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Aurinko paistoi iisalmelaisen
Marjo Londin kodin ikkunoista tavallistakin kirkkaammin pari päivää sitten
sillä hetkellä, kun päivän
posti saapui.
–Olin todella yllättynyt
ja iloinen. Se hetki oli ikimuistoinen, kun huomasin
keneltä kortti oli tullut, Lond
kertoo.
Käsissään hänellä on kortti, johon on mustalla ohuella
tussikynällä, naisellisen pyöreällä käsialalla kirjoitettu:
”Hyvä Marjo Lond. Lämmin kiitos lähettämästänne kirjeestä sekä hienosta
runokirjastanne Mieleni
pahin painajainen. Toivotan Teille mitä parhainta
kesää ja kaikkea hyvää.
Jenni Haukio”

obmr-Ѵfom ylempää tasavallan huipulta ei Lond olisi voinut kiitospostia saada.
Tasavallan presidentin Sauli
Niinistön puoliso tunnetaan
kulttuuriharrastuksistaan ja
erityisesti runojen kirjoittajana
Jenni Haukio on julkaissut itsekin kaikkiaan kol-

me runokirjaa: Paitasi on
pujahtanut ylleni (1999),
Siellä minne kuuluisi vihreää ja maata (2003) ja Sinä
kuulet sen soiton (2009).
Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 hän myös toimitti suomalaisen runouden
antologian Katso pohjoista taivasta.

-ufoom7bѴѴ;Haukion kiitossanat merkitsevät paljon.
–Minua se kannustaa
jatkamaan kirjoittamista ja
antaa uskoa omaan tekemiseeni, Lond sanoo.
Se, että posti ylipäätään
tuli, oli vähän sattumankin summaa. Kaikki alkoi
siitä, kun Marjo Lond istui
ystävänsä ja äitinsä kanssa
kahvittelemassa pian Londin runokirjan julkistamisen jälkeen.
–Äitini mainitsi, että olisi
kyllä itsensä Jenni Haukion
saatava runouden ystävänä
kirjani lukea. Niinpä sain
ajatuksen todellakin lähettää teos hänelle. Mukaan
lähti myös tietoa sen julkaisun mahdollistaneesta
hankkeesta sekä Iisalmen
Sanomien tekemä lehtijuttu
minusta ja kirjastani, Marjo
Lond kertoo.

Jumalanpalvelukset ja
uskonelämä

Palvelutoimisto ja
keskusrekisteri ja
seurakuntatalo
Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
Avoinna ma–pe klo 9–15
Vaihde 017 833 51
Faksi 017 8335 233
Hautaukseen liittyvät palvelut
numerosta 044 7335 201
Häät, kaste, rekisteripalvelut
ja tilavaraukset numerosta
044 7335 202
iisalmen.seurakunta@evl.fi
iisalmenseurakunta.fi
Iisalmen seurakunnan alueella
toimivan papin tavoitat
numerosta 044 7335 253
klo 9–21

LAUANTAI 15.6.
Päivärippikoulun konﬁrmaatiomessu klo 13
Kustaa Aadolﬁn kirkko,
saarnaa Anna Mustonen,
liturgia Heikkinen, avustaa
Sallinen, Virpi.
SUNNUNTAI 16.6. Pyhän
Kolminaisuuden päivä
(”Salattu Jumala”)
Messu klo 10 Pyhän Ristin
kirkko, Olanterä, Räihä,
avustaa Hannu Haukka.
Ripari 2 konﬁrmaatiomessu klo 13 Kustaa
Aadolﬁn kirkko, Ahomaa,
Haikarainen, avustavat
Sallinen, Jari Nousiainen ja
Johanna Sukuvaara.
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࢜_;|voѴbjo valmis postitettavaksi, kun Londin äiti
hoksasi kysäistä, muistiko
tytär laittaa mukaan myös
omat osoitetietonsa.
–Enpä niitä ollut ajatellut
laittaa, mutta lisäsin sitten
kuitenkin, Lond hymyilee.
Mieleni pahin painajainen -kokoelma on Marjo
Londin esikoisteos, joka julkaistiin toukokuussa Kulttuurista siivet ja juuret
-hankkeen kustantamana.
Londin runot ovat syntyneet omien kipeiden koulukiusaamisesta alkaneiden
kokemusten pohjalta.

