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Graham Harvey (The Open University, UK) is Professor of Religious Studies with research
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Totemism, eating gratefully and other animal-human relationships

Other-than-human animals are kin to humans. But not all relationships are equal. Beginning
with vignettes of learning among Mi’kmaq and Sámi communities, this presentation
considers some implications of new animism research. Some animals are valued members of
the larger-than-human totemic clans that form communities as understood by many
Indigenous people. Within that framework, there can be protocols and etiquette for more
individualised relationships between specific humans and specific animals. Whether or not
the label “power animals” is meaningful in Indigenous communities, it should not be
imagined that such relationships are separate from subsistence and consumption. Clan and
other forms of inter-species kinship are rooted in efforts to build, maintain and enhance
reciprocal and respectful relations – particularly when one species wishes to eat another.
Among the implications of these human-animal relationships are the recognition that
“religion” is rarely separate from the rest of life and, more radically perhaps, that the term
“nature” falsely separates humans from their kin-relations.

The keynote lecture will be held in English.
Chair: Titus Hjelm
Link: https://helsinki.zoom.us/j/66510072861
Meeting ID: 665 1007 2861

*

Liisa Kaski

Liisa Kaski (Helsingin yliopisto) on folkloristi ja antiikintutkija. Hän on tutkinut yhtäältä
antiikin eläinkuvaa ja toisaalta itämerensuomalaista perinnettä, erityisesti suullisen runouden
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välittämiä myyttejä. Hän tekee parhaillaan väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa, aiheenaan
eläimen käsitteen synty ja tausta arkaaisessa Kreikassa.

Eläimen synty

Synty on perinteisen suomalaisen rahvaanuskon avainkäsite. Tietäjät, kansanuskon
spesialistit, turvautuivat siihen hoitaessaan erinäisiä ongelmia ruumiinvammoista ja
sairauksista yhteisöä uhkaaviin vaaroihin. Eläinten syntyloitsuja tarvittiin tyypillisesti
puremien, pistosten, reviirikonfliktien ja vastaavien hoitoon. Syntyloitsu on erityinen
itämerensuomalainen loitsutyyppi, jonka avulla ihminen koki saavansa kulloisenkin
ongelman hallintaansa juuria myöten.

Eläin sitä vastoin ei kuulu rahvaanuskon käsitteisiin. Kansanomaisessa kielenkäytössä muihin
eläimiin viitattiin lajinimin, joiden rajat osin poikkesivat nykyisistä. Tietäjällä ei ollut
työkalupakissaan ryhmäkäsitettä eläin, sillä tällainen joukkokategoria olisi hänen tehtävänsä
kannalta ollut epämääräisyydessään täysin hyödytön.

Tarkastelen luennossa eläinten syntyloitsuja ja loitsuihin kiteytynyttä eläinkuvaa muutamin
esimerkein. Miksi koira syntyi tuulen siittämänä? Mikä merkitys on aineksilla, joista
ensimmäinen korppi oli koottu, tai sillä että käärme sai silmänsä hampunsiemenistä? Mitä
tarkoittaa, että tiainen on vanhin ilman lintusista ja hirvi puolestaan syntyisin taivaasta?

Näiden esimerkkien valossa pohdin syntyä tietoteoreettisena käsitteenä, jonka selitysvoima
ulottuu myös perinteisen tietäjäkulttuurin ulkopuolelle, nykyisiin eläin- ja
ympäristösuhteisiin. Mitä tietäjä oikeastaan tiesi – tai uskoi tietävänsä – tietäessään tietyn
eläimen synnyn, ja jaammeko mekin saman uskon tietämisen voimaan?

Maailman ja sen olioiden jäsentäminen kielen keinoin on ihmiselle lajityypillistä. ’Eläimen’
kaltainen kategoria palvelee kuitenkin ensisijaisesti kulttuurisia, ei biologisia tarpeita. Mistä
ja miksi eläin syntyi?

The keynote lecture will be held in Finnish.
Puheenjohtaja: Jaana Kouri
Linkki: https://helsinki.zoom.us/j/61195063822

Meeting ID: 611 9506 3822

*

Anni Kytömäki, kirjailija

Anni Kytömäki on julkaissut kolme romaania, joista Margarita (2020) on voittanut
kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Ihmisten suhde luontoon on kantava teema
Kytömäen historiallisissa teoksissa, joissa eläimet esiintyvät niin konkreettisina eliöinä kuin
myyttisinä olentoinakin.

The interview will be held in Finnish.
Anni Kytömäkeä haastattelee Katri Aholainen.

Linkki: https://helsinki.zoom.us/j/63617528010
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Meeting ID: 636 1752 8010

WEDNESDAY / KESKIVIIKKO / ONSDAG 7.4.2021
10.45–12.15

I Human-animal relationship in the past: legal cases and ethical concerns
Chair: Noora Koivulahti
Link: https://helsinki.zoom.us/j/62148113434
Meeting ID: 621 4811 3434

1) Gins, Sven
Casting Justice Before Swine: The Prosecution of Pigs in Late Mediaeval France
2) Line, Philip
The Genesis of the Animals as seen through medieval eyes
3) Remahl, Miika
Lions in the Roman ludi; the religious cults and mythological associations

Sven Gins
Prospective PhD Candidate
University of Groningen

Casting Justice Before Swine – The Prosecution of Pigs in Late Mediaeval France

In recent years, animals have become increasingly involved in human legal proceedings.
Legal scholars have embraced the animal turn, blurring the once sovereign boundaries
between persons and objects, and recognising animals, perhaps even Nature herself, as legal
subjects. The ongoing Covid-19 pandemic stresses the urgency of establishing ‘global animal
law’ and deconstructing anthropocentrism yet again, by highlighting the appalling daily
living conditions that many animals must endure in places such as animal markets. To this
end, it is vital to also consider the extensive premodern legal history that humans share with
animals. Over 200 so-called animal trials have been recorded in Europe between the Late
Middle Ages and the twentieth century. In these proceedings, animals who had allegedly
violated Christianity’s natural hierarchy were vigorously prosecuted, at times resulting in
capital punishment or even anathema. I problematise the notion that these trials constitute
wholesome legal precedents of the kind of legal personhood presently debated in
jurisprudence, evidenced in my counter-hegemonic analysis of the legal prosecution and
execution of several pigs in fifteenth-century France. Rather, late mediaeval notions of
criminality transcended the human-nonhuman binary whilst perpetuating and reifying the
alleged human-nonhuman divide. I propose that animal trials were local laboratories where
human communities reflected upon the natural order of God’s creation. Ensuing the apparent
breach of the prescribed boundaries of nature, these communities renegotiated and
re-naturalised everyday interspecies sociability. In so doing, societies utilised the offending
animals to exemplify particular ideas about what it means to be human, generally to the
animals’ detriment. Mediaeval studies, I maintain, have an ethical duty to address these and
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other forms of animal suffering in human history to expose and destabilise the longue durée
of human exceptionalism and its devastating socio-ecological consequences.

*

Philip Line

The Genesis of the Animals as seen through medieval eyes

The first book of the Bible includes several narratives that provided the foundation for
conceptions of the relative position of human and nonhuman animals in Judaism and
Christianity. The passages concern the awarding of dominion over the animals to humans, the
naming of the animals by the first man, the Fall, and the Flood, after which the relationship
between humans and animals becomes hostile and humans are given the right to eat and wear
the skins of other animals. Especially dominion and the postdiluvian permissions are
frequently interpreted as giving humans the right to do whatever they like with other animals,
while inhibiting empathy for them as fellow living beings and recognition of their cognitive
abilities. There is much truth in this, but what the verses relating to animals implied was
under discussion throughout the Middle Ages and Renaissance and representation of the
Genesis events in popular works and drama was often inaccurate. In medieval and
Renaissance Christianity the Old Testament was perceived as a preamble to the coming of
Christ and the Genesis tales were interpreted as a mixture of truth about the Creation and
allegory of what was to come. In seeking to explain exactly how nonhuman animals were
inferior to humans, Christian philosophers made use of “animal-unfriendly” pagan
philosophy such as Stoicism and Neo-Platonism and Christianity arguably became more
animal-unfriendly than Judaism. With examples from sermons and some late medieval
popular works that supposedly represented incidents in Genesis, we can ask how much
theology filtered down to the common people and whether their attitude to nonhuman
animals was determined more by practical considerations than biblical narratives or
theological and philosophical works.

*

Miika Remahl (MA)
University of Helsinki

Lions in the Roman ludi; the religious cults and mythological associations

The core emphasis of the paper is to examine the interrelation of lion imagery with the
Roman early religious festivals and staged hunts (venationes), and how these concepts
developed during the late Republic and early Imperial era. Lions were among the most
popular exotic animals that were exhibited and hunted in the Roman public spectacles ever
since they were first brought to the triumphs and staged hunts in 186 B.C. by the consul
Marcus Fulvius Nobilior.

The paper examines how lions were referred to in the early games (ludi) in religious contexts.
I will firstly briefly present the history of the staged hunts and how lions were brought to the
Roman games; from there on, I briefly discuss the first Roman staged lion hunts and the
religious ludi, namely the ludi Floralia and ludi Taurii. Here I address briefly the main
challenge of the topic, the potential connection of religious games and deities with the
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symbolical and practical usage of lions and their imagery. The cults I focus on are the ones of
Cybele (Magna Mater) and of Hercules. In relation to Hercules, I will also discuss how the
characters’ feats were imitated in the spectacles in form of lion-hunt, to represent the labour
of the Nemean lion. I will also address how the celebrated animal-fighters were associated
with this Hercules’ labour in poems. As a background for this title, I will briefly elaborate the
general concepts of Roman hunting.

The sources of the paper consist mostly of Roman literature of historians and poets, such as
Livy, Martial and Ovid. The paper is a subtitle of my ongoing PhD–monograph “The Image
of Lion in Hunting Settings in Literary and Visual Sources from the Late Roman Republic to
the Early Roman Empire” in Ancient history in the University of Helsinki.

