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väinen omiin kotinurkkiinsa, 
mutta joskus hän unelmoi suu-
remmista paikoista. Kaukokai-
puun kohteita ovat esimerkik-
si Xinjing Euraasian mante-
reen toisella reunalla ja lähem-
pänä sijaitseva Uusi Pietari, joka 
toivottavasti on rakennettu vä-
hemmän tulvaherkälle paikalle 
kuin entinen.

Tyyni ja mietiskelyyn taipu-
vainen Noria kunnioittaa pe-
rinteitä ja haluaa oppia hyväksi 
teemestariksi, mutta vanhan ja 
arvostetun ammatin harjoitta-
mista haittaa eräs vaikea pulma. 
Teemestarin kirjan teemana on 
vesi tai paremminkin sen puut-

vinvoinnin kasvattaminen ta-
valla, joka on universaalis-
ti mahdollinen. Haaste koskee 
pääosin rikkaita maita. Tarvi-
taan luopumista ”edellä olijan” 
ajatuksesta sekä matalamman 
materiaalisen kulutuksen mal-
leja hyvinvoinnista tinkimättä. 
Pohjoisessa kannattaa huolehtia 
omista asioista ilmaisun myön-
teisessä mielessä. Globaali Poh-
joinen puuttuu liikaa köyhien 
maiden elämään aggressiivisel-
la luonnonvara- ja kauppapoli-
tiikalla. Pohjoisessa tuhoisa ku-
lutustaso voitaisiin korvata vä-

hemmän tuhoisilla yhteiskun-
nallisilla malleilla lyhentämällä 
työaikaa ja lisäämällä resurssi-
en yhteiskäyttöä. Ideoita hyvin-
voinnin lisäämiseen kulutusta 
vähentämällä esitetään tätä ny-
kyä monilla tahoilla.

Eskelinen huomauttaa, et-
tä parempaan huomiseen us-
kotaan vähänlaisesti. Politiikas-
sa se näkyy päämäärien katoa-
misena ja puheena kansainvä-
lisen kilpailun pakoista. Talo-
udelle luodaan puitteita, mut-
ta suuntaa ei osoiteta, oli kyse 
Pohjoisesta tai Etelästä. Kilpai-

lukykyvaltio kieltäytyy edistyk-
sen ajattelusta. Päätöksentekoa 
ohjaa vaihtoehdottomuus. Ky-
selytutkimuksissa kaikkialla toi-
veikkaiden osuus on romahta-
nut. Emme enää usko, että lap-
semme tulevat elämään parem-
massa maailmassa kuin me.

Teppo Eskelinen tarkastelee 
kehityksen umpikujaa arkaile-
matta ja perustellen. Teeman 
soisi herättävän laajaa ja kiihke-
ää keskustelua, jotta poliittinen 
mielikuvitus voisi herätä tahto-
maan vaihtoehtoja!

Veden jano
Ulla Viertola

emmi itäranta 
teemestarin kirja 
teos, 2012

Emmi Itärannan Teemesta-
rin kirja tuo mieleen erään toi-
sen suomalaisen science fiction 
-teoksen. Itäranta tuntuu jat-
kavan siitä tilanteesta, mihin 
Risto Isomäki maailman jät-
ti kirjassaan Sarasvatin hiekkaa 
(Tammi 2005). Itäranta kuvai-
lee, millaista elämä on sen jäl-
keen, kun maapallon lämpene-
minen on sulattanut manner-
jäätiköt valtaviksi vesimassoik-
si maailman meriin. Tulva on 
muuttanut mantereiden muo-
dot, peittänyt rannikot ja hävit-
tänyt niille rakennetut kaupun-
git. Pohjoisella napa-alueella 
uiskentelee vain muutamia ha-
pertuneita jäälauttoja, eikä Suo-
messakaan enää ole talvea. Tal-
vi on vain leuto, pimeä aika, jo-
ta revontulet vielä sentään va-
laisevat.

