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 ` lauantaiaamuna sebastian 
pyöräili kauniissa auringonpaisteessa 
päivystämään. tuomi oli puhjennut 
kukkaan ja stefan tunsi aistiensa 
terävöityvän valkean kukan huumaa-
vassa tuoksussa. Veri kohisi suonissa 
ja jäntevä vartalo sai uuden maan-
tiepyörän huimaan vauhtiin gasellin-
kevein liikkein. stefanilla oli edessään 
ensimmäinen viikonloppupäivystys 
uudessa työpaikassa ja saara oli 
ensihoitopäivystäjä. sebastian toivoi, 
että he tapaisivat päivän aikana. 
saara oli stefanille kuin kielletty 
hedelmä. Mitä enemmän hän yritti 
kiusaustaan välttää sitä enemmän 
mehukas ja makea huuma veti häntä 
puoleensa. stefan tunsi tahtomat-
taan saaran täyteläisten huulten 
liekin ihollaan. kielletyistä ajatuksista 
turhautuneena stefan päätti ajaa 
töihin ylimääräisen kymmenen 
kilometrin lenkin. apulannan remix-
biisien soidessa taustalla stefan 
päätti haihduttaa rakkauden tunteet 
aerobisen treenin avulla mielestään. 
hän etsi hetken huumaa, tarpeiden 
tyydytystä ja laastaria haavoit-
tuneille tunteilleen. hän ei halunnut 
rakastaa.

edellisenä iltana stefan oli käynyt 
ystävänsä mieliksi sokkotreffeillä 
tumman sirosäärisen opettajan 
annan kanssa. saarasta stefan 
ei kyennyt kertomaan parhaalle 
ystävällekään, koska omien tuntei-
den käsitteleminen oli mahdotonta. 
illallinen tasokkaassa ravintolassa oli 
onnistunut. sebastian oli saattanut 
annan kotiin ollen onnellinen, että 
hän pystyi kieltäytymään lasillisesta 
viiniä annan sohvalla seuraavan 

aamun päivystyksen varjolla. anna 
oli ollut hänestä kiinnostunut ja 
jäähyväis suudelma tuntui vieläkin 
kuumotuksena alavatsalla. siitä 
huolimatta sebastianista tuntui, 
ettei hän ollut saanut koko iltana 
saaran kauniita vihertäviä silmiä 
mielestään yrityksistään huolimatta. 
sebastian ymmärsi nyt ensimmäi-
sen kerran lääkärinuransa aikana 
niitä psykiatrisia potilaita, joilla oli 
hallitsematon pakkomielle. potilaat 
halusivat taukoamatta pestä käsiään 
tai tarkistaa oven lukkiutumisen. hän 
ajatteli saaraa, tämän vartalon kaar-
ta, naurun helinää ja silmien paloa. 
taukoamatta.

iiris kiiruhti töihin kiroten 
onnetonta elämäntilannettaan. 
lapsen isä oli perunut eilisen 
lapsenhoito vuoronsa viime tingassa. 
Yksityisvastaanoton pitäminen oli 
ollut tärkeämpää kuin 5-vuotiaan 
tyttären hoitaminen sovitusti. 
Vastavalmistuneena anestesiahoi-
tajana hän oli ollut otettu komean ja 
itsevarman nuoren lääkärin flirtistä. 
erään koulutusillan päätteeksi he 
olivat päätyneet samaan sänkyyn. 
lyhyen ja intohimoisen suhteen 
jälkeen iiris oli huomannut olevansa 
raskaana. lapsen isä oli hypännyt 
takajaloilleen kuultuaan iiriksen 
raskaudesta. eläimellisten tuntei-
den päästyä valloilleen keskustelu 
miehen kihlauksesta lastentarhan-
opettajan kanssa oli  jäänyt taka- 
alalle. siitä huolimatta iiris oli 
kiitollinen suloisesta tyttärestään. 
lapsen vartalon lämpö ja tasainen 
hengityksen tuhina vierellään iiris ei 
voinut kuvitella elämässään mitään 

muuta niin kallisarvoista ja tärkeää. 
kipeät ajatukset mielessään iiris 
kiiruhti leikkausosaston valvomoon 
tarkistamaan päivän sijoitustaan. 
huokaisten hän lähti valmistelemaan 
päivystyssalia. anestesialääkärinä 
näytti olevan viime viikkojen kuumin 
puheenaihe – stefan. iiris hymähti 
itsekseen ja veti propofolin ruiskuun 
varmoin ottein. hän ei olisi enää ko-
kemuksistaan viisastuneena yhden-
kään keskenkasvuisen onnenonkijan 
pompoteltavana.

