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Kansainvälinen tutkija- ja opiskelijaryhmä vietti Rantasalmella kaksi viikkoa op-
piakseen Intiassa pari tuhatta vuotta sitten puhuttuja kieliä. Prakrit-kielten kesä-
kurssilla käsitellyt tekstit tarjosivat Osikonmäen maalaismiljööstä näkymän Intian
yhteen osakulttuuriin.

Vanhojen intialaiskielten ja
niillä kirjoitettujen jaina-perintee-
seen liittyvien tekstien opiskelu
savolaisessa maatalon tuvassa
kumpuaa osikonmäkeläisenPette-
ri Koskikallion työstä ja harrastu-
neisuudesta.

Muun muassa sanskritia'aiem-
min Helsingin yliopistossaopetta-
nut Petteri ja muutama hänen lail.
laan Intian sanskrit-tekstejäja hin-
dulaisuutta tutkiva kollega tapasi-
vat vuosi sitten Sanskritin maail-
mankonferenssissa Skotlannissa.

Tässä yhteydessä ideoitiin
jainalaiseen eepos- jaotaripakirjal-
lisuuteen keskittyvä yhteIstyö,
minkä aluksi ryhdyttiin suunnitte-
lemaan kurssitoimintaa.

Petteri ja kurssin opettajina toi-
mineet saksalainen Anna Aurelia
Esposito ja belgialainen Eva De
Clercq korostavat laajan Intian
olevan paljon muutakin kuin hin-
duja, kansanpaljoutta ja lehmiä.

- Jaina-tekstejä on kirjoitettu
sanskritiksi mutta suuri osa kerto-
muksista on kirjoitettu tavallisen
kansan 2000-1500 vuotta sitten
käyttämillä prakrit-kielillä.
Sanskrit taas oli oppineidenkieltä,
Petteri Koskikallio selvittää.

Koskikallionmukaanprakrit-
kieliin keskittyvää opetusta jär-
jestetään hyvin satunnaisesti
harvoissa eurooppalaisissa yli-
opistoissa, mikä innosti heitä
aloittamaan työn miltei talkoo-
mielellä.

Opettajiksi lupautuneet Es-
,posito ja De Clercq ovat pereh-
tyneet ao. kieliin ja teksteihin
muun muassa omissa väitös-
töissään. Petteri tarjosi kurs-
siareenaksi kotinsa ja tutkijan-
kammionsa eksoottisessa Suo-
messa - onhan vanhan maatilan
rakennuksissa runsaasti tilaa
etenkin kesäaikaisille vieraille.

- Rantasalmesta on tarkoitus
tulla ryhmän vakituinen koulu-
tuspaikka. Tavoite on kokoon-
tua vuosittain. Tapahtuma voi-
daan jatkossa järjestää myös
puhtaasti tutkijatapaamisena,
Petteri Koskikallio kertoo.

Indologian opiskelijoille
suunnattu prakrit-alkeiskurssi
toteutui ensimmäisenä kesä-
niiiin Fmil A"lt()~"'n ~iiiitiön

gian, Yhdysvaltain ja Suomen
kansalaisia.

Kurssille pääsy vaatimuksena
oli sanskritin taito, koska prakrit-
kieliä on vaikea opiskella tunte-
matta intialaistekstien "kirjakiel-
t .."a.

- Kahden viikon aikana ehdim-
me lukea yhdessä kaksi otetta jai-
na-kertomuksista. Käännämme
tekstin ja keskustelemme kielestä
ja tarinan sisällöstä, kertoivat An-
na ja Eva.

Evan mukaan vanhojen kielten
sanastossa on vain hyvin vähän
sellaisia ilmauksia, joiden merki-
tystä ei voisi johtaa nykyin-
tialaisiinkieliin tai ymmärtää asia-
yhteydestä. Eva keskittyi kurssin
aluksi myös kieliopin perusteiden
opettamiseen kurssilaisille.

Anna, jonka erikoisalana ovat
intialaisessadraamakirjallisuudes-
sa käytetyt prakrit-kielet, johdat-
teli opiskelijoita jainalaiseen tari-
nakirjallisuuteen, kun taas Eva
keskittyi eepospuoleen.

Eurooppalais-amerikkalainen
ryhmä työskenteli tiiviitä päiviä,
asui ja söi yhdessä ja valmisti
myös pääosin ruokansa itse. 50:n
tekstien ääressä vietetyn oppitun-
nin lisäksi ryhmä vieraili Osikon-
mäen ulkopuolella; retki tehtiin
Olavinlinnaan, mutta Linnansaa-
reen ei ehditty. Ja tottahan kurssiin
kuului myös paljon saunomista ja
uimista.

