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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani Emmi Itärannan vuonna 2012 ilmestynyttä esikoisromaania 

Teemestarin kirja. Teosta on toistaiseksi luettu lähinnä dystooppisena 

tulevaisuudenkuvauksena, mutta pidän romaanin tulkinnan kannalta olennaisena tarkastella sitä 

osana myös post-apokalyptisen fiktion genreä. Balaka Basun mukaan post-apokalyptisessä 

fiktiossa sekä dystopian että utopian elementit voivat esiintyä rinnakkain (Basu 2013, 29). Pyrin 

luennassani hahmottamaan, millainen rooli utopialla ja utooppisella ajattelulla on Teemestarin 

kirjassa. Samalla lähestyn teosta ekokriittisestä näkökulmasta pohtien ekokritiikin ja utopian 

suhdetta post-apokalyptisessä fiktiossa. 

 

Maailmanloppu ja sivilisaatioiden tuho ovat kiehtoneet ihmisiä aina. Kuitenkin juuri tällä 

hetkellä post-apokalyptinen fiktio vaikuttaisi olevan erityisen ajankohtainen genre, sillä post-

apokalyptiseen maailmaan sijoittuvia romaaneja, elokuvia ja tv-sarjoja tuotetaan, luetaan ja 

katsotaan todella paljon. 

 

Basun, Katherine R. Broadin ja Carrie Hintzin mukaan erityisesti nuorille suunnatun post-

apokalyptisen fiktion julkaiseminen on kasvanut miltei räjähdysmäisesti. Teosten maailmojen 

erilaisuudesta huolimatta genreä yhdistävät toistuvat teemat, joihin kuuluvat muun muassa 

kysymykset vapaudesta ja identiteetistä, ihmisen ja teknologian suhteesta ja tulevaisuudessa 

siintävästä ekokatastrofin uhasta. (Basu et al. 2013, 1.) Teemestarin kirjassa keskeiseksi nousee 

ympäristötuhon tematiikka ja sen myötä ihmisen ja luonnon suhde, mutta teos sivuaa myös 

identiteetin, vapauden ja teknologian teemoja. 

 

Teemestarin kirja sijoittuu dystooppiseen tulevaisuuteen, post-apokalyptiseen maailmaan, 

jossa ilmastonmuutos on hävittänyt talvet, vedestä on jatkuva pula. Suomen valtio on lakannut 

olemasta, tilalla ovat Skandinavian unioni ja sitä miehittävä Uusi Qian. Teoksen maailmassa 

vallitseva kulttuuri on aasialaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön sekoitus, ja historiallinen 

yhteys meidän päiviimme on katkennut. Niin kutsutulla hämärän vuosisadalla ihmiskunnan 

kulttuuriperintöä on joko hävinnyt tai hävitetty mittavissa määrin. Kuusamon, Rovaniemen ja 

Kuolojärven paikannimet sijoittavat teoksen tapahtumia jonnekin itäisen Lapin alueelle, mutta 

tarkkoja päätelmiä tapahtumien ajasta ja paikasta on mahdotonta tehdä. 
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Teemestarin kirja on poikkeuksellinen romaani siinä mielessä, että alkuperäistekstejä on 

teoksen tapauksessa oikeastaan kaksi: romaani on kirjoitettu yhtä aikaa sekä suomeksi että 

englanniksi. Nimellä Memory of Water vuonna 2014 julkaistu versio ei ole identtinen 

suomenkielisen version kanssa, vaan teokset ovat joissain kohdin toisiaan täydentäviä (Korpua 

2017b, 299). Juonen ja tarinan osalta teokset ovat kuitenkin yhteneväiset, merkityseroja syntyy 

esimerkiksi kielten sanastojen eroavaisuuksien kautta. Tässä tutkielmassa keskityn teoksen 

suomenkieliseen versioon, sillä analysoimissani kohdissa eri kieliversioiden välillä ei ole 

olennaista merkityseroa. 

 

Teemestarin kirjaa on aiemmin tutkittu jonkin verran. Juha Lamminaho (2016) on 

kandidaatintutkielmassaan lähestynyt teosta yhteiskunnallis-sosiologisesta näkökulmasta ja 

Mariam Magomedov (2016) puolestaan pro gradu -tutkielmassaan narratologian kautta sivuten 

samalla myös materiaalista ekokritiikkiä. Materiaalisen ekokritiikin kautta aihetta on lähestynyt 

myös Fatma Aykanat (2018) lukiessaan Teemestarin kirjaa dystooppisena ilmastofiktiona. 

Jyrki Korpua (2017a & 2017b) on hahmotellut teoksen paikkaa sekä post-apokalyptisen fiktion 

että suomalaisen kirjallisuuden kaanonissa. 

 

Oma lähestymistapani poikkeaa teoksen aiemmasta tutkimuksesta, sillä se suhteuttaa teosta 

osaksi post-apokalyptisen fiktion genreä ja kiinnittää huomiota sekä dystooppisia että 

utooppisia elementtejä sisältävän genren kaksoisluonteeseen. Ekokriittinen lähestymistapani 

hakee vaikutteita eksistentialistisesta filosofiasta – erityisesti Martin Heideggerin ajattelusta ja 

sen pohjalta myöhemmin versoneesta ekokritiikistä. Eksistentialistisen filosofian kautta pyrin 

pohtimaan myös ekokritiikin ja teoksen utooppisen potentiaalin suhdetta. 

 

Teemestarin kirjan tulkinnassa dystopianäkökulma on ollut toistaiseksi varsin hallitseva. Pyrin 

luomaan teokseen uuden näkökulman ottamalla tehtäväkseni paljastaa teoksessa piilevää 

utooppista potentiaalia. Tässä tutkielmassa tarkastelen, kuinka ekokriittis-apokalyptinen luenta 

paljastaa teoksesta utooppisia sävyjä ja teemoja. Sekä utopiasta että ekokritiikistä on kirjoitettu 

paljon ja monista näkökulmista – mutta harvoin yhdessä. Tutkielmani yrittääkin osaltaan tuoda 

yhteen näitä näkökulmia. Ekokritiikin kautta kysyn myös, millainen on ihmisen ja luonnon 

suhde teoksessa ja millaisia merkityksiä luonto teoksessa saa. 

 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkielmani keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet. 

Metodologisena suuntauksenani toimii siis ekokritiikki ja analyysin kannalta keskeisimmät 
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käyttämäni käsitteet ovat post-apokalyptinen fiktio ja utopia. Kolmannessa ja neljännessä 

luvussa analysoin teosta lähiluvun kautta nostaen esiin kohtia, joissa teoksen ekokriittiset ja 

utooppiset näkökulmat nousevat esiin. Päätännössä kokoan yhteen Teemestarin kirjasta 

havaittavan utooppisen potentiaalin ja ekokritiikin yhteenkietoutumista. 
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2 TEOREETTISET JA METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Post-apokalyptinen fiktio 

 

Apokalyptisen fiktion perinne on pitkä – katastrofeja ja niiden jälkimaininkeja on kuvattu 

tarinoissa jo aina muinaisista ajoista lähtien. Modernissa muodossaan apokalyptinen ja post-

apokalyptinen fiktio juontaa juurensa vuoteen 1826, jolloin Mary Shelleyn kirjoittama, 

ensimmäisenä post-apokalyptisenä tieteisromaanina pidetty The Last Man julkaistiin (Booker 

& Thomas 2009, 53). 

 

Post-apokalyptisen fiktion keskeisiä teoksia viimeisimmän buumin ajalta ovat kirjallisuuden 

puolella muun muassa Cormac McCarthyn The Road vuodelta 2006 ja nuorten post-

apokalyptisen fiktion puolelta Suzanne Collinsin The Hunger Games -trilogia (2008–2010). 

Sarjakuvan suunnalla maininnan ansaitsee ainakin Robert Kirkmanin The Walking Dead 

(2003–). Kaikki edellä mainitut teokset on sovitettu myös elokuvaksi tai televisiosarjaksi. 

Kotimaista post-apokalyptistä fiktiota edustaa esimerkiksi K.K. Alongin Kevätuhrit-trilogia 

(2016–2018). Kirjallisuudentutkimuksen alalla etenkin McCarthyn The Road on saanut 

osakseen mittavaa huomiota ja teosta on tutkittu paljon sekä suhteessa McCarthyn muuhun 

tuotantoon että myös osana post-apokalyptisen fiktion genreä (ks. esim. De Bruyn 2010 ja Skult 

2015). 

 

Kreikan kielestä periytyvä sana apokalypsi tarkoittaa alun perin ”paljastumista”, 

”paljastamista” tai ”ilmoitusta”. Kristillisessä teologiassa termiä apokalyptinen käytetään 

puhuttaessa tietynlaisesta eskatologisesta eli lopun aikoja käsittelevästä kirjallisuudesta. 

(McGrath 2011, 585–586.) Nykyään termillä on kaksoismerkitys apokalypsin tarkoittaessa 

yksinkertaisesti maailmanloppua. 

 

Vaikka post-apokalyptinen fiktio käsitteleekin maailmanloppua tai sivilisaation tuhoa, loppu ei 

kuitenkaan usein ole lopullinen, sillä vanhan maailman alta paljastuu uusi maailma (Korpua 

2017a, 24). Poikkeuksena voidaan mainita esimerkiksi Cormac McCarthyn The Road, joka on 

kuvaus hiljalleen hiipuvasta tuhon jälkeisestä maailmasta. Teos itsessään tuntuu kieltävän 

kaikki uuden alun mahdollisuudet (Skult 2015, 113–114). Mikäli mahdollisuus uuteen alkuun 

kuitenkin säilyy, uusi, post-apokalyptinen maailma on radikaalisti erilainen kuin vanha 
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maailma, eivätkä edeltävän yhteiskunnan lainalaisuudet päde tässä uudessa maailmassa. Tämä 

avaa mahdollisuuden myös utooppiselle ajattelulle ja jopa utopian toteuttamiselle. 