päivystysvuoro näytti kulu van 
peruskauran parissa. spinaalipuudu-
tusta, larynks-maskia, tipanlaittoa 
osastolla ja kipukonsultaatioita. 
stefan istahti kahvihuoneen sohvalle 
ja tarkisti Facebookin päivitykset 
sen sadannen kerran. tässä oli mies 
parhaassa iässä, testosteroni kuohui 
suonissa ja elämä tarjosi vain sitä 
pitkää tasaista suoraa ilman ylämäen 
polkemiseen tarvittavaa adrenaliinia. 
salin anestesiahoitaja oli varsin kuu-
ma pakkaus, mutta näytti nakkelevan 
niskojaan stefanin kaksimielisille 
ehdotuksille. kieltämättä stefan oli 
itsekin hämmentynyt käytöksestään. 
Mitä enemmän saara pyöri hänen 
ajatuksissaan, sitä enemmän hän 
yritti iiristä miellyttää. Missään 
ei tuntunut olevan mitään järkeä. 
hän oli kuin auton pitkiin valoihin 
syyspimeällä eksynyt nuori rusakko, 
joka säntäili auton valokiilassa vailla 
järkevää pakoreittiä.

Juuri ennen päivystysvuoron 
vaihtoa stefanin puhelin soi. päivys-
tyspoliklinikalle oli tulossa neljä 
tuntia elvytetty hypoterminen potilas 
ensihoitolääkärin saattamana. stefan 

jatkis

kanYlaatio

Hertta Lempinen



Finnanest  2932014; 47 (3)

tuntui heräävän horroksestaan kuin 
sadan vuoden unesta hereille suudel-
tu prinsessa ja kiiruhti potkurillaan 
kohti elvytyshuonetta. päivystys-
poliklinikan ulko-ovella stefan 
kohtasi saaran päättäväisen katseen. 
nainen istui polvillaan elottoman 
potilaan sängyllä ja painoi rintakehää 
voimakkain ja säännöllisin ottein. 
lannerangan korostunut lordoosi, 
lihaksikkaan kiinteät käsivarret ja 
poskien roosanvärinen hehku saivat 
stefanin hyperventiloimaan.

Matka keskusleikkausosastolle 
eteni sanattomassa yhteisymmär-
ryksessä. potilas siirrettiin leikkaus-
pöydälle ja valmistelut sisäistä 
kajoavaa lämmitystä varten aloi-
tettiin. stefan tunsi pitkästä aikaa 
käsiensä tärisevän. kanylaatio 
ei tuntunut onnistuvan ja stefan 
tunsi kirurgin tuskastuneen katseen 
hiestä kostuvilla kasvoillaan. Mieleen 
muistui edellinen epäonnistuminen 
nuoren potilaan hoidossa. stefan näki 
edessään potilaan omaiset ja tunsi 
vihlaisun silmäkulmassaan karvaiden 
sanojen saattelemana. Veri tuntui 
pakenevan stefanin viimeisestäkin 
motorisesta aivosolusta ja seinät 
tuntuivat lähestyvän puristaen rinta-
kehästä viimeisen happimolekyylin. 
sanaakaan sanomatta saara kosketti 
vartalollaan kevyesti stefania, veti 
potilaan kättä avartaen pistokulmaa 
ja rohkaisi katseellaan yrittämään 
uudelleen. saaran huulilta stefan luki 
äänettömän viestin. ”ei mitään hätää, 
kaikki järjestyy”. kanyylin liukuessa 
paikoilleen stefan kohtasi kiitollisena 
saaran lämpimän katseen. perfuusio-
päivystäjän kiiruhtaessa saliin stefan 

riisuutui hitaasti toimenpideasustaan 
ja poistui kansliaan. käsiinsä hau-
tautuneena suolaisten kyynelten 
valuessa poskiltaan stefan havahtui 
saaran kosketukseen. saaran 
pehmeän käden kosketus pyyhki 
menneisyyden mukanaan. katsei-
den kohdatessa kaksi eksynyttä ja 

pelokasta sielua tuntuivat vihdoin 
löytävän kaltaisensa. huulten hidas 
ja arka tunnustelu oli jotain muuta 
kuin alkoholinhuuruinen rikkirevityn 
itsetunnon säälittävä korjausyritys 
yökerhon takahuoneessa. hetki, jol-
loin mahdoton muuttui mahdolliseksi 
eikä puuttumaan jäänyt mitään. 

