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1 JOHDANTO 

 
 
1.1 Yhteiskuntaluokat – vieläkö niitä on? 

 

Yhteiskuntaluokista puhuttaessa usein kuulee niiden joko hävinneen tai sitten 

yhteiskunnallisten erojen väitetään tasoittuneen, ja sen myötä yhteiskunnan muuttuneen 

tasa-arvoisemmaksi. On myös yleisesti esitetty, että vanhat luokkamuodostumat ovat 

pirstoutuneet useammiksi alaryhmiksi, joiden luokkastatukseen eivät enää perinteiset 

luokan määritelmät sovi. Empiirinen, arkiympäristön havainnointi kuitenkin paljastaa kuinka 

luokittelu, leimaaminen ja erilaisten pääomien epätasainen jakautuminen aikaansaavat 

erilaisia luokkamuodostelmia, joihin kuuluvien henkilöiden toimintamahdollisuudet 

yhteiskunnassa vaihtelevat merkittävästi keskenään. Luokasta puhuminen ei ole kovinkaan 

muodikasta, mutta silti teemme jatkuvasti valintoja, jotka nähdäkseni perustuvat luokkaeron 

korostamiseen ja luokan toisintamiseen. Tämän kaltainen toiminta voi olla tiedostamatonta 

ja siten luonnollistunutta, tai se voi olla tiedostavaa rajanvetoa itsemme ja toiseuden välille. 

Luokka voi olla tapa suojella itseään ja kaltaisiaan, mutta poissulkevana toimintana myös 

kaikkia osapuolia rajoittavaa erottelua oikeaan ja väärään, hyvään ja pahaan, moraaliseen ja 

moraalittomaan.  

 

Käsitykseni mukaan populaarikulttuurissa luokkaa representoidaan usein esimerkiksi 

karikatyyristen henkilöhahmojen ja diskurssierojen kautta. Tällä tavoin usein humoristisesti 

esitetyt kuvaukset – vaikka ovatkin luokkatutkimuksen kannalta pätevää aineistoa – eivät tee 

oikeutta ihmisten todellista elämää koskettavalle ilmiölle, joka on valta-asemassa olevien 

tahojen luoma, ylläpitämä ja jatkuvasti toisintama. Luokka ja sen aiheuttamat jännitteet 

näkyvät myös kaunokirjallisuudessa. Usein luokan merkit ja implikaatiot jäävät vähälle 

huomiolle tai ne voivat olla eräällä tapaa itsestäänselvyyksiä, jolloin emme välttämättä lähde 

avaamaan teosten tulkintaa yhteiskunnalliseen suuntaan.  
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Tutkimuskysymykseni johtavana ajatuksena on tutkia sitä, kuinka ja millaisissa tilanteissa 

luokka tulee näkyväksi, millaisia ovat sen representaatiot ja millaisia vaikutuksia 

luokkamuodostelmilla on Teemestarin kirjan narratiivin rakentumiseen. Tutkin sitä, miten 

esimerkiksi asuinpaikan, pukeutumisen, kielenkäytön ja erilaisten varallisuustyyppien 

mukaan voimme luokitella henkilöitä omiin ryhmiinsä. Työni kautta pyrin myös nostamaan 

esille luokan tematiikkaa sekä yleisellä yhteiskunnallisella että kulttuurintutkimuksellisella 

tasolla. Teemestarin kirjan lukeminen luokan näkökulmasta on emansipatorisen 

tiedonintressin ohjaamaa ja edustaa vastustavan luennan tapaa, jonka kautta pyrin tuomaan 

teoksesta esille tietoa, joka ei ole suoranaisesti sen itsensä antamien tulkintaohjeiden 

mukaista. Kaunokirjallisuuden tutkimuksessa minua kiinnostaa erityisesti se, kuinka laajasti 

yhteiskunnallisia teorioita voi kirjallisuuden eri genreihin ja lajeihin soveltaa.  

 

 

1.2 Emmi Itärannan esikoisteos tutkimuskohteena 

 

Teemestarin kirja (2012) on Emmi Itärannan esikoisromaani, jonka hän kirjoitti samaan 

aikaan myös englannin kielellä (Memory of Water). Esikoisen jälkeen häneltä on ilmestynyt 

romaani Kudottujen kujien kaupunki (2015), joka Teemestarin kirjan tapaan valmistui rinnan 

englanniksi ja on ilmestynyt nimellä The City of Woven Streets (2016). Kudottujen kujien 

kaupunki on paralleelinen Teemestarin kirjan kanssa paitsi totalitaarisen ja synkän 

maailmankuvansa, myös vahvojen naishenkilöhahmojensa ja lyyrisyytensä puolesta. 

Teemestarin kirja sijoittuu dystooppisen kirjallisuuden genreen, jota suomen kielisessä 

kirjallisuudessa edustaa muun muassa Risto Isomäki. Itäranta ja Isomäki käsittelevät 

molemmat teoksissaan ympäristön tuhoutumisen tematiikkaa. Heidän lähestymistapansa 

poikkeavat toisistaan siten, että edellisen fokalisoidessa kerronnan yksilökohtaloihin lyyristä 

ilmaisumuotoa käyttäen, laajentaa jälkimmäinen kerrontaa tutkimustietoon nojaten 

globaalille tasolle. Näin on esimerkiksi teoksissa Herääminen (2000) ja Sarasvatin hiekkaa 

(2005). 

 

Teemestarin kirjan tuoreudesta johtuen sitä ei vielä ole juurikaan tutkittu. Ainoa löytämäni 

tutkimus, jossa Teemestarin kirjaa käsitellään, on Mariam Magomedovin pro gradu -

tutkielma Valoisia ja vetisiä virkkeitä: lyyrinen kertoja ja toksinen diskurssi 2010-luvun 
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kotimaisessa proosassa (2016). Tutkielmassaan Magomedov kuvaa Teemestarin kirjaa ei-

inhimilliseksi toimijaksi, joka taideteoksena käy keskustelua nykyaikamme kanssa 

(Magomedov, 53). Tutkielma pohtii muun muassa intra-aktioiden eli kaiken luonnollisen 

yhdessätulemisen kautta sitä, kuinka tilat toimivat ja vaikuttavat toisiinsa, ts. kaiken 

vaikuttavuutta kaikkeen. Magomedovin lähestyy Teemestarin kirjaa lyyrisyyden ja toksisen 

diskurssin näkökulmasta. Käyttämäni metodi poikkeaa tästä merkittävästi, mutta yhteistä 

näille kahdelle on kaiken toisiinsa vaikuttavuuden tematiikka, eräänlainen inter-oleminen; 

kun puhumme luokasta ja sen synnystä, joudumme väistämättä tuomaan keskusteluun 

monia toisiinsa vaikuttavia käsitteitä ja näkökulmia, jotta saisimme muodostettua kuvan 

siitä, kuinka monisyisestä ilmiöstä luokassa on kyse. Toisin kuin Karen Baradin intra-aktion 

käsite, jonka mukaan asioiden luonnollinen, jakamattoman yhdessätulemisen synnyttämä 

toiminta ei perustu jaotteluun (Barad 2003, ix, sit. Magomedov 2016, 8), perustuu luokan 

syntyminen nimenomaan jaotteluun ja luokan tutkiminen vahvasti näiden eri positioiden 

analysointiin. Luokkatutkimuksessa kiinnitetään huomiota eri positioiden synnyttämiin 

olosuhteisiin ja niiden myötä kehittyneisiin subjekteihin ja objekteihin.  