 

Post-apokalyptinen fiktio voidaankin nähdä matkana kohti utopiaa. Vanhan maailman tuhosta 

siirrytään ensin post-apokalyptiseen, dystooppiseen maailman, jossa selviytyjät aloittavat 

matkan kohti uutta yhteiskuntaa. (Korpua 2017a, 23.) 

 

 

2.2 Utopia 

 

Apokalyptisen kirjallisuuden tavoin myös utopian juuret ulottuvat syvälle, aina antiikin aikaan 

asti. Antiikissa utooppisia teemoja voidaan nähdä jo Hesiodoksen teoksessa Työt ja päivät (n. 

700 eaa.), jossa kuvataan ihmiskunnan mennyttä kulta-aikaa. Moderni utopia sai muotonsa ensi 

kertaa Thomas Moren Utopian myötä vuonna 1516. Modernin utopian esikuvana voidaan pitää 

erityisesti renessanssin myötä uudelleen löydettyä Platonin Valtiota. Moderni utopia poikkeaa 

esikuvistaan esittämällä ihanneyhteiskunnan jo toteutuneena ja toimivana teoreettisen mallin 

tai abstraktin idean sijaan. Utopia modernissa muodossaan on länsimaisen kulttuurin, antiikin 

ja kristinuskon tuote, eikä sitä sellaisenaan tavata muissa kulttuuripiireissä. (Kumar 1987, 3, 5, 

25, 19.) 

 

Kirjaimellisesti utopia tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, tai onnellista paikkaa. Termi on alun perin 

sanaleikki, joka yhä hämärtää termin merkitystä. Ruth Levitasin mukaan utopia ilmaisee ja 

tutkii haluja ja toiveita – nimenomaan haluja ja toiveita paremmasta olemisen tavasta. Utopiaan 

sisältyy myös toivo halutun toteutumisesta reaalimaailmassa fantasiamaailman sijaan. Utopia-

ajattelussa on tärkeää, että utopian toteutuminen voidaan kokea mahdolliseksi. (Levitas 1990, 

2–3, 191.) 

 

Dystopia on utopian läheinen vieruskäsite. Utopia tarkoittaa ihanneyhteiskuntaa, dystopia 

viittaa puolestaan epätoivottavaan yhteiskuntaan. Dystopian nousu merkittäväksi kirjalliseksi 

genreksi tapahtui utopiaa myöhemmin, vasta 1900-luvulla (Baccolini & Moylan 2003, 1).  

Ennen dystopian nousua omaksi genrekseen, se otti usein satiirin muodon, kuten esimerkiksi 

Jonathan Swiftin teoksessa Gulliverin retket (1726), joka kritisoi 1700-luvun englantilaista 

yhteiskuntaa (Kumar 1987, 105–106). Dystopialla on yhä vahva satiirinen ulottuvuus, joka 

toimii varoituksena nykyhetken kehityskulkujen epätoivottavasta realisoitumisesta. Dystopia 
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kuvaa ihmisten vapauksia rajoittavaa yhteiskuntaa ja kritisoi etäännyttämisen kautta 

nykyhetkeä. Utooppista ajattelua ja utopioiden varjopuolia kritisoiva teksti on puolestaan anti-

utopia. (Booker & Thomas 2009, 65.) Anti-utopian tavoite on kritisoida utopia-ajattelua ja 

puolustaa vallitsevan asiantilan säilyttämistä (Levitas & Sargisson 2003, 15). 

 

 

2.3 Ekokritiikki 

 

Yksinkertaisimmillaan ekokritiikki voidaan määritellä kirjallisuuden ja fyysisen ympäristön 

suhteen tutkimiseksi. Ekokriittisessä luennassa keskiöön nousevat muun muassa kysymykset 

luonnon representaatiosta, materiaalisen ympäristön merkityksestä kirjalliselle teokselle sekä 

kirjallisuuden vaikutuksesta ihmisen ja materiaalisen maailman suhteeseen. (Glotfelty 1996, 

xviii–xix.) 

 

Modernin ekokritiikin juuret juontavat 1960-luvun alun ympäristöherätykseen, jonka myötä 

huolestuttiin ensi kertaa toden teolla ihmisen toiminnan vaikutuksesta ekosysteemiin. Modernin 

ekokriittisen ajattelun perusteoksena voidaan mainita Rachel Carsonin Äänetön kevät vuodelta 

1962. Moderni ekokritiikki poikkeaa aiemmasta ympäristöajattelusta ajattelemalla ihmisen ja 

materiaalisen välisen suhteen uudella tavalla sekä suhtautumalla käsillä olevaan kriisin 

ennennäkemättömänä, jotenkin aiemmista poikkeavana. (Kerridge 1998, 7.) 

Kirjallisuudentutkimuksessa ekokritiikki sai muotonsa omana suuntauksenaan 1990-luvun 

alkuun mennessä (Glotfelty 1996, xvi–xviii). Ekokriittisten kysymystenasettelujen kirjo on 

laaja, mutta ekokriittistä kirjallisuuskritiikkiä yhdistää käsitys inhimillisen kulttuurin kiinteästä 

yhteydestä materiaaliseen maailmaan (Lahtinen & Lehtimäki 2008, 14). 

 

Ekokritiikin kautta lähden analysoimaan erityisesti Teemestarin kirjan dystopiaa. Ekokriittinen 

lähestymistapa ohjaa minua keskittymään teoksen dystopiakuvauksen analyysissä ympäristön 

ja ihmisen väliseen suhteeseen, teoksesta havaittavissa olevaan ympäristöajatteluun sekä 

romaanin luontokuvaukseen ja teoksessa esiintyviin luontokäsityksiin. Analysoin millaisia 

merkityksiä luonto1 teoksessa saa ja mikä on ihmisen paikka suhteessa luontoon. 

 

                                                 
1 Luonnolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa ensisijaisesti biosfääriä, maapallon elonkehää ja sen ilmiöitä ja olioita. 
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Lainaan ajatuksia teoksen ekokriittiseen tulkintaan myös eksistentiaalisen filosofian puolelta. 

Markku Lehtimäki huomauttaa artikkelissaan ”’All Things Shining.’ Olioiden luonto 

amerikkalaisessa runoudessa ja elokuvassa” Martin Heideggerin ajattelun merkittävästä 

vaikutuksesta ekokriittiseen ajatteluun (Lehtimäki 2008, 211). Myös oman tutkielmani 

ekokriittisen lähestymistavan taustalla vaikuttaa heideggerilainen ajattelu. Käyttämistäni 

lähteistä Robert Pogue Harrison, Markku Lehtimäki ja Kate Soper ovat tulkinneet Heideggeriä 

ja hakeneet vaikutteita Heideggerin ajattelusta. 

 

Heideggerin filosofian keskiössä on olemisen ensisijaisuus. Heideggerille ihminen on olento, 

joka heitettynä osaksi maailmaa on ”jo itsensä edellä maailmassa” (Heidegger 2000, 241). 

Heideggerilaisessa ajattelussa luonto ei koostu inhimillisen subjektin tarkkailtavaksi asetetuista 

objekteista, vaan ihminen on aina yhtä lailla osa maailmaa. Heitettynä osaksi materiaalista 

maailmaa, ihminen ei voi olla kaiken yläpuolella oleva objektiivinen tarkkailija (Lehtimäki 

2008, 222, 219). Ihmisen käsittäminen luonnosta erilliseksi, luonnon yläpuolella olevaksi 

irrottaa ihmisen myös olemisen materiaalisuudesta nähdessään ihmisen olemuksen ennen 

kaikkea henkisenä (Soper 1995, 49). 

 

Eksistentiaalinen filosofia ohjaa tulkintaani ajattelemalla maailmaa ihmistä edeltävänä ja 

ihmisen jälkeenkin olemassaoloaan jatkavana entiteettinä. Ihminen on yksi osa tuota maailmaa 

eikä pääse sen ulkopuolelle. Kaikki maailmassa ennen eläneet ovat osa tuota maailmaa 

tekojensa ja toimiensa kautta. Ekokritiikki ja eksistentialismi yhdessä ohjaavat tutkielmassani 

tarkastelemaan Teemestarin kirjan henkilöhahmoja kiinteästi osana fyysistä ympäristöään 

olevina entiteetteinä, joiden valintojen kautta maailma osaltaan muodostuu. Ihminen on 

aktiivinen toimija, mutta kiinteästi osa ympäristöään, joka asettaa kehyksen ihmisen 

toiminnalle. 

 

Ekokriittisen teorian avulla tutkin ihmisen ja luonnon suhdetta teoksessa sekä Teemestarin 

kirjassa esiintyvien luontokäsitysten ja luontokuvauksen merkityksiä. Eksistentialistisen 

filosofian kautta pyrin tutkimaan teoksen utooppista potentiaalia. Pohdin voisiko Teemestarin 

kirjassa olla havaittavissa eksistentiaalisen filosofian kaikuja ja voisiko tällainen luenta 

osaltaan tarjota myös lukijalle mahdollisuuksia ajatella luontoa ja ympäristöä uudella tavalla. 

Pohdintani keskiöön nousee kysymys teoksen esittämän ekokritiikin mahdollisesta 

utooppisesta potentiaalista. 
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3 TEEMESTARIN KIRJA EKOKRIITTISENÄ DYSTOPIANA 

 

 

Teoksen ympäristötuhon jälkeinen maailma on selkeä dystopia. Ekokatastrofin jälkeisessä 

maailmassa vedestä on jatkuva pula, ympäristö on monin paikoin saastutettu ja ihmiset on 

alistettu yksilönvapauksia rajoittavan ja vesivaroja väkivaltakoneiston avulla hallitsevan 

sotilasvallan alle. Dystopian tehtävä on kritisoida reaalimaailman tilannetta usein 

ekstrapoloimalla jo havaittavissa olevia kehityskulkuja (Booker & Thomas 2009, 65). 