II Eläinten rooli osana ihmisen hyvinvointia / Role of animals as part of human welfare
Puheenjohtaja: Katri Aholainen
Linkki: https://helsinki.zoom.us/j/68780870974
Meeting ID: 687 8087 0974

1) Jaana Kouri
Power animals in contemporary shamanism
2) Juha Suonpää
Kanssakulkijuus ilves-aiheisessa dokumenttielokuvassa
3) Välimäki, Isa
Eläimet ja inhimillinen identiteetti Leslie Marmon Silkon teoksessa Ceremony

Jaana Kouri
Åbo Akademi

Power animals in contemporary shamanism

From the 1960s the worldview and methods of shamans began to be of particular interest to
youth looking for alternative ways to live and connect with their environment. In academic
parlance this phenomenon has been called as “neo-shamanism” or “modern Western
shamanism” depending on the point of view or what movements or communities are
considered. At the same time, many shamanic practitioners do not see themselves to be
followers of modern movements, but continuators of some old tradition. Therefore, it would
be good to talk about various ways of shamanising.

From any point of view, the people engaged in (neo-)shamanism see animism as the basis of
their worldview. It includes a belief that also other natural organisms than humans and even
things are living and have souls or spirits. The connection between all living beings is
therefore very basic in animism.

Shamanism, as well neo-shamanism is first and foremost a method of healing. To perform
their work, the shamans actually depend on the special power supplied by their particular
guardian or helping spirit, usually a power animal. The relationship between a shaman and
his/her power animal is significant not only for the individual shaman, but it is a starting
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point and makes possible to bring healing from the spirit world into this reality for other
beings.

In my presentation with some examples of my own experience as a practitioner and teacher
of shamanism I examine how the relationship between the shaman and power animal is
experienced and expressed in contemporary shamanism. The autoethnographic research
allows me to approach what happens during the shaman’s journey and challenges the
insider-outsider dichotomy. And thus, I examine shamanism as a technique of co-imagining
in communication with non-human actors, especially with the power animals.

*

Juha Suonpää
Dosentti, elokuvaohjaaja

Kanssakulkijuus ilves-aiheisessa dokumenttielokuvassa

Jotta ihminen selviytyy käsillä olevista valtavista ekologisista haasteista, tarvitaan luonnon
kuluttamisen ja katsomisen uudelleen määrittelyä.

Kehittelyvaiheessa oleva ”Ilveskuiskaaja” -dokumenttielokuva (ohj. Juha Suonpää / ensi-ilta
2022) tarkastelee suhdettamme eläimiin kanssakulkijuuden näkökulmasta.

Elokuvan päähenkilö on Hannu, entinen pienviljelijä, sekatyömies ja erikoismetsuri, jolle
tapahtui vakava työtapaturma hänen pudottuaan tikkailta. Seuraavien vuosien aikana Hannu
etsi elämälleen sisältöä luonnosta videokuvaamalla sukutilan maille palanneita ilveksiä.

Hän keksii merkata reviiriään kuin ilves, jolloin arat kissat vähitellen hyväksyivät hänet
osaksi metsän elämää. Hannu ”löytää” laumansa ilvesten maailmasta ja toimii eräänlaisena
välittäjähahmona ihmisen ja eläimen välillä.

Elokuva purkaa perinteisen luontoelokuvan ennalta arvattavaa lähestymistapaa ja
ympäristötietoisuus muuntuu Hannun yrittäessä ymmärtää riistakameroidensa tallentamia
fragmentaarisia tapahtumia.

Elokuva laajentaa sosiaalisuuden käsitettä ihmisen ja ei-luonnon väliseksi suhteeksi. Toisin
kuin ihmiskeskeisessä luonto-ohjelmien traditiossa yleensä, tässä elokuvassa kysytään
pelastaako luonto sittenkin ihmisen?

*

Isa Välimäki
FM, väitöskirjatutkija, yleinen kirjallisuustiede
Tampereen yliopisto

Eläimet ja inhimillinen identiteetti Leslie Marmon Silkon teoksessa Ceremony

Esitelmä perustuu pro gradu -tutkielmaani, joka tarkastelee eläinten merkitystä inhimillisen
identiteetin rakentumisessa Leslie Marmon Silkon teoksessa Ceremony (1977; suom. Riitti,
1999). Alkuperäisamerikkalaisen nykykirjallisuuden klassikkoteos Ceremony kertoo toisesta
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maailmansodasta traumatisoituneena takaisin reservaattiin palanneen taustaltaan monietnisen
Tayon paranemisprosessista.

Eläimet saavat päähenkilön parantumistarinassa keskeisen roolin tarinallisina symboleina ja
henkilöhahmon kaltaisina toimijoina. Teoksesta nousevat mytopoeettisen ja rationaalisen
todellisuuskäsityksen erot, paikan geomyyttinen merkitys, kulttuurinen hybridiys sekä
alkuperäisamerikkalainen spirituaalisuus määrittävät eläinhahmojen symboliikkaa ja
toimintaa kertomuksessa. Eläimet toimivat teoksessa inhimillisen identiteetin peileinä
ilmentäen samalla sekä eurooppalaisen tieteellisen ajattelun historialle rakentuvaa
eläinkäsitystä että metsästäjä-keräilijä-kulttuureille tyypillisiin tarinoihin pohjaavaa
eläinkäsitystä.

Esitelmässä osoitan taustalla vaikuttavien eläinkäsitysten ymmärtämisen olevan
välttämätöntä teoksessa esitetyn päähenkilön paranemistarinan tulkinnalle. Kulttuurisesti
hybridisenä kertomuksena teos avaa moniulotteisen näkymän erilaisten eläinkäsitysten
taustalla vaikuttaviin maailmankatsomuksellisiin tekijöihin.

III Eläimet, etiikka ja lajienväliset kohtaamiset taiteiden näkökulmasta
Puheenjohtaja: Tiina Salmia
Linkki: https://helsinki.zoom.us/j/64985876905
Meeting ID: 649 8587 6905

1) Pinja Mustajoki ja Jouni Teittinen
Näin, muistan
2) Riina Hannula
Compose Compost
3) Ainu Palmu
Eläimen arvo sirkuksessa

Pinja Mustajoki ja Jouni Teittinen

Näin, muistan

Näin, muistan on videoessee, joka käsittelee ihmisen ja toislajisten eläinten välisen suhteen
muodostumista. Teos koostuu valokuvista, jotka liittyvät teoksen toisen tekijän, Pinja
Mustajoen, henkilökohtaisiin muistoihin merkityksellisistä ja mieleenpainuvista
kohtaamisista eläinten kanssa. Jouni Teittinen kirjoittaa samojen valokuvien pohjalta tekstejä,
jotka muodostavat oman tulkinnan merkityksistä kuvan takana.

Teoksessa kuvat tarkentuvat ja muodostuvat näkyviksi vähitellen. Taustalla kuuluu Mustajoen
ääni kertoen kohtaamisistaan eläinyksilöiden kanssa. Muiston tarkentuessa myös kuva
muuttuu selkeämmäksi ja pystymme hahmottamaan kuvan eläin- ja ihmishahmot. Kuvan
päälle ilmestyy Teittisen teksti, joka rakentaa oman näkökulman kuvaan.

Näin, muistan on videomuotoinen tutkielma kohtaamisista toislajisten eläinten kanssa ja
näiden kohtaamisten jättämistä jäljistä. Teoksen teemoiksi nousevat kumppanuus,
muistaminen ja kuolema. Näin, muistan -videoesseessä omakohtainen kokemus muuttaa
merkitystään, kun Mustajoen muistot ja Teittisen tulkinnat samasta kuvasta ovat dialogissa.
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Videon kesto on noin 10 minuuttia ja se on tekstitetty englanniksi.

*

Riina Hannula

Compose Compost

Kompostoituminen on sommittelua, jossa tulemme yhteen monilajisena heimona.
Kierrätämme yhteisiksi tulevia aineitamme ja osallistamme tähän hommaan maan
jalkojemme alla. Olemme hoivan koneisto, joka järjestää itseään alati pyrkien vakauttamaan
hyväksi koetut osat: kas tuossa on juuri nyt harmoniaa ja hyvinvointia, kenties runsautta,
olkoon se niin! Koen olevani yhtä heidän kanssaan, joiden kanssa jaan jokapäiväisen
leipämme ja kierrätämme ulosteitamme, jotta uutta elämää ja syötävää, ja elämää,
syömä-elämää voi syntyä. Permakulttuuri on puutarhan ja elämän kestävää suunnittelua, jossa
pyritään hukkaamaan mahdollisimman vähän resursseja. Eläinten kanssa puutarhuroiminen
tekee hyvää meille ja maalle monin tavoin rikastaen sitä, raviten sitä. Materiaalien kierron
tarkkaileminen on permakulttuurifilosofian perustekijä. Resurssien optimoiminen, vaikkakin
tähdäten maksimoimaan ekologisuuden, on kuitenkin alkanut tuntua vieraalta etenkin
posthumanistisen eläinteorian äärellä, kun jokaista elollista alkaa nähdä niiden omasta
toimijuudestaan käsin. Kun haluaa minimoida omaa valtaansa ja antaa toisten eläinten tuoda
omaa villiä jälkeään kuvioon, voi menettää esimerkiksi lähes koko sadon. Vuohien ja
riikinkukkojen, ynnä muiden rescue-eläinten kanssa vietetty ensimmäinen kesä avarsi myös
kärpästen ja muiden helposti häiriötekijöiksi miellettyjen lajien oikeutta olla, ja heittää meitä
tulemisiin, olla kanssa-ajattelijoinamme. Opettaa meitä saarnaamatta. Pureskelen heidän
opetuksiaan ja kasvattamiamme ravintokasveja yrittäen huomoida kaikenlaisia ääniä, jotka
konsertoivat ekokriisissä.