Pieni
mutta suuri ryhmä

- Jainalaisia on alle prosentti-in-
tialaisista, mutta heitä asuu suh-
teellisen paljon siirtolaisina Intian
ulkopuolella. Eurooppalaisillekin
on tärkeää tietää millainen kult-
tuuri jainalaisilla on, Anna Espo-
sito perustelee kiinnostustaan In-
ti"n vhtppn ()~"lclllttllllriin



daan jatkossa jä;jestää myös
puhtaasti tutkijatapaamisena,
Petteri Koskikallio kertoo.

Indologian opiskelijoille
suunnattu prakrit-alkeiskurssi
toteutui ensimmäisenä kesä-
nään Emil Aaltosen säätiön
myöntämän apurahan turvin.
Ryhmän koko, opettajineen 13
henkeä, vastasi asetettua tavoi-
tetta. Alkeiskurssin osanottajat
olivat Saksan, Venäjän, Bel-

Korpihovin vanhat hirret loivat eksoottista tunnelmaa intialaiskielten opiskeluun. Pöydän päässä istuvat An-
na Esposito (oikealla) ja Eva De Clercq opettivat, Petteri Koskikallio isännöi puitteita.

Ensimmäisen prakrit-kesäkurssin opiskelijat tulivat viidestä maasta. Tapaamisia on tarkoitus jatkaa tulevina kesinä sekä tällä että
uudistuvallajoukolla. -
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- lainalaisia on alle prosentti-in-
tialaisista, mutta heitä asuu suh-
teellisen paljon siirtolaisina Intian
ulkopuolella. Eurooppalaisillekin
on tärkeää tietää millainen kult-
tuuri jainalaisilla on, Anna Espo-
sito perustelee kiinnostustaan In-
tian yhteen osakulttuuriin.

Hän näkee länsimaissa nous-
seen ekologisuuden korostuksen
olevan lähellä jainalaisuuden ar-
vomaailmaa; - nykyajan jainalai-
set ovatkin mielellään ympäristö-
rintaman etujoukoissa.

- Jainalaisuudessaon kiintoisaa
heidän väkivallattomuutensa ja

~ ehdoton tappamiskielto. He eivät
esimerkiksi voi viljellä maata,
koska voivat siinä yhteydessä va-
hingoittaa maassa olevia eliöitä,
Petteri Koskikallio kuvaa.

Tästä johtuen jainalaiset ovat
usein kauppiaita, Jainalaisten hal-
linnassa onkin noin kymmenen
prosenttia Intian talouselämästä.
Liiketoimilla hankittu varallisuus
on jainalaisille hyvä asia, koska
sen voi käyttää opin mukaisiin hy-
viin tarkoituksiin.

- Jainalaisuus on vaikuttanut
paljon nykypäivän Intiaan ja nä-
kyy myös Euroopassa. MeilläBel-
giassa on maailman timanttikau-
pan keskus; ja ketkä kauppaa pyö-
rittävät, suurelta osin jainalaiset,
Eva De Clercq mainitsi.
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Jainalaisilla ei ole Intiassa vi-
rallista yhteisöasemaa ja heidät

J luetaan uskonnoitaan hinduihin.
Petteri Koskikallion mielestä us-
kojako johtuu jainojen ja hindujen
monista samankaltaisista käytän-
nön rituaaleista ja tavoista. Us-
kontoina tai filosofioina nämä
ovat erillisiäja opillisesti jainalai-
suus poikkeaa hindulaisuudesta
selvästi.

Hän pitää huomionarvoisena
jainalaisten pyrkimystä tekstien
säilyttämiseen. Kirjurit ovat ko-
pioineet vanhoja käsikirjoituksia
parin vuosituhannen ajan. - Usein
riippumatta siitä ovatko ne juuri
heidän oman uskontonsa tekstejä.

Rantasalmen Lehden luvalla / Courtesy of Rantasalmen Lehti



Jain texts: Indian studies in Rantasalmi  
 
Rantasalmen Lehti (Sept 12, 2007) 
 
 
An international group of scholars and students spent two weeks in Rantasalmi studying 
languages that were spoken in India for 2000 years ago. The texts read at the Summer School of 
Prakrit languages, held in a countryside milieu of the village of Osikonmäki, gave a view to an 
Indian subculture. 
 
The study of old Indian languages and the texts of Jain tradition in the main room of a local 
farmhouse is a result of Osikonmäki‐based Petteri Koskikallio's work and hobby. Petteri has, 
among other things, given Sanskrit classes in the University of Helsinki. A year ago he met his 
colleagues, also specialized on Sanskrit texts and Hinduism, at the World Sanskrit Conference in 
Scotland where the co‐operation to be concentrated on Jain epic and narrative literature was 
tentatively outlined. The first step of this co‐operation was the plan to organize a Summer School. 
Petteri and the teachers of the course, Anna Aurelia Esposito from Germany and Eva De Clercq 
from Belgium, point out that India is much more than a multitude of people, cows and Hinduism. 

– Many Jain texts are written in Sanskrit, but a great deal of narratives is composed in Prakrit 
languages that were nearer the vernaculars of the time. Sanskrit was more like a language of 
learned circles, explains Petteri Koskikallio. 

According to Koskikallio, tuition in Prakrit languages is given only very occasionally even in 
larger European universities. This fact encouraged the group to start the project almost from a 
voluntary basis. Esposito and De Clercq, who promised to act as the teachers of the Summer 
School, specialized in Prakrit languages and literature already in their dissertations. Petteri offered 
his home and study chamber in exotic Finland as the venue for the course – there is plenty of 
space for visitors in the buildings of an old farmhouse, especially at summertime. 

– We have planned to make Rantasalmi as the permanent meeting place for the group. Petteri 
Koskikallio says that the aim is to gather together every year, though it is possible to have the 
event as more like a scholarly meeting, too. 

This first elementary Prakrit course for students of Indology was made possible thanks to the 
grant from Emil Aaltonen Foundation. The number of participants, 13 people including the 
teachers, was in line with the plans made by the organizers. The participants of the Summer 
School were from Germany, Russia, Belgium, USA and Finland. 

The knowledge of Sanskrit was a requirement for the course, because it is difficult to study 
Prakrits without knowing the "standard language" of classical Indian texts. 

‐ In two weeks we managed to read two lengthy passages from Jain stories. We translate the 
text and discuss about the linguistic features as well as the contents of the story, tell Anna and 
Eva. 

According to Eva, the vocabulary of old texts contains quite few expressions that do not 
appear, in a related form, also in some modern Indian languages. In some cases the more 
problematic meanings can be understood with the help of context. During the first days of the 
course, Eva was the teacher who led the introduction to the basics of Prakrit grammar.  

Anna's area of specialization is Prakrit as used in classical Indian drama literature. In the 
Summer School she introduced students in Jain narrative literature, whereas Eva concentrated on 
the epic side. 



The Euro‐American group worked intensively during their days in Rantasalmi. They lived 
together, had their meals together and also prepared their food mostly themselves. In addition to 
about 50 hours spent over the texts, they also visited places outside the Osikonmäki village: one 
trip was made to the Olavinlinna Castle, but there was no time for the planned visit to the 
Linnansaari Island. And of course, there was much sauna and swimming during the Summer School 
weeks. 

 
Little big tradition 

 
Only less than one per cent of Indians are Jains. Among the Indian emigrants the proportion of 
Jains is notably larger. It is important even for the Europeans to know about the Jain culture, says 
Anna Esposito, who explains the reasons for her own interest in this Indian subculture. She 
considers that the new ecological awareness in the West comes closer to the Jain values. The 
modern Jains are very eager to be in the frontline of ecological activism.  

One interesting feature in Jainism is their non‐violence and the absolute denial of any sort of 
killing. For example, the Jains cannot practice agriculture, because they could hurt the living 
organisms in the soil, describes Petteri Koskikallio. 

For this reason Jains are often merchants. About 10 per cent of Indian business is under the 
control of Jains. The wealth earned by trade is a positive thing for Jains, because it is possible to 
use one's wealth for good purposes and to maintain the Jain doctrine.  

Jainism has had much effect on the formation of the modern India, and Jainism is visible even 
in Europe. In Belgium we have the hub of the world diamond industry, and who else than Jains run 
a great deal of this business, states Eva De Clercq. 

Jains do not officially have a fixed status of religion in India, which means that they are often 
classified as Hindus. Petteri Koskikallio explains that this is partly due to many similarities between 
Hindu and Jain religious practices and customs. As religions and philosophies these two are clearly 
separate and from the doctrinal point of view Jainism differs profoundly from Hinduism.  

Koskikallio points out that in Indian literary history especially Jains have strived for the 
preservation of textual material. The Jain scribes have copied old manuscripts for about two 
millennia – and often irrespective of whether the texts have been originated in their own religion 
or not. 

 
 

 
Captions: 
The old log walls of Korpihovi manor created an exotic atmosphere for the study of Indian 
languages. At the end of the table teachers Anna Esposito (right) and Eva De Clercq (left). Petteri 
Koskikallio hosted the setting.  
 
The participants of the first Prakrit Summer School came from five different countries. The 
meetings will take place also in the summers to come, partly with this team and partly with other 
people to join in. 

 
 