aivokuvista nähdään, että rakastuneella 
hermosolujen toiminta syttyy aivosaaressa ja 
pihtipoimun etuosassa. näillä aivoalueilla solut 
käyttävät kemialliseen viestinsiirtoon serotonii-
nia. aivojen mantelitumakkeen toiminta sääte-
lee tunnevaltaista oppimista. Mantelitumake 
toimii mustavalkoisten tunteiden tulkkina, 
aivokuori antaa tunteille sävyt.

rakastuneella mantelitumakkeen toiminta 
hiipuu, ja sen seurauksena pelon, surun ja 
vihan tunteet väistyvät. rakastumisessa ei ole 
tilaa surulle tai vihalle. niiden aika koittaa vasta 
myöhemmin. sokeasti rakastunut ei opi suh-
teen herättämistä tunteista vastaisen varalle.

Dopamiinin aineenvaihdunta aivoissa 
vilkastuu kohdatessamme uusia kokemuksia tai 
kun tarpeidemme välitön tyydytys lykkään-
tyy. Dopamiinin vaikutus aivoissa voimistuu 
esimerkiksi videopelin aikana, joka vaikeuksien 
kautta päättyy lopulta onnistumiseen. Voima-
kas dopamiinivälitteinen viestinsiirto vahvistaa 
valppautta, mutta johtaa huomion keskittymi-
seen ja kapeutumiseen. rakastunut kiinnittää 
huomionsa toisen myönteisiin ominaisuuksiin 
ja jättää kielteiset seikat huomiotta. rakastu-
nut näkee rakastettunsa ainutlaatuisena. hän 
saa rakastuneen ajatuksissa keskeisen sisällön 
ja erityisen merkityksen.

rakastuneen ajatukset täyttyvät tapah-
tumista, esineistä tai ilmiöistä, jotka liittyvät 
tavalla tai toisella rakastettuun. rakastuneen 

aivoissa häntätumake ja aivokuorukka sytty-
vät, jälkimmäinen kuin pelin aikana. rakastu-
minen muistuttaa peliä myös hermosolujen 
kemian perusteella. oikeassa aivo puoliskossa 
prefrontaalisella aivokuorella hermosolujen 
toiminta kiihtyy surun aikana ja masentuneilla. 
kun rakastumme, tapahtuu päinvastoin. sa-
moin manian aikana toiminta tällä aivoalueella 
vaimenee.

Palvonta pakkomielteeksi
pisan yliopistossa italiassa valmistui vuonna 
1999 tutkimus, jossa seurattiin tuoreeltaan 
sydämensä menettäneitä lääketieteen opiskeli-
joita. nuorten suhde muistutti romeon ja Julian 
seksitöntä ja saavuttamatonta etälempeä.

kaikilla koehenkilöillä serotoniinia oli 
verihiutaleissa todella vähän. siksi myös aivot 
kärsivät välittäjäaineen puutteesta. sama ilmiö 
riivaa pakko-oireisia ihmisiä. nämä sairaalloiset 
pesijät, putsaajat ja tarkistajat uhraavat piinaa-
viin rutiineihinsa jopa useita tunteja vuorokau-
dessa. näyttää siltä, että serotoniinivaje pitää 
suhteen hieman etäisenä mutta uskollisena. 
toisaalta intohimoinen rakkaus voi jopa sairas-
tuttaa, jos omasta kullasta tulee pakkomielle, 
joka kahlitsee elämää.

tuskaan löytyy onneksi kemiallinen apu. 
pakko-oireita hoidetaan masennuslääkkeillä, 
jotka pumppaavat lisää serotoniinia hermo-
solujen käyttöön. on eri asia, haluaako epätoi-
voinen romeo tulla hoidetuksi.
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Aivot rakastumisen tilassa

Kanyylin liukuessa paikoilleen 
Stefan kohtasi kiitollisena 

Saaran lämpimän katseen.
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