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1 Johdanto

Ilmastonmuutos on monimutkainen ongelma. Sitä voidaan kutsua viheliäiseksi 

ongelmaksi, wicked problem, joka tarkoittaa kompleksista, vaikeasti määriteltävää, 

monimutkaista ja usein globaalia ongelmaa, johon ei ole helppoa tai yksinkertaista 

ratkaisua. Viheliäisiä ongelmia on muitakin, mutta nimenomaan ilmastonmuutos 

mainitaan useimmiten sellaiseksi. (Heikkinen 2020, 39, 53.)  Ilmiön ymmärtäminen on 

sen laajuuden, monimuotoisuuden ja hitauden vuoksi vaikeaa, ja pitkään sen 

havaitseminen on ollut mahdollista vain tiedemiehille. Muutosten nopeutuminen on 

kuitenkin tehnyt ilmiön havaittavammaksi, ja nyt muutoksia voi havaita jo yhden 

sukupolven aikana.

Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisen merkityksestä, puhutaan hyvin 

usein tulevien sukupolvien tulevaisuudesta. Greta Thunberg, ruotsalainen 

ilmastoaktivisti, syytti YK:n ilmastokokouksessa 2019 pitämässään puheessaan aikuisia 

(hän piti puheensa 16-vuotiaana) tulevaisuutensa viemisestä (Nikkei 2019). Helsingin 

Sanomien kolumnissa ”Uhkapeli maapallon tulevaisuudella kovenee” Raimo Salas 

kirjoittaa tulevien sukupolvien ihmettelevän meidän sukupolvemme suhtautumista 

ilmastonmuutokseen (HS 2014). Nuorisobarometri 2016 -tutkimuksessa väitteen 

”Tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään, mikäli nykyinen ympäristön tuhoaminen 

jatkuu” kanssa täysin samaa mieltä oli 51% vastanneista, jokseenkin samaa mieltä 35% 

(Myllyniemi 2017, 81). Teemme nyt päätöksiä, jotka määräävät meidän jälkeemme 

tulevien tulevaisuuden.

Kohdeteokseni on Maja Lundenin Mehiläisten historia (2016, jatkossa myös MH), ja 

sen kertojia ovat William, George ja Tao. Heistä jokainen on minäkertoja, jolla on 

lapsia. Heistä jokainen toimii taatakseen lapsilleen parhaan mahdollisen tulevaisuuden, 

kukin omalla tavallaan. William on siemenkauppias ja luonnontieteilijä, George 

mehiläistarhaaja ja Tao pölyttäjä. Williamilla on kahdeksan lasta, ja hän yrittää saada 

poikansa Edmundin innostumaan opiskeluista. Georgen poika Tom on hyvin innostunut 
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opinnoistaan, muttei suvun mehiläistarhasta, jota George toivoisi hänen jatkavan. Taon 

poika Wei-Wen on vasta kolmivuotias, mutta kiinnostuneempi leikkiautoista kuin 

numeroiden opettelusta.

Lasten kiinnostuksen ohjaaminen on tavallinen ongelma kaikille vanhemmille kaikkialla 

maailmassa. Lundenin teoksessa ne kuitenkin nousevat merkitseviksi aivan erityisellä 

tavalla, sillä kukin kertoja elää omalla aikatasollaan: William vuoden 1852 Englannissa, 

George vuoden 2007 USA:ssa ja Tao vuoden 2098 Sichuanissa (nykyisin Sichuan 

sijaitsee Kiinassa). Heitä kaikkia yhdistää paitsi vanhemmuus, myös mehiläiset. William 

alkaa kehittää mehiläispesää, joka mahdollistaisi asukkaiden havainnoinnin ja meden 

keruu olisi aiempaa helpompaa. Georgen suku on tarhannut mehiläisiä jo sukupolvien 

ajan. Tao pölyttää hedelmätarhan kukkia mehiläisten kadottua.

Ilmastonmuutos muuttaa jatkuvasti maapallon ilmastoa. Muutokset ovat erilaisia eri 

puolilla maailmaa, ja muutosten kirjo on laaja. Mehiläisten joukkokuolemat voidaan 

kytkeä ilmastonmuutokseen, sillä kaikki on yhteydessä kaikkeen. Mehiläisten historia 

kertoo yhden mahdollisen kehityskulun, varoitustarinan, mehiläisten katoamisesta ja sen 

seuraamuksista. CCD, Colony Collapse Disorder eli mehiläisyhdyskuntien 

romahdushäiriö on yksi suurimmista syistä. Tästä ilmiöstä puhutaan, kun työmehiläiset 

eli työläiset, urospuoliset mehiläiset, katoavat hyvin nopeasti pesästä. CCD-tapauksia on 

ilmennyt ympäri maailmaa, mutta talvella 2006 ensimmäiset tapaukset USA:ssa nostivat 

ilmiön esille. (McMenamin & Genersch 2015; Neumann & Carreck 2010.) CCD iskee 

sekä tarhattuihin että villeihin mehiläispesiin. Villimehiläisten vähenemisen osatekijänä 

pidetään tarhattuja mehiläisiä. (Geldmann & González-Varo 2018.) Tarhattujen 

mehiläisten taudit voivat tarttua muihin pistiäisiin (Zhang ym. 2012), esimerkiksi 

yhteisten mesikeräyskasvien kautta (Fürst ym. 2014). Varroapunkki on levinnyt miltei 

kaikkialle maailmassa, ja sen määrä nousee jatkuvasti. Varroapunkki on mehiläispesiin 

pesiytyvä loinen, joka imee ravintoa mehiläisistä ja levittää viruksia. (Kulhanek ym 

2021; McMenamin & Genersch 2015.) Mehiläisten joukkokuolemat voidaan kytkeä 

ilmastonmuutokseen, sillä kaikki on yhteydessä kaikkeen. Äärisäät, kuten hyvin kylmä 

talvi tai hyvin kuuma kesä, tappavat mehiläisiä (Kokkonen 2019). Muuttunut ilmasto 

lisää tuhohyönteisten määrää, jolloin niiden torjumiseksi on käytettävä torjunta-aineita, 

jotka puolestaan vaikuttavat jossain vaiheessa mehiläisiin (Douglas ym. 2020). 

Tehomaatalouden monokulttuurinen viljely, eli yhden kasvin valtavat viljelmät ovat niin 

ikään syy mehiläisten vähenemiseen. Mehiläiset tarvitsevat monipuolista ravintoa, jota 
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tällainen viljely ei tarjoa. (Aizen ym. 2019.) Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen: “If 

the bee disappears from the surface of the Earth, man would have no more than four 

years left to live.”  Artturi Malkamäen suomentamana: ”Jos mehiläinen katoaisi maan 

pinnalta, ihmiskunnalla olisi jäljellä enää neljä vuotta elinaikaa.” Einstein kehitteli 

muun muassa erilaisia skenaarioita ympäristökatastrofeista. (Malkamäki 2017.) Einstein 

kuoli vuonna 1955, ja teknologiamme on kehittynyt huomattavasti niistä päivistä. 

Kenties siinä on syy sille, ettei mehiläiskadolla ole tässä teoksessa niin nopeita 

seurauksia kuin Einstein oli arvellut. 

1.1 Ekokritiikki ja lajit ennen ilmastokirjallisuutta

Ekokritiikki tutkii kirjallisuuden ja ympäristön suhdetta. Se voi esimerkiksi kysyä, 

miten luontoa kuvataan tässä sonetissa, kirjoittavatko miehet luonnosta eri tavalla kuin 

naiset tai miten käsitys villistä luonnosta on muuttunut ajan kuluessa. Ekologinen 

kritiikki korostaa sitä, että kulttuurimme on aina yhteydessä luontoon ja vaikuttaa 

siihen. (Glotfelty 1996, xvii – xix.) Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus on noin 1960-

luvulla kehittynyt suuntaus, ja Rachel Carsonin Äänetön kevät (1962, Silent Spring) 

vaikutti sen sekä ylipäänsä ympäristökysymysten nousemiseen pinnalle. Carsonin teos 

kuvaa ympäristömyrkkyjen tuhoamaa hiljaista maailmaa. (Lahtinen & Lehtimäki 2008, 

7.) Carsonin teoksen aiheuttaman ympäristöherätyksen jälkeen useat tieteenalat alkoivat 

vihertyä, mutta kirjallisuudentutkimuksen vihertyminen saavutti vasta 1980-luvulla 

kirjallisuustieteilijöiden vihreillä projekteilla, ja vuonna 1992 perustettiin ASLE, 

Association for the Study of Literature and Environment. (Glotfelty 1996, xvi – xviii.) 

Glen A. Love (2003) esittää yhden suurimmista erehdyksistämme olevan se, että 

ajattelemme sivistyksemme, yhteiskuntamme ja kulttuurin, olevan monimutkaista, ja 

luonnon yksinkertaista. (Love 2003, 23). Laajemmin ajateltuna, luonnon 

yksinkertaistaminen on tosiaan virhe. Ihminen ei vieläkään osaa ennakoida, miten hänen 

toimensa vaikuttavat luontoon, miten vaikkapa yhden ekosysteemin osan poistaminen 

vaikuttaa kaikkeen.

Käsitykseni kirjallisuuden lajista perustuu Alastair Fowlerin teoksessaan Kinds of 

Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes (1982) esittämään 

teoriaan, jonka mukaan laji on apuväline teoksen tulkintaan ja kirjalliseen 
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kommunikaatioon. Toisinaan lajin ajatellaan olevan teosten tarkan kirjallisen lajin 

määrittelyn ja luokittelun väline, mitä se ei Fowlerin, tai minun, mielestäni ole. Teos voi 

yhtä aikaa kuulua moneen eri lajiin, eikä yhteen lajiin kuuluminen sulje toista pois.

Cli-fi tulee sanoista climate fiction, ja sitä käytetään kirjallisuuden lajeista puhuttaessa. 

Vielä parikymmentä vuotta sitten olisi ollut vaikeaa löytää teoksia tähän lajiin, mutta 

nyt nimikkeitä on valtavasti. (Glass 2013.) Suomeksi climate fiction kääntyy nimeksi 

ilmastofiktio, jolla tarkoitetaan paitsi kirjallisuuden teoksia, myös esimerkiksi elokuvia. 

Suomessa voidaan puhua ”ilmastofiktion aallosta”, kuten Toni Lahtinen (2017) asian 

ilmaisee artikkelissaan ”Tarina suuresta vedenpaisumuksesta – Risto Isomäen 

Sarasvatin hiekkaa ilmastofiktiona”. Haastattelussa 2019 Lahtinen arvioi vuoden 2010 

jälkeen Suomessa ilmestyneen noin sata dystooppista teosta, joista suurin osa on 

ekodystopiaa (Laurinolli 2019).

Ekokritiikki ja ilmastokirjallisuus liittyvät ehdottomasti toisiinsa: ekokritiikin kohteena 

luonto, ja ilmasto liittyy nimenomaan luontoon. Ilmastofiktion määrittely kirjallisuuden 

lajina täytyy aloittaa dystopian määrittelystä. Dystopia on erityisesti tieteiskirjallisuuden 

ja satiirien muoto, pelon utopiaa (Hosiasluoma 2003, 167). Isomaa ja Lahtinen (2017) 

käyttävät ilmaisua dystooppinen fiktio, joka on hieman laajempi käsite kuin pelkkä 

dystopia. Sitä voidaan ajatella yläkäsitteenä, jonka alle sopii lukuisia lajeja ja teemoja. 

Teoksissa kuvataan epätoivottavia yhteiskuntia ja tulevaisuuksia. Klassinen tai kriittinen 

dystopia kuvaa totalitaarista tai autoritääristä yhteiskuntaa ja kapinaa sitä vastaan. 

Ekologinen dystopia eli ekodystopia keskittyy kuvaamaan maailmaa, jossa elinolot ovat 

oleellisesti huonontuneet. Suoraan tälle läheinen laji on nimenomaan ilmastofiktio, joka 

käsittelee ilmastonmuutosta ja sen seurauksia. Apokalypsi kertoo maapallosta, joka on 

osin tai kokonaan tuhoutunut, ja postapokalypsi edellisen kaltaisen tilanteen jälkeen 

tapahtuvaa eloonjäämiskamppailua. Nämäkin määrittelyt ovat vain esimerkkejä, joiden 

lisäksi löytyy vielä lukuisia muitakin dystooppisia lajeja. Näitä voidaan yhdistellä myös 

muihin lajeihin, esimerkiksi rikosromaaniin. (Isomaa & Lahtinen 2017, 7 – 8.) 

Suomessa vuosina 2015-2019 käynnissä ollut Koneen säätiön rahoittama projekti, 

”Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa”, käsitteli 

nimenomaan dystopiaa. Projekti toteutettiin Tampereen yliopistossa, sen johtajana toimi 

Saija Isomaa, ja yksi projektin tutkijoista oli Toni Lahtinen. Erilaisten 

esitelmätilaisuuksien, luentojen ja julkaisujen lisäksi mainittakoon erityisesti projektin 

yhteisjulkaisu Pakkovaltiosta ekodystopiaan. Kotimainen nykydystopia (2017), joka on 
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yksi lähteistäni. Julkaisun artikkeleissa käsitellään muiden aiheiden lisäksi nimenomaan 

ilmastofiktiota. Projekti esitteli nykydystopiaa myös eduskunnan 

tulevaisuusvaliokunnalle 2018. Aihetta on siis käsitelty jo useamman tutkijan voimin ja 

näkyvyyttä on saatu eduskuntaa myöten. Dystopia on ollut erityisen suosittua 2000-

luvulla, ja Toni Lahtinen sekä Johanna Sinisalo keskustelevatkin dystopian suosiosta 

sekä ilmastofiktion lisääntymisestä Ylen Kultakuume-ohjelmassa. Näiden teemojen 

suosio tuntuu olevan siinä, että nykyisellään ihmisten on helpompi kuvitella 

dystooppinen kuin utopistinen tulevaisuus. Lajien joukkotuho, ilmastonmuutoksen 

kiihtyminen ja ympäristökatastrofit eivät ohjaa miettimään valoisaa tulevaisuutta. 

(Tulusto 2017.)  

Toinen ilmastofiktioon oleellisesti liittyvä laji on tieteiskirjallisuus, science fiction eli 

sci-fi. Kirjallisuudentutkija Markku Soikkeli esittää lajin ensimmäiseksi tunnistettavaksi 

piirteeksi sen, että teoksessa on jotain uutta ja yllättävää. Yllätyksen, uuden asian, tulee 

kuitenkin olla tieteellisesti tai johdonmukaisesti selitettävissä.  Tieteisfiktiossa tieteen ei 

tarvitse olla ”oikeaa” tiedettä, vaan se voi perustua myös pseudotieteelle. Kuvattavana 

voi olla tieteen vaikutus ihmisiin, tavalla tai toisella. Sci-fi voi käsitellä monin tavoin 

historiaa ja tulevaisuutta, ja kuvailla millaista elämä olisi nyt tai tulevaisuudessa, jos 

jokin asia historiassa olisi mennyt toisin, tai spekuloida muulla tavoin 

tulevaisuuttamme. Avaruuteen sijoittuvat kertomukset ovat kutakuinkin järjestään sci-

fiä. (Soikkeli 2015, 9 – 10, 65, 131 – 132, 194.) Ekstrapolaation, nykyisen kehityskulun 

jatkumisen pohjalta kuviteltu tulevaisuus, avulla voidaan Murphyn (2001, 74 – 75) 

mukaan ennakoida mahdollisia ekologisia ongelmia ja niiden kehityskulkuja, sekä 

pohtia ihminen ja luonnon vuorovaikutusta.

1.2 Ilmastofiktio

Dystopiasta ja tieteiskirjallisuudesta erkaneva ilmastofiktio on löydettävissä jo ennen 

käsitteen määrittelyä monista teoksista. Esimerkiksi ilmaston mukautumisen, kuten 

vieraan planeetan terraformaatio (eli maankaltaistaminen, asumiskelpoiseksi 

muokkaaminen) tai ydintalvi, ovat esiintyneet kirjallisuudessa jo ennen 2000-lukua. 

(Trexler 2015, 8 – 10.) Baccolinin ja Moylanin mukaan kriittinen dystopia on varoitus 

nykyisyydestä. Niin tieteis- kuin dystooppinen kirjallisuuskin voivat toimia profetian 

7



välineinä tai kanarialintuna kaivoksessa, varoittamaan nykyhetken kehityskulkujen 

vaikutuksista tulevaisuudessa. (Baccolini & Moylan 2003, 1 – 2.) Samalla tavoin 

ilmastokirjallisuus ennakoi ekologisten ongelmien kehittymistä. Se ei kuvaa vain 

paikallisia, vaan nimenomaan ilmastonmuutoksen globaaleja vaikutuksia. (Lahtinen 

2017, 75.) Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa ilmestyi vuonna 2005, ja on Toni Lahtisen 

mukaan suomalaisen tieteiskirjallisuuden ja ilmastofiktion läpimurtoteos (Lahtinen 

2017, 73). Isomäen teos käsittelee vedenpaisumusmyyttiä, ihmisen aiheuttamia 

ympäristöuhkia ja tiedon katoamista. Sarasvatin hiekkaa ilmestyi pian vuoden 2004 

tapaninpäivänä tapahtuneen tsunamin jälkeen; Isomäen teos sai profetialliset suhteet, 

vaikkakaan tapahtunut tsunami ei ollut niin tuhoisa kuin romaanin tsunami. Sen voi siis 

ajatella olevan Baccolinin ja Moylanin kuvailema varoitus nykyisistä kehityskuluista.

Ilmastofiktion ei määritelmällisesti tarvitse olla dystopiaa, mutta siitä on muotoutunut 

etenkin ekodystopian alalaji (Lahtinen 2017, 76). Ekokritiikkiä ja ilmastokirjallisuutta 

paljon tutkinut Adam Trexler esittää, että ilmastofiktion herättämät kysymykset 

koskevat fiktiossa esitettyjen muutosten voi olettaa alkavan, tai esittää sen milloin 

nykyinen yhteiskuntajärjestys muuttuu radikaalisti (Trexler 2015, 83). Määrittelen itse 

ilmastokirjallisuuden sen kautta, miten määrittelen ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutos 

ei tarkoita vain lämpötilojen muuttumista tai ääri-ilmiöiden lisääntymistä. 

Ilmastonmuutos on lukemattomien pienien tapahtumien törmäämistä ja kertautumista, 

eikä kukaan ennaltakäsin voi tuntea niiden seurauksia. Ensimmäisessä pääluvussani 

kerroin jo siitä, miten tuhohyönteisten määrä kasvaa lämpötilanmuutosten vuoksi. Se 

tarkoittaa hyönteismyrkkyjen lisäämistä sadon turvaamiseksi. Tämä näyttää johtavan 

pölyttävienkin hyönteisten katoamiseen, ja niiden katoaminen näyttää johtavan niin 

ihmisten kuin eläintenkin ruuan katoamiseen. Määrittelen ilmastokirjallisuuden 

käsittelevän tällaisia kehityskulkuja, sen lisäksi mitä lainaamani tutkijat esittävät. 

Mehiläisten historia lukeutuu teokseksi, jonka määrittelen ilmastokirjallisuudeksi. Se 

esittää jatkumon, joka johtaa menneisyydestämme nykypäivään ja siitä edelleen 

tulevaisuuteen. Mehiläisten historia esittää spekulaation mahdollisesti kehityskulusta, 

jonka vuoksi mehiläiskato voisi tapahtua, ja mitä kadosta voisi seurata. 

Suhtautuminen ilmastokirjallisuuteen on muuttunut ja vakavoitunut kymmenessä 

vuodessa. Tästä käy esimerkkinä Lundenin kirjailijaesittelyn muuttuminen sen 

suomalaisen kustantajansa Tammen verkkosivuilla. Lundenin Ilmastokvartetti-sarja, 

jonka ensimmäinen osa Mehiläisten historia on, on nimenomaan ilmastokirjallisuutta. 

Mehiläisten historian kohdalla kerrotaan Lundenin kirjoittaneen aiemmin lastenkirjoja 
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ja Mehiläisten historian voittamista palkinnoista. Esittelyteksti on oletettavasti 

kirjoitettu teoksen suomennoksen ilmestyessä eli vuonna 2016. Kirjailijaesittely on 

muuttunut seuraavan teoksen, Sinisen, kohdalla, oletettavasti vuonna 2019. Nyt 

Lundenin kerrotaan olevan ”Norjan nykykirjallisuuden supertähti” ja ”vaakalaudalla on 

maapallon tulevaisuus”. Kvartetin kolmas osa, Viimeiset, esittelee Lundenin jälleen eri 

tavalla, vuonna 2020. Hänen kerrotaan kirjoittavan ”tärkeintä mahdollista kirjallisuutta, 

climate fictionia.” Lisäksi kerrotaan, että Lunde kirjoittaa ”kiihkottoman kauniisti” eikä 

”epäröi ottaa kantaa: elämäntapamme tuhoaa maailman mutta rahantekoa ei pysäytä 

mikään.” (Tammi 2021.) Toisena esimerkkinä toimii se, ettei Lundenin aikomukseni 

alunperin ollut kirjoittaa kvartettia, eikä nimetä niitä Ilmastokvartetiksi. Lundenin 

kotisivulla 18.5.2017 päivätyssä tekstissä kirjailija toteaa: ” A story that, when it is 

completed, will fill the four volumes I call The Climate Quartet.” (Lunde 2017.) 

Kirjailija kuvaa tekstissään, miten aihe oli paisunut, siitä oli tullut osa isompaa 

kokonaisuutta. 

Missä ajassa tällainen muutos on tapahtunut? Hyvin neutraalista esittelystä siirrytään 

kantaaottavampaan mainostekstiin noin neljässä, viidessä vuodessa, eikä kirjailijan 

ensiteoksia, lastenkirjoja, enää mainita. Ilmastofiktion kerr0taan olevan ”tärkeintä 

mahdollista kirjallisuutta”. Ilmastofiktion tärkeyteen viittaa myös Toni Lahtinen (2017) 

artikkelissaan ”Tarina suuresta vedenpaisumuksesta – Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa 

ilmastofiktiona”. Artikkelinsa lopussa Lahtinen kysyy: ”Minkälainen kaunokirjallisuus 

on tärkeää lajimme selviytymisen kannalta?” (Lahtinen 2017, 85.) Käsittelen muita 

ilmastofiktioon liittyviä piirteitä teosta analysoidessani.

1.3 Fokalisointi, kertojat

Tarina kerrotaan aina jonkun kautta, hänen perspektiivistään. Usein saatetaan puhua 

näkökulmasta, jonka voi tulkita koskevan pelkästään näköaistia. Fokalisointi on 

kuitenkin kaikin aistein tehtyjä havaintoja: näkö, kuulo, haju, maku ja tunto. Aistien 

lisäksi fokalisointi koostuu muistakin havainnoin keinoista. Aistija tai havainnoija ei 

välttämättä itse kerro havainnoistaan, vaan joku muu kertoo ne.  Sisäinen kertoja on itse 

mukana tarinassa, henkilöfokalisoija, jonka huomiot rajoittuvat hänen omiinsa. 

Kaikkitietäväksi sanotaan ulkoista kertojafokalisoijaa, joka tietää kaiken olematta itse 
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mukana tarinassa. Tällaisella kertojalla on hallussaan kaikki mahdollinen tieto kaikesta. 

(Rimmon-Kenan & Viikari 1991, 92, 96; Kantokorpi 2005, 139, 140 – 142.)

Fokalisoinnista voidaan erottaa kolme fasettia eli fokalisoinnin aluetta: havainnon, 

psykologian ja ideologian alueet. Havainnon alueeseen kuuluvat fokalisoinnin 

aistihavainnot, eli näkö, kuulo, haju, maku ja kosketus. Siitä voidaan erottaa kaksi 

pääaluetta, tila ja aika. Tilalla tarkoitetaan fyysistä paikkaa ja fyysisiä rajoitteita. Jos 

kertoja on sisäinen, hänen havaintonsa ovat sidottuja meidän todellisuuteemme. Hän ei 

esimerkiksi voi katsella taivaalta alas, jos on itse alhaalla. Sen sijaan ulkoisella 

kertojalla ei ole rajoitteita, ja hän voi esimerkiksi katsella maailmaa ylhäältä. Aika on 

toinen fokalisoinnin pääalue. Sisäinen kertoja toimii nykyhetkessä, ja voi liikkua ajassa 

vain takaumien avulla. Ulkoisella kertojalla ei tässäkään tapauksessa ole rajoja, ja hän 

voi kulkea ajassa miten haluaa. (Rimmon-Kenan & Viikari 1991, 99 – 102; Kantokorpi 

2005, 142 – 143.)

Fokalisoinnin psykologian alue voidaan jakaa kognitiiviseen ja emotiiviseen 

komponenttiin. Kognitiivinen komponentti koskee tietoja, olettamuksia, uskomuksia ja 

muistia. Sisäisen kertojan kohdalla tieto rajoittuu hänen omiin tietoihinsa maailmasta ja 

omaan muistiinsa. Ulkoinen kertoja on yleensä kaikkitietävä, ellei hän jostain syystä 

rajoita itse itseään. Emotiivinen komponentti käsittää tunteet eli emootiot. Sisäisen 

kertojan kohdalla emootiot värittävät hänen kerrontaansa. Hän voi käyttää paljon 

sisäistä monologia, joka värittää hänen tunteidensa perusteella. Ulkoinen kertoja ei 

välttämättä näe havainnoitavansa mieleen, mutta voi tulkita tätä ulkoisten havaintojen 

mukaan. Ulkoisen kertojan fokalisoinnin voi tällöin ajatella olevan objektiivista ja 

neutraalia, sisäinen kertojan taas osallistuvaa ja subjektiivista. (Rimmon-Kenan & 

Viikari 1991, 102 – 104; Kantokorpi 2005, 143 – 145.)

Fokalisoinnin kolmas alue, ideologia, koskee normeja, arvoja ja moraalia. Tavallisesti 

kertojafokalisoijan ideologia näkyy tekstissä hallitsevana ja muiden henkilöiden 

ideologiat tälle alisteisina. Ulkoinen fokalisoija on avoin kaikille ideologioille, jolloin 

kaikki esitetyt ideologiat ovat kyseenalaisia. Sisäisen fokalisoijan ideologia on 

nähtävissä siinä, miten toimii, miten hän selittää näkökantansa ja jäsentää maailmaa. 

(Rimmon-Kenan & Viikari 1991, 105 – 106; Kantokorpi 2005, 145 – 147.)
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Kaikki Mehiläisten historian kertojat ovat minäkertojia. He kertovat tapahtumista minä-

muodossa, eivätkä he tiedä mitään muiden mielenliikkeistä. Lisäksi he ovat 

henkilöfokalisoijia, jotka osallistuvat itse tarinaan, ja sisäisiä fokalisoijia, joiden 

ideologia käy ilmi heidän teoistaan ja ajatuksistaan.  

1.4 Kohdeteos ja tutkimuskysymykset

Mehiläisten historia (2016) ei ole Maja Lundenin (s. 1975) esikoisteos. Hän on 

kirjoittanut aiemmin kirjoja lapsille, ja Ilmastokvartetti-sarja on suunnattu nimenomaan 

aikuisille. Nimenomaan Mehiläisten historiasta on ilmestynyt vuonna 2020 Ion-Alin 

Ungureanun pro gradu-tutkimus Oslon yliopistossa, A reception study of Maja Lunde´s 

The History of Bees in Norway, the English-speaking countries and Romania. Tutkimus 

käsittelee teoksen vastaanottoa Norjassa, englantia puhuvissa maissa sekä Romaniassa. 

Alkuperäisteos on kirjoitettu norjaksi, jolloin sen nimi on ollut Bienes historie, ja se on 

julkaistu vuonna 2015. Tämä on Ilmastokvartetti-sarjan avausteos, jota ovat jo 

seuranneet teokset Sininen (Tammi 2019, alunperin Blå 2017) ja Viimeiset  (2020 

Tammi, alunperin Przewalskis hest 2019). Siinä missä Mehiläisten historia (jatkossa 

MH) käsittelee ihmisen suhdetta hyönteisiin, Sininen käsittelee makean veden 

loppumista ja ilmastopakolaisuutta, Viimeiset ihmisen ja eläimen suhdetta. Sarjan neljäs 

ja viimeinen osa ei ole vielä ilmestynyt, mutta sen on kerrottu käsittelevän kasveja 

(Tammi 2021).

Käsittelen Mehiläisten historiaa ilmastokirjallisuutena. Väitän sen olevan monella tapaa 

merkityksellinen omassa genressään, mutta myös ilmastonmuutoksen ja erityisesti 

mehiläiskadon ymmärtämisessä. Tästä nousevat tutkimuskysymykseni liittyvät lähinnä 

teoksen lajiin ja tematiikkaan. Mitkä siis ovat sen merkitykselliset erityispiirteet? 

