǔȊ
ǘɁȭʊƬʁǜǜǔƙ³ŘˁǘǘŘǚŘȭǘǔʁǘǘɁ
ǘǚɁɍȳƖ
● ʹǣƖǣƖ³ŘʊǜƬȭǌƬʊǜŘʁǔǜƙñǔƬǚŘ˸ƬȊ
ƞƬȭǚǔǔǘˁȭǜŘǒŘǚǚǔǘǚɁɍʹƖ
● ʹǣƖǣƖÄɡƬăŘŘʊǜŘȧɁǔȭƬȭƙăŘȊ
ǜŘȧŘʁŘ˸ǔȭǜɁǚŘ³Řǔ˸ˁʁǔǘǚɁʹɍƖʯ̋Ɩ

4#76#8##4#
● ʹǣƖǣƖñǔƬǚǔʊƬȭʊˁǚɁʊɁǔȭǜˁʁ˿ƕȭ
ǖšʁǖƬʊǜšȧšɁʊŘǘǔǚɡŘǔǚˁƙɁǜƬǚǚǔȊ
õŘ˸ǔȭǜɁǚŘďǔǔǚǔǘǘŘƖ

510-#,ů48+

● ʹʹƖǂʯɍƖǣƖăŘ˸ɁȭďŘǔǜɁǘšʊǔǜ˿ɆȊ
ǘɁˁǚˁǚŘǔʊǜƬȭȭš˿ǜǜƬǚ˿ƙǘǔʁǖŘʊǜɁƖ
● ʹʹƖǂʯɍƖǣƖ°ǔˁʁˁ˸ƬƞƬȭǘŘȧƬȊ
ʁŘʊƬˁʁŘȭ˸ŘǚɁǘˁ˸Řȭš˿ǜǜƬǚ˿ƙ
°ǔˁʁˁ˸ƬƞƬȭǘˁǚǜǜˁˁʁǔǜŘǚɁƖ
● ʹʯƖǣƖ°ŘˁǘɁɡŘʁǜǔɁǔǚǜŘƙ°ǔˁʁˁȊ
ʊŘǚǔǘǚɁɍƶƖ

● ɍƶƖǣƖǂʯɍƖƶƖÀǔȭˁȭȧŘŘǔǚȧŘȊ
ȭǔǂÀƬʁ˸ǔăˁˁǜŘʁǔʊƬȭǜŘǔƞƬȊ
ȭš˿ǜǜƬǚ˿ƙ˿ʁǘǘšǘɁʊǘƬȭʁˁˁǘǔȭ
ȧŘʊˁˁȭǔʁŘǘƬȭȭˁʊƖ
● ʹǣƖǣƖñŘǔʊˁŘȭǜˁŘǖŘȧŘǜƬŘǜǜƬʁǔƕ
ƞʁŘŘȧŘǘɁȧƬƞǔŘłǚǔǒˁɁȧƬȭȭŘ
ǒšȭǜˁǚƬƬƙăƬˁʁŘȭǜŘǚɁÄǒǜƬƬǚŘ
ǘǚɁɍʯƖ
● ʹǣƖǣƖFˁǘɁȭǘŘȭǜɁȊǘŘʁŘɁǘƬȭ
ŘǚǘˁǘǔǚɡŘǔǚˁƙ³ɁǒǔʁŘȭȭŘȭǚɁȧŘȊ
ǘ˿ǚšǘǚɁʹ̋Ɩ
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● ʹʹƖǣƖǂʯɍƖɍʹƖďŘǔƞƬȭš˿ǜǜƬǚ˿ƕ