 

 

1.3 Sosiologiset luokkateoriat vallan kehyksissä 

 

Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana sovellan sosiologian professori Beverley Skeggsin 

ajatuksia luokan luomisen menetelmistä ja käsitteistä, joilla luokkaa on mahdollista 

analysoida. Skeggsin käsitteistöstä kirjaaminen, vaihto ja liikkuvuus ovat tutkielmani kannalta 

tärkeimmät. Sovellan hänen teorioitaan niiltä osin kuin se on työn laajuuden huomioon 

ottaen mahdollista. Lähestyn aineistoani myös moraalin, puhtauden, siveellisyyden ja 

itsehillinnän käsitteiden avulla. Esittelen analyysini aluksi teoreettisen taustan pääpiirteitä ja 

sen jälkeen kuljetan teoriaa ja analyysia rinnakkain siten, että nostan kappaleissa vuorotellen 

esille uuden käsitteen ja sovellan sitä samassa yhteydessä aineistooni. Teorian ja analyysin 

yhteen kietominen helpottaa useiden uusien käsitteiden haltuunottoa ja kokonaiskuvan 

muodostumista, sekä mahdollistaa analyysin edetessä tulkinnan syventämisen ja uusien 

merkitysten löytämisen. Käsitteistä useimmat ovat keskenään limittäisiä ja vaikuttavat 

toistensa selittämiseen, joten tästä syystä osa niistä tulee tutkielmassa esille jo ennen kuin 

olen niitä tekstissä tarkemmin avannut.  
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Skeggs soveltaa ajattelussaan monien eri teoreetikkojen pohdintoja, ja sitä kautta 

tutkimuksessani on merkittävällä tavalla läsnä myös Pierre Bourdieun teoriat symbolisesta 

taloudesta ja resursseista ja niiden vaikutuksesta luokan muodostumiseen. Michel 

Foucault’n näkemykset vallasta ohjaavat tutkimustani ikään kuin laajempana teoreettisena 

taustakehyksenä sille, miksi tutkimuskohteeni luokan näkökulmasta ovat kuvatun kaltaisissa 

positioissa. Analysoin teosta järjestelmällisen lähiluvun avulla ja nostan siitä esiin kohtia, 

joissa tutkimukseni kohteena olevien päähenkilöiden luokkarakenteet ilmenevät. Jätän 

vähemmälle huomiolle sellaiset luokkaan liittyvät seikat, jotka eivät suoranaisesti näy heidän 

välisessään kanssakäymisessä tai ole vaikuttamassa heidän tapoihinsa toimia. 

 

 

 

2 DYSTOOPPINEN MAAILMA JA YHTEISKUNNALLINEN JÄRJESTYS  
 

 

Analysoin teemestarin kirjaa keskittymällä sen kahden nuoren päähenkilöhahmon, Noria 

Kaition ja Sanja Valaman, väliseen yhteiskunnalliseen luokkaeroon ja siihen, kuinka se 

ilmenee kerronnan tasolla ja heidän välisessä dialogissaan. Noria ja Sanja ovat hyviä ystäviä 

keskenään. Noria edustaa vanhaa, perinteistä ja varakasta teemestareiden sukua, mutta 

Sanjan perhe puolestaan elää köyhyydessä. Sanjan isä on satunnaisia töitä tekevä 

sekatyömies ja äiti hoitaa kotona sairastelevaa Minja-lasta. Teoksen tapahtumat sijoittuvat 

Norian ja Sanjan ilmeisesti entisen Pohjois-Suomen alueella sijaitsevaan kotikylään. 

Tapahtumavuotta ei teoksessa kerrota, mutta sen vihjataan sijoittuvan useiden satojen 

vuosien päähän nykyhetkestä. Teoksen tapahtuma-aikaa ovat edeltäneet öljy- ja vesisodat, 

sekä niitä seuranneet suuret ympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka puolestaan ovat 

saaneet kansainvaelluksen käyntiin. Ympäristön muutokset näkyvät muun muassa talvien 

katoamisena ja puhtaan veden vähyytenä. Teemestarin kirjan maailmassa valtaa pitää 

juomakelpoista vettä hallitseva sotilasjuntta. Teoksen tapahtuma-aikaan se pyrkii erityisesti 

saamaan kiinni ”vesirikollisia” ja tuomitsemaan heitä ankarilla tavoilla ja näin pitämään 

kansaa pelon vallassa. Tapahtumien keskiössä ovat muinaisen Janssonin retkikunnan 

äänittämät CD-levyt, joista osan Noria ja Sanja löysivät muovihaudalta ja osan lähteeltä 
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tunturin sisältä. Vedenetsintäretkeen valmistautuminen saa ensisykäyksensä, kun Sanja on 

oivaltanut löytämänsä CD-soittimen käyttötarkoituksen ja retkikunnan tekemiä äänityksiä 

päästään kuuntelemaan. Teoksen keskeisiä teemoja ovat paitsi koko maailmaa koskettava 

ekokatastrofi seurauksineen sekä vallankäyttö, mutta myös ystävyys ja heikoimpien 

yksilöiden auttaminen. 

 

Michel Foucault’n mukaan sellainen yhteiskunta, jossa ei ole valtasuhteita, on abstraktio 

(Dreyfus & Rabinow 1983, 222). Nähdäkseni eritasoiset ja -asteiset valtasuhteet 

mahdollistavat luokan tekemisen. Teemestarin kirjassa valtasuhteet näkyvät ilmeisimmin 

makrotasolla sotilashallinnon ja kansan välisessä konfliktissa. Mikrotasolla valta näkyy 

selviytymiskamppailuna äärirajoilla elävien kansalaisten välisissä suhteissa. Norian ja Sanjan 

välillä vallankäyttö ei ole karkeaa tai pakottavaa; pikemminkin kyse on henkilökohtaisten 

ominaisuuksien käyttämistä hyödyksi ja toisen osapuolen hyödyntämistä. Foucault (1980, 

119) esittää, että valta ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivista ja tukahduttavaa, sillä tuskin 

kukaan suostuisi nöyrtymään vallankäyttöä kohdatessaan, mikäli kokisi vallan ainoastaan 

negatiivisena toimintana. Valta tuottaa Foucault’n näkemyksen mukaan myös mielihyvää 

sekä muodostaa tietoa ja diskursseja. Teemestarin kirjassa Sanjan taito käyttää entislaitteita 

antaa hänelle vallan suhteessa Noriaan, ja Norian uuden tiedon etsimiseen käyttämä aika ja 

energia puolestaan asettaa Sanjan valta-hierarkiassa alisteiseen asemaan. Heidän 

yhteistoimintansa johtaa kuitenkin valtataistelun sijaan uuteen tietoon ja lopulta 

vapautumiseen heihin kohdistuneista kirjaamisista.  

 

 

 

3 SYMBOLITALOUDEN TEORIA: NORIA JA SANJA PÄÄOMIEN VALLASSA 
 

 

3.1 Pääomien vaihtelevat muodot 

 

Perinteisesti talouden ajatellaan koskevan pelkästään rahaan liittyvää vaihtojärjestelmää. 

Pierre Bourdieulle talous on symbolista, ja tämä järjestelmä mahdollistaa arvon vaihdon ja 

lisäämisen erilaisilla tahoilla (Bourdieu 1979; 1985; 1986; 1987, ix, sit. Skeggs 2014, 50). 
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Bourdieun nimeää neljä pääoman tyyppiä: Taloudellinen pääoma on yhtä kuin taloudellinen 

vauraus ja omaisuus. Kulttuurinen pääoma näkyy ruumiin ja mielen pitkäkestoisina 

dispositiona, kuten esimerkiksi koulutuksena. Sosiaalinen pääoma perustuu yhteyksiin ja 

mahdollisuuksiin saada palveluksia ja parantaa omaa asemaa. Symbolisella pääomalla 

Bourdieu tarkoittaa muotoja, jotka pääomaa saa silloin kun se on tullut huomatuksi ja 

hyväksytyksi. Hän esittää, että kaikki ihmiset ovat asettautuneet yhteiskunnalliseen tilaan 

sen mukaan, kuinka paljon heillä on pääomaa ja millainen sen rakenne on (Bourdieu 1979; 

1985; 1986; 1987, ix, sit. Skeggs 2014, 53.) Esimerkiksi kulttuurisella pääomalla ei ole arvoa 

eikä sitä voida hyödyntää ennen kuin se on oikeutettua ja sitä voidaan käyttää vallan 

välineenä.  

 

Kuitenkin on tärkeää huomata, ettei kaikilla ole tasavertaista pääsyä resursseihin eikä siten 

myöskään mahdollisuutta hyödyntää niitä. Pääoma siis määrää eri tyyppisiin resursseihin 

pääsyn. Erilaiset resurssit ja ominaisuudet voivat kasautua ruumiisiin ja kulkeutua kaikille 

yhteiskunnan aloille. Analysoin näiden symbolitalouden käsitteiden avulla Teemestarin kirjan 

henkilöhahmoja ja heidän asemiaan sekä näiden asemien välisiä suhteita, jotka Bourdieun 

mukaan mahdollistavat ruumiiden liikkumisen yhteiskunnallisessa tilassa (Bourdieu 1979; 

1985; 1986; 1987, ix, sit. Skeggs 2014, 51). Ruumilla tässä yhteydessä tarkoitetaan ihmisen 

fyysistä, toimivaa muotoa. 