Millaisia ilmastokirjallisuuden piirteitä siitä nousee pinnalle? Missä määrin Lundenin 

luoma todellisuus teoksessa vastaa meidän todellisuuttamme, ja missä määrin se eroaa 

siitä? Vanhemmuus on Mehiläisten historiassa ilmiselvä teema, sillä jokainen kertoja 

korostaa suhdettaan lapseensa, ja toisaalta mehiläisiin. Menneisyydellämme on suora 

yhteys siihen, miten toimimme ja perustelemme toimiamme nyt. Millaista kertojien 

vanhemmuus on? Miten kertojien suhtautuminen mehiläisiin rinnastaa ne lapsiin? Mitä 

fokalisoinnin fasetit, psykologia ja ideologia, kertovat kertojien toiminnasta lapsiaan ja 
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mehiläisiä kohtaan? Ilmastonmuutoksessa on kyse tulevista sukupolvista, ja 

vanhemmuuden teema on siksikin oleellinen. Sukupolvien ketju antaa Mehiläisen 

historialle oman historiallisen ulottuvuutensa, sillä kaikki kertojat linkittyvät lopulta 

toisiinsa. Jokaisen sukupolven valinnat vaikuttavat seuraaviin sukupolviin, ja heidän 

valintansa johtavat osaltaan Mehiläisten historiassa esitettyyn tuhoon, mutta myös 

ratkaisuun. Valintojen ja aikatasojen tapahtumia olen merkinnyt liitteeseen 2, joka 

esittää koko teoksen lävistävää aikajanaa ja ilmentää muutosten ajallista etäisyyttä 

toisiinsa.

1.5 Tutkimuksen kulku

Lundenin teos on mittava, kolmen kertojan yhteinen tarina. Luvut etenevät 

kronologisesti jokaisen kertojen kohdalla, kaikkien kohdalla on muutama takauma. 

Kertojien vuorottelu ei ole järjestelmällistä, ja kaiken kaikkiaan 64 luvun jakauma ei 

mene tasan: Tao ja George saavat molemmat 22 lukua, William 20. Williamilla on 

vähiten sivuja, 135. George on saanut 140 sivua, ja Tao 148. Liite 1 esittää kertojien 

vuorottelun teoksessa.

Toteuttaakseni järjestelmällistä lähilukua ja nostaakseni paremmin esiin 

ilmastokirjallisuuden piirteet, olen lähiluvussani edennyt järjestelmällisesti ja järjestänyt 

Mehiläisten historian kronologiseen järjestykseen. Ensimmäisessä analyysiluvussani 

aloitan käymällä läpi Williamin luvut, noudattaen teoksen alkuperäistä järjestystä, joka 

on myös kronologinen. Williamin jälkeen siirryn Gerogeen ja lopulta Taoon. Näen 

teoksen keskeisenä piirteenä olevan ajallisen jatkumon käsittely: miten mehiläisten 

kanssa työskentelevien ihmisten elämä ja maailma muuttuvat liikuttaessa 

menneisyydestä nykyisyyteen ja siitä tulevaisuuteen? Jakamalla teoksensa kolmelle 

kertojalle ja kolmeen aikatasoon, Lunde on nostanut esiin aikatasojen erot ja 

samankaltaisuudet esiin. Samalla ihmiskunnan suuri historia peilautuu pienempään 

historiaan, teoksen kertojien henkilökohtaiseen elämään. Kun käsittelen ja luen 

aikatason kerrallaan, muodostan aikatasosta kokonaiskäsityksen, joka vertautuu 

seuraavaan aikatasoon. Noudattamalla alkuperäistä lukutapaa aikatasoista ei muodostu 

samanlaista kokonaisuutta, vaan huomattavasti pirstaleisempi käsitys. Olen siis valinnut 

yksittäisten tapahtumien sijaan suuret kokonaisuudet.
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Ensimmäisessä analyysiluvussani eli luvussa 2 käsittelen tekstin ilmastokirjallisuuteen 

liittyviä piirteitä, kuten koulutus, uskonto ja ihmisten suhde mehiläisiin. Toisessa 

analyysiluvussani eli luvussa 3 käsittelen vanhempien ja lasten suhdetta. Se, miten itse 

toimimme ja miten perustelemme tekemisiämme, perustuu omiin tietoihimme, 

taitoihimme ja kokemuksiimme. Siksi aloitan luvun 3.1 käsittelemällä kertojien 

menneisyyttä, heidän suhdettaan omiin vanhempiinsa. Luvussa 3.2 tarkastelen kertojien 

suhdetta ja suhtautumista omiin lapsiinsa. Tämä onnistuu psykologian ja ideologian 

fasettien avulla, ja ne nostavat esiin kertojista kognitiivisia ja emotiivisia komponentteja 

sekä normeja, arvoja ja moraalia. Tulkitsen heidän tarkoituksiaan ja tekojaan näiden 

avulla. Luvussa 3.3 käsittelen lasten ja mehiläisten rinnastamista Mehiläisten 

historiassa. 
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2 Muutoksille sokeat 

Kaikki kertojat elävät hyvin erilaisissa maailmoissa, niin olinpaikkansa kuin 

aikatasonsakin suhteen. Jokaisen kertojan ensimmäisen luvun alussa kerrotaan 

paikkatietoja ja vuosiluku, joiden olen tulkinnut kertovan heidän olinpaikkansa sekä 

vuoden, jolloin heidän ensimmäisen lukunsa tapahtumat alkavat.

Williamin ensimmäisen luvun alussa kerrotaan seuraavat tiedot: ”MARYVILLE, 

HERTFORDSHIRE, ENGLANTI, 1852” (MH 15). Nykyaikainen paikannus ei löydä 

Isosta-Britanniasta Maryvillea, mutta Hertfordshire paikantuu alueeksi Lontoon 

pohjoispuolella. 

Georgen ensimmäisen luvun alussa kerrotaan: ”AUTUMN HILL, OHIO, USA, 2007” 

(MH 22). Kuten Maryvilleä, myöskään Autumn Hilliä ei löydy kartalta USA:sta, mutta 

Ohio on yksi sen osavaltioista. 

Taon lähtöpisteen kerrotaan olevan ”PIIRIKUNTA 242, SHIRONG, SICHUAN, 2098” 

(MH 7). Piirikunta on oletettavasti yksi Shirongin paikkakunnista. Nykyinen Shirong 

löytyy kartalta, ja se sijaitsee Kiinasta hieman länteen, ilmeisesti Tiibetin puolelta. 

Sichuan on alue Kiinassa. Todennäköisesti Sichuan on valittu tarkoituksella Taon 

olinpaikaksi, sillä ihmiskäsin tehtävää pölytystä koskeva tutkimus on toteutettu 

nimenomaan kyseisessä paikassa (Partap & Ya, 2012). 

Tässä luvussa käsittelen teoksen ilmastokirjallisuuden piirteitä. Millaisia nämä piirteet 

ovat? Miten Lundenin luoma maailma eroaa omastamme, ja millaisilla asioilla lukijaa 

pyritään vakuuttamaan kerrotun kehityskulun mahdollisuudesta? Teoksen järjestäminen 

kronologisesti on oma lukuvalintani, ja muodostamalla ajallisen jatkumon pääsen 

vertailemaan aikatasolta toiselle tapahtuvaa muutosta ihmisissä ja heidän 

suhtautumisessaan mehiläisiin. Liitteessä 1 olen merkinnyt Mehiläisten historian sivut 

ja kertojan nimen. Olen itse numeroinut luvut, ja liitteen 1 taulukossa olen merkinnyt 
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luvut sekä kertojittain että koko teoksen huomioiden. Alunperin lukuja ei siis ole 

millään tavalla numeroitu. Tekemässäni lähiluvussa olen noudattanut liitteen 1 mukaista 

jakoa niin, että olen ensin käsitellyt teoksen tarjoamassa järjestyksessä Williamin luvut 

(sivut 15-21, 39-50, jne.), sitten Georgen luvut (sivut 22-29, 51-63, jne.) ja lopuksi Taon 

luvut (sivut 7-14, 30-38, jne.). 

2.1 Sokeutta nähdä lähelle

Ensimmäinen aikataso käynnistyy vuodesta 1852. Kertojana on William, mielestään 

epäonnistunut luonnontieteilijä, siemenkauppias ja kahdeksan lapsen isä. Valmistuttuaan 

yliopistosta nuori mies oli saanut mentorikseen ja ohjaajakseen professori Rahmin, joka 

oli tarvinnut tutkimusavustajan. Vastavalmistunut luonnontieteilijä oli harmikseen 

huomannut, ettei hän saanut tehdä omia tutkimuksiaan omista 

mielenkiinnonkohteistaan, aitososiaalisista lajeista, vaan hänen oli pitänyt perehtyä 

Rahmin tutkimukseen, sammakkoeläimiin. Omaa tutkimusta William ei ole saanut 

edistää edes vapaa-ajallaan.  Rahm on kuitenkin osannut motivoida oppilastaan niin, 

että tämä on pysynyt mestarinsa alaisuudessa, ainakin jonkin aikaa. Yksi näistä 

motivaatiotavoista on ollut esitelmän pitäminen kotikylän asukkaille. William oli 

valmistautunut erittäin huolellisesti tapahtumaan, siksikin että on halunnut tehdä 

opettajaansa vaikutuksen. Yhdessä he olivat päätyneet esitelmän aiheen olevan 

mikroskooppi, josta asukkaat professorin mukaan olivat tuskin kuulleet. Näiden kahden 

oppineen herrasmiehen asennoituminen kyläläisiin tuntuu suorastaan myrkylliseltä. 

William pitää heitä itseään typerämpinä: ”Vaikka kylän asukkaat olivatkin lievästi 

sanottuna yksinkertaisempia kuin vertaiseni yliopistossa, meidän oli kuitenkin tarkoitus 

pitää tieteellinen esitelmä.” (MH 126.) Esitelmä on kyläläisille jotain 

ennenkuulumatonta, ja monet ovat tavalla tai toisella sitä vastaan: ”Monet vanhat 

kyläläiset huomauttivat, että puuhamme olivat jumalattomia ja että ainoa tarpeellinen 

kirja oli Raamattu.” (MH 127.) Vastustuksesta ja epäilyistä huolimatta esitelmäpaikka 

on täynnä ihmisiä, ja William aloittaa esitelmänsä. Esimerkiksi mikroskoopin 

tarjoamista mahdollisuuksista hän on ottanut Jan Swammerdamin tutkimuksen 

mehiläisten parissa. Kenties William on ajatellut tämän tutkijan myös miellyttävän 

yleisöä, sillä hän mainitsee että Swammerdam ”nivoi toisiinsa luomakunnan ja 

luomisvoiman.” (MH 128.)  Havainnointikuviksi mies on valinnut mehiläisten 
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lisääntymiselimet ja mehiläisten lisääntymisen. Jotenkin hän on kuvitellut, että 

lisääntyminen olisi 1800-luvun pienessä brittiläisessä maalaiskylässä sopiva 

luennointiaihe uskonnollisen väen keskuudessa. Aikana, jolloin seksistä ei puhuttu edes 

punasteleville morsiamille… 

Esitelmä ei edistä Williamin tutkijanuraa, mutta kyläläiset hyväksyvät hänet. 

Tiedemiehen epäonnistunut valinta koituu lopulta hänen kohtalokseen ja voitokseen, 

sillä eräs esitelmän kuulijoista on hänen tuleva vaimonsa Thilda. Mutta valitessaan 

avioliiton ja avioelämän William hylkää tieteen. Kahdeksan lasta, jotka syntyvät perä 

perään, ovat suuri kuluerä, ja perheenisän on ryhdyttävä ansaitsemaan. Niinpä William 

perustaa siemenkaupan, josta saatava tulo riittääkin perheen elättämiseen. Ilmeisesti 

Rahmin ja Williamin välit viilenevät, tai tutkimukselle sekä avustamiselle ei riitä aikaa. 

Hieman ennen aikatasonsa alkua professori on kuitenkin ottanut yhteyttä entiseen 

oppilaaseensa ja avustajaansa, ja kutsunut tämän kylään. Se ei ole ollut miellyttävä 

vierailu. Rahm on ensin kehunut Williamin olleen ”lupaava opiskelija” (MH 42). 

Nuoren miehen innokkuus oli vakuuttanut ensin vastahankaisen professorin siitä, että 

tämä tarvitsi avustajan. Sitten alkaa ryöpytys. Kaikki Williamin valinnat ovat olleet 

vääriä. Tämän ei olisi pitänyt mennä naimisiin, ei hankkia lapsia. Rahm ilmaisee hyvin 

pidäkkeettömästi tyytymättömyytensä, hän ei pidä entisen oppilaansa saamattomuutta 

hyväksyttävänä.

”Onko hyväksyttävää, ettette ole toistaiseksi kirjoittanut valmiiksi ainoatakaan 
tutkimusartikkelia? Onko hyväksyttävää, että hyllynne ovat täynnä 
lukemattomia kirjoja? Onko hyväksyttävää, että olen käyttänyt teihin kaiken 
tämän ajan, ettekä ole vieläkään saanut elämässänne aikaan enempää kuin 
keskiverto siitossonni?” (MH 44.)

Purettuaan raivonsa Williamiin Rahm lähettää hänet pois. Ja Williamin kokema kolaus 

ajaa hänet melankolian syövereihin. Tiedemiehen synkkyys ei kuitenkaan kestä 

ikuisesti. Hän saa toivoa ainoasta pojastaan, esikoisestaan Edmundista. Myös Edmundin 

on tarkoitus kouluttautua, vanhemmat ovat säästäneet sitä varten. Kaikki muut lapset 

ovat tyttöjä, joille ei 1800-luvulla juuri ollutkaan kouluttautumismahdollisuuksia, joten 

heidän opikseen on riittänyt veljen opetuksen seuraaminen ja äidin kotona antamat opit. 

Heistä valmennetaan vaimoja ja äitejä.
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Kun William viimein nousee pitkän vuodelevon jälkeen, hän löytää pöydältään teoksen, 

jonka Edmund on saattanut asettaa isälleen. Kirja on François Huberin New 

Observations on the Natural History of Bees vuodelta 1806. Huberin teos käsittelee 

mehiläisiä, Williamin aiemmin mainitsemaa kiinnostuksenkohdetta luonnontieteen 

alalta. On hyvin kiinnostavaa, että Huberin teos on todellinen eikä vain jotain, minkä 

Lunde olisi keksinyt romaaniinsa.

Ilmastokirjallisuus on lajiltaan sukua tieteiskirjallisuudelle. Niiltä molemmilta odotetaan 

erityisen tarkkaa ekologista todenmukaisuutta, tuntemamme maailmankaikkeuden 

lakien noudattamista. Didaktisuus nähdään molempien lajien piirteenä, ja tietoa 

kaadetaan helposti lukijalle vaikkapa jonkin henkilöhahmon pitämänä luentona. 

(Lahtinen 2017, 76, 78.) Tässä tapauksessa tiedon kaataminen tapahtuu Williamin 

taholta niin, että hän referoi Huberin teosta sekä Huberin itsensä taustaa. Huber, 

Williamin kertoman mukaan, sokeutui opiskeltuaan liiaksi, eikä silloinkaan lopettanut 

opiskelua. Sokeanakin Huber onnistui jatkamaan tutkimuksiaan ja havainnoi 

oppipoikansa avustuksella nimenomaan mehiläisiä, ja teki uraauurtavaa tutkimusta 

niiden parissa. 

Aikaisemmin mainittu esitelmä, jonka William on pitänyt kylän asukkaille, on 

nimenomaan tällainen Lahtisen tarkoittama luento, ja siinäkin Lunde käyttää aineksia 

meidän maailmastamme ja historiastamme. Henkilö nimeltä Jan Swammerdam julkaisi 

vuonna 1737 teoksen nimeltä Biblia Naturae, jonka voisi suomentaa Luonnon 

Raamatuksi. Tämä teos löytyy esimerkiksi Googlen digitalisoimana e-kirjana, ja 

Swammerdam on tosiaan luonut hämmästyttävän tarkkoja piirroksia niin mehiläisistä 

kuin monista muistakin eliöistä, tarkkuudella joka voidaan saavuttaa vain mikroskoopin 

avulla. 

Huberin teos saa Williamin luonnontieteelliset tutkimushalut heräämään, ja hän 

omistautuu mehiläisille. Huber on aikoinaan havainnoinut useita ongelmia ja epäkohtia 

ihmisen ja mehiläisen välisessä suhteessa, ja halunnut muuttaa tarhattujen mehiläisten 

elinoloja. Yhtä lailla William miettii, miten hunajakennojen irrottaminen ja 

murskaaminen paitsi tuhosi mehiläisten kodin, myös tuotti epäpuhdasta hunajaa: munat 

ja toukat tuhottiin vahakakkuja puristettaessa, ne sekoittuivat yhteen. Olkipesä, joka oli 
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ollut käytössä Huberin aikaan, oli myös Williamille tuttu. Tällainen pesä ei ollut 

mitenkään optimaalinen havainnoimista ajatellen, sillä pesän sisään ei juuri nähnyt. 

Huber ratkaisi asian kehittämällä ”lehtipesän1”, jota William ryhtyy parantelemaan. Se 

olisi hänen tavoitteensa: pesä, ”jonka avulla kasvattaja pääsi seuraamaan ja valvomaan 

mehiläisyhdyskuntaa täydellisesti.” (MH 148.) Hän tilaa kaikki mahdolliset mehiläisiin 

liittyvät julkaisut ja ahmii tietoa. Aikakauden mehiläishoidon oppaat, ohuet pamfletit 

jotka on suunnattu porvaristolle, eivät riitä oppineelle tiedemiehelle.

Innostunut tiedemies haluaisi poikansa, innoittajansa, osallistuvan tutkimukseen. 

Etsiessään Edmundia William hämmästyy, kun pojan huoneessa ei ole merkkiäkään 

opiskelusta. Hän ei kuitenkaan pääse kysymään asiasta, sillä paikalle pyyhältävä nuori 

mies on kiireinen ja vain rahaa vailla. Hämmentyneellä isällä ei ole antaa mitään 

pojalleen, joka lähtee etsimään äitiään. Pettyneenä, masentuneena, isä sulkeutuu 

huoneeseensa. Hänen mielessään on ryhtynyt kehittymään ajatus mehiläispesästä, ja se 

voisi olla perheen pelastus, ja myös Williamin maineelle siunaus.

Olkipesät olivat muodoltaan soikeita ja luonnonmukaisia. Halusin luoda jotakin 
muuta, rakennelman joka toisi mieleen sivilisaation, mehiläisten pienen talon, 
jossa olisi ovia ja aukkoja, mahdollisuuksia tutkia sitä. Se olisi ihmisen luoma, 
sillä vain me ihmiset osasimme pystyttää kunnon rakennuksia, sellaisia joita 
voisi tarkkailla. Silloin ne olisivat ihmisen, eivät luonnon armoilla. (MH 152.)

Olkipesä ei siis kelpaa Williamin tarkoituksiin, eikä sen luonnonmukainen, mehiläisten 

itse rakentamaa pesää jäljittelevä muoto miellytä häntä. Mehiläisten on tämän miehen 

mielestä parempi olla ihmisen luomassa rakennuksessa, ihmisen tarkkailtavana, ihmisen 

armoilla. 

1800-luku on teollistumisen aikakautta, jolloin ihmiset vielä totuttelivat tieteen ja 

uskonnon yhdistymiseen. Williamin tekemien valintojen taustalla on selvästi valistus ja 

Francis Bacon (1561 – 1626). Tämän luonnontieteellisen filosofian isänä tunnetun 

kirjailijan argumentti luonnon suhteen oli, että sitä on tutkittava tieteellisesti 

nimenomaan ihmisen toimesta, ja tuloksia on käytettävä ihmisen hyväksi. Ihminen oli 

luomakunnan eli luonnon herra, ja luonnon hallinta saavutettaisiin tieteen avulla. 

1 ”Lehtipesä” kuulostaa esimerkiksi puun lehdistä kootusta pesästä, puhutaanhan tekstissä aiemmin
olkipesästä. Tässä tapauksessa ”lehti” viittaa kuitenkin kirjan lehtiin, sillä Huberin pesä muistuttaa
avautuvaa kirjaa, jonka lehdet koostuvat kehistä, jollaisia Savage, Dzierzon ja Langstroth käyttivät. (ks.
Huber 1806.)
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(Hietanen 2007, 26.) Williamin halu saattaa mehiläiset tarkkailun alle juontuu selvästi 

Baconin ajatuksista, ja hänen ylivertaisuutensa luontoon nähden valistuksesta. Tällainen 

asenne on nähty yhdeksi syyksi ilmastonmuutokseen.

Edmund ei vieläkään ole kiinnostunut isänsä hankkeesta, mutta vanhin tytär Charlotte ei 

malttaisi pysyä poissa. Tämä isänsä kirjahyllyä läpikäyvä nuori nainen pääsee mukaan 

pesän kehittämiseen huomautettuaan, että William on hypännyt alkuvaiheen yli. Tämä 

ei ole aloittanut havaintojen tekemisellä, kuten mies on poikaansa opettaessaan 

luennoinut eläintieteen toimivan. Niinpä puutarhaan tilataan olkipesä, jota isä ja tytär 

yhdessä tutkivat. Ensimmäisen pesän piirustusten kanssa William lähtee kylän puusepän 

luo ja luennoi samalla siitä, miksi keinotekoinen pesä on mehiläisten itse rakentamaa tai 

olkipesää parempi vaihtoehto. ”Tässä pesässä kehät auttavat niitä rakentamaan 

vahakakut suoraan. Haluan valvoa työskentelyoloja oven kautta ja ottaa vahakakut ulos. 

Näin mehiläisiä on helpompi hoitaa ja tarkkailla, ennen kaikkea kerätä sato 

vahingoittamatta niitä.” (MH 196.) Miehen selitys kuulostaa hieman tehtaanjohtajan 

puheelta, kuin hän puhuisi alaistensa tarkkailusta. Tässä ilmenee myös se, miten 

mehiläisten luontainen tapa rakentaa vahakakut vinoon ei kelpaa ihmisen tarkoituksiin, 

joten asia pitää muuttaa. 

William on innoissaan saadessaan uuden pesän puusepältä, ja siirtää heti mehiläiset 

uuteen kotiinsa. Mies tuntee olonsa jo varmaksi näiden pienten työläistensä kanssa.

Rauhallisuuteni tarttui niihin. Tunsin oloni turvalliseksi, niin turvalliseksi, että 
riisuin hansikkaat ja työskentelin paljain käsin. Mehiläiset hyväksyivät sen, ne 
antautuivat hallittaviksi, kesytettäviksi.
   Odotin innokkaasti, että saisin viettää täällä tunteja, vain minä ja ne 
häiriintymättömässä rauhassa, saumattoman yhteisymmärryksen ja 
molemminpuolisen luottamuksen vallitessa. (MH 220.)

William ikään kuin tuudittautuu ajatukseen, että hän ymmärtää eläimiä ja ne häntä, että 

tarjoamalla niille sivistyneen asumuksen hän samalla sivistää mehiläiset ihmisiä 

ymmärtäviksi olennoiksi. Tämä ajatus on tyypillinen vielä meidänkin aikanamme, ja 

ihminen usein inhimillistää eläimiä. Williamin seesteinen autuus rikkoutuu kuitenkin 

nopeasti, sillä yksi mehiläisistä on eksynyt hänen suojapukunsa sisään ja pistää häntä. 

William lyö sen heti kuoliaaksi, ravistelee pukuaan ja haluaa murskata kuolleen, hänet 

pettäneen olennon. ”Hillitsin kuitenkin itseni vilkaistuani pesää, kaikkia sen sisaruksia. 
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Eihän sitä koskaan tiennyt.” (MH 221.) William päättelee, etteivät mehiläiset vielä 

luotakaan häneen, eikä niillä ole syytäkään luottamukseen. ”Olin vakuuttunut, että 

luottamus syntyisi ajan kuluessa, niillä ei olisi mitään syytä pistää minua, ja jonakin 

päivänä olisimme yhtä.” (MH 221.) William ei polje kuollutta mehiläistä, koska epäili 

sen sisarusten näkevän ja kostavan teon. 1800-luvulla ymmärrys ja tieto eläinten älystä 

ja ymmärryksestä oli vielä vähäistä. Mehiläiset ovat kyllä älykkäitä, mutta eivät 

nykytiedon valossa kykene sellaiseen ajatteluun, jota kosto vaatii. Eläimistä vain 

ihmisellä on vaadittavan kokoinen otsalohko. (Telkänranta 2016, 76.)

Savagen standardipesä vastaa jo pitkälti kehittäjänsä vaatimuksia, mutta Williamilla on 

kuitenkin ongelma, johon ei ole keksiä ratkaisua. Mehiläiset kiinnittivät vahakennot 

kyllä kehiin kuten pitikin, mutta myös seiniin. Kehien erilaiset etäisyydet aiheuttivat 

joko villipesien rakentamista tai vahan ja propoliksen sekoitetta. William on ulkona 

havainnoimassa, kun hän huomaa tutun miehen, professori Rahmin, kulkevan tiellä. 

Ylpeänä William kutsuu toisen tiedemiehen tutustumaan pesäänsä, ja entinen avustaja 

selittää innoissaan entiselle mentorilleen pesänsä hyviä puolia. Tutkittuaan hetken 

Williamin pesää, Rahm joutuu tuottamaan nuoremmalle miehelle pettymyksen. Savagen 

standardipesä on toisinto Dzierzonen pesästä, josta Rahm on lukenut jo kymmenen 

vuotta aikaisemmin.

”Tiedän toki, ettette te lue tätä aikakauslehteä, eivätkä artikkelit ole levinneet
tutkimuspiirien ulkopuolelle. Sikäli ymmärrettävää, ettette ole kuullut niistä.” 
Hänen äänensävynsä oli ylimielinen. ”Rakentamanne pesä antaa teille toki 
paljon tietoa, kuten totesittekin. Teidän on yksinkertaista tarkkailla mehiläisiä in 
vivo. Ehkä työstä sittenkin poikii jotakin hyvää.” (MH 275.)

Työ, josta William oli odottanut tunnustusta, mitätöidään hetkessä, koska joku muu oli 

ehtinyt tehdä sen vain hetkeä aikaisemmin. Kymmenen päivää Rahmin kohtaamisen 

jälkeen William saa postissa Dzierzonin kirjoitukset, joiden kanssa hän sulkeutuu 

huoneeseensa. Viimeiseen asti William toivoo Rahmin erehtyneen, mutta vaikka hänen 

edessään oleva teksti on saksaa, jota hän ei hirveän hyvin hallitse, Rahmin väitteet 

saavat vahvistuksen. Dzierzonin pesä on muutamaa vähäistä yksityiskohtaa lukuun 

ottamatta samanlainen kuin Williamin kehittämä, ja lisäksi tämä saksalainen on tehnyt 

uraauurtavia havaintoja mehiläisten elämästä. Tämäkin Lundenin historiallinen henkilö 

on todellinen: Johann Dzierzon (1811-1906) oli puolalainen mehiläistarhuri, joka 

julkaisi satoja mehiläisiin liittyviä artikkeleita. Hänen kehittämänsä mehiläispesänsä, 

johon tässä viitataan, on kehitetty vuonna 1838 (Immonen ym. 2011, 35). 
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Tiedonkulun muutosta ja saatavuutta 1800-luvulla kuvataan tässä kohden hyvin 

havainnollisesti. Tieto, jonka Rahm on löytänyt jo kymmenen vuotta aikaisemmin, 

tavoittaa Williamin vasta nyt. Tiedemies on kyllä lukenut kaiken käsiinsä saaman 

mehiläisten hoidosta, mutta hän on epäonnistunut tiedonhaussaan. Joku on ollut häntä 

kymmenen vuotta edellä, eikä hän ole siinä ajassa onnistunut saavuttamaan tuota tietoa. 

Pettynyt William jättää hetkeksi mehiläiset, eikä hänellä ole aikaa tyttärelleenkään, joka 

haluaisi esitellä jonkin ideansa koskien pesää. Mies viettää päivän siemenkaupassa, ja 

törmää kotimatkalla poikaansa, ja vaimonsa pojantyttäreen Albertaan. Näiden elostelu 

saa Williamin pois tolaltaan, ja hän herää seuraavana aamuna kotinsa läheltä metsästä. 

