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SESSION 4

INDIA WORKGROUP / INTIA-TYÖRYHMÄ
PAPER ABSTRACTS / ABSTRAKTIT
Pyhiinvaellus-business
KLAUS KARTTUNEN
Helsingin yliopisto
Klaus.Karttunen(a)helsinki.fi
Pyhiinvaellus kuuluu monen uskonnon perinteisiin ja sitä on tutkittu runsaasti
uskonnollisena ilmiönä. Itse olen Intian matkoillani kiinnostunut siitä sosiaalisena
ilmiönä ja liiketoiminnan kohteena. Olen käsitellyt teemaa seminaariesitelmään
perustuvassa artikkelissa “Pilgrimage as Business in Traditional India”, René Gothóni
(ed.), Pilgrims and Travellers in Search of the Holy. Oxford etc.: Peter Lang 2010, 127–
147, johon tämänkertainen esitys on eräänlainen jatko-osa.
Dalitit kirkkojen agendalla
MIKKO MALKAVAARA
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Mikko.Malkavaara(a)diak.fi
Dalitien ihmisoikeusliike nykyisessä muodossaan alkoi järjestäytyä 1970-luvulla.
Kristillisten kirkkojen mukaantuloa tähän liikehdintään voidaan seurata ainakin
seitsemää eri linjaa pitkin. Sellaisina voidaan nähdä a) intialaisen vapautuksen teologian
muovautuminen dalit-teologiaksi ja sen tulo oppiaineeksi useimpiin intialaisiin
teologisiin seminaareihin ja korkeakouluihin; b) Intian kirkkojen uusi paradigma ja
identiteetti dalit-kirkkoina; c) dalit-kysymyksen esiinnousu ekumeenisessa liikkeessä;
d) dalitien elinoloihin keskittyvien hankkeiden yleistyminen kirkollisten
kehitysjärjestöjen työssä; e) Dalitien solidaarisuusverkoston muotoutuminen; f)
maailman eri kirkkojen kannanilmaisut kastisortoon ja dalitien asemaan Intiassa ja sen
naapurimaissa; g) kristillisten dalit-organisaatioiden vaatimukset erivapauksien
(reservations) ulottamisesta myös dalit-kristityille.
Kaikkien edellämainittujen teemojen piirissä tarvittaisiin erityistutkimuksia. Eri linjoilla
on luonnollisesti runsaasti yhtymäkohtia toisiinsa. Esityksessäni kuvaan lyhyesti kunkin
linjan syntyä, kehitystä ja nykyvaihetta.
Women and Marital Breakdown in South India. Reconstructing Homes, Bonds and
Persons
SIRU AURA
Helsingin yliopisto
siruaura(a)netsonic.fi
“Women and Marital Breakdown in South India. Reconstructing Homes, Bonds and
Persons” (Eronneet naiset Etelä-Intiassa: Koteja, suhteita ja ihmisyyttä uudelleen
rakentamassa) on ensimmäinen etnografinen tutkimus, joka tarkastelee eronneiden
kaupunkilaisnaisten elämää Etelä-Intiassa. Tutkimus perustuu 16 kuukauden
antropologiseen kenttätyöhän Bangaloressa, jossa osallistuvan havainnoinnin ja
elämänkertahaastattelujen avulla tutustuttiin viidenkymmenen 23-60 -vuotiaan eri
kastiin, uskontoon ja sosiaaliseen luokkaan kuuluvan eronneen naisen elämään sekä
perhetuomioistuimen käytäntöihin ja naisjärjestöjen arkeen.
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Tutkimus selvittää, miten eronneet intialaisnaiset rakentavat uudelleen elämäänsä
kotejaan, sosiaalisia suhteitaan ja ihmisyyttään arjen vuorovaikutuksen kautta osana
yhteiskuntansa kasti-, suku- ja sukupuolihierarkioita, joita he samalla myös horjuttavat
ja muokkaavat. Intiassa avioero on yhä tabu ja tuomioistuimen myöntämä avioero
harvinainen, joskin mahdollinen. Tutkimuksessa tarkastellaan eron aiheuttamaa kriisiä
naisten ja heidän perheidensä elämässä, naisten kodittomuutta sekä naisten
selviytymisstrategioita ja toimijuutta: miten eronneet intialaisnaiset rakentavat itselleen
uuden kodin perhe- ja sukusiteitä uudistaen ja miten he suuntautuvat kodin ulkopuolelle
työnteon, uudenlaisten ystävyys-, vaihto-, ja järjestösuhteiden avulla. Tutkimus valottaa
myös Intian perhelainsäädäntöjen symbolisia ja käytännöllisiä merkityksiä sekä naisten
keinoja käyttää lakia voimavaranaan, vaihtelevin lopputuloksin.
