
Marjo Lanér piti sisäisen kirjailijansa
piilossa vuosikymmenet: ”Ihmettelen,
miten onnistuin siinä”

Kirsi Haapamatti
10.01.2023

Kuva: Marjo Lanér

HENKILÖ | Marjo Lanér on julkaissut nyt viisikymppisenä viisi kirjaa parin vuoden sisään.
Parhaillaan hän on viimeistelemässä kuudetta käsikirjoitustaan.

”Koen, että kirjoittamisen kautta olen löytänyt kateissa olevan itseni. Olen ikään kuin himmaillut
koko elämäni tähän asti.”

Kirsi Haapamatti, teksti

Teini-ikäisenä Marjo Lanér kirjoitti paljon. Kanavana olivat mielipidekirjoitukset. Hän kirjoitti melkeinpä viikottain
Helsingin Sanomien 1980- ja 1990-luvuilla suositulle Nuorten horisontti -palstalle ja myös muihin lehtiin. Erityisesti eläin- ja
ihmisoikeusasiat olivat nuoren kirjoittajan sydäntä lähellä.

– Minulla oli mielipide vähän joka asiaan, olin sellainen vaihtoehtonuori. 
Kirjoitusintoa riitti myös fiktioon. Marjo Lanér oli vasta 17-vuotias, kun hän kirjoitti ensimmäisen
romaanikäsikirjoituksensa. Sen hän lähetti isoon kustantamoon, josta saikin kannustavaa palautetta ja parannusehdotuksia
tekstiin. Sitten tapahtui jotain, joka jäädytti kirjoittajantyöt ja kirjailijanuran vuosikymmeniksi.

– Ei mitään dramaattista, kaikki muut asiat elämässä vain veivät ajan ja tilan. 
Lanér lähti opiskelemaan kulttuurintutkimusta ja folkloristiikkaa, perusti perheen ja jäi erityislapsen omaishoitajaksi.
Kirjoittaminen jäi, eikä nuortenromaania koskaan julkaistu.

Nyt, viisikymppisenä, Lanér on julkaissut parin vuoden sisällä viisi kirjaa. Parhaillaan hän on viimeistelemässä kuudetta
käsikirjoitustaan. Hän kuulostaa aidosti hämmästelevän itseään. Miten hän onkin kyennyt kätkemään kirjailijaminänsä
kaikilta, myös itseltään, niin pitkään?

– Tuntuuhan se tosi oudolta, että olen tätä sisälläni pitänyt. Koen, että kirjoittamisen kautta olen löytänyt kateissa olevan
itseni. Olen ikään kuin himmaillut koko elämäni tähän asti.

Marjo Lanér ja uusin teoksensa, syyskuussa 2022 ilmestynyt Rikkonaisia. Kuvat: Marjo Lanér / Kirjokansi

* *

Marjo Lanér palasi fiktion kirjoittamisen pariin, kun hänen äitinsä kuoli. Läheisen menettäminen avasi jotain Lanérin sisällä.

Kirjoittaminen on hänelle voimallinen kokemus. Kirjoittajana Lanér kuuluu heihin, jotka vain istuvat alas ja kirjoittavat,
ilman sen tietoisempaa etukäteissuunnittelua. Mieleen tulee kuvia, jotka kirjoitetaan ylös. Hän kuvaa tekeillä olevan tarinan
olevan kuin rinnakkaismaailma, joka on läsnä päivin ja öin.

– Välillä fiktiivisillä henkilöillä on niin paljon asiaa, että se häiritsee arkisia touhuja. Kirjoittamiskokemus on intensiivinen.

 

Tuoreimmat
Marjo Lanér piti sisäisen
kirjailijansa piilossa
vuosikymmenet: ”Ihmettelen,
miten onnistuin siinä” 10.01.2023

Parasta juuri nyt (10.1.2023):
Jumittava tekniikka, tekoälytaide,
We Own This City, The Power of the
Dog 10.01.2023

Irma Vep -tv-sarja oli yksi vuoden
2022 kohokohdista ja on synti, ettei
se saanut laajempaa huomiota
09.01.2023

Parasta juuri nyt (9.1.2023):
Hiljainen paraati, Florence + the
Machine, Talvinen matka,
veriappelsiinit, Lautapelaamaan
09.01.2023

