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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee epävirallisia taloudellisia suoritteita ja niihin liittyviä sosiaalisia verkostoja kriisiaikoina maaseudun teollisuusyhteisön
muistitiedon kuvaamina. Aineistona käytetty muistitieto koskee noin vuosia 1900-1950. Haastatellut ovat asuneet ajanjakson aikana Tuusulan
kunnassa sijaitsevan Kellokosken teollisuusyhteisön seudulla. Keskeisiä kriisejä periodilla olivat vuoden 1918 sisällissota, vuoden 1927
valtakunnallinen työmarkkinakonflikti ja siihen liittyneet häädöt, 1930-luvun lama sekä toinen maailmansota.
Kansainvälisesti työväenhistorian piirissä on alettu kehitellä lähestymistapaa, joka korostaa palkkatyösuhteen lisäksi kotitalouden ja sosiaalisten
verkostojen merkitystä. Perhehistorian piirissä on alettu tarkastella sitä, mikä on ollut sukulaisuusverkostojen merkitys selviytymiselle
teollistuvissa yhteiskunnissa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Eri tulonlähteiden yhdistely, sukulaisten apu ja pysyvät yhteydet
maataloussektorille on nähty tärkeinä tekijöinä uuden tehdastyöväestön selviytymiselle teollistumiskauden vakiintumattoman palkkatyön,
epävakaisen talouskehityksen ja niukan julkisen sosiaaliturvan oloissa. Kotimaisessa sosiaalihistoriallisessa kirjallisuudessa kriisiaikainen
turvautuminen epäviralliseen talouteen on usein sivuttu mutta vähän tutkittu ilmiö.
Tutkimusaineisto koostuu 37 henkilön eri aikoina ja eri tarkoitusta varten tehtyjen haastattelujen transkriptioista. Aineistoa on käsitelty ja
analysoitu ATLAS / ti -ohjelman avulla. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on epävirallisiin taloudellisiin suoritteisiin liittyvien sosiaalisten
verkostojen analysointi. Tutkielmassa on hyödynnetty myös vaihtoteoriaan, sukulaisuusantropologiaan ja riskien hallintaan liittyvää teoreettista
välineistöä.
Tutkimuskysymys on, millaisia ovat epäviralliseen talouteen liittyvät sosiaaliset verkostot maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa, jota leimaavat
sekä lisääntyvä alueellinen liikkuvuus ja teollisen palkkatyön yleistyminen että toistuvat yhteiskunnalliset kriisit. Hypoteesin mukaan liikkuvuus
ei johda sosiaalisten siteiden katkeamiseen vaan hajautuneisiin verkostoihin, jotka suojaavat jäseniään koska erilaisissa sosiaalisissa
ympäristöissä riskit ovat eriaikaisia ja turvautuminen muiden jäsenten apuun siksi mahdollista. Sitä on testattu analysoimalla epävirallisten
taloudellisten suoritteiden yhteyttä erilaisiin kriiseihin, sosiaalisiin verkostoihin ja kotitalouksiin muistitiedossa.
Eri kriisiajoilla on aineistossa epävirallisen talouden suhteen erojen lisäksi yhteisiä piirteitä: elintarvikkeiden saanti markkinoiden ohi tulee usein
tärkeäksi. Tämä näkyy paitsi tehdasyhteisöstä ja kaupungista maaseudulle ulottuvien sukulaisuusverkostojen aktivoitumisena, myös verkostojen
ulkopuolella olevien ongelmina, kerjäläisyytenä maaseudulla ja sota-aikojen elintarvikekauppaan liittyvinä jännitteinä kuluttajien ja tuottajien
välillä.
Sukulaisuusverkostot hallitsevat kaikkia paitsi liikkuviin käytäntöihin, kerjuuseen, kulkuriuteen ja kaupusteluun, liittyviä suoritetyyppejä.
Verkostot perustuvat usein perhesiteiden säilyttämiseen siirryttäessä maaseudulta kaupunkiin tai teollisuusyhteisöön. Liikkuvat käytännöt
perustuvat traditioihin, joita noudatetaan vaihtelevasti ja valikoivasti.
Tehdastyöväestön kotitaloudet ovat yleensä vastaanottavana osapuolena suoritteissa. Maaseudun kotitaloudet tukevat sekä sukulaisia
teollisuustyöväestön parissa että entuudestaan tuntematonta liikkuvaa väestöä. Johtopäätös on, että riskien jakamisen sijaan verkostojen toimintaa
kuvaa paremmin palkkatyöläisväestön tukeutuminen maataloustuottajiin.
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