Tutkimus luo uuden näkökulman avioliiton, sukulaisuuden ja koko intialaisen
ihmisyyden sosiaalisen dynamiikan tarkasteluun. Marginaalista katsottuna yhteiskunnan
rakenteiden murtumat ja ideaalien rajat paljastuvat: avioero ja eronneet naiset
paljastavat sukupuoleen ja sukulaisuuteen liittyviä jännitteitä ja ristiriitoja. Vaikka
eronneet naiset ovat intialaisen yhteiskunnan kulttuurinen anomalia, he kuitenkin
selviävät, elävät elämäänsä ja luovat vaihtoehtoja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten
kanssa. Eronneiden naisten kritiikki, neuvot ja toimintatavat voivat olla laajemmankin
kulttuurisen muutoksen siemeniä.
Kehitysapu ja kansalaistoiminta Intiassa
SIRPA ROVANIEMI
Helsingin yliopisto
rovaniem(a)mappi.helsinki.fi
Tutkin etnografisin ja diskursiivisin menetelmin intialaisten kansalaisaktivistien suhteita
globaaliin kehitysapukoneistoon. Tarkastelen intialaisten kansalaistoimijoiden
kokemuksia kumppanuuksista pohjoisen kansalaisjärjestöjen kanssa, sekä heidän
näkemyksiään siitä, millaisia vaikutuksia intialaisten kansalaisjärjestöjen tukemisella on
ollut intialaiseen kansalaistoiminnan kenttään. Tutkimukseni keskittyy Uttarakhandin
osavaltioon.
Teatterista sosiaalityönä ja sosiaalisten ja ympäristökysymysten
yhteenkietoutuneisuudesta Intiassa
SATU RANTA-TYRKKÖ
Tampereen yliopisto
satu.ranta-tyrkko(a)uta.fi
Esittelen sessiossa sosiaalityötä, antropologiaa, Etelä-Aasian, teatterin ja
jälkikolonialismin tutkimusta yhdistävää väitöstutkimustani At the Intersection of
Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre. Lisäksi
kerron lyhyesti jatkotutkimushaaveistani.
Länsimaalaiset Intiassa
MARI KORPELA
Tampereen yliopisto
mari.korpela(a)uta.fi
Sadat, jopa tuhannet, länsimaalaiset ihmiset oleskelevat Intiassa toistuvasti pitkiä aikoja.
Useimmat heistä palaavat aina samaan paikkaan, missä he elävät arkeaan yhdessä
muiden länsimaalaisten kanssa. Näitä ihmisiä ei oikein voi kutsua turisteiksi ja omassa
tutkimuksessani olenkin määritellyt heidät liikkuviksi elämäntapasiirtolaisiksi. Tässä
esityksessä kerron väitöstutkimuksestani länsimaalaisten yhteisössä Varanasissa.
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Lisäksi kerron meneillään olevasta postdoc-tutkimuksestani länsimaalaisten lasten
parissa Goalla.
The Metaspatialities of Intercultural Encounters in India
PETRI HOTTOLA
Oulun yliopisto
petri.hottola(a)oulu.fi
Since early 1990s, the intercultural adaptation process of Western visitors – independent
travelers – to South Asia has been studied in two locations in India and one in Sri
Lanka. The first project was started in Bharatpur, Rajasthan, and the Sri Lankan
highlands (Kandy, Haputale), and finished as a PhD in human geography in 1999. The
grounded theory study had a double-edged focus: 1. A new theoretical model on
intercultural adaptation was proposed, with novel treatment of the spatial aspect
(metaspatiality) of travel culture in the process of learning (culture confusion) and the
management/control of consequent stress. 2. The gender dimension of the
abovementioned process was brought out by a detailed analysis of the women traveler
experiences, the gender more in conflict with the local norms than the men. Western
women stood out in the bodyscapes of Indian (not only Rajasthani) streets by their race,
dress and behavior, the latter two frequently code-breaking.
During a second stage, with fieldwork in Kerala (Munnar) in 2010, a closer look on the
relations between the travelers and the local community/culture was taken. According to
sixty 24-hour (15 minute accuracy) time-space budgeting survey with activity and
human encounters included, the supposedly keen to learn and interact independent
travelers (backpackers) adopted spatial and behavioral tactics very similar to package
tourists. They kept the local people and their customs a comfortable arms length away,
by spending most of their time either with themselves, other foreigners or local service
providers. Genuine contacts with locals were rather rare and travelers spent 60% of their
time (sleep excluded) in metaspatial bubbles with Western cultural dominance. The
regulation and seclusion, imbedded in travel, tourism and sojourner cultures, is only
human in the situation of intercultural stress. Dealing with new information and
conflicting practices and values is laborious. A successful interplay between familiarity
and otherness therefore requires the spatiotemporal management of rest and activity,
especially in a situation with significant cultural difference, such as the present case.
