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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Historiallisen ja vertailevan väitökseni ongelma koostuu kahdesta osa-alueesta. Niistä ensimmäisessä tarkastelen sitä, millä tavoin
modernisoitumisprosessi eteni kahdessa periferiassa, Suomen Lapissa ja Skotlannin Ulko-Hebrideillä. Tätä olen selvittänyt keskustelemalla
erilaissta muutosta heijastavista indikaattoreista, joista tärkeimpiä ovat elinkeinoelämä, väestörakenne, poliittinen ja uskonnollinen ilmapiiri sekä
koulutus. Johtopäätöksenä totean, että vaikka modernisaatio onkin edennyt eri tavoin ja eri aikaisesti Hebrideillä ja Lapissa, ovat
elinkeinoelämän alikehittyneisyys ja monet valtakulttuurista poikkeavat kulttuuriset piirteet tyypillisiä molemmille alueille. Tämän olen tulkinnut
johtuvaksi kulttuurisen työnjaon institutionalisoitumisesta, kuten Michael Hechter (1975) klassikossaan 'sisäinen kolonialismi' asian ilmaisee. On
kuitenkin huomattava, että Lapin tapauksessa valtion rooli resurssien uudelleenjakajana on ollut merkittävä, kun taas Hebrideillä se on ollut
vähäisempi. Koska yksi modernisoitumisprosessin näkyvimmistä seurauksista on sekä Hebrideillä että Lapissa ollut työvoiman, etenkin
kausiliikkuvuuden, voimakas lisääntyminen, olen tutkimusongelman toisessa osa-alueessa keskittynyt juuri tähän ilmiöön. Hebridiläisten
liikkuvuutta lisäsi ennen kaikkea itärannikolla vuosina 1850-1939 kukoistanut sillinkalastus, kun taas Lapissa liikkuvuutta lisäsivät nopeasti
kehittyvä metsäteollisuus ja sitä tukenut rakennusteollisuus vuosisadan alusta aina 1960-luvun puoliväliin saakka. Työn empiirinen aineisto
koostuu arkistoista keräämistäni elämäkerroista ja muusta liikkuvien työläisten - sillinperkaajien sekä metsä- ja rakennustyöläisten - itsensä
tuottamasta muistitiedosta. Analyysissä olen keskittynyt kuvaamaan liikkuvaan elämäntavan keskeisiä elementtejä sekä yksilön muutosta.
Vaikka modernisoitumisprosessi tuottikin perifeerisyyttä sekä Lapissa että Hebrideillä, vaikutti se etenkin yksilötasolla modernisoivasti. Koska
liikkuvat työläiset eivät ainoastaan matkustaneet pitkiä matkoja vaan joutuivat myös työskentelemään isoilla työmailla ja eri paikkakunnilta
kotoisin olevien kollegoiden kanssa, heidän maailmankuvansa alkoi muuttua. Kokoavasti voidaan todeta, että sekä rakenne- että yksilötasolla
modernisoitumisprosessi vahvisti ja säilytti tiettyjä traditionaalisia elementtejä mutta myös tuotti täysin uusia moderneja elementtejä.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
sosiaaliantropologia - vertaileva tutkimus
uudenaikaistuminen - periferiat - Suomi - Skotlanti
liikkuvuus - sosiaalinen muutos - Lappi
liikkuvuus - sosiaalinen muutos - Hebridit

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information
ISBN 951-45-9620-X (PDF) 951-45-9621-8


	Abstrakti