Posthumanismi vaikuttaa toisinaan semi-spirituaaliselta tavalta kuvitella hoivan ja
kompleksisten tilanteiden yhteisöä. Emme vaadi toisiltamme pelkkää hyödyn kontekstissa
tapahtuvaa kanssaeloa, vaan sallimme karkaamiset, joissa vattupuskat ja mintut menevät
parempiin suihin. Toisilta lajeilta ei voi oppia, ellei anna heidän itsensä näyttää miten he
eläisivät.

*

Ainu Palmu

Eläimen arvo sirkuksessa – historiallinen vertailu siitä, miten sirkuksen suhtautuminen
eläimiin peilaa ympärillä olevan yhteiskunnan moraalista suhtautumista eläinten
käyttämiseen elinkeinona

The Veil Projectin teko / historiallinen perinteisen sirkuksen käytäntö
Kerron nykysirkusesitys The Veil Project tekemisestä ja siinä rinnan siitä, mitä sama työvaihe
olisi tarkoittanut jos se olisi tapahtunut sirkuksen historiassa painottaen suhtautumista
eläimiin.

Esityksen valmistaminen
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-koulutettujen sirkusammattilaisten prosessi tiettyä esitystä kohti / sirkussuvut ja esityksen
rakenne, (moraalikäsitykset ihmisten suhteesta eläimiin keskiajalta 1700-luvun lopulle)

Veil Projectin taustatyö / esitysnumeroiden tekijöiden hakeminen (villieläimien ja sideshown,
”parrakkaat naiset” mukaan tulo sirkukseen, 1800-luvun moraalikäsitys sekä ihmisen
ihmiseen, että ihmisen suhteesta eläimeen)

Harjoitukset / näytöksen koostaminen (villieläimien kouluttaminen sirkusesitykseen,
villieläimet liiketoimintana 1800-luvun alusta lähtien)

Esiintymistila / karavaani, sirkusteltta, oletus eläimen sopeutumisesta
Viimeinen harjoitusvaihe / sirkusteltta, eläimen paikka
Esitys / nykysirkuksen alkuvaiheet 1927 alkaen ja sirkus ilman eläimiä
Palaute / Nykyhetki, eläinten oikeudet, hapuileva muutos siihen, että ihminen sopeutuisi
eläimeen, luontoon

WEDNESDAY / KESKIVIIKKO / ONSDAG 7.4.2021
13.15–15.15

I Älä tapa
Puheenjohtaja: Tarja Koskela
Linkki: https://helsinki.zoom.us/j/65001235069
Meeting ID: 650 0123 5069

1) Tuomivaara, Salla
Eläinten tappaminen Edvard Westermarckin ajattelussa
2) Ollila, Tiina
Teurastaminen teknologisoituna prosessina
3) Koskela, Tarja
Rituaaliteurastus rikosoikeudellisesta näkökulmasta
4) Hakala, Outimaija
Kuolemanjälkeinen elämä ja elämän arvostamisen tavat kuvataiteessa

Salla Tuomivaara

Eläinten tappaminen Edvard Westermarckin ajattelussa

Voimakkaasti kasvava monitieteinen eläintutkimus on yhä uudelleen nostanut esiin eläinten
näkymättömyyden yhteiskuntatieteellisessä tutkimusperinteessä. Osassa sosiologian
varhaisen klassisen kauden tekstejä eläinten merkitystä pohditaan kuitenkin huomattavasti
myöhempiä kausia enemmän. Yksi eläinten yhteiskunnallista, sosiaalista ja moraalistakin
merkitystä poikkeuksellisen laajasti käsittelevä varhaisvaiheen sosiologi oli suomalainen
Edvard Westermarck.
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Westermarck kirjoittaa teoksissaan paljon empatiasta muunlajisia eläimiä kohtaan ja eläinten
kohtelua koskevista moraalisäännöistä. Hän vertailee eläimiin kohdistuvan empatian
alueellista ja yksilöllistä vaihtelua ja eri uskontojen suhtautumista eläinten kohteluun.
Westermarck käsittelee myös ruokatabuja, eli esimerkiksi tiettyihin lajeihin kohdistuvaa
syömisen kieltoa. Westermarck ei ainoastaan kuvaile eläimiä koskevia moraalitunteita ja
moraalisääntöjä ja niiden vaihtelua, vaan ottaa myös itse kantaa eläinten kohteluun. Eläimiin
kohdistuvien eettisten normien maiden välisen ja ajallisen vertailun ohella Westermarck
kiinnittääkin huomiota siihen, että eläimiin kohdistuvissa moraalitunteissa on huomattavaa
vaihtelua yksilöiden välillä. Kyse ei ole siis yksinomaan kulttuurisista eroista, vaan eläinten
herättämän empatian voimakkuus vaihtelee yksilöllisemmistä syistä johtuen. Westermarckin
mukaan eläimiin kohdistuvissa empaattisissa tunteissa on erityisen suurta vaihtelua
yksilöiden välillä. Monet muut moraalitunteita herättävät kysymykset jakavat hänen
mukaansa ihmisten mielipiteitä vähemmän.

Westermarck analysoi teksteissään myös aikakauden eläinsuojeluliikettä ja sen vaatimuksia.
Selkeästi julkituodun eläinsuojelumyönteisyyden rinnalla Westermarck ottaa kantaa
lihansyönnin oikeutuksen puolesta. Toisaalta hän kritisoi eläinsuojeluliikkeen voimakasta
vivisektion eli (elävillä) eläimillä tehtävän tieteellisen tutkimuksen kritiikkiä suhteessa siihen
välinpitämättömyyteen, jolla metsästystä hänen mielestään eläinsuojeluliikkeen taholta
kohdeltiin. Tarkastelen Westermarckin esittämiä perusteluja yhtäältä eläinten moraaliselle
huomioinnille ja toisaalta tappamisen ja lihansyönnin oikeutukselle myöhemmän
eläinsuojelu- ja eläinoikeusajattelun sekä eläinten kognitiivisia kykyjä koskevan tutkimuksen
kehityksen näkökulmasta.

*

Tiina Ollila

Teurastaminen teknologisoituna prosessina

Suurimmalla osalla ruoaksi kasvatettavista eläimistä on yhteinen määränpää: teurastamo.
Riippumatta eläimen elinolosuhteista tai elämänlaadusta sitä odottaa ahdas kuljetusmatka
teurastamolle ja ennenaikainen kuolema. Eläinten elämää määrittelee kuolemaan asti
paikantuminen potentiaaliseksi ruoaksi, ja kymmenet miljoonat eläimet Suomessa
muunnetaankin vuosittain lihatuotteiksi. Teurastamista säätelee lopetusasetus eli Euroopan
Unionin neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä,
jonka soveltaminen alkoi 1.1.2013. Se sisältää vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten
suojelusta teurastuksen yhteydessä. Asetuksen tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia
asettamalla teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia, jotka koskevat teurastamoita.

Lisäksi teurastamisen käytäntöihin opastetaan Hyvä toimintatapa -oppaissa, jotka ovat
Eläinten hyvinvointikeskuksen EHK:n julkaisemia. Tarkastelen näiden oppaiden kautta sitä,
miten teuraaksi tarkoitettujen eläinten teurastamista nimetään ja ohjataan teksteissä ja
lainsäädännössä.

Kysyn, miten teuraaksi tarkoitettujen eläinten teurastusprosessin lainsäädäntöä ja
toimintatapoja ohjataan ja legitimoidaan teurastusoppaissa? Oppaat on tehty auttamaan
teurastamoita vastaamaan asetuksen vaatimuksiin ja myös kehittämään toimintaansa niin, että
eläinten hyvinvointi paranisi teurastuksen yhteydessä. Oppaat osallistuvat teurastamista
koskevan hyvinvoinnin käsitysten muokkaamiseen, ja niiden perusteella voi päätellä miten
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lainsäädäntöä tulisi toteuttaa käytännössä ja millaiseksi teurastaminen hyvinvointitutkijoiden
mukaan pitäisi saada muokattua.

Tarkastelen teurastamista kriittisen diskurssianalyysin keinoin yhtäältä piilossa olevana
työnä, jonka arkeen kansalaiset ja tutkijat eivät pääse tutustumaan. Toisaalta käsittelen sitä
prosessina, johon kytkeytyy ei-inhimillisten tunteiden sivuuttaminen ja ihmistunteiden
etäännyttäminen. Sekä työn käytänteisiin että ei-eläimellistämisen prosessiin ohjataan ja
opitaan sekä lainsäädännön kielen, opiskelun tai työssäoppisen kautta. Näiden lisäksi
tulkintaan vaikuttavat kulttuuriympäristö ja yhteiskunnalliset neuvottelut oikeasta ja väärästä.

*

Tarja Koskela

Rituaaliteurastus rikosoikeudellisesta näkökulmasta

Euroopan unionin peruskirjan 13 artiklan mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on, koska eläimet
ovat tuntevia olentoja, otettava täysimääräisesti huomioon vaatimukset eläinten
hyvinvoinnista. Tätä vaatimusta sovellettaessa on kuitenkin kunnioitettava myös mm.
uskonnollisia rituaaleja. Euroopan unionin lopetusasetuksen (asetus eläinten suojelusta
lopetuksen yhteydessä N:o 1099/2009) 3 artiklassa säädetään lopetusta koskevista yleisistä
vaatimuksista. Sen mukaan eläintä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja
kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana. Eläimet saa 4 artiklan mukaan
lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen, mutta tätä ei tarvitse soveltaa teurastettaessa eläimiä
uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen, edellyttäen, että teurastus
tapahtuu teurastamossa (4 kohta). Tällä poikkeuksella halutaan vahvistaa perusoikeuskirjassa
säädettyä uskonnonvapautta ja oikeutta tunnustaa uskontoa tai vakaumusta. Kyse on siten
tasapainottelusta kahden peruskirjassa säädetyn arvon (eläinten suojelu – uskonnonvapaus)
välillä. Jäsenvaltioilla on oikeus säätää kansalliseen lainsäädäntöönsä uskonnolliseen
rituaaliteurastukseen liittyen lopetusasetusta tiukempia vaatimuksia (Euroopan unionin
tuomioistuimen tuomio ECLI:EU:C:2020:1031 17.12.2020).