 

 

3.2 Vesi resurssina 

 

Teoksen alussa esitellään sen keskeinen motiivi, joka on tunturiin kätketty salainen 

vesilähde. Teemestari vie tyttärensä Norian lähteelle tunturin sisään, ikään kuin johdantona 

teemestarin arvon siirtymiselle isältä tyttärelle. Teemestareiden suvulla on siis käytössään 

Bourdieun käsitteistön mukaan resurssi, joka näyttelee merkittävää taloudellista roolia 

heidän elämässään. Lähde taloudellisena resurssina (vaikkakin piilotettuna) mahdollistaa 

myös heidän korkean sosiaalisen pääomansa määrän, ja tästä sosiaalisen pääoman määrästä 

kertovat teemestarin luona käyvät korkea-arvoiset vieraat kuten upseerit ja pormestari. 

Korkea sosiaalinen pääoma myös suojelee Noriaa ja hänen perhettään väkivallalta, joka 

heidän sijaansa kohdistuu alempiluokkaisiin perheisiin. Vesi taloudellisena resurssina ja 
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teekulttuuri kulttuurisena resurssina ovat pitkän ajan kuluessa Norian suvulle kertynyttä 

pääomaa. Sanjalla puolestaan ei ole käytettävissä vastaavan kaltaisia pääomia, jotka voisivat 

hyödynnettyinä parantaa hänen ja hänen perheensä välittömiä elinolosuhteita ja siten he 

ovat herkemmin alttiita sotilashallinnon väkivallalle. Hänen pääsyänsä resursseihin ovat 

estämässä heikko taloudellinen tilanne, sairasteleva sisar, rajatut mahdollisuudet käyttää 

vapaasti aikaa ja kulttuurisen pääoman vähyys. 

 

 

3.3 Teekulttuurin vaikutus pääomiin 

 

Teoksessa viitataan kaukaisen historian tapahtumiin, jolloin Norian esi-isät olivat lähteneet 

kaukaisesta kodistaan meriveden nousua pakoon ja saapuneet nykyiselle asuinseudulleen 

(TK, 121). Teekulttuuri pääomana on vakiinnuttanut vahvasti symbolisen asemansa 

maahanmuuttoperäisyydestään huolimatta ja on siis onnistunut assimiloitumaan osaksi 

vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä. Historiallisesti teenjuominen kehittyi Tang-dynastian 

(618-907) aikaisessa Kiinassa, jolloin ylhäisö ja sivistyneistö omaksuivat sen hienostuneeksi 

ajanvietteeksi. Teekulttuurissa korostettiin juoman maun lisäksi myös yleistä tyyliä ja 

estetiikkaa. Myös teehetkeen osallistuvan seuran valitseminen oli merkittävä osa 

tapahtumaa (Nihtinen 2004, 59.) Norian korkea luokka-asema on täten peritty, 

historiallisesti määrittynyt positio. Teemestarin kirjassa Korkea-arvoisten henkilöiden 

teevierailut ovat heille itselleen symbolisia vallan ja aseman osoittamisen keinoja paitsi 

teemestarin kanssa samaan luokkaan kuulumisen vuoksi, myös teekulttuurin olennaisesti 

liittyvän estetiikan tähden. Teeseremonian muodollisuus edustaa keskiluokalle hillinnän 

moraalia, joka kääntyy heidän ruumiissaan estetiikan resurssiksi. Keskiluokkaiset henkilöt 

voivat tehdä sijoituksia kulttuurisiin piirteisiinsä, joita he voivat käyttää arvon realisoimiseen 

muilla elämän alueilla. Sanjalle kulttuurisiin piirteisiin sijoittaminen ei ole mahdollista eikä 

hänellä ole kenties sellaiseen haluakaan; olennaisinta on saada päivittäin riittävästi puhdasta 

vettä käyttöön. 

 

 

3.4 Lukemisen mahdollisuus – kulttuurisen pääoman perusta 
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Nähdäkseni yksi kulttuurisen pääoman kasaamisen keino yleisen kulttuurin harrastamisen 

lisäksi on opiskeleminen. Opiskeleminen kerryttää pääomaa ruumiiseen ja tämä pääoma on 

mahdollista muuttaa tilaisuuden tullen symboliseksi pääomaksi ja siten myös vallaksi. Sanjan 

ruumiiseen kirjattu heikompi koulutustaso – joka on kirjattu huolimatta kaikille pakollisesta 

lukion käymisestä huolimatta – ja sosiaaliset kyvyt rajoittavat hänen liikkumistaan 

sosiaalisessa kentässä. Sanjalla ei ole siten omaan viitekehykseensä kiinnittymisen johdosta 

mahdollista osallistua kutsuttuun toimintaan. 

 

”Sinulla on pysyvä kutsu teeseremonioihini”, sanoin. ”Onneksi olkoon!” hän huudahti, 
ja virnisti sitten. ”Jätän kuitenkin väliin, en ole koskaan ollut sellaisessa, enkä osaisi 
käyttäytyä.” (TK, 133–134.)  

 

Teemestarin kirjan maailmassa paperiset kirjat ovat harvinaisia ja viestimistä kuultavat 

tarinat edullisia hankkia. Nähdäkseni implisiittinen kertoja vihjaa näiden viestintarinoiden 

olevan harkittuja hallinnan välineitä ja sisällöltään sotilashallinnon propagandaa. Norialla on 

halu perehtyä historiaan ja sen kautta ymmärtää paremmin sitä maailmaa jossa elää, mutta 

Sanjan intressit ovat historiallisten tapahtumien sijaan menneiden aikojen ihmisten 

mekaanisissa laitteissa (TK, 34). Sanjan luokkaan on toisin sanoen kirjattu epähistoriallisuus 

ja materiaan kiinnittyminen, ja Norian luokkaan laaja ajallinen ajattelukyky ja abstraktius. 

Kirjat osoittavat myös Kaition perheen taloudelliseen tilanteeseen. Heillä on kirjoja 

enemmän kuin missään muussa kylän talossa, ja noita entismaailman niteitä on enää 

käytännössä mahdotonta löytää. Noria kertoo kantaneensa monta sylillistä kirjoja 

huoneeseensa ja leiriytyneensä niiden äärelle (TK, 86, 82.) Hän lainaa kirjoja Sanjalle, vaikka 

tämä ei ole vielä lukenut edellistä loppuun (TK, 26). Noria pyrkii tällä tavoin sivistämään 

ystäväänsä ja tuomaan kenties alitajuisella tasolla häntä lähemmäs omaa luokkaansa – 

tällaisesta toiminnasta saa vallankäytön ja eräänlaisen ”parantamisen” kuvan, aivan kuin 

Sanjan alempiluokkaisuus olisi jotain mistä tulisi päästä irti. Kirjat ovatkin teoksen 

merkittäviä motiiveja ja niitä tai niiden lukemista kuvataan useissa kohdin.  

 

Pitelin kädessäni yhtä talossa säilyneistä vanhoista kirjoista, kertomusta matkasta läpi 
talven. Osasin sen ulkoa, ja sanat virtasivat sivujen poikki pakenevina, ajatusteni 
tarttumatta niihin – –  Kuusivuotiaana olin lukenut entismaailman kirjan, jossa 
kerrottiin lumesta ja jäästä. Olin kysynyt äidiltä, mitä ne olivat. Hän oli ottanut yhden 
paksuista ja vakavannäköisistä niteistä hyllyltä – – (TK, 51–52.)   
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Tässä vaiheessa Norian kulttuurinen pääoma on vielä hyödytöntä eikä symbolista, koska sillä 

ei ole oikeutusta eikä sen arvoa ole vielä huomattu. Kirjojen lukemisen myötä saavutettu 

oppineisuus kuitenkin avaa Norialle ovet tiedollisiin resursseihin, joihin Sanjalla ei ole 

pääsyä. Sanja myös vähättelee tiedon merkitystä ja yhdistää sen kehnoiksi arvotettuihin 

jännityskertomuksiin. 

 

”Se on vain tarina, niin kuin joku sinun kirjoistasi, tai ne jännityskertomukset, joita voi 
ostaa viestimeen kuunneltavaksi luvun kerrallaan” – –  ”Ehkä se on vain huonosti 
kirjoitettu. Eivät ne viestintarinatkaan aina niin kummoisia ole. Isällä on muutama.”   
(TK, 75.) 

