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Ette ole luopunut ainoastaan elämästä, omista ja yhteiskunnallisista 
harrastuksista, kansalaisen ja ihmisen velvollisuuksista, ystävistänne (ja 
onhan teillä niitäkin ollut), – te ette ole luopunut ainoastaan mistä 
tahansa tavoitteesta, pelivoittoa lukuun ottamatta – vaan jopa unohta-
nut kaikki muistonnekin."

Kuvitelkaamme #$-vuotias mies, insinööri, seitsemän vuotta 
kestäneessä avioliitossa, josta hänellä on kaksi lasta. Tapaami-
seen saapuessaan hänellä on ongelma. Suhde nuorempaan nai-
seen: ”Mä oon rakastunut. Ja nyt mä vähän mietin, mitä mun 
pitäisi tehdä.”

Tilanne ei ole miehelle täysin uusi. Nykyinen avioliitto on 
toistaiseksi pisin parisuhde hänen elämässään. Sitä on edeltänyt 
kaksi nelivuotista suhdetta, jotka ovat päättyneet ”vieraisiin 
naisiin sekaantumisen takia.”

Mä olen vähän perso naisille. Mutta mä luin jostain, ettei parisuhteiden 
oikeastaan ole tarkoituskaan kestää sen pidempään. Evoluutio on virit-
tänyt meidät silleen, että ne onnellisuushormonit palaa normitasolle, 
kun yhdessä on oltu tarpeeksi pitkään. Suhteen kannalta on tarkoituk-
senmukaista olla yhdessä vaan sen aikaa että lapset kasvaa sen verran 
että ne pysyy hengissä yhdenkin vanhemman kanssa.

Miestä ärsyttää yhteiskunnan, ”etenkin naisten”, vaatimus siitä, 
että suhteessa olisi oltava hautaan saakka. Ihmisluonnon vas-
taista vaatimusta perustellaan esimerkiksi alentuvalla puheella 
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”sitoutumiskammoisuudesta”, johon liittyy kypsymättömäksi 
leimaamista. Yksiavioisessa liitossa oikeus lajityypilliseen elä-
mään kielletään. Iso osa ärtymyksestä kohdentuu vaimoon: 
”Välillä sen näkeminenkin ahdistaa. Aina sama naama, melkeen 
kuin mä olisin jossain vankilassa ja se olisi joku vanginvartija.”

Mies kuitenkin rakastaa lapsiaan ja arvostaa vaimoaan suu-
resti – jopa enemmän kuin Mirmeliä (nimi muutettu), johon 
hän on nyt rakastunut. Monessa mielessä elämä olisi tasapai-
noistakin, mutta suuri intohimo on kadonnut avioliitosta. ”Jos 
mä olen ihan rehellinen, niin tää toinen nainen on oikeastaan 
jonkunkin verran tyhmempi. Mutta nuorempi, se tekee siitä 
kyllä houkuttelevan. Mä vihaan sitä mun vaimon arkisuutta ja 
sitä, ettei se ole enää sellainen. Se on se intohimo, jota mä tar-
vitsen mun elämään. Mä haluan heittäytyä siihen täysillä.”

Insinöörin ongelmatiikka ei kuulosta järin omaperäiseltä. 
Helpointa olisi kuitata se tympeän itsekkäänä vuodatuksena, 
johon edes moraalisaarna ei olisi riittävän järeä vastamyrkky. 
Tunnistan siinä kuitenkin ajoittain itseänikin mietityttäviä piir-
teitä, ja ehkä juuri siksi hänen haastamisensa tuntuu kiinnosta-
valta. Hänen tarjoamansa biologistiset avaukset tarjoavat aihee-
seen hyvän tulokulman.

Ensinnäkin: evoluutio ei kai ole teleologista eli tiettyyn maa-
liin pyrkivää kehitystä. Se ei tunne tarkoituksia, joten siihen 
vetoava väite, jonka mukaan ”parisuhteiden ei oikeastaan ole 
tarkoituskaan kestää”, kuulostaa hassulta. Kysyttäessä käy ilmi, 
ettei mies edes suunnittele hengissä pysyvien lasten hankki-
mista uuden naisen kanssa. Toive päästä elämään lajityypillistä 
elämää saattaa kuitenkin olla perusteltu – ainakin mikäli hy-
väksymme perustelun muidenkin eläinten hyvinvoinnista pu-
huessamme.