Charlotte löytää huonovointisen isänsä, ja saa viimein tilaisuuden esitellä tälle 

edellispäivän havaintonsa. Tytär on hahmotellut isänsä pesästä uuden version, joka 

ratkaisee sekä pesän tarkkailua että kennokehien ongelman. William ei näe ongelman 

selviävän tällä, sillä mehiläiset käyttäisivät edelleen omaa liimaansa kehiin, tai lähtisivät 

pesästä. Mutta Charlotte näkee tämän vain ratkaistavana ongelmana, joka selviää kehien 

etäisyyttä vaihdellen. 

Hän osoitti taas piirustuksiaan. ”Täytyy olla olemassa oikea kohta, isä. Milloin 
ne lakkaavat tuottamasta vahaa ja propolista? Milloin ne alkavat rakentaa 
villipesää? Entä jos löydämme nollakohdan? Kun saamme mitattua oikean 
etäisyyden listan reunasta peräseinään, ne eivät tuota vahaa eivätkä rakenna 
villipesää.”
   Minun oli pakko katsoa häntä. Katsoa kunnolla. Hän istui aivan tyynenä, mutta 
hänen silmänsä loistivat ja paljastivat hänen intonsa. Mitä hän sanoi? Vaha. 
Villipesä. Oliko niiden välillä jotakin? (MH 324.) 

Uusi pesä syntyy vauhdilla. William lähestyy Dzierzonia, miestä jonka pesän kopion oli 

aiemmin rakentanut, kohteliaalla kirjeellä. Siinä hän kertoo tutkimuksestaan ja 

pesänrakentamisestaan. Kohteliain sanankääntein hän kertoo rakentaneensa pesän, joka 

muistuttaa Dzierzonin pesää, mutta tehneensä siihen muutoksia. Englantilainen 

luonnontutkijamme kyseenalaistaa oman näkökulmansa sekä Dzierzonin pesän 

kertoessaan, että oli ajatellut pesää mehiläisten kotina, ”talo, jossa oli ikkunoita ja ovi” 

(MH 339) ja ymmärtäneensä sitten, etteivät mehiläiset ole samanlaisia kuin ihmiset: 

”[...] me vain kesytämme ne, teemme niistä alamaisiamme.” (MH 339.) Williamin 

oivallus pohjautuu sille, että ihminen on mehiläisille Jumala, jolloin pesää tutkitaan 

ylhäältä käsin, katto poistamalla. Kuin Jumala katsoisi alas alamaisiinsa. Kirjeessään 
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William esittelee ideoitaan, tai siis Charlotten ideoita, kuten siirrettäviä kehiä ja oikeaa 

lukua, oikeaa etäisyyttä vahakennokehien ja muiden pintojen välillä. Se on yhdeksän 

millimetriä, silloin mehiläiset eivät tuota propoliksen ja vahan sekoitusta, eivätkä 

rakenna villipesiä. Tämän suuren oivalluksen hän nyt jakaa Dzierzonin kanssa, ja 

paljastaa hakeneensa pesälleen jo patenttia. Näennäisen nöyrästi William tarjoaa 

oivalluksiaan saksalaiselle kollegalleen: ”Ehkäpä voitte peräti itsekin kehittää pesää 

periaatteideni mukaisesti.” (MH 341.)

Ihmisen ylimielisyys ja itsensä korottaminen on keskeinen syy nykyiseen 

ympäristökatastrofiin. Ihminen on suhteessa luontoon Jumala, joka päättää mikä on 

hyvää ja mikä pahaa, mikä on arvokasta ja mikä ei. Luonnon arvo nähdään vain 

suhteessa siitä saatavaan hyötyyn. Tässä mielessä Williamin mainitsemalla 

”alamaisella” on toinenkin merkitys: kapitalismi. Mehiläiset ovat hänelle työläisiä, 

joiden työstä hän kerää voitot. 

William pitää paikallisille mehiläistarhaajille, entisille opiskelutovereilleen ja muille 

tuttavilleen Savagen standardipesän esittelytilaisuuden. Charlotte on myös mukana, 

mutta hänen osuuttaan työstä ei tuoda ilmi. Hän saa kuitenkin olla mukana, yhtenä 

naisista tarjoilemassa. Hänen osuuttaan ei kerrota. Tilaisuus itsessään on menestys. 

William saa pitkästä aikaa hyväksyntää myös Rahmilta, ja huomaa Edmundin 

katselevan miesten kättelyä. Esittelypäivän iltana William saa vastauksen Dzierzonilta. 

Williamin kirje oli päivätty 4.8.1852, vastaus 29.8.1852. Englannista Saksaan ja takaisin 

on kirjeillä mennyt alle kuukausi, mutta tämä kirje ei anna Williamille mitään, mitä hän 

on toivonut ja odottanut. Dzierzonin rohkaisut siitä, että Williamin työstä on iloa 

paikallisille ja hänen omalle tutkimukselleen, eivät lohduta miestä, joka saa jälleen 

kuulla keksineensä jotain vasta toisena. Saksalainen kertoo olleensa edellisen vuoden 

ajan kirjeenvaihdossa amerikkalaisen pastori Lorenzo Langstrothin kanssa, ja tämä 

pastori on kehittänyt hyvin, hyvin samanlaisen pesän kuin William, ja patentoinut sen. 

Ainoa ero on kehien ja muiden rakenteiden etäisyys, joka Williamilla on yhdeksän, 

pastorilla yhdeksän ja puoli millimetriä. Ero Williamin lähettämän kirjeen ja nyt saaman 

vastauksen kielessä on selvä: William oli näennäisen nöyrästi jakanut suurta viisauttaan 

alemmalleen, kun taas Dzierzon esittää heidän olevansa tasavertaisia ammattilaisia. 

Lunde mainitsee jälkikirjoituksenaan yhden lähteensä olleen Lorenzo Lorraine 
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Langstrothin Lagnstroth´s Hive and the Honey-Bee. Tämä teos löytyy esimerkiksi 

digitalisoituna versiona thebeeyard.org- sivustolta, ja sen painovuosi on 1853, vuosi 

Williamin aikatason jälkeen. Langstrothin pesä on kuitenkin kehitetty ennen teoksen 

kirjoittamista.

Tästä takaiskusta William ei enää toivu. Siitä kertoo seuraavan, nykyisyyden aikatason 

George, jolla on yhteys Williamiin. Georgen kertomana selviää, että William vajoaa 

tämän takaiskun jälkeen lopullisesti synkkyyteen, mutta Charlotte loi itselleen elämän. 

Hän matkusti Britanniasta Amerikkaan pesän piirustusten ja Edmundin aviottoman 

lapsen kanssa. 

Charlotte aloitti mehiläishoidon. Ei kokopäiväisesti vaan opettajan ja
koulunjohtajan työn ohella. Hänellä oli vain kolme pesää, mutta ne kolme pesää
riittivät, niin että lapsi, pieni poika, pääsi vähitellen jyvälle ja laajensi
muutamalla pesällä. Ja hänen poikansa. Ja hänen poikansa. Ja lopulta isoisäni,
joka perusti ison tarhan ja sai siitä elantonsa. (MH 384.) 

Williamin vanhin tytär ei siis jää kotimaahansa, vaan lähtee kohti uutta maata, uutta 

elämää. Matkassaan hänellä on Savagen standardipesän piirustukset sekä lapsi, joka voi 

jatkaa suvun tarinaa miehisen sukulinjan kautta. William ei tästä kai saanut tietää, mutta 

hänen ja hänen tyttärensä aloittama muutos ei siis kuole hänen mukanaan.

2.2 Sokeutta nähdä kauas

Nykyisyyden aikatason kertoja on George, mehiläistarhaaja jo kahdeksannessa 

polvessa. Hän on lähettänyt ainoan lapsensa Tomin collegeen, ja odottaa nyt häntä 

kotiin kevätlomalle. Isän ja pojan välit ovat kireät, suureksi osaksi siksi ettei George 

osaa ottaa vastaan eriäviä mielipiteitä. Kun poika sitten ruokapöydässä kertoo 

lopettaneensa lihansyönnin, George raivoaa. Hän katuu ääneen sitä, että on lähettänyt 

poikansa kouluun, se on hänen mielestään syy kasvissyöntiin. Emman mielestä pojan 

pitää kuitenkin saada käydä koulua. George ajattelee sarkastisesti ”totta kai, se oli yhtä 

selvää kuin ensimmäinen pakkasyö. Kaikkien oli saatava käydä koulua.” (MH 28.) 

George toteaa oppineensa kaiken tarvittavan tilalla. Äiti ja poika vaikenevat, lähtevät 

tahoilleen, jättävät Georgen yksin. Suurin osa maailman ihmisistä toki pääsee kouluun 

2000-luvulla. Lukukeskuksen vuoden 2015 julkaisussa ”10 faktaa lukutaidosta 

maailmalla” kerrotaan, että maailman yli 15-vuotiaista 16% eli 800 miljoonaa on 
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lukutaidottomia. Heistä suurin osa, 98%, elää kehitysmaissa, ja lukutaidottomista 64% 

on naisia. (Lukukeskus 2015.) Kaikki eivät siis edelleenkään pääse kouluun, mutta toki 

ero on huomattava Williamin ja Georgen aikatasojen välillä. 

Ennen lähtöään takaisin collegeen Tom auttaa isäänsä mehiläispesien kevätsiivouksessa. 

George kertoo pesiä olevan 324, useissa paikoissa pitkin piirikuntaa. Määrä riippuu 

säännöksistä, maan hedelmällisyydestä, siitä kuinka monipuolista ainesta mehiläisillä on 

käytettävänään. Pesät Emma on maalannut pastellin eri sävyillä, aiemmat sukupolvet 

valkoisiksi. Hänen mukaansa mehiläiset pitivät siksi pesistään, eikä Georgekaan katso 

niitä tuntematta jotain. Miesten työnä on vaihtaa pesien pohjalaudat talven jäljiltä. He 

ovat juuri edellisenä vuonna investoineet uusiin, nykyaikaisiin pohjalautoihin, joiden 

ansiosta pesän ilmanvaihto on parempi ja puhdistaminen onnistuu helpommin. Selvästi 

George ajattelee tämän olevan parannus mehiläisten oloihin, ja lisäksi hän, toisin kuin 

eräät muut tarhaajat, hän vaihtaa mehiläisilleen keväällä puhtaat laudat: ”minulla ei ollut 

siihen sydäntä. Mehiläisteni täytyi viihtyä.” (MH 55.) Aivan kuin keinotekoinen asumus 

ja verkkopohja olisivat minkään eläimen luontainen paikka. George ohjaa poikansa 

työskentelytapoja, auttaa tätä varomaan selkäänsä: ”Tomin selän oli tarkoitus kestää 

monta vuotta ja tuhansia nostoja.” (MH 55.) Isä on hahmotellut pojalleen valmiiksi 

tulevaisuuden, johon kuuluisi suvun mehiläistarha ja sen laajentaminen. Hän ei ole 

ottanut huomioon sitä, että pojalla ei ole tällaiseen kiinnostusta. Arasti Tom kertoo 

saaneensa englanninopettajaltaan kiitosta, ja että opettaja kehottaa häntä kirjoittamaan 

lisää. George ei pidä tätä hyvänä ajatuksena, mutta miehet eivät loman aikana ehdi 

keskustella lisää asiasta. 

Tom lähtee takaisin opiskelemaan, ja George jatkaa mehiläispesien kevättarkistuksia. 

Hänen avukseen tulevat Rick ja Jimmy, jotka George palkkaa aina tarvittaessa. Kun 

George ja Rick odottelevat ensimmäisenä sovittuna aamuna kolmatta miestä, heidän 

puheensa käsittelee CCD:ta. George on seurannut asiaa, tietenkin, koskeehan se häntä. 

Tässä vaiheessa mehiläisiä oli kadonnut lähinnä eteläisemmästä USA:sta, ensimmäisenä 

Foridasta, jossa Guld Harbours sijaitsee. Mitään selitystä ilmiölle ei ollut: pesä oli ollut 

terve, kaikki oli ollut kuten pitää. Sitten pesä olikin äkkiä tyhjä. Kenties hoito on ollut 

huonoa. George arvelee, että ne lentäisivät pois kuolemaan, koska mehiläiset pitävät 

pesänsä puhtaana. Mutta kuningatar jäi aina, muutaman nuoren mehiläisen kanssa. 

”Työmehiläiset lähtivät pois äidin ja lasten luota, jättivät ne kuolemaan yksin pesään. 

Luonnonvastaista.” (MH 102.) George on maininnut, että USA:ssa ensimmäinen 
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mehiläishoitaja, joka on ilmoittanut tyhjistä pesistä, on ollut David Hackenberg. Tässä 

kohden viittaan jälleen ilmastokirjallisuuden todenmukaisuuteen ja sen vaatimukseen, 

sillä David Hackenberg on todella olemassa, ja hänen tilansa on ollut USA:n 

ensimmäinen CCD:n kohde (Sanford, Malcolm 2018).

Miehet ovat tekemässä tarkastuksia pellolla, kun neljän rekan letka ajaa viereisellä tiellä 

ja pysähtyy. Etummaisesta rekasta hyppää ulos Georgen naapuri, Gareth Green. Häntä 

George kuvailee päivettyneeksi, miehellä on päässään peililasit ja lippalakki, jossa lukee 

”Clearwater Beach, Spring Break 2006” (MH 115), ja jonka pihi Gareth lienee ostanut 

alennusmyynnistä etelästä. Miehet keskustelevat, kyselevät miten mehiläiset ovat 

kummallakin selvinneet talvesta. Garethin tapa puhua mehiläisistä ei miellytä Georgea, 

vaan saa ne ”kuulostamaan taimilta. Hyötykasveilta.” (MH 116.) Gareth on lähdössä 

kierrokselle, pölyttämään päärynöitä jollekin isolle tilalle. Hänellä on kuulemma nyt 

enemmän mehiläisiä, ja voi siksi suunnata aiempaa isommille tiloille pölyttämään. 

Garethin rekat ovat täynnä mehiläispesiä, ”tehdasvalmisteisia styroksilaatikoita, oli 

kiinnitetty hihnoilla rekkojen lavalle ja peitetty vihreällä, tiheäsilmäisellä verkolla.” 

(MH 116.) Hyvin erilaisia pesiä kuin Georgen itsetehdyt, puiset pesät. Gareth kertoo 

olleensa helmikuussa Kaliforniassa pölyttämässä manteleita, ja tulevansa nyt Floridasta, 

missä he ovat pölyttäneet sitruunoita ja veriappelsiineja. Mies hieman leveilee sillä, 

miten pitkiä matkoja he ajavat, 4000 pesän kanssa, jotka Georgen mukaan ovat tien 

päällä vuoden ympäri. He kiertävät pitkin Yhdysvaltoja pölyttämässä appelsiineja, 

veriappelsiineja, omenoita, päärynöitä, mustikoita ja kurpitsoja. Kesäkuussa Gareth oli 

kotitilalla ja huolsi pesiä. 

Gareth on Georgelle kova pala, kilpailija. Mies oli ollut hänelle jonkinlainen 

koulukaveri, ja innostunut mehiläisistä ilmeisesti Georgen isän ansiosta. Gareth oli 

perehtynyt alaan, ja oivaltanut pölytyksen merkityksen. 

Kaikki mehiläistarhaajat nimittäin tiesivät, etteivät isot rahat tulleet hunajasta. 
Garethin rikastuminen ei johtunut hunajasta. Isot rahat tulivat pölytyksestä. 
Maatalous oli hukassa ilman mehiläisiä. Vaikka kukkivia mantelipuita tai 
mustikkapensaita oli mailitolkulla, ne eivät olleet minkään arvoisia ilman 
mehiläisten kuljettamaa siitepölyä. Mehiläiset saattoivat ehtiä yhdessä päivässä 
monen kilometrin päähän, pölyttää monta tuhatta kukkaa. Ilman niitä kukat 
olivat yhtä hyödyttömiä kuin missikilpailun osallistujat. Kauniita katsoa niin 
kauan kuin sitä kesti, mutta pidemmän päälle täysin hyödyttömiä. Kukat 
kuihtuivat, kuolivat, kantamatta hedelmää. (MH 120.)

25



George kertoo lukeneensa mehiläisten kiertolaiselämän haittapuolista, ja Garethin 

väittäneen vastaan. Silti George näkee, että hänenkin on tehtävä kuin naapurinsa, sillä 

mehiläistarhauksen ala oli painottumassa pölytykseen, ja se tuotti paremmin kuin 

hunaja.

Yhdysvaltojen pölytysbisneksen arvo vuonna 2012 on ollut 34 biljoona USA:n dollaria. 

Alueet, joilla viljellään suurin osa Yhdysvaltojen ruuasta, ovat samoja joilla pölyttävien 

hyönteisten elinympäristö ja ruuan laatu ovat heikoimmat. Talvikuolemat koskevat noin 

kolmannesta tarhattuja mehiläisiä, ja villien mehiläisten kuolemat näyttävät olevan 

samansuuruisia. Yli 75% maailman viljelyksistä ovat riippuvaisia eläinpölytyksestä, ja 

näiden, pölytettävien, kasvien kysyntä on kasvanut 300% viimeisten 50 vuoden aikana. 

Pölytykselle on suuri kysyntä, ja viljelijöiden tulisi huomioida pölyttäjien tarvitseman 

ympäristön takaaminen. (Jordan ym. 2021.) Suomessa pölyttämisen arvoksi on laskettu 

noin 22 miljoonaa euroa, kun taas hunajan arvoksi 5,5 miljoonaa euroa (SML 2012.) 

Mehiläisten tärkein tuote ei siis ole enää hunaja, vaan nimenomaan pölytystyö.

Päivän päätyttyä George saa puhelun pojaltaan. Tom kertoo saaneensa apurahan, nyt 

hän voi opiskella ilman isänsä taloudellista tukea. George on jälleen raivoissaan, eikä 

hän saa unta. Aamuvarhain hän lähtee ajamaan kohti Tomin collegea, ja yrittää saada 

tämän lähtemään kanssaan seuraavalla viikolla pölytysmatkalle. Isän mielestä pojan on 

aika ryhtyä hommiin, tekemään töitä tilalla. Tom panee ymmärrettävästi vastaan, sillä 

hänellähän on opinnot kesken. George lähtee kovistelemaan Tomin englanninopettajaa, 

ja isän asenne kertoo, miten paljon hän halveksuu akateemista koulutusta. Keskustelu 

kuitenkin johtaa siihen, että kun Georgen vuokraamat kuorma-autot seuraavalla viikolla 

saapuvat, myös Tom on paikalla. Hän on saanut erikseen luvan opettajaltaan, ja hänen 

on tarkoitus kirjoittaa matkasta. 

Georgen pölytysmatkan mittakaava on mitätön verrattuna Garethin pölytyksiin. 

Garethin kerrottiin matkaavaan 4000 pesän kanssa, kun taas Georgella on vain 36 pesää. 

Pieni karavaani lähtee matkaan, heillä on edessään pitkähkö ajomatka. Matkalla George 

katselee pellolla ajavaa konetta, joka levittää torjunta-aineita. 

Pidin omat mehiläiseni kaukana myrkystä. Se teki niistä velttoja ja aiheutti aina 
tappiota. Viime vuosina monet olivat kuitenkin siirtyneet johonkin uuteen 
aineeseen. Hyönteismyrkkyä ei enää ruiskutettu, sitä levitettiin maahan pieninä 
rakeina. Se oli kuulemma turvallisempaa ja parempaa. Aine jäi maahan, nousi 
pintaan kasvien juurien mukana, pysyi kauemmin, vaikutti kauemmin. Myrkkyä 
se silti oli. (MH 199.)
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Pölytysmatkan kohteena on tuttu tila Mainessa. George on käynyt jo vuosikausia 

pölyttämässä Lee-nimisen miehen mustikoita. Lee oli viljellyt tilaa 90-luvulta lähtien, 

oli aloittanut luomuviljelyn menetelmillä ja oli siirtynyt vähitellen siihen mihin kaikki 

muutkin, myös torjunta-aineisiin. Ilmeisesti pellot eivät ole mustikoiden lähellä, koska 

George on tuonut mehiläisensä paikalle. Pesät asetellaan paikoilleen ja miehet lähtevät 

tahoilleen. George ja Tom viettävät aikansa halvassa motellissa, missä Tom opiskelee. 

Tämä ärsyttää Georgea, ilmeisesti pojan rauhallisuus ei ole hänelle mieleen. On satanut 

monta päivää putkeen, ja Lee soittaa. George rauhoittelee tätä, vakuuttelee ettei sade 

vaikuta mehiläisiin ja satoon. Kun puhelu on loppunut, Tom kohdistaa kritiikkinsä 

isäänsä. Pojan mielestä Georgen olisi pitänyt myöntää Leelle, että tietenkin sade vaikutti 

satoon. Ja Georgen on jälleen vaikea ottaa kritiikki vastaan. Heidät keskeyttää Lee, joka 

on pesien luona. Karhu on käynyt siellä. Se ei ole tavatonta, mutta kolme pesää, 

yhdyskuntaa, on menetetty. Lee ja George sopivat korvauksesta, ja lähtevät taas 

suuntiinsa. Kun vahingot on tarkastettu, miehet lähtevät tahoilleen. Tom ei puhu mitään, 

ja alkaa heti motelliin päästyään kerätä tavaroitaan. Hän oli muutenkin lähdössä, viikko 

on lopussa. Tom jää tuijottamaan isäänsä, ja kysyy viimein, miksi tämä kiertää 

mehiläisten kanssa. Karhun hyökkäys oli tuhonnut kolme pesää, kolme 

mehiläisyhdyskuntaa oli mennyttä. Ja hän paasaa isälleen siitä, miten reissaaminen 

vaikuttaa mehiläisiin. Tämä on Georgelle liikaa, hänen poikansa paasaamassa hänelle. 

George vertaa itseään Garethiin, hän toimii paremmin kuin tämä. Keskustelu päättyy 

ohipuhumiseen, ja Tom lähtee kävelylle vieden isänsä haaveet mukanaan. ”Siitä 

motellihuoneen naarmuisesta ovesta käveli ulos koko suunnitelmani.” (MH 249.) 

Georgen on kuitenkin pakko tietää sama kuin Tom, se miten mehiläisten jatkuva 

kuljettaminen vaikuttaa niihin. Garethista kertoessaan George on itse kertonut 

lukeneensa asiasta. Ilmeisesti ikä tuo mukanaan ainakin tämän miehen kohdalla myös 

ylenkatsetta, ja isän on pakko olla olevinaan tietäväisempi kuin poikansa, painaa tämä 

itseään alemmas. 

Kun George ja mehiläiset ovat palanneet kotiin, pesät levitetään jälleen tutuille 

paikoille. ”Sää oli ollut viime viikkoina ilmiömäinen. Vähän sadetta. Mehiläiset sisään 

ja ulos, sisään ja ulos. Ne keräsivät mettä auringonnoususta siihen saakka kun aurinko 

painui illalla niitylle, suoraan Garethin tarhan taakse.” (MH 265.) Mehiläispesien paikka 

on niille ihanteellinen. Niitty on kaukana ihmisistä, mutta mehiläiset eksyivät silti 

välillä muiden puutarhoihin. Mehiläiset kertoivat toisilleen hyvistä mesipaikoista, ja 
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uusista kodeista. Parveilu, uuden kuningattaren ja sitä seuraavien työmehiläisten lähtö 

pesästä uuteen kotiin, merkitsi sitä, että lähintä mehiläistarhaajaa lähestyttiin 

kiukkuisella yhteydenotolla, minkä jälkeen tarhaaja kävi hakemassa parven pois ja 

kotiutti ne uuteen pesään. George osaa tarkkailla kennoja, estää uusien kuningattarien 

syntymisen, ja luovuttaa ja jakaa pesä jo ennalta, jos parvi piti jakaa. Hän antoi 

”mallikuningattarien”, jotka eivät edistäneet parveilua, jatkaa munintaa kolmekin 

vuotta, mutta useimmat hän vaihtoi (eli surmasi vanhan kuningattaren, jolloin pesässä 

asuva parvi todennäköisesti jäi pesään uuden kuningattaren kanssa). Mehiläistarhaus 

kuulostaa ainakin tällä tavalla kerrottuna julmalta, hyvin kontrolloidulta. 

Onnettomuus kuitenkin löytää Georgen. Hän on niityllä ja nostaa yhtä hunajasta 

painavaa pesää, eikä sieltä kuulu tuttua pörinää. George avaa pesän kiireesti, etsii 

mehiläisiä. 

Pohjalta löysin kuningattaren, se oli merkitty muiden kuningatarten tavoin 
turkoosilla maalitäplällä. Sen ympärille kerääntyi lisää nuoria mehiläisiä, lapsia. 
Ne eivät tanssineet vaan olivat raukeita. Yksin. Hylättyjä. Äiti ja lapset olivat 
työläislauman hylkäämiä. Sen jonka olisi pitänyt huolehtia niistä. Hylättyjä 
kuolemaan. (MH 268.)

CCD on saavuttanut Georgen tilan. Hän, Emma, Jimmy ja Rick käyvät läpi pesiä, mutta 

kaikki niityn 26 pesää ovat tyhjiä. Joukkio käy läpi samoja oletuksia ja arveluja kuin 

CCD:n kohdanneet tarhurit ja tutkijat ovat käyneet ennen heitä: ruuan määrä, lämpötila. 

Georgen ratkaisuyritykset alkavat samalla tavalla kuin monen muunkin 

mehiläissairauden kohdalla: pesät poltetaan. Uusia varten pitää hakea lainaa, eikä 

pankki halua tukea pesien veistämistä alusta alkaen itse. Garethin toimintatapa, pesien 

ostaminen valmiina, mainitaan. George ei vielä lähde siihen, ja veistää yöt läpeensä 

uusia pesiä saadakseen tarhansa takaisin toimintaan. Emma tuntuu arvostelevan 

miestään, hänen mielestään tarha olisi voitu myydä edellistalvena. He voisivat jo olla 

Gulf Harboursissa ystäviensä kanssa, ilman tätä murhetta. Sen sijaan Lee, joka soittaa ja 

kertoo pölytyksen onnistuneen, kehottaa Georgea jatkamaan. Samaa mieltä tuntuu 

olevan Tom, joka ilmestyy yllättäen tilalle äitinsä syntymäpäivän vuoksi. 

Poika tietenkin tietää, mitä tilalla on tapahtunut. Kun hän yrittää keskustella asiasta 

isänsä kanssa, George suhtautuu uteluun hyökkäävästi. Tom on saanut kesätöitä 

toimittajana, ja George epäilee pojan olevan vain juttuaiheen perässä. Mutta 

itsepintainen poika lyöttäytyy isänsä seuraan, lähtee väkisin tämän mukana veistämään 

pesiä. Ilmeisesti tämä on ensimmäinen kerta, kun Tom veistää suvun oman mallin 
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mukaisia standardipesiä, ja George saa voimia poikansa tiedonhalusta. Kun miehet 

istuvat levähtämään, Tom saa isänsä viimein puhumaan tapahtuneesta. George lämpenee 

hitaasti, mutta Tom on ottanut asioista selvää ja osaa houkutella isänsä puhumaan. 

George painottaa muutoksen äkillisyyttä, eilen terveinä lentäneet mehiläiset ovat 

seuraavana päivänä kuolleita tai poissa. Tom ottaa puheeksi talvikuolemat, sen että tämä 

on jotain aivan muuta. Mutta niiden syynä ovat ruuan puute tai sää. George lähinnä 

kuuntelee poikaansa, joka puhuu talvikuolemien lisääntymisestä, ja saman tapahtuvan 

kesäkuolemienkin kanssa. Koska talvet muuttuvat kylmemmiksi ja myrskyisemmiksi, 

kesät kosteammiksi. 

Hän ei katsonut minua, jatkoi vain puhumistaan, korotti ääntään. ”Mehiläiskato 
tulee toistumaan. Se tapahtuu uudestaan.” Hän puhui nyt kovalla äänellä. 
”Mehiläiset kuolevat, isä. Vain me voimme tehdä sille jotakin.”
   Käännyin häneen päin. En ollut koskaan ennen kuullut hänen puhuvan tuolla 
tavalla, yritin hymyillä mutta sain aikaiseksi vain vinon irvistyksen.
   ”Me? Sinä ja minä?”
   Hän ei hymyillyt mutta ei myöskään suuttunut. Oli vain niin hemmetin 
vakava.
   ”Ihmiset. Meidän on tehtävä muutos. Puhuin siitä silloin kun olimme 
Mainessa, muistatko? Emme saa mennä järjestelmän mukana. Meidän on 
tehtävä muutos ennen kuin on liian myöhäistä.” (MH 369.) 