Kustaa Aadolﬁn kirkossa
”Jumala antaa rauhan”,
juonto Markku Snellman,
todistuspuhe, opetus Raimo ja puhe Ulpu Lappi,
musiikki Heikon ihmisen
lauluryhmä, Anssi Huusko,
säestys Laura Räihä. Päivien
päätössanat rovasti Martti
Nissinen.
PERJANTAI 21.6.
Kaikenikäisten raamatturyhmä Iisaaressa. Yöpymismahdollisuus omin
lakanoin. Venekuljetus
Iirannalta Ouluntie 633 C
klo 17. Tied. ja ilmoittautumiset ti 18.6. mennessä
p. 0400 931 613 Tiina
Parviainen.
Lapsityö

TORSTAI 13.6.
Kesäpäivät Sanan ja musiikin äärellä, klo 10.30
tilaisuus torilla, Lapit,
Heikon ihmisen lauluryhmä, Anssi Huusko. Klo 18

To 13.6. Kaikenikäisten
Pop up -kesäpyhäkoulu
klo 9.30 Pyhän Ristin kirkon pihalla (sateen sattuessa kirkossa). Raamatunkertomus toteutetaan yhdessä
osallistujien kanssa. Kesto
n. 30 min. Kesäkuussa

Pyhän Ristin kirkko
(Haukiniemenkatu 10b)

Lippuniemen seurakuntakoti
(Kiviahonkatu 18)

Kustaa Aadolfin kirkko
(Kirkkotie 20)

Lähetyskirppu
(Kauppakatu 15)

Viikkotapahtumat
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Runoista ja kirjoittamisesta tuli hänelle yksi tärkeä selviytymiskeino elämässä.

buf-mv- _࢜m on toivonut
tavoittavan mahdollisimman

hiekkalaatikkopyhiksiä
pidetään eri puolilla kaupunkia toiveiden mukaan.
Kutsu pyhäkoulu sinulle
sopivaan paikkaan, ajat
ja paikat löydät verkosta
www.iisalmenseurakunta.ﬁ/
pyhakoulut.
Ti 18.6. Pop up -kesäpyhäkoulu klo 9.30 Ryhmis
Nallekarhun pihamaalla,
Välimäenkuja 33.
Ke 19.6. Pop up -kesäpyhäkoulu klo 9 Peltosalmella, Leimapojan leikkipuistossa, Leimapojankatu.

monet nuoret, jotka ovat joutuneet kenties läpikäymään
samoja vaikeita asioita. Lond
toivoi myös ammattiauttajien löytävän hänen teoksensa.
Runojen kautta voi tavoittaa
nuoren ihmisen kokemuksia
aidoimmillaan.
–Ensimmäinen painos on
jo lähtenyt viimeistä kirjaa
myöten maailmalle ja nyt siitä ollaan ottamassakin toista
painosta, Marjo Lond iloitsee.

-ufoom7om valmistunut lähihoitajaksi ja on Mielenterveyden keskusliiton
vertaisohjaaja ja kokemus-

asiantuntija. Viime syksystä asti hän on toiminut
Iisalmessa Louhentuvan
nuorten aikuisten ryhmän
ohjaajana.
Kirjoittamistaan hän on
jatkanut, mutta keskittynyt toistaiseksi enemmänkin päiväkirjanomaiseen
kirjoittamiseen.
–Kirjan julkaisun jälkeen
olen käynyt paljon puhumassa kokemuksistani ja
kirjoittamisestani ja senkin
vuoksi olen pitänyt hieman
hengähdystaukoa kirjoittamisesta. Mutta runojakin
syntyy yhä.
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Iisalmen ortodoksinen seurakunta
La 15.6. klo 17 vigilia, Iisalmi ja Lapinlahti Su 16.6. klo
10 liturgia, Kristinoppileirin päätös, Iisalmi sekä Lapinlahden Kaikkien pyhien kirkon 60 vuotis- ja Lapinlahden
tiistaiseuran 70 vuotisjuhla Lapinlahdella: klo 8.30 litania ja seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien
muistopaadella ja klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, Lapinlahti. Toimittaa KP metropoliitta Arseni. Palveluksen jälkeen juhla Lapinlahden lukiolla. Tervetuloa. To 20.6. klo
18 seurakunnanvaltuuston kokous, srk-sali Iisalmi.

Tiekirkko
Kustaa Aadolﬁn kirkko
on auki tiekirkkona ajalla
11.6.–16.8. maanantaista
perjantaihin klo 10–18,
kirkko on suljettu kuitenkin juhannusaattona perjantaina 21.6.2019. Kirkon
osoite on Kirkkotie 20,
Iisalmi. Paikalla ovat aukioloaikoina kirkon oppaat.
Tervetuloa tutustumaan
kirkkoon ja kirkkomuseoon!
facebook.com/ylasavonseurakunnat
facebook.com/lähetyskirppu
Twitter: @ylasavonevl
Instagram: @ylasavonseurakunnat
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