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Marielle ja Sarahille

Aivan kuin kaiken takana olisi mestari.
– Tsuang Tse
Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
Relax, said the night man, we are programmed to receive
You can check out any time you like but you can never leave
– The Eagles, “Hotel California”
It’s the economy, stupid!
– Bill Clinton
Jos näet pelkkää harmaata, siirrä norsua.
– intialainen sananlasku

1. 9 sekuntia

L 

A
Meillä ei enää ole yötä.
Nykyisin puolipimeää valaisee kännykän näyttö. Sen kirkkaus on säädetty mahdollisimman vähäiseksi, mutta siitä huolimatta se valvoo aktiivisesti. Se häiritsee omistajansa unta,
eikä hän tiedä mitään retinansa melanopsiinissa sijaitsevien
gangliosolujen toiminnasta. Mahtaako hän tietää edes niiden
olemassaolosta? Juuri ne lähettävät hänen aivojensa hypotalamuksen supraskiasmaattisille tumakkeille käskyn herätä, sillä
ne luulevat LEDien sinistä valoa päivän valkoiseksi valoksi.
Nukkujan sisäinen kello menee sekaisin, hänen unensa on levotonta. Ylivoimaiset mieliteot täyttävät hänen leponsa, samat,
jotka alituisesti kiusaavat hänen päiviään, elämäänsä, työtään,
lomaansa, ystävyyssuhteitaan, rakkaussuhteitaan, ajatuksiaan
ja rukouksiaan.
Ensimmäinen, tärkein ja alituisin näistä mieliteoista on se,
että hän tahtoo kiiruhtaa tuon samaisen puhelimen luo, joka
ei koskaan ole täysin kiinni. Se tapahtuu avoimesti tai piilotellen, sen mukaan, paljonko syyllisyyttä muita läsnäolijoita kohtaan tuntee. Kuumeinen sormi käynnistää sairaalloisen levottoman verkottuneen ihmisen initiaatiomatkan: aloitetaan
viesteistä, tekstiviestit tai iMessaget, pian. Sitten mennään
Twitteriin, ensin timeline, sitten maininnat. Samaan syssyyn
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WhatsApp, Telegram ja Messenger. Henkeä pidätellen ajattelee,
että on saattanut missata sen, mikä olisi pitänyt tietää heti. Lopulta, hitaammin, Instagram ja Facebook, ja lopulta uutishälytykset ja sähköpostiviestit. Kierros saa tuntemaan itsensä bulimikoksi, joka on ahmaissut pizzaviipaleen yhdellä haukkauksella:
olo ei ole lainkaan kylläinen vaan epämääräisen syyllinen, pahoinvointi uhkaa. Ja sitten sama alkaa taas. Uudelleen ja uudelleen. Aina 2 minuutin välein, 30 kertaa valveillaolotuntia kohti,
kerran jokaista kolmea nukkumistuntia kohti, 542 kertaa päivässä, 198 000 kertaa vuodessa.
Tämä nukkuja en ole minä. En ainakaan vielä. Vähän ajan
päästä saatan hyvinkin muistuttaa häntä, minun kun on päivä
päivältä vaikeampi taistella älypuhelimen näytön magneettista
vetovoimaa vastaan. Voin yrittää panna puhelimen taskuuni,
palauttaa sen takaisin pöydälle, sijoittaa sen katseeni ulottumattomiin, sujauttaa sen selkäreppuuni, jopa sammuttaa sen,
mutta en mahda mitään: tartun siihen aina uudelleen.
Eikö niin loppujen lopuksi käy meille kaikille? Olemmeko
muka todella yllättyneitä, että Pennsylvanian yliopiston tutkijat ovat voineet tehdä diagnoosin ja esittää suosituksen: yli 30
minuuttia somessa on uhka mielenterveydellemme. Heidän
koekaniineinaan toimi sataneljäkymmentäkolme 18–22-vuotiasta opiskelijaa, jotka antoivat luvan käyttää digitottumuksiaan tutkimuskohteena kahden lukukauden ajan ennen kuin
heidät pantiin kokeisiin, jotka vain vahvistivat sen, minkä me
kaikki jo aavistamme. Minun tapauksessani 30 minuuttia ylitettiin jo kauan sitten.
Enkä suinkaan ole ainoa. Älypuhelimen ääressä päivittäin
vietetty aika on kaksinkertaistunut useimmissa maailman maissa vuosina 2012–2016 ja saavuttanut jo levottomuutta herättävän tason: 4 tuntia 48 minuuttia Brasiliassa, 3 tuntia Kiinassa,
2 tuntia 37 minuuttia Yhdysvalloissa ja 1 tunti 32 minuuttia
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2. Addiktiot