● ʹʹƖǂʹȳƖǣƖ°ˁǚǜǜˁˁʁǔʊǜŘʊǔǔ˸ƬǜǖŘ
ǖˁˁʁƬǜȊłǚšȊăŘ˸ɁȭȭˁɁʁǜƬȭǘǔƬʁȊ
ǜš˸šǜŘǔƞƬȭš˿ǜǜƬǚ˿ƙĴǔƬʁƬȧšȭ
ǘˁȭȭŘȭǘǔʁǖŘʊǜɁƖ
● ʹʹƖǣƖ°ŘˁǘɁɡŘʁǜǔɁǔǚǜŘƙĴǔƬʁƬȊ
ȧšȭǘɁˁǚˁǘƬʊǘˁǘʊƬȭŘˁƞǔǜɁʁǔɁ
ǘǚɁɍƶƖʯ̋Ɩ
● ʹǣƖǣƖĴǔʊǔǜĴǔƬʁƬȧšƙĴǔƬʁƬȧšȭ
ǜɁʁǔǘǚɁɍɍƖǮǣƖ
● ʹǣƖǣƖăš˸ƬǚǔȭȊǘɁȭʊƬʁǜǜǔƙĴǔƬʁƬȊ
ȧšȭǘɁˁǚˁǘƬʊǘˁǘʊƬȭŘˁƞǔǜɁʁǔɁ
ǘǚɁɍʹƖ
● ʹǣƖǣƖďɁǜɁʕǣȊʁŘ˸ǔǜƙłǚšȊăŘ˸Ɂȭ
ǔɡɡɁʊǘǚɁɍƶƖ
● ʹƶƖǣƖÀǔƬǚƬȭǔɡŘǒǔȭɡŘǔȭŘȊ
ǖŘǔȭƬȭǂƬʊǔǘɁǔʊʁˁȭɁǔǚǔǖŘÀŘʁǖɁ
³ɁȭƞƙĴǔƬʁƬȧšȭǘǔʁǖŘʊǜɁǘǚɁɍǮƖ

-+7478'5+

ďŘǔǜƬǔǚǔǖŘȭǜǔƬǂFƬȧǔǚŘǚɁȭƬȭ
ăˁɁȧƬŘ˸ƬǔʊǜšȧšʊʊšƙďŘǔƞƬȧˁȊ
ʊƬɁFƬȧǔǚƖ
● ʹʹƖǂʹǮƖǣƖˁǒŘŘǚɁʊƬȭ
Řǘ˸ŘʁƬǚǚǔȭš˿ǜǜƬǚ˿ƙ³ŘɡǔȭǚŘǒƞƬȭ
ǘǔʁǖŘʊǜɁƖ
● ʹʹƖǂʹǣƖǣƖďŘǔƞƬȭš˿ǜǜƬǚ˿ƕ
ÏǚƬȧȧƬʁˁȭɁǖŘǂĘǚǚŘ³Řǔʊǔƙ
ʁŘˁǜŘǜǔƬŘʊƬȧŘƖ
● ʹǮƖǣƖăŘǜˁǜˁȭǜǔƙĴŘʁɡŘǔʊǖšʁ˸Ƭȭ
ǘǔʁǖŘʊǜɁǘǚɁɍɍƖ
● ʹǮƖǣƖɆ˿ʁ˿ŽŘŘʁǔƕɁˁʊƬɡŘǜȊ
ǜɁȭʊƙ³ŘɡǔȭǚŘǒƞƬȭŘʊƬȧŘƖ
● ʹǣƖǣƖďŘȭʊʊǔǜƕďŘȭʊʊǔɁʁǘƬʊǜƬʁǔ
ʊʊšǜƙˁȧǔʊƬȭȧŘŘȧǔƬʊʊƬˁȊ
ʁŘȭǜŘǚɁƖ

2+'.#8'5+
● ʹʹƖǂʹʕƖǣƖďŘǔƞƬȭš˿ǜǜƬǚ˿ƕďŘʁˁŘ
ǖŘǜɁǜǜŘǂďŘǔǜƬƬȭɡƬʁˁʊɁɡƬȊ
ǜˁǘʊƬȭñǔƬǚŘ˸ƬƞƬȭʁ˿ǒȧšȭ
ǘˁ˸ŘǜŘǔƞƬǜǜŘƙ³ɁˁȭŘʊǘŘǒ˸ǔǚŘ

● ³ǔʊǜŘȭǘɁǘɁʊǔďɁȧǔďŘǖŘǘǘŘƙ
ǘˁ˸ǔǜˁʊñƬǜǜƬʁǔďǔǘǘŘȭƬȭƖ
³šǒƬǜšǜǔƬǜɁǜŘɡŘǒǜˁȧŘʊǜŘʊǔ
ɁʊɁǔǜǜƬƬʊƬƬȭǔǔʊŘǚȧǔǜŘɡŘǒǜˁȊ
ȧŘǜźǷȧŘǔǚƖƋɁȧƖ

Uusia ideoita poimitaan sanomalehdestä!

On aika kutsua
juhlaväki paikalle!
Jätä ilmoitus verkossa
www.iisalmensanomat.fi
/Ilmoita
tai soita 017 303500.
IISALMEN SANOMAT
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= reipas, ripeä, rehellinen,
ryhdikäs, rakentava, reagoiva,
riippumaton, rohkea, räiskyvä!
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