 

 

 

4 LUOKAN LUOMINEN MORAALISEN ARVOTTAMISEN KAUTTA 
 

 

4.1 Luokittelun historiaa 

 

Luokan määrittelyssä seksuaalisuus, sukupuoli, rotu ja rappeutuminen ovat olleet keskeisiä 

käsitteitä. Lynette Finchin (1993, 13, 136) mukaan 1800-luvun puolivälistä lähtien 

luokkakategorioiden perusteena on ollut naisten käyttäytymisen moraalinen arviointi ja 

seksuaalisuuteen liittyvä kieli, jota työväenluokkaiset naiset käyttivät. Määrittelyn historiassa 

tärkeää roolia on esittänyt myös porvaristo, joka pyrki erottamaan itsensä turmeltuneesta 

aatelistosta ja alaluokkaisesta massasta. Erilaisten kulttuuristen piirteiden moraalinen 

arviointi on keskeistä vallan toiminnalle ja siirtämiselle (Skeggs 2014, 32, 48.) Teemestarin 

kirjassa Norian ja Sanjan sukupuoli on heidän mahdollisuuksiaan rajoittava tekijä ja siten he 

ovat tulleet määritellyiksi tiettyyn ryhmään kuuluviksi – he edustavat naisten kategoriaa. 

Noria saattaisi kuitenkin kulttuurisen perintönsä johdosta kuulua aasialaiseen rotuun, mikä 

olisi toinen häntä luokitteleva määritelmä. Noria olisi näin siis kaksinkertaisen määrittelyn 

alainen, vaikkakaan hänen rotuaan ei olekaan teoksessa kirjattu kielteisenä arvona. 

Kerronnan myötä Norian ja Sanjan roolit kuitenkin muuttuvat ja he pystyvät vapautumaan 

annetuista rooleistaan. Tätä vapautumisen teemaa käsittelen tarkemmin luvussa 7.  
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Luokka ei ole millään tavalla kiinteä lokero, johon ihmiset jollain tavoin automaattisesti 

kuuluvat – vaikka tietysti voidaan sanoa jonkun syntyneen ”keskiluokkaiseen” perheeseen 

tai ”eliittisukuun”. Lokerolla tarkoitan jotain tilaa tai rakennetta, joka on olemassa itsessään, 

ikään kuin luonnostaan syntymässä saatua. Skeggsin (2014, 30) mukaan luokkaa tuotetaan 

jatkuvasti. Se, että työväenluokan representaatiossa heidät on yhdistetty liiallisuuteen ja 

tuhlaavaisuuteen ja toisaalta keskiluokan esittäminen itsehillinnän, repression, järkevyyden, 

kohtuullisuuden ja kieltäytymisen mielikuvien kautta (Skeggs 2014, 190), ei ole sattumaa tai 

luonnollista.  

 

 

4.2 Puhtaus ja hygienia eron merkitsijöinä 

 

Eräs merkittävimmistä aspekteista luokan tekemisen historiassa on ollut hygienia. Likaisuus, 

jätteet, tartuntavaara, epäjärjestys ja seksuaalisuus ovat toimineet arviointimenetelminä, 

joiden avulla työväenluokkaa ilmennettiin ja tehtiin tunnetuksi. Skeggsin mukaan (2014, 33) 

mainitut menetelmät eivät ole vieläkään kadonneet, vaan ne ovat edelleen tänäkin päivänä 

käytössämme. Sanjan kotona on sotkuista, siellä haisee likaisille hiuksille ja ummehtuneelle 

maidolle, pesusoikon sameassa vedessä lilluu lastenvaatteita (TK, 199). Nämä kuvaukset 

viittaavat vähävaraisuuteen ja siten kodin ylläpitämisen vaikeuteen ja sitä kautta eron 

tekemiseen epäpuhtauden kautta. Samaan kategoriaan kuuluvat myös Minjan vakava 

sairaus ja siihen liittyvät kuvaukset; tartuntavaara ja likaisuus kiinnittyvät voimakkaasti 

Sanjan perheen kuvaukseen. Vastaavasti Norian pihassa kasvaa minttua ja hulmuavia 

teepensaita (TK, 37). Puhtautta ja terveyttä symboloiden hänen kotipihansa nurmikko 

kimaltelee auringossa veden pirskottamisen jälkeen (TK, 40).  

 

Sanjan kodista kertoja esittelee hilseilevän sinisen aidan ja seinissä näkyvät toistuvien 

korjausten jäljet (TK, 22). Sanjan koti sijaitsee kylässä, ja Norian koti teehuoneineen kylän 

ulkopuolella ja topografisesti korkeammalla, mikä toimii teoksessa myös yhteiskunnallisen 

aseman metaforana. Massat asuvat tiiviinä joukkona, kun taas parempiosaiset voivat elää 

väljemmin ja pidempien kulkuyhteyksien päässä.  Sanjan kotona ei myöskään ole 

kodinkoneita, joita Norian kodista löytyy, eikä Sanjalla myöskään ole pääsyä vaihdon 
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alueelle, joka voisi nostaa hänen perheensä elintasoa. Pakastin parantaisi mahdollisuuksia 

säilyttää ruokaa ja siten estää pilaantuneen ruoan aiheuttamien sairauksien tarttumisen. 

Näin myös vähävaraisuus ja tartuntavaara kietoutuvat toisiinsa ja asemoivat Sanjan Noriaa 

alempaan luokkaan.  

 

Laitoin meille keittiössä jääteetä. Jääkimpaleet poksahtelivat savikupeissa, kun kaadoin 
vaaleanvihertävää, haaleaa nestettä niiden päälle. Istuimme pöydän ääreen, ja kaivoin 
kaapista torilta ostettuja kuivattuja hedelmiä. ”Olisipa meilläkin pakastin”, Sanja 
huokasi ja hörppäsi teetään. ”Yritin kunnostaa yhden viime vuonna, mutta se toimi 
vain pari viikkoa ennen kuin hajosi lopullisesti. Varaosat olisi pitänyt hankkia 
kaupungista ja niihin olisi mennyt kahden kuukauden ruokabudjetti.” (TK, 86.) 
 

 

4.3 Siveellisyys ja itsehillintä 

 

Käsittääkseni keskiluokka on aina pyrkinyt tekemään eroa alempiin yhteiskuntaluokkiin 

siveellisyydellään ja itsehillinnällään. Sanjan taipumus rikollisuuteen – mikä tosin hänen 

tilanteessaan on pakon sanelemaa – tulee esille laittoman vesijohdon rakentamisprojektin 

myötä, jonka Noria korkean moraalin omaavana henkilönä torjuu suorasanaisesti. 

Huomioitavaa on, ettei Norialla ole asemansa puolesta mitään tarvetta toimia lainvastaisesti. 

Norian salainen vesilähde resurssina estää häntä toimimasta kielletyllä tavalla.  

 

”Sinun ei ole selvästikään koskaan tarvinnut valita”, hän sanoi. ”Joudutko vankilaan 
vesirikoksesta vai annatko perheesi kuolla janoon.” Mykistyin hetkeksi, sillä hän oli 
harvoin sanonut minulle mitään yhtä ankaraa – –  Jokin oli muuttunut Sanjan ja minun 
välillä, jokin mille minulla ei ollut sanoja silloin eikä ehkä ole vieläkään. (TK, 203–204.) 

 

Siveellisyys ja itsehillintä koskevat myös puhumisen tapaa ja käytettävää sanastoa. Sanjan 

kielenkäyttö viestii hänen alemmasta yhteiskuntaluokastaan karkeudellaan. Teoksessa Sanja 

käyttää karkeaa kieltä ainoastaan sen alkuvaiheessa (TK, 23). Kielenkäytön muuttuminen 

implikoi hänen hahmonsa kehittymistä kohti siveellisyyttä, toisin sanoen kohti ylempää 

yhteiskuntaluokkaa. Sanjan luokan hillittömyyttä ja tuhlaavaisuutta kuvaa myös kohtaus, 

jossa Sanja ja Noria osallistuvat kekrijuhliin. Tilanteessa Noria tulee Sanjan toimesta 

vedetyksi mukaan päihteiden käyttöön, tosin ei Noriakaan juurikaan vastustele 

sinilummekakkujen ostamista. Norialle päihteiden käyttö on alemmista luokista irrotettua 
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resurssia, jota hän voi ylempiluokkaisena käyttää hillityllä tavalla hyväkseen; alemman 

luokan edustajiin kirjattu päihteiden käyttö on pikemminkin patologista kuin itsekontrollin 

alaista toimintaa.  