Teemestarin kirjan lukijalle antama varoitus on tässä mielessä selvä: ilmastonmuutos tulee 

johtamaan paitsi sotiin ja inhimilliseen kärsimykseen myös maailman ja jokapäiväisen elämän 

muuttumiseen hyvin perustavanlaatuisella tavalla. 

 

Kritiikin kohteeksi romaanissa nousee myös länsimainen kulutuskulttuuri. Teoksen maailmassa 

meidän tuntemamme kulutuskulttuuri on muuttunut mahdottomaksi sen edellyttämien 

luonnonvarojen, kuten öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden, varantojen ehdyttyä. 

Entismaailmasta, meidän maailmastamme, peräisin olevat jätteet on kerätty valtaviksi 

kaatopaikoiksi, joita kutsutaan muovihaudoiksi. CD-soittimet, muovikassit ja vanhat 

autonromut ovat muistuttamassa entismaailman ihmisistä ja huolettoman kulutuksen ja 

yltäkylläisyyden päivistä. Osa pois heitetyistä tavaroista on mahdollista vielä korjata toimiviksi. 

Noria ihmetteleekin, miksi tavarat on alun perin edes heitetty pois (TK, 25). Norian tonkiessa 

muovihautaa ja vetäessä esiin jälleen yhden yhteen solmiutuneiden muovikassien suman, 

ympäristöä vähänkään ajatteleva lukija ei voi olla tuntematta omantunnon pistoa kaikesta siitä 

muovista, mitä tulee joka päivä kuluttaneeksi. 

 

Teemestarin kirjan maailmassa kaikki, mikä vain voidaan korjata, myös korjataan. 

Puhkikuluneet vesileilit, kengät ja vaatteet viedään aina korjattavaksi, sillä uudet tavarat ovat 

kalliita. Myös talot ovat vanhoja, suurin osa rakennuksista on peräisin entismaailman ajoilta. 

Uusien talojen rakentamisesta ei puhuta, ainoastaan vanhojen korjaamisesta. Teoksen 

kestävyyttä, korjaamista ja kierrätystä puoltava viesti on selvä. Teemestarin kirja näyttää meille 

maailman, jossa luonnonvarojen kulutuksen rajat ovat tulleet vastaan ja ihmisten on ollut pakko 

sopeutua niukempaan elämään. 

 

Nykyajan kulutuskulttuuria kritisoivan viestin lisäksi Teemestarin kirjan dystopia kehottaa 

tarttumaan ilmastonmuutoksen torjumiseen. Dystopialle on tyypillistä nostalginen kaipuu 
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menneisyyteen (Baccolini 2003, 116). Noriaa kiehtovat erityisesti entismaailman talvet, joiden 

kylmyys on ilmastonmuutoksen jälkeisessä maailmassa tavoittamattomissa: 

Nostin käteni vedestä. Iho oli punainen ja turta ja sormia särki, mutta muuten 

minulla oli lämmin, enkä ollut lähempänä entismaailman talvia. En osannut 

kuvitella niin kaikkinielevää, täydellistä kylmyyttä. Ja silti sellaista oli ollut 

jossain, oli ehkä vieläkin. (TK, 46.) 

 

Teemestarin kirjassa nostalgia valjastetaan kritiikin välineeksi. Talvien katoamisen sureminen 

toimii lukijalle varoituksena mahdollisesta tulevaisuudesta – jos ihmiskunta ei pysty tarttumaan 

toimeen ilmastonmuutoksen estämiseksi, meitä odottaa samanlainen talveton maailma.  

Samaistumalla Norian kaipuuseen lukija herää pohtimaan romaanissa esitetyn tulevaisuuden 

mahdollista toteutumista. 

 

Kerran, kun maailmassa vielä oli talvia, kylmiä talvia, valkoisia talvia, talvia 

joihin saattoi kääriytyä ja liukastua ja joista saattoi tulla sisälle lämpimään, 

ihmiset kävelivät kiteytyneen veden päällä ja nimittivät sitä jääksi. Olen nähnyt 

jäätä, mutta vain pieniä, ihmisten tekemiä kimpaleita. Koko elämäni olen 

uneksinut siitä, millaista olisi kävellä meren jäällä. (TK, 9.) 

 

Norian nostalgisten pohdintojen kautta hahmottuvat myös ihmisen rajoitteet. Vaikka jäätä on 

mahdollista valmistaa myös keinotekoisesti, kokemus talvesta vuodenaikana on silti 

saavuttamattomissa. Kokonaisen meren jäädyttäminen on ihmiselle mahdotonta, eikä ihminen 

kykene hallitsemaan luontoa täydellisesti. Ihminen voi yrittää kahlita luontoa, mutta luonto ei 

aina alistu ihmisen tahtoon. Teemestarien ajattelun mukaisesti ihmisen ei tulisi pyrkiä 

hallitsemaan luontoa. Ekosysteemin toimintaa ei tulisi häiritä, vaan ihmisen olisi sopeuduttava 

osaksi sitä. 

Teemestarit uskovat, että on aikoja, jolloin vesi ei halua tulla löydetyksi, koska se 

tietää joutuvansa kahleisiin, jotka ovat sen luontoa vastaan. Siksi lähteen 

kuivumisella voi olla tarkoituksensa, jota vastaan ei tule taistella. Kaikki 

maailmassa ei ole ihmisten. Tee ja vesi eivät kuulu teemestareille, vaan 

teemestarit kuuluvat teelle ja vedelle. (TK, 95.) 

 

Teoksen voi nähdä tematisoivan apokalypsiä myös alkuperäisessä, paljastamiseen viittaavassa 

merkityksessä. Teemestarin kirjan maailma näyttää ihmisen toiminnan rajat ja seuraukset. 

Tämä toimii vahvana viestinä ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa painivassa maailmassa 

elävälle lukijalle. 
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Entismaailma on Norialle kadotettu paratiisi, josta ihminen on itse omalla toiminnallaan 

sulkenut itsensä ulos. Jyrki Korpua on nähnyt Norian menneisyyden haikailun vertautuvan 

Atlantiksen utooppiseen kaipuuseen (Korpua 2017b, 295). Vertaus onkin varsin osuva 

entismaailman ihmisten näyttäytyessä Norialle teknisesti kehittyneempänä sivilisaationa, joka 

kuitenkin mystisesti tuhoutui. Toisaalta on huomionarvoista, että Norian kaipuu suuntautuu 

nimenomaan kohti talvea. Talvien katoamisen myötä myös osa luonnosta on menetetty. Noria 

ei Hesiodoksen tavoin haikaile ihmiskunnan kukoistuskauden perään, vaan suree ennen kaikkea 

menetettyä luontoa. 

 

Vaikka Noria tahtoo ymmärtää entismaailman ihmisiä ja heidän tekojaan, hän ei silti ole 

erityisen kiinnostunut entismaailman teknologiasta. Sanjan kiinnostus sen sijaan on 

suuntautunut nimenomaan muovihaudasta pelastettavissa olevaan teknologiaan, mutta hän 

puolestaan ei tunne kaipuuta entismaailmaan: ”’En minä heitä ajattele’, Sanja sanoi. ’Vain 

heidän laitteitaan, sitä mitä he osasivat ja sitä minkä he jättivät meille.’ – – ’Ei maksa vaivaa 

ajatella heitä, Noria. Eivät hekään ajatelleet meitä.’” (TK, 29–30). 

 

Teoksessa paluu entiseen ei ole ratkaisu, eikä edes mahdollinen vaihtoehto. Norian ajatuksissa 

menetetty luonto on tärkeämpi kuin ihmisten kadonnut sivilisaatio. Teoksessa teknologia ei 

tarjoa vastausta kaikkeen, eikä kaiken keskipisteessä ole aina ihminen. Noria ei suhtaudu 

luontoon ihmiskeskeisesti, vaan näkee ihmisen vain yhtenä osana luontoa ja olevaista. Tätä 

kautta romaani kyseenalaistaa länsimaista antroposentristä luontokäsitystä ja edistysuskoa. 

Ihmisen kukoistus ei välttämättä ole hyvä asia, ainakaan luonnon kannalta. Tässä valossa myös 

vertaus Atlantiksen utooppiseen kaipuuseen kyseenalaistuu. 

 

Ihmisen osuus ympäristön pilaamisessa ja ilmaston muuttumisessa on teoksessa hyvin 

tiedostettua. Noria miettii usein häntä ennen eläneitä ihmisiä ja heidän valintojensa vaikutuksia 

hänen tuntemansa maailman muovautumiseen. Hän pohtii mikä merkitys olisi voinut olla yhden 

ihmisen pienilläkin teoilla: ”Haluaisin ajatella että hän kääntyy ja menee kotiin ja tekee yhden 

asian toisin sinä päivänä sen vuoksi, mitä on kuvitellut, ja jälleen seuraavana päivänä, ja taas 

sitä seuraavana.” (TK, 30). 

 

Teemestarin kirja pyrkii myös kuvaamaan, miten ihmisen toiminnan vaikutukset voivat näkyä 

vasta vuosikymmenten tai vuosisatojen, jopa vuosituhansien päästä. Kriittisenä dystopiana teos 

pyrkii havainnollistamaan tätä arkiymmärrykseen harvoin tunkeutuvaa totuutta, jonka 
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ymmärtäminen on kuitenkin ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta. 

Asiaa konkretisoidaan paitsi näyttämällä lukijalle ilmastonmuutoksen jälkeinen maailma, myös 

romaanin tarinan tasolla. Noria ei pääse koskaan näkemään tutkimustyönsä tulosten hedelmiä. 

