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Marjo Lanér kirjoittaa rajuja repaleisia tarinoita vähän pieleen menneistä
elämänpoluista

Rosa Liksom, Timo K. Mukka, Elvi Sinervo, Hellevi Salminen ja Orvokki Autio ovat vaikuttaneet kirjailijoina ja runoilijoina Marjo Lanérin tapaan kuvata
elämää. Kuva: Pia Paananen
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Pia Paananen

18-vuotiaana lukiolaisena Marjo Lanér, 50, kävi kirjeenvaihtoa WSOY:n kustannustoimittaja Harri Haanpään kanssa.
Valmistumassa oli pienoisromaani, ja Haanpää ohjeisti tulevaa kirjailijaa lähettämään teoksen nuorisokirjallisuuden osastolle.
Samalla Haanpää varoitti, että nuori kirjailija pitää varansa, ettei tule tädiksi ennen kuin esikoiskirja valmistuu.

Näistä varoituksista on 32 vuotta ja nyt Marjo Lanér on täti, äiti – ja esikoiskirjailija. Huojua-novellikokoelma (Kirjokansi 2020)
on painotuore.

– Lukion jälkeen pääsin Helsingin yliopistoon ja opiskelemaan folkloristiikkaa. Jo lukiossa Amnestyn toiminnasta alkanut
kansalaisvaikuttaminen jatkui, tuli Oranssi-liike, Animalia, Kehitysmaakauppayhdistys ja Greenpeace, talonvaltauksia ja
mielenosoituksia. Ja tuli myös parisuhde, ajan myötä nelilapsinen suurperhe.

Täyteläisen vahvan elämän keskellä oma kirjoittaminen jäi; pienoisromaanin Olivetti-sähkökirjoituskoneella kirjoitetut sivut
hapertuivat, oma sanataide muuttui vaikuttamiseksi mielipideosastolla ja päiväkirjakirjoittamiseksi. 

Vasta neljä vuotta sitten, lapsien kasvettua ja äitinsä kuolemaan päättyneen usean vuoden omaishoitajuuden jälkeen,
kirjoittaminen tuli takaisin Lanérin elämään.

Perheenäidin aikataulu on edelleen tiukka. Kirjoittamishetkistä Outokummun Pohjoisahon kerrostalossa tuli suunnilleen ovi
Narniaan, tilaan ja hetkeen, jolloin hän saattoi seikkailla mielin määrin savolaisissa metsissä tai helsinkiläisissä lähiöissä.

– Elin pitkäaikaisen hoivaamisen ja hoitamisen jälkeen jonkin aikaa kirjoittamiskuplassa, oman pääni sisällä, niin paljon kuin
perheenäiti vaan voi. Käytin kaiken yhtäkkiä minulle tulleen ajan kirjoittamiseen ja siihen purin myös omaa väsymystäni, äiti-
ikävää ja suruani.



UUSIMMAT
Lumisadetta ja pöllyävää lunta: Ajokeli on huono Pohjois-Karjalassa - lunta voi sataa kymmenen senttiä Joensuun seudulla
vuorokauden aikana

10.39

Valtteri-myrskyn aiheuttama lumentulo jatkuu, mutta vähäisempänä – teillä on edelleen vaarallista ja tuulet paikoin voimakkaita
10.30

Talvimyrsky Malik riepottelee Ruotsia
10.04

Viallinen mittalaite pilasi kuulantyöntäjätähti Ryan Crouserin riemun uudesta maailmanennätyksestä
09.42

Judoka Oskari Mäkinen ylsi hopealle Portugalin huipputurnauksessa – "Sain ulosmitattua kovan harjoitusleirin hyödyn"
09.08

NÄYTÄ LISÄÄ

LUITKO JO NÄMÄ?

Kirjoittaminen on Lanérille päänsisäisten asioiden järjestämistä ja elämän tutkimista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olen tarkkailijatyyppi. Olen nähnyt vierestä monenlaisia asioita, hyviä ja pahoja, ihmetellyt ihmisten toimia ja puheita. Joku
pienikin asia tai lause voi jäädä pyörimään mieleen, ja se pitää sitten kirjoittaa järjestykseen.

Aina ei voi tietää miten irrallinen lause tai tapahtuma kirjoittamisen aikana jäsentyy, mitä sen takaa löytyvät ihmiset alkavat
kertoa

– Joskus he kertovat ilkeitä ja inhottavia asioita. Ihmisille tapahtuu tässä maailmassa välillä pahaa. Ihmiset tulevat epäreiluista
tilanteista eikä minua pelota avata ja kirjoittaa näitäkään kertomuksia.

Lanér on hionut pitkään pienoisromaanejaan novellikokoelman ohella.
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Keväällä 2020 Lanér aloitti ystävänsä pyynnöstä jakaa kirjoituksiaan blogissa. Ajan tarina -blogista tuli nopeiden, tuoreiden,
välittömien ja intensiivisten lyhyiden tekstien paikka, ja lukijoita on alkanut löytyä. Myös lukijoiden kommentit ja yksityisviestit
lämmittävät, ja erityisesti ihan vieraiden ihmisten yhteydenotot ja blogitilaukset saavat uskomaan omaan tekemiseen. 

Blogin novellit olivat ne tekstit, joista joensuulaisen Kirjokansi-kustantamon Jussi Virratvuori innostui kun Lanér tarjosi
tekstejään.

– Onhan se vähän erikoista. Olen hionut ja kirjoittanut pienoisromaanejani pitkän aikaa. Ja sitten nämä pienet lyhyet tekstit,
purskahdukset, löytävät kustantajan.

Työ pienoisromaanien parissa jatkuu myös edelleen, ehkä niillekin löytyy kustantaja ajan mittaan.

Marjo Lanér kasvoi puoluepoliittisesti aktiivisessa toimittajakodissa. Hänen isänsä Seppo Hyvärinen toimi 1970-luvulla
useammankin demarilehden päätoimittajana Kuopiossa ja Mikkelissä.

Vaikuttamisen tavat tulivat jo kotona tutuksi. Perhe tuki tyttären kansalaisaktivismia, vaikka Suomen Demokraattisen
Nuorisoliiton järjestämä Nicaraguaan menossa olevien polkupyörien korjauspaja meinasi olla liikaa.

– Kyllä se vaikutti, kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin syntyi varhain. Isä otti mukaan juttukeikoille ja näin eri puolueiden
poliitikkoja lapsesta asti. Opin ottamaan selvää ja olemaan mieltä. Ja lainasihan isä sitten kuitenkin sen Lada Nivansa, jolla pääsin
niitä polkupyöriä korjaamaan nicaragualaisten tarpeisiin. 

Ei olekaan ihme, että herkkyys havaita yhteiskunnallinen eriarvoisuus on läsnä Lanérin novellikokoelman teksteissä.

– Tarinoideni ihmiset ovat kovia kokeneita, hauraissa olosuhteissa olevia, ja pienistä iloitsevia tallaajia, joita katselen
myötätunnolla mutta samalla myös heidän sinnikkyyttään arvostaen.
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