Tom näkee muutoksen, jota George ei voi hyväksyä. Tai kokonainen Georgen 

sukupolvi. Nuoremman sukupolven edustaja Tom näkee jo, mihin suuntaan kehitys on 

menossa. Hän ei sulje siltä silmiään, vaan katsoo rohkeasti tulevaa. Hän näkee, että 

muutos on mahdollinen, ja hän haluaa ryhtyä työhön. Georgen sukupolvi näkee 

tulevaisuuden muuttumattomana, jatkuvana kasvuna. He ovat sokeita nykyiselle 

kehitykselle.

Jatkuvan kasvun malli tai ”business as usual”-skenaario on tulevaisuudentutkimuksen 

käyttämä malli, jossa käsiteltävän asian kehityksen ennustetaan olevan tulevaisuudessa 

samanlaista kuin tähänkin asti (Rubin 2004). Se ei ota huomioon esimerkiksi muuttuvia 

sääolosuhteita, ihmisten eriarvoistumista tai sitä, ettei jotakin tuotantoon tarvittavaa 

materiaalia ole olemassa niin paljon kuin tämä malli vaatisi. Ajattelumalli on turvallinen 

tuki, johon nojata. Tämä ajattelumalli mahdollistaa silmien sulkemisen niiltä uhilta, 

jotka ovat jo käsissämme. Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta Tomin esittämä 

näkökulma edustaa erilaisia muutosmalleja, tulevaisuuksia joissa asiat eivät jatka 

vakaata, nykyistä kulkuaan. 
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Tom lähtee, ja jättää vanhempansa taistelemaan vääjäämätöntä tuhoa vastaan. 

Unettomana yönä George repii suvun perinnön, Savagen standardipesän piirustukset. 

Seuraavana aamuna hän lähtee käymään naapurissa. CCD on saavuttanut myös Garethin 

tilan, ja George löytää naapurinsa valtavan nuotion ääreltä. Siinä palaa 90 prosenttia 

Garethin tarhasta. ”Ei pesien määrää, ei mehiläisyhdyskuntien määrää vaan 

prosenttiluku. Niin kuin tämä kaikki olisi vain matematiikkaa. Tosin hänen silmänsä 

sanoivat jotakin muuta.” (MH 396 – 397.) Pesien polttamisen Gareth perustelee sillä, 

ettei niitä enää voi käyttää, ”se” on tarttunut niihin. Miehet puhuvat ”siitä”, eivät 

uskoneet että ”se” tulisi sinne, heidän tiloilleen, heidän koteihinsa. Molemmat sanovat 

luulleensa kuolemien johtuneen huonosta hoidosta, ja on ilmeistä, että molemmat ovat 

ajatelleet hoitonsa olleen hyvää. George on aiemmin verrannut heidän tapojaan, ja 

tuonut ilmi Garethin toiminnan negatiivisia puoli. Hän on tosin ajatellut ryhtyä 

toimimaan samalla tavalla, laajentaa pölytysbisnestä. Nyt hänellä on vaikeuksia pitää 

tarhansa elossa. George ei luovuta vieläkään, vaan tilaa valmiita pesiä. 

Siinä ne sitten seisoivat. Jäykkinä. Yhtä teräksenharmaina kuin kuorma-auto, 
jonka kyydissä ne olivat tulleet. Haisivat teolliselta maalilta. Pitkä rivi. Jokainen 
täsmälleen samanlainen kuin viereinen. Minua alkoi tympäistä, käännyin pois.
   Toivoin vain, etteivät mehiläiset huomaisi eroa.
   Mutta totta kai ne huomaisivat eron.
   Ne huomasivat kaiken. (MH 398.) 

Aivan kuin mehiläiset pitäisivät Georgen veistämiä, Savagen standardipesän ohjeiden 

mukaan tehtyjä pesiä parempina. Sekä puinen standardipesä että harmaat valmispesät 

ovat niille keinotekoisia pesiä, eivät millään tavalla luonnollisia, niiden omia.

 

Mistä CCD on tullut Georgen ja Garethin tiloille? Aiemmin George on kertonut 

lukeneensa CCD:n ilmaantuneen eräälle tilalle Floridassa, ja sittemmin muualle eteläistä 

USA:ta. Vaikka Emma on moneen kertaan ehdottanut Gulf Harborsissa käyntiä, he eivät 

ole menneet sinne. Heidän matkansa eivät ole ulottuneet kauas, eikä Tomkaan ole 

muutaman tunnin ajomatkaa kauempana. Pölytysmatka on ulottunut Maineen. Sen 

sijaan Gareth on kulkenut mehiläistensä kanssa USA:n eteläisemmissä valtioissa, 

esimerkiksi Floridassa, missä George on aiemmin maininnut CCD:tä tiettävästi 

esiintyvän. Gareth on käynyt Gulf Harborsissa, ja hänen lippiksensä on Clearwater 

Beachilta. Ne molemmat sijaitsevat Floridassa. Liitteessä 3 olen merkinnyt kuvaan 1 

USA:n valtiot, joissa CCD:tä on Georgen kertoman mukaan havaittu. Kuvaan 2 olen 

hahmotellut Garethin ja Georgen pölytysmatkojen reitit. Jos CCD leviää mehiläisten 

kesken, on hyvin todennäköistä, että Gareth on tuonut CCD:n mukanaan eteläisemmistä 
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valtioista. Tultuaan Leen tilalta George kuvaili mehiläistensä lentävän ”suoraan 

Garethin tarhan taakse.” (MH 265.) 

Georgen vaimo, Emma, suree pohjattomasti. On hieman epäselvää, itkeekö hän 

mehiläisiä vai taloudellista tilannetta. Mutta hänen surunsa kuvataan samanlaisena kuin 

myöhemmin Taon, tulevaisuuden aikatason kertojan, miehen Kuanin suru, kun 

pariskunnan lapsi kuolee. George pakenee työhön ja tuntuu syyttävän itseään 

tapahtuneesta, samoin kuin Tao. Georgen ja Emman reaktio mehiläistensä 

menettämiseen on hyvin inhimillinen, ja inhimillistää mehiläisiä. Ne ovat olleet heille 

lapsia, työtovereita. He yrittävät kaikkensa muuttaakseen vääjäämätöntä. Kun puhelin 

taas soi, George vastaa. Lee on antanut hänen tietonsa entiselle opiskelutoverilleen, 

naiselle, joka on tekemässä CCD:stä dokumenttia. George vähättelee menetyksiään 

naiselle, mutta suostuu lopulta lähtemään mukaan. Niityllä mies kuuntelee pesiä, epäilee 

aina ennen yhden aukaisua kaikkien kuolleen. Hänen toimensa näyttäytyvät 

ylivarovaisina ja neuroottisina. Joka kerta, kun hän avaa pesän, sydän on täynnä pelkoa 

siitä, onko pesä kuollut. George ei kestä sitä. Hän hajottaa  yhden pesän, potkii kehät 

rikki. Keskellä kiukkuisia mehiläisiä mies on juuri avaamassa suojahaalariaan, kun hän 

kuulee Tomin kutsuvan häntä. Poika on saapunut jäädäkseen, he taistelisivat yhdessä. 

Taon aikatasolla Savagen mehiläistarhan tarina saa päätöksen. Se selviää naisen 

löytämästä kirjasta Sokea mehiläishoitaja, joka on Thomas Savagen eli Tomin ainoa 

julkaistu teos. Kirja perustuu Tomin kokemuksiin ja elämään mehiläisten kanssa.

Savagen perhe oli ollut kasvattanut mehiläisiä monen sukupolven ajan,
hänen isänsä oli ensimmäisiä, joihin mehiläiskato iski, ja viimeisiä, jotka 
antoivat periksi. Savage oli työskennellyt isänsä kanssa loppuun saakka. He 
olivat siirtyneet luomutuotantoon, se oli Savagen vaatimus, hän ei koskaan 
pakottanut mehiläisiä tien päälle, ei koskaan korjannut enempää hunajaa kuin he 
tarvitsivat. Silti heitä ei armahdettu. Mehiläiset kuolivat. Yhä uudestaan ja 
uudestaan. Lopulta heidän oli pakko myydä tarha. Vasta silloin, 
viisikymppisenä, Savage ryhtyi kirjoittamaan kokemuksistaan, tulevaisuudesta. 
Sokea mehiläishoitaja oli näkemyksellinen mutta silti kouraantuntuva ja 
konkreettinen, sillä se perustui elämänpituiseen käytännön kokemukseen. 
   Kirja ilmestyi vuonna 2037, vain kahdeksan vuotta ennen kuin mehiläiskato 
oli tosiasia. Se ennakoi sitä, mihin ihmiset päätyisivät. Ja sitä, miten me ehkä 
voisimme jälleen nousta. (MH 471 – 418.)

Tom ei siis luovuta, ei kesken kaiken. Hänellä on ollut luja usko siihen, että hän, isänsä 

kanssa, voi muuttaa tulevaisuutta. Vielä senkin jälkeen, kun tarhasta on lopulta luovuttu, 

hän on jatkanut kirjoittamalla. Kirjan ilmestyessä hän ei ollut vielä tiennyt, kuinka 
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mehiläiskato konkretisoituisi, mutta kirjallaan hän, tietämättään, vaikuttaa tulevaisuuden 

aikatasoon ja mehiläisten tulevaisuuteen.

2.3 Sokeutta ilman tietoa

Tulevaisuuden aikataso tapahtuu vuonna 2098, ja kertojana toimii Tao. Aiemmista 

kertojista poiketen hän on nainen, mutta hänkin on vanhempi. Wei-Wen on hänen ja 

hänen miehensä Kuanin ainoa lapsi, kolmivuotias poika. Lapsen ikäero aiempien 

tasojen lapsiin on huomattava. Tao toimii pölyttäjä valtavilla hedelmätarhoilla. 

Pölyttäjät toimivat ryhminä, jotka tekevät kaksitoistatuntisia päiviä. Työpäivät koostuvat 

kukkien sivelystä höyhensiveltimellä, jota käytetään välillä kultahitusilla täytetyssä 

säiliössä. Kullan määrä on jokaiselle työpäivän alussa tarkkaan punnittu, ja höyhenet 

aivan tietynlaisista, tätä tehtävää varten jalostetuista kanoista. Vuonna 2098 pölyttäjät 

pukeutuvat samanlaisiin haalareihin, kulkevat laumoina. He vertautuvat suoraan 

työläismehiläisiin, jotka kulkevat keräämässä mettä. 

Kertoessaan historiasta Tao toimii informaatiota lukijalle kaatavana hahmona, jonka 

olen kertonut kuuluvan lajityypin piirteisiin. Hän ei luennoi, vaan muistelee asiaa 

itsekseen. Höyhenten jalostaminen on ilmeisesti hänen piirikuntansa perinne yli sadan 

vuoden takaa. 1980-luvulla mehiläisten määrä oli kääntynyt laskuun, ja syyksi olivat 

paljastuneet torjunta-aineet. Torjunta-aineista oli luovuttu ja mehiläiset palasivat jo 

parin vuoden jälkeen, mutta piirikunta oli jo aloittanut ihmisvoimin pölyttämisen, jonka 

tuloksiin oltiin tyytyväisiä. Tämä oli antanut heille kilpailuedun mehiläiskadon 

uusiuduttua, entistä totaalisempana ja laajempana. ”Meidän oli kannattanut olla niitä, 

jotka saastuttivat eniten. Olimme saastuttamisen edelläkävijämaa ja sen vuoksi myös 

käsin pölyttämisen edelläkävijämaa. Paradoksi oli pelastanut meidät.” (MH 8.) Palataan 

jälleen siihen, että niin tieteisfiktio kuin ilmastokirjallisuuskin vahvistavat viestiään 

alleviivaamalla kertomiensa asioiden todenperäisyyttä. Niin tapahtuu myös tässä, sillä 

käsinpölyttäjiä tosiaan on olemassa. Eräs tutkimus vuodelta 2012 käsittelee 

pölyttämistä, ja nimenomaan Sichuanissa. (Partap & Ya, 2012.) 
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Tao työskentelee pölyttäjänä hedelmätarhalla. Siellä kasvaa samaa hedelmä tuottavia 

puita silmänkantamattomiin, tehokkuus ja hyödyllisyys ovat selvästi aikansa korkeimpia 

hyveitä. Hedelmätarhan vierellä kasvaa metsää. 

Metsä oli tumma ja vieras valkoisina kukkivia mutta toistaiseksi vielä 
lehdettömiä hedelmäpuita vasten, mutta muutaman viikon kuluttua metsä olisi 
vihanta, vihreä seinä. Emme koskaan käyneet siellä, meillä ei ollut siellä mitään 
tekemistä. Tosin nyt liikkui huhuja, että metsäkin kaadettaisiin ja istutettaisiin 
täyteen hyötykasveja. (MH 9.) 

Metsä on toinen, vieras, jota vältetään ja joka nähdään turhana, koska se ei tuota mitään. 

Se halutaan raivata pois ja tehdä tilaa arvokkaammille kasveille, hyvän sadon antaville 

puille. Mutta metsä on kuitenkin joillekin tärkeä. ”Sieltä lensi kärpänen, harvinainen 

näky. Oli monta päivää siitä kun olin viimeksi nähnyt linnun, nekin olivat vähentyneet. 

Ne saalistivat niitä harvoja hyönteisiä, joita oli enää olemassa, ja näkivät nälkää kuten 

muukin maailma.” (MH 9.) Tulevaisuudesta tämä kertoo paljon. Kaikki näkevät nälkää, 

taivaalla lentävät linnutkin. Eläimet ovat muutenkin vähissä Taon aikatasolla, niin villit 

kuin kesytetytkin. Tao kaipaa lihaa ruokaansa, mutta sitä ei ole juuri koskaan saatavilla. 

”Eläinrehu vaati liikaa viljeltyä maata, ja perinteinen eläinrehu vaati pölyttämistä. 

Eläimet eivät olleet perusteellisen käsityömme arvoisia.” (MH 10.) Aiemmin mainitut 

kanat ovat arvokkaita ja rehun arvoisia höyhentensä vuoksi. Aiemmasta 

tehomaataloudesta on selvästikin luovuttu, pakosta tai käytännön sanelemana. Tarhan 

vieritse kulkee lapsia, noin kahdeksanvuotiaita. Taon huomio kiinnittyy yhteen lapsista. 

”Hän ei haukotellut siksi että oli ikävystynyt, siihen hän oli liian nuori, väsymys johtui 

ruoan puutteesta. […] Poika hengitti raskaasti tukkoisen nenän kautta suu auki.” (MH 

12.) Nälkä yhdistää Taon ja Williamin aikatasoja: tulevaisuudessa kaikki ovat nälkäisiä, 

menneisyydessä rahattomat. Olennainen ero vuosien 1852 ja 2098 on se, että 

menneisyydessä ruokaa kyllä ylipäänsä on olemassa, kun taas tulevaisuudessa sitä ei 

yksinkertaisesti ole. Williamin kuvailema nälkä on liittynyt hänen omaan perheeseensä, 

häneen ja hänen lapsiinsa, mutta Tao kuvaa itsensä ja perheensä lisäksi kaikkia 

ympärillä olevia ihmisiä ja eläimiä. Näiden väliin jäävä nykyisyyden aikataso ei 

kuvaillut nälkää muuten kuin Tomin valinnan kautta. Nyt, nykyisin, osa maailman 

ihmisistä näkee nälkää, ja jotkut voivat valikoida ruokansa lukuisista vaihtoehdoista.

Tao arvostelee aikansa koulua, sitä jota nämä lapset käyvät, ja jota hänenkin lapsensa 

kävisi. Opetukseen kuului numeroiden ja muutamien kirjoitusmerkkien opettelu. 

Muuten koulu oli lähinnä säilytyspaikka tuleville pölyttäjille. Lapsia harjoitettiin 

istumaan hiljaa paikallaan. Kolmivuotiaasta lähtien he solmivat mattoja, mikä paransi 
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heidän sorminäppäryyttään. ”He eivät saaneet edes lapsuutta” (MH 13) ajattelee Tao 

näistä lapsista ja omasta lapsestaan, joka olisi valmis työhön jo viiden vuoden päästä. 

Hänen ikäpolvensa sai käydä koulua 15-vuotiaiksi saakka, mutta aika on nyt toinen.

Meidän kaikkien täytyi tehdä töitä leipämme eteen, sanottiin, meidän täytyi 
tuottaa oma ruokamme. Kaikkien täytyi auttaa, jopa lasten. Kuka tarvitsee 
koulutusta kun viljavarastot ehtyvät? Kun annokset pienenevät kuukausi 
kuukaudelta? Kun illalla pitää mennä nälkäisenä nukkumaan? (MH 13 – 14.)

Kontrasti Georgen, nykyajan, aikatasoon on valtava, muttei toisaalta Williamin 

aikatasoon. Williamin tyttäristä ainakin Charlotte osasi lukea ja laskea, mutta pääasiassa 

koulutus oli varattu pojille. Nykyajan, 2021, Kiinassa opetus on ilmeisesti hyvin 

samantasoista kuin Suomessa. Jos oletamme myös teoksen noudattavan 

nykytodellisuuttamme, muutos pitkästä koulutuksesta ja laajasta oppimismäärästä Taon 

aikatason hyvin vähäiseen opetukseen on vienyt vain kahdeksisenkymmentä vuotta (nyt 

meneillään olevasta vuodesta 2021 vuoteen 2098). Tao haluaa lapsensa saavan 

paremman koulutuksen, ja hän yrittääkin harjoittaa poikansa laskutaitoa iltaisin, jolloin 

heillä on muutama tunti aikaa ennen nukkumaan menoa. 

Tao muistelee omaa lapsuuttaan ja tiedonjanoaan. Hän oli oppinut lukemaan Wei-Wenin 

ikäisenä, eikä kokenut vanhempiensa tukeneen häntä. Koulussa Taoa oli ymmärretty, ja 

hänen tiedonjanoonsa vastattu. Tässä nousee esiin uusi piirre tulevaisuuden aikatasosta: 

mehiläiskato määrittää menneisyyden ja nykyisyyden, mehiläiskato määrittää 

romahduksen hetken.

Opettajat antoivat minun istua kirjojen ääressä sillä välin kun muut olivat 
ulkona, esittelivät minulle opetusohjelmia, tekstejä ja elokuvia. Monet niistä 
olivat peräisin mehiläiskatoa edeltäneeltä ajalta, demokratioiden kaatumista 
edeltäneeltä ajalta, ne olivat ilmestyneet ennen maailmansotaa, jonka jälkeen 
ruoasta tuli harvojen herkkua. Silloin tietoa oli tuotettu niin valtavasti, ettei 
kukaan hallinnut sitä. Sanojen polut olivat pitkiä kuin Linnunrata. Auringon 
pinnan kokoisia aloja täynnä kuvia, karttoja, kuvituksia. Nauhoille taltioitua 
aikaa, miljoonien ihmisten elämää vastaavaa. Teknologian avulla kaikki tämä oli 
saatavilla. Saatavuus oli sen ajan mantra. Ihmiset pystyivät hankkimaan kaikkea 
tätä tietoa yhä kehittyneempien välineiden avulla. (MH 34 – 35.)

Saavutettavuus on tosiaan meidän aikamme mantra. Ei ole kauaa siitä, kun tietokoneet 

ja internet tulivat kutakuinkin kaikkien saataville, ja sitä kautta kaikki tieto. Ja tietoa on 

tosiaan koko ajan enemmän, eikä kukaan voi hallita sitä kaikkea. Teknologia myös 

vanhenee koko ajan hurjempaa vauhtia, eikä ole selvää, mitkä tallennusmuodot kestävät 

aikaa ja kehityksen mukana. Kun olin itse yläasteella 20 vuotta sitten, lerput olivat juuri 

jääneet tallennusmuotojen unholaan, disketit nykypäivää, muistitikku ja cd-levy 
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tulevaisuutta. Kymmenen vuotta myöhemmin ulkoiset kovalevyt olivat uusia, nykyään 

pilvitallennus. Sekään ei ole tallentamisen lopullinen huippu, eikä se kestä kaikkea. 

”Mehiläiskato kaatoi myös digitaaliset verkostot. Kolmessa vuodessa ne luhistuivat 

täydellisesti. Enää jäljellä oli kirjoja, pätkiviä dvd-levyjä, puhki kuluneita diginauhoja, 

naarmuuntuneita cd-levyjä, vanhentuneita ohjelmistoja ja ikivanha, pian hajoava 

lankapuhelinverkko.” (MH 35.) On mielenkiintoista, ettei tässä listauksessa esitetä uusia 

tallennusmuotoja, vaan kaikki luetellut keksinnöt ovat jo nyt käytössä. Mehiläiskadon 

seuraukset ovat olleet valtavat, eivätkä ne ole rajoittuneet vain ruokaan, vaan myös 

esimerkiksi keksimiseen, tekniseen kehitykseen, ja tiedon määrään. Toisaalta tieto on 

myös katoavaista. Mehiläisten historiassa tieto on menetetty verkkojen kaatumisen 

vuoksi, mutta myös silkan rappeutumisen vuoksi. Nykyiset välineemme tiedon 

varastointiin eivät kestä ikuisesti, ja ne ovat kaikki alttiita tuhoutumiselle. Risto 

Isomäen teoksessa Sarasvatin hiekkaa (2005) merenpinnan nopea nousu hautaa alleen 

valtavia maa-alueita, ja tämä aiheuttaa samantapaista hävitystä kuin mehiläiskato 

Mehiläisten historiassa. Sarasvatin hiekan lopussa tuhosta selviytyneet tutkijat etsivät 

veden alle peittyneestä kaupungista kirjakauppaa, jotta saisivat sieltä hyödyllisiä teoksia 

koskien maanviljelyä. Asia, joka selviytymisen kannalta on ensisijaisen tärkeä, muttei 

meidän maailmassamme olisi uhkarohkean veneretken arvoinen. Ilmeisesti maailma on 

noudattanut meidän aikajanaamme vielä Georgen ajassa, joten milloin tämä 

mehiläiskato, joka vilahtelee jatkuvasti Taon puheissa, on oikeastaan tapahtunut?

Taon halu tietää ja oppia teki hänestä erilaisen kuin muista lapsista, ja hän häpesi sitä. 

Opettajat olivat puhuneet hänen vanhemmilleen siitä, että tytär kannattaisi kouluttaa, 

mutta nämä eivät halunneet ajatella asiaa. He halusivat tietää, onko heidän lapsensa 

samanlainen kuin muut. Tiedonjano kuitenkin teki Taon tietoiseksi historiasta, 

sellaisesta, joka oli koittanut Georgen aikatason jälkeen.

Ja opin historiaamme. Pölyttävien hyönteisten joukkokuolemasta, merenpinnan 
kohoamisesta, lämpötilan nousemisesta, ydinvoimalaonnettomuuksista, entisistä 
suurvalloista, USA:sta ja Euroopasta, siitä miten ne olivat menettäneet kaiken 
muutamassa vuodessa eivätkä enää pystyneet sopeutumaan. Niissä vallitsi nyt 
äärimmäinen köyhyys, väestö oli kutistunut murtoosaan ja ruoantuotanto oli 
rajoittunut vain viljaan ja maissiin. (MH 35.)

Tao mainitsee Kiinan selvinneen entisiä suurvaltoja paremmin, komitean eli puolueen 

korkeimman neuvoston ja maan hallinnon päätösten ansiosta. Hänen mainitsemansa 

vilja ja maissi ovat kasveja, jotka eivät tarvitse pölytystä, sitä mitä Kiinassa oli ryhdytty 

tekemään ihmisvoimin. Tao ei kerro, millaisia komitean päätökset ja toimet ovat, mutta 
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voimme päätellä jotain siitä, millaisia toimia Kiinassa on meidän tunnetun historiamme 

aikana tehty esimerkiksi lapsiluvun suhteen. Kahdeksanvuotiaana Tao oli saanut 

käsiinsä teoksen Sokea mehiläishoitaja, Thomas Savagen kirjan. ”Se oli ilmestynyt 

vuonna 2037, muutamaa vuotta ennen kuin mehiläiskato oli tosiasia eikä maailmassa 

enää ollut pölyttäviä hyönteisiä.” (MH 36.) Myös Taon opettaja innostuu kirjasta. 

Hän luki tiedon merkityksestä. Siitä miten piti toimia vaistoa uhmaten ja tietoon 
nojaten, sillä jotta voisimme elää luonnossa, luonnon kanssa, meidän on 
etäännyttävä sisäisestä luonnostamme. Ja hän luki koulutuksen arvosta. Siitähän 
koulutuksessa oikeastaan on kyse, luonnon uhmaamisesta. 

   Olin kahdeksanvuotias ja ymmärsin vain murto-osan. […] Ja ymmärsin sen, 
mitä koulutuksella tarkoitettiin. Ilman tietoa emme ole mitään. Ilman tietoa 
olemme eläimiä. (MH 36.)

Samaan tapaan eri ihmisryhmiä on historiamme aikana väitetty typeriksi, 

tietämättömiksi, eläinten kaltaisiksi. Kyse on kuitenkin siitä, millainen tieto katsotaan 

milloinkin tärkeäksi ja tietämisen arvoiseksi. Jos meidän maailmamme jäisi juuri nyt, 

tällä nimenomaisella hetkellä, vaille sähköä, olisiko arvokkaampaa tietoa filosofian 

professorilla vai sähköverkkojen asiantuntijalla? Jos edellä mainittu tilanne tapahtuisi, 

olisivatko luonnonlääkintään erikoistuneen venäläisen mummon tiedot tärkeämpiä kuin 

vaikkapa hakukoneoptimointiin perehtyneen miljonäärin? Yhtä lailla eläimillä on tietoa, 

josta me emme tiedä mitään, eikä niitä voi sanoa tietämättömiksi. Ajatus siitä, että 

koulutus ja luonto asetetaan rinnakkain, vastapuoliksi, on mielenkiintoinen. Yleensä, 

kun luontoa verrataan jonkin kanssa, toisella puolella on ihminen tai sivistys, 

korkeakulttuuri tai muu vastaava seikka. Nimenomaan koulutus ei yleensä esiinny 

luonnon vertailukohtana. Toisaalta Williamin poika, Edmund, ei lähtenyt opiskelemaan, 

vaan ryypiskeli ja rietasteli. Williamin mukaan tällainen oli vaistojen noudattamista. 

George asetti tiedon tietynlaisista asioista toisia tärkeämmiksi. Sinällään jää 

epäselväksi, pitikö hän poikansa toiveita tulevaisuudesta turhina omien toiveidensa 

kariutumisen vuoksi vai jostain muusta syystä. Kenties hän koki poikansa 

kouluttautumisen häntä pidemmälle uhanneen häntä itseään. Taon aikatasolla koulutus 

on keino päästä pois kuluttavasta työstä, hedelmätarhoilta. Nuori tyttö oli saanut 

opintomenestyksestään tunnustusta, ja hän halusi opiskella lisää. Viisitoistavuotiaana 

vaihtoehtoina oli töiden aloittaminen tarhalla tai opintojen aloittaminen kaukana kotoa. 

Muihin aikatasoihin verrattuna tämä tuntuu paluulta menneeseen, Williamin aikaan.  

Tao ei kuitenkaan saa vanhemmiltaan tukea, he halusivat Taon toimivan vastoin 

luontoaan, ja jäävän kotiin, sopeutuvan. Tavallaan Tao tekee pojalleen nyt samaa kuin 

vanhempansa: vaatii lastaan toimimaan luontoaan vastaan. 
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Tässä vaiheessa tragedia kohtaa Taon. Wei-Wen saa sairaskohtauksen koko perheen 

ollessa eväsretkellä viljelyksillä, ja Tao aloittaa epätoivoisen etsintäretken luhistuvassa 

Pekingissä. Aavistukset ja johtopäätökset johtavat hänet kirjastoon, ja erityisesti 

tiedonhakuun koskien CCD:tä. Ilmiö, mehiläisten joukkokuolema tai joukkokato, sai 

nimensä vuonna 2007 ilmiön ulotuttua USA:n saakka. Mehiläiskato oli kuitenkin 

alkanut jo 1980-luvun Kiinassa. Meidän ajallemme tyypillisesti tämäkin ilmiö 

tunnustettiin ja tunnistettiin vasta, kun se iski suureen talousmahtiin. Mehiläiskadon 

syistä Tao löytää monenlaista tietoa ja arvelua. Syistä ei oltu päästy yksimielisyyteen, 

sillä niitä oli lukuisia. Samaa voisi ajatella tämän hetken ilmastonmuutoksesta, joka yhtä 

lailla on monen asian summa, ei jotain mihin olisi yksinkertainen selitys ja ratkaisu. 