 

Näin Sanjan vaihtavan jalalta toiselle ja kääntyilevän, kun maksoin ne. Arvasin, minne 
hän tahtoi seuraavaksi. ”Kokeillaan tuota”, hän sanoi minulle ja osoitti kojua torilta 
pois johtavan kujan suulla.  – –  Sanja oli oikeassa: Kojun katoksen nurkkaan oli 
maalattu pieni sinisen nymfin kuva. Kaikki tiesivät, mitä se tarkoitti, ja vaikka kyseessä 
ei ollut varsinaisesti laiton toiminta, useimmat itseään kunnioittavat kauppiaat 
kieltäytyivät ryhtyvänsä siihen. ”Haluaisimme neljä sinilummekakkua”, Sanja sanoi 
kauppiaalle. (TK, 136–137.) 

 

Teemestarin kirjan kerronnassa itsehillintä on Norian ominaisuus, joka ylläpitää kuvaa hänen 

yhteiskunnallisesta asemastaan. Noria tietää sen, kuinka merkittävää itsensä hillitseminen 

on tapakulttuurin ja hänelle annetun roolin näkökulmasta. Hänet on kuitenkin naisena 

asemoitu luokkaan, jolle teemestarin arvo ei perinteisesti ole kuulunut ja tämä valmis särö 

perinteen narratiivissa saa myös itsensä hillitsevän Norian rikkomaan sovinnaista rajaa. 

 

”Oletan teidän tuntevan säännön, jonka mukaan seremonian aikana teemajan 
ikkunoista ei koskaan avata yhtä enempää?” ”Kyllä, mestari Niiramo, sääntö on minulle 
tuttu.” ”Välittäisittekö muistuttaa meitä siitä, miksi näin on määrätty?” Siteerasin 
sanatarkasti mitä minulle oli opetettu – – Niiramo tarkasteli minua. En laskenut 
katsettani. ”Oli syynä mikä hyvänsä, se oli silti poikkeama muodosta ja sellaisena 
virhe”, hän sanoi. Pakotin itseni pysymään vaiti. (TK, 126–127.)  
 

 

 

5 KIRJAAMINEN ELI MERKITYSTEN KIINNITTÄMINEN RUUMIISEEN  
 

 

Tutkimuksessani olen jo maininnut kirjaamisen luokan luomisen välineenä. Luokan 

muodostumiseen vaikuttavat symbolista valtaa pitävien tekemät kirjaamiset niihin 

ruumiisiin, jotka ovat vallankäytön kohteina. Deleuzen ja Guittarin (1972/2007, ix, sit. Skeggs 

2014 44) mukaan sosiaalisuuden olennainen ominaisuus on kyky merkitä ja tulla merkityksi – 

eli tehdä kirjauksia. Kirjaaminen tuottaa eri valtajärjestelmien, luokittelumallien ja ruumiin 

kontrolloimisen avulla subjektin. Kirjaaminen aiheuttaa leimaantumista ja rajoittumista 
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mutta myös vapauttamista. Esimerkiksi mustaan miehen kirjattu rikollisuus rajoittaa hänen 

toimintaansa sosiaalisessa tilassa, samoin kuin (nuoreen) naiseen negatiivisena kirjattu 

lisääntyminen rajoittaa hänen liikkuvuuttaan. Hyvin koulutetulle valkoiselle miehelle 

kirjaaminen tuo sen sijaan vapautta ja mahdollistaa vapaan liikkumisen ja pääsyn moniin 

resursseihin. Kirjaaminen ei ole vain diskurssi, vaan joukko ruumiiden hallinnoimisen ja 

hyödyntämisen keinoja (Skeggs 2014, 45). Foucault (1979/1998, ix, sit. Skeggs 2014, 46) 

nimittää ”tiheän vallan siirtymän pisteeksi” prosessia, jossa kirjaaminen tapahtuu 

merkitsemällä arvo tiettyihin ruumiisiin. 

 

Kirjatut arvot voivat olla siis joko positiivisia tai negatiivisia. Edellisessä kappaleessa esiin 

nostamani Sanjan taipumus rikollisuuteen on alemman luokan kirjaus, aivan kuten Norian 

pidättäytyminen rikollisuudesta on ylempää luokkaa merkitsevä piirre. Saman kaltaisesta 

kirjaamisesta oli kyse myös sinilummekakkujen ostotilanteessa. Kappaleessa 3.4 esittämäni 

analyysi lukemisen merkityksestä heijastaa myös kirjaamista: alempiluokkaisia henkilöitä 

lukeminen – tai ainakaan minkään laadukkaaksi, ei-viihteeksi määritellyn kirjallisuuden 

lukeminen – ei kiinnosta. Negatiiviseksi mielletyt kirjaamiset näyttävät keskittyvän niihin 

ruumiisiin, jotka ovat lähtökohtaisesti ”negatiivisesti kirjattu” eli ruumiisiin jotka ovat 

sairaita, likaisia tai köyhiä.  

 

Sukupuolinen kirjaaminen näkyy tekstin tasolla ainoastaan teeperinteen kuvauksissa. 

Henkilöhahmojen toiminta ja kehittyminen ovat kuitenkin hahmotettavissa myös 

kamppailuna sukupuolista kirjaamista vastaan. Kirjaamisen prosessi näkyy Sanjan ja Norian 

henkilöhahmoissa myös siinä, miten heidän pukeutumistaan ja habitustaan kuvataan. 

Alempaan luokkaan kirjataan vaatteiden kuluneisuus ja niiden materiaalin karheus.  

Havaintoja tekevän subjektin mielessä syntyisi kognitiivista dissonanssia, mikäli alemman 

luokan edustaja pukeutuisi ylempiluokkaisen tapaan, toisin sanoen ruumis ja siihen jo 

kirjatut ominaisuudet olisivat ristiriidassa ruumiiseen liitettyjen ylemmästä luokasta 

irrotettujen resurssien vuoksi. Ristiriita syntyisi mahdottomuudesta hyväksyä kyseistä 

irrottamisen suuntaa: Mikäli Noria pukeutuisi huonosti, voisimme ajatella sen liittyvän 

kapinallisuuteen tai muuhun itse valittuun vaiheeseen, mutta Sanjan näkeminen teemestarin 

vaatteissa saattaisi herättää ihmetystä ja epäilyjä – kenties emme jollain tasolla hyväksyisi 

tuota henkilöhahmoa lainkaan. Sanjan luokan tultua selväksi on lukijana helppo hyväksyä 
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hänen vaatetukseensa ja ulkonäköönsä liittyvät kuvaukset ”luonnollisena” osana hänen 

ruumistaan. 

 

Hän seisoo portin ulkopuolella, mustat hiukset otsalle ja poskille valuen, vartalo 
kapeana ja kulmikkaana karkean pellavakankaan sisällä – – Silmieni eteen nousi kuva 
hänen äidistään ompelemassa nauhaa pöytäliinan reunaan ennen Sanjan 
ylioppilasjuhlia. Se oli näyttänyt hiukan kuluneelta jo silloin. Nauha oli luultavasti 
kiinnitetty hihoihin ja hameenhelmaan peittämään niiden rispaantuneisuutta. (TK, 93, 
138.) 

 

Ylemmän luokan edustajana Noria kuvailee vaatteitaan viileiksi ja miellyttäviksi ja 

teemestarin asua pehmeäksi ihoa vasten (TK, 37, 322). Näihin ominaisuuksiin voidaan siten 

liittää myös materiaalin korkeampi laatu ja hinta. Norialla on käytettävissään sekä 

yksinkertaiset arkivaatteet että kylän räätälillä teetetyt paremmat vaatteet (TK, 108). 

Skeggsin (2014, 198) mukaan luokkaerot voivat näkyä työn näkyvyyden ja piilottamisen 

tiloissa. Sanjan vaatteet ovat itsetehtyjä ja korjattuja ja siten työ on näkyvää (myös 

konkreettisesti työn jäljessä); Norian vaatteisiin käytetty työ on puolestaan piilotettua ja sitä 

kannetaan ruumiissa ”luonnollisena”, mikä tekee Norian ruumiin ylempiluokkaiseksi. Norian 

ruumiiseen on siis kirjattu työn teettäminen jollakin toisella ja Sanjan ruumiiseen 

itsetekeminen ja korjaaminen. 

