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Enkö minä riitä?
Matka minuksi. Elokuvateatte-
reissa.

Elli kärsii anoreksiasta, joka on
paranemaan päin. Niinpä hän
haluaa lopettaa pro-anoreksia
-blogin pitämisen. Hän suunnit-
telee paluuta pitkältä sairauslo-
mella tekaisifl fiopisto-opi:r-
tojen pariin. Elli huomaa, että
luurangonlaihan kropan esitte-
ly blogissa on oikeastaan ylläpi-
tänyt sairautta.

Muotibloggaaja Juulialla on
paljon seuraajia, mutta uusien
ihmisten kohtaaminen livenä ei
tunnu mukavalta. Omalla koti-
sohvalla läppiiriq kanssa löhöä-
minen ja itsen ympärillä pyöri-
minen on yksinäistä, mutta hel-
pompaa kuin seurassa oleminen.
Blogin pitäminen ja yhä täydel-

lisempien kuvien ottamilen r.ie

suureD osan Juulian ajasta
Masennuksestaan ja itsein-

hostaan bloggaava Laura yli-
kontrolloi itseään. Ruokakau-
pasta on vaikea ostaa mitään,
koska liihes kaikki on epäterveel-
listä. Lawa käy terapiassa, mut-
ta mierrii ulkom:ille muuttoa-

Mina Iarmon O$aema kss-
kettava dokumenttielokuva
Matka minuksi seuraa närä kol-
mea pari\,rnppistä naista. Heitä
yhdistävät omasta elämästä ker-
tovat blogit ja kamppailu oman
mielen ja yhteiskunnan vaati-
musten kanssa. Riittämättöm1y-
den tunteet vaivaavat, kun aina
pitäisi olla enemmän kuin on.

Itsensä h1väksyninen alkaa
kuitenkin pikkuhilj aa.

Nina Riutta

Atti Jukotan tarina. Kansallis-
teatterin Willensaunassa.

Yksinhuoltaja Alli Jukola kat-
selee Willensaunan näyttämöl-
lä seitsemää poikaansa jostain
tuolta taivaasta: Siellä.ne julli-
kat wittävät saada elämänsä syr'-

jästä kiinni. Tiukkaa nä1,ttää te-
kevän.

Tässä kuoleman jälkeisessä ti-
lassa äidin konkreettinen huo-
lehtiminen on jo päättyrryt, mut-
ta rakkaus, muistot ja välittämi-
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Etli suunnittelee patuuta opintojen pariin.

Juulia btoggaa muodista. Laura tahtoisi ulkomaille.

Niin se elämävaan r
: nen jatkuvat niin kuin ennenkin.

, Paula Siimeksen Alli Jukola
, on verevä nainen, sellainen jo-
i ka tunnustaa mitään katumat-
, ta eläneensä. Miehiä tuli ja läh-
: ti. Oli Juho Jukola, yhden illan
: ilo fumelo ja elämän suuri rak-

rakkaita olivat kaikki. Sitten tu-
livat sairaus ja kuolema.

Mika Myllyaho j a Taina West
ovat dramatisoineet Riina Ka-
taj avuoren Wez Ia Miinnist ö -r o -

kaus Ben. Tulivat pojat - niin i työskenne)
omat kuin omiksi otetut. Yhtä , sessä Allisr