Kansallisen eläinsuojelulain (ESL) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella
tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja kohteluta (1 §).
Tarkempi sääntely on eläinsuojeluasetuksessa (ESA). Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottami-
nen eläimille on yksiselitteisesti kielletty (ESL 3.1 §). Eläin on lopetettava mahdollisimman
nopeasti ja kivuttomasti (ESL 32.1 § ja ESA 30.3 §). Ennen teurastusta, eläin on tainnutettava
asianmukaisesti tai lopetettava siihen soveltuvalla menetelmällä ennen verenlaskun
aloittamista eikä sille saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se
on kuollut (ESL 33.1 § ja ESA 42.1 §, 44 §). Tästä poikkeuksena on kuitenkin uskollisista
syistä mahdollista käyttää teurastustapaa, jossa verenlasku suoritetaan samanaikaisesti
eläimen tainnuttamisen kanssa (ESL 33 b.1 § ja ESA 45 §).

Eläimen teurastaminen vastoin säännöksiä siten, että sitä ei tainnuteta viimeistään samaan
aikaan verenlaskun kanssa, ei ole tuntematon ilmiö Suomessa. Tästä meillä on suhteellisen
tuore tuomio Vaasan hovioikeudesta. Samoin esitutkinnassa on tällä hetkellä Pohjanmaalla
vuosina 2021–2016 arviolta 1800 eläimeen kohdistunut lainvastaisella tavalla tehty
halal-teurastus. Esityksessäni tarkastelen uskonnollisen rituaaliteurastuksen arviointia
rikosoikeudellisesta näkökulmasta.
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*

Outimaija Hakala

Kuolemanjälkeinen elämä ja elämän arvostamisen tavat kuvataiteessa

Muunlajisen eläimen elämä ja sen elämän vaaliminen näyttäytyy kuvataiteen teoksissa
eläimen yksilöyden ja oikeuksien korostumisena, mutta toisaalta kietoutuu eläimen
kuolemaan ja materiaalisuuteen. Tarkastelen muunlajisten eläinten kuolemanjälkeistä elämää
ja elämän arvostamisen tapoja kuvataiteessa nykytaiteen teoksia ja niihin liittyvää puhetta
analysoiden. Käsittelen aihetta myös omien teosteni ja niihin liittyvän taiteellisen
tutkimuksen avulla. Aineisto sisältää teoksia, joissa eläin on konkreettisesti läsnä
ruumiillisena olentona tai sen oleminen on ollut keskeinen osa teoksen muotoutumista.

Eläinten käyttöön kuvataiteessa liittyy usein taiteilijan ajatus eläimen kuolemanjälkeisestä
elämästä ja eläimen kohottamisesta pelkästä eläimestä osaksi taidemaailmaa. Taiteessa ja
taideteoksena eläminen on ikuista, mutta niissä eläin on irrotettu omasta elämismaailmastaan
ja eläimen elämän vaaliminen taideobjektina asettaa sen osaksi ihmiskeskeistä kulttuuria.
Samalla eläimen oman elämä arvotetaan toissijaiseksi. Viime vuosina on enenevässä määrin
syntynyt teoksia, joissa eläimen ihmisestä riippumaton elämä, sen lajityypillinen käytös ja
yksilöys saa aiempaa enemmän tilaa. Eläinten rooli kuvataiteessa on sekä määrällisesti
lisääntynyt, että esiintymistavoiltaan muuttunut monipuolisemmaksi muun muassa
posthumanistisen ajattelun vaikuttaessa taiteilijoiden arvoihin ja työskentelyyn. Eläin on silti
olemassa taiteessa pääasiassa perinteisen representaation ja kehonsa välineellistämisen
kautta. Olen kiinnostunut eläimen materiaalisuuden ja yksilöyden välisestä ristiriidasta
kuvataiteessa, ja toisaalta estetiikan ja etiikan painoarvojen vaihtelevuudesta teosten
taiteellisen arvon määrittämisessä. 1900-luvun alusta lähtien kuvataiteessa on korostunut
taiteen vapaus ja estetiikka, mutta nykytaiteen teosten tekemisessä ja vastaanottamisessa
eettisyyden merkitys on jälleen kasvanut. Kriittisen eläintutkimuksen mukainen eläimen
yksilöyden huomioon ottaminen haastaa kuvataiteen perinteiset tavat ja oikeutuksen
muunlajisten eläinten käyttöön esteettisenä materiaalina, eikä elämän vaaliminen voi toteutua
asettamalla eläin taideobjektiksi.

II Threshold Beings: Human-animal relations in vernacular Scandinavian religiosity
Chair: Gregory R. Darwin, Karoliina Dahl
Link: https://helsinki.zoom.us/j/63211556160
Meeting ID: 632 1155 6160

1) Darwin, Gregory R.
Sjö börn i sjó og á landi: the seal bride legend in northern atlantic tradition
2) Rasmussen, Rune Hjarnø
The Nordic Raven Totem
3) Karpińska, Klaudia
In the Air and the Water: Waterbirds in the Viking Age Burial Rituals and Beliefs
4) Möllervärn, Olle
“Wake up, Brother – I want to shoot you!”: Human-bear relations in Norwegian and Swedish
folklore
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Gregory R. Darwin
Aarhus University

Sjö börn i sjó og á landi: the seal bride legend in northern atlantic tradition

Folklore concerning seals tends to emphasize their uncanny similarity to humanity by
foregrounding their intelligence and social organization, their gaze, their humanlike voices,
and so on. This similarity is most dramatically explored in the “seal bride” legends found in
the folklore of Ireland, Scotland, and the Nordic countries, especially Iceland and the Faroe
Islands. A seal is able to assume the form of a young woman by removing her skin. When a
human male steals this skin, she is forced to remain on land, often marrying her captor, until
she is able to recover it and return home to the sea. Some versions of the legend call attention
to her underwater family, whose structure parallels that of human kin-groups. Numerous
versions specify that she abandons her half-human children on land, where they may be
identified with existing families. The legend may also provide an etiology for congenital
defects such as ichthyosis or syndactyly (“webbed” hands or feet), or for the presence of
taboos involving seal hunting.

This presentation will focus primarily on versions of the seal bride legend recorded in the
nineteenth and twentieth centuries, especially within Iceland and the Faroe Islands, although I
will also touch on saga evidence and other oral traditions involving seal-human relations.
These traditions portray seals as highly liminal beings, blurring the lines between terrestrial
and aquatic, predator and prey, and, ultimately, human and animal. Like the raven and coyote,
this liminal nature makes the seal well-suited for mythological thinking that explores and
interrogates these categories. Seal-bride legends and other traditions that posit kinship
between seals and humanity present a more relational worldview in which the boundary
between the human and the animal, society and the natural world, is not so easily defined.

*

Rune Hjarnø Rasmussen
Ph.D, History of religions

The Nordic Raven Totem

My analysis applies New Animist anthropology on the Pre-christian Nordic Raven motif. By
reading it through recent thinking with totemism I place this motif into the circumpolar
context where Raven myths recur among various groups such as Inuit, Siberian Koryaks and
Native Americans of the Pacific North West. The Nordic Raven is associated – perhaps
almost identified – with the god Óðinn, who is known by the kennings such as Hrafnáss [the
Raven Asa-deity], Hrafnaguð [the Raven god]. The association with Óðinn ties the Nordic
Raven into a complex of motifs with clear similarities to the trans-regional arctic Raven
motif, i.e. Raven is a creator, trickster, and ancestor sometimes associated with shamanism.

Two central totemic features primarily suggest this perspective on the Nordic Raven. Firstly
the Raven god as an ancestor of specific kinship lines, i.e. totemic ancestry, and secondly
because representations of corvids in Iron Age and Viking age iconography often shows a
very characteristically totemic motif, hybridity, i.e. the mixing between the bird and the
human body. This mixing of human and other-than-human occurs in a number of finds,
bracteates, helmets, and particularly fibulae from the late Iron age, which sometimes show
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the human face inside the corvid body. Raven (probably) and human folded into each other,
the totemic inner nature of raven as human ancestor. Perhaps this totemic reading of the
Nordic Raven can add a perspective on those Raven marks or standards that sagas and
chronicles claims where led by Scandinavian armies in battles at Contesbury (878 AD)
Clontarf (1014 AD) and Ashington (1016 AD).

*

Klaudia Karpińska
Museum of Cultural History
University of Oslo

In the Air and the Water – Waterbirds in the Viking Age Burial Rituals and Beliefs

Waterbirds, in the Viking Age, were observed by humans during their migrations (e.g. terns)
and everyday routines (e.g. gulls), hunted for meat and feathers (e.g. ducks) and were integral
parts of livestock kept at settlements. All these animals belonging to several biological orders
are strongly associated with aquatic environments. They feed, breed, moult and gather in
flocks by the lakes, watercourses, fjords, and shorelines. In these environments, they not only
interacted with various other species of birds (e.g. passerine birds) but also with humans.
Furthermore, several species of waterbirds (e.g. common crane [Grus grus] and common
goldeneye [Bucephala clangula]) were killed during the cremation or inhumation funerary
rituals. These animals were also memorialized on various artefacts (e.g. ducks) and in poems
(e.g. swans).