 

 

 

6 VAIHDON PROSESSIT 
 

 

6.1 Taidot ja tiedot vaihto-objekteina 

 

Vaihdon prosessissa jotkin ominaisuudet, olivat ne sitten kulttuurisia tai materiaalisia, voivat 

olla vaihdon kohteita. On kuitenkin huomattava, etteivät kaikki ominaisuudet ole 

poisvaihdettavissa – esimerkiksi musta mies ei voi näytellä ”coolia”, sillä hän on cool, mutta 

valkoinen mies puolestaan voi vapaasti irrottaa mustasta miehestä cooliuden ja käyttää sitä 

resurssina (Skeggs 2014, 28). Sovellan omassa tutkimuksessani Strathernin teoretisoimaa 

vaihdon mallia. Hänen mallissaan vaihto on ihmisten kykyä saada toisiltaan esineitä, joista 
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tulee vaihdon myötä heidän suhteensa objekteja. Strathernin näkemyksen mukaan kaikesta 

ihmisen luovuttamasta tulee objekti sillä hetkellä, kun siitä tulee toisen huomion kohde 

(Strathern 1992b, ix, sit. Skeggs 2014, 43.) Vaihdon kohde voi olla siten tavaran lisäksi 

esimerkiksi tieto tai kulttuurinen pääoma. Tässä mallissa tärkeimmässä osassa eivät ole itse 

vaihdettavat asiat vaan ne ihmisten väliset suhteet, jotka prosessissa muodostuvat. Lisäksi 

asioilla voi olla joko käyttö- tai vaihtoarvoa. Ihmisen ominaisuuksilla, kulttuureilla tai esineillä 

oleva käyttöarvo muuttuu vaihtoarvoksi vasta sillä hetkellä, kun toinen henkilö kiinnostuu 

potentiaalisista vaihdettavista kohteista. Vaihdon prosessissa vallalla on merkittävä rooli: 

voihan nimittäin käydä niin, että toinen haluaa toisen varallisuuden ja pyrkii väkisin myös 

saamaan sen. Vaihto onkin harvoin tasa-arvoinen toimenpide (Skeggs 2014, 44). Strathernin 

kuvailema vaihdon malli synnyttää Teemestarin kirjassa Norian ja Sanjan välille suhteen, joka 

ei enää perustu pelkästään ystävyyteen vaan vaihtoon, jossa lapsuuden luonnollinen 

yhdessä olo muuttuu objektien arvon huomaamiseen ja hyödyntämiseen. Näin alkaa eron 

tekeminen näiden henkilöhahmojen välillä, mikä on myös merkki lapsuuden päättymisestä.  

 
Sanja on eräänlainen monialainen teknisen alan osaaja, jonka taidoista Noria ja hänen 

perheensä hyötyvät. Noria vie Sanjalle korjattavaksi rikkinäisiä muovileilejä ja antaa hänelle 

maksuksi vettä. Tässä vaihdon prosessin vaiheessa Sanja voi vaihtaa omaa osaamistaan 

veteen, resurssiin jota Norialla (Sanjan sitä vielä tietämättä) on käytännössä loputtomasti 

käytettävissään. Sanjan näkökulmasta vaihto on tasapuolinen, mutta Norian mahdollisuus 

ylimääräiseen maksuun muodostaa asetelman, jossa Noria on hallitsevassa asemassa 

Sanjaan nähden ja osoittaa näin pääomansa määrää. 

 

”Toin sinulle korjattavaa”, sanoin ja aloin irrottaa kuljetushihnoja leililastini ympäriltä. 
”Näillä ei ole kiirettä. Paljonko veloitat?” Sanja laski leilit kuljettamalla sormeaan 
pitkin pinoa. ”Puolen päivän työ. Kolme leilillistä,” ”Maksan sinulle neljä.” (TK, 26.) 

 

Sanjan kädentaidot muuttuvat nyt käyttöarvosta vaihtoarvoksi ja Strathernin mallin mukaan 

Sanjan ja Norian välisen suhteen objektiksi. Toiminta osoittaa, että Norian hallussaan pitämä 

vesi on näkökulmasta riippuen objektina joko arvokas tai vähemmän arvokas; Noria ei koe 

resurssinsa vähenevän, mutta Sanjalle Norian objekti on lähes välttämätön hengissä 

selviytymisen väline. Näkökulmalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta kertomisen teorioista 

tuttua tapaa analysoida kertojan suhdetta kerrottavaan, vaan määrättyyn tietoon 
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perustuvaa asemaa, josta kanssakäymistä lähestytään. Näkökulma määrittää ihmisten 

itsensä ja toisen tuntemista niiden tietomuotojen perusteella, jotka heillä on olemassa. 

Näkökulman kautta määrittyvät ne ehdot, joilla keskustelua käydään (Skeggs 2014, 36.) 

 

Otin korin vastaan ja kurkistin kankaan alle. Korissa oli rasia, jonka Sanja oli selvästi 
tehnyt itse. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun ihailin hänen taitoaan asioissa, joihin 
en olisi koskaan pystynyt. Osasin siteerata tekstejä ja jäljitellä liikkeitä ja kumartaa 
pääni vieraiden edessä, mutta hän osasi purkaa esineitä osiin käsillään ja koota ne 
jälleen uudella tavalla, muokaten niiden ääriviivoja, kunnes lopputuloksena oli jotain 
uutta ja hämmästyttävää. (TK, 134.) 

 

Kertojana toimiva Noria tunnustaa paitsi oman osaamisensa, tosin hieman vähättelevään 

sävyyn, mutta myös ystävänsä taidot alueella jonne hänellä puolestaan ei ole pääsyä. Sanjan 

ja Norian vaihto-objektien välinen ero näkyy niissä kuvauksissa, joissa he kuuntelevat 

Janssonin retkien lokikirjoja (TK, 215). Heillä on selkeästi omat objektinsa; Sanjalla on taito 

korjata ja käyttää entislaitteita, Norialla puolestaan kiinnostus tietoa kohtaan ja paperia, jolle 

litteroida kuultu äänitys. Nämä roolit ovat stabiilit, sillä vain Sanja käyttää entislaitetta ja 

Noria puolestaan pysyy omassa tehtävässään. Heidän välillään ei siis tapahdu konkreettista 

vaihtoa tai toisen rooliin asettumista. He pikemminkin hyötyvät vaihdon objektien 

läsnäolosta pysytellen samaan aikaan oman symbolisesti rajatun toimintansa rajoissa. 

Nähdäkseni ainoa rajan rikkominen teoksen loppua lukuun ottamatta tapahtuu kuvauksessa, 

jossa Sanja noutaa kirjoittamisesta väsyneelle Norialle teetä (TK, 216). Tämä kohtaus vihjaa 

Sanjan tulevista mahdollisuuksista päästä käsiksi uusiin resursseihin, mikä tosin voi toteutua 

vain siinä tapauksessa, että hän irtoaa luokkansa kiinnityksistä. Levyjen kuuntelun myötä 

avautunut pääsy tietoon rohkaisee Sanjaa tunnustelemaan ja ylittämään hänelle asetetut 

rajat.  

 

 

6.2 Roolien kääntyminen ja haihtuva valtasuhde  

 

Sanjan ja Norian välinen asetelma kääntyy teoksen loppupuolella täysin päinvastaiseksi. He 

ovat valmistelleet helivaunua, jolla he tekisivät vedenetsintämatkan pohjoiseen totuttujen 

rajojen taakse. Luokkakirjausten rajojen tunnusteleminen on nyt muuttumassa 

konkreettiseksi liikkeeksi kohti irtautumista. Sanja kuitenkin ”varastaa” tuon helivaunun – eli 
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heitä yhdistäneen objektin – mikä johtaa toisaalta Sanjan vapauteen ja toisaalta Norian 

vankeuteen. Absoluuttisesti yksipuolinen vaihto, objektin riisto, voidaan nähdä 

luokkataistelun kenttään kuuluvana pyrkimyksenä osoittaa hallitsevalle luokalle heidän 

riippuvuutensa tuottavasta väestönosasta, eli Teemestarin kirjan tapauksessa Norian 

riippuvuudesta Sanjan taitoihin. Helivaunua ei voida pitää pelkästään Norian pääomana, 

koska molemmat naiset ovat nähneet sen eteen yhtä lailla vaivaa. Näin Sanja voi toimia 

aivan yhtä hyvin vaunun luonnollisena kuljettajana kuin Noria siitäkin huolimatta, että 

Norian taloudelliset resurssit ovat alun perin mahdollistaneet koko projektin käynnistämisen.   

Foucault’n (Tontti 2016) ajattelua mukaillen henkilöhahmojen välillä olemassa ollut 

valtasuhde on perustunut Norian mahdollisuuteen määrittää Sanjan toiminnan alaa. Tässä 

kerronnanvaiheessa valtasuhdetta määrittävät tekijät ovat kadonneet, ja siten Sanja on 

hänen ja Norian välisestä valtasuhteesta vapaa – hänen ei tarvitse asettua sitä vastaan 

missään vaiheessa. 

