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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pyrin pro gradu -tutkielmassani vastaamaan kysymykseen siitä, miten nuoret kiinalaiset näkevät itsensä suhteessa perheeseen ja sukuun.
Lähestyn valitsemaani aihetta yhteenkuuluvuuden (relatedness) käsitteen tarkastelun näkökulmasta. Tarkastelen, mitä yhteenkuuluvuus on ja
mikä sen suhde on sukulaisuuteen. Tarkastelen aihettani Beijingin laidalla sijaitsevassa Dongbeiwangin kylässä keräämäni aineistoon
pohjautuen.
Haluan esittää tutkielmallani kolme huomautusta antropologisessa sukulaisuustutkimuksessa yhteenkuuluvuuden käsitteen ympärillä käytävään
keskusteluun. Huomautuksistani ensimmäinen koskee Janet Carstenin näkemystä siitä, että yhteenkuuluvuus ja sukulaisuus ovat yksi ja sama
asia. Osoitan kiinalaisen sukulaisuuden ja perheen symbolijärjestelmien ja eletyn kulttuurin analyysilläni, että kiinalaisen sukulaisuuden ja
perheen symbolijärjestelmissä on kyse jostain aivan muusta kuin yhteenkuuluvuudesta. Näin ollen sukulaisuuskäsitettä ei voida analyyttisenä
käsitteenä hylätä, eikä vertailevassa tutkimuksessa voida lähteä siitä oletuksesta, että sukulaisuus on yhteenkuuluvuutta ja yhteenkuuluvuus
sukulaisuutta.
Toiseksi esitän oman ehdotukseni yhteenkuuluvuuden käsitteen määrittelyyn. Olen kiinalaisen yhteenkuuluvuuden analyysini perusteella sitä
mieltä, että yhteenkuuluvuus on sosiaalisen prosessin myötä syntyvä tunneside. Yhteenkuuluvuutta voidaan hahmottaa ja kuvata eri paikoissa eri
idiomein, mutta kaikki nämä ilmaukset kuvaavat pohjimmiltaan tunnesidettä. Lisäksi esitän, että mikäli yhteenkuuluvuus on määrittelemälläni
tavalla tunneside, tutkimuksessa on huomioitava, ettei sitä voida rinnastaa sukulaisuuteen, joka on suhteen tyyppi.
Kolmanneksi huomautan, että vaikka yhteenkuuluvuus onkin sukulaisuudesta ja perheestä riippumaton ilmiö, läheisten perhe- ja
sukulaisuussuhteiden tarkastelussa on otettava huomioon myös konstituoidun kulttuurin vaikutus. Yhteenkuuluvuuden ja ideologioiden
keskinäisestä vuorovaikutussuhteesta johtuen perhe ja lähisuku ovat Kiinassa yksi läheisyyden syntymisen todennäköisimmistä "paikoista".
Toisaalta samasta yhteydestä johtuen läheisissä perhe- tai sukulaisuussuhteissa ei kuitenkaan voida käyttäytyä yhtä varauksettomasti kuin
läheisissä ystävyyssuhteissa. Näin ollen yhteenkuuluvuuden ja läheisten suhteiden ymmärtäminen ilman sosiaalista toimintaa ohjaavien
symbolijärjestelmien tarkastelua ei ole mahdollista. Tämä huomautus on tarkoitettu erityisesti kritiikiksi sitä kohtaan, että
sukulaisuustutkimuksen nykykeskustelu korostaa eletyn kulttuurin tutkimista toimintaa ohjaavien symbolijärjestelmien kustannuksella.
Olen valinnut tutkimusaiheekseni yhteenkuuluvuuden tarkastelun siksi, että sitä tutkimalla kiinalaisen yksilön sosiaalisen ympäristön
ominaispiirteet tulevat selkeästi esille. Pyrin yhteenkuuluvuuden analyysin kautta hahmottamaan sitä, millaisia odotuksia perhe- ja
sukulaisuusideologiat sekä yhteenkuuluvuus luovat yksilön toiminnalle ja hänen tekemilleen päätöksille.
Yhdistän tutkielmani teoreettisessa näkökulmassa David Schneiderin kehittämää ajatusta sukulaisuudesta symbolijärjestelmänä sekä Janet
Carstenin näkemystä sukulaisuudesta prosessina, jossa suhteet tuotetaan arkipäivän toimilla. Näitä näkökulmia yhdistämällä toivon pääseväni
sukulaisuuden ja perheen tutkimuksessa käsiksi siihen kulttuurin kaksitasoisuuteen, jota Marshall Sahlins on kuvannut käsitteillä "kulttuuri
konstituoituna" ja "kulttuuri elettynä" .
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