The main aim of this paper is to present the results of the new interdisciplinary surveys
concerning human – waterbird relations in the Viking Age Norway and Sweden. As recent
analyses showed, these animals were not only parts of human nutrition but also played
important roles in beliefs and rituals. Their bones and eggs were discovered in a great variety
of graves: from big, rich mounds to flat cists and small, humble cremation graves. Depictions
of this fauna are also on artefacts found in various contexts. Their descriptions are also
included in Old Norse written accounts (e.g. Eddic poems, sagas). This paper will focus on
the meanings attributed to these animals in the Viking Age cremation and inhumation
funerary rituals. Based on the interdisciplinary materials (i.e. written sources, iconography), it
will also discuss beliefs in the Viking Age connected with waterbirds.

*

Olle Möllervärn
Mid-Sweden University

“Wake up, Brother – I want to shoot you!”: Human-bear relations in Norwegian and Swedish
folklore

The title of the paper hints at the multifaceted nature of human-bear relations in the area
investigated. In the Circum-Baltic area the various ways of relating to bears throughout the
centuries has taken on many different and often contradictory forms. In the source material
the bear appears as both a beloved ancestor or kinsman, aswell as a sexual predator (no pun
intended) and murderous monster. A common denominator in the folkloric sources is that the
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bear is endowed with personhood and agency to a high degree. Feared and loved, the bear
holds a special place in the hearts and minds of humans.

This paper aims to shed light on the bear´s personhood and totemic kinship with humans as it
appears in Scandinavian folkloric sources. Sources used will range from medieval Icelandic
literature and Norwegian law codes from the same period to 19th century Norwegian and
Swedish folkloric sources and will have an emphasis on the latter. The material will be
analysed through the lens of animism and in its wider context, specifically against the
backdrop of Saami and Finno-Karelian bear ceremonialism and other related traditions
pertaining to the bear.

THURSDAY / TORSTAI / TORSDAG 8.4.2021
9.00–10.30

I Animal agency in folktales and lived religion
Chair: Måns Broo
Link: https://helsinki.zoom.us/j/61140416186
Meeting ID: 611 4041 6186

1) Adámek, Jakub
Milk-drinking serpent in the Carpathian Mountains
2) Saha, Salin
Serpents as Village Goddess: Sharing Territoriality With Cobras
3) Saikia, Andrita
Representation and Roles of Animals in Mising Folktales

Jakub Adámek
Comenius University in Bratislava

Milk-drinking serpent in the Carpathian Mountains

This presentation explores spatial and temporal contexts of ‘serpent-tales’ (ATU 285 The
child and the Snake, ATU 285A The Man and the Wounded Snake, and ATU 672 The
Serpent’s Crown) from Slovak oral archive collected at the end of the 20th century. The folk
‘serpent-tales’ are linked to pre-Christian religious practice, which may be dated at least back
to the third century AD. Unfortunately, Slovak versions of these incredibly rich tales were not
studied and did not draw much attention… In this presentation, I will try to show how the
studied tales were related to the environment, economy and culture. Given this context, I will
try to argue that the employment of a non-human agent (snake) in folktales and folk beliefs
may question the boundaries between categories of religion, superstition, and scientific facts.

*

Salini Saha
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Serpents As Village Goddess – Sharing Territoriality With Cobras

This paper argues for the centrality of animals’ non-human agency as sacred beings involved
in interactive experiences with humans. Built on extensive ethnographic fieldwork in the
villages of West Bengal, it explores the ways in which humans and snakes occupy a shared
territoriality. For the people of the village Musharu, the sacrality of their village deity named
‘Jhangkeshwari’ is embedded in their practical ways of living and co-existing with these
special varieties of cobras as embodiments of the deity itself. In this regard, the paper
presents two arguments. In the first, I situate the human-snake interaction within the wider
discourse of human-nature relationality where these snakes become exemplars of not only the
sacred but sacred nature. As embodiments of the village deity, these snakes are both a
symbolic representation of their religious beliefs as well as a depiction of their practical
interactive experiences with the natural. In this sense, it not only upturns the apparently
antagonistic relation between humans and animals that one naturally assumes but also
redefines the relationship between animals and deities. 

In relation to the literature on climate change and disappearance of species, the second
argument draws attention to how the survival of these special varieties of cobras called
‘jhanglai’, has become a pertinent issue among the village community since the adverse
environmental conditions are affecting the species chances of survival in these regions. In this
sense, the reproduction of human-nature relationality is directly contingent upon the survival
of the animal-human coexistence in this region. While the discourse on environmental change
asks the crucial question regarding the fate of climate change, this paper seeks to question the
fate of such animal-based religiosity with the proliferation of climate-induced disappearance
of species. 

*

Andrita Saikia

Representation and Roles of Animals in Mising Folktales

This presentation seeks to trace out an analysis of the role of animals in Mising folkore. The
Mising community, earlier known as the Miris, is one of the largest indigenous tribes of the
Northeast of India, predominantly found in the frontier states of Assam and Arunachal
Pradesh, which have a rich biodiversity. I attempt to study the folktales of the Mising
community and look at the roles that animals and birds occupy. Although the stories have
originally been oral in nature, being passed down from generation to generation, I shall be
studying compiled texts of such folktales.

Much of Mising folkore is situated in the lived realities of the tribe, which had migrated from
the hills of Arunachal Pradesh to the plains of Assam. Migration is a key theme that cuts
across Mising oral tradition and I aim to situate how animals are represented and located vis a
vis this theme. Being an animistic tribe practising the Donyi Polo religion, the Mising
community are inherently tied to a dependant and deep relationship with nature, and often the
origin stories of many animals spring from the lives of men. I shall look at such origin stories,
and then commence onwards to studying the etiological values of such tales. Frequently
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regaled to children, many such stories contain a note of caution and a moral value- I aim to
look at this and study how the narrative tools depicted animals etiologically. I shall conclude
with a brief summary of the present realities of the Mising community , the environment
under threat and the repercussions that the animals are facing.

II Eläinkuvaukset kirjallisuudessa ja esittävässä taiteessa / Animals in literature and visual
arts
Chair: Katri Aholainen
Link: https://utu.zoom.us/j/61906058430
Meeting ID: 619 0605 8430

1) Seppälä, Serafim
Animals in the Colour of Pomegranates: mysticism of visual poetry
2) Isotalo, Juha
Myyttiset eläimet Herodotoksen Historiateoksessa
3) Mättö, Vilma
Myöhäiskeskiajan eläinhybridit uskonnonharjoittamisen välineinä

Serafim Seppälä
University of Eastern Finland

Animals in the Colour of Pomegranates: mysticism of visual poetry

Colour of Pomegranates (1969) by Soviet-Armenian director Sergei Parajanov (1924‒1990)
is a sovereign classic of cinema, which is often mentioned in the listings of the best films of
all times. The symbolical and mystical visual collage is full of national romanticism and
constitutes a rather unique piece of cinematic poetry. The film displays the culture of
Parajanov’s Armenian ancestors through the life cycle and poetry of Sayat Nova, an
eighteenth-century Armenian bard. As a total opposite of socialist realism, the film led
Parajanov into difficulties in Soviet Union, including censorship, prohibition to work and
imprisonment.

One of the many peculiarities of this movie is the abundant use of animals. The scenes
include fish, horses, lions, sheep, peacock, deer (and antlers), and even a llama. In film
studies, these have received very little of attention. The symbolic, almost motionless scenes
are provided with a sense of liveliness by the use of living animals. In addition, the animals
have various symbolic functions, which I divide into three groups: (1) historical-national,
referring to medieval Armenian kingdoms and folklore (e.g. lullabies); (2) religious functions
related to the Armenian national Christianity, including ancient monasteries and rituals, and
(3) intra-narrative “intervisual” references with symbolical functions, creating threads of
continuity in the poetic story. Of particular importance in this regard is the rooster, which is
spectacularly present in several key scenes.

Moreover, mystification of animals appears also in Parajanov’s other visual arts, and one may
see even some vague references to what is nowadays called animals rights. In making such
allusions during the stagnation period of Soviet Union, Parajanov was totally ahead of his
time.
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*

Juha Isotalo
Turun yliopisto

Myyttiset eläimet Herodotoksen Historiateoksessa

Kreikkalainen Herodotos (n. 490/480–430/420 eaa.) kirjoitti Historiateoksessaan useista
nykylukijalle vieraista eläimistä, kuten jättiläismuurahaisista, lentävistä käärmeistä ja
feeniks-linnusta. Ne sisältyvät hänen niin kutsuttuihin etnologisiin osiinsa erotuksena
persialaissotien tapahtumia käsittelevistä historiallisista osista. Etnologinen kerronta sisältää
kuvauksia kansoista ja paikoista sitä mukaan kuin ne esiintyvät ensimmäisen kerran
kronologisen, historiallisen osan kuvauksissa.

Kiinnostus antiikin Kreikan kirjallisuudessa esiintyviin eläinkuvauksiin on 2000-luvulla
kasvanut ja monipuolistunut. Varhaisemman tutkimusten painopiste oli antikvaarisessa
eläinkuvausten kartoittamisessa ja kuvailussa. Nyt tutkijoita kiinnostavat ihmisten ja
toislajisten eläinten väliset suhteet kirjallisuudessa, eläinten merkitys antiikin yhteiskunnissa
sekä eläimet uskonnon harjoittamisen yhteydessä, niin uhrieläiminä kuin antropomorfisina
jumaluuksinakin. Kotieläinten, villieläinten ja muiden kreikkalaisille tuttujen eläinten
merkitystä kreikkalaisessa yhteiskunnassa on käsitelty paljon. Yliluonnollisista eläimistä on
käsitelty erityisesti eläinhahmoisia jumalia.

Nämä eläinkertomukset ovat kiinnittäneet niin Herodotoksen kriitikoiden, tutkijoiden kuin
populaariyleisönkin huomion. Tässä esitelmässä käsittelen Herodotoksen myyttisten eläinten
tutkimusta vielä julkaisemattoman artikkelini Herodotoksen narratiivi myyttisistä eläimistä
(2021) aineiston valossa.