Hänen tutkimustyönsä Janssonin retkikunnan vaiheista luo romaanin lopussa toivoa Sanjan 

päästessä pakoon komentaja Taroa ja armeijaa, mutta Noria ei teemestarin taloon vangittuna 

tätä tiedä. Noria ei tiedä onko hänen tutkimustyönsä ollut turhaa vai ei, mutta hän ei siltikään 

tee sopimusta komentaja Taron kanssa. Noria päättää viimeisillä voimilla kirjoittaa tarinansa 

muistiin teemestarin kirjaan ja piilottaa sen. Noria asettuu vastustamaan armeijan valtaa, vaikka 

ei koskaan pääse näkemään utopiaa, jota kohti hän on pyrkinyt. 

 

 

3.1 Luontokuvaus 

 

Länsimaiselle luontoajattelulle on ollut keskeistä tehdä ero luonnostaan olemassa olevan ja 

suunnitellun tai keinotekoisen sekä luonnon määräämän ja ihmisen toiminnan välille. Eron 

tekeminen luonnollisen ja keinotekoisen välille olettaa, että on olemassa vain ihmiselle 

mahdollinen luova tuotannon tapa. (Soper 1995, 37–38.) Esimerkiksi hämähäkin kutomaa 

verkkoa ei pidetä samalla tavalla suunniteltuna kuin vaikkapa ihmisen kutomaa sukkaa. 

Hämähäkin verkko nähdään ainoastaan luonnon määräämänä, vaistonvaraisen toiminnan 

lopputuloksena. 

 

Teemestarin kirjassa luontokuvaus ei rajoitu pelkästään luontoon perinteisessä mielessä. Myös 

ihmisen toiminnan tuotteita, jätteitä, kuvataan luonnon kaltaisena: 

Muovihauta oli suuri, rykelmäinen, upottava maisema, jossa terävät kulmat ja 

rosoiset pinnat, suorat reunat ja särmikkäiksi murskautuneet katkeamiskohdat 

kohosivat jyrkkinä ja arvaamattomina. Sen oudot, kulmikkaat aallokot ja vuoristot 

muuttivat muotoaan. Ihmiset siirtelivät roskaröykkiöitä paikasta toiseen, tallasivat 

tasankoja entistä tiukemmin pakatuiksi, kaivoivat suuria kuoppia ja kohottivat 

mäkiä niiden vierelle etsiessään käyttökelpoista muovia ja puutavaraa, joka ei 

olisi taipunut liiaksi mutkalle jätekerrosten alla. (TK, 27–28.) 

  

Norian ja Sanjan kävellessä muovihaudassa ”kuollut muovi rouskahteli askelten painon alla” 

(TK, 28), aivan kuten kuolleet lehdet tai vaikkapa sora saattaisi rouskahdella. Ihmisen 

toiminnan tuloksena syntynyt ympäristö on kuitenkin uhkaava ja täynnä odottamattomia 

vaaroja. Noriaa ja Sanjaa on lapsena varoitettu leikkimästä muovihaudalla, mutta he ovat 

tehneet niin silti. Noria on kuitenkin haavojen saamisen pelossa pitänyt joka kerta 
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korkeavartisia saappaita, joita hän myös hetkellisesti kaipaa, kunnes muistuttaa itseään päivän 

olevan kirkas ja olevansa jo vanhempi. 

 

”Muovihaudan alati vaihtuvassa, silmää huijaavassa maastossa oli vaikea hahmottaa 

maamerkkejä, mutta tunsin reitin.” (TK, 139). Muovihauta on myös luonnon tavoin alati 

muotoaan muuttava. Ihmisten etsiessä käyttökelpoista materiaalia jätteiden seasta he tulevat 

samalla jatkuvasti muovanneeksi muovihautaa erilaiseksi. Aivan kuten vesi hiljalleen kovertaa 

kiveä, ihminen muokkaa ympäristöään. Ihminen vertautuu luonnonvoimiin, joilla on voima 

muovata ympäristöä. Samoin kuin luonnossa liikkuessa, myös muovihaudassa liikkuminen 

eksymättä vaatii harjaantumista. 

 

Länsimaisessa ajattelussa itsen ja toisen välinen dikotomia on kääntynyt myös luonnon ja 

ihmisen dikotomiaksi (Murphy 1998, 41). Norialle ja Sanjalle muovihaudan maisema on 

luontoon vertautuva toinen, outo maisema, joka koetaan uhkaavaksi. Myös entismaailman 

laitteet ovat heille outoja, ja he joutuvat arvailemaan ja päättelemään niiden käyttötarkoituksia. 

Soperin (1995, 48.) mukaan ihminen vieraannuttaa itsensä materiaalisesta todellisuudesta 

tieteellis-teknologisen ajattelun kautta, vaikka kuuluu kiinteästi osaksi sitä. Ajattelemalla 

luontoa objektina ihminen omaksuu tietämisen tavan, joka vääristää ihmisen suhdetta muuhun 

olevaiseen. Materiaalisen todellisuuden entiteetit ovat objekteja ainoastaan tieteellis-

teoreettisen ajattelun kehyksessä. 

 

Norialle ja Sanjalle puolestaan tieteellis-teknologinen ajattelu on vierasta, eivätkä he ymmärrä 

entismaailman teknologiaa. Etenkin Noria ymmärtää läheisen luontosuhteensa ja ei-

antroposentrisen luontokäsityksensä kautta paremmin luontoa. Koska muovihauta kuitenkin on 

inhimillisen toiminnan ja tieteellis-teknologisen ajattelun saavutusten tulos, perinteinen 

luonnon ja ihmisen välinen suhde kyseenalaistuu. Ihminen ei enää ymmärrä ihmistä – Norian 

luontokäsitys on ratkaisevasti erilainen kuin muovihaudan jätteet tuottaneiden ihmisten, mikä 

johtaa luonnosta vieraantumisen sijaan vieraantumiseen ihmisestä ja ihmisen historiasta. 

 

Muovihauta on outo ja uhkaava paikka, mutta muu biosfääri puolestaan kuvataan tuttuna, 

läheisenä, jopa turvaa ja lohtua antavana. Vaikka vesi on ekokatastrofin jälkeisessä maailmassa 

vähissä ja luonto monin paikoin saastutettu ja kuollut, luontoa ei romaanissa kuvata uhkana 

ihmiselle. Asetelma on romaanissa toisin päin: ihminen on uhka luonnolle. Teemestarin kirjan 

luontokuvauksessa korostuvat luonnon myönteiset vaikutukset. Kuvaus sateen 
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rauhoittavuudesta toistuu usein. Rankkasade tuo hetkellisen helpotuksen joka päiväiseen 

selviytymiskamppailuun pahimman vesipulan aikana. 

Sinä iltana satoi, satoi kunnes maan tomu kuohui tummana mutana ja kapeat purot 

juoksivat kivillä ja pihoilla ja puiden kuihtuneilla varsilla. Ihmiset avasivat suunsa 

ja joivat suoraan taivaalta ja kiittivät nimettömiä voimia. Vesi ropisi saaveihin ja 

altaisiin ja kattoihin, ja sen äänet sulkivat maiseman pehmeisiin sormiinsa, 

silittivät multaa ja nurmea ja puiden juuria. – – Yö tuli hiljaa, eikä minkään 

tarvinnut olla toisin. (TK, 173.) 

 

Teemestarin kirjassa luonto ja ihminen ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa, mutta vain ihminen 

on luonnosta riippuvainen eikä toisinpäin. Ihmisen ja luonnon suhde ei ole tasa-arvoinen. 

Luonnolla ei ole vastavuoroista kykyä, eikä välttämättä tarvettakaan välittää ihmisestä: 

Asetin leilin suun hanan metallia vasten. Puhuin sille kauniisti ja puhuin sille 

rumasti ja saatoin huutaa ja itkeäkin, mutta vettä eivät liikuta ihmisen murheet. 

Se virtaa vauhtiaan hidastamatta tai kiihdyttämättä maan pimeydessä, siellä missä 

vain kivet kuulevat. (TK, 260.) 

 

Ihmisen vieraantuminen luonnosta uhkaa ihmisen olemassaoloa, sillä luonnosta vieraantunut 

ihminen ei kykene tunnistamaan omaa merkitystään ja paikkaansa luonnossa. Vähintään oman 

selviytymisensä varmistamiseksi ihmisen tulisi välittää luonnosta. Luonto voi tulla toimeen 

myös ilman ihmistä, mutta ihminen ei ilman luontoa. Teemestarin kirjassa jatkuva pula 

makeasta vedestä konkretisoi tätä luonnon ja ihmisen suhdetta. Vesi ei katoa maailmasta 

minnekään, mutta se ei välttämättä ole ihmisen hyödynnettävissä.  Teoksessa vesi edustaa 

luontoa. Veden lailla se hakee muotoaan kulloisessakin tilassa, sopeutuen vallitseviin 

olosuhteisiin. Muokkaamalla luontoa ihminen asettaa uhan ennen kaikkea omalle 

olemassaololleen. 

 

 

3.2 Vesi luonnon metaforana 

 

Teemestarin kirja kritisoi myös ihmisen taipumusta hallita ja hyväksikäyttää luontoa. Teoksen 

maailmassa öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden loputtua arvokkain luonnonvara on vesi. 

Veden kautta teoksen voidaan nähdä kritisoivan myös luonnonvarojen ylikulutusta sekä 

nykyihmisen hyväksikäyttävää luontokäsitykstä. Romaanissa vesi toimii laajemmin koko 

luontoa kuvaavana metaforana. Vesi kaikkea yhteen sitovana elementtinä nousee teoksessa 

keskiöön paitsi vesipulan, myös kulttuurin ja erityisesti teemestarien opin kautta. 
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Teemestarin kirjassa erottelua elollisen ja elottoman luonnon välille ei rakenneta. Kaikki 

entiteetit voivat saada yhtä lailla vedelle kuuluvia määritteitä: ”[E]ivätkä edes yöt hukuttaneet 

horisontissa kelluvaa aurinkoa tähän aikaan vuodesta.” (TK, 11). Erityisen keskeinen asema 

vedellä on tietenkin elollisille olioille, mutta vesi sitoo myös yhteen elollista ja elotonta. 