Mutta millaista ihmiselle lajityypillinen parisuhdekäyttäyty-
minen sitten on? Tutkimukset antavat osviittaa siitä, että miehet 
haluavat useita sukupuolikumppaneita. Ympäröivä todellisuus 
paljastaa kuitenkin, että lajimme suosii asiassa varsin monenlaisia 
muitakin toimintamalleja. Erilaisten kulttuuristen pidäkkeiden 



113

L!!"!#$%%&  |  Riippuvuuksista

virittely jos jokin kuuluu osana lajityypilliseen elämäämme. 
Toki myös pidäkkeiden kiertely. Tyypillisyyden asemesta meillä 
onkin variaatioiden kirjo. Keskustelun sävyä keventää havainto, 
että insinöörimme ongelma on tästä huolimatta ennemminkin 
tyypillinen kuin poikkeuksellinen.

Entä mihin pääsemme miehen mainitsemista onnellisuus-
hormoneista? Tiedämme, että rakastuneen ihmisen välittäjä-
aineiden ja hormonien toiminta ja eritys muuttuvat, ja aivo-
toiminta muistuttaa mor3inin käyttäjän aivotoimintaa. Erityi-
sesti dopamiinin eritys ja käyttö ovat kiihtyneet, mikä tuottaa 
mielihyvää ja riittävän usein samaan syyhyn liittyessään jopa 
riippuvuutta.2 Miltä intohimon medikalisoiminen kuulostaisi? 
Ärsyyntyneisyys ja vaimoon kohdistuva uhma kuulostavat ai-
van kuin kuivilla olevan alkoholistin puheelta. Onko vieraili-
jamme kenties riippuvainen rakastumisesta?

Niin. Joo. Kuulostaa aivan mahdolliselta. Ainakin jotenkin ymmärtä-
vämmältä kuin se henkinen keskenkasvuisuus. Kyllä mä oon huoman-
nut, että mä oon rakastunut rakastumiseen, niinku jotkut sanoo, 
enemmän ku siihen naiseen. Mä niinku kaipasin sitä ja oikeestaan vaan 
odotin sopivaa tilannetta ennenku mä olin edes nähnyt Mirmeliä. 
Mutta toisaalta toi vertaus alkoholismiin ei oikein ole hyvä.

Päihderiippuvuus on vieraamme silmissä alhainen rappiotila, 
rakastuminen päinvastoin jotakin kaunista ja hyvää. Pultsarin 
elämä on yksinkertaisesti rempallaan, kun taas rakkaus on suo-
rastaan elämän tarkoitus. ”Parinmuodostus ja lisääntyminen 
siinä tietenkin on taustalla. Elämän tarkoitus on jatkaa elämää, 
siks meillä on nää vaistot, jotka vie. Täähän on ihan selvä.”

Toistan, ettei biologialla sinänsä ole tarkoitusta. Ymmärtääk-
seni tarkoitus olettaa jonkun, joka tarkoittaa, vaikkapa Jumalan 
tai Älykkään Suunnittelijan. Ei, insinööriämme ei huuhaa kiin-
nosta. Filoso3 Tere Vadénia mukaillen totean, että voisimme 
luontoa tarkkailemalla päätellä yhtä hyvin, että elämän tarkoi-
tus on kuolla3.
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Juuri tarkoittaa arkikielessä kasvin maanalaista osaa. Eliötie-
teellisemmin sanottuna se on lehdetön peruselin, joka kasvaa 
alaspäin, kiinnittää kasvin alustaansa ja välittää sille ravinteita 
kamarasta. Se voi kasvaa päin maan syvyyksiä tai haarautua 
pitkin pintakerroksia levittyviksi pää- ja lisäjuuriksi. Juuret saat-
tavat kasvaa myös pitkin puun runkoa tai kallion kylkeä. Esi-
merkiksi trooppisilla mangrovepuilla (Rhizophora) ja huone-
kasveina tunnetuilla peikonlehdillä (Monstera) on mullan alle 
peittyvän juurakon lisäksi maanpäällisiä ilmajuuria. Kasvikun-
taan kuuluu kuitenkin tässä suhteessa vieläkin poikkeukselli-
sempia lajeja. Vesistöissä kelluen elävä karvalehti (Ceratophyllum 
demersum) imee ravintoa lehdillään. Se on juureton.