Lähtöoletukseni on, että näillä kertomuksilla oli oltava laajempi merkitys Historiateokselle,
jonka vuoksi ne kannatti kirjoittaa ylös ja kertoa eteenpäin. Ne eivät ole vain viihdyttäviä
anekdootteja, joiden kertomisesta Herodotosta on syytetty. Historiateoksen oletetulle
kreikkalaiselle yleisölle nämä eläimet ovat tuntemattomia ja outoja. Herodotos ei toista
kertomuksia homeerisen epiikan myyttisistä eläimistä, vaan Kreikkaa ympäröivien kansojen
omia kertomuksia, joista osa on säilynyt vain hänen kertomanaan. Miksi hän on valinnut
tällaisia kertomuksia teokseensa, mitä funktiota ne palvelevat Historiateoksen
kokonaisuudessa ja miten niitä pitäisi tutkia?

*

Vilma Mättö, FM
Turun yliopisto

Myöhäiskeskiajan eläinhybridit uskonnonharjoittamisen välineinä

Myöhäiskeskiajalla eläinten symbolinen käyttö oli sekä merkittävä osa visuaalista kulttuuria
että keskeinen työkalu uskomaansaattamisessa ja kristillisten opetusten välittämisessä.
Eläimiin liitettyjä asenteita, uskomuksia ja metaforia hyödynnettiin myös hybridisten
olentojen kuvauksissa, jotka olivat suosittuja kuva-aiheita lukuisissa eri yhteyksissä. Ihmisen
ja eläimen ruumiinosia yhdistelevien hahmojen avulla voitiin kuvata esimerkiksi syntejä tai
alentaa eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisryhmiä. Samalla eläimen ja ihmisen
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yhdistelmähahmot tekivät näkyväksi vallalla olleen käsityksen siitä, että eläimet ja
eläimellisyys luokiteltiin rationaaliselle ihmisluonnolle alisteisena vastavoimana. Esitelmässä
tuodaan esiin kuvaesimerkkejä, jotka havainnollistavat hybridikuvausten funktiota kristillisen
kuvailmaisun välineinä ja toisaalta myös niiden roolia osana laajempaa, ihmisen ja eläimen
väliseen suhteeseen linkittyvää pohdintaa ja erontekoa.

III Human-animal relationship from environmental perspective
Chair: Jaana Kouri
Link:https://helsinki.zoom.us/j/61732904199
Meeting ID: 617 3290 4199

1) Laura Wickström
The status of animals in an eco-centric reading of the Qur’an
2) Åman, Sonja
Governing indigenous marine tenure and the life in it
3) Kuivalahti, Onni
Friends of thresholds – a short journey around Animal, Limen and the Pit
4) Goran Đurđević, Suzana Marjanić
Bat in dichotomy: myths and representations of bats in the East and West

Laura Wickström
PhD Student in Comparative Religion
Åbo Akademi University

The status of animals in an eco-centric reading of the Qur’an

According to the prevailing classical tradition within Islam, the human being holds an
exceptional position not only in the Qur’an but in the creation as a whole. The reason for this
is that the Qur’an is exceedingly theocentric and deliberately written from an anthropocentric
perspective since the Qur’an is a guiding rule meant for humans, not for animals.

Based on an ecocentric reading of the Qur’an, classical conceptions of the position of animals
can be challenged and new possibilities for interpretation opened up, such as that status in
Islam is based on spirituality and not on rationality. According to the classical view, creation
is often divided into two parts: rational beings, such as humans, angels and jinn, and irrational
beings who consist of all other beings. The ecocentric reading of the Qur’an challenges the
notion that humans always would be rational and animals irrational.

Some animals such as camels, horses and bees have been considered to bring blessing
(baraka), while other animals such as dogs and cats have been associated with the evil eye.
The very word for animal in Arabic is not entirely unambiguous from a Western point of
view. There are two words for animal in the Qur’an, of which the first Arabic word in the
classical texts is hayawān, but it is mentioned only once in sura 29:64 and then in the sense of
real life. The second term for non-human animal is the word dabba, which is the most
common word for animal in the Qur’an and includes not only humans but also jinn and
angels. Man is often described in the Arabic texts as “the talking animal”, but the Qur’an
announces that non-human animals also have a voice.
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The ecocentric interpretation of the classical tradition of Islam also challenges the notion of
the basic concept of khalīfa, deputy. The earliest interpretations of the word khalīfa have
meant successors or imitators of a previous nation or ruler. The meaning of being a deputy on
behalf of someone else (that is, God) only came later as a political measure to strengthen the
prevailing territory.

*

Sonja Åman
IKOS
University of Oslo

Governing indigenous marine tenure and the life in it

The problems of commons and enclosure in environmental conservation practice for
traditional and indigenous peoples have a long and well-documented history within
environmental social sciences and humanities (See reviews by West et al 2006 and Dove
2006; See also Duffy, Brockington and Igoe 2008; Büscher et al 2014; Demuth 2019). The
difficulties of drawing and enforcing borders is compounded when discussing marine space
and tenure, as the nature of water, marine landscapes and the life that dwells in them is to be
in flux. In North America, the tendency to “...commonly envisage American Indians as a
quintessentially terrestrial people” (Bahar 2014:406) and the subsequent failure to understand
indigenous marine tenure has had an all-encompassing impact on the lives and livelihoods of
the coastal indigenous communities of the Northwest. As places are mutually constituted with
and through cultural practices (Lefebvre 1974), the shrinking of territory is paced by the
shrinking of cultural worlds. In this paper, I present an ongoing analysis of the documented
attempts of states to govern indigenous marine tenure and their way of relating to the
more-than-human dwelling in and passing through it. Particular attention is paid to two issues
1) how legal and regulatory exclusion from marine spaces disrupts both economic activities
and the practice and transfer of traditional ecological knowledge for the Northwestern
indigenous communities, and 2) how and whether lack of complexity in the ways in which
marine life, particularly charismatic species such as whales, is onceptualized in regulatory
policies restrict the accommodation of traditional tenure systems.

*

Onni Kuivalahti

Friends of thresholds – a short journey around Animal, Limen and the Pit

I’m sharing with you a performative presentation, emerging from the ongoing and open
ended artistic research I’m co-becoming something with – that is hopefully a never ending
attempt at thinking with the big and small, living and non-living beings and ecosystems I
happen to encounter and share my everyday habitat with.

Last spring we moved into a house that since then has become our home. In our apartment
there lives four humans, two dogs, a bunny, many plants, some spiders and probably some
others as well that I just haven't met yet. The house itself is quite a personality too and it
breaths in fresh air through small holes and exhales through the ventilator on its roof. We
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humans inside are part of its metabolism as we can for example summon water out of a tap
and flush our bodily waste down the sewer system.

If I may, I’d take you to a short journey from threshold to another. With the help of
uncertainty, wonder, tangible examples and my phone camera as a vehicle for tentative
embodiment I’ll tell and show you some thoughts on dividing and merging of worlds.

What exists (if anything) in between “here and there”, “human and animal” or “art and life”?
Could art perhaps offer some methods for cultivating meaningful relationships and
re-thinking the supposedly self-evident? Can it work as a mediator in between theory and
practice? And when “art” brings trouble, what about “ritualization”, “play” or even “design”
as material and bodily ways of constructing meaning? Or how about “life” itself as both
practice and theory?

*

Goran Đurđević
Ph.D. student, Capital Normal University, Beijing (China)
Suzana Marjanić, Ph.D.
Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb

Bat in dichotomy: myths and representations of bats in the East and West

Based on Ji Xianlin’s synthetic and analytic thinking and Val Plumwood’s ecofeminist ideas
of hyperseparation, the authors proposed a comparative approach to the bats in eighteen
different folktales and myths around the world. The mythical and the popular culture
representations of the bat could be summarized in a few common parameters:
a) night and avoidance of the light and sunlight,
b) fear, uneasiness, and punishment in European, American and Central American depictions,
c) luck, longevity, and helpfulness in stories and legends of Chinese, Indian, Japanese and
Pacific origin,
d) duality of the beings – as mice, and as birds in Greco-Roman and Slavic traditions.
On the trace of the religious and beliefs dichotomy between the Eastern and Western
conceptualisation about the bats, the second part of the presentation examines the zooethical
question – How to be a bat in time of COVID-19 or how much pandemics we could have? It
is noticeable how the “infectious” story on COVID-19 is not bringing along deeply
environmental narrative concerning the alleged process in which an alleged Chinese bat in
the metonymic Chinese soup becomes the alleged cause and the alleged transmitter of the
coronavirus from Wuhan. Deeply environmental story is similar to the plot of Steven
Soderbergh’s Contagion (2011), which concerns the spread of a lethal virus that causes
global pandemic in a matter of weeks. In the context of the fictitious virus from Soderbergh’s
film, which is considerably more dangerous, and cannot be related to COVID-19, it is
necessary to raise the aforementioned zooethical question – so let us repeat the zoo-question
– How to be a bat in time of COVID-19?

THURSDAY / TORSTAI / TORSDAG 8.4.2021
14.15–16.15

I The role of animals in beliefs and ritual practices
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Chair: Noora Koivulahti
Link: https://helsinki.zoom.us/j/69243543725
Meeting ID: 692 4354 3725

1) Djurić, Dragana
Animal sacrifice in ritual practice of the Balkan Slavs
2) Ezer, Ozlem
Dismantling Animal Sacrifice in Islam: Contemporary Interpretations and a Lived Religion
Approach
3) Goldsmith, Mitch
The Unfinished Business of Anna Kingsford: Towards an Enchanted Animal Ethic
4) Hudson, Kathryn M. & Milisauskas, Sarunas
Animal Deities in Neolithic “Old Europe”: A Textual Examination of Belief

Dragana Djurić
Research fellow at Institute for Balkan studies of Serbian academy of sciences and arts,
Belgrade

Animal sacrifice in ritual practice of the Balkan Slavs

In ritual practice which is a part of the celebration of annual holidays, the Balkan Slavs
typically chose different types of animals. To this purpose, the most common animal
sacrificed for Christmas was a pig, for St. George’s Day – a lamb, for St. Elijah – a rooster,
for St. Mrata (St. Stefan Decanski) – a chicken, etc. The ritual slaughter of a certain animal,
carried out on a certain day of the year by the wider community, in the
Bulgarian-Macedonian-Serbian region is known as kurban.