 

Veden keskeinen asema näkyy myös Uuden Qianin kulttuurissa. Veden keskeisen aseman 

myötä Uuden Qianin kulttuuri näyttäytyy lukijalle lähellä luontoa elävänä kulttuurina. Veden 

niukkuus on pakottanut ihmiset ajattelemaan suhdettaan luontoon ylipäänsä. Revontulet on 

nimetty uudelleen vedenvalkeiksi, aikaa verrataan veden virtaamisen ja vesi kuuluu olennaisesti 

myös osaksi yleisiä sanontoja: ”Kiitos, kiitos, virratkoot puhtaat vedet luoksenne!” (TK, 136.) 

Armeija hallitsee hallitsemalla vesivaroja ja ankarimmat rangaistukset jaetaan vesirikoksista. 

 

Aivan erityinen suhde veteen on teemestareilla. Teemestarien ajattelussa vedellä on muisti ja 

se on muotoaan alati muuttava, ikuinen, kaikkea muuta edeltävä entiteetti, jolla ei ole alkua eikä 

loppua. Ihminen on tehty veden muuttuvaisuudesta ja kuoleman läheisyydestä. (TK, 9.) 

Teemestarien ajattelun mukaisesti vesi ei voi kuulua kenellekään (TK, 95, 262). Veden ja 

luonnon hallitseminen ei ole mahdollista; veden lailla ihmisen valta valuu sormien välitse. 

 

Teemestarien tehtävänä on vuosisatojen ajan ollut toimia veden vartijoina ja myös Norian isä 

on yhden tällaisen lähteen vartija. Lähteiden käyttöön Teemestarin kirjassa liittyy olennaisesti 

kohtuus. Lähteiden vettä on käytettävä, sillä lähteiden sijainti ei saa paljastua armeijalle. Jos 

vettä ei käytettäisi ollenkaan, lähteet saattaisivat nousta virtaamaan maan pinnalle paljasten 

sijaintinsa. Lähteiden vettä ei tule kuitenkaan käyttää niin paljon, että lähde kuivuu. Lähteen 

vedenpinnan tason tarkkaileminen on olennainen osa lähteen vartioimista. Veden edustaessa 

luontoa yleensä, teoksen viesti voidaan yleistää koskemaan yhtä lailla kaikkia luonnonvaroja. 

 

Robert Pogue Harrison on kirjoittanut teoksessaan Gardens: An Essay on Human Condition 

ihmisestä ensisijaisesti huolehtivana olentona (a creature of care). Puutarhoihin liittyy 

oleellisesti teemestarien ajatus muutoksen vaalimisesta. Puutarha elää vuoden kierron mukaan 

ja puutarhurin tehtävät määräytyvät kierron vaiheen mukaisesti. Puutarhuri on vuoden ympäri 

työskentelevä hoitaja (Harrison 2008, 26). Tietyt työt tulee tehdä tietyssä vaiheessa vuotta, jotta 

puutarha voi kukoistaa. Veden vartijoina, lähteen hoitajina, teemestarit ovat eräänlaisia 

puutarhureita. Harrisonin ajattelun valossa teemestarit edustavat huolehtijoina ihmisyyden 

syvintä olemusta. 
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Teemestarien ajattelussa korostuu palveleminen, hoitaminen ja vaaliminen. Teemestarien 

keskeiset arvot käyvät ilmi valasta, jonka Noria lausuu saatuaan teemestarin arvon. ”Minä olen 

veden vartija. Minä olen teen palvelija. Minä olen muutoksen vaalija. En kahlitse sitä, mikä 

kasvaa. En takerru siihen, minkä on murennuttava. Teen tie on minun tieni” (TK, 106.) ”En 

kahlitse sitä, mikä kasvaa.” on selkeä viittaus luontoon kokonaisuutena. Teemestarien opin 

mukaisesti ihmisen ei tulisi yrittää hallita luontoa, vaan pyrkiä vaalimaan sitä. Teemestarin 

kirjan maailmassa ihmiskunnan yritys hallita luontoa on johtanut ekokatastrofiin. Tästä 

huolimatta ihmiset eivät ole kyenneet luopumaan luonnon hallitsemiseen perustuvasta 

elämäntavasta. Teemestarit joutuvatkin aika ajoin vastakkain vesivaroja hallitsemaan pyrkivän 

armeijan kanssa. 

 

 

3.3 Kamppailu vesivaroista 

 

Teoksessa keskeiseen asemaan nousee kamppailu maailman rajallisista vesivaroista. 

Kamppailussa vesivaroista törmäävät erilaiset luontokäsitykset – kamppailu vesivaroista on 

myös ideologioiden kamppailu. Veden edustaessa teoksessa luontoa yleensä kamppailu 

vesivaroista laajenee koskemaan myös luontoa yleensä. Teoksen maailmassa valtaa pitävän 

armeijan ideologia on luontoa hyväksikäyttävä. Armeija pyrkii ottamaan hallintaansa ja 

hyödyntämään kaikki mahdolliset vesivarat. Hallitsemalla vettä, armeija hallitsee samalla 

kaikkea muutakin. Rajoittamalla ihmisten vedensaantia sekä rankaisemalla vesirikoksista 

ankarasti ihmiset alistetaan sotilasvallan alle. 

 

Ajoittain teemestarien luonnosta huolehtimista korostava ideologia ajautuu teoksessa 

törmäyskurssille luonnon hyödynnettävänä resurssina näkevän armeijan ideologian kanssa. 

Armeijan otettua vallan teemestarit salasivat lähteiden sijainnin. Salailemalla lähteiden 

sijaintipaikkoja teemestarit asettuvat vastustamaan armeijan vettä ja luontoa kahlitsevaa 

toimintatapaa. Teemestarin kirja tuntuukin asettuvan vahvasti luonnon hallitsemisen ja 

hyväksikäytön sijasta luonnosta huolehtimisen puolelle. 

 

Teoksessa yksi merkityskamppailun kohde on teemestarin talon puutarha. Norian vanhemmat 

ovat lähteestä saadun veden avulla ylläpitäneet kukoistavaa puutarhaa. Sekä mestari Niiramo 

että komentaja Taro näkevät hyvin hoidetun puutarhan välittömästi varallisuuden merkkinä. 
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Mestari Niiramo toteaa moittiessaan Noriaa valmistujaisseremonian teeastiaston valinnasta: 

”[T]alostanne ja puutarhastanne näkee, että teillä on varallisuutta.” (TK, 103). Mestari Niiramo 

on hyvissä väleissä armeijan kanssa ja hänen käsityksensä luonnosta on lähempänä armeijan 

kuin teemestarien ajattelua. Armeijan ideologiaa edustaa selkeimmin teoksen antagonistiksi 

asettuva komentaja Taro. Ensimmäisellä vierailullaan Taro ihmettelee, miten syrjäisen kylän 

teemestarilla voi olla varaa ylläpitää kukoistavaa ja hyvin hoidettua puutarhaa. Teemestarin 

talon puutarha on Tarolle vain vihje lähteen olemassaolosta. 

 

Norialle puutarha ei edusta varallisuutta, ja hän on romaanin alussa ylipäätään tietämätön 

perheensä varallisuudesta ja asemasta. Noria ei esimerkiksi osaa valvonnan lisääntyessä 

sopeuttaa elämäänsä siten, ettei erottuisi liikaa muista kyläläisistä: ”Mielessäni kävi 

ensimmäisen kerran, että joku saattaisi ihmetellä, miksi en koskaan ostanut kuivapesuaineita.” 

(TK, 138). Statussymbolin sijasta puutarha on Norialle linkki hänen ja luonnon välillä. 

 

Harrisonin mukaan puutarhat ovat paikkoja, joissa ilmiasut kukoistavat ja vetävät huomion 

puoleensa ja juuri tässä piilee puutarhojen arvo. Puutarhanhoito avaa tien toisiin maailmoihin, 

maailmoihin maailman sisällä, alkaen maailmasta, joka avautuu suoraan jalkojen alla. 

Harrisonin mukaan elämän arvostamiseksi ihmisen on sukellettava osaksi orgaanista 

alamaailmaa. (Harrison 2008, 30–31, 54.) 

 

Soperin Heidegger-tulkinnan mukaan ajattelemalla luontoa objektina ihminen vieraannuttaa 

itsensä luonnosta. Luonnon ajatteleminen objektina suhteessa ihmiseen vääristää todellisuutta, 

sillä luonto on ihmisestä riippumatta. Vain välitön, aistillinen tai esteettinen kokemus 

mahdollistaa aidon yhteyden luontoon. (Soper 1995, 48.) Norian tehdessä töitä puutarhassa, 

lakaistessa polkua tai poimiessa marjoja, teoksen minäkertojan fokalisaatio siirtyy vahvasti 

aistillisiin kokemuksiin. ”Karviaiset napsahtelivat muoviin rauhoittavina kuin sade, niiden 

mehu purskui suuhuni makeana ja niiden kivet rasahtelivat hampaissani.” (TK, 240.) Teoksessa 

toistuva motiivi on nurmikko jalkojen alla. ”Ruohonkorret lakosivat kengänpohjien alla ja 

taipuivat taas äänettä taivasta kohti, kun jalkani nousivat niiltä.” (TK, 230). 

 

Puutarha on teoksessa inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikka. Nurmikon tuntuman 

lisäksi toinen puutarhaan liittyvä toistuva motiivi on teemajalle johtavan polun lakaiseminen. 