Mehiläiskatoa yritettiin ratkaista kieltämällä torjunta-aineita (kuten George omalla 

aikatasollaan kertoo), muttei Yhdysvalloissa. Aineiden väitettiin vaikuttavan hyönteisten 

hermostoon. Kiellot nähtiin radikaaleina toimenpiteinä, sillä niiden vaikutuksesta ei 

ollut selvää näyttöä. Lisäksi tuhohyönteiset aiheuttivat elintarvikepulan, ja mehiläiset 

katosivat silti. Mutta torjunta-aineiden lisäksi ehdokkaita syyllisiksi oli monia: 

mehiläisten kimppuun käyvä varroapunkki, muuttunut ilmasto, yksipuolinen 

maanviljelys. Nämä ovat kaikki syitä, joita tälläkin hetkellä esitetään meidän ajassamme 

ja todellisuudessamme mehiläiskadon syiksi. Nytkin, syksyllä 2021, torjunta-aineista ja 

niiden vaikutuksista mehiläisiin kiistellään. Suomessa on tutkittu glyfosaatin 

vaikutuksia niin mehiläisiin kuin muuhunkin luontoon, eivätkä tulokset lupaa hyvää. 

Glyfosaattia testattiin kimalaisilla, jotka ovat mehiläisten ohella niinikään pölyttäviä 

hyönteisiä, ja aineen huomattiin vaikuttavan niiden oppimiseen niin, että opittu asia 

unohtui. Glyfosaattia käytetään esimerkiksi Roundup-valmisteessa, joka on halvin ja 

tehokkain tehoaine torjunta-aineissa. (Helander & Saloniemi 2018, Helander & 

Saikkonen 2021.) Roundupin omistaa nykyään Bayer, joka suuren yrityksen 

arvokkuudella sulkee silmänsä tutkimustulokselta. ”Me luotamme niihin noin 1 500 

tieteelliseen tutkimukseen, jotka ovat myyntiluvan ja uuden hakemuksen taustalla. 

Niiden mukaan glyfosaatilla ei ole vaikutusta kimalaisiin eikä mehiläisiin tai vaikutus 

on vähäinen”, Nyman sanoo.” (Saavalainen 2021). Glyfosaattia on verrattu DDT:n, joka 

esiintyy Rachel Carsonin Äänettömässä keväässä (1962, Silent Spring). Vaikuttaa siltä, 

että historia toistaa itseään.

Taon todellisuudessa, meidän tulevaisuudessamme, mehiläiskato tarkoitti pölyttämistä 

tarvitsevien kasvien katoamiseen. Se puolestaan tarkoitti lihan katoamista ruokalistoilta, 

samoin maitotuotteiden. Auringonkukkaöljy, josta saatiin biopolttoainetta, katosi. Ja 
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sitten väestönkasvu kääntyy laskuun. ”Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa 

meitä ei enää tullut lisää. Laji oli vähenemässä.” (MH 351.) Nykyinen väestönkasvu, se 

todellisuus jossa elämme, perustuu hyvin pitkälti pölytettäville kasveille. Vaikka emme 

itse söisi niitä, eläin syö. Vaikkapa naudan elämä, sen kasvaminen ja lihaksi 

päätyminen, perustuu pölytettäville viljakasveille. Pelkkää rehua eli heinää syövä nauta 

ei kasva kovin isoksi. Jotta lehmät tuottaisivat runsaasti maitoa, niitä pitää ruokkia sen 

mukaan, jälleen viljalla. Öljykriisiin yritetään vastata biopolttoaineilla, jotka perustuvat 

ainakin pääasiassa pölytettäviin kasveihin.

Mehiläiskato koettelee mantereita eri tavoin. ”Ensimmäinen kriisi koetteli Amerikan 

maanviljelyä. Amerikkalaiset eivät oppineet pölyttämään käsin, toisin kuin kiinalaiset. 

Heillä ei ollut työvoimaa. He eivät tehneet töitä tarpeeksi halvalla, tarpeeksi pitkään, 

tarpeeksi kovaa.” (MH 351.) Eikä tuontityövoima ole ratkaisu, koska heidätkin pitää 

ruokkia.  Tämä aiheuttaa maailmanlaajuisen ruokakriisin, ja mehiläiskato saavuttaa 

Euroopan ja Aasian. Australia oli viimeinen saareke, viimeinen manner jonka CCD 

tavoittaa. Tao löytää siitä kertovan dokumenttiohjelman vuodelta 2028. Australiassa 

mehiläiset pysyivät terveinä, ja niiden tutkimus keskittyi samaan paikkaan. ”Kukaan ei 

tiennyt, miten käänne tapahtui, mutta eräänä kevätpäivänä vuonna 2027 eräs 

mehiläiskasvattaja Avon Valleyssa huomasi, että hänen pesissään oli jotakin vikaa.” 

(MH 351 – 352.) Tämä luomutarhaaja, Arkadieff, teki pölytystä, pesien siirtoa 

maatiloille jotta mehiläiset pölyttivät niiden satoa. Tilojen oli taattava, etteivät ne 

käyttäneet torjunta-aineita. ”Arkadieff itse sanoi, että mehiläiset omistivat hänet, ei 

toisinpäin.” (MH 352.) Hän oli omistanut elämänsä mehiläisille, kosinut vaimoaankin 

heidän johdatellessa parveillutta yhdyskuntaa pesäänsä. Tämä tila oli CCD:n 

ensimmäinen kohde Australiassa, ja ilmeisesti syylliseksi oli varmistunut varroapunkki. 

Sen pääsemiseksi tilalle löydettiin useita mahdollisuuksia: Arkadieffin Kaliforniassa 

asunut ja veljensä luona juuri lomaillut sisko, Etelä-Koreasta tilatut työvaatteet, 

naapuritarhalle juuri tulleet lannoitteet Norjasta.

Maailmalla oli edessään ihmiskunnan historian suurin haaste. Ryhdyttiin 
viimeiseen voimainponnistukseen. Varroapunkki yritettiin tuhota. Joissakin 
paikoissa yritettiin päästä eroon yksipuolisesta maanviljelyksestä. Peltojen väliin 
istutettiin kukkapenkkejä. Torjunta-aineet kiellettiin taas. Tämän kiellon 
seurauksena tuhohyönteiset söivät kokonaisia satoja. (MH 353.)

Seuraavaksi kehitettiin geenimuunneltuja kasveja, jotka erittivät samaa feromonia kuin 

hyönteiset niiden viestiessä toisilleen vaarasta. Ilmeisesti näillä yritettiin ajaa 

tuhohyönteiset pois pelloilta, ja Kiina otti ensimmäisenä uuden keinon käyttöön.
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Nytkin, meidän ajassamme, geenimuunnellut kasvit ovat mehiläisille uhka. 

Geenimuuntelulla on pyritty nytkin lisäämään kasvien vastustuskykyä nimenomaan 

tuhohyönteisiä vastaan. Siitepöly on ainakin joissakin geenimuunnelluissa kasveissa 

tehty steriiliksi, jotteivät muunnellut ja muuntelemattomat kasvit risteäisi keskenään. 

Steriilillä siitepölyllä on kuitenkin tavallista huonompi ravintoarvo, ja sitä ruuakseen 

saaneiden mehiläisten on todettu olevan lyhytikäisiä ja taudeille alttiita. Tutkimusten 

mukaan geenimuunnellut kasvit ovat melko vaarattomia mehiläisille ja kimalaisille, 

mutta ne vaikuttavat kuitenkin, samaan aikaan yhdessä joidenkin mehiläistautien 

kanssa, lisäävän mehiläisten kuolleisuutta. (Immonen ym. 2011, 17.)

Sanottiin etteivät feromonit vaikuttaisi mehiläisiin, ne eivät huomaisi niitä 
ollenkaan. Luonnonsuojelijat vastustivat äänekkäästi, heidän mielestään 
mehiläiset reagoisivat feromoneihin samalla tavalla kuin tuhohyönteisetkin. 
Heitä ei kuunneltu. Tilanne olisi kaikkien kannalta edullinen, väitettiin. Ihmiset 
voisivat jatkaa tehoviljelyään – muustakaan ei tiedetty – ja mehiläiset 
säästyisivät torjunta-aineiden hermomyrkyltä. (MH 353.)

George sanoi omalla aikatasollaan jotain samaa katsellessaan tehdasvalmisteisia pesiä. 

”Toivoin vain, etteivät mehiläiset huomaisi eroa. Mutta totta kai ne huomaisivat eron. 

Ne huomasivat kaiken.” (MH 398). Geenimuunnelluista kasveista saadut tulokset olivat 

hyviä, ja niitä alettiin viljellä kaikkialla, mutta samaan aikaan mehiläiskuolemat 

lisääntyivät. ”Ei koskaan pystytty todistamaan, reagoivatko mehiläiset feromoneihin. 

Nyt oli joka tapauksessa liian myöhäistä. Kasvit rehottivat villeinä. Jokaisella 

ojanpientareella oli kasveja, jotka pelottivat hyönteiset tiehensä.” (MH 353.) Maailma 

täynnä kasveja, jotka huutavat tulijalle vaaraa. Kukapa ei silloin painuisi 

mahdollisimman kauas? Aikaa käsittelevissä dokumenteissa Tao näkee 

mehiläistarhaajia, jotka ensin uhkuvat taistelutahtoa, mutta ajan kuluessa heistä alkaa 

näkyä luovuttaminen. Eräässä artikkelissa käsitellään kimalaisten kuolemaa. Ne ja 

villimehiläiset katosivat yhtä aikaa tarhamehiläisten kanssa, muttei niiden katoamisesta 

osattu pitää kirjaa samalla tavalla kuin tarhattujen mehiläisten kohdalla. Niiden osuus 

pölyttämisestä oli kuitenkin merkittävä, sillä ne ”pölyttivät kolmanneksen maailman 

kasveista.” (MH 371.) Samat uhat iskivät kaikkiin mehiläisiin, ja maassa oli torjunta-

aineita kylliksi myrkyttämään tulevaisuuden mehiläis- ja ihmissukupolvia. Lopun 

tullessa yhä lähemmäs, pölyttäviä hyönteisiä tutkittiin ja kasvatettiin ahkerasti, 

tuloksetta. ”Ilmastonmuutokset tekivät maailmasta samaan aikaan entistä tylymmän 

asuinpaikan. Merenpinnan kohoaminen ja muuttunut ilmasto ajoivat ihmisjoukot 

pakosalle, ja ruokapula paheni. Ennen ihmiset olivat sotineet vallasta, sodittiin nyt 
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ruoasta.” (MH 372.) Tämä, kuten moni muukin Taon tutkima artikkeli, päättyi vuoteen 

2045, sata vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Silloin ”maapallolla ei 

ollut mehiläisiä.” (MH 372.)

Ilmastokirjallisuuden voidaan ajatella olevan myös dystopiaa, ja erityisesti 

ekodystopiaa. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnalle esiteltiin vuonna 2018 ekologisia 

dystopioita Toni Lahtisen johdolla. Hänen mukaansa  ekodystopiat toimivat nykyhetken 

”riskikommunikaationa ja varoituskirjallisuutena”. (Lahtinen 2018.) Paitsi dystopiaa, 

ilmastokirjallisuus on usein myös tieteisfiktiota. Markku Soikkeli (2015) jakaa 

tieteisfiktiot karkeasti kolmeen alalajiin. Entäpä jos? -tarinoissa tuttuun asiaan liitetään 

jokin erikoinen, kenties jopa kummallinen piirre. Esimerkiksi Soikkeli on antanut 

Jonathan Swiftin esseen ”Vaatimaton ehdotus” (1729), jossa ehdotetaan köyhiä lapsia 

käytettävän lihapatojen aineksina. Jos vain tämä pieni asia olisi ollut toisin -tarinoissa 

käytetään aikamatkailua tai vaihtoehtotodellisuutta, ja esimerkiksi perhosen tappaminen 

aikamatkaajan koneella menneisyydessä aiheuttaa perhosefektin lailla muutoksia 

tulevaisuudessa. Jos tämä kehitys jatkuu -tarinat ovat tyypillisesti dystopioita, jotka 

pyrkivät varoittamaan siitä, mihin nykyiset kehityskulut voivat johtaa. (Soikkeli 2015, 

12 – 13.) Taon aikataso osuu juuri tällaiseksi Jos tämä kehitys jatkuu -tarinaksi, ja hänen 

menneisyyttä referoivat selostuksensa esittelevät uskottavasti syyn ja seurauksen, tien 

nykyiseen maailmaan vailla hyönteispölyttäjiä. 

Taon tutkimukset eivät ole jääneet huomaamatta valtion komitealta, joka lähettää 

jäsenensä noutamaan Taon. Hänen asiansa ovat ilmeisesti olleet melko hyvin moniin 

muihin verrattuna, mutta jo matka komitean päämajaan kertoo räikeästä 

eriarvoisuudesta. Ensinnäkin matka taittuu hyvin pidetyllä vaativille asiakkaille 

valmistetussa sähköautossa. Pekingissä Tao on kulkenut lukuisissa sairaaloissa, 

törmännyt jopa oman onnensa nojaan jätettyihin sairaisiin vanhuksiin. Komitean 

päämaja on sisältä suorastaan ylellinen: pehmeitä mattoja, raskaita huonekaluja. 

Sisätöitä tekeviä ihmisiä, ja jopa robotti-imureita. Maailmanloppu ei ole poistanut 

epätasa-arvoa. Tao viedään komitean johtajan, Li Xiaran, luo. Komitean ja valtion 

äänenä tämä nainen on Taon mielessä syypää hylättyihin vanhuksiin, kaupunkien 

rappioon, kurjuuteen jota hän on nähnyt matkallaan. Li Xiara johdattaa Taon Wei-Wenin 

ruumiin äärelle. Samalla varmistuu pojan sairaskohtauksen syy: mehiläisen pisto. Asia, 

johon maailma ei enää ollut osannut varautua. Tao ei saa aikaa käsitellä suruaan, sillä Li 

Xiaralla on hänelle tehtävä: puheita Wei-Wenistä, mehiläisten paluusta. 
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”Tavoitteestamme, hänen tavoitteestaan, siitä että alkaisimme kasvattaa niitä, kuin 

hyötykasveja, valvotuissa oloissa, saadaksemme ne lisääntymään niin nopeasti, että 

kaikki olisi pian kuten ennenkin.” (MH 400.) Taon tragedia käännettäisiin inspiroivaksi 

tarinaksi, hän olisi symboliksi nostettavan Wei-Wenin sureva äiti. Hän pystyisi 

asettamaan itsensä syrjään yhteisön edun tieltä. ”Kun minä voin, vaikka olen menettänyt  

kaiken, tekin voitte.” (MH 400.) Suunnitelma muistuttaa nykyihmisen näkökulmasta 

jonkinlaista suurta mainoskampanjaa, suuren tragedian kääntämistä voitoksi. 

Kun Tao on ottanut tehtävän vastaan, hänet kiidätetään takaisin kotiin, mehiläisten 

löytöpaikalle. Tehotuotanto on jo aloitettu. 

Mehiläiset oli kapseloitu kuin kotelokoppaan, yksikään niistä ei pääsisi ulos, ei 
ennen kuin niitä oli paljon, paljon enemmän, ja ennen kuin tiedettiin varmasti, 
että niitä pystyttiin valvomaan. Niin Xiara oli päättänyt.
 Hän halusi kesyttää ne. Se pelastaisi meidät. Hän halusi kesyttää ne, aivan kuten 
hän oli kesyttänyt minutkin. Olin antautunut kesytettäväksi. Se oli 
yksinkertaisinta. Seuraisin häntä, en ajattelisi. (MH 414.) 

Historia on toistamassa itseään. Tehokas tapa rajoittaa mehiläisten kulkemista, niiden 

sulkeminen pesiin, on toistumassa. Aivan kuin siitä ei olisi kahdensadan vuoden aikana 

opittu mitään (jos laskenta aloitetaan ensimmäisestä aikatasosta). Tao on viimein ehtinyt 

lukea kokonaan Sokean mehiläishoitajan, ja teos on herättänyt hänessä ajatuksia. Hän 

saa ne viimein ulos, hieman ennen ensimmäistä puhettaan ja korokkeelle nousemista. 

Tao rynnii Li Xiaran puheille, ja kertoo naisen toimivan väärin ja mehiläisten kuolevan 

uudelleen. Kun Li Xiara alkaa lukea Savagen kirjaa, Tao poistuu. 

Mehiläisten historiassa ei kerrota, mitä Thomas Savage on Sokeassa mehiläishoitajassa 

kirjoittanut. Saamme kuitenkin viitteitä siitä, että mehiläisten tarhaaminen ja 

keinotekoisiin pesiin siirtäminen, saati niiden kuljettaminen ympäri maata tai maailmaa, 

on Savagen mukaan ollut olennainen virhe. Samalla voimme ajatella Sokean 

mehiläishoitajan ja Mehiläisten historian olevan Lundenin varoitus mahdollisesta 

kehityskulusta. Mehiläisten historiassa esitelty 246 vuoden kehityskulku on täysin 

mahdollinen. Yksi ilmastofiktion piirteistä ja sanomista on se, että tieteellisten tulosten 

ja tietojen yhdistäminen fiktioon ei tee ilmastonmuutoksesta fiktiivistä ilmiötä. 

Ilmastofiktio päinvastoin korostaa vaaran todellisuutta ja mahdollisuutta. (Trexler 2015, 

75.)
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Teos on selvästi vaikuttava, sillä alkuperäisestä suunnitelmasta luovutaan. Tao on 

paikalla, kun pesän ympärille rakennettu teltta puretaan. ”Työläiset olivat kaivamassa 

esiin juuria ja nostamassa puita maasta. Thomas Savagen visiosta tulisi vihdoinkin totta. 

Meidän ei tarvinnut valvoa, metsä saisi levitä. Maahan istutettaisiin muita kasveja, 

suuret alueet saisivat villiintyä.” (MH 428.) Metsä, joka vielä Taon ensimmäisessä 

luvussa aiotaan kaataa hyötykasvien tieltä, onkin nyt saanut arvoa. Mehiläisiä varten 

paikalle tuodut värikkäät kasvit ovat vallanneet suuren osan hedelmätarhasta.  ”Sotilaat 

olivat lähteneet, aita oli kaadettu, teltta purettu. Kotelokoppa oli haljennut ja pesä eli 

keskuudessamme. Mehiläiset saivat lentää mielensä mukaan.” (MH 425.) Ilmeisesti 

kotelokoppa on korvattu ihmisen tekemällä pesällä, sillä Tao kertoo Savagen 

standardipesän sijaitsevan lähellä ensimmäistä villipesää. Savagen pesän piirustukset 

olivat kadonneet ajan saatossa, tai kuten lukija tietää, ne oli vedetty vessasta alas. Tom 

oli kuitenkin piirtänyt pesän uudelleen Sokeaan mehiläishoitajaan. Alunperin pesä oli 

tarkoitettu hunajantuotantoon ja havainnointiin, mehiläisten kesyttämiseen. ”Mutta 

mehiläisiä ei voi kesyttää. Niitä voi vain hoitaa, me voimme tarjota niille 

huolenpitoamme” (MH 426) ja tässä kohden Tao voisi yhtä hyvin puhua ihmislapsista. 

Lapsiakaan ei voi, tai pidä, kahlita, kesyttää, taivuttaa tahtoonsa. Heille ei voi osoittaa 

valmista polkua, kuten George yritti tehdä Tomille, valmista tulevaisuutta 

mehiläistarhaajana. Heitä ei voi pakottaa opiskelemaan, kuten William halusi Edmundin 

tekevän.  

Pesän alkuperäisestä tarkoituksesta huolimatta se oli silti hyvä koti mehiläisille. 
Siellä oli kaikki kohdallaan lisääntymistä varten. Hunajan ne pitivät itse, satoa ei 
korjattaisi, sitä ei koskaan käytettäisi hyväksi. Se saisi olla sitä, mihin luonto oli 
sen tarkoittanut: vastasyntyneiden ruoaksi. (MH 426.) 

Savagen ensimmäisen standardipesän tekemisen, 1852, ja Thomas Savagen oivalluksen, 

2037, välillä on 185 vuotta. Loppujen lopuksi William Savagen perintö kantaa yli 200 

vuoden päähän, sillä vaikka hänen suunnittelemansa pesä ei toimikaan nyt alkuperäisen 

käyttötarkoituksensa mukaisissa tehtävissä, se on silti käytössä, uuden tiedon 

mukaisessa käytössä. Tiede nimittäin korjaa itse itseään, eikä mikään tieto ole koskaan 

lopullisesti valmis. 

Savagen Sokean mehiläishoitajan kohdalla Tao on useasti siteerannut sitä, kohtaa jossa 

puhutaan tiedosta ja koulutuksesta, luonnon uhmaamisesta. ”Siitä miten piti toimia 

vaistoa uhmaten ja tietoon nojaten, sillä jotta voisimme elää luonnossa, luonnon kanssa, 

meidän on etäännyttävä sisäisestä luonnostamme. Ja hän luki koulutuksen arvosta. 

Siitähän koulutuksessa oikeastaan on kyse, luonnon uhmaamisesta.” (MH 36.) Kun 
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William on suunnitellut pesäänsä, hän on suhtautunut mehiläisiin ylimielisesti, ajatellut 

sivistävänsä niitä. Vieteille antautumisesta mies puhui myös alentuvaan sävyyn. Taon 

ajatus luonnon uhmaamisesta ei kenties tarkoita luonnon, ei-inhimillisen, uhmaamista, 

vaan ihmisen sisäisen luonnon uhmaamista. Koulutuksella yritämme sitoa sisäisen 

luontomme, jotta emme kuuntelisi sitä vaan tietoa. Kenties sisäinen luontomme haluaa 

tuhota ei-inhimillisen luonnon?

Tao on valmis aloittamaan saamansa tehtävän, puhumaan ihmisille toivosta ja 

mehiläisistä. Wei-Wen toimisi kaikkien innoittajana. Mehiläisten paluu nähdään uutena 

mahdollisuutena, kenties myös jälleenrakennuksen alkamisena. Tällainen utopistisen 

käänne dystooppisessa kertomuksessa on tyypillinen kriittiselle dystopialle. 

Toivo liittyy olennaisesti ilmastokirjallisuuteen ja toisaalta dystopioihin. Utooppisen 

juonteen sulautuminen osaksi dystooppista kertomusta on tyypillinen uudemman, 1980-

luvun loppupuolella syntyneen dystopiakirjallisuuden piirre (Sargent 1994: 8 – 9, 

Lahtinen 76). Toisin kuin klassisessa dystopiassa, kriittinen dystopia ”tyytyy” 

varoittamaan ja antaa toivoa siitä, että suuntaa voidaan vielä muuttaa. Kun klassisen 

dystopian lopussa päähenkilöitä voi kohdata karmea loppu vaikkapa ydinräjähdyksen 

muodossa, kriittinen dystopia jättää lopun avoimeksi ja säästää ihmiset. (Baccolini & 

Moylan 2003, 6 – 7.) Vielä yhtenä erona klassisen ja kriittisen dystopian välillä nostan 

esiin sen, miten kriittisesti Mehiläisten historia ja erityisesti Taon aikataso suhtautuu 

historiaan. Klassinen dystopia esittää historian nostalgisesta näkökulmasta eikä huomioi 

historiasta löydettävää kehityskulkua kohti nykyistä dystopiaa. Kriittisessä dystopiassa 

historia on keskeisessä roolissa, ja sillä on suuri merkitys dystopioissa usein esiintyvälle 

vastarinnalle, mutta myös sille, että toivo paremmasta ei sammu. (Baccolini 2003, 116.)

2.4 Sokeus väistyy tiedolla

Kaikki kertojat ovat omassa ajassaan omalla tavallaan sokeita. William ei näe tyttäriään 

mahdollisina tulevaisuuden tekijöinä, ei nimensä kantajina. Hän ei näe lähelle, vain 

itsensä sisään. Kertojana hän tuntuu koko ajan epäluotettavalta, sillä William tekee 

jatkuvasti muista negatiivisesti, omii muiden ideoita. Hänen työnsä siemenkauppiaana 

viittaa tulevaisuuteen: William istuttaa tuhon siemenen. Ei toki koko maailman 

mittakaavassa, mutta hän on yksi samoin ajattelevista ja tekevistä, yksi heistä joiden 
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mielestä luonnon on taivuttava ihmisen edessä. Charlotte on mukana tuhotyössä, sillä 

hän paitsi avustaa isäänsä, myös keksii kääntää mehiläispesän ja tavoittaa nollapisteen. 

Yllättäen tuhon siemen on myös ratkaisun siemen. 

Nykyisyydessä Georgella on vaikeuksia nähdä muita kuin yksi tulevaisuus. Vaikka Tom 

yrittää kertoa isälleen tulevasta tuhosta, tämä ei kuuntele ennenkuin on liian myöhäistä. 

Kertojana myös George on epäluotettava. Hän kiistää muiden mielipiteitä, ja jos nämä 

sattuvatkin olemaan samaa mieltä, George vaihtaa kantaansa. Hän ei myöskään esitä 

kysymyksiä, vaan toimii oletustensa varassa. Siinä missä esi-isänsä William oli tuhon 

siemen istuttaja, George on sen viimeinen hoitaja. Tuho räjähtää hänen elinaikanaan. 

Mutta Tom kääntää tuhon pelastukseksi.

Tulevaisuuden maailmassa Tao on hukassa ilman tietoa ja itsesyytösten riivaama. Hän ei 

voi jättää lastaan kadoksiin, eikä hän tiedä mitä on tapahtunut. Kertojana Tao vaikuttaa 

muihin kertojiin verrattuna uskottavammalta, ja vaikutelma syntyy luennoinnista, tiedon 

kaatamisesta lukijalle. Taolla ei tunnu olevan salattavaa, vaan hän päinvastoin paljastaa 

salaisuuksia. Mutta loppujen lopuksi myös Tao on epäluotettava, ja hän piileksii 

hiljaisuudessa, vältellen totuutta. Häneen päättyy menneisyydessä istutetun siemenen 

tuho, Tomin kirjoittaman Sokean mehiläishoitajan kautta. Tao on muutoksentekijä, joka 

estää historiaa toistamasta itseään, estää uuden tuhon siemenen kylvämisen.

2.5 Mehiläisten historian jälkisanat 

Palataan vielä kerran didaktisuuteen. Lahtinen esittää, että jälkisanoilla halutaan 

varmistaa lukijan seuraavan tekijän intentiota eli tarkoitusta. Risto Isomäen teoksissa 

kirjailija pohtii jälkisanoissaan teoksessa esittämiään kysymyksiä ja kertoo 

viimeaikaisista tutkimustuloksista. Sarasvatin hiekan jälkisanoja päivitetään jokaisessa 

uudessa painoksessa ja käännöksessä. (Lahtinen 2017, 76.) Lundenin teoksen 

jälkisanoissa listataan hänen käyttämiään lähteitä, ja lisäksi annetaan internetosoitteita, 

joista lukija voi halutessaan etsiä lisätietoja.

Olen käyttänyt tämän romaanin kirjoittamisessa hyvin erilaisia lähteitä. 
Keskeisistä teoksista mainittakoon Bee Wilsonin teos The Hive, Roar Ree 
Kirkevoldin Ingar'sis birøkt, Rev. Lorenzo Lorraine Langstrothin Lagnstroth´s 
Hive and the Honey-Bee, Allison Benjaminin ja Brian McCallumin A World 
Without Bees ja Henning Kristoffersenin Det nye Kina sekä dokumenttielokuvat 
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Vanishing of the Bees, More than Honey, Who Killed the Honey Bee, Silence of 
the Bees ja Queen of the Sun.
[...]
Lisää tietoa mehiläisistä, mehiläishoidosta ja CCD:stä: mehiläishoitajat.fi, 
hunaja.net ja coloss.org. (MH 431.)

Kaksi Lundenin lähteistä ovat mehiläishoidon oppaita, Langstrothin Lagnstroth´s Hive 

and the Honey-Bee (1853) ja Kirkevoldin Inger´sis birøkt (2013). Wilsonin (2007) The 

Hive kuvaa ihmisen ja mehiläisen yhteistä historiaa muinaisesta Egyptistä nykypäivään 

saakka. A World Without Bees on Benjaminin & McCallumin (2012) tietokirja 

mehiläiskadosta, ja Kristoffersenin (2010) Det nye Kina kuvaa nykypäivän Kiinaa.

Mainitut dokumentit käsittelevät niin ikään mehiläisiä. Vanishing of the Bees (2009) 

käsittelee mehiläiskatoa taloudelliselta, poliittiselta ja ekologiselta kannalta. More than 

Honey (2012) tarkastelee mehiläisiä Kaliforniassa, Sveitsissä, Kiinassa ja Itävallassa. 

Who Killed the Honey Bee (2009), Silence of the Bees (2007) ja Queen of the Sun 

(2010) käsittelevät nimenomaan mehiläiskatoa.