 

 
 
7 LIIKKUVUUS LUOKAN MÄÄRITTÄJÄNÄ  
 

 

7.1 Kiinnitetyt ruumiit ja vapaat ruumiit 

 

Luokka voidaan hahmottaa myös liikkuvuuden käsitteen kautta. John Urry esittää, että 

nykyisessä kulttuurissa yhteiskunnalliset suhteet eivät määrity rakenteiden ja asemien vaan 

liikkuvuuden kautta (Urry 2000, ix, sit. Skeggs 2014, 103). Mahdollisuus vapaaehtoiseen 

liikkumiseen on siis resurssi eikä se siten ole tasapuolisesti kaikkien saatavilla (Skeggs 2014, 

106). Alun perin paikoilleen kiinnittyminen oli porvarillisen minuuden ihanne, johon vielä 

ennen toista maailmansotaa kaikilla ei ollut mahdollisuutta ylettyä. Liikkuvuus määrittelee 

myös subjektiutta; Sanja kiinnitettynä alempiluokkaisena on objekti toisin kuin Noria, jonka 

pääoma ja pääsy resursseihin tekevät hänestä subjektin eli henkilön, jolla on valta ja 

mahdollisuudet tehdä itsenäisiä valintoja oman liikkumisensa suhteen. 

 

Nykyään vapaaehtoinen liikkuminen edellyttää myös paikoilleen kiinnittymistä (tai sen 

mahdollisuutta), mikä tekee eron esimerkiksi pakolaisen tai työttömiä liikkeelle ajavan 
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liikkumisen tapaan. Toki myös ne, jotka eivät pääse käsiksi liikkuvuuden resursseihin, voivat 

olla ja useimmiten ovatkin paikkoihin kiinnitettyjä. Liikkumattomuus johtuu siis eri pääomien 

puutteesta. Olennaista ei kuitenkaan ole se, kuka liikkuu ja kenet on kiinnitetty paikoilleen 

vaan se, kenellä on mahdollisuus oman liikkumisensa hallitsemiseen – ihminen toisin sanoen 

kertoo omasta statuksestaan liikkumisensa tavoilla (Skeggs 2014, 107). Liikkuvuuden 

hallinnalla ja liikkumisen mahdollistavilla resursseilla on merkittävä rooli Teemestarin kirjan 

päähenkilöiden luokan luomisessa ja siinä kokemuksessa, joka heillä yksilöinä on itsestään. 

 

Liikkuvuus on mieheen kirjattu piirre, joka mahdollistaa miehille yhteiskunnallisesti 

hyväksytymmän liikkumisen kuin naisille (Skeggs 2014, 110). Kärjistäen ilmaistuna naisen 

paikka on kotona lapsia hoitamassa ja pitämässä taloutta yllä, kun mies puolestaan on vapaa 

liikkumaan kodin piirin ulkopuolella. Yksin matkustavasta naisestahan tavataan olla 

huolissaan, mikä vihjaa vallan näkökulmasta pelkoon vallan menettämisestä. Kirjaamisen 

näkökulmasta yksin matkustavassa naisessa kyse on kirjaamisen vastustamisesta tai sen 

ulkopuolelle astumisesta. Teemestarin kirjan Noria tekee tähän kirjaamiseen särön 

voimakastahtoisena naisena, jonka liikkumiseen sukupuolen kirjaus ei vaikuta. Hän ei joko 

alistu kirjaamiseen tai sitten hän kokee teemestarin tyttärenä, jonka perinteen mukaan 

pitäisi muutenkin olla mies, omaavansa miehistä valtaa liikkumisensa ja kirjaamisensa 

suhteen.   

 

 

7.2 Liikkumismahdollisuudet ja pääomien vaikutus  

 

Norian askareita eivät velvollisuudet tai pakolliset työt juurikaan rajoita. Hänellä on 

mahdollisuus lähteä vapaasti lähes milloin vain penkomaan muovihautaa tai lukea 

kirjallisuutta kotonaan. Sanja puolestaan on sidottu kotona tehtäviin töihin ja sairaan 

sisarensa hoitamiseen liittyviin velvoitteisiin. Noria auttaa Sanjaa saamaan elantonsa 

vesileilien korjaamisella, mikä tuo hänelle ja hänen perheelleen taloudellista vaurautta, 

mutta samalla Noria tulee riistäneeksi Sanjan mahdollisuutta vapaaseen liikkumiseen. 

Seuraavista lainauksista ensimmäinen on sikäli merkittävä, että keskustelu muuttaa selvästi 

Norian ja Sanjan välistä suhdetta ja muodostaa eroa heidän välilleen. Sanja vihjaa 



 

 20 

sanavalinnoillaan myös Norian etuoikeutettuun yhteiskuntaluokkaan. Jälkimmäinen lainaus 

osoittaa paitsi liikkuvuuden rajoittumiseen myös epätasapainoiseen vaihtosuhteeseen.  

 
”Noria.” Sanja keskeytti minut, ja vaikenin. ”Sinulla ei ehkä ole muuta tekemistä kuin 
tarjoilla teetä ja tonkia muovihautaa,” hän sanoi. ”Mutta minulla on.” Jossain talon 
sisällä Minja oli alkanut itkeä. Etäisyys oli kasvanut väliimme odottamatta. (TK, 76.) 
 

Kun lähestymme Sanjan taloa, en jaksanut odottaa kauempaa. "Olen menossa 
muovihautaa penkomaan”, sanoin. ”Tuletko mukaan?” Sanja huokaisi. ”En voi. Kotona 
on liikaa tekemistä.” Hän vilkaisi vesileilejäni. ”Haluatko jättää nuo meille ja hakea ne 
myöhemmin?” hän kysyi. ”Et ikinä jaksa raahata niitä muovihaudalle ja takaisin.” ”Voit 
pitää ne”, sanoin. ”Älä ole typerä!” hän sanoi. ”Et saa vettä lisää ennen ensi viikkoa. 
Tietenkään en voi ottaa niitä.” ”En tarvitse niitä”, sanoin. ”Minulla on vettä kotona 
koko loppuviikoksi. Ole kiltti ja pidä ne.” (TK, 171.) 
 

Lopulta Norialla on kolme vaihtoehtoa joista valita ja kaksi niistä on liikkuvuuden 

mahdollistamaa. Hän voi joko lähteä äitinsä luo Xinjingiin tai Menetetyille maille etsimään 

puhdasta vettä. Molemmat mahdollisuudet ovat pääomien avaamia ovia: edellinen 

vaihtoehto on mahdollinen taloudellisten resurssien ansiosta, jälkimmäisen vaihtoehdon 

tekee varteen otettavaksi sekä taloudellisten että kulttuuristen, ts. opiskelun tuottamien 

pääomien kasautuminen.  Kolmas vaihtoehto olisi jäädä kylään veden vartijaksi, mutta Noria 

ei koe sitä itselleen oikeaksi tieksi. Hänellä ei ole enää vanhempiensa ja lähteen salaisuuden 

menettämisen myötä kulttuurinsa tarjoamaa kiinnittymispistettä eikä myöskään 

taloudellisen hyvinvoinnin resurssia.  

 

Saman tapainen kiinnitysten muuttumisen prosessi tapahtuu myös Sanjalle, joka kodin 

velvoitteista irtautumisen ja Norian kanssa opiskelemisen ansiosta on halukas liikkumaan 

normin rajojen ulkopuolelle – tosin Sanjan mahdollisuus liikkua on Norian antaman veden 

ansiota. Näiden tapahtumien seurauksena molempien naisten rooleissa tapahtuu kehitystä 

kohti vahvempaa minuutta sekä lähentymistä toisiinsa nähden, mikä tarkoittaa Norian 

kohdalla entistä vahvempaa subjektiutta ja Sanjan kohdalla kirjaamisesta kieltäytymistä. 

Sanjan irtaantuminen näkyy nyt myös haluna ja rohkeutena osallistua kutsuttuun 

toimintaan. Hänestä tulee siten kapinallinen, joka ei suostu paikkaan kiinnittymisen 

kirjaamiseen. Sama prosessi tapahtui Norialle, joka jo aiemmin kieltäytyi naiseuden 

kirjaamisesta. Tämä kieltäytyminen tapahtuu kuitenkin eri tasoilla; Sanjan kiinnittyminen on 
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tiukempaa, koska hän on ulkopuolisen voima kiinnittämä objekti toisin kuin Noria, jonka 

yhteiskuntaluokalla on valta rakentaa alemman luokan määritelmää. Ylempi luokka toimii 

toisin sanoen itse itsensä määrittelijänä, ja on tästä syystä vapaampi valitsemaan paikoillaan 

pysymisen ja liikkumisen välillä.  