Norian isän ohjeiden mukaan polulle tulee aina lakaisemisen jälkeen ripotella kourallinen 

lehtiä, jotta polku ei näyttäisi liiaksi ihmisen lakaisemalta (TK, 5). 
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Lähtiessään kotoa yrittämään matkaa menetetyille maille, Noria jättää talon asutun näköiseksi, 

mutta puutarhan polun hän kuitenkin lakaisee (TK, 220). Tämä vahvistaa tulkintaa puutarhasta 

inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikkana. Puutarhan kautta Norialla on mahdollisuus olla 

yhteydessä luontoon maailmassa, jossa se on monin paikoin kuolemassa. Puutarha myös 

konkretisoi teemestarien vaalimiseen perustuvaa ajattelua Norialle. Tämä antaa Norialle 

mahdollisuuden asettua vastustamaan luontoa hyväksikäyttävää ideologiaa, jota armeija 

teoksessa edustaa. 

 

Teemestarin kirjan dystopia on ennen kaikkea ekokriittinen. Myös yksilönvapauksia kaventava 

sotilashallinto kytkeytyy teoksen ekokriittisiin teemoihin. Ekokritiikkinsä teos suuntaa niin 

kulutuskulttuurin kuin luonnonvarojen ylikulutuksen suuntaan. Teoksesta on luettavissa myös 

yleisempää, luontoa hallitsemaan ja hyväksikäyttämään pyrkivän ideologian kritiikkiä. 

Teknologian avulla ihminen pystyy moneen, mutta silti jotkin asiat ovat yksinkertaisesti 

ihmisen ulottumattomissa. Luonnon resurssit ovat rajalliset eikä ihminen pysty valmistamaan 

vettä ainakaan suuressa mittakaavassa. Lopulta luonto asettaa rajat ihmisen toiminnalle, jos 

ihminen itse ei tätä tee. 

 

Norian pohtiessa maailman tilaa sekä siihen johtaneita tapahtumia myös lukijaa herätellään 

pohtimaan nykymaailman mahdollisia kehityskulkuja ja niihin puuttumista. Teemestarin 

kirjassa myös perinteinen ajattelu ihmisen ja luonnon vastakkaisuudesta sekä ihmisen kyky 

hallita luontoa joutuvat kyseenalaiseksi. 

 

Teemestarit ja armeija edustavat teoksessa erilaisia luontokäsityksiä, jotka joutuvat vastakkain 

kamppailussa vesivaroista. Kertomalla Norian, teemestarin, kasvutarinan teos asettuu kiistassa 

vahvasti teemestarien puolelle. Teoksessa hyvin keskeinen vesi edustaa myös luontoa yleensä. 

Teemestarin kirja tarjoaa lukijalle vaihtoehtoisen tavan ajatella luontoa itseisarvona ja ihmistä 

sen vaalijana. 

 

Tässä luvussa tarkastelin Teemestarin kirjaa post-apokalyptiseen maailmaan sijoittuvana 

ekokriittisenä dystopiana pohtien, mitä teoksen dystopia kritisoi. Seuraavassa luvussa pyrin 

hahmottamaan, miten ekokritiikki kytkeytyy post-apokalyptiseen fiktioon olennaisena osana 

kuuluvaan utooppiseen ajatteluun. Tuon analyysiin mukaan myös eksistentiaalisen filosofian, 

jonka katson olevan tärkeä tekijä ekokritiikin ja utopian yhdistämisessä.  
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4 EKSISTENTIAALINEN UTOPIA TEEMESTARIN KIRJASSA 

 

 

Post-apokalyptinen fiktio käsittelee myös utopia-ajattelua ja voi tarjota myös lukijalle 

mahdollisuuksia utopian kuvitteluun. Teemestarin kirjan loppuratkaisu on toiveikas ja 

teoksesta on havaittavissa selkeä toive paremmasta huomisesta. ”Tänä aamuna maailma on 

tomua ja tuhkaa, mutta ei toivosta tyhjä.” (TK, 266). 

 

Post-apokalyptinen fiktio kertoo usein päähenkilöiden kasvutarinan (Korpua 2017a, 23). Myös 

Teemestarin kirjassa on kyse klassisen kehitysromaanin (Bildungsroman) perinteen mukaisesti 

teoksen keskeisten henkilöhahmojen Norian ja Sanjan kasvutarinasta. Molemmat nuoret 

joutuvat aikuisuuden kynnyksellä tekemään valintoja, jotka määrittävät paitsi heidän 

tulevaisuuttaan, myös laajemmin teoksen maailmassa vallitsevan yhteiskunnan tulevaisuutta. 

Nuorten kasvutarinan kautta avautuu myös teoksen utooppinen potentiaali. 

 

Teoksen minäkertoja Noria aloittaa tarinansa kertomisen ylioppilaskokeen suorittamisesta, joka 

tapahtuu täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Kaksi viikkoa kokeen jälkeen hänen isänsä vie Norian 

retkelle tunturiin, jossa sijaitsee salainen lähde. Teoksessa toistuvana motiivina toimiva lähde 

on sukupolvien ajan tarkoin varjeltu salaisuus. Lähteen salaisuuden paljastaminen toimii täysi-

ikäisyyden kynnyksellä olevalle Norialle ikään kuin initiaatioriittinä, jonka kautta Noria siirtyy 

aikuisten maailmaan, jota hallitsevat hiljaisuuden vartioimat salaisuudet (TK, 16). 

Aikuisuuteen siirryttyään Noria joutuu itse valitsemaan oman tiensä ja tekemään omat 

ratkaisunsa. 

 

Norian kasvutarina käsittelee etenkin yhteiskunnallisen tilanteen ymmärtämistä sekä toisten 

ihmisten odotuksiin suhtautumista. Romaanin alussa Uuden Qianin sotilashallinto ei ole 

Norialle jotain, jota tulee vastustaa. Isänsä suhteiden sekä teemestarin aseman vuoksi armeija 

on pikemminkin taannut Norialle huolettoman ja vakaan lapsuuden. Tätä Noria ei teoksen 

alussa kuitenkaan vielä tiedosta. Vasta myöhemmin Noria herää pohtimaan omaa ja perheensä 

asemaa. ”Pohdin silloin kuinka paljon majuri Bolin oli oikein tehnyt minun ja vanhempieni 

hyväksi. Muistin isän sanoneen joskus, että meillä oli hänen suojeluksensa. Aloin ymmärtää, 

etten tiennyt, mitä se todellisuudessa tarkoitti.” (TK, 125.) Noria on myös isänsä toiveita ja 

odotuksia seuraten päättänyt kouluttautua teemestariksi, vaikka hänen kiinnostuksensa voisivat 

olla myös jossain muualla. 
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4.1 Utopian mahdollisuus 

 

Teemestarin kirjassa lukija oppii yhdessä Norian kanssa Uuden Qianin yhteiskunnasta. 

Yhteiskunnallisen tilanteen ymmärtämisen kautta tarjoutuu mahdollisuus nousta vastustamaan 

vallitsevia ajattelutapoja ja yhteiskunnallisia rakenteita. Tätä kautta Teemestarin kirja on 

kertomus kasvusta utooppiseen ajatteluun. Norian naiivit käsitykset hänen tasa-arvoisinaan 

pitämistä tiloista kyseenalaistuvat teoksen mittaan, mutta teemestarien oppien kautta Noria 

löytää mahdollisuuden pyrkiä kohti parempaa huomista. Toivo paremmasta huomisesta 

kytkeytyy olennaisesti vapauteen – sekä ihmisen että luonnon. 

 

Teemestarin kirjassa utopiaa kohti suuntautuva toivo kytkeytyy luontoon ja sitä kautta teoksen 

ekokriittiseen tematiikkaan. ”Toisessa suunnassa oli Kuolleen metsän takkuinen, hitaasti 

kelottuva runkoryteikkö. Vielä lapsuudessani siellä oli kasvanut satunnaisia koivuja, jotka eivät 

ulottuneet vyötäröäni korkeammalle, ja kerran olin poiminut sieltä kourallisen puolukoita.” 

(TK, 12.) Utooppisen ajattelun kannalta kokemus utopian toteutumisen mahdollisuudesta on 

tärkeä (Levitas 1990, 191). Noria kykenee muistamaan ajan, jolloin Kuollut metsä ei vielä ollut 

täysin kuollut. Nostalgia toimii teoksessa yhtenä väylänä utooppiseen ajatteluun. Noria kykenee 

muistamaan metsässä kasvaneet koivut ja kuvittelemaan entismaailman talvet, joten hän 

kykenee myös kuvittelemaan utooppisen tulevaisuuden. 

 

Vesipula ei ole koskaan vaikuttanut Norian elämään. Koska Noria on lähteen tuoman vaurauden 

myötä vapautettu jokapäiväisestä selviytymiskamppailusta, hän kykenee ajattelemaan vettä 

muutenkin kuin vain välinearvon kautta. Lähde antaa mahdollisuuden ajatella vettä ja luontoa 

tavoilla, jotka eivät ole esimerkiksi Sanjalle mahdollisia. Lähteen tuoma vauraus on myös 

mahdollistanut Norialle nauttimisen kukoistavasta puutarhasta, joka mahdollistaa hänelle 

erityisen luontosuhteen. Myös teemestarin koulutus tarjoaa Norialle kuitenkin välineitä 

arvostaa vettä ja luontoa, vaikka vesi on aina ollut hänelle itsestäänselvyys. 