The Amazing, Bizarre and Convoluted ,'Dialogues des sourdes' in Finland-India
Conversations
AJEET N. MATHUR, Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA)
SARI MATTILA, Institute of Management, Nirma University (IMNU), Ahmedabad
anmathur(a)iimahd.ernet.in, sarimat(a)imnu.ac.in
The Finland-India Economic Relations project initiated in 2005 aimed to scope the
prospect of potential economic relations between Finland and India covering all aspects
of mutual trade and investment by governmental and non-governmental actors. The
results, published and disseminated from 2007 onwards, identified a vast arena of
potential mutual advantage but also noted that there appeared to be considerable
barriers-visible and invisible, tangible and intangible, that showed up in a very low
conversion ratio of implemented projects and initiatives compared with the frequency
and amplitude of contact.
The authors designed listening posts in Finland and India to listen and to thereby try to
understand what actors in the arena desirous of collaborations in the other country
thought and felt about their actual challenges and encounters with the other country

FINNISH ANTHROPOLOGY CONFERENCE 2011

4

nationals and institutions. The listening posts occasionally also provided an opportunity
to witness the nature of conversations and dialogues between Finns and Indians. This
paper is inspired by our insight because these dialogues des sourdes (dialogues of the
deaf) provided very rich anthropological material to decode and interpret what could be
happening.
Methodologically, the challenge was to locate these conversations and dialogues into
constructs useful for researchers, policymakers and the actors seeking business
collaborations themselves. Since most of the conversations involved the exercise of
delegated representative authority in the interfaces on behalf of groups, the authors used
a group relations perspective alongside the prisms of social and cultural anthropology.
Initial results were published in 2006-07. In “Intercultural learning from Listening
Posts: Embeddedness, Diffusion and Evolution of Subnational and Supra national
metacultures in Finland and India” (Mathur and Mattila, 2007), we analysed the cultural
anchorage of barriers in how they are induced, produced, embedded, and diffused
socially and institutionally. We also explored the unconscious dynamics illuminating
issues of how stereotypes, taboos and totems form part of prejudices and passions that
ignite unresolvable envy, inclusion-exclusion dynamics. The study concluded that most
of the barriers in the Finland-India cross-border flows of ideas, information, goods,
services, and people originated in the cross-cultural encounter.
Using action-research methodologies, more listening posts were convened during 200811 in Oulu, Turku, Otaniemi, Tampere, Lahti and Helsinki in Finland and in Bangalore,
Chennai, Hyderabad, Kolkata, Delhi, Pune, Mumbai and Ahmedabad in India with each
event drawing on a cross-section of interested constituents being studied when in
contact with each other. The largest of these events was the Finland-India Technology
Summit where more than 130 Finnish businesses interacted with hundreds of Indian
counterparts. Our findings reveal that the nature of conversations and dialogues between
Finns and Indians seems to have patterns that are amazing, bizarre and convoluted
besides manifesting several other properties. In this paper, we focus our attention only
to snippets that highlight the ABC, i.e. the amazing, the bizarre and the convoluted that
produce dialogues of the deaf.
Mobile Technology, Gender and Development in India
JUKKA JOUHKI
Jyväskylän yliopisto
jukka.jouhki(a)jyu.fi
Tutkimus on osa laajempaa, Suomen Akatemian rahoittamaa, projektia (2010-2013),
jota johtaa Jyväskylän yliopiston prof. Laura Stark ja joka käsittelee mobiiliviestintää
kehitysmaissa antropologisesta näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella
mikä on mobiiliviestinnän merkitys Etelä-Intian Tamil Nadun maaseudulla, erityisesti
naisten ja kastittomien keskuudessa. Tavoitteena on kerätä tietoa matkapuhelimen
kulttuurisesta merkityksestä ja arvioida mobiiliviestinnän vaikutusta ja mahdollisuuksia
maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi. Tutkimustyö alkaa syksyllä 2011
ja siihen kuuluu n. 5 kuukauden kenttätyömatka Intiaan talvella 2011–2012. Alustava
kenttätyömatka (1,5 kk) on tehty talvella 2010–2011.
SIRPA TENHUNEN
Helsingin yliopisto
sirpa.tenhunen(a)helsinki.fi
MIKKO ZENGER
zenger(a)kaapeli.fi