Valikoidut internetosoitteet, joihin Lunde ei siis ole itse tutustunut vaan joihin lukija voi 

halutessaan tutustua, näyttävät olevan kustantajasta riippuvaisia. Mehiläisten historian 

romanialaisessa versiossa, Humanitas Fictionin 2019 kustantamassa Istoria albinelor 

(2019), internetsivut ovat norbi.no, bybi.no ja coloss.org. Atria Booksin 2017 

julkaistussa englanninkielisessä e-kirja -versiossa mitään osoitteita ei mainita, mutta 

loppuun on liitetty ehdotuksia kirjasta keskusteluun sekä kirjoittajan lyhyt haastattelu. 

Myöskään Siruelan vuonna 2016 kustantamassa espanjankielisessä laitoksessa Historia 

de las abejas ei ole osoitteita.

Romanian kielisessä versiossa mainitut kaksi ensimmäistä osoitetta, norbi.no ja bybi.no, 

ovat norjalaisia osoitteita, ja vievät norjankielisille sivuille joilla käsitellään 

mehiläishoitoa. Suomenkielisen version kaksi ensimmäistä osoitetta, hunaja.net ja 

mehiläishoitajat.fi, vievät samoin suomenkielisille sivuille, joilla niin ikään käsitellään 

mehiläisten hoitoa. Kenties tarkoituksena on ollut, että norjalaiset osoitteet korvataan 

kunkin maan omilla osoitteilla, mutta niin ei syystä tai toisesta ole romanialisessa 

versiossa tehty. Molemmissa mainittu coloss.org -osoite vie kansainvälisen COLOSS-

järjestön sivuille. COLOSS tukee ja rahoittaa mehiläisiin liittyvää tutkimusta ja haluaa 

parantaa niiden oloja.
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Kaiken kaikkiaan Lundenin jälkikirjoitus alleviivaa ja korostaa sitä, miten hänen 

teoksensa perustuu tutkitulle tiedolle ja moniin eri lähteisiin. Olen Mehiläisten historiaa 

lukiessani ja lähilukiessani etsinyt siinä esitetyille asioille todisteita. Historialliset 

lähteet, kuten 1800-luvun mehiläistutkijat ja heidän pesämallinsa, eivät vielä 

hämmästyttäneet. Sen sijaan Kiinan käsin pölyttävät ihmiset ovat kuin ovatkin 

olemassa, kuin myös tutkimukset erilaisten kemikaalien vaikutuksesta pölyttäjiin. 

Lunde on nähnyt vaivaa lähteidensä eteen, ja löytänyt kertomukselleen vaikuttavia 

todisteita. Juuri tällaiset asiat tekevät ilmastokirjallisuudesta vaikuttavaa ja tukevat 

kirjailijan luomaa tarinaa: tämä tulevaisuus on mahdollinen, näin voi todella käydä.
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3 Sokeuden alkulähteet

Kaikki Mehiläisten historian kertojat ovat vanhempia. He toteuttavat vanhemmuutta 

omasta ajastaan ja omista lähtökohdistaan käsin. Heitä erottavat vuosikymmenet ja 

vuosisadat, maantiede, ajatusmaailmat ja arvot. Yhdistävänä siteenä voi nähdä paitsi 

vanhemmuuden, myös mehiläiset. Mehiläisten historiassa mehiläiset ja (ihmis)lapset 

tuntuvat jatkuvasti sekoittuvan ja rinnastuvan. Kun Georgen tilaa kohtaa mehiläiskato, 

hän ja hänen vaimonsa surevat sitä omilla tavoillaan. Samalla tavalla Taon ja Kuanin 

pojan kadotessa, pariskunta suree tapahtunutta eri tavoin. 

Jokainen kertojista on sokea omien lastensa kyvyille, taidoille ja taipumuksille. He 

asettavat lapsilleen päämääriä, tavoitteita ja odotuksia omista lähtökohdistaan käsin, 

omien mieltymystensä mukaan. Toisaalta lapset ovat myös syy tehdä jotain, ja joskus 

myös syy elää. Tästä kaikesta syntyy paino, joka lasketaan jälkeläisen harteille yhä 

uudelleen ja uudelleen. 

Huomionarvoista on, että kertojina toimivat nimenomaan aina vanhemmat. He 

tarkastelevat ja kertovat tapahtumia omista lähtökohdistaan käsin, ja kertojan 

näkökulma on siksi jatkuvasti subjektiivinen. Kun William kuvailee suhdettaan 

mentoriinsa Rahmiin, mielikuvaan sekoittuu sekä muistikuvia Williamin omasta isästä 

että katkeruutta mentorin menettelytavoista. Tällainen on tavallista ihmisille: emme 

arvioi asioita ja ihmisiä vain nykyhetken perusteella, vaan tulkintaamme ja 

ajatuksiimme sekoittuu aina menneisyys, nykyhetken olotila, tulevaisuus ja lukematon 

määrä muita seikkoja, joita emme edes kykene huomaamaan ja määrittelemään. (ks. 

Huhtinen 2005.) Taon suhtautuminen kotiseutunsa ruumiilliseen työhön ja vahva usko 

koulutukseen on tehnyt hänestä tyytymättömän. Hän ei halua pojalleen samaa, ja 

opettaa häntä siksi aina tilaisuuden tullen. George ei näe minkään muun kuin omien 

tulevaisuuden suunnitelmiensa olevan pojalleen hyväksi. Tomin omat toiveet ja hänen 

luontaisten taipumusten huomioiminen eivät käy hänen isälleen, ja kotona on jatkuvasti 

käynnissä ideologioiden yhteentörmäys. 
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Kaksi fokalisoinnin faseteista eli alueista, psykologian ja ideologian fasetit, ovat 

erityisen kiinnostavia tarkasteltaessa kertojia ja tulkitessa heidän kertomaansa. 

Psykologian fasetti jakaantuu kognitiiviseen ja emotiiviseen komponenttiin, joista 

kognitiivinen komponentti tarkoittaa kertojan tietoja, olettamuksia, uskomuksia ja 

muistia. Kun kaikki Mehiläisten historian kertojat ovat sisäisiä kertojia, se tarkoittaa 

kognitiivisen fasetin näkökulmasta sitä, että kertojien tiedot rajoittuvat heihin itseensä, 

heidän omiin tietoihinsa ja havaintoihinsa.  Emotiivinen komponentti koskee tunteita eli 

emootioita, ja tarkoittaa Mehiläisten historian sisäisten kertojien kohdalla emootioiden 

vaikuttavan heidän kerrontaansa, ja kerronta on usein sisäistä monologia. Toinen nyt 

tarkasteltavista fokalisoinnin alueista koskee ideologiaa, tässä tapauksessa normeja, 

arvoja sekä moraalia. Tekstin hallitsevaksi ideologiaksi nousee kertojafokalisoijan 

ideologia, ja muut ideologiat näyttäytyvät sille alisteisina. Siinä miten sisäinen 

fokalisoija toimii, jäsentää maailman ja selittää näkemyksensä, on luettavissa kertojan 

ideologia. (Rimmon-Kenan & Viikari 1991, 102 – 106; Kantokorpi 2005, 143 – 147.)

Luvussa 3.1 etsin teoksesta viitteitä siihen, mitä kertojat kertovat omasta lapsuudestaan 

ja vanhemmistaan. Tämä luo pohjaa sille, miten he itse käyttäytyvät aikuisina lapsiaan 

kohtaan. Luvussa 3.2 nostan esille kertojien ja heidän lastensa välisen 

vuorovaikutuksen. Etenkin luvun 3.2 alaluvuissa nostan esiin kertojien psykologisen ja 

ideologisen fasetin piirteitä. Nämä piirteet selittävät kertojien toimintaa ja niiden syitä. 

Luku 3.3 käsittelee mehiläisten ja lasten rinnastamista toisiinsa. Tätä tapahtuu 

Mehiläisten historiassa jatkuvasti, eikä tältä tulkinnalta, lasten ja mehiläisten 

rinnastamiselta, voi välttyä.

3.1 Sokeuden perusta: kertojien suhde vanhempiinsa

Jokainen Mehiläisten historian kertojista kertoo jotain omista vanhemmistaan. Se, miten 

itse toimimme erilaisissa tilanteissa, pohjautuu aina menneisyyteemme: siihen, mitä 

olemme lukeneet, oppineet, itse kokeneet. Toimintamme ei koskaan ole täysin 

tiedostettua, vaan enemmän tiedostamatonta. Käsitelläkseni MH:n kertojien suhdetta 
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lapsiinsa, käsittelen ensin heidän suhdetta omiin vanhempiinsa. Lapsuudessamme 

oppimamme asiat ja vanhempiemme asenteet vaikuttavat meihin suuresti, ja erilaiset 

tapahtumat muokkaavat meitä. 

3.1.1 Sokeus luodaan menneisyydessä: William ja vanhemmat

Kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on herännyt Williamissa jo varhain. Unenomaisessa 

takaumassa William muistelee kymmenvuotiasta itseään ja muurahaispesää, jota oli 

tarkkaillut päiväkausia. Hän oli ihastunut sen asukkaisiin, ymmärtänyt miten jokainen 

muurahainen oli osa suurta organismia. Nuori poika on yrittänyt houkutella isänsä 

mukaansa tarkkailemaan pesää, mutta tämä ei ole arvostanut poikansa intoa. 

”Muurahaiskeko? Anna sen olla rauhassa. Tee jotakin hyödyllistä, ryhdy hommiin, 

katsotaan mihin sinusta on. Niin oli ollut tuonakin päivänä. Hän oli ivannut minua, ja 

olin täällä taas yksin.” (MH 297). Sinä päivänä William oli nähnyt kuoriaisen, jolle 

muurahaiset olivat syöttäneet toukkia, ja se oli kiihottanut nuorta poikaa seksuaalisesti. 

Tällä kertaa Williamin isä oli kuin olikin tullut paikalle, ja näkee poikansa mahallaan 

tökkimässä maata. ”Se hetki... Minä maassa. Isäni ensimmäinen hämmästys, sen jälkeen 

hänen naurunsa, lyhyt ja kylmä, iloa vailla mutta täynnä inhoa, ivaa. Katso nyt itseäsi. 

Olet surkea. Häpeällinen. Rahvaanomainen.” (MH 298). Williamin isän koulutuksesta 

tai ammatista ei kerrota missään vaiheessa. Ei selviä, onko hän ollut vain etsimässä 

poikaansa vai todella ollut tulossa osallistumaan tämän kiinnostuksenkohteen 

havainnointiin. Williamin häpeällisen käytöksen eli kiihottumisen vuoksi se ei 

kuitenkaan koskaan selviä, ja isä rankaisee poikaansa lyömällä tätä vyöllä. 

Tämä muisto ja tapahtuma ovat muodostuneet Williamin lapsuudessa merkittäväksi 

tapahtumaksi, joka vaikuttaa hänen elämäänsä jatkossakin. Halutessaan tuoda 

perheelleen kunniaa ja epäonnistuessaan siinä, William muistaa edellä kuvatun 

tilanteen. Epäonnistuminen tarkoittaa hänelle selkäsaunaa ja häpeää. ”Yhtäkkiä rintaani 

alkoi puristaa. Oman isäni käsi tuntui niskassani, hänen ivallinen naurunsa soi 

korvissani, polveni olivat mullassa, odotettavissa selkäsauna. Hän oli aikuinen, minä 

olin lapsi, jälleen kymmenvuotias, häpeä painoi harteitani.” (MH 378 – 379). Muisto on 

Williamille fyysinen (rinnan puristus, käsi niskassa, polvet mullassa), audiollinen (isän 
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nauru) ja henkinen (häpeä). Muisto on paitsi ajanut Williamia eteenpäin, myös 

vaikuttanut siihen miten hän itse kokee lapsensa vyöllä lyömisen isän velvollisuudeksi 

ja lyömisen vaikuttavan lapseen tietyllä tapaa. ”Kuritin, ergo olin isä.” (MH 71.) 

William on halunnut näyttää muurahaispesän isälleen ja jakaa jotain itselleen tärkeää 

isänsä kanssa. Hänellä on ollut halu olla näkyvä, näyttää isälleen oma mielenkiinnon 

kohteensa. Kun isä ei ymmärrä poikansa kiinnostusta, William pettyy. Isän nauru 

muistuu hänelle mieleen aina uudelleen, ja näyttäytyy osana häpeää. ”Nauru loppui 

lyhyeen, ja sekin palautti mieleeni Rahmin naurun, sen joka kerran kauan sitten päätti 

keskustelumme lopullisesti, kuin vyön iskuna selkään.” (MH 16.)

Biologiseen isäänsä William ei ole pitänyt yhteyttä ainakaan lastensa elinaikana, kenties 

ei opiskeluaikanaankaan. Hän kuitenkin etsii itselleen isähahmoa, ja päättää tehdä 

professori Rahmista sellaisen. William näkee mentorissaan mahdollisuuden 

merkitykselliseen ihmissuhteeseen, ja haluaa tästä siksi sielunveljen, mentorin ja isän. 

”Professorin suojattina voisin kasvaa ja kukoistaa. Hän tekisi minusta sen, mitä oikeasti 

olin.” (MH 126).  Ilmeisesti biologiseen isäänsä pettynyt William uskoo toisella 

ihmisellä tosiaan olevan tällaisia voimia. Hän siirtää vastuun itsestään toisen käsiin ja 

kasaa näin odotuksia Rahmin suhteen. Kenties hän ajattelee voivansa toimia samoin 

omien lastensa suhteen, ja tehdä näistä sellaisia kuin haluaa. Toisaalta asettelu kertoo 

myös siitä, että isähahmon tehtävä olisi tukea lapsissaan sisäisesti piileviä kykyjä, mikä 

on päinvastainen ajatus edellisen kanssa. Oman onnensa tai oman kehityksensä 

rakentaminen muiden ihmisten varaan on kuitenkin aina vaarallista. Muiden ihmisten 

hyväksynnän hakeminen on kuitenkin ihmiselle luontaista, ja William nojautuu 

nimenomaan siihen.

Rahm kuitenkin pettää kerta toisensa jälkeen suojattinsa. Hän evää Williamilta 

mahdollisuuden tehdä omaa tutkimustaan samalla, kun nuori mies toimii hänen 

tutkimusapulaisenaan. Aitososiaaliset lajit on siis unohdettava ja keskityttävä 

professorin tutkimuskohteeseen. Kun Rahm päättää pitää luennon kyläläisille ja pyytää 

apulaistaan myös esiintymään, William näkee tässä tilaisuuden tehdä vaikutuksen 

esikuvaansa. Hän päätyy esittelemään uuden laitteen, mikroskoopin avaamia uusia 

maailmoja, ja ottaa esimerkikseen mehiläisen sukuelimet, mikä ei uskovaisessa kylässä 

50



ole hyväksytty aihe. Punasteleva William näkee Rahmin, joka pidättelee nauruaan, ja 

näkee miehessä oikean isänsä. Nauru häpeän hetkellä on jälleen nivoutunut aiempaan, 

samanlaiseen hetkeen. Vuosia myöhemmin Rahm haukkuu, silloin jo entisen, 

apulaisensa siitä, että tämä on lisääntynyt ja luopunut tieteellisen tutkimuksen 

tekemisestä. Ja kun William on pitkän sairauden jälkeen piristynyt ja esittelee yllättäen 

paikalle sattuneelle professorille kehittelemänsä mehiläispesän, Rahm paitsi kertoo 

mallin olevan jo jonkun muunkin keksimä, kutsuu Williamin työtä puuhasteluksi. 

Menneisyyden kertojassamme on suurta paloa tehdä jotain suurta. Neljännessä 

luvussaan, löydettyään Charlotten hänelle jättämän kirjan, William kertoo François 

Huberista ja tämän perheen nuorukaiselle asettamista odotuksista. ”Hänen täytyi saada 

aikaan jotakin sellaista mikä nostaisi sekä hänen nimensä että perheen nimen kaikkien 

huulille ja jättäisi heidän nimensä historiankirjoihin. François yritti parhaansa mukaan 

ilahduttaa isäänsä. ” (MH 86.) Tämä tuntuu kertovan Williamista itsestään. Hän on 

yrittänyt ilahduttaa isiään: lapsuudessaan oikeaa isäänsä, aikuisena isähahmoaan 

Rahmia.  Ja hän omaksuu Huberin elämäntehtävän: perheen nimen nostamisen kaikkien 

huulille ja perheen nimen jäämisen historiankirjoihin. Kun William johdattaa perheensä 

naiset katsomaan ensimmäistä pesää, hän ajattelee juuri niin. ”Niin että he, etenkin 

Edmund, ymmärtäisivät millainen laite elämämme muuttaisi. Se takaisi meille kunniaa, 

ja nimemme jäisi historiankirjoihin.” (MH 250.) Kun Rahm sitten onnistuneen 

pesäesittelyn jälkeen puristaa entisen apulaisensa kättä, William on onnensa kukkuloilla.

Vaikka William puhuu vain yhdestä muistostaan, hänen isänsä toiminta on varmasti 

ollut muulloinkin samanlaista. Hän ei ole välittänyt poikansa osoittamasta 

kiinnostuksesta luonnontieteisiin, ja osoittaa kaikin tavoin halveksuntansa tällaista 

toimintaa kohtaan. William jaksaa nousta synkkyydestään yhä uudelleen ja uudelleen, 

kunnes ei enää jaksa.
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3.1.2 Sokeudessa eletään nytkin: George ja vanhemmat

William ei ole puhunut suvustaan omalla aikatasollaan, vain maininnut isänsä. George 

hoitaa mehiläistarhaa, joka on ollut hänen suvullaan jo vuosia. Ja miehet ovat samaa 

sukua. Williamin aikatason lopussa Charlotte lähtee hänen luotaan alakertaan hoitamaan 

vauvaa. On pääteltävissä, että vauva on Edmundin ja Albertan äpärä, ja George kertoo 

Charlotten matkanneen Atlantin yli tämän lapsen, pojan, kanssa. Ja hän on tuonut 

mukanaan Savagen standardipesän piirustukset. George kantaa sukunsa mainetta ja 

historiaa ainakin jo noin 150 vuoden edestä. Suvun perinteet näkyvät erityisesti 

Williamin kehittelemässä pesässä, joka on käytössä Georgellakin. Hän muistaa mitat 

ulkoa, ja Emma on nostanut Charlotten tuomat piirustukset seinälle kehyksiin. Vaimo on 

myös kajonnut suvun pesien ulkonäköön, ja maalannut ne pastellinsävyiksi. ”Isäni oli 

aina maalannut ne vain valkoisiksi, samoin hänen isänsä ja isoisänsä ennen sitä. Heillä 

oli tapana sanoa, että sisältö ratkaisi – tärkeintä oli se, millaista pesän sisällä oli.” (MH 

54.) 

George on neljästä veljeksestä vanhin. Hän kertoo olleensa ”eräänlainen isän korvike 

kuusivuotiaasta lähtien. Olin aina ollut iloinen siitä, että Tom oli ainokainen.” (MH 

200.) Oletan, että tämä viittaus isän korvikkeena olemisesta viittaa siihen, että veljesten 

oikea isä on tehnyt paljon töitä tai ollut muusta syystä paljon poissa, ja George on ollut 

poikanelikon vanhimpana johtaja, nuoremmilleen lähin samaistuttava mies. Tässäkin on 

paljon kannettavaa, oma painonsa lapselle. On mahdollista, että Tom ei ole saanut 

sisaruksia, koska George on halunnut säästää poikansa vastaavalta asetelmalta. Siihen 

viittaa hänen ilonsa Tomin ainoan lapsen asemasta. Sitä mahdollisuutta, että Tomin 

elämä sisarusten kanssa olisi ollut erilaista kuin Georgen lapsuus, ei edes ajatella. 

George tuntuu edustavan hyvin ”business as usual”- ajattelua, eli sitä, että kaikki jatkuu 

ikuisesti kuten ennenkin, eikä sellaisia asioita kuin luonnonvarojen  väheneminen tai 

ilmaston muuttuminen, tarvitset ottaa huomioon.

Naapurissa asuva Gareth Green on ollut Georgen tuttava, jopa ystävä, kouluajoista 

lähtien. Garethilla ei juuri ollut ollut ystäviä, ja Georgen äiti oli patistanut poikansa 

yksinäisemmän lapsen kaveriksi. Vieraillessaan Savageilla Gareth on tutustunut myös 

mehiläisiin. ”Isäni vei meidät katsomaan mehiläisiä. Gareth kyseli ja uteli. Hän oli 
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paljon kiinnostuneempi kuin minä olin koskaan ollut, tai ainakin sellaisen vaikutelman 

hänestä sai.” (MH 119.) Kiinnostus oli ajan kuluessa kasvanut, ja yksinäinen poika 

menestynyt mehiläistarhaajana. Tästä kuvauksesta saa käsityksen, ettei George ole ollut 

kiinnostunut sukutilan jatkamisesta. Useimmiten vanhin lapsi jatkaa vanhempiensa 

tilanpitoa, ja niin taisi käydä tässäkin tapauksessa. Varsinaista painostusta ei Georgen 

kertomasta käy ilmi. 

Williamiin verrattuna George kertoo paljon enemmän vanhemmistaan. Georgen ja 

hänen isänsä välisestä luottamuksesta kertoo takauma, johon George viittaa kahdesti. 

Hänen ollessaan kahdeksan, äiti oli tuonut Georgelle hienon leluauton. Sen oli ollut 

tarkoitus olla lepyttelylahja siitä, että vanhimman pojan osa vanhempien huomiosta oli 

taas vähenemässä uuden veljen muodossa. Tohkeissaan lelusta George oli lähtenyt ulos, 

ja juossut niitylle autonsa kanssa, näyttämään sitä isälleen. Isä oli ollut hoitamassa 

mehiläispesää, ja George oli tajunnut vaaran liian myöhään. Mehiläisten pistoista 

johtuva kuume oli pitänyt lapsen päiväkausia sängyssä. Tämän hän kertoo omassa 

luvussaan 16. Vasta toiseksi viimeisessä luvussaan, Georgen luvussa 21, mies viittaa 

tähän uudelleen. Selviää, että Georgen isä oli nostanut poikansa syliinsä ja juossut 

tämän kanssa jokeen, kun poika oli innoissaan juossut avonaiselle mehiläispesälle. Isä 

oli pelastanut poikansa. Sellainen lujittaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, 

korostaa vanhemman varjelevaa suhdetta lapseen ja tukee lapsen uskoa vanhempiensa 

kaikkivoipaisuuteen.

Georgen aikatasolla korostuvat perinteet ja niiden tärkeys. Asiat on tehty sukupolvien 

ajan samalla tavalla, eikä muutosten tekemiselle nähdä mitään syytä. Mehiläistarhaajaa 

ajaa eteenpäin lähinnä se, että hänen pojallaan olisi samat edellytykset menestyä kuin 

hänellä itsellään, samassa työssä. Hänen yrityksensä sitoa Tom tilaan tuntuvat 

epäonnistuvan. Georgen on vaikea asennoitua siihen, että hän olisi väärissä, eikä 

sukutilan jatkaminen kannattaisikaan. Mehiläiskato pakottaa hänet puntaroimaan asiaa 

uudelleen. 
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3.1.3 Sokeus läsnä tulevaisuudessakin: Tao ja vanhemmat

Tulevaisuuden aikatason kertojan, Taon, vanhemmat ovat työskennelleet 

hedelmätarhoilla samoin kuin hänkin nyt työskentelee. Lapsena hän on kuitenkin 

halunnut jotain aivan muuta, ja hänellä on ollut edellytyksiä muuhunkin ammattiin kuin 

pölyttäjäksi. Tao on ollut tiedonjanoinen lapsi, ja opettajat ovat tukeneet häntä. Se on 

kuitenkin tehnyt hänestä myös erilaisen kuin muista lapsista, eivätkä Taon vanhemmat 

ole arvostaneet tyttärensä erityispiirrettä. He ovat olleet kiinnostuneempia 

tavallisemmista asioista, siitä onko tytöllä ystäviä tai onko hän hyvä liikunnassa. 

Ainoastaan punainen huivi, kunnianosoitus tyttären opintomenestyksestä, saa heidät 

hymyilemään. Rehtori on tukenut Taoa siinä, että tämän pitäisi päästä opiskelemaan, 

mutta koulut olivat kaukana ja maksoivat. 

Puhuin vanhempieni kanssa mutta en päässyt alkua pidemmälle, he hätääntyivät, 
katsoivat minua kuin vierasta olentoa, jota he eivät ymmärtäneet ja josta he eivät 
edes pitäneet. Rehtorikin yritti puhua heidän kanssaan, mutta en koskaan saanut 
tietää, mitä hän sanoi. Sillä ei ollut muuta seurausta kuin se, että vanhempani 
olivat entistä päättäväisempiä. Heillä ei ollut rahaa, eivätkä he myöskään olleet 
halukkaita säästämään. 

   Heidän mielestään minun täytyi sopeutua, minun täytyi rauhoittua ja luopua 
”hölmöistä unelmistani”. En vain pystynyt. Sellainen ihminen olin. Sellainen 
ihminen tulisin aina olemaan. (MH 37.)

Vanhemmilta ei siis heru tukea, he haluavat tyttärensä olevan samanlainen kuin 

muutkin. Tyttären tiedonjano näyttäytyy heille hölmönä unelmana, kenties siksi etteivät 

he pysty ymmärtämään Taon ajatusmaailmaa. Tyttärelle pitäisi riittää se mikä 

vanhemmillekin, ja ehkä he myös haluavat pitää tyttären lähellään. Tao joutuu 

tyytymään siihen mitä kotiseudulla on tarjolla: pölyttämään. Se työ vie hänen isänsä jo 

vähän yli viisikymppisenä, kun tämä saa tikun käteensä ja haava tulehtuu. Taon äiti 

kuolee vähän myöhemmin keuhkokuumeeseen. Isän kuolema on ilmeisesti ollut sekä 

Taolle että äidille helpohko hyväksyä, mutta tytär kokee syyllisyyttä äitinsä kuolemasta. 

Äiti oli jäänyt yksin isän kuoltua ja ollut optimistinen tulevaisuudesta. Hänen vointinsa 

oli kuitenkin huonontunut, ja keuhkokuume oli ollut viimeinen takaisku. Kun Tao oli 

mennyt häntä katsomaan, asunto oli ollut tyhjä. Viranomaiset olivat tyynnytelleet 

tytärtä, ja kertoneet äidin päässeen hoitokotiin. Pätkivä video ja työvelvoite olivat 

rauhoittaneet ja sitoneet Taon kotipaikkakunnalle, ja äidin poismenosta oli tiedotettu 

muutamaa viikkoa myöhemmin. Tytär tuntee kuitenkin syyllisyyttä siitä, ettei ole ollut 

äitinsä tukena tämän viimeisinä päivinä, ja tämän äkillinen lähtö kalvaa häntä myös. 
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Äidin poismenon vuosipäivä osuu päivään ennen Wei-Wenin katoamista, ja näin hänelle 

kaksi tärkeää ihmistä kietoutuvat toisiinsa.

Jäätyään itse vaille haluamaansa koulutusta, Tao haluaa suoda sen lapselleen. Hän ei ota 

huomioon sitä, mihin pojalla on taipumuksia, vaan tekee kuten omat vanhempansa, ja 

ajaa lastaan haluamalleen tielle. Syyllisyys äidin katoamisesta, hyvästijättöjen 

puuttumisesta, kytkeytyy Wei-Wenin katoamiseen, ja ajaa nuoren naisen epätoivoiselle 

etsintäretkelle. Sisimmissään hän todennäköisesti ymmärtää jo lähtiessään, että etsii 

kuolleita. Löytäessään hylättyjä, sairaita vanhuksia suurkaupungin sairaalasta, hänen 

syyllisyytensä kasvaa entisestään. Hän pitää todennäköisenä sitä, että hänenkin äitinsä 

on näin hylätty kuolemaan. 

Epätoivoinen retki tuottaa lopulta tulosta, vaikkakaan ei halutunlaista. Löytäessään 

poikansa Tao löytää myös ainakin osittaisen rauhan itselleen, ja uuden suunnan 

itselleen. Taon vanhempien tukahduttama tiedonjano Taossa herää uudelleen, ja se 

tiedonjano näyttää pelastavan uudelleen löydetyt mehiläiset. 