 

Norialle utopia on vapaa maailma, jossa ihminen ei hallitse toista ihmistä eikä luontoa. Teoksen 

mittaan Noria ymmärtää, että teemestarien vaalimien periaatteiden mukainen yhteiskunta on 

kaukana todellisuudesta. Valmistujaisseremoniassaan Noria ajautuu kiistaan hänen suoritustaan 

arvioivan mestari Niiramon kanssa. Noria esittää Niiramolle käsityksenä teeseremonian 

ytimestä: ”Mestari Niiramo, seremoniassa ei ole kyse varallisuuden osoittamisesta, vaan 

muutoksen vaalimisesta ja katoavaisuuden hyväksymisestä. Tarkoitukseni oli kunnioittaa tätä. 
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(TK, 104.)” Niiramolle, armeijan kanssa hyvissä väleissä olevalle teemestarille 

teeseremoniassa on puolestaan kyse statuksen osoittamisesta: ”Huvitatte minua neiti Kaitio. – 

Kolmenkymmenen vuoden kuluttua olette itse arvioimassa jonkun nuoren teemestarin 

valmistujaisseremoniaa, ja kun hän sanoo teille, ettei seremoniassa ole kyse varallisuuden 

osoittamisesta, tekin nauratte. (TK, 104.) 

 

Norian tulkinta teeseremonian kuulumisesta tasavertaisesti kaikille on naiivi 

yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kaikilla ei ole tasavertaisia edellytyksiä elämään. Norian 

naiivista idealismista voidaan kuitenkin lukea myös kaikuja utooppisesta ajattelusta. Noria ei 

pelkää ilmaista omaa mielipidettään Niiramolle, vaikka hänen koko teemestariutensa on kiinni 

ainoastaan Niiramon päätöksestä. Norian sisäistämä tulkinta teeseremonian ydinajatuksesta 

asettuu vastustamaan Niiramon antroposentristä ja materiaalista tulkintaa. Myöhemmin Noria 

ymmärtää miten naiivi ajatus teeseremonian kuulumisesta kaikille on ollut: 

Huomasin ajattelevani: voiko jossain olla maailma, jossa kaikki voivat istua 

juomassa teetä ilman että valta kuuluu yksille ja pelko toisille? Se oli maailma, 

josta teemestarit olivat aina uneksineet, jota he olivat rakentaneet, jota he olivat 

vartioineet – mutta oliko se koskaan ollut todellinen, voisiko se koskaan olla. (TK, 

194.) 

 

Teoksen antagonisti, komentaja Taro, asettuu vastustamaan Norian käsitystä teeseremonian 

kuulumisesta kaikille jo ensimmäisellä vierailullaan. Taron ja majuri Bolinin vierailun aikana 

teeseremonia ei ole hierarkioista ja valtasuhteista vapaa. Taro rikkoo asemansa turvin useita 

kertoja seremonian etikettiä, eikä alun perinkään halunnut ryömiä teemajaan vieraiden matalan 

sisäänkäynnin kautta. 

 

Yhteiskunnallisen tilanteen ymmärtäminen kytkeytyy romaanissa mielenkiintoisella tavalla 

luontokuvaukseen. Norian saadessa tietää totuuden menetettyjen maiden tapahtumista, 

kerronnan fokalisaatio siirtyy luontoon, joka näyttäytyy nyt uudessa valossa: 

Jokin oli siirtynyt paikoiltaan minussa, meissä, ja kun katsoin ulos, minusta tuntui 

kuin olisin ensimmäistä kertaa avannut silmäni ja nähnyt kaiken terävämmin: 

särmikkään kiven keskellä pihaa, kuivuneen pensaan piikkiset raajat, saranaan 

lohjenneen lukinseitin. (TK, 199.) 

 

Norian suhde luontoon ja materiaaliseen maailman läpäisee teosta sen kaikilla temaattisilla 

tasoilla, linkittyen myös romaanin maailman yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja utopian 

tavoitteluun. Palaan tähän havaintoon seuraavassa alaluvussa, jossa käsittelen ekokritiikin ja 

utopian suhdetta teoksessa eksistentialistisen filosofian kautta. 
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4.2 Teemestarien eksistentialismi 

 

Teemestarin kirjassa voidaan nähdä kaikuja eksistentiaalisesta filosofiasta.  Erityisen selkeästi 

eksistentialismi näkyy Norian henkilöhahmossa ja myös teemestarien ajattelussa yleensä on 

selkeitä yhteyksiä eksistentialismiin. Heideggerin ajattelussa ihminen on ainoa olio, jolla 

käsitys omasta ajallisuudestaan, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Tiedostamalla, että 

maailma on, ihmiselle mahdollistuu nöyrä ja kärsivällinen suhtautuminen maailmaan ja jopa 

kuolemaan, joka lopulta kuuluu aina osaksi elämää. (Lehtimäki 2009, 222–223; Heidegger 

2000, 32–33, 289, 306–326.) 

 

Kuolema on veden liittolainen. Niitä ei voi erottaa toisistaan, eikä niistä 

kumpaakaan voi erottaa meistä, sillä niistä meidät on lopulta tehty: veden 

muuttuvaisuudesta ja kuoleman läheisyydestä. Vedellä ei ole alkua eikä loppua, 

mutta kuolemalla on molemmat. Kuolema on molemmat. Toisinaan kuolema 

kulkee kätkettynä veteen, ja toisinaan vesi karkottaa kuoleman, mutta ne kulkevat 

aina yhdessä, maailmassa ja meissä. (TK, 9.) 

 

Veden lisäksi teemestareilla on erityinen suhde myös kuolemaan. Kuolema on heille vieras, 

jonka kasvot eivät ole oudot (TK, 6, 261), sillä he kykenevät näkemään kuoleman ennalta. 

Heideggeria mukaillen teemestarien olemassaolo on olemista kohti kuolemaa (ks. Heidegger 

2000, 318–326).  

 

Norialle maailma on jotain, joka sekä edeltää että seuraa häntä itseään ja hän on valmis 

hyväksymään kuoleman osana elämää. Noria ei etsi kuolemaa, mutta ei myöskään välttele sitä. 

Romaanin loppua kohden Norialle tarjoutuu useampikin tilaisuus kuolla, mutta hän jättää ne 

käyttämättä. Teemestareilla on tapana kohdata kuolema menemällä teemajaan rauhassa 

odottamaan lopun koittamista. Teoksen lopussa myös Noria tekee näin. Valmistettuaan 

itselleen viimeisen teeseremonian, Noria käy odottamaan kuolemaa, jonka tietää jo odottavan 

häntä (TK, 262). 

 

Norian ollessa vangittuna teemestarin taloon hän pohtii paljon elämän jatkumista ulkopuolella. 

Noria on jo vankeuden myötä suljettu ulos tästä maailmasta, mutta hän tietää sen yhä olevan ja 

jatkavan olemassaoloaan hänen jälkeensäkin. Viimeisinä päivinään Noria päättää jättää 

itsestään jäljen kirjatessaan ylös tutkimuksensa Janssonin retkikunnan kohtalosta. Vielä aivan 

viimeisillä hetkilläkin Norian ajatukset ovat ulkomaailmassa ja sen jatkumisessa hänen 

kuolemansa jälkeen. 
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En näe tätä pihaa kauemmas. En tiedä, ovatko kaupungit murentuneet maahan, 

enkä tiedä, kuka tänään kutsuu maata omakseen. En tiedä, kuka yrittää kahlita 

valtaansa veden ja taivaan ymmärtämättä, että ne kuuluvat kaikille eivätkä 

kenellekään. Niitä eivät mitkään ihmisen kahleet pitele. (TK, 262.) 

 

Eksistentiaalisessa filosofiassa keskeistä on myös asioiden kohtaaminen omana itsenään. 

Asioiden paljastuminen ja valaistuminen1 vaatii kuitenkin avoimen, kärsivällisen, rauhallisen 

ja kuulostelevan ihmisen vastaanottavuutta ja vastuullisuutta (Lehtimäki 2009, 223). Asioiden 

kohtaaminen omana itsenään kytkeytyy myös Norian luontokäsitykseen. Teemestarin koulutus 

ja tiivis yhteys luontoon antaa Norialle mahdollisuuden luontokäsitykseen, joka on yhtä lailla 

myös eksistentialistinen. Noria on loppuun asti avoin uusille kokemuksille. Viimeisillä 

hetkillään hän haluaa tuntea nurmikon paljaita jalkojaan vasten, sen sijaan että olisi laittanut 

kengät jalkaan. ”Olisin voinut astua alas kuistilta kengät ja sukat jalassa, mutta halusin tietää, 

miltä jäinen nurmikko tuntuu paljaiden jalkojen alla.” (TK, 260). Noria tahtoo kokea uuden 

kokemuksen mahdollisimman suoraan aistiensa välityksellä – ilman kenkiä ja sukkia 

häiritsemässä aistillista kokemusta. 

 

Eksistentiaalinen filosofia yhdistää myös Noriaa ja komentaja Taroa. Viimeisessä Norian ja 

Taron välisessä keskustelussa molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että mitään muuta ei ole kuin 

tämä maailma, ei ole kuoleman jälkeistä paratiisia, jossa odottaa palkinto hyvistä teoista, mutta 

toisaalta ei myöskään helvettiä, jossa pahoista teoista rangaistaan. Ihminen valitsee itse oman 

tarkoituksensa. Keskustelussa Taro tunnustautuu hedonistiksi: ”’Koska jos mitään muuta ei ole 

kuin tämä’, hän lopulta sanoi. ’Voin yhtä hyvin nauttia siitä niin kauan kuin sitä kestää.’” (TK, 

250.) 

 

Noriaa ja Taroa erottaa kuitenkin heidän käsityksensä luonnosta. Komentaja Taron 

luontokäsitys on puhtaan instrumentaalinen. Hän on hyödyntänyt isänsä hänelle paljastamaa 

lähteen salaisuutta edetäkseen sotilasuralla, eikä hän teemestarin koulutuksesta huolimatta osaa 

kiinnittää veteen ja sitä kautta luontoon muita kuin instrumentaalisia arvoja. Noria kykenee 

luonnon itseisarvoa korostavan luontokäsityksensä myötä myös tavoittelemaan parempaa, 

vapaampaa maailmaa. Noria herää pohtimaan kysymyksiä vallasta luonnon kautta. Jos vedelle 

ja luonnolle kuuluu vapaus, miksei sama vapaus kuuluisi myös ihmisille? 