Vaikka maailma voi olla katala,
hyvyys voitti aina – Kiltit
lastenlehdet Postimuseon
näyttelyssä 09.01.2023

Luetuimmat
Jeanne Dielman valittiin juuri
maailman parhaaksi elokuvaksi – ja
nyt sen näkee vihdoin Suomen
valkokankailla

Kaikkein kauneinta ja kauheinta on
lapsuus – Munkkivuori-televisiosarja
on mestariteos

Vuoden 2022 erinomaiset #4: 42
teatteri-, tanssi-, ooppera- ja
sirkusesitystä

Tampere 240 vuotta – kaupunki
kymmenessä kuvassa

Vuoden 2022 erinomaiset #5: 64
näyttelyä ja taidetapahtumaa

2

https://kulttuuritoimitus.fi/author/kirsihaapamatti/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/artikkelit-henkilot/marjo-laner-piti-sisaisen-kirjailijansa-piilossa-vuosikymmenet-ihmettelen-miten-onnistuin-siina/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit-kolumnit/kolumnit-parasta-juuri-nyt/parasta-juuri-nyt-10-1-2023-jumittava-tekniikka-tekoalytaide-we-own-this-city-the-power-of-the-dog/
https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-televisio/irma-vep-tv-sarja-oli-yksi-vuoden-2022-kohokohdista-ja-on-synti-ettei-se-saanut-laajempaa-huomiota/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit-kolumnit/kolumnit-parasta-juuri-nyt/parasta-juuri-nyt-9-1-2023-hiljainen-paraati-florence-the-machine-talvinen-matka-veriappelsiinit-lautapelaamaan/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/artikkelit-museot/vaikka-maailma-voi-olla-katala-hyvyys-voitti-aina-kiltit-lastenlehdet-postimuseon-nayttelyssa/
https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-elokuva/jeanne-dielman-valittiin-juuri-maailman-parhaaksi-elokuvaksi-ja-nyt-sen-nakee-vihdoin-suomen-valkokankailla/
https://kulttuuritoimitus.fi/kritiikit/kritiikit-televisio/kaikkein-kauneinta-ja-kauheinta-on-lapsuus-munkkivuori-televisiosarja-on-mestariteos/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/vuoden-2022-erinomaiset/vuoden-2022-erinomaiset-4-42-teatteri-tanssi-ooppera-ja-sirkusesitysta/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/taiteelliset/tampere-240-vuotta-kaupunki-kymmenessa-kuvassa/
https://kulttuuritoimitus.fi/artikkelit/vuoden-2022-erinomaiset/vuoden-2022-erinomaiset-5-64-nayttelya-ja-taidetapahtumaa/
mailto:?body=https%3A%2F%2Fkulttuuritoimitus.fi%2Fartikkelit%2Fartikkelit-henkilot%2Fmarjo-laner-piti-sisaisen-kirjailijansa-piilossa-vuosikymmenet-ihmettelen-miten-onnistuin-siina%2F


Kirjailija sanoo kirjoittamisen olevan myös tärkeää omalle hyvinvoinnille, kuin itseterapiaa. Hän kertoo sairastaneensa
masennusta. Tuoreimmassa Rikkonaisia-teoksessa (Kirjokansi, 2022) on ammennettu osin omista kokemuksista – Lanérin
äidin saattohoidosta.

Lanér kirjoittaa mielellään ihmisistä, jotka ovat valtavirrasta erillään, yksinäisiä, hiljaisia hahmoja. Sellaisten ihmisten äänen
hän kirjailijana kuulee. Nyt näppäimistöllä on tarina ihmisestä, joka haluaa elää irrallaan yhteiskunnasta. Lanér toteaa
itsekin olevansa erakkomainen, muista eristäytyvä introvertti, mutta kirjailijuuden myötä hän on opetellut kohtaamaan
ihmisiä enemmän.

– Jonkin verran on ollut esiintymisiä ja tapaamisia tapahtumissa, ja ne ovat olleet mukavia. On ollut kiinnostavaa jutella niin
lukijoiden kuin muiden kirjoittavien ihmisten kanssa. Olen hiljalleen alkanut kääntyä itsestäni myös ulospäin. En kuitenkaan
nauti itseni esille tuomisesta.