 

”Haluan tulla mukaan”, hän sanoi. ”En ole menossa lähteelle muutamaan päivään”, 
sanoin ja lähdin kohti taloa. ”En tarkoita lähdettä.” Hänen sanansa kuulostivat 
epätavallisen painavilta. Pysähdyin ja käännyin katsomaan häntä. Hänen ilmeensä oli 
pingottunut, kuin hän olisi pidätellyt surua tai innostusta. ”Olen miettinyt asiaa”, hän 
sanoi. ”Haluan lähteä kanssasi Menetetyille maille. Äiti ja isä ja Minja pärjäävät nyt, 
kun Minja on terveempi ja äiti pystyy taas tekemään töitä. Saanko tulla?” (KT, 261.) 

 

Naisten matkasuunnitelma kuitenkin muuttuu radikaalisti Norian tultua merkityksi 

vesirikolliseksi. Lopulta yksin matkaan lähteneen Sanjan pääomien määrä on kasvanut 

merkittävästi teoksen alkuun verrattuna. Hänen kulttuurinen pääomansa on uuden 

oppimisen myötä kasvanut merkittävästi ja se on antanut hänelle rohkeutta lähteä 

toteuttamaan matkustamisen projektia. Taloudellista pääomaa Sanjalla on käytettävissään 

hyvin varustellun helivaunun verran ja sosiaalista pääomaa sen verran, että hänellä on edes 

yksi paikka mihin matkustaa sotilaiden vietyä hänen perheensä. Myös Sanjan koti on nyt 

merkitty vesirikospaikaksi, mutta naisista vain hän oli kotinsa ulkopuolella ennen sinisen 

ympyrän oveen ilmestymistä. Norialta, jolla aikaisemmin oli vielä monia merkittäviä 

resursseja käytössään, on nyt viety lähes kaikki pois: sosiaalinen pääoma on vaihtunut 

yksinäisyyteen ja taloudellinen pääoma niukkaan sotilaan tuomaan päivittäiseen ruoka-

annokseen. Hänelle jäi vankeuteen ainoastaan kulttuurisen pääomansa artefaktit eli kirjat 

sekä mahdollisuus kirjoittaa. Kulttuurinen pääoma onkin ainoa pääoman muoto, jota kukaan 

ei voi ihmiseltä sen kerran hankittuaan riistää pois. 

 

 

 

8 PÄÄTÄNTÖ 
 

 

Tutkielmassani tarkastelun alla oli Teemestarin kirjasta avautuvat yhteiskuntaluokan 

representaatiot ja ne tapahtumat, joissa luokkaa tehtiin näkyväksi. Tutkimukseni kohteena 
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olivat teoksen kaksi päähenkilöhahmoa, Noria ja Sanja. Analyysissani tärkein lähteeni oli 

Beverley Skeggsin teos Elävä Luokka, joka toimii lähteenä myös Pierre Bourdieun 

symbolitaloutta koskeville teorioille. Lisäksi sovelsin analyysissani Michel Foucault’n valtaan 

liittyvää ajattelua, tosin enemmässä määrin omaa ajatteluani ohjaavana tekijänä kuin 

viitteellisenä lähteenä. Analyysia tehdessäni tutkimuskysymys osoittautui hyvin monisyiseksi 

ja toisiinsa kietoutuvien luokkateorioiden määrä huomattavan laajaksi. Sovelsinkin Skeggsin 

ja Bourdieun ajattelua tulkinnassani siinä määrin kuin se oli työn laajuuden kannalta 

mielekästä. Analyysissa käyttämäni teoriakehys paitsi auttoi tulkinnassa, myös selitti itseään 

auki tulkinnan myötä. Valitsemani yhteiskunnallinen tutkimusmetodi sopi nähdäkseni hyvin 

kohdeteoksen analysointiin ja sitä soveltaen nostin teoksesta esille uutta tietoa, joka koski 

yhteiskuntaluokkaa ja valtaa. 

 

Teemestarin kirjasta on luettavissa pelastustarina, jossa alempiluokkaisuus tai sukupuoleen 

tehty kirjaus nähdään patologisena tilana, josta on paettava tai päästävä eroon. Teoksen 

maailmassa pakeneminen onkin välttämätöntä sekä konkreettisella että symbolisella tasolla, 

sillä tulevaisuuden mahdollisuudet puhtaan veden käyttöön ja ihmisten väliseen tasa-arvoon 

ovat riippuvaisia siitä, kykenevätkö Noria ja Sanja irtautumaan luokastaan ja toimimaan 

täysin itsenäisinä subjekteina. Heidän voidaan nähdä pääomien määrän, puhtauden, 

moraalin ja liikkuvuuden käsitteiden valossa kuuluvan keskenään eri yhteiskuntaluokkiin 

mutta se ei kuitenkaan estä heitä toimimasta yhdessä yhteisen hyvän puolesta, pikemminkin 

päinvastoin: luokittelut ja määrittelyt ylitetään kaikesta kitkasta huolimatta juuri silloin, kun 

kyse on inhimillisestä hädästä ja selviytymisestä. Näin tutkimukseni osoittaa luokkien 

olemassaolon, mutta myös mahdollisuuden niiden elävyyteen ja yhteistoimintaan. Luokat 

voivat tukea toisiaan olematta pelkästään negatiivisia käsitteitä. Valtakaan ei ole ainoastaan 

negatiivinen ilmiö, sillä sitä vaaditaan yhteiskunnallisten rakenteiden olemassa oloon. 

Valtasuhteiden olemassaolon ansiosta myös Norian ja Sanjan välinen toiminta tuli 

mahdolliseksi. 

 

Teoksessa representoidaan luokkia symbolisten ja taloudellisten resurssien keinoin, mutta 

pidetään samalla auki mahdollisuutta niistä vapautumiseen, emansipaation ja uuden 

subjektin syntymiseen. Sanjan kohdalla uuden subjektin syntyminen tapahtui, mutta ei ilman 

kipua ja pakon sanelemaa irtautumista. Hänestä tuli liikkuva subjekti vailla paikkaa johon 
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kiinnittyä; Norialla oli mahdollisuus vapaaseen, omaehtoiseen liikkumiseen, mutta hän 

päätyi lopulta vangituksi omaan kotiinsa. Näin siis teos purkautui kirjaamisten kannalta 

kahteen suuntaan: Sanja vapautui kodistaan ja sen velvoitteista, mutta sai tilalle haaveillun 

tutkimusmatkailijan sijaan pakolaisen statuksen, Noria puolestaan vapautui luokkansa 

kirjaamisesta naisena, mutta päätyi teemestariperinteensä vuoksi kiinnitetyksi kotiinsa – 

perinteen, joka oli alun perin suojellut häntä.   

 

Vaikka sukupuoli ei ollut tutkimukseni kohteena, se nousi luokka-analyysin myötä 

merkittävään asemaan. Teemestarin kirjaa luettaessa on lähes välttämätöntä ottaa kantaa 

sukupuoleen merkityksen antajana ja erityisesti eron tekijänä. Sukupuoli on yksi luokittelun 

tapa ja kirjaus, ja sillä oli vaikutuksensa erityisesti Norian henkilöhahmon toimintaan ja 

kehitykseen. Mikäli henkilöhahmot olisivat olleet miespuolisia, olisivat liikkumiseen ja 

teeperinteeseen liittyneet jännitteet jääneet kehittymättä. Kuten tutkimuksessani tuli ilmi, 

ovat matkustamisen projektit kirjaamisen perusteella tarkoitettuja miehille ja siten 

luonnollisia, aivan kuten teemestarin arvon siirtyminen isältä pojalle on vanhan perinteen 

mukaista.  

 

Nähdäkseni Teemestarin kirjan tulkintaa voitaisiin tulevaisuudessa avata niin ekokriittisen ja 

yleisemmän yhteiskunnallisen, kuin myös feministisen tutkimuksen viitekehyksessä. 

Teoksessa esitetään kannanotto ympäristönsuojeluun ja huoleen maapallon tulevaisuudesta, 

mutta esittelemäni kannanotto luokkayhteiskuntaan on sekundaarinen. Toissijaisuus ei tee 

luokasta ilmiönä kuitenkaan millään tavoin vähäpätöistä teoksen kokonaisuuden kannalta, 

vaan on nimenomaan mielenkiintoinen tutkimuksenkohde yhtä lailla kaunokirjallisena 

tehokeinona ja jännitteen luojana kuin yhteiskunnallisena kuvauksenakin. 
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