
ohjaaja Mina Laamon dokumentti seuraa kolmea parikymppis-

tä bloggaajaa. Suosittu muotibloggaaja Juulia myöntää olevansa

ujo ja kärttava nsa sosiaalisia kontakteja, syÖm ishäi riötä sai rasta-

nut Elli paliastaa poistaneensa itseinholla täytetyn bloginsa ja ma-

sennukseen liittyvää blogia pitävä Laura kertoo pakkomielteisestä

suhteestaan ruokaan. Rauhallisella ja maalailevalla otteella etene-

vä dokumentti päästää tytÖt ääneen ja piirtää heistä henkilökuvaa.

Ohjaaja on päässyt hämmäs§ttävän lähelle tyttÖjä, jolloin pari-

kymppisten mieltä painava epävarmuus välittyy katsojalle raadolli-

sen suoraan. Dokumentti keskittyy niin vahvasti tyttÖjen tajunnan-

virtaan, että varsinaisen bloggaamisen tarkastelu jää harmillisen vä-

häiseksi. 0: Mina Laamo. (Suomi 2014) 75 min. lK
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ina Laamon Matka minuksi
-dokumentti seuraa kolmea
parikymppistä bloggaria.

Sosiaalisia kontakteja ujosteleva
Juulia pitää muoti- ia lifestyleblo-
gia, neuroottisesti ruokaan suh-
tautuva Laura purkaa ahdistusta
masennusblogiinsa ja syÖmishäi-
riöstä toipuva Elli kertoo pitäneen-

sä anoreksiablogia.
Mina kertoo ajatuksen omasta do-

kumenttielokuvasta heränneen hä-

nen setailtuaan blogeia toista elo-

kuvaa varten.

- l\4inua hämmensi se, miltä nuor-

ten naisten elämä näYttää blogien
perusteella, että nämäkö ovat vaih-

toehdot olla nuori nainen" Aloin miet-

tiä, minkälainen kuva yhteiskunnan-

nastamme ja ajastamme blogien
kautta välittyy.

Minalle oli tärkeää, että doku-
mentti ei kerro vain bloggaamisesta.

- Hyvässä elokuvassa on aina
pintataso ja syvätaso. Elokuvassani

blogit edustavat pintatasoa, ja syvä-

tasoa on sen pohdinta, mistä monia
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vaivaava riittämättömyyden tunne
oikein kumpuaa, Mina täsmentää.

Bloggarit vaikuttivat
lopputulokseen
Dokumentin bloggaajat eivät va-

likoituneet projektiin sattumalta,
vaan Mina oli lukenut heidän blo-
gejaan paljon.

- Sen täytyy olla jokin henkilö-
kohtainen syy, miksi juuri heidän

bloginsa puhuttelivat minua, mut-

ta tiesin aika noPeasti, että ha-

luan juuri heidät.
Vaikka tytöt suostuivat dokument-

tiin melko helposti, ei kameroita voi-

nut kuitenkaan heti viedä heidän

koteihinsa.

- Kyse on isosta Projektista, jo-

ka kestää vuosia. Ei siinä riitä, et-

tä käydään vain kahvilla. vaan myös

heidän piti saada tutustua minuun.

Mina selittää.
Matka minuksi vie katsojan lähel-

le bloggaajia, ja tytÖt kertovat avoi-

mesti tunteistaan. Minan mukaan

hän ei käyttänyt mltäån erityisiä kik-

koja saadakseen tytöt avautumaan.

- Kyse on siitä, miten YliPäätään
suhtautuu ihmisiin. Kaikilla on tar
ve tulla kuulluiksi ilmar r'tään ar-

vottamista. Elokuvantekiiänä tehtä-

väni oli olla rinnalla kulkija.
Mina ei pyrkinytkään ohlailemaan

tyttöjä, vaan antoi heidän vaikuttaa
elokuvan kulkuun.

- Minulle oli tärkeää, että he voi-

vat itse vaikuttaa siihen, mitä ku-

vataan ja miten kuvataan. Puhuim-

me kohtauksista etukäteen, joten

emme vain seurailleet heltä kame-

ran kanssa.
Mina painottaa, eitå dokumenttla

tehdessä elokuvaa ei kannata hai-

lita liikaa, koska prosessina doku-

mentti elää jatkuvasti.

- En voivaikuttaa siihen, mitä elä-

mä tarjoaa tai mitä tilanteessa ta-
pahtuu. Toivoisin elokuvanikin he-

rättävän ajatuksen, että kaikkea ei

voi hallita, vaan pitää yrittää löytää

tasapaino hallinnan ja elåmän kes-

keneräisyyden väliltå.

Kauhisteleminen on tekoPYhää
Blogit ovat herättäneet paljon kes-

kustelua, ja bloggaamista on kriti-
soitu narsistiseksi. Mina näkee blo-

geissa kuitenkin Paljon hyvää.

- On tekoPYhäå kauhistella rhm;-

siä, jotka Pitävät itsestä ä^ ':"-:'
via blogeja. (osLa -= ':' ': ' :
meistä on Facecco.-: ,:3s- '-'
romme elänräs:ä-*:

lltnar - -- ae' ^-:- : : :-q: Seai-

tavat n-r!ös :a'lc-.3 --aer alustan
itseilmais- s -å --!.:e den käsitte-
lemise le.

- Ei -s;c. että mikään asia täs-
sä r:aailmassa on parantunut vai-

l{e t€F-ä; a. mutta silti ihmiset yrittä-

r,ät piilorella pahaa oloaan. Elokuvan

esittämisen jälkeen moni on tullut
puhumaan minulle esimerkiksi ma-

sennuksestaan, mlkä mielestäni ker-

too siitä, että monilla on tarve PU-

hua enemmän, mutta sosiaalinen
pelko estää sen.

Teksti lda Kankaanpää ida.kankaanpaa@allerfi

Kuva Mika Pollari
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