                                                 
1 Valaistumisesta ja paljastumisesta tarkemmin ks. Heidegger 2000, 170–174. 
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4.3 Norian valinnat 

 

Teemestarin kirja pohtii paljon erilaisia valintoja. Noria miettii paljon toisten tekemiä valintoja 

ja joutuu itsekin tekemään monta hänen elämänsä suuntaa määrittävää valintaa. Tässäkin 

mielessä romaanissa on havaittavissa eksistentialismia, joka korostaa ihmisen omaa vastuuta 

elämän merkityksellisyyden luomisessa. Ihminen valitsee oman olemisen tapansa ja tätä kautta 

muovaa maailmaa, jonka aikanaan jättää jälkeensä. 

 

Alussa Noria ajattelee maailman tilan olevan ensisijaisesti yksittäisten ihmisten syytä. Hän 

pohtii mikä merkitys olisi voinut olla yhden ihmisen pienilläkin teoilla: ”Haluaisin ajatella että 

hän kääntyy ja menee kotiin ja tekee yhden asian toisin sinä päivänä sen vuoksi, mitä on 

kuvitellut, ja jälleen seuraavana päivänä, ja taas sitä seuraavana.” (TK, 30). Romaanin edetessä 

ja Norian selvittäessä hämärän vuosisadan tapahtumia tarkemmin hän ymmärtää, että asiat eivät 

ole kiinni vain yksittäisistä ihmisistä. Esimerkiksi menetettyjen maiden vesivarojen 

pilaantumisessa armeijalla on ollut sormensa pelissä, jolloin yksittäisen ihmisen 

vaikutusmahdollisuudet ovat olleet vähissä. 

 

Vesitilanteen huonontuessa Noria joutuu pohtimaan myös oikeuttaan käyttää lähdettä. Hän 

potee huonoa omaatuntoa tietäessään, että voisi helpottaa kyläläisten ahdinkoa. Auttaessaan 

Noria kuitenkin riskeeraisi lähteen paljastumisen myös armeijalle, mikä merkitsisi lähteen 

haltuunottoa. Lopulta lähde päätyy kuitenkin armeija haltuun ja Noria epäonnistuu tehtävässään 

veden vartijana. 

 

Toisaalta Noria valitsee useita kertoja oman lyhyen tähtäimen etunsa sijasta pitkän tähtäimen 

suurempaa hyvää palvelevan vaihtoehdon. Norian isän kuoleman jälkeen ja kylän tilanteen 

kiristyessä hänelle tarjoutuu mahdollisuus matkustaa äitinsä luokse Xinjingiin. Noria päättää 

kuitenkin käyttää haltuunsa saamaa viestinpassia toteuttaakseen suunnittelemansa matkan 

menetetyille maille. Mikään ei saa Noriaa tekemään myöskään sopimusta komentaja Taron 

kanssa. Henkilökohtainen eskapismi on houkutteleva vaihtoehto, johon Noria ei kuitenkaan 

tartu. Noria toivoo välillä jonkun toisen ottavan vastuun hänen elämästään ja valinnoistaan. 

Tämän tulkitsen kuvastavan teoksen tasolla henkilökohtaisen eskapismin houkuttelevuuden 

tiedostamista. Lukijalle viesti on selvä: oikeat ratkaisut eivät aina ole helppoja, mutta ne on 

kuitenkin tehtävä. Vain siten voi jättää maailmaan jäljen. 
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Teemestarin kirjan viesti lukijalle on hedonismin ja eskapismin vastainen. Spekulatiivista 

fiktiota vastaan on usein esitetty syytöksiä todellisuuspaosta, vaikka genren ydin on juuri 

todellisuuden kommentointi.  Teemestarin kirja asettuu selkeästi vastustamaan tällaista 

eskapistista ajattelua ja toimii esimerkkinä väkevästä reaalimaailmaa kommentoivasta 

spekulatiivisesta tekstistä. Norialle unelma paremmasta maailmasta ja ajatus luonnon ja 

ihmisen, kaiken olevaisen, vapaudesta on liian tärkeä uhrattavaksi katoavaisen 

henkilökohtaisen hyödyn vuoksi. 

 

Teemestarin kirjan utooppinen potentiaali piilee eksistentiaalisessa ajattelussa. Teos kehottaa 

meitä valitsemaan, millaisen maailman haluamme rakentaa. Teos itse asettuu vahvasti 

utooppisen ajattelun puolelle. On vain tämä maailma, joten siitä on tehtävä paras mahdollinen. 

Kuoleman jälkeistä elämää tai mitään muuta ei ole, on vain maailma sellaisena kuin sen 

jätämme jälkeemme. Luovuttamalla ihminen sulkee itsensä myös osin maailman ulkopuolelle 

ja maailmasta tulee jonkun toisen maailma. ”Jos jättäisin sen niille, jotka olivat piirtäneet 

sinisen ympyrän oveeni, se ei enää olisi minun. En enää olisi osa sitä. En enää olisi osa mitään. 

Voisin antaa sen tapahtua. Tai voisin yrittää jättää maailmaan merkin, antaa sille oman 

muotoni.” (TK, 258.) 

 

Teoksessa nousee usein esille myös tapahtumien mahdollinen vaihtoehtoinen kulku. Norian ja 

Taron viimeisessä kohtaamisessa heitä erottaa ainoastaan se mihin he uskovat. Molemmat 

olisivat voineet valita myös toisin ja maailmakin olisi silloin toinen. 

Istuimme liikkumatta polviemme päällä, kääntyneinä toisiamme kohti, eikä 

mikään erottanut meitä, eikä mikään yhdistänyt meitä. Hänen valintansa olisivat 

voineet olla minun; kaikki varjot ovat samanvärisiä, ja ne kaikki katoavat 

näkyvistä pimeässä. (TK, 251.) 

 

Norian tarinan kautta teos näyttää, että maailman muuttamista kannattaa tavoitella. Maailmaan 

voi jättää jälkensä olemalla uskollinen omille periaatteilleen ja tavoittelemalla niiden mukaista 

maailmaa. Lukija voi miettiä, olisiko teemestarien opeille rakennettu maailma nykyistä parempi 

– ja tehdä sitten omat ratkaisunsa, kuten teoskin meitä kehottaa tekemään. 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Post-apokalyptisenä romaanina Teemestarin kirjassa yhdistyvät dystooppinen maailma ja toivo 

utopiasta. Tutkielmassani pyrin kartoittamaan teoksen utooppisia elementtejä ekokriittisen 

lähestymistavan kautta. Tarkastelun kohteeksi nousivat niin Teemestarin kirjan meidän 

maailmamme ongelmiin pureutuva kritiikki kuin myös teoksessa esiintyvät käsitykset 

luonnosta ja ihmisen suhteesta siihen. Eksistentiaalisen filosofian kautta tarkastelin ihmistä yhtä 

aikaa osana luontoa, mutta myös siitä erotettuna, tiedostavana olentona. 

 

Tutkielmani avaa teokseen uuden näkökulman, sillä sitä ei ole aiemmin tutkittu osana post-

apokalyptisen fiktion genreä. Koska ympäristöasiat ovat muun muassa ilmastonmuutoksen 

uhan, jäteonglmien ja mikrokuovien takia tapetilla, on myös ekokriittinen lähestymistapa hyvin 

ajankohtainen. Myös romaanin asetelma nimenomaan ekokatastrofin jälkeisenä post-

apokalyptisenä fiktiona kutsuu lukemaan teosta ekokriittisesti. 

 

Teemestarin kirja on ennen kaikkea ekokriittinen romaani. Luontoa ja ympäristöä käsittelevät 

teemat kulkevat mukana koko teoksen ajan ja kietoutuvat yhteen romaanin muiden temaattisten 

ainesten kanssa. Teoksen post-apokalyptinen maailma toimii erilaisten näkökulmien 

kohtauspaikkana – maailmanlopun jälkeen kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Sekä teoksen 

utooppiset että dystooppiset elementit kietoutuvat yhteen teoksen ekokriittisten teemojen ja 

luontoajattelun kanssa. Teoksen maailman ekokriittinen dystopia kritisoi niin kulutuskulttuuria 

kuin myös luonnonvarojen ylikäyttöä. Näyttäessään meille ilmastonmuutoksen 

peruuttamattomasti muokkaaman maailman, romaani kehottaa myös tarttumaan 

ilmastonmuutoksen torjuntaan. Osa teoksen utooppista potentiaalia on myös näyttää lukijalle 

vaihtoehtoinen tapa ajatella luontoa. 

 

Norian kasvutarinan mukana lukija totuttelee ajattelemaan ympäristöä ja luontoa uudella 

tavalla. Lukija ei ole teemestarien opissa harjaantunut, mutta samaistumalla Norian 

henkilöhahmoon hän voi nähdä maailman teemestarien tavoin. Romaanissa perinteiset 

käsitykset luonnosta joutuvat uudelleenarvioitavaksi ja ihmisen asema luomakunnan kruununa 

kyseenalaistuu. Luonto ei kuulu ihmisen vallan alle, ihminen ja luonto eivät ole vihollisia ja 

uhkaamalla luontoa ihminen uhkaa ennen kaikkea itseään. Maailma kyllä jatkaa 

olemassaoloaan, mutta ihmisen on päätettävä, haluaako hän olla osa sitä. 
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Teemestarin kirja ottaa vahvasti kantaa hyvin perimmäisiin kysymyksiin. Mitään suurempaa 

tarkoitusta kaiken takana ei ole – on vain maailma, joka muodostuu tekemistämme valinnoista. 

Kaikki ennen meitä eläneet elävät maailmassa, jonka meille jättivät. Teos kehottaa meitä 

valitsemaan millaisen maailman haluamme ja uskomaan sen mahdolliseen toteutumiseen, 

vaikka emme välttämättä itse enää olisikaan sitä todistamassa. 
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