* *

Marjo Lanérin novellikokoelmat Huojua (2020), Hospoti (2021) ja Oletetut (2022) julkaisi Kirjokansi, samoin tuoreimman
Rikotut-teoksen (2022). Pahaksitekijä-pienoisromaanin (2021) julkaisija on Kustannusosakeyhtiö Hai. Pienkustantajien
kelkassa Lanér on kokenut olevansa juuri oikeassa paikassa.

– Olen saanut olla mukana kaikessa, myös kansien valinnassa ja takakansitekstien laatimisessa. Juuri niin sen pitääkin olla,
minulle on tärkeää, että kirja on sen näköinen kuin ajattelinkin, hän kertoo.

– Olen minä lähettänyt käsikirjoituksiani isoillekin. Olen kärsimätön ihminen, en ole jaksanut odottaa, kun vastauksen
saaminen kestää kuukausia.

Marjo Lanér ei ole osallistunut kirjoittajakoulutuksiin eikä kuulu kirjoittajaryhmiin, mutta verkostossa on silti riittävästi
esilukijoita ja palautteen antajia. Esilukijoiksi hän mainitsee muun muassa eläköityneen teatteriohjaaja Hannele
Rubinsteinin sekä omat, aikuiset tyttärensä.

Koko elämänsä paljon lukenut Marjo Lanér sanoo oman kirjoittamisen syövän aikaa ja haluja lukemiselta. Kirjoittaessa sitä
pelkää, että tulee ottaneeksi vaikutteita muista.

– Kun lukee paljon muita, tulee myös sellainen olo, että kaikki on jo sanottu. Sillä tavalla lukeminen häiritsee omaa
kirjoittamista.

Lempikirjailijoikseen hän mainitsee Rosa Liksomin, Timo K. Mukan, Aulikki Oksasen ja Elvi Sinervon.

Elantoa kirjailijantyö ei tuo, näinhän asianlaita on liki jokaisella kirjailijalla Suomessa. Outokummussa asuva Marjo Lanér on
hakenut kirjoittaja-apurahoja, mutta toistaiseksi tuloksetta. Hän on erityislapsensa omaishoitaja ja kirjoittaa pääasiassa, kun
lapsi on koulussa. Hän myös kirjoittaa freelancerina paikallislehteen.

Entä mitä tapahtui sille nuortenromaanikäsikirjoitukselle, joka vuosikymmeniä sitten sai vaaleanvihreää valoa
kustantajalta? Teksti ei mennyt hukkaan, sillä Marjo Lanér on käyttänyt siitä soveltuvia osia tuoreimman Rikkonaisia-
teoksensa Puolet musta -tarinaan.

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua
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Minna Eloranta esittäytyy näyttelyssä
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Päivi Vasara | 20.12.2022

KUVATAIDE | Tamperelainen kuvataiteilija ja
yhteisötaiteilija Minna Eloranta on ”istunut”
tussipiirrostensa päällä kaksikymmentä vuotta.
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Juha Elomäki viettää usein
työpäivänsä mielipuuhassaan
elokuvia katsellen – Pirkanmaan
elokuvakeskus 40 vuotta
Päivi Vasara | 07.12.2022

HENKILÖ | Pirkanmaan elokuvakeskus on jo 1980-
luvun alusta edistänyt elokuvakulttuurin asiaa.
Elokuvan lumous pitää yhä vallassaan Niagaran
teatterinhoitajaa Juha Elomäkeä.
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Tampere-talo juhlisti syksyllä
valotaiteilija Mikki Kunttua – nyt
odottaa Nokia Arenan
Lumikuningatar
Irmeli Heliö | 13.12.2022

HENKILÖ | Syksyn festivaali toi esille Mikki Kuntun
mittavan uran valotaiteilijana ja visualistina.
Vuodenvaihteessa Nokia Arenalla nähdään
Lumikuningatar Kuntun visualisoimana.
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Kuvataiteilija Anne Tompuri ja
äärimmäiset kontrastit:
”Mustavalkoisuus siirtää tunteen
teokseen”
Aija Käkelä-Laine | 03.12.2022

HENKILÖ | Anne Tompuri tunnetaan tinkimättömänä
kuvataiteilijana. Lappeenrannan taidemuseossa
hänellä on esillä retrospektiivinen näyttely.

LUE LISÄÄ
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