The paper will discuss which animal species are sacrificed on a particular holiday of the
annual calendar. Regional variations or parallels will also be observed (cases of sacrificing
the same species on different holidays). Attention will be paid to the way the animal was
treated before the act of sacrifice, the sacrificial rite itself will be also analyzed (who, where,
when, and how performs it), as well as its purpose. Also, activities following the ritual killing
of the animal will be analyzed as well as the role given to the certain parts of the animal’s
body (head, shoulder, bones, feathers, legs) in folk beliefs, and especially their usage in
magical practice. The corpus of research consists of monographs, studies and scientific
papers on the folk culture of the Balkan Slavs.

*

Ozlem Ezer

Dismantling Animal Sacrifice in Islam – Contemporary Interpretations and A Lived Religion
Approach

My presentation is about the concept of sacrifice in the Islamic context, which has been
widely varied and disputed even during the course of my lifetime in Turkey and elsewhere. I
will side with the scholars who have interpreted the sacrifice metaphorically, pointing to the
specific passage (Surah As-Saffat) where no order or requirement regarding animal sacrifice
is made in the first place. They offered several alternatives such as donation to humanitarian
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organizations instead. Majority of Muslims accepted animal sacrifice as fard/farz probably
due to ancient cultural practices, imitation of their ancestors and imams. That animal sacrifice
is not a requirement in the Quran is argued by several mainstream scholars of Islam in Turkey
among whom are Ihsan Eliacik, Yasar Nuri Ozturk, and Caner Taslaman. These scholars have
long moved beyond the popular arguments on how to kill animals in a “humane way” on the
first day of Eid and counterargued against the practice altogether.

The concept of lived religion will be adopted in the presentation with examples from my
family history as demonstrative of Turkish society’s changing practices of lived religion. I
argue that although issuing a collectively agreed global fatwa on not practicing animal
sacrifice could be effective, such a human-made dictum is not necessarily needed. One of the
most repeated orders (also in question form) in the Quran is practicing and activating one’s
akıl/reasoning; thus, granting the right to make one’s own decision on certain subjects as an
individual.

*

Mitch Goldsmith
PhD Candidate
Brock University

The Unfinished Business of Anna Kingsford: Towards an Enchanted Animal Ethic

This presentation takes seriously the claim made by the 19th century British
antivivisectionist, mystic, and medical doctor Anna Kingsford that experiments on animals
constitute a type of malevolent sorcery, more specifically blood sacrifice. In so doing, the
paper follows the work of Phillipe Pignarre and Isabelle Stengers (2011) in their explication
of sorcery as a political and social phenomenon and their elucidation of how one might “get a
hold” of its operations despite its stupefying powers. To that end, I will investigate the
pragmatic potential of understanding experiments on animals in this way, and more broadly
as what Karen Barad (2007, 2017) calls an onto-theological phenomenon of
spacetimemattering. This understanding will pay particular attention to the intra-active
exclusions (Barad 2007; Haifa Giraud 2019) that haunt the laboratory space which is itself
pregnant with a myriad of beings, agencies, and vibrant materials. In order to respond to these
specters, and to affirm joyful, multispecies relations for “as well as possible worlds” (Puig de
la Bellacasa, 2017), I will argue for an affirmative, multispecies politics of what Rosi
Bradiotti calls “zoe–centered egalitarianism” (Braidotti 2013, 2019) through a posthuman
politics of “grace,” or “the leaving be of nonhumans” (MacCormack 2020). One way to
accomplish this goal of multispecies egalitarianism is through what Patricia MacCormack
(2020) calls “ahuman occulture,” or a political and spiritual embrace of an
anti-anthropocentric occult cosmology which I liken to an enchanted animal ethic. Such an
ethic takes seriously the lively, agential, intra-active nature of our world, the dynamic,
intra-active production of scientific knowledge, and the immanent and irreducible
entanglement of spirituality and ethics. Zoe-centered “ahuman occulture” affirms Kingsford’s
pragmatic characterization of animal experimentation as sorcery and helps us imagine and
enact more humane and ethical multispecies futures.

*

Kathryn M. Hudson
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University at Buffalo

Sarunas Milisauskas
University at Buffalo

Animal Deities in Neolithic “Old Europe”: A Textual Examination of Belief

Animals feature prominently in Marija Gimbutas’ analyses of the religious system and
symbolism of pre-Indo-European “Old Europe,” particularly with regard to manifestations of
the Goddess and her affiliates. This work has been seminal in its gynocentrism, in its
reference to folklore, and in its emphasis on the sociocultural complexity of these societies;
however, its claims about the identity and role of religious actors – animal and human – have
been intensely debated. This paper develops a textual approach to the symbolics that underlie
the interpretive frame dominant in Gimbutas’ considerations of the religious roles of animals,
with particular attention given to the development of case studies drawn from Cucuteni,
linearbandkeramik, and Vinča materials. Through a detailed examination of the forms and
markings connected with animal supernaturals identified by Gimbutas and a concurrent
consideration of the contexts – archaeological, graphic, geographic, and temporal –
associated with them, we develop a new perspective that facilitates a more emic approach to
the potential religious roles of animals in Neolithic Europe and relies less on continuity with
contemporary spiritual perspectives and centers.

II Eläinten hautaamiseen liittyvät tavat ja uskomukset
Puheenjohtaja: Karoliina Dahl
Linkki: https://helsinki.zoom.us/j/65796541597
Meeting ID: 657 9654 1597

1) de Croy, Philip
Djurkyrkogården
2) Ikäheimo, Janne
”Hellyydellä lemmikkiä kunnioittaen” – Suomen pieneläintuhkaamoiden henkinen ulottuvuus
3) Sola, Hanna
Koira haudattuna – koiran funktiot muinaisegyptiläisessä kulttuurissa
4) Äikäs, Tiina
Pääsevätkö koirat taivaaseen? Arkeologinen tutkimus kristillisestä symboliikasta lemmikkien
hautausmailla

Philip de Croy
Åbo Akademi

Djurkyrkogården

I Evelyn Waughs roman ”Den käre bortgångne” möter vi begravningsbyrån Sällare
jaktmarker. Där erbjuds människor som förlorat sina husdjur både kistor, gravstenar och
hälsningar från hundhimlen . När boken gavs ut 1948 sågs den som en framtidssatir men idag
har verkligheten överträffat dikten när saknade kaniner, katter och hundar får sin sista vila på
djurkyrkogårdar.
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I mitt forskningsprojekt Djurkyrkogården undersöker jag relationen människa och djur
genom husdjursbegravningar. Är husdjursbegravningar meningsskapande handlingar
och/eller uttryck för lived religion? Vidare söker och analyserar jag argument för och emot
utvecklandet av en teologi för kyrkliga tacksägelseakter för avlidna husdjur. Ska kyrkan gå
med de sörjande, också efter att ett husdjur somnat in eller är gränsen mellan djur och
människa respektive kadaver och kvarleva fortsatt central för kyrkan att upprätthålla?

Undersökningen vilar på två ben. Det ena är Colin Campbells påstående att
sekulariseringsprocessen medför en förflyttning från kyrkoreligion till andlighet. Där
förvandlas tidigare institutionaliserade riter till existentiella och individuella
meningsskapande riter som gärna lånar element och symbolvärldar från kyrkor och
trossamfund. Det andra är David Tracy teorier om att teologi uppstår i mötet mellan
tolkningen av situationen och tolkningen av traditionen. Med begreppet situation menar jag i
undersökningen nutida samhällsförhållanden, kulturella uttryck och använda symbolvärldar
kring husdjursbegravningar. Med tradition menar jag i undersökningen, en teologisk resurs,
tillgänglig genom religiösa urkunder, traditioner, liturgier och/eller i tematisk reflektion över
tron.

Jag tror att er konferens kan både skärpa blicken och fördjupa samtalet kring dessa viktiga
frågor och att mitt bidrag primärt då handlar om relationen människa och djur, sett genom
dödens ögon.

*

Janne Ikäheimo
Arkeologia, Oulun yliopisto

”Hellyydellä lemmikkiä kunnioittaen” – Suomen pieneläintuhkaamoiden henkinen ulottuvuus

Suomessa toimii tällä hetkellä kolmisenkymmentä pieneläintuhkaamoa, joista moni tarjoaa
kuluttajille muitakin lemmikin kuolemaan liittyviä palveluja ja myyntiartikkeleita.
Kaupallisina yrityksinä ne joutuvat huomioimaan kuluttajien – yksilöiden, perheiden ja
erilaisten yhteisöjen – käsitykset eläinten ”kohtalosta” kuoleman jälkeen. Nämä asiat puetaan
kuviksi ja sanoiksi pieneläintuhkaamojen verkkosivuilla, jotka palvelu- ja tuotekuvausten
ohella sisältävät uskomukselliseksi, jopa uskonnolliseksi tulkittavia elementtejä. Esitelmän
tarkoitus on tarkastella tätä aineistoa kuva- ja tekstianalyysin keinoin. Kuva-aineistosta
tunnistetaan uskomuksiin ja uskontoon liittyviä ylitoimijallisia teemoja; muokatusta
tekstiaineistosta suodatetaan analysoitavaksi aihepiiriä kuvaava avainsanapilvi. Tutkimuksen
piiriin kuuluvat lisäksi pieneläintuhkaamojen myymät muistoesineet, kuten uurnat, laatat ja
korut sekä niiden sisältämä symboliikka. Lähtöolettamuksena on, että eläinten tuhkaukseen ja
hautaamiseen liittyvä tapakulttuuri uskomuksellis-uskonnollisine kuvastoineen on peräisin
kahdesta lähteestä. Se peilaa ensi sijassa ihmisten sekulaaria maailmaa, missä
käytännölliseksi mielletty tuhkahautaus on viime vuosikymmeninä lisännyt merkittävästi
suosiotaan. Toisaalta aineistosta on tunnistettavissa uskonnollisen ajattelun inspiroima
kuvitelma eläinten taivaasta, omistajan ja lemmikin jälleennäkemisen mahdollistavasta
Sateenkaarisillasta. Lopputuloksena on omanlaisensa muistamisen ja suremisen rituaaleja
sekä materiaalista kulttuuria yhdistelevä kokonaisuus, joka osaltaan kyseenalaistaa
perinteisen ihminen-eläin-dikotomian.