3.2 Vanhempien sokeus lapsiaan kohtaan

Olen ajatellut tässä sokeuden olevan sitä, miten emme näe lähimmäisissämme heidän 

potentiaaliaan tai kykyjään. Kuvittelemme näkevämme ja ymmärtävämme, mutta 

olemme sokeita todellisuudelle. Kun katsomme tai ajattelemme muita ihmisiä, näemme 

heidät aina omien lähtökohtiemme, kokemustemme ja oletustemme läpi. Se, mitä 

olemme oppineet ja kokeneet, vaikuttaa siihen, kuinka arvokkaiksi koemme vaikkapa 

lääkärin, bussikuskin tai siivoojan. Yhtä lailla arvotamme eri tavoin muiden valinnat: 

ovatko he kouluttautuneet, työttömiä, lisääntyneet tai rikastuneet perinnön kautta. 

Käsittelen kertojien ja heidän lastensa suhdetta tässä luvussa. Nostan esiin fokalisaation 

kahden fasetin, psykologian ja ideologian, kautta syitä kertojien tekoihin ja ajatuksiin.
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3.2.1 Sokea vanhempi: William

Menneisyyden aikatasolla, 1800-luvulla, pojat olivat tyttöjä tärkeämpiä. He jatkoivat 

sukua, opiskelivat ja elättivät perheen. Williamin nykylukijalle hyvin epätasa-arvoinen 

selittyy hänen aikansa arvoilla. Perheen vanhin lapsi ja ainoa poika, Edmund, ollaan 

lähettämässä opiskelemaan, ja opiskelua varten perhe on säästänyt rahaa. Pojan on 

määrä seurata isänsä jalanjälkiä, eikä William salaa ylpeyttään lapsestaan. Hän on myös 

kasannut pojalleen odotuksia ja vaatimuksia jo tämän syntymästä lähtien, samaan 

tapaan kuin professori Rahmille, vaatimuksia siitä että nämä ihmiset tekisivät 

Williamista jotain: ”[…] ajattelin, että sinun tähtesi minusta tulisi jotakin muuta, 

minusta tulisi jotakin muuta, jotakin aivan muuta kuin sitä, mitä isäni oli ollut minulle.” 

(MH 18.) Williamin tiedot ovat hänen ajalleen tyypillisiä vain oppineelle miehelle, ja 

tätä samaa hän haluaa myös pojalleen.

Kun William sitten makaa sairasvuoteessaan, hän toivoo poikansa tulevan: ”[…] ehkä 

hän pystyisi rohkaisemaan minua, antamaan minulle voimia nousta, päästä ylös 

vuoteesta.” (MH 17.) Ja kun Edmund sitten tulee, isä on ikionnellinen. Hän huomioi 

poikansa kasvaneen, tämän olevan komea ja tyylikkäästi pukeutunut. Selviää, että 

Edmund on tullut pyytämään isäänsä nousemaan, ja William arvelee vaimonsa 

laittaneen pojan asialle. Koska Thilda ja Edmund ovat läheisiä, William aavistelee usein 

äidin olevan poikansa tekojen moottorina. William haluaisi poikansa jäävän, mutta 

Edmund on sellaiseen haluton. Poika välttelee keskustelua opiskelusta, ja puhe kääntyy 

inspiraatioon. Edmund tarvitsee inspiraatiota opiskeluun, William intohimoa 

noustakseen ylös. Tämä tuntuu muodostuvan miesten väliseksi siteeksi, vaikka 

myöhemmin ilmenee, että Williamin intohimo tarkoittaa tieteellistä tutkimusta, 

Edmundille sama tarkoittaa pelehtimistä. 

Tyttäriään William kuvailee ja havainnoi eri tavalla. Ensinnäkin nämä ovat isänsä 

mielestä syy alakuloon ja masennukseen. Tytöt ovat isänsä mukaan äänillään, 

metelöinnillään ja tarpeillaan ajaneet isänsä siemenkauppiaaksi, pois tieteellisen 

tutkimuksen ääreltä. Aivan kuin Edmund ei tarvitsisi yhtä lailla ruokaa ja vaatteita, sekä 

opiskelurahoja. Tyttäriä William kuvailee pikkuvanhoiksi, ääniä vihloviksi, kaksosia 

tyhmiksi. Siinä missä Edmund on pukeutunut tyylikkäästi, tytärten vaatteet ovat 
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paikattuja, puhki kulutettuja. Mutta miten tyttäret edes voisivat itse hankkia vaatteensa? 

William esittää useita syitä sille, miksi hän on joutunut vuoteenomaksi. Nämä 

uskomukset lujittavat hänen omaa uskoaan itseensä, vierittävät syyn pois hänen omalta 

kontoltaan. Williamille ominaista on myös tehdä olettamuksia muiden ihmisten tekojen 

syistä, ja niiden valossa muut ihmiset ovat tyhmiä tai haluavat muille pahaa.

 

Vaikka Edmund on kaivattu ja odotettu isänsä vuoteen ääreen, hän ei sinne siis ole 

tullut, edellä mainittua kertaa lukuun ottamatta. Vuoteen äärellä on kuitenkin usein 

tytöistä vanhin, Charlotte, lukemassa itsekseen. Tämä ei kuitenkaan ilahduta Williamia, 

jonka mielestä tytär voisi käyttää aikansa paremminkin.  ”Hän oli yhtä sidoksissa 

kirjoihin kuin minä olin sidoksissa vuoteeseen, vaikka hänen olisi pitänyt olla 

viisaampi. Kirjaviisaus oli hänen osaltaan hukkaan heitettyä, hänellä ei kuitenkaan ollut 

tietämykselleen käyttöä yksinkertaisesti siksi että hän oli tyttö, ei poika.” (MH 47). 

Tyttären ei siis pitäisi lukea, koska tieto menee hänessä hukkaan. William ei näe, mikä 

on hänen tyttärelleen luontaista: tiedonhalu. Tytär kuitenkin pysyy sängyn vieressä 

sitkeästi ja on huolissaan isästään ja tämän sielusta, sillä erään kerran hän kysyy, onko 

Jumala hylännyt isän. Tämä kysymys mykistää miehen, eikä Charlotte saa vastausta. 

Siinä missä tytär on huolissaan isänsä hengellisestä hyvinvoinnista, Edmund ja Thilda 

huolehtivat isästään ja puolisostaan rahan vuoksi. 

Ylös nousemiseen ja intohimon löytämiseen vaaditaan lopulta työpöydälle jätetty kirja. 

Ajatus, että Edmund olisi jättänyt sen isälleen, saa Williamin innostumaan, ja pian mies 

jo suunnittelee mehiläispesän mallia. Poika ei kuitenkaan osoita mielenkiintoa isänsä 

työtä kohtaan, eikä enää tule käymään. Sen sijaan Charlottesta tulee Williamin 

tutkimusavustaja. Miehen on vaikea myöntää, että tytär on etevä, kenties vallitsevan 

ajatusmaailman vuoksi. Charlottessa William näkee itsensä, muttei osaa käsitellä asiaa. 

Heidän ajatusmaailmansa tuntuvat sopivan hyvin yhteen, ja takaiskuista huolimatta 

Savagen standardipesä valmistuu. On selvää, että siihen oleellisena syynä on tyttären 

läsnäolo ja tukeminen, vaikkei William sitä osaakaan sanoittaa. ”Sen jälkeen kun 

olimme metsässä, olimme tehneet kaiken yhdessä, hänen tyyneytensä tarttui minuun, 

hänen innokkuudestaan tuli omaani.” (MH 342.)
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William oli päätynyt metsään sen jälkeen, kun Rahm oli valistanut ensimmäisen 

pesämallin olevan kopio, ja William nähtyä Edmundin pelehtimässä Albertan, Thildan 

siskontytön, kanssa. Isä pitää pitkiin kiinni pojastaan ja ihanteesta, jonka on tästä luonut. 

Hyvin hitaasti hän on havahtunut näkemään, ettei Edmundilla ole haluja oppia eikä 

seurata isänsä toivomaa polkua. Isän ja pojan yhteenotto Edmundin huoneen ovella on 

merkittävä kohtaus, sillä siinä nousevat esiin Williamin ideologian ja Edmundin 

ideologian yhteentörmäys. Varmana siitä, että Edmund haluaa osallistua isänsä 

tutkimukseen, William on mennyt poikansa ovelle. Keskellä päivää unilta herätetty 

Edmund ei halua lähteä, mitä William ei hyväksy. Hän luottaa arvovaltaansa, siihen että 

perheen päätä ja isää totellaan aina, ja yrittää määrätä poikansa lähtemään ulos 

olkipesän luo. Edmund osoittaa heti, ettei isällä ole määräysvaltaa häneen. Lapsena 

paljon selkäänsä saanut poika kysyykin, saako hän jälleen vyöstä ellei lähde isänsä 

mukaan, ja tällaisen kurituksen hyväksynyt William hämmästyy. Selkäsauna on hänen 

maailmassaan aivan hyväksyttävä tapa kasvattaa lasta. Thilda tulee erottamaan miehiä, 

ja koittaa lähettää Edmundin nukkumaan. Kun William ihmettelee pojan jatkuvaa 

nukkumista, poika sivaltaa jälleen. Tämä muistuttaa isänsä maanneen kuukausia 

sängyssä. Miten se siis eroaa siitä, että Edmundkin nukkuu paljon? Kun Edmund on 

mennyt, William löytää selityksen poikansa käytökselle itsestään. Hän ajattelee oman 

sairautensa siirtyneen poikaan. Tällaisia selityksiä, joilla musta selitetään valkeaksi, 

William viljelee alituiseen. Yleensä ne korottavat häntä itseään tai Edmundia, eikä 

mikään ole koskaan heidän omaa syytään.

 

Kun Savagen standardipesä on valmis, William lähestyy Dzierzonia. Tämän tutkijan 

pesän hän oli aiemmin tehnyt, ja nyt William kirjoittaa miehelle ylimielisen kirjeen. Hän 

korottaa itsensä toista miestä taitavammaksi, ja esittää Charlotten oivallukset ominaan. 

Maailmassa, jossa naisen arvo on miestä vähäisempi eivätkä naiset näyttäytyneet 

tieteentekijöinä, tämä on jopa ymmärrettävää. Standardipesän esittely on Williamille 

moninkertainen voitto: pesä on saanut paljon huomiota, ja Rahmkin on päässyt paikalle. 

Edmundin katseen alla mentori ja aktori puristavat kättä. Kun Dzierzonin kirje saapuu 

pesän esittelypäivän iltana, Williamin maailmaa murenee jälleen. Hän saa tietää 

rakentaneensa jälleen kopion. Hänen seuranaan ei ole Thilda, ei Edmund, vaan 

Charlotte. Jälleen tytär tukee isäänsä, ja kiittää tätä. Charlotte tiedostaa olevansa 

erityislaatuisessa asemassa saatuaan olla isänsä tutkimuksessa mukana, toisin kuin 

naiset yleensä. Kaiken menettänyt isä näkee viimein tyttärensä arvon.
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3.2.2 Sokea vanhempi: George

Nykyisyyden aikatasossa George murehtii poikansa tulevaisuutta. Kuten William, myös 

George on päättänyt etukäteen mikä on lapselle parhaaksi. Pojan tulevaisuus on jo 

valmiiksi suunniteltu, isä haluaa tämän seuraavan perheen perinteitä ja ottavan sukutilan 

haltuunsa. Suunnitelmaan on kuulunut pojan lähettäminen opiskelemaan. ”Hänen oli 

tarkoitus opiskella taloustiedettä ja markkinointia, sen sellaista, valmistella tilaa 

tulevaisuutta varten. Laajentaa, nykyaikaistaa, tehostaa. Laatia ehkä kunnon kotisivut. 

Sellaisia asioita hänen piti opiskella.” (MH 58.) Ensimmäisellä lomallaan Tom, Georgen 

ja Emman ainoa lapsi, yllättäen kertoo aivan toisenlaisista tulevaisuudensuunnitelmista: 

hän haluaa kirjoittaa, ja hänen englanninopettajansa tukee häntä siinä. Myös Tomin 

päätös lopettaa lihansyönti on asia, joka ei sovi Georgen ajatusmaailmaan. Vaikuttaa 

siltä, että isä tuntee poikansa valintojen uhmaavan häntä.

Sekä Edmund että Tom ovat iässä, jossa lapsi alkaa erkaantumaan vanhemmistaan ja 

alkaa muodostaa omaa ajatusmaailmaa, itseään. Ideologioiden yhteentörmäys on silloin 

väistämätöntä. Georgen on hyvin vaikea hyväksyä sitä, että hänen suunnittelemansa 

tulevaisuus eroaa Tomin tulevaisuudesta. Isä ja poika ottavat useasti yhteen, viimeisen 

kerran heidän ollessa yhteisellä pölytysmatkalla.

Mehiläisten siirtäminen pölytyksen vuoksi arveluttaa Georgea, mutta hän tekee kuten 

naapurinsa Garethkin, ja lähtee useiden pesien kanssa toiseen osavaltioon. Pölytys on 

suurempi bisnes kuin hunajan myynti, ja George näkee toiminnan välttämättömäksi, 

vaikka negatiiviset vaikutukset ovat tiedossa. Kun matkalle mukaan saatu Tom sitten 

arvostelee isänsä toimintaa, George räjähtää. Aiemmin, puhuessaan Garethin 

vastaavasta bisneksestä, George on miettinyt pölytysreissujen negatiivisia vaikutuksia 

mehiläisiin. Nyt, kun Tom tuo saman asian esiin, isä ei kestä poikansa sanoja. Tilanne 

on hieman samanlainen kuin Charlotten huomauttaessa Williamille havaintojen 

tekemisen tärkeydestä, ja William ajatteli kuulevansa omat sanansa tyttärensä suusta. 

Mutta tässä tapauksessa tilanne on paljon pahempi, räjähtävä. George suhtautuu 
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ylimielisesti Tomiin eikä edes suostu puhumaan tämän kanssa asiallisesti. ”Noin vakava 

ja noin nuori. Se oli liikaa. Suorastaan naurettavaa. Minua alkoi huvittaa. Suupieleni 

kääntyivät virnistykseen, kurkustani pääsi rykäisy, mutta naurusta ei tullut niin aito kuin 

olin odottanut.” (MH 248.) Epävarmuus esiintyy usein röyhkeytenä ja ylimielisyytenä, 

joista Georgen toiminta ehdottomasti kertovat.

Pölytysmatkalla paljastuu myös seikka, jonka epäilen olevan syy isän ja pojan 

huonoihin väleihin. Paikka, johon Georgen mehiläiset viedään, on isälle ja pojalle tuttu 

vuosien takaa, heidän ainoan aiemman yhteisen pölytysmatkansa määränpää. Silloin he 

olivat yöpyneet teltassa pesien lähellä, Tom oli ollut ehkä kymmenvuotias. Mukavan 

illan jälkeen oli käyty nukkumaan, ja paikalle oli tullut karhu. Vaikka isä ja poika eivät 

olleet nähneet tunkeilijaa, he olivat kuulleet sen äänet ja nähneet jäljistä totuuden. Tom 

oli lähtenyt seuraavana aamuna bussilla kotiin, ja on selvää, että hänen luottamuksensa 

isäänsä kohtaan oli järkkynyt. Tämän tapahtuman rinnalla mietin Georgen omaa 

kokemusta lapsuudesta, mehiläisten hyökkäystä. Hänen isänsä oli pelastanut hänet, 

mutta omalle pojalleen hän ei ole ollut samanlainen sankari ja suojelija.

Tällä kertaa karhu vierailee jälleen pesillä, mutta George ja Tom ovat majoittuneet 

motelliin. Tom on kuitenkin järkyttynyt keräillessään pesien osia, ja isä on valehdellut 

hänelle. Tom oli aiemmin kysynyt, liikkuiko alueella edelleen karhuja, ja George oli 

väittänyt ettei niitä ollut. Perusturvallisuuden järkkyminen ja valehtelu ovat omiaan 

huonontamaan vanhempien ja lasten välejä. Selvästi Tomin usko vanhempien, etenkin 

isän, kaikkivoipaisuuteen on murentunut, ja Georgen on vaikea käsitellä aikuistuvan 

poikansa antamaa kritiikkiä. Hänelle on sopinut isän rooli, jossa hän on saanut olla 

poikansa sankari ja esikuva, mutta uusi rooli, jossa hän on samalla tasolla kuin lapsensa, 

kritisoitava, ei Georgelle sovi. Isän ja pojan viimeisen yhteenoton jälkeen Tom lähtee, jo 

aiemmin sovitun mukaan, takaisin opiskelupaikkaansa. Kun Tom poistuu yhteenoton 

kuumentamasta tilanteesta kävelylle, George ei enää naura hänelle. ”Siitä 

motellihuoneen naarmuisesta ovesta käveli ulos koko suunnitelmani.” (MH 249.) On 

hämmentävää, miten George sekä kaipaa poikaansa, tämän seuraa ja läsnäoloa. Hän ei 

kuitenkaan osaa olla piikittelemättä ja ajautumatta vastakkain Tomin kanssa, kun tämä 

on läsnä. Tietenkin Tom on eri sukupolvea kuin isänsä, ja heidän ideologiansa ovat siksi 

erilaiset. Vaikuttaa siltä, että vastakkaisille ideologioille ei ainakaan tässä vaiheessa ole 

60



vielä tilaa toistensa lähellä. Toisaalta kyseessä voi olla myös jonkinlainen valtataistelu, 

ainakin Georgen mielestä.

Tilanne kuitenkin muuttuu nopeasti mehiläiskadon saavutettua Autumn Hillin 

sukutarhan. Kaiken menettänyt, viimeisillä taistelutahtonsa rippeillä käyvä George 

toivoo poikansa saapuvan avukseen, muttei ota tähän yhteyttä, ei vaikka Emmakin 

kehottaa häntä tekemään niin. Viimeisimmän yhteenoton muisto ehkä estää miestä 

tarttumaan puhelimeen. Tom kuitenkin saapuu tilalle, ainakin näennäisesti äitinsä 

syntymäpäivän vuoksi. Kun George kuulee poikansa äänen, hän saa jo siitä uutta puhtia.

Aikuisen miehen ääni. Ensin en tajunnut, kuka siellä oli. Sitten ymmärsin, että 
se oli hän. Sellainenhan hänen äänensä oli nyt.
   Pinkaisin pihan poikki. Hän oli tullut! Emma oli varmaankin kertonut 
tilanteestamme. Tiettävästi he puhuivat keskenään jatkuvasti, ja sitten hän oli 
tullut auttamaan! Hänen kanssaan kaikki olisi helpompaa. Hänen kanssaan 
selviäisin kaikesta. Voisin veistää 20 tuntia vuorokaudessa. Tehdä enemmän töitä 
enemmän kuin koskaan ennen.” (MH 355.)

Georgen pojastaan saama into ja energia muistuttavat kovasti Williamin uhoa ja puhtia, 

jonka tämä puolestaan ammensi omasta pojastaan. Näiden isien jaksaminen tuntuu 

olevan sidottu heidän poikiinsa, tai siihen mitä he toivovat voivansa heidän kanssaan 

tehdä, tai saavuttaa heidän avullaan. Georgen into ja asenne nimittäin muuttuu heti, kun 

hän kuulee poikansa ja vaimonsa puhuvan innokkaasti Tomin kesätyöstä toimittajana. 

Poika ei siis ole vieläkään suuntautunut isänsä toiveiden mukaisesti sukutilan 

kehittämiseen, vaan haaveilee edelleen kirjoittamisesta. Tämän perusteella Tomin arvo 

isälleen ei ole Tomissa itsessään, Tomin ominaisarvossa. Vasta sitten, kun Tom toimii 

Georgen kanssa George toiveiden mukaisesti, Tom saavuttaa arvon Georgen silmissä. 

Tomin saapuminen on ollut Georgen toiveena, mutta nyt kun hän on tullut, George 

epäilee tämän motiiveja. Hän vastaa pisteliäästi poikansa keskustelun aloitukseen 

mehiläiskadosta: ”Toimittaja on näköjään tullut kylään. Aiotko kirjoittaa tästä 

lehtijutun?” (MH 358.) Olettamus siitä, että poika on tullut kotiin vain tehdäkseen siitä 

jutun, on Georgelle ominaista olettamusten tekemistä. Siinä hän muistuttaa kovasti 

edesmennyttä sukulaistaan Williamia, joka oletti miltei aina läheistensä ajattelevan 

hänestä negatiivisesti. Isä ja poika ovat siis jälleen törmäyskurssilla. Tom ei kuitenkaan 

anna isänsä kiukuttelun ja töykeyden ajaa itseään pois, sillä hän haluaa auttaa 
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kotitilallaan. Lopulta George päätyy veistämään mehiläispesiä poikansa kanssa. 

Työskennellessä he rauhoittuvat, löytävät yhteisen sävelen. Isän ja pojan keskustellessa 

mehiläiskadosta, George hämmentyy poikansa tiedoista. ”Nielaisin. Mistä tämä oli 

peräisin? Tämä valveutuneisuus? Hän ei ollut koskaan ennen ollut sellainen. Yhtäkkiä 

tunsin, miten ylpeä olin hänestä, minun oli pakko katsoa häntä, mutta hän vain katseli 

kahvikuppiaan.” (MH 369.) Tälläkään kertaa George ei sano mitään ääneen, eikä siis 

kerro Tomille olevansa tästä ylpeä. Hänen on helpompi tehdä työtä käsillään, ja ehkä se 

osin erottaakin isän ja pojan. Tom puhuu ja kirjoittaa, George tekee. Mehiläistarhan 

tilanteesta johtuva toivottomuus väistyy Georgen mielestä, kunnes Tom yllättäen lähtee 

takaisin toimittajan töihinsä. 

Uupumus saavuttaa sen jälkeen Georgen uudelleen, ja kaikki toivo tuntuu menneen, 

viimeisetkin rippuset Tomin mukana. Tehdessään töitä niityllä pesien lomassa, hän 

luovuttaa. Yksi mehiläispesistä koituu hänen väsyneen raivonsa kohteeksi, ja pesänsä 

menettäneet mehiläiset ympäröivät Georgen, joka aikoo riisua suojavarusteensa. Mutta 

silloin Tom jälleen palaa, pysyvästi. Tällä kertaa isä ei pelasta Georgea mehiläisten 

pistoilta, vaan poika. Miesten työskentely rinnakkain rauhoittaa isän, hänen lapsensa 

läsnäolo riittää hänelle. ”Työskentelin rauhallisin, luottavaisin käsin. Kuten hän. Hänen 

rinnallaan. Samaa tahtia kuin hän.” (MH 424.) Samanlaista rauhaa, luottavaisuutta, oli 

nauttinut myös William Charlotten rinnalla. ”Charlotte oli rinnallani koko ajan. Sen 

jälkeen kun olimme metsässä, olimme tehneet kaiken yhdessä, hänen tyyneytensä tarttui 

minuun, hänen innokkuudestaan tuli omaani.” (MH 342.) Sekä William että George 

löytävät rauhan lastensa kanssa työskennellessään, heidän tehdessään töitä yhteisen 

päämäärän hyväksi. Yhteinen tavoite tuntuu häivyttävän niin ideologiset erot (George ja 

Tom, nykyisyyden aikataso) kuin yhteiskunnalliset normit (William ja Charlotte, 

menneisyyden aikataso). Tulevaisuuden aikatasolla Tao lukee Tomin kirjoittamaa kirjaa, 

ja siitä selviää että isä ja poika olivat tehneet töitä rinnakkain viimeiseen hetkeen asti. 

He olivat siis aidosti voittaneet erimielisyytensä, ja mehiläiskadosta oli yritetty selvitä 

uusin, Tomin ehdottamin keinoin. Vaikka se ei ollut tarpeeksi mehiläisten 

pelastamiseksi, se taisi olla tarpeeksi isän ja pojan välien parantamiseksi. Tomin kirja 

kuitenkin auttaa mehiläisiä tulevaisuuden tasolla, kun Tao kieltäytyy Li Xiaran 

ehdottamasta tavasta ja antaa hänelle luettavaksi Sokean mehiläishoitajan.
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3.2.3 Sokea vanhempi: Tao

Menneisyyden ja nykyisyyden aikatasoihin Taoa sitoo vanhemmuus ja se, että hänenkin 

lapsensa on poika. Wei-Wen on ainoa lapsi kuten nykyisyyden aikatason Tomkin, mutta 

hän ehtii elää vain kolmivuotiaaksi. Tao ehtii kuitenkin asettaa pojalleen suuria 

päämääriä, ja valmentaa lastaan sellaista tulevaisuutta varten, jota nainen itse olisi 

halunnut. Tulevaisuuden aikatasolla jo kahdeksanvuotiaat pääsääntöisesti lopettavat 

koulun ja siirtyvät ulkotöihin. 

Meidän kaikkien täytyi tehdä töitä leipämme eteen, sanottiin, meidän täytyi 
tuottaa oma ruokamme. Kaikkien täytyi auttaa, jopa lasten. Kuka tarvitsee 
koulutusta kun viljavarastot ehtyvät? Kun annokset pienenevät kuukausi 
kuukaudelta? Kun illalla pitää mennä nälkäisenä nukkumaan? (MH 13 – 14.)

Lapsuus on siis kutistunut jälleen. Williamin aikatasolla kaikki eivät saaneet koulutusta, 

nyt kaikki oppivat jonkin verran jotain. Koulutus ei ole taantunut miltei kahtasataa 

vuotta, mutta taantunut joka tapauksessa. Pääasiassa tarjolla on raskasta, ulkona 

tehtävää työtä ruuan tuottamisen parissa, ja sitä tekevät myös Tao ja hänen miehensä 

Kuan. Kuan vaikuttaa tyytyväiseltä elämäänsä ja on lastenkasvatuksen suhteen eri 

linjoilla kuin vaimonsa: kun Tao haluaisi pitkän työpäivän jälkeen opettaa Wei-Wenille 

matematiikkaa, Kuan vie poikansa leikkimään. Tao haluaisi pojalleen toisenlaisen 

elämän, sellaisen joka ei kuluttaisi tätä kesken kaiken loppuun, elämän jota hän itse 

tavoitteli. Wei-Wen tuntuu kuitenkin nauttivan enemmän isänsä tarjoamista 

aktiviteeteista, eli leikkimisestä ja kuvittelemisesta. Näillä tiedoin Tao on tekemässä 

pojalleen samoin kuin hänen omat vanhempansa tyttärelleen: vaatimassa tätä 

suuntaamaan epäluonteenomaiseen tulevaisuuteen. Samalla tavalla ovat toimineet myös 

William ja George lastensa kanssa. Kun vanhempien kasvatusideologiat törmäävät, Tao 

väistää. Vaikuttaa siltä, että asiasta on keskusteltu ja väitelty ennenkin. Kuanin fyysinen 

ylivoima voittaa. Seuraavana päivänä, joka on pitkästä aikaa työläisille lomaa, pieni 

perhe lähtee neuvottelujen jälkeen piknikille. Vanhempien nokosten aikana Wei-Wen 

leikkii ja päätyy metsään, mistä Kuan löytää hänet, miltei jo kuolleena.

Wei-Wenin katoaminen sairaalasta johdattaa Taon pitkälle matkalle. Kuan tuntuu 

ymmärtävän tai aavistavan poikansa kuoleman kauan ennen vaimoaan. Puolisoiden 

välillä on jo ennen tätä ollut selvästi kitkaa, eivätkä erilaiset tavat käsitellä surua ja 
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menetystä lähennä heitä. Lisäksi Tao kantaa syyllisyyttä poikansa katoamisesta, 

mahdollisesti myös aavistamastaan kuolemasta, eikä siksi halua puhua pojasta. Pojan 

katoaminen muistuttaa Taoa hänen äitinsä katoamisesta: molemmat olivat olleet sairaita, 

ja sitten kadonneet valtion toimesta. Äitinsä kohdalla Tao on vielä voinut hyväksyä 

tämän, muttei poikansa. 

Epätoivoisella matkallaan Tao tapaa erilaisia perheitä ja ihmiskohtaloita. Hänen 

valitsemansa hotellin vastaanottovirkailija on pienen tytön äiti, läheistä ravintolaa 

pitävät isä ja poika. Näiden perheiden aikuiset ovat päättäneet jäädä kuolevaan 

kaupunkiin, eivätkä ole nähneet muuttoa muualle hyvänä vaihtoehtona. Sairaalaan 

kuolemaan jätetyt vanhukset näyttävät Taolle hänen yhteiskuntansa raadollisen puolen, 

ja häntä ahdistelevat nuoret ovat iästään huolimatta luovuttaneet. Tao esittää nuorille 

kotipaikkakunnalleen lähtemisen tavoiteltavana tulevaisuutena, vaikka hän itse halusi 

sieltä pois. Nuoret eivät tartu tilaisuuteen, toisin kuin hotellin vieressä olevan ravintolan 

isä ja poika. Taon matkan aikana hänen käsityksensä omasta kotiseudustaan ja siellä 

tarjolla olevasta työstä muuttaa muotoaan. Matka saa hänet näkemään jatkuvan työn 

ruuan parissa parempana tulevaisuutena kuin hitaan kitumisen kaupungissa. Tiedon ja 

kokemuksen myötä Taon arvot muokkautuvat.