Ranskassa. Useimmat asiantuntijat olettavat, että aika tuplaantuu uudelleen vuoteen 2020 mennessä. Ranskan mielipide- ja
markkinatutkimuskeskus Ifopin mukaan 59 %:ia ranskalaisista on huolissaan näyttöjen vaikutuksista lapsiinsa ja lähes
70 %:ia heistä tunnustaa olevansa riippuvaisia noista samoista
näytöistä. Eikä näyttöjen tuijottaminen rajoitu pelkkiin puhelimiin. Yhdysvalloista saadut tilastotiedot ylittävät mielikuvituksen rajat: Kaiser Family -säätiön mukaan nuoret amerikkalaiset käyttävät 5 ja puoli tuntia päivässä viihdetekniikkaan,
videopeleihin, nettivideoihin ja sosiaaliseen mediaan ja kuluttavat päivässä yhteensä 8 tuntia erilaisten näyttöjen ääressä.
Kolmannes elämästä, kun 22 %:lla 22–30-vuotiaista ei ole nykyisin mitään koulua tai työtä. Luku on kaksinkertaistunut
viidessätoista vuodessa.
Verkossa vietetty aika ilmaisee elämän sisäänsä. Vuoden
2013 lopulla amerikkalaisen Huffington Postin artikkelissa kerrottiin 14-vuotiaasta New Jerseyssa asuvasta tytöstä Caseysta.
Otsikolla ”Mitä teini-ikäisen iPhonessa todella tapahtuu” varustettu kirjoitus kertoo vankeudestaan tietoisesta orjasta:
”Herään aamulla ja menen heti Facebookiin, vain koska… no,
en siksi, että tahtoisin, minun täytyy vain tehdä niin, ihan
kuin minut pakotettaisiin tekemään niin. En tiedä miksi, tarvitsen sitä. Facebook on vienyt elämäni”. Caseyn elämä kuluu
siihen, että hän ravitsee petoa, joka muodostuu hänen 580
Instagram-”ystävästään” ja 1110 Facebook-”ystävästään”. Hän
yrittää saada jokaiselle postaukselleen mahdollisimman paljon
tykkäyksiä. Häntä ahdistaa ajatellakin, että hän saisi alle 100
tykkäystä, ja jos hän saa vähemmän tykkäyksiä kuin ystävänsä,
hänestä tulee täysin lohduton.
Lääkärien vastaanotot ovat täynnä nuoria, joilta näytöt ovat
vieneet lapsuuden. He kokevat rakkaustarinansakin pelkkänä
rakastettunsa vierustoverina: tämäkin on verkottunut ja
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uppoutunut sosiaalisen median ”keskusteluun”. He eivät pysty olemaan yhdessä jättämättä hetkestä todistusta valokuvalla
tai storylla, he pinnaavat koulusta ja vajoavat masennukseen,
joskus jopa tekevät itsemurhan. Näitä apokalyptisia poikkeustapauksia on vähän eivätkä ne kerro koko totuutta, mutta silti
ne tuovat tulevaisuutemme uuden synkän sävyn.
@cap0w:in twiitti, joka on jaettu tuhansia kertoja sen jälkeen kun se julkaistiin ensimmäisen kerran 2014, esittää yhteenvedon ajastamme: siinä nähtiin asemalaiturilla parikymmentä ihmistä, naisia, miehiä, nuoria ja vanhoja, työtä tai
vapaa-aikaa varten pukeutuneita, pää painuneena kohti älypuhelinta, kuin yleismaailmallisen alistumisen asentoon kivettyneinä. Laiturin perällä seisoi mies pää pystyssä katse suunnattuna suoraan eteen. Hänen poikkeavuutensa teki verkon
kommentaattorit levottomiksi, ja puoliksi sarkastisina ja puoliksi epätoivoissaan he pohtivat twiittaajan tavoin: ”Mikä tuota
kaveria vaivaa? Mitä hän oikein katselee? Maailmaako?”
Sairautemme ovat tuttuja. Niitä on jo tarjottu persoonallisuusja käyttäytymishäiriöiden valikoimaan. Uudet ilmaisut kertovat kadonneeseen vapauteemme kohdistuvasta surusta. Ne
meistä, jotka välttävät syvää unta koska pelkäävät missaavansa
kännykkänsä signaalin, ovat unihäiriöisiä, dormeurs sentinelles,
”vartiossa odottavia nukkujia”. Jos joutuu paanisen pelon valtaan joutuessaan väliaikaisestikin eroon kännykästään, on nomofobi (no mobile phone phobia). Phnubbing puolestaan tarkoittaa älypuhelimen tarkastelemista näkyvästi kollegojen,
ystävien, rakastettujen ja saman perheen jäsenten parissa silloinkin, kun puhutellaan. Sana on koottu termeistä phone,
puhelin, ja snubbing, ”töykeä käytös”. Se on rakenteeltaan optimistinen, sillä se olettaa teon tahdonalaiseksi. Havaintojen
perusteella on pakko väittää päinvastaista: phnubbingista on
20
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