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Alkuvuodesta julkaistiin leh-

dissä ilmoitus, jossa tutkija
Anja Koski-Jannes etsi tutkit-
tavia riippuvuustutkimukseen-
sa. Hänen tarkoituksensa on

Iöytää yli kolme vuotta kuivilla
olleiden entisten alkoholista,

tupakasta, huumeista tms.

koukkuun jääneiden koke-
muksista apua riippuvuuson-
gelmien voittamiseen. Mutta
turhalta se tuntuu, kun on lu-
kenut Antti Heikkilan uusim-
man kirjan riippuvuudesta.
Hän on kiteyttänyt viisasten
k ivia. joilla heittelee lukijoita.
Hän ei ole rajoittunut vain vii-
naan, jota hän kyllä kuljettaa
lapi kirjan esimerkkeinä, ana-

logioina ja todisteina, ei huu-
meisiin eikä tupakkaan, vaan

on laajentanut riippuvuusvali-
koimaa yli kemiallisten riippu-
vuuksien ruokaan, seksiin,

työhön, peleihin, rahaan, us-
kontoon, valtaanjne. Hän selit-
tää kaiken yhteiskunnan ra-
kenteita ja toimintaa myöten
riippuvuuksilla jakaen riippu-
vuudet kemialliseen riippu-
vuuteen ja systeemiriippuvuu-
teen. Tänä päivänä monimut-
kaistuvassa maailmassa me

olemme yha riippuvaisempia
toinen toisestamme ja niinpä
Heikkiläkin joutuu toteamaan,

että "on suorastaan mahdoton-
ta vetää rajaa riippuruus- ja

normaalikäyttäytymisen välil-
Ie. Kukaan meistä ei kykene

elämään täysin irrallaan muis-

ta ihmisistä ja järjestelmistä -
- Erottelu voidaan tehdä ter-
veen ja sairaan riippuvuuden
välillä sen mukaan, miten ih-
minen ilmaisee omaa suhdet-
laan ymparorvaan maar lmaan

Muua Heikkilalla ei ole konk-
reel I isla aikaan ja paikkaan si-
dottua ympäröivää maailmaa.

Se on vain jotain ihmisen ulko-
puolella olevaa. Ihminen puo-
lestaan on "ruumiin. mielen ja
hengen muodostama olento",
jonka kaikkiin kolmeen riip-
puvuus vaikuttaa. Ruumiin
Heikkilä pelkistää aivoiksi,
vaikka ortopedi onkin. Mielen
ja hengen käsitteet taas toimi-
vat jousten tar oin tässä "kemi-

allisessa apparaatissa". Ne
joustavat, venyvät ja paukku-
vat aina lauseyhteyden mu-
kaan.

Antti Heikkila on perustanut

maahamme holistisen lääke-

tieteen seuran ja lievästikin il-
maistuna hänen näkemyksen-

sä on todella holistinen. Riip-
puvuus lranen Kaylossaan on

niin yleinen käsile. etlei se

erottele mitään mistään. Onko
riippuvuus isänlä vai renki vai

isäntärenki vai jonkin muun

toiminnon "palkollinen"? Han
ei Matti Piispan tapaan voi ky-
syä. miksi tupakka on niin in-
tensiivisesti mukana niin mo-

nien ihmisten elämässä, ja vas-

tata. e11ä ensinnäkin tupakointi
on "pysäht1 misen. keskittymi-
sen ja mietiskelyn rituaali" ja
toiseksi se on "yhteenkuulu-
vuuden rituaali". Tupakka pal-
velee ajattelun voiteluaineena
ja sosiaalisena polttoaineena.

Se on siis turhuudestaanja hai-
tallisuudestaan huolimatta
hyödyllinen ja siksi siitä on

vaikea päästä eroon. Riippu-
vuuskirjallisuudella on mark-
kinarako. Tommy Hellstenin
mainio ja laajalti levinnyt "Vir-
lahepo olohuoneessa on siit-

tänyt pinon erilaisia riippu-
vuuskirjoja. mutta osa niistä ei

muistuta Hellstenin virtahe-
poa. vaan pikemminkin sinne
tänne säntäilevää sokeaa ja ag-

gressiivista sarvikuonoa. Vaik-
ka Heikkilä puhuukin riippu-
vuuksista sairauksina, hän ei
voi olla .,llamalla moralistisia
äänenpainoja.

Kirjoittaja kirjaa erilaisten
aineiden aivoissa aikaansaa-
mia reaktioita venyttäen ne

muutoksiksi, ja laakarina han

on varmaan ainakin minua pä-
tevämpi niistä puhumaan. Hän
yrittää "tommiturmiolamaisin"
esimerkein tai "tositarinoin",
joissa menestyneet ja muuten-
kin kunnolliset henkiltit otta-
vat ryypyn tai saavat tuttavalta
pillerin, vakuuttaa, miten het-
kellisen mielihyvän jalkeen ol-
laan koukussa, joka vetää koko
ihmisen psyykkiseen ja sosiaa-

liseen alamäkeen. Heikkilän
mukaan riippuvainen persoo-

nallisuustyyppi on itsetunno-

ton ja itsekeskeinen, välillä
han on kaikkivoipa, mutta en-
nen kaikkea hän on epärehelli-
nen mutta taitava ympäristön
manipuloija. Tämän persoo-

nallisuuskuvan kautta Heikki-
la saippuoi riippuvuusmaail-
manselityksensä niin, että tut-
kainta vastaan potkiva osoittaa
juuri kieltämällä riippuvuu-
tensa olevansa riippuvainen.
mutta epärehellinen. Mika oli
siis lodislettava. "R iippuvai-
suus-taipumukset" ovat Heik-
kilän mukaan lisääntyneet sik-
si. ellä aikamme palvoo materi-

aa eikä hengellisyyttä - mitä
hun silla sitten tarkoittaakin.

