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Namaste ystävät!    HELMIKUU 2015 

Ehkä luitte tai kuulitte joukkotiedotusvälineissä New Delhistä tammikuussa 
maailmanpolitiikan yhteydessä. Historiaa tehdään päivittäin ja uutisia tulvii  
maailmalta..  Psalmin 105 mukaan voimme kiittää Herraa ja huutaa avuksi 

Hänen nimeään näinä levottomina aikoinakin. 

LOMAMATKA KOILLIS-INTIAAN  
Joulunpyhät vietimme kotosalla suomalaisten vieraidemme kanssa. Meidän 
tuli käytyä mm. Delhissä Indira Gandhin museossa.  Mielenkiintoista nähtävää 
olisi ollut paljon, mutta vierailijoita oli myös muita: siellä sattui olemaan  
koululaisryhmiä ja meteli ja tungos  oli melkoinen! Nuoriso on samanlaista 
kuin meillä Koti-Suomessa. Valokuvia haluttiin ottaa ja meitäkin pyydettiin 

kuviin mukaan! 

Matkustimme  Raunioiden kanssa teenviljelysalueelle Koillis-Intiaan ja  sieltä 
Kolkataan (Kalkutta). Yksi syy matkaamme  oli, että yskimme kovasti kotona 
Delhissä. Lääkäri oli kehottanut Amarjitia matkustamaan joksikin aikaa pois 

ilmansaasteisesta pääkaupungista.  

Lensimme Bagdograan ja jatkoimme matkaa autolla ylös vuoristoon Darjeelin-
geniin. Perillä odotti kylmä hotellihuone! Tuli mieleeni laulu ” Kauan on kär-
sitty vilua ja nälkää ”. No saimme lämmittimen ja siitä selvittiin. Hotellimme 
alapuolella kulki kapea vuoristorautatie ja junan saapuessa hotellimme koh-
dalle kuului pauhina ja puhku! 

Vierailimme teeplantaasilla, jonne pääsi käyttäen huteran näköistä kaapeli-
hissiä. Intialaisia turisteja oli paljon. Minua pelotti astua hissisukkulaan, 
mutta kun oli jonotettu sinne pääsyä melkein kaksi tuntia, niin pitihän se ko-

kea. Näkymät hissistä olivat upeat ja palkitsivat odotuksen! 

Kalkutan vierailua odotimme mielenkiinnolla.  Kaupunki osoittautui likaisem-
maksi ja rähjäisemmäksi kuin Delhi. Keskustassa Park Streetillä oli yllätyksek-
semme jouluvaloja kuten meillä Koti-Suomessa esim. Helsingin keskustassa. 
Valojen värit kielivät kuitenkin niiden aasialaisesta valmistusmaasta, olisiko 
ollut Kiina. Uuden vuoden aattona väkeä oli tungokseen asti keskustan ka-
duilla...  Uuden vuoden päivänä vierailimme mm. Äiti Theresan kotitalossa 
sekä kuuluisan Nobelistin Tagoran yliopistolla.  



 

 
PRESIDENTTI OBAMAN VIERAILU INTIAAN 
Intian tasavaltapäivän paraati 26. tammikuuta on tapahtuma, jota seurataan 
suurella mielenkiinnolla ainakin  pääkaupunkiseudulla. Paraati tapahtuu 
kaupungin keskustassa pitkin Rajpath- katua, joka päättyy valtion hallintora-
kennuksiin ja presidentin linnaan. Kansallinen DD-kanava näyttää paraatin 
vuosittain  suorana lähetyksessä. Tänä vuonna oman mielenkiintoisen lisänsä 
tuohon toi sen kunniavieraaksi kutsuttu Yhdysvaltain presidentti Barak  
Obama.  Turvajärjestelyt olivat mittavat aina USA:sta tuotuine huumekoiri-
neen ja satoine turvallisuusmiehineen. Lehtien mukaan turvallisuuskame-
roita  piti asentaa kaupungin keskustaan ja Agraan johtavan moottoritien 
varrelle. Obama-pariskunnan oli määrä vierailla kuuluisassa TajMahal-monu-

mentissä, mutta vierailu peruuntui  Saudiarabiaan lähdön takia.   

Pääministeri Modi ja presidentti Obama halailivat lehtien valokuvissa toisi-
aan ja ystävyydestä ja uudesta yhteistyöstä kirjoitettiin.  Säröääniä ja kri-
tiikkiäkin  kuultiin. Eräässä Delhissä pitämässään puheessa USA:n presidentti 
mainitsi Mahatma Gandhin näkemyksen Intiasta monien uskontojen yhