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Kerttu KivIluoto
IS RANTASALMI

-KOKOSIMMEkesäkurssillemme. lyhteen indologianopiskelijoitaja
I tutkijoita, jotka joutuvat toimi-

maan omissa opinahjoissaan yk-
sinäisissä oloissa, kertoo Petteri
Koskikallio, Rantasalmella järjes-
tettävän prakrit-kielten intensii-
vikurssin isäntä.

Koskikallion mukaan indolo-
gian, eliEtelä-Aasian tutkimuksen
alalla prakrit -kielilläkirjoitettujen
jainalaisten eepos- ja tarinateks-
tien tutkimus on useimmiten jää-
nyt paitsioon. Kaksiviikkoisella
kesäkurssilla keskitytäänkin juu-
ri tällaisiin teksteihin.

- Ainoa vaatimus kurssille osal-
listumiselle oli sanskritin, eli In-
tian klassisen sivistyskielen taito.
Sanskritin pohjalta on kohtuulli-
sen helppo oppia myös keski-in-
tialaisia kielimuotoja prakriteja,
jotka ovat lähempänä kansan-
kieltä, Koskikallio kertoo.

Rantasalmella järjestetty kurs-
si onkin melkoinen erikoisuus, sil-
lä niin aihe kuin kokoontumis-
paikka kaukana yliopistoista ovat
akateemisessa maailmassa harvi-
naista herkkua.

PRAKRIT.KIELTENkurssillesaapui
neljä belgialaista ja suomalaista,
kaksi saksalaista ja yhdysvalta-
laista sekä yksi venäläinen opis-
kelija. Tieto kurssista levisi ympä-
ri maailmaa internet-foorumien
ja sähköpostilistojen kautta.

Idea kesäkurssin järjestämises-
tä syntyi viime kesänä sanskritin
maailmankonferenssissa Edin-
burghissa' jossa Koskikalliotapa-
si kurssin opettajat belgialaisen
Eva De Clercqin ja saksalaisen
Anna Espositon.

Kurssin järjestäminen varmis-
tui, kun sille myönnettiin Emil
Aaltosen Säätiön apuraha huhti-
kuussa. Tämän jälkeen kurssi kut-
suttiin kasaan nopealla tahdilla.

- Opetuksen valmistelussa oli
paljon työtä, ja olen varsin tyyty-
väinen kurssin etenemiseen. Ryh-
mä on todella hyvä, De Clercq
iloitsee.

Opetuskielenä kurssilla on pää-
asiassa englanti.

- Muidenkin yhteisten kielten
kautta haetaan tarvittaessa sano-
ja, Esposito kertoo.

VARSINAISENkieliopin opiske-
luun varattiin kurssin kaksi en-
simmäistä päivää. Sen jälkeen on
keskitytty tutkimaan otteita
jainalaisista eepoksista ja tari-
noista. Molemmat opettajat valit-

sivat mieleisensä tekstin, jonka
maailmaan perehdytään yhdessä.

Käsiteltävät tekstit on luulta-
vasti kirjoitettu ennen ensimmäi-
sen vuosituhannen puoltaväliä.
Kahdesta tekstistä toinen edustaa
kertomakirjallisuutta ja toinen on
eeppinen tarina.
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- Kielioppi on hyvin yhtenäi-
nen, mutta tyyliltään tekstit poik-
keavat toisistaan täysin, Koskikal-
lio kertoo.

Kurssin osanottajilla on vaihte-
levat erikoisalat, mikä tekee teks-
tien käsittelystä ja keskusteluista
hyvin antoisia.

- Pääsemme kurkkaamaan ker-
tomuksiin monilta eri kannoilta.
Meitä kiinnostaa niin kielikuin si-
sältökin, Koskikallio toteaa.

KOSKIKALLIONKOTI Rantasal-
mella valikoitui kurssin järjestä-
mispaikaksi osittain juuri siksi,et-
tä se on kaukana yliopistomaail-
masta. Eksoottinen suomalainen
maalaisympäristö tuo kurssiin
mukavan lisän eri puolilta maail-
maa saapuneille opiskelijoille.

- Täällä loma ja työ tavallaan
yhdistyvät. Olemme kaikki aidos-
ti kiinnostuneita käsiteltävistä ta-
rinoista, ja tunnelma on pysynyt
hyvin epämuodollisena. On hie-
noa, ettei kenenkään tarvitse kers-
kua tiedoillaan.
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Rauhallisessa
ympäristössä
oppii paljon
KIINNOSTUSprakrit-kieliin
ja jainalaiseen eepos- ja ta-
rinakirjallisuuteen toivat
saksalaisen SvenWortman-
nin ensimmäistä kertaa
Suomeen.

- Täällä on niin hiljaista ja
rauhallista, hän ihmettelee.

Wortmannin mukaan opis-
kelu metsän keskellä Rantasal-
mella onnistuu todella hyvin,
sillä mikään ei häiritse keskit-
tymistä.

- Olen oppinut paljon uutta.
Anna Esposito ja Eva De
Clercq ovat hyviä opettajia ja
Petteri Koskikallion kirjastos-
ta löytyy kaikki tarpeellinen,
hän kertoo.

WORTMANNINkummastuttaa
akateemisen tutkimuksen vä-
häinen kiinnostus prakrit -kie-
liä ja jainalaista kertomakirjal-
lisuutta kohtaan. Harvinainen
kurssi Suomessa herätl;ikinhe-

ti indologian opiskelijan mie-
lenkiinnon.

- Sama professori on opet-
tanut minua jaAnna Espositoa
Wiirzburgin yliopistossa Sak-
sassa. Hän kertoi minulle kurs-
sista, ja päätin heti osallistua.

Kurssilla oppitunnit painot-
tuvat aamupäivään. Iltaisin
opiskelijoilla on mahdollisuus
valmistautua seuraavan päi-
vän tunneille tai rentoutua
omassa rauhassaan.

- Olemme käyneet sauno-
massa ja uimassa sekä tutus-
tumassa Olavinlinnaan Sa-
vonlinnassa. Opiskeluun yh-
distyy myös yhteinen ajan-
vietto, mikä on todella muka-
vaa.

- Kurssissa on paljon muita.
kin hauskoja yksityiskohtia.
Ruoka tehdään itse, ja mones-
ti ainekset tulevat suoraan
Koskikallion puutarhasta,
Wortmann iloitsee. Petteri Koskikallio (vas.) on koonnut Rantasalmen kotiinsa intialaiseen eepos- ja puraana-kirjallisuuteen erikoistunutta kirjastoa. Prakrit-

kielten kesäkurssilla kirjastosta on paljon hyötyä. Koskikallio tutkii teoksia yhdessä kurssin opettajien belgialaisen Eva De Clercqin ja
saksalaisen Anna Espositon kanssa.
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Prakrit languages from a summer course  
 
Petteri Koskikallio shared his home at Rantasalmi with European and American Indology 
students for two weeks. 
 
Kerttu Kiviluoto 
Newspaper Itä‐Savo, Rantasalmi correspondent (Aug 5, 2007) 
 
– For the summer school we invited together students and scholars of Indology, who would 
otherwise work alone in their universities, says Petteri Koskikallio, the host of Prakrit Summer 
School at Rantasalmi. 

According to Koskikallio, the study of Jain epic and narrative literature, written in Prakrit 
languages, has largely been neglected on the field of Indology or South Asian studies. The two‐
week Summer school concentrates on these texts in particular. 

The only requirement for the participation was the knowledge of Sanskrit, the classical cultural 
language of India. On the basis of Sanskrit, it is rather easy to learn middle Indic languages, or 
Prakrits which are closer to the spoken forms of languages of the time, says Koskikallio. 

The course in Rantasalmi was indeed something exceptional as both the topic and the venue, 
far off from the universities, were so unique. Among the participants of the Prakrit Summer school 
there were four Belgians, four Finns, two Germans, two Americans and one Russian. The 
announcements about the course were distributed all through the world via Indological discussion 
fora in the Internet.  

The idea to organize a Prakrit summer course originated in summer 2006 at the World Sanskrit 
Conference in Edinburgh where Koskikallio met with the teachers of the Summer School, the 
Belgian Eva de Clercq and the German Anna Esposito. The organizing of the Summer School 
became certain in April 2007 when a subsidy for it was granted by Emil Aaltonen foundation. After 
that the course was called together in a short time. 

– There was much work in preparing the course and I am quite satisfied to the progress of the 
participants. The group is really good, says De Clercq happily. 

The tuition language is mainly English. 
– Yet, when necessary also other languages in common are used for getting the right 

meanings, says Esposito.  
The first two days of the course were reserved for the grammar in particular. After that the 

participants have concentrated on passages from Jain epics and story literature. Each of the 
teachers chose one text they like, and the students familiarize with the world of these passages 
under their guidance. The texts have most probably been composed during the first half of the 
first millennium AD. The first passage is from narrative literature and the other is a story from a 
Jain epic. 

 
The only requirement for the participation was the knowledge of Sanskrit. 
 
The grammar of the two texts is rather consistent but the style of these passages differs from 

each other considerably, says Koskikallio. 
The participants have different areas of specialization which leads to fruitful discussions during 

the reading sessions. 



– We will be able to peep in the narratives from many different angles. We are interested in 
both the language and the contents, states Koskikallio. 

Petteri Koskikallio's home in Rantasalmi was selected as the venue of the course partly 
because it is far from the university world. The exotic Finnish country milieu is a nice bonus for the 
participants who come from the different parts of the world. 

– Holiday and work are in a way combined in this place. We are all genuinely interested in the 
stories dealt with here, and the atmosphere all through the course has been really informal. It is so 
relieving that nobody needs to boast with his or her knowledge. 

 

 

In a peaceful atmosphere one learns a lot  

 
For Sven Wortmann the interest in Prakrit languages and Jain epic and story literature was the 
reason to visit Finland for the first time.  

– It is so quiet and peaceful here, he wonders. 
According to Wortmann, studying in the midst of a forest in Rantasalmi has been really 

successful, because nothing is disturbing your concentration. 
– I have learnt much new. Anna Esposito and Eva De Clercq are really good teachers and you 

find all the necessary books from Petteri Koskikallio’s home library. 
Wortmann finds it strange that there is so little interest in Prakrit languages and Jain narrative 

literature among academic research. This rare opportunity to get tuition on these subjects in 
Finland immediately arouse the attention of this student of Indology. Both I and Anna Esposito, 
(who comes from the University of Würzburg, Germany) have received tuition from the same 
professor. He told me about this course and I did not hesitate to participate. 

At the summer school, lessons mostly take place in the morning and early afternoon. During 
the evening time the students have possibility to prepare for the following day or relax in peace. 

– We have had a sauna, gone swimming and visited the city of Savonlinna. Here the study and 
pastimes with the friends are nicely combined. 

– The course has also other pleasant details. We cook ourselves and often the ingredients 
come from the garden of Koskikallio’s house. 
 
Caption: 
Petteri Koskikallio has collected a home library specialized on Indian epic and puranic literature. 
The library was much in use during the summer school. Here Koskikallio is studying the Indian 
works together with the teachers of the course, Eva De Clercq from Belgium and Anna Esposito 
from Germany. 
   




