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Simopekka Virkkula
MeeriUtti, kuva
Aamulehti

* Ohjaaja Mina Laamolla on rer-
veisiä merkillisestä paikasta - ny-

Suorita, menesty, ole
kaunis ja langanlaiha!
= Dokumenffiohjaajalulina Laamo löysi nuorten naisten anoreksia- ja
masennusblogeista aikamme ytimen. Vain täydellisyys riittää - ehkå.

§ajasta. Uusi tekniikka, sosiaali-
nen media, esirystalous....

Tornado pyyhkii vanhaa maail-
maa sellaisella voimalla, etteivät
sosiologien analyysit pysy perässä.

Mina Laamontuore dokument-

tielokuva Matka minuksi tarraa
kiinni puhurin pyörittämästä ai-
kakaudestaja katsoo sitä syvåil-
Ie - aina silmien pohjiin saakka.

Laamon elokuva §s1y, mitä suo-
malaisille nuorille naisille tapah-

tuujuuri nyt.
Vastaus ei riemastuta.

MUUTOKSEN myrskytuule
ta kertoo jotakin sekin, et
36-vuotias ohjaaja sanoo edu



JOENSUULAINEN ELLI piti pro-anoreksia-blogia. Hän lopetti bloginsa,
kun painoi 55 kiloa, eikä enää pysynyt pystyssä.

vaa teemaa: muotia, masennusta
ja anoreksian ihannointia.

DOKUMENTTN n2ihneitä yhdistä ih-
metys. Kuinkaohjaaja on rakenta-
nut luottamuksen kuvattaviinsa,
päässyt niin låihelle, henkäyksen
päZihän - jopa terapiaistuntoihin
ja herkkiin hetkiin keittiön pöy-
dän ääreen?

Vastaus koostuu pienistä asiois-
ta. Yksi selitys on kerryrt tekniik-
ka. Laarno eipamahtanut nuorten
naisten koteihin isojen kuvausryh-
mien kanssa. Tlrtustuminen aloi-
tettiin tunnustellen, pelkän nau-
hurin kanssa.

Vaikutusta oli myös ohjaajan
asenteella. Hän ei tyrlcyttänyt
ratkaisuj a kuvattavien elämään,
ei tekeytynyt paremmintietäj ?iksi.

Kahden vuoden kuvauksista kas-
voi ystävyys.

- Dokumentaristin.ammatti on
ihana. Saa tutustua ihmisiin, joita
ei muuten koskaan tapaisi.

-Matka minulcsi -elokuva antoi
minulle melkein kuin kolme uutta
pikkusiskoa, MinaLaamo sanoo ja
näyttä hetken onnelliselta.

ILME MUUTTUU,kun håin alkaa lis-
tata tietoja nuorten naisten pa-
hoinvoinnista.

Samalla kun itsemurhat Suo-
messa vähenevät, nuorten nais-
ten itsemurhat lisäåintyvät.

Karmeampia tilastolukuja löytyy
vain kolmesta maasta: Japanista,
Etelä-Koreasta j a Kazakstanista.

-Nuoften miesten pahoivointi
tiedetäåin j a huomataan. Nuorten
naisten tilanne on jäänyt piiloon.

Mina Laamo löytää syyt ajasta
ja asenteista.

Vaatimukset ovat niin kovat, et-
tei niitä kukaan pysty täyttämåiiin.
Koko elämåin pitäisi olla paketissa
j o parikymppisenä: opintopaikka,
itsenäinen asuminen, parisuhde,
ystäväpiiri...

Kun maailmaa ei voi muuttaa,
kontrolli kåiiintyy omaan vartaloon.

Mina Laamo kuuntelee kauhulla
vaatimuksia välivuosien välttämi-
sestä ja nopeasta valmistumisesta.

-Nuorilla pitää olla aikaa.kuljes-
kella, haeskella omaa minää, ottaa
rennosti.

Dokumentin tekeminen palj asti,
miten vaikeaa mielenterveyson-
gelmiin on saada hoitoa.

- Eivät nuoret syrj äydy. ltimä yh-
teiskunta sy{ äyttää heidät.

O Matka minuksi Tampereen elo-
kuvajuhlien kotimaisessa kilpailussa
Plevna 2:ssa tänään kello 18. Eloku-
va tulee teatterilevitykseen 24.4.

tavansa mennyttä maailmaa.
-Minä olen vielä tullut kotiin ja
kysynyt, onko kukaan soittanut -
siis lankapuhelimeen, Mina Laa-
mo nauraa.

Matka minuksi -dokumentin pa-

rikymppiset Laura, Elli ja Juulia
elävät verkossa ja pitävät blogia,
jakavat arkensa, ovat esillä.

Heidän postauksensa edustavat
Laamon havaintoj en mukaan nuor-
ten naisten blogien kolmeajohta-

-+

TAMPERE täyttyy tällä vä
lenkaan ole elokuvajuhlien
va Soivio (vas.) Miinanaftr

Kunnian
ystdvällt
Lyhytelokuva Dyykk
vuoro on omistettu f
Maasolan muistolle.

Nina Lehtinen
Aamulehti

& Kutsuvierasj oulifto Pler
hiljentyytiinään Miina M
lan ja Kaisa Mattilan kå
joittaman ja Tommi Lq
ohj aaman lyhytelokuvan
kfuuoro ääressä.

r4-minuuttin en D jryl*i
on Sinkkueliimiiii-tyyline
media naisystävyksistii,
joogaavat, käyvät sushilla
nilasillisella, puhuvat mie
seksistä ja haaveistaan. Kr

liihtevät dlykkaamaan.
Elokuva sai alkunsa l

Maasolan ideasta. Ma
pyysi ystäväänsä Kaisa tr

laa käsikirj oittamaan kar
lyhytelokuvaa.

- Olen tehnyt teatteria
ta en käsikirjoittanut eld

Vedonlyöiät
uskovat Suomer
viisumenestyks
ffi Vedonlyöj ät uskovat Su

euroviisuedustaj an PerttJ
kan Nimipåiivien mahdoll
siin viisulavalla.

Aina mun pitää -kapp
vedonlyöntiyhtiö Unibeti
kaan viisujen kakkowoi
suosikki Italian Il Volo
Grande amore -balladi
keen.

Yhtye saa Unibetiltä eu

suvoitolle tällä hetkellä k
men 4. Ennakkosuosikki I
kerroin on 2,5.

Euroviisut j iirjestetää
vallassa Wienissä 19.-23 t
kuuta. Pertti Kurikan Nir