Heikkila puhuu paljon tun-
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nustamisesta - ei siis tunnista-
misesta. Hänen retoriikastaan
päistavat Iapi AA:n kaksitt,ista
askelta. Se on narsistisen kult-
tuurimme autenttisuuden kult-
tia, jota vapautumisen nimissä

tarjoaval muutk i n terapeuttiset
teoriat ja käytännöt. Mutta sa-

malla se on -Ja lama Jaä usern

psykoretoriikassa huomiotta -
maallistunutla purilanismia.
kun toiminnan sijasta kiinnite-
tään huomio yksilon persoo-

nakohtaisiin ominaisuuksiin,
jolloin kysymys kuuluukin
kuin itseään pakonomaisesti
tutkivan ja tarkkailevan kris-
tillisen kilvoittelijan alistunut
huokaus: "Minä en ole riitta-
vän hyvä". Ei ole valia, tapah-
tuuko se rippituolissa vai mo-
dernin psykiatrin sohvalla tai

itseapuryhmässä. Mutta siitä ei
olekaan pitkä matka psyko-
morfiin yhteiskuntaan, jota ku-
vataan yksi löpsyyken termein.

Niin tekee Heikkilukin siir-
tyessään yhteiskunnan tasolle
ja näkee taipumuksen riippu-
vaisuuteen niin yhteiskunnan

kuin sen historiankin selityk-
senä. Hän päätyy ajamaan alas

"holhousvaltioksi" kutsumaan-
sa tur.,raverkkoa. Lukija pää-

tyykin kysymään, onko turua-
verkko juuri se kirjan alaotsi-
kon "valheiden verkko". Pe-

rinteisen pohjoismaisen hyvin-
vointiraltion hän näkee juuri
riippuvaisena yhteiskuntana ja

sen yhtenä ilmiasuna on liian

korkea sosiaaliturva. Myös

purnaus ja lakkoilu osoittavat
riippuvaisuutta Heikkilan mu-
kaan. Sosiaalitur-van poistami-
nen ilmeisesti katkaisee tuon
riippuvaisuuden. Mutta arki-
kielella sellaisella vapaudella
ja riippumattomuudella on

osuvampikin nimitys - heit-
teillejatto.

Heikkila kirjoittaa: "Suo-
messa useamman kyky hallita
omaa elämäänsä on mennyt lii-
an ohjauksen takia. Yhteis-
kunnan perusrakenteita valvo-
vat läheisriippuvuuteen sairas-

luneet henkilOt. Nykyisessä
muutoksessa sosiaalihuollon
voimavarojen väheneminen ei

ole mikaan haitta. Todellisen
ongelman muodostaa se valta-
va ihmisjoukko, joka työsken-
telee hoidon piirissä. Muutok-
sen on tapahduttava heissä."
Hän uskoo, ellä ihmisille voi-
mavarojen leikkaamisen myötä
muka palautuisi autonomia.
Olisihan siinä rouvasväen yh-

distyksille uudelleentulemisen
markkinarako. "Ylimitoitettu
sosiaalihuolto ja korkeat verot
ovat keino orjuuttaa kansalai-
sia. Työ ei todellakaan tee ih-
mislä Suomessa vapaaksi - -
On täysin luonnollista, että
tämä järjestelmä on luonut
puoli miljoonaa työtöntä. Riip-
puvuuteen totutetut eivät ky-
kene ottamaan vastuuta omasta

elämästään." Nain pehmeilla
puheilla noin kovaan yhteis-

kuntaan, jossa "sääli on todella
sairautla kun kyseessä on riip-
puvuus", kirjoittaja kiteyttää
profetiansa puistattavasti.

Heikkilan tyylilaji on vanha-
vennamolainen staccäto. Pää-

lauseiksi katkotut, pätkityt ly-
hyel lauseel. Mainosmiesten ja
propagantlist ien junnaava lois-
to. Rummutusta tyhjillä fraa-
seilla, niin että lukija näkee
silmissään tanssivan poppa-
miehen parantamisrituaaleis-
saan. Heikkila näyttää olevan
riippuvainen uudesta maail-
manselitl ksestään. r aikka asi-
allisia perusteluja sille ei kir-
jasta löydykään. Tämä tun-
teenomaisesti esitettl uusoi-
keistolainen "ajatuskimppu"
tuo mieleen naistenlehdissä
julkaistul ihrnedieetit, jotka
numerosta toiseen muuttuvat
vastakohdikseen. Niin on käy-
nyt Heikkilän kohdalla. Ensin
kaiken selitti selkä. nyt siis
riippuvuus. Huomenna ehkä
maailmua selittaa liukan pipon
aiheullama puristus. Sijoite-
taankohan tämä kirja kirjastos-
sa tieto- vai hartauskirjallisuu-
den hyllyyn?'

SEPPO HELMINEN

ANTTI HEIKKILA

RIIPPUVUUS -
VALHEIDEN VERKKO
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