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Marjo Lanérille kirjoittaminen on luontevin tapa sanoa
sanottavansa
TILAAJILLE
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”Hospoti pomiloi, niin se mummo jupisi, laittoi kolmella sormellaan rintaansakin ristin
merkin.” Näin kotoisan tunnelmallisesti alkaa outokumpulaisen Marjo Lanérin novelli
Hospoti. Sama mystinen termi komeilee myös tarinankertojan uunituoreen
novellikokoelman kannessa.

– Mummollani oli monia jänniä sanontoja, joista hospoti on jäänyt minulle parhaiten
mieleen. Se juontaa juurensa ortodoksiseen liturgiaan ja tarkoittaa, että Herra
armahda.

Armollisia ovat myös Lanérin novellit. Niiden kantavana teemana on ymmärrys
erilaisia ihmisiä ja vaihtelevia elämäntilanteita kohtaan. Kirjoittaja kertoo
tarkkailevansa mielellään ihmisiä ja yrittävänsä ymmärtää heidän ratkaisujaan.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA

MAINOS PÄÄTTYY

– Jokaisella meistä on oma murtumakohtansa.

Vaikeat asiat paperille
Marjo Lanér on kirjoittanut pienestä tytöstä lähtien.

– Olin kolmannella luokalla koulussa, kun opettajani huomasi, että minulta syntyy
tarinoita. Hän kannusti minua kirjoittamaan ja luki tarinoitani myös ääneen koko
luokalle.

Teini-ikäisenä ajatusten sanoittamisen tahti vain kiihtyi, sillä Lanérilla tuntui olevan
mielipide joka asiaan. 18-vuotiaana valmistui ensimmäinen käsikirjoitus.

– Sain siitä hyvää palautetta kustantajalta, mutta sitten kirjoittaminen jäi pitkäksi
aikaa.
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Äitinsä kuoleman jälkeen Lanér alkoi kirjoittaa novelleja. Kirjoittamalla hän saattoi
avata ja kuvata tuntoja, joita oman vanhemman saattohoito oli herättänyt. Syntyi
tarina toisensa perään.

– Saattohoito oli monella tapaa raskas kokemus. Mutta en sitä tahtoisi poiskaan
vaihtaa, Lanér kuvailee.

Miehensä ja ystäviensä kannustamana hän alkoi pitää blogia, jossa julkaisi
tarinoitaan.

– En ole lainkaan tekninen ihminen ja siksi vastustin ensin ajatusta blogin
pitämisestä. Mutta kun huomasin, ettei minun tarvitse kuin kirjoittaa, alkoi tarinoita
tulla. En juuri suunnittele tekstejäni etukäteen, siirrän vain ajatukseni luettavaan
muotoon.

Pian tarinoita oli kirjaksi asti. Lanérin esikoisteos Huojua ilmestyi lokakuussa ja
Hospoti seitsemän kuukautta myöhemmin.

Tarinankertoja on tallentanut myös lukuisia pitkiä novelleja, joita työstää parhaillaan.

Outoudet ja sattumukset muistiin
Marjo Lanér luonnehtii itseään ihmettelijäksi ja ympäristön aktiiviseksi tarkkailijaksi.
Tarinoitaan hän kehittelee näkemästään ja kokemastaan, isoista ja pienistä asioista.
Sanottavaa kumpuaa yhtä lailla rasismin kaltaisista yhteiskunnallisista asioista kuin
arkisista sattumuksistakin.

– Saatan nähdä kaupungilla liikkuessani jotain kaunista ja rakennan tarinan sen
ympärille, Lanér kuvailee.

Mielikuvitus onkin hänelle tärkeä työkalu.

– Toisinaan kuvittelen, mitä seuraisi, jos tapahtuisi jotain todella kummallista. Jos
esimerkiksi susi kävelisi vastaan tai ihminen voisi hypätä taulun sisälle. Kutsun tätä
oudon näkemiseksi.

Lanér on lukenut paljon lapsesta lähtien, ja hän viihtyy erityisesti proosan äärellä.
Kirjoittamisen ollessa intensiivisessä vaiheessa hän ei kuitenkaan kirjaan tartu.

– En halua vertautua muihin kirjoittajiin. Olisi ikävä huomata, että jokin lause onkin jo
sanottu tai tarina kerrottu.

Ajatuksensa Lanér kirjaa muistiin mahdollisimman nopeasti. Koskaan kun ei voi
tietää, milloin kiehtova tarina tai oivallinen lause valtaa mielen.

– Minulla on aina yöpöydällä paperia ja kynä siltä varalta, että hyvä idea juolahtaa
mieleen juuri, kun olen nukahtamaisillani.
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