
Fragile - särkyvää
”Miksei se vaan voi lopettaa? Jos se rakastaa mua niin miksei se vaan 
lopeta.”

Suomessa ei liene montaa lasta, joka ei olisi jossain elämänsä vaiheessa 
pahoittanut mieltään tai pelännyt aikuisen juomisen takia. 

“Mä vihaan ja kaipaan sitä. Samaan aikaan.” 

Fragile - särkyvää kertoo siitä, mistä vaietaan. 

“Mä huolehdin äidistä.”

Fragile - särkyvää käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen 
dynamiikkaa. Esitys kertoo vanhemmuuden puuttumisesta, lapsen 
turvattomuudesta ja hylätyksi tulemisen kokemuksesta. Se tuo näkyviin 
ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan alkoholin ongelmakäytön 
varjossa.

”Mulla ei ole hirveesti kavereita. Tai siis on, mutten mä näe niitä 
oikeestaan ku koulussa. Mä en viitti pyytää meille ketään.”

Esitys viestittää, että vaikeuksista voi selvitä. Pahasta olosta saa puhua. 
Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.
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Älä jää yksin!
Varjomaailma on paikka nuorille, jotka ovat huolissaan aikuisten

päihteidenkäytöstä. Tarjolla on monenlaista apua ja tukea 

• www.varjomaailma.fi

• Tietoa aikuisille: www.lasinenlapsuus.fi

Jos sinulla on ongelmia alkoholinkäytön takia,

apua tarjoavat tahot löydät kootusti Päihdelinkki.fi-sivustolta.

• www.paihdelinkki.fi/mista-apua

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa on sinulle aina aikaa. Voit soittaa, 
kirjoittaa tai chatata vuoden jokaisena päivänä. Kaikki yhteydenotot ovat 
luottamuksellisia eikä sinun tarvitse kertoa kuka olet.

• Lasten ja nuorten puhelin päivystää numerossa 116 111

• www.mll.fi/nuortennetti

http://www.lasinenlapsuus.fi/
tel:116111
http://www.mll.fi/nuortennetti