Juurten ja juurettomuuden muunnelmat kertovat vaihtelevista 
suhteista kasvin ja ympäristön välillä. Vertauskuva juurista on 
voimakas ja perustava. Se tuo alkuperän, lähtökohdan tai syyn 
käsitteisiin vahvasti ja elävästi ankkuroivan ja sitovan tunnun. 
Vankkaa, lujaa, tukevaa, vaikuttavaa ja usein kunniakastakin 
merkitsevä laatupiirre ”juureva” on voitu yhdistää niin kasveihin 
kuin ihmisiinkin. Vastaavasti ”juureton” on ilmaissut hapui levaa, 
heiveröistä ja hädänalaista olemista. Vanhassa kreikassa juurta 
tarkoittava sana on rhiza (ῥίζα). Se tavataan esimerkiksi Uudessa 
testamentissa, kun viitataan heikkouskoiseen, helposti luovutta-
vaan henkilöön: ”[H]äneltä puuttuvat juuret.” (Matt. 13:12.)
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Varhaisista kreikkalaisista luonnon3losofeista Sisiliassa elänyt 
Empedokles (n. 490–430 eaa.) puhui maasta, ilmasta, tulesta ja 
vedestä maailman juurina (rhizomata, ῥιζὤματα) eli perusainek-
sina tai elementteinä1. Niissä nähdään ensisijainen, kaiken kas-
vun elävä alkulähde. Mitä tarkoitetaan, kun jostakin ihmisestä 
sanotaan, että hän on juureton? Mitä todella tärkeää, olemassa-
ololleen elementaarista hän on silloin alun alkaen vailla tai jos-
sain vaiheessa elämäänsä menettänyt? Millä tavoin juurtuminen 
on jäänyt tapahtumatta tai kesken? Tai mikä tai kuka on hänet 
juurinut, kiskonut irti merkityksellisyytensä perustasta? Jos ih-
misillä ylimalkaan voi ajatella olevan juuret, millaiset ne ovat? 
Mihin ne kiinnittävät? Voiko elää vailla juuria? Mitä juuretto-
muus oikein ihmisen kohdalla tarkoittaa?

Näiden kysymysten painoarvo ja polttavuus näkyvät termissä 
”radikaali”. Latinan juurta tarkoittavasta radixista juonnettu sana 
merkitsee kirjaimellisesti juuriin saakka ulottuvaa, juurista asti 
lähtevää tai juuria myöten poistavaa. Juurien ja juurettomuuden 
3loso3nen pohdiskelu on sikäli kaksin verroin radikaalia: se ei 
tarkastele tuota taikka tätä laitimmaisimmaksi tai pohjimmai-
simmaksi katsottua näkökantaa, vaan se käy kiinni perimmäi-
syyteen itseensä. Mutta kun tutkaillaan luontevimman liittymi-
sen ja äärimmäisimmän irrallisuuden kokemuksia, voidaan tus-
kin välttää kuulostelemasta niiden henkilöhistoriallista ja käy-
tännöllistä merkitystä tiettynä aikana tietyssä paikassa elävälle 
ihmiselle. Juurtuminen on omakohtainen elämänkysymys.

E-/$/)!11-#! 2& #'$#,.*-."--#,((3*!

Hyvä esimerkki kiinnostuksesta omiin juuriin on sukututki-
muksen suosion kasvu 70-luvulta alkaen sekä Euroopassa että 
Yhdysvalloissa. Suomessakin siitä on tullut suosittu vapaa-ajan 
harrastus, jota voi opiskella työväenopistojen järjestämillä kurs-
seilla tai aiheesta kertovista opaskirjoista. Yksi vaikuttaja on ol-
lut yhdysvaltalaisen kirjailijan Alex Haleyn (1921–1992) kuuluisa 
romaani Juuret (1976) ja siitä tehty menestyksekäs televisiosarja. 
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