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ETUSIVU UUTISET MIELIPIDE

Marjo Lanér tuo esiin unohdettujen ja vähäväkisten
ääntä - uusin teos niputtaa yhteen kaksi
pienoisromaania

Marjo Lanér kertoo, että osittain hänen kirjoittamisensa on itsekästä terapiaa, mutta samalla hänen
kirjansa ovat hyvin yhteiskunnallisia. Mitään kovin kevyttä luettavaa ne eivät ole. Kuva: Pasi Huttunen

05:18

Pasi Huttunen

JAA

Usein puhutaan, että Suomessa ei ole enää työväenkirjallisuutta, mutta on täällä esimerkiksi
outokumpulainen Marjo Lanér.

https://www.outokummunseutu.fi/
https://www.outokummunseutu.fi/uutiset
https://www.outokummunseutu.fi/mielipidekirjoitus
https://www.outokummunseutu.fi/


27.12.2022 13.41 Marjo Lanér tuo esiin unohdettujen ja vähäväkisten ääntä - uusin teos niputtaa yhteen kaksi pienoisromaania

https://www.outokummunseutu.fi/haastattelu/marjo-lanér-tuo-esiin-unohdettujen-ja-vähäväkisten-ääntä-uusin-teos-niputtaa-yhteen-kaksi-pienoisro… 2/7

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) on kuvannut syitä huoleen työväenkirjallisuuden
puutteesta hyvin: ”Elämme edelleen luokkayhteiskunnassa, ehkä tänään jopa hieman
enemmän kuin eilen. Ja kuten ennenkin, on eri ryhmiin liitetyillä mielikuvilla ja heistä
kerrotuilla tarinoilla tärkeä rooli luokkavallan uusintamisessa.”

Lanér ottaa teoksillaan osaa tähän keskusteluun siitä, kuka yhteiskunnassa näkyy ja millä
tavalla.

Marjo Lanér

Vaikka esimerkiksi koulussa ilmaiset huolta, niin ei se hätä
tule välttämättä kohdatuksi.

Hänen pienet tarinansa unohdettujen arjesta eivät julista, kauhistele tai kosiskele lukijaa, ja
ovat siksi fiktionakin niin todistusvoimaisia. Lanérin teokset ovat tiiviitä ja välillä melkein
liiankin riipaisevia. Tuorein teos on Rikkonaisia (Kirjokansi, 2022), johon on niputettu kaksi
hyvin erilaista, mutta silti toisilleen läheistä pienoisromaania Puolet musta ja Kadonneet.

– Molemmissa on äiti ja tytär pääosissa ja molemmissa mielenterveys reistaa. Ne vain sopi
sitten niin hyvin yhteen ja Jussillekin (kustantaja Kirjokannen Jussi Virratvuori) se meni
läpi, Lanér sanoo.

Kirjat oli pakko kirjoittaa

Hän kertoo, että nämä kirjat oli tavallaan pakko kirjoittaa. Hänen tyttärensä lukiossa
tapahtunut itsemurhatapaus palautti mieleen synkät muistot oman serkun itsemurhasta, vaikka
kirjassa ei siitä tapauksesta puhuta.

– Ei Kadonneissa ole mitään siitä serkun tapauksesta, mutta se asia oli sellainen kivi
simpukassa, josta oli pakko kehittää helmi. Miten ihmiset päätyvät niin lopulliseen
ratkaisuun, hän kertoo ja jatkaa,

– Rupesin vain kirjoittamaan ja siitähän tulikin lopulta yhtä paljon itsemurhan tehneen nuoren
vanhemman tarina. Olen lapsena joskus itsekin kyläillyt kodeissa, joissa on todella
kummallinen tunnelma kun vanhemmalla on mielenterveysongelma. Se tilanne voi olla
todella vaikea ja raskas. Nuoren voi olla vaikea käsittää niitä vanhemman harhoja. Tilanne
voi mennä niin tukalaksi, että ei jaksa enää.

Marjo Lanér

Voin luvata, että tarinoissa on toiveikas loppu. En halua
masentaa ketään.



27.12.2022 13.41 Marjo Lanér tuo esiin unohdettujen ja vähäväkisten ääntä - uusin teos niputtaa yhteen kaksi pienoisromaania

https://www.outokummunseutu.fi/haastattelu/marjo-lanér-tuo-esiin-unohdettujen-ja-vähäväkisten-ääntä-uusin-teos-niputtaa-yhteen-kaksi-pienoisro… 3/7

Lava joulukuntoon talkoohengellä – "Joka aamu tässä näkee
porukkaa nauttimassa jouluisesta tunnelmasta"

Toista tarinaa, Puolet musta hän alkoi kirjoittaa oikeastaan jo 18-vuotiaana. Silloin se oli
pitkä nuorisoromaani, jonka julkaiseminen WSOY:n kustantamana lopulta jäi.

Tarina nuoruuden matkahaaveineen ja kipukohtineen kulki sitkeästi mukana läpi
vuosikymmenten. Omat kokemukset eivät ole kyseessä.

– Kun olin saattohoitanut äitini ja sitä piti purkaa paperille, niin huomasin, että se sopii hyvin
yhteen sen nuoruuden tekstin kanssa. Yhdistin siihen oman äitini syöpätarinan ja itkeä
vollotin ihan hirveästi kun kirjoitin.

Yhteiskunta vuotaa kuin seula

Metsissä liikkuessa ajatukset hahmottuvat ja ideat pulppuavat. Sieni- ja marjaretkillään hän
tuo luonnontuotteiden lisäksi takaisin hioituneita tarina-aihioita.

Hän toteaa, että osittain hänen kirjoittamisessaan on kyse itsekkäästä terapiakirjoittamisesta,
mutta ei kiistä kirjojen perinpohjaista yhteiskunnallisuutta.

LUE LISÄÄ "Olen nähnyt niin paljon näitä reunoilla heiluvia heppuja" - Marjo Lanér
antaa novelleissaan äänen niille, joita ei muuten kuulla

Hänen tarinoissaan tulevat näkyviksi yhteiskunnan turvaverkoissa ammottavat aukot ja niiden
läpi putoamisen seuraukset.

– Vaikka meillä on hyvinvointiyhteiskunta, niin se paikoitellen vuotaa kuin seula. Vaikka
esimerkiksi koulussa ilmaiset huolta, niin ei se hätä tule välttämättä kohdatuksi. Tiedän
ihmisiä, joilla on vakavia ongelmia ja ne käy akuuttina osastolla vähän aikaa, mutta se jää
sitten siihen. Nyt vielä pandemian ja sodan takia ahdistuneisuus on lisääntynyt hirveästi.
Näistä olisi tärkeää puhua.

Hän lisää, että on luettanut kirjojaan etukäteen ystävillään sosiaali- ja terveysalalla.

– Välillä pelottaa, että loukkaan ihmisiä. Haluan, että näitä asioita kokenut pystyy
samaistumaan.

Lanérin kirjat eivät ole kevyttä viihdettä sen enempää lukijalle kuin kirjoittajallekaan.
Lanérille tuleva palaute kertoo, että jollakin tapaa puhdistavia ja helpottavia ne voivat silti
olla.

– Voin luvata, että tarinoissa on toiveikas loppu. En halua masentaa ketään, hän toteaa.
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