Koukussa
"Olen verkon silmassa kala ... "
Tama Uuno Kailaan run~ teki
minuun - kuten varmaan moneen
muuhunkin - joskus kouluaikoina valtavan vaikutuksen.
Vaikka en runon riimeja enaa
tarkkaan muistakaan, se viesti
kovasta kohtalosta, verkkoon
jaamisesta.
Kirurgi, ortopedi Antti Heikkilan kirjoittama, pari vuotta sitten ilmestynyt teos "Riippuvuus
- valheiden verkko" kertoo myos
vaikuttavalla tavalla koukkuun
jaamisesta.
Ei olltit sattuma, etta valitsin
sen kesalomakirjakseni, toiseen
kertaan luettavaksi.
Teksti kertoo selkein sanoin
siita, kuinka helppoa on retkahtaa riippuvaiseksi erilaisista
nautintoaineista.
Heikkilan mukaan kahvi- ja
tupakkatauot ovat todellisuudessa hetkia huumeannoksen ottamiseksi. Riippuvuudesta puhuttaessa ajattelemme kuitenkin
yleensa lain huumeiksi ma~ritte
lemia aineita ja alkoholia.
Heikkila menee viela paljon
pidemmalle. Han avaa silmamme
huomaamaan myos muut riippuvuutemme, joita tulemme harvoin edes ajatelleeksi. Kirjasta
loytyy erinomaisia esimerkkeja
sJksuaalityonarkomaniasta,
riippuvuudesta, rahan vallasta ja
pelihimosta.

tu~ mukanaan

"morkkiksen", joka voi pakottaa lenkille vaikka
keskella yota.
Ainoa hyva puoli hOlkkaharrastuksessa lienee se, etta se - ainakin viela - koetaan monin verroin hyodyllisemmaksi kuin esimerkiksi kaljan j'uonti.
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Suomalaisten
kulinaariset
nautinnot saavat Heikkilalta ehka kaikkein selvasanaisimmin
kyytia.
"Ei tarvitse katsoa kuin yhden
illan televisiomainokset, niin alkaa epailla, etta syominen on elaman keskeisin asia" .
Mainosten luoma maailma on
kuitenkin vastoin luonnonlakeja.
Ylensyominen lihottaa, Heikkila
opettaa.
Taman tietanee suomalaisista
erittain hyvin se kansanosa, joka
karsii ylipainon ongelmista. Tuoreen selvityksen muka;m heita on
noin puolet suomalaisista.
Heikkila antaa kuitenkin toivoa kaikille koukkuun jaaneille;
syopoille, juopoille ja hOlkkahulluille. Lisaksi han muistuttaa, etta aineriippuvuudessakin psyykkinen riippuvuus on usein fyysista merkittavampi.

Riippuvuus - valheiden verkko" ei pettanyt toisellakaan lukemisella. Se on jarisyttava lu~ ~
kukokemus, joka antaa' mahdolKoukkuun jaamisen helppou- lisuuden pieniin helpotuksen
desta ja irti paasemisen vaikeu- huokauksiin vain muutamissa
desta kertova teos olisi varmaan harvoissa kohdissa.
hyodyllista luettavaa myos tan- . Esimerkiksi siina, etta riippudemhyppaajille, biljardinpelaa~ vutis 'on'kaik~sta huo!fr,natta projille,
scientologeil- sessi ja jbkalsen tila muuttuu elale,lohenpyytajille,
golfaajille, man aikana.
lottoajille ja pitkan matkan juokIloitkaamme siis siita mahdolsijoille.
lisuudesta, etta pahastakin kouJossain vaiheessa harrastukset kusta voi joskus paasta irti.
voivat muuttua "huuroeeksi,f.
Puoli voittoa on jo se, etta tieEsimerkiksi maraton-koukkuuri', taa ja tunnustaa olevansa riippujaaneiden ihmisten tarinat ovat vainen.
joskus usli6matonta kuultavaa. , Valitettavasti se ei Iole kovin
Viikon"~tauko harjoittelusS' .1 ]\ elppoa.
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MARRKU TORKKO

KOIlk1~ss:a. Mauri ja Ma~t
enDeD. Tukholina~ maratonia.
Nelja tuntia ja 42,195 kilomeria myohemmin ilmeet eivat olleet aivan
nain iloisia.