Kun Li Xiara on haetuttanut Taon luokseen ja näyttänyt tälle kuolleen Wei-Wenin, Taon 

arvot joutuvat kritiikin kohteeksi. 

”Olet rakastanut häntä liikaa”, Xiara sanoi.
”Voiko ketään rakastaa liikaa?”
”Olit samanlainen kuin kaikki vanhemmat. Halusit antaa lapsellesi kaiken.”
”Kyllä. Halusin antaa hänelle kaiken.”
”Kaikki on liikaa.” (MH 400.)

Vanhemmat haluavat antaa lapsilleen kaiken. Sen, mitä he ovat itse halunneet itselleen 

mutta jääneet vaille, he haluavat antaa lapsilleen. Paremman työn, paremman elintason, 

paremman elämän. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi antaa tätä kaikkea lapselleen, 

eivätkä päättää siitä, mitä lapsi tulevaisuudessa haluaa. Eikä Tao enää Wei-Wenin 

kuoltua voinut antaa pojalleen mitään. Lapsille voi vain tarjota huolenpitoa, aivan kuten 

mehiläisillekin. Tämän Tao ymmärtää luettuaan uudelleen Savagen Sokean 

mehiläishoitajan, ja tämän ajatuksen Taon onnistuu välittää myös Li Xiaralle. 

Mehiläisten vapautuessa myös Tao saa vapautuksen, kun Kuan antaa entiselle 
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puolisolleen synninpäästön. Tao ei ole ollut syyllinen poikansa kuolemaan, eikä Kuan 

kanna hänelle mistään kaunaa. Tämän jälkeen Tao kokee olevansa valmis työhön, johon 

Li Xiara on hänet asettanut. Toisaalta Li Xiaran uusi suhtautuminen mehiläisiin on 

muuttunut, eikä niitä enää olla sulkemassa keinotekoiseen maailmaan. Historia ei ole 

toistamassa itseään.

Muihin kertojiin verrattuna Taon asenne muuttuu olennaisen paljon. Hän kuitenkin 

menettää lapsensa, eikä hänen siinä mielessä tarvitse itse tehdä valintaa. Kuollutta ei voi 

kouluttaa, eikä hänelle voi antaa valmiita tulevaisuudensuunnitelmia. Tao voisi 

kuitenkin kieltäytyä päästämästä irti surustaan ja omistautua sille. Sen sijaan hän ottaa 

vastaan Li Xiaran tarjoaman työn puhujana, ja antaa Wei-Wenin muiston innoitukseksi 

kansalleen, ehkä koko maailmalle. Mehiläisten vertautuessa koko Mehiläisten historian 

ajan lapsiin voidaan ajatella myös niistä luopumista, ja sitä käsittelen seuraavassa 

luvussa.

3.3 ”He ovat meillä vain lainassa”

Tämän luvun otsikko on suora lainaus Georgen aikatasosta. Sen sanoo Emma, hänen ja 

miehensä saateltua Tom takaisin bussiin tämän kevätloman päätteeksi.

”No niin”, Emma sanoi. ”Se siitä.”
”Se siitä? Mitä tarkoitat?”
”He ovat meillä vain lainassa.” Hän pyyhki kyyneleen, jonka tuuli oli irrottanut 
hänen vasemmasta silmästään.
Minun teki mieli päästää suustani jotakin sapekasta, mutta hillitsin itseni. Sen 
verran kunnioitin kyyneltä. Niinpä käännyin ja lähdin koti autoa. (MH 60.)

Pariskunta ei keskustele tästä enempää, ja jää hieman epämääräiseksi, mitä Emma 

tarkoittaa. Hänen asenteensa lastaan kohtaan on kuitenkin samankaltainen kuin 

Thildalla menneisyyden aikatasolla: Thilda ei vaadi Edmundilta mitään. William 

odottaa poikansa kiinnostuvan isänsä edellyttämistä asioista, omaksuvan isänsä 

ojentaman tulevaisuuden. Georgen vaatiessa Emmalta mielipidettä Tomin 

tulevaisuudensuunnitelmista, nainen toteaa vain haluavansa poikansa olevan onnellinen. 
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Menneisyyden ja nykyisyyden aikatasoilla kertojat ovat miehiä. He molemmat odottavat 

lastensa noudattavan isiensä tahtoa ja suunnitelmia. William haluaa poikansa 

opiskelevan, Thilda toteaa ettei Edmund ole sellaiseen valmis, eikä Edmundkaan halua 

opiskella. George haluaa poikansa opiskelevan tiettyä asiaa ja palaavan sukutilalle, 

Emma haluaa antaa pojan valita itse tulevaisuutensa, omista lähtökohdistaan ja 

mieltymyksistään käsin. Toisin kuin George, Emma ei pelkää Tomin epäonnistuvan. 

Epäonnistuminen, kuten työttömyys tai väärä opintoala, ei nimittäin ole väärin. Jokaisen 

pitää saada myös epäonnistua, ja sekin on vain yksi tapahtuma elämässä. Ainoa 

naiskertoja, tulevaisuuden aikatason Tao, haluaa yhtä lailla poikansa Wei-Wenin 

opiskelevan, kun taas hänen miehensä Kuan haluaa lapsensa voivan leikkiä ikäistensä 

tavoin. Kuten mieskertojatkin, myös Tao haluaa poikansa tavoittelevan hänen 

määrittelemäänsä tulevaisuutta. Wei-Wen ei kuitenkaan saa minkäänlaista tulevaisuutta 

kuolemansa vuoksi. Toki hänen muistonsa elää, ja Tao päättää Li Xiaran ehdotukseen 

tarttuessaan siitä, millainen muisto siitä muodostuu.

Kuollut tai poissaoleva lapsi eroaa tulevaisuuden aikatasossa oleellisesti muiden 

aikatasojen asetelmasta. Williamin lapset ovat iältään noin kuusivuotiaasta 

seitsemäntoistavuotiaaseen, Georgen Tom noin seitsemäntoista. Wei-Wen on 

kuollessaan vain kolmivuotias. Jotta hän olisi saanut paremman tulevaisuuden kuin 

vanhempansa, äiti on jo aloittanut poikansa älyn kehittämisen ja opettaa tätä laskemaan. 

Tao olisi itse halunnut opiskella ja hänellä on ollut edellytyksiäkin sille, mutta hänen 

vanhempansa eivät olleet halunneet edes keskustella tästä mahdollisuudesta. Wei-Wenin 

ikäisenä Tao oli oppinut lukemaan, ja hän tuntuu olettavan poikansa pystyvän samaan. 

Hän halusi poikansa pääsevän kouluun, jotta tämä pääsisi johtajaksi ja sisätöihin, pois 

pelloilta. Pojan katoaminen on Taolle uusi menetys, samanlainen kuin hänen äitinsä 

katoaminen. Pojastaan hän ei ole valmis luopumaan yhtä helposti, ja lähtee osin 

kokemansa syyllisyyden vuoksi etsimään Wei-Weniä. Alitajuisesti hän on ehkä jo 

tajunnut etsivänsä ruumista, mutta asian hyväksyminen ei vielä ole mahdollista. 

Syyllisyys pakottaa Taon pakenemaan Kuania, jonka Tao näkee mahdollisena 

syyllistäjänä, ja etsimään vastauksia.

Tulevaisuudessakin vanhemmat edelleen suunnittelevat etukäteen lastensa tulevaisuutta. 

Etsiessään Wei-Weniä Tao tuntuu kuitenkin muuttuvan. Hänen muutokseensa 
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vaikuttavat niin hänen tekemänsä etsintämatka, hänen näkemänsä ihmiskohtalot kuin 

hänen löytämänsä tietokin. Lähtiessään takaisin kotiseudulleen Tao vie mukanaan myös 

hotellinsa vieressä olevan ravintolan perheen, isän ja pojan. Heille ei ollut enää mitään 

kuolevassa kaupungissa, mutta viljelypalstoilla kaikille oli tarjolla työtä ja ruokaa. 

Lisäksi Tao löytää kokonaisen kappaleen Savagen teoksesta Sokea mehiläishoitaja. Hän 

on lukenut saman kirjan jo lapsena, mutta kyseinen kappale on ollut repaleinen ja 

epätäydellinen. Tao on muistellut lapsena lukemaansa heti aikatasonsa alussa: ”[…] piti 

toimia vaistoa uhmaten ja tietoon nojaten, sillä jotta voisimme elää luonnossa, luonnon 

kanssa, meidän on etäännyttävä sisäisestä luonnostamme. Ja hän luki koulutuksen 

arvosta. Siitähän koulutuksessa oikeastaan on kyse, luonnon uhmaamisesta.” (MH 36.) 

Nuori Tao on ymmärtänyt tämän niin, että ilman tietoa ihminen on eläin, ei mitään. 

Tämä muistuttaa hyvin paljon sitä mentaliteettia, joka länsimaisessa yhteiskunnassa on 

ollut valloillaan ainakin Francis Baconin (1561-1626) ajoista lähtien: ihminen on 

luomakunnan herra. Ja luonto on ihmiselle alisteinen. Tällä ajatuksella on suora yhteys 

nykyiseen ympäristökatastrofiin.

Kun Tao löytää Savagen teoksen uudelleen, nuoren ja vanhemman Taon välillä on 

kaksikymmentä vuotta. Kahdenkymmenen vuoden aikana nainen on menettänyt 

vanhempansa, saanut lapsen, tehnyt pitkän etsintäretken poikansa löytämiseksi ja 

menettänyt tämän iäksi. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten Tao tällä kertaa suhtautuu 

Sokeaan mehiläishoitajaan, ja hän jättää kirjan luettavaksi Li Xiaralle, joka on päättänyt 

vangita juuri löydetyt mehiläiset. Lapsi-Tao olisi varmaan toiminut samoin, pakottanut 

mehiläiset uudelleen keinotekoisiin pesiin ja keinotekoiseen elämään. Vanhempi Tao 

kuitenkin ajattelee toisin, ja Li Xiarakin muuttaa mieltään luettuaan Savagen kirjan. 

Sama teos on varmaankin auttanut lastaan surevaa Taoa päästämään irti myös Wei-

Wenistä, hyväksymään tapahtuneen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan juuri löydetyt 

mehiläiset olisi pakotettu pysymään tietyllä alueella, keinotekoisissa pesissä. Savagen 

kirjan vaikutusta on, että Savagen standardipesiä kyllä asetetaan mehiläisten luo, mutta 

niitä ei pakoteta niihin eikä niiden elinpiiriä rajata keinotekoisesti. ”Mutta mehiläisiä ei 

voi kesyttää. Niitä voi vain hoitaa, me voimme tarjota niille huolenpitoamme.” (MH 

426.) Sokeassa mehiläishoitajassa Thomas Savagen, nykyisyyden aikatason Georgen 

poika Tom, kertoo taistelustaan mehiläiskatoa vastaan. Mikään hänen ja hänen isänsä 

tekemistä muutoksista ei ollut auttanut, mehiläiset olivat joka kerta kuolleet. Tao ei 

suoraan kerro, mitä Tom on pitkän taistelun jälkeen kirjoittanut, mutta erilaisista 
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viitteistä päätellen Sokeassa mehiläishoitajassa on kehotettu jättämään luonto rauhaan, 

olemaan kajoamatta siihen. Monokulttuuri, joka nykypäivänä on yksi syy 

mehiläiskatoon, on myös yksi asioista, joka rikotaan Taon aikatasolla. 

Horisontissa erotin muutoksen. Hedelmäpuiden loppumattomat rivit katkesivat. 
Työläiset olivat kaivamassa esiin juuria ja nostamassa puita maasta. Thomas 
Savagen visiosta tulisi vihdoinkin totta. Meidän ei tarvinnut valvoa, metsä saisi 
levitä. Maahan istutettaisiin muita kasveja, suuret alueet saisivat villiintyä. (MH 
428.)

Emman ja Thildan asenne poikiinsa on ollut samanlainen. ”He ovat meillä vain 

lainassa” (MH 60) toteaa Emma miehelleen, ja se vertautuu Taon toteamukseen siitä, 

ettei mehiläisiä voi kesyttää, ja niille voi vain tarjota huolenpitoa. Mehiläiset ovat 

jatkuvasti vertautuneet lapsiin, lapset mehiläisiin. William on yrittänyt kesyttää 

mehiläiset siinä missä lapsensakin, rakentanut Savagen standardipesän havainnointia ja 

hunajan tuottamista varten. George on yrittänyt pitää poikansa lähellään, kuten 

mehiläisetkin. Kun mehiläiskato saavuttaa sukutilan, sekä George että Emma vaipuvat 

masennukseen. Emma itkee mehiläisiä samalla tavalla kuin Kuan menetettyään Wei-

Wenin. George ei itke. Hänellä ei ole tapana puhua eikä näyttää tunteitaan, ja Tao on 

samanlainen. Jokaisella on omat tapansa käsitellä surua ja käsitellä menetystä, 

kuolemaa. Oikeaa tapaa tällaiseen ei ole, mutta asioiden siirtäminen syrjään tai 

koteloiminen voivat olla tuhoisia. William ei selvästikään ollut käsitellyt lapsuuttaan ja 

kokemiaan pettymyksiä, ja siirsi omaa traumaansa lapsilleen, erityisesti Edmundille. 

Tomin puhuminen oli Georgelle vierasta eikä hän itse pystynyt samaan, mutta Tom ei 

selvästikään lannistunut siitä ja jatkoi. Sukupolvelta toiselle siirtyvät käytösmallit, arvot 

ja ideologiat voivat olla tuhoisia, mutta muutoksen mahdollisuus on aina olemassa. 

Niin lapset kuin mehiläisetkin ovat vanhemmilla vain lainassa, eikä kumpiakaan voi 

kesyttää. Lapset valitsevat itse, ottavatko vastaan tarjotun huolenpidon vai eivät. Heidän 

on annettava muodostaa tulevaisuutensa itse, omista lähtökohdistaan käsin, eivätkä he 

voi toimia vanhempiensa haaveiden toteuttajina. Mehiläisiä ei voi pakottaa toimimaan 

ihmisen parhaaksi ihmisten ehdoilla. Kontrollilla on niihin epäedullinen vaikutus: 

vankeus tappaa ne. Mehiläisten on saatava itse valita, millaisia pesiä ne suosivat ja 

mistä ne keräävät ruokansa. Kunnioittamalla niin lasten kuin mehiläistenkin 

ominaispiirteitä ja tahtoa annamme molempien saavuttaa oman potentiaalinsa ja 

menestyä. Kun asetamme lapsille tai luonnolle vaatimuksia omista lähtökohdistamme 
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käsin, emme ota huomioon vaatimustemme kohteiden lähtökohtia, mieltymyksiä ja 

mahdollisuuksia. Sellainen on tuhoisaa paitsi vaatimustemme kohteille, myös meidän ja 

vaatimusten kohteiden väleihin. Omilla ansioillaan ja valinnoillaan elävä ihminen ei 

pyrkine miellyttämään muita kuin itseään. 
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4 Päätäntö

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat pitkään piiloutuneet tavallisilta ihmisiltä. 

Pitkäkestoiset, hitaat muutokset eivät ole yhden sukupolven aikana havaittavia asioita, 

ja vain tutkijoilla on ollut sellaista osaamista, joka on mahdollistanut muutosten 

havaitsemisen. Mehiläisten historian rakenne kuvaa tätä muutosta: ensimmäinen 

aikataso tapahtuu vuonna 1852, seuraava vuonna 2007. Tässä ajassa, 155 vuotta, 

päädytään ensimmäisistä nykyaikaisista mehiläispesistä ja mehiläisten tehokkaammasta 

tarhaamisesta tilanteeseen, jossa tehokkuus on tullut tiensä päähän. Sen jälkeen kuluu 

vielä 41 vuotta, ennen kuin mehiläiset ovat kokonaan kadonneet. Nykyisyyden 

aikatasosta tulevaisuuden aikatasoon on 91 vuotta, ja tässä ajassa tuho konkretisoituu, 

mutta mehiläiset myös palaavat. Mehiläisten totaalisesta katoamisesta niiden paluuseen 

menee 50 vuotta. Kaiken kaikkiaan tarkastellaan siis 246 vuoden tapahtumia. 

Mehiläisten historian esittämä jatkumo mahdollistaa tällaisen tulevaisuuden tarkastelun, 

ja se perustuu nimenomaan aikatasoille. Lähilukuni ja analyysini perustui teoksen 

tarjoaman luennan, eli eri aikatasoja sekoittavan lukutavan, hylkäämiselle. 

Kronologisesti järjestetyt luvut ja näin muodostettu uusi lukutapa nosti esiin 

nimenomaan sellaisen kronologisen jatkumon, joka on ominainen ilmastonmuutokselle, 

ja joka korosti teoksen tulkintaa ilmastokirjallisuuden näkökulmasta. Lisäksi 

aikatasoista muodostuu kokonaisuus, kun yhden kertojan luvut luetaan ja käsitellään 

kronologisesti kokonaisuutena.

Ilmastokirjallisuutena käsiteltäessä Mehiläisten historiasta nousee valtavasti 

ilmastokirjallisuudelle ominaisia piirteitä. Mehiläisten katoaminen eli CCD nähdään 

tässä ilmastonmuutoksen kompleksisen luonteen seurauksena, eli tapahtumille on useita 

syitä. Ekologisten ongelmien kehittymistä seurataan vuosikymmenien ja vuosisatojen 

ajan. Nämä muutokset eivät ole vain paikallisia, vaan globaaleja muutoksia. Kertojien 

olinpaikat muodostavat jo itsessään globaalin katsauksen mehiläiskadon etenemisestä, 

sillä ne sijaitsevat kaikki eri mantereilla. Itse asiassa, paikkojen vaihtuminen seuraa 

myös maailman talousmahteina pidettyjen maiden järjestystä: Britannia oli 1800-1900- 
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luvun talousmahti teollistumisen myötä, nyt saman tittelin on perinyt USA. Kiinan on 

ennustettu olevan talousmahdeista seuraava. Taon takaumista selviää, milloin suuret 

muutokset ovat alkaneet, ja milloin ne ovat muuttaneet radikaalisti yhteiskuntaa. 

Lundenin käyttämät viittaukset todellisuudessa tapahtuneisiin asioihin ja eläneisiin 

ihmisiin vahvistavat esitetyn kehityskulun todellisuutta ja mahdollisuutta. Kriittinen 

dystopia saa avoimen lopun, antaa lukijalle toivoa siitä että Mehiläisten historian 

esittämä tulevaisuus on vielä vältettävissä. Jälkisanoissaan tekijä vakuuttaa lukijansa 

vielä kerran esittämällä kirjallisen työnsä lähteet. Lunde on viitannut kaikkien 

kertojiensa kautta, kaikilla aikatasoilla, asioihin jotka löydämme jo nyt 

todellisuudestamme. Jopa Taon aikatasolla on vain vähän sellaista, mihin 

nykyisyydessämme ei vielä edes viitattaisi. Tavallaan myös kertojien luotettavuus tukee 

vaikutusta siitä, miten uskottava itse teos on. Jokaisella kertojalla on omaan 

aikatasoonsa sopiva ideologinen ajatusmaailma, jonka mukaan he toimivat.

Mehiläisten historian dystooppisen tulevaisuuden toivonkipinä, palanneet mehiläiset, 

luo monenlaista toivoa. Einsteinin ennuste ihmiskunnan tuhosta ei näillä tiedoin näytä 

pitävän paikkaansa, emmekä tuhoudu muutamassa vuodessa jos mehiläiset katoavat. 

Ihmiskunta kyllä pienenee ja kituu sellaisissa paikoissa kuin Taon kuvailema 

hedelmätarha, fyysisen työn äärellä, mutta ei kuitenkaan katoa kokonaan. Ja luonto ei 

tarvitse ihmistä: se ei tarvitse huolenpitoamme, se ei odota ihmisen pelastavan itseään. 

Vaikka ihminen katoaisi kokonaan, luonto selviäisi. Mehiläisten historiassa mehiläiset 

palaavat, ihmisistä huolimatta ja ilman niiden apua. Tom Savagen Sokea 

mehiläishoitaja ei pelasta mehiläisiä eikä tuo niitä takaisin, vaan estää ihmistä 

toistamasta aikaisempia virheitään.

Fokalisaation fasetit, psykologia ja ideologia, sekä kertojien menneisyyden tarkastelu 

selittivät vanhempien toimintaa. Williamin lapsuuden kokemukset ohjaavat häntä 

toimimaan rankaisijana pojalleen, silloinkin kun kurittamisella ei näytä olevan poikaan 

mitään vaikutusta. Hän ohittaa tyttärensä innokkaat yritykset keskusteluun ja 

havaintojen jakamiseen samalla tavalla kuin hänen oma isänsä. Pojan arvo on suurempi 

kuin tytärten, eikä William kyseenalaista tätä, Charlotten lahjakkuudesta huolimatta. 

Arvon määräytyminen on hänen aikatasonsa mukainen. Se, miten isä juuri asiaa 

miettimättä omii tyttärensä ideat ja löydökset, kertoo paitsi ajasta, myös Williamin 
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omasta moraalista. Tunteet ovat tälle miehelle voimakkaita, etenkin syyllisyys. 

Syyllisyys ja arvostuksen saamisen halu ajavat häntä eteenpäin. 

Williamin sukulainen nykyisyyden aikatasolla, George, on ollut neljästä lapsesta vanhin. 

Hän on kokenut isoveljen osan raskaana, ja on iloinen siitä että hänen lapsensa, Tom, on 

ainoa lapsi. George odottaa perinteiden jatkamisen, mehiläistarhan pitämisen, olevan 

pojalle itsestäänselvä tulevaisuus, mutta hän joutuu pettymään. Hän on myös epävarma 

ja ylimielinen miltei aina pojan kertoessa isälleen ajatuksiaan, ja Georgen on vaikea olla 

samaa mieltä Tomin kanssa edes silloin, kun miesten tiedot ovat yhteneväiset. Tom on 

kuitenkin omaksunut uuden tiedon isäänsä paremmin, eikä pelkää kertoa ajatuksiaan 

mehiläisten tulevaisuudesta. Miehiä erottaa ehkä eniten se, miten Tom osaa pukea 

ajatuksensa sanoiksi ja kertoa ne, kun taas George mieluummin toimii kuin puhuu. 

Tiedonhaluinen Tao on jäänyt lapsena vaille haluamaansa koulutusta. Hänen 

vanhempansa ovat ohittaneet hänen toiveensa, ja Tao on jäänyt asumaan ja 

työskentelemään hedelmätarhalle, samoin kuin hänen vanhempansa. Hän arvostaa 

koulutusta paljon enemmän kuin fyysistä ulkotyötä, ja haluaa lapselleen jotain 

parempaa. Syyllisyys, jota hän kokee Wei-Wenin kadottua, ja alitajuinen tietoisuus 

tämän todennäköisestä kuolemasta, ajaa hänet pitkälle etsintäretkelle. Sen aikana hänen 

mielipiteensä hedelmätarhalla työskentelystä ja toisaalta koulutuksesta ja vaikkapa 

mehiläisten tarhaamisesta keinotekoisesti, muuttuvat oleellisesti. Palattuaan Tao 

arvostaa kotiseutuaan ja auttaa niin mehiläisiä kuin maataankin jakamalla löytämänsä 

teoksen opit johtaja Li Xiaran kanssa.

Lasten ja mehiläisten merkitys Mehiläisten historiassa on kertoa, miten niitä tulisi 

kohdella. Kummatkaan eivät menesty, jos niiden luontaisia taipumuksia ja intohimoja ei 

tueta, vaan ne yritetään tukahduttaa tai väkisin suunnata johonkin niille luonnottomaan 

kohteeseen. Valitettavasti Williamin ajalle ominainen ajatus ihmisestä luomakunnan 

herrana on meissä edelleen tiukassa. Lapsille asetetaan edelleen vaatimuksia heidän 

vanhempiensa taholta, eivätkä mitkään tutkimukset tunnu riittävän sen toteamiseksi, että 

luontoa ei pitäisi kohdella kuten sitä nyt kohdellaan.

Jatkotutkimuksena näkisin hedelmällisenä teoksen esittämän järjestyksen lähiluennan ja 

siitä nousevan analyysin tekemisen. Alkuperäinen järjestys saa välillä unohtamaan sen, 

mille aikatasolle tapahtumat sijoittuvat, jolloin tulkinta muuttuu. Suurten 
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kokonaisuuksien sijaan pienemmät tapahtumat seuraavat toisiaan. Olen tulkinnassani 

koittanut pysytellä siinä ajatuksessa, että mehiläiset vertautuvat teoksessa lapsiin, eivät 

niinkään ihmisiin yleensä. Tulkinnan laajentaminen niin, että mehiläiset vertautuvat 

suoraan ihmisiin, on myös mahdollinen. Mehiläiset kuolevat, kun niiden siivet hajoavat 

kulutuksen vuoksi. Niin William toivoo kuolevansa. Tao, joka pölyttää hedelmätarhan 

kukintoja, tekee mehiläisten työtä. Ja sellaisessa rasittavassa, kuluttavassa työssä hänen 

isänsä on lopulta kuollut, samaan tapaan kuin mehiläiset. Taon äiti on kadonnut kuin 

mehiläiskadon mehiläiset konsanaan. Tarkastelemassani teoksessa on jälkisanat, ja ne 

ovat ilmastokirjallisuudessa merkityksellisiä. Eri maiden painoksissa jälkisanojen 

nettilinkit vaihtelevat. Millä tavalla näiden linkkien tiedot vaihtelevat, ja onko tietojen 

vaihtelulla vaikutusta lukijaan?

Mehiläisten historia täyttää sille asettamani odotukset. Jos kehityskulku jatkuu 

nykyisellään, Taon aikatason tulevaisuus on mahdollinen. Aikajatkumo on vakuuttava, 

enkä lähtisi kyseenalaistamaan sitä. Koen olevani Georgen aikatason Tom, joka yrittää 

vakuuttaa isänsä tietojensa pitävän paikkansa, ja taistelee tämän rinnalla loppuun 

saakka. Ihminen ei suuressa mittakaavassa ole tärkeä tai merkityksellinen, eikä meidän 

elinkelpoisuudestamme riipu koko maailman selviäminen. Ilman meitä luonto selviää, 

se ei tarvitse meitä. 
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Liitteet

Liite 1: Mehiläisten historian sivujen jakautuminen

Lukujen ja sivujen jakautuminen Maja Lundenin teoksessa Mehiläisten historia (2015). 
Ylimmällä rivillä ovat itse teoksessa olevat sivut, jotka ovat juuri kyseisen kertojan 
kerrontaa. Vasemmassa palkissa on kukin kertoja. Esimerkiksi merkintä ”16. 5/21” 
tarkoittaa, että kyseessä on teoksen 16. luku, ja kyseisen kertojan (kertoja löytyy 
vasemmasta reunasta samalta riviltä) viides luku kahdestakymmenestä yhdestä luvusta.
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Kuva 1: Liite 1: Mehiläisten historian sivut ja luvut



Liite 2: Mehiläisten historian aikajana
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Kuva 2: Liite 2: Mehiläisten historian aikajana



Liite 3: CCD:n leviäminen ja pölytysmatkojen reitit

Kuva 3 kuvaa CCD:n leviämistä USA:ssa. George kertoo ensimmäisen ilmoituksen 
CCD:stä USA:ssa tulleen marraskuussa 2006 Floridasta (merkitty karttaan numerolla 
2). Sen jälkeen ilmoituksia oli tullut myös Kaliforniasta (numero 3), Oklahomasta 
(numero 4) ja Texasista (numero 5). (MH 102.)

Kuva 4 kuvaa Garethin ja George pölytysmatkoja USA:ssa. Garethin lippiksessä lukee 
”Clearwater Beach, Spring Break 2006” (MH 115). Oletettavasti hän on ostanut sen 
matkallaan samannimisestä paikasta Kaliforniasta. George kertaa Garethin pölytysreitin 
kulkua: Florida, Kalifornia, Florida, pohjoinen (MH 117). Oletettavasti Gareth on nyt 
Floridan ja pohjoisen välisellä tauolla kotona, mistä hänen oletetaan myös lähteneen. 
Karttaan merkitty osavaltio 1 on Garethin ja Georgen kotipaikka Ohio, ja numerolla 6 
on merkitty Maine, minne molemmat miehet lähtevät keväällä/kesällä 2007.
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Kuva 3: CCD:n leviäminen USA:ssa Georgen kertoman mukaan.

Kuva 4: Garethin ja Georgen pölytysmatkat vuonna 2007.
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