*
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Hanna Sola, FM
Helsingin yliopisto

Koira haudattuna – koiran funktiot muinaisegyptiläisessä kulttuurissa

Koko faraonisen kauden ajan (n. 3100-30 eaa.), yli 3000 vuotta, koiria käytettiin Egyptissä
metsästykseen, vahtikoirina ja seuraeläiminä, mikä näkyy erityisesti hautauskulttuurissa.
Muinaisegyptiläisten suhtautumisesta koiriin kertoo meille säilynyt koiriin liittyvä
arkeologinen materiaali, joka voidaan pääosin jakaa taidehistorialliseen ja bioarkeologiseen
aineistoon. Tässä aineistossa koira esiintyy neljässä eri muodossa: eläinmuumioina ja
muuntyyppisinä koirahautauksina, visuaalisina esityksinä yksityishautojen seinillä, koiraa
esittävinä esineinä, sekä koiran hahmossa kuvattuina jumalina.

Esitelmä tarkastelee koiran esiintymistä muinaisegyptiläisessä kulttuurissa, koiran erilaisia
esitystapoja etenkin hautakonteksteissa, ja miten koiran ja ihmisen välistä suhdetta voidaan
tulkita niiden perusteella. Koirien kuvaaminen poikkeaa Egyptissä muista eläimistä. Koira
esitetään useimmiten yhteydessä ihmiseen ja ihmisen toiminnan jatkeena ja sillä on usein
myös nimi. Koiran representaatiot eroavat selkeästi muista eläimistä kuten metsästyksen
saaliseläimistä ja osoittavat sen nauttineen arvostusta.

Koiralla on ollut monenlaisia funktioita niin arkipäivän kuin kuoleman jälkeisessäkin
elämässä. Koiraa arvostettiin ihmisen seuralaisena siinä määrin, että yhteiskunnan eliitin
jäsenet halusivat sen mukaansa ikuiseen elämään. Korkea-arvoisten virkamiesten hautojen
koristelussa vainajan seurassa kuvattu koira täytti limittyviä tehtäviä metsästäjänä,
statussymbolina ja järjestyksen ylläpitäjänä tuonpuoleisessa.

Eläimiä todennäköisesti pidettiin poikkeuksellisina olentoina, jotka pystyivät liikkumaan
tämän maailman ja tuonpuoleisen välillä jumalien tavoin ja toimimaan näiden
sanansaattajina. Koiran ja ihmisen yhteishautaukset saattavat kertoa, että koirat ovat
mahdollisesti toimineet maagisina oppaina tuonpuoleiseen ja ihmisen vartijana sen vaaroissa.

Koirahahmoisten jumalien kultteihin liittyi uhrilahjojen eli koiramuumioiden valmistus.
Muumioidun uhrieläimen hengen ajateltiin vievän rukouksen kyseisen jumalan korviin.
Muinaisesta Egyptistä tunnetaan todennäköisesti varhaisimmat esimerkit pentutehtailusta,
kun votiivieläimiä kasvatettiin ahtaissa oloissa massatuotantona.

*

Tiina Äikäs
Arkeologia, Oulun yliopisto

Pääsevätkö koirat taivaaseen? Arkeologinen tutkimus kristillisestä symboliikasta lemmikkien
hautausmailla

Materiaaliseen kulttuuriin erikoistuneen tutkijan näkökulmasta lemmikkien hautausmaat ovat
kiinnostavia paikkoja, sillä niiden käyttöön eivät vaikuta tavallisten hautausmaiden säännöt,
vaan kukin saa muistaa kuollutta lemmikkiään vapaammin haluamallaan tavalla. Hautoihin
liittyvässä materiaalisessa kulttuurissa onkin suurta vaihtelua; osa haudoista on merkitty vain
juoksevalla numerolla varustetulla puupaalulla, kun taas osaa koristavat muun muassa lyhdyt,
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eläimen kuvat ja varusteet sekä kukkaistutukset. Erästä asiaa kuitenkin säädellään monille
lemmikkien hautausmailla – ristien käyttöä, joka on usein kielletty lemmikkien haudoilta.
Ajatuksella lemmikkinsä kohtaamisesta tuonpuoleisessa on kuitenkin pitkät historialliset
juuret, ja tuo ajatus kuolemanjälkeisestä kohtaamisesta antaa lohtua monille lemmikkinsä
menettäneille. Toive kohtaamisesta on sanoitettu hautoihin liitettyjen muistokirjoitusten
teksteihin, mutta sen voi katsoa ilmenevän myös ristien ja enkeliveistosten käytössä
haudoilla. Toisaalta kristillinen symboliikka lemmikkien haudoilla saattaa liittää kyseiset
haudat vallitsevaan ihmisten hautausperinteeseen ilman ajatuksia jälleennäkemisestä.
Suomessa on satakunta lemmikkien hautausmaata. Tässä esitelmässä tarkastelen näiden
hautausmaiden sääntöjä ristien käytöstä haudoilla ja peilaan sitä noin kymmenellä
hautausmaalla kartoitettuihin hautamuistomerkkeihin. Missä määrin kristillinen symboliikka
on esillä lemmikkien hautausmailla? Mitä se kertoo tavoista muistaa kuollutta lemmikkiä?
Osalla hautausmaista on tehty alustava kartoitus, osaa on dokumentoitu arkeologisia,
hautojen kajoamattomaan tutkimukseen käytettäviä menetelmiä hyödyntäen.

III Angels on Earth: Why dogs are not only permissible as pets in Islam but also
profound spiritual guides
Chair: Asra Nomani, Laura Wickström
Link: https://helsinki.zoom.us/j/66015607308
Meeting ID: 660 1560 7308

1) Nomani, Asra and Samir Nomani
2) Hasan, Usama
3) Lonergan, Courtney
4) Jasser, Zuhdi

ART AND ADDITIONAL PROGRAMME // TAIDE- JA MUU OHJELMA // KONST OCH
ANNAT PROGRAM

WEDNESDAY / KESKIVIIKKO / ONSDAG 7.4.2021
15:30 (Helsinki Time) ->
Link: https://helsinki.zoom.us/j/64098815466
Meeting ID: 640 9881 5466

*

The winners of the master’s thesis competition of The Finnish Society for Human-Animal
Studies and The Finnish Society for the Study of Religion will be announced

Suomen Uskontotieteellisen Seuran ja Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen
seuran gradukilpailujen voittajat julkistetaan

Vinnare av gradutävlingar av Religionsvetenskaliga sällskapet i Finland och Föreningen för
kultur- och samhällsvetenskapliga djurstudier presenteras
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*

Tiffany Deater

Video works Kansas Ice Storm and No Real Distance

Kansas Ice Storm explores spiritual existence and our relationship with animals, the
environment, and each other. Animals are used to help understand natural biological
processes such as birth, death, and decay and to explore complex ideas about existence,
longing, and the limits of human knowledge. This video seeks to connect the viewer with
other forms of life, sometimes journeying through their perspective seeking to answer the
questions: how do we connect and empathize with other animals? What insight can we gain
from their world?

No Real Distance explores a fascination with animal death that stems from the way animal
bodies allow us to study the stories of the nonliving while still permitting us to avoid looking
inward at our own mortality. According to Rachel Poliquin, author of The Breathless Zoo:
Taxidermy and the Cultures of Longing: “Storytelling is an important component of all
encounters with taxidermy and, for that matter, most encounters with nature. By storytelling,
I mean human interpretation and the creation of significance: the way we pull pieces of the
world into meaning and eloquent shapes” (8). No Real Distance weaves the stories of death
and ritual together connecting memories into “eloquent shapes” as it searches for
significance.

*

Asra Nomani

Angels on Earth – Virtual Art Gallery

In a beautiful multimedia work of art with photos and videos, Ms. Nomani will create a love
letter from her Muslim family to their Finnish Spitz, Lily, who spent nine years a beloved
member of the Nomani family, reclining on their family prayer rug, eating from their hands
and sleeping beside them in comfort and joy. The family refused the interpretation of their
faith that forbade them from having a dog in their home as a pet. This moving presentation
will bring to life the power of a dog in a family’s life in a poignant story of love transcending
religious dogmatism through the special bond of a dog named Lily with a family.
This art will include photos and videos of dogs as pets in Muslim families around the world.
Love — not dogma — wins

THURSDAY / TORSTAI / TORSDAG 8.4.2021

16:15 (Helsinki Time) ->

*

The Annual Meeting of The Finnish Society for the Study of Religion
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Suomen Uskontotieteellisen Seura ry:n vuosikokous

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS) årsmöte

*

The Annual Meeting of The Finnish Society for Human–Animal Studies

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) vuosikokous

Föreningen för kultur- och samhällsvetenskapliga djurstudier (YKES) årsmöte
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