Itärannan luomassa tulevai-
suuden maailmassa monet tu-
hotulvan ja lämpenemisen ai-
heuttamat ongelmat on jo voi-
tettu, ja katastrofista hengissä 
selvinneiden ihmisten jälkeläi-
set elävät jotakuinkin tavallista 
arkea. Tekstistä on vaikea hah-
mottaa, kuinka pitkä aika tul-
vasta on kulunut, mutta sala-
peräisen entisajan ja kirjan ta-
pahtumien aikakauden välis-
sä on ollut jo ainakin Hämärän 
vuosisata, jolloin taistelu jään 
alta paljastuneiden napa-aluei-
den öljyvaroista johti mittavaan 
saastumiseen. Monet paikanni-
met ovat kuitenkin vielä ennal-
laan: kirjan päähenkilö, teemes-
tari Kaition tytär Noria, mai-
nitsee käyneensä Kuusamon ja 
Kuolojärven kaupungeissa. Syr-
jäkylän tyttö on yleensä tyyty-
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tuminen. Tulevaisuuden maa-
ilmassa vesivaroille on sattu-
nut jotakin kohtalokasta. Teks-
tin perusteella on vaikea saada 
selville, mikä on ollut vesipulan 
merkittävin aiheuttaja, mut-
ta kirjoittajan runsaasti viljele-
mä arvoituksellisuus toimii juu-
ri sopivasti ja haastaa lukijan it-
se ajattelemaan. Ehkä ilmaston 
lämpeneminen on kuivattanut 
makean veden altaita, ja saas-
tunut, suolainen merivesi on 
päässyt turmelemaan pohjavet-
tä. Lopullisen kiusan on tuot-
tanut ihmisen taipumus pyrkiä 
hallitsemaan muita aina, kun 
siihen löytyy jokin keino ja so-
piva tilaisuus. Kuivuudesta kär-
sivässä maailmassa vedestä on 
tullut poliittinen ase, vallanpi-
don ja valvonnan väline. Juota-
vaksi kelpaavaa vettä tuotetaan 
keinotekoisesti merivedestä, ja 
sitä jaetaan käyttöön juuri sen 
verran, että vesidiktatuurin ala-
maiset pysyvät elossa mutta ei-
vät jaksa ryhtyä kapinoimaan.

Norian elämässä veden saan-
tiin liittyvät ongelmat ovat jo-
kapäiväisiä. Mustan pörssin ve-
sikauppa rehottaa, vettä varas-
tetaan ja piilotellaan, ja vesi-
rikoksista langetetaan ankaria 
rangaistuksia. Laajempia val-
tarakenteita on kuitenkin vai-
kea hahmottaa, ja teoksen var-
sinaiset taistelut käydäänkin yk-
silön mielen sisällä. Noria jou-
tuu tekemään vaikean valinnan 
oman oikeudentuntonsa ja van-
han teemestariperinteen välillä, 
kun hän isänsä jälkeen saa hoi-
toonsa salassa pidetyn lähteen. 
Norian valinta koituu turmiok-
si ainakin hänelle itselleen, sil-
lä jaettu salaisuus ei ole enää sa-
laisuus ollenkaan. Noria jou-
tuu huomaamaan, että julmalta 
tuntunut salailu oli ainoa ekolo-
gisesti kestävä ratkaisu. Kun va-
paa saatavuus kasvattaa ihmis-

ten tarpeita, sen paremmin pie-
ni lähde kuin mitkään muut-
kaan luonnonvarat eivät tieten-
kään riitä.

Tulvan jälkeinen uusmanner 
on melko tyly ja mustavalkoi-
nen paikka. Ihmiset eivät siel-
lä puhalla yhteen hiileen, mut-
ta toisaalta omatoimisuuttakaan 
ei sallita. Tulevaisuudenkuva on 
melko lohduton, sillä entisajan 
katastrofista ihmiset eivät näy-
tä oppineen juuri mitään muuta 
kuin ankaran, ekoterrorilta vai-
kuttavan hallinnan periaatteen. 
Tekstin perusteella on syytä 
miettiä, onko diktatuuriin pe-
rustuva järjestelmä ollut ainoa 
keino rakentaa uudelleen tu-
hotulvassa hajalleen joutuneet, 
heikot yhteiskunnat. Yhteisö-
jen ja yhteiskuntien tasolla on 
tapahtunut jokin suunnaton se-
koittuminen, ehkä kaikkien ai-
kojen laajin kansainvaellus. Se 
on särkenyt entiset rakenteet ja 
tuottanut kokonaan uusia kult-
tuurin muotoja. Lukijan kuvit-
telukyky joutuu koville, kun pi-
täisi hyväksyä tekstin tarjoama 
mielikuva siitä, että Koillismaa 
ja Kainuu kuuluvat johonkin 
Skandinavian Unioniin, jonka 
alueella on jo pitkään harjoitet-
tu itämaisia teeseremonioita.

Fantasia- ja tieteiskirjalli-
suuden parissa on ollut tapa-
na patistaa kirjoittajia käyttä-
mään mielikuvitustaan, mut-
ta harvemmin on ollut puhet-
ta siitä, kykeneekö lukijan mie-
likuvitus vastaamaan kirjoitta-
jan tarjoamiin haasteisiin. Tee-
mestarin kirja ei piittaa realis-
min rajoituksista, ja sellaise-
na se kykenee hyvin kertomaan 
maailmasta, jonka kokeman tu-
hon laajuus ei ole arkirealismin 
keinoin tunnistettavissa. Tähän 
mennessä koettujen, merkittä-
vien katastrofien pohjalta voi-
si etsiä tietoa siitä, miten jokin 

luonnononnettomuus tai muu 
vakava häiriö vaikuttaa yhteis-
kuntien rakenteeseen ja poliit-
tiseen kulttuuriin. Tällaisten va-
hinkojen mittakaava on kuiten-
kin liian pieni verrattuna maa-
ilmanlaajuisen megatsunamin 
aiheuttamiin tuhoihin. Nyky-
päivän maailmassa katastrofit 
ovat paikallisia, ja niiden vai-
kutusta lieventää muiden anta-
ma, humanitaarinen apu. Mut-
ta entä jos apua ei tulisikaan, 
siitä syystä että kaikki rannik-
kovaltiot ovat kärsineet mitta-
via vaurioita, eikä yksi ole pa-
remmassa asemassa auttamaan 
toista? Myös mantereiden kes-
kellä sijaitsevat maat joutuvat 
kohtaamaan ne vakavat seura-
ukset, joita tuhotulvalla on ko-
ko maailmantaloudelle. Ilmas-
tonmuutoksen kehittymisestä 
on olemassa tietokonemalleja, 
mutta millaisia malleja on laa-
dittu siitä, miten tuhosta selvin-
neet, heikot ja turvattomat ih-
miset ratkaisevat yhteisönsä toi-
minnan ja jatkuvuuden ongel-
mat? Todennäköisesti esiin nou-
sevat ns. synnynnäiset johtajat, 
jotka ainakin aikaisempien esi-
merkkien mukaan useimmiten 
ovat joko hourupäisiä tai omaa 
etuaan etsiviä tyranneja.

Teemestarin kirja voisi olla 
taas yksi synkkä dystopia, joka 
herkuttelee nykypäivän peloilla 
ja vainoharhoilla. Kuitenkin ar-
jen väkevä läsnäolo tuo tekstiin 
uusia, herkkiä sävyjä. Kun poik-
keusoloissa valtaan päässyt dik-
tatuuri luo instituutioita ja le-
viää niiden kautta koko yhteis-
kuntaan, on yhä enemmän hei-
tä, jotka hyötyvät pakkovallas-
ta ja pyrkivät säilyttämään sen. 
Instituutioidensa kautta tyran-
nia arkipäiväistyy: se ei enää il-
maise itseään vain järkyttävinä 
väkivallantekoina, vaan tiedos-
tamatta se vartioi jo jokaista te-
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koa ja ajatusta. Se on läsnä sil-
loin, kun Noria pesee pyykkiä 
ja kastelee puutarhaa. Se vah-
tii häntä, kun hän laittaa ruo-
kaa tai keittää kupillisen teetä.

Tulvan jälkeisessä tulevaisuu-
dessa kaikki on perusteellisesti 
toisin. Enni Itäranta kertoo sii-
tä yhden version miellyttävän 
pienin ja rauhallisin elein. Teks-

tissä ei mässäillä tulevaisuuden 
tekniikalla, eikä lukijalle esitellä 
ylivoimaisia tutkijaneroja ja tie-
teissankareita. Koko tarina toi-
mii enimmäkseen Norian tun-
teiden ja ajatusten varassa. Nii-
den vastapainona on Norian ys-
tävä, aktiivisempi ja enemmän 
nykyhetkeen kiinnittynyt San-
ja, jonka rooli Norian vesiri-

koksen paljastumisessa on alus-
ta loppuun asti arvoitukselli-
nen. Teemestarin kirja ei tun-
nu päätyvän kunnolla mihin-
kään, eikä se tarjoa ongelmille 
mitään valmista ratkaisua, mut-
ta kuitenkin lopussa jää jäljelle 
pieni toivo.

Erään reformin historia
Pekka Wahlstedt

ilpo helen (toim.) 
reformin pirstaleet 
Vastapaino, 2011

Nykyään kaiken mitta on te-
hokkuus ja taloudellisuus. 
Myös mielenterveyspolitiikka 
on joutunut ottamaan tämän 
mittapuun omakseen. Monet 
mielisairaat on siirretty laitok-
sista avohoitoon, hoitovastuu 
valtiolta järjestöille ja laitoksis-
sakin aikaa vievä hoitotyö on 
usein korvattu nopeasti vaikut-
tavilla lääkkeillä.

Reformin pirstaleet tarkastelee 
ja arvioi mielenterveyspolitiik-
kaa hyvinvointivaltion jälkeen. 
Kirjassa seurataan mielenter-
veystyön ja -politiikan histori-
aa 1800-luvun suljetuista lai-
toksista tämän päivän avohoi-
toon, vallan ja kontrollin roo-
lia näennäisen neutraalissa mie-
lenterveyshoidossa, lääkehoi-
don lisääntymistä sekä mielen-
terveyspotilaiden että tavallis-
ten kansalaisten arjessa, hoito-
henkilökunnan luovimista uu-
sien tehokkuuden ja taloudel-
lisuuden vaatimusten ristipai-
neissa ja kuntoutujien asemaa 
muuttuneessa maailmassa. Li-
säksi kirjasta löytyy kaksi po-
tilaiden itsensä kertomaa tari-
naa kamppailuistaan hullunlei-
maa ja sen aikaansaamaa syrjäy-

tymistä vastaan.
Päällepäin monet muutoksis-

ta näyttävät positiivisilta ja ter-
vetulleilta. Esimerkiksi siirtymi-
nen ankeasta ja vankilamaises-
ta laitoshoidosta potilaiden ak-
tiivisuutta korostavaan avohoi-
toon sekä vallan ja vastuun siir-
täminen valtakunnalliselta val-
tion tasolta pienille ja paikal-
lisille – ja usein potilaiden itse 
perustamille – järjestöille ovat 
merkittäviä askeleita kohti de-
mokratiaa ja tasavertaisuutta.

Taustalla on kuitenkin pyrki-
mys tehokkuuden ja taloudel-
lisuuden maksimointiin. Jäljel-
lä olevien laitosten arjessa tämä 
näkyy selvästi. Hoito mielle-
tään tietyn hintaiseksi paketiksi 
ja tuotteeksi. Henkilökunnan – 
lääkäreistä hoitajiin – onkin las-
kettava, luokiteltava ja raportoi-
tava kaikista toimistaan pieniä 
yksityiskohtia myöten. Etenkin 
tietojärjestelmien käytön opet-
telu vaatii aivan oman koulu-
tuksensa ja esimerkiksi erääs-
sä lastensairaalassa järjestettiin 
henkilökunnalle vuoden aika-
na 140 koulutustilaisuutta, joi-
den aiheena oli pelkästään po-
tilasjärjestelmien käyttöönotto.

Näin suurin osa ajasta menee 
tekniikan opiskeluun ja käyt-
töön ja potilaiden hoitamises-
ta tulee sivutyötä. Suurin peri-
aatteellinen ongelma kuitenkin 
on se, että mieli ja sen ilmiöt – 
toisin kuin fyysiset ilmiöt ja sai-
raudet – ovat laadullisia ja mo-
niulotteisia asioita, joita ei voi 
yksioikoisesti puristaa määräl-
lisiin ja mitattaviin malleihin. 
Tekniikkaa ihannoivassa yhteis-
kunnassa ihmisiäkin on alettu 
pitää monimutkaisina konei-
na. Tähän viittaa etenkin poti-
laiden siirtyminen psykologeilta 
yleislääkäreille ja hidastempoi-
sen terapian vaihtuminen nope-
aan lääkehoitoon. Samalla lää-
ketieteen korostuminen peittää 
ja työntää piiloon mielenterve-
ysongelmien yhteiskunnalliset 
ja poliittiset tekijät.

Kiintoisa ja tärkeä teema on-
kin hullun ja terveen, poikke-
avan ja normaalin välinen raja. 
Sitä on alettu pitää objektiivise-
na ja luonnollisena, vaikka se on 
läpikotaisin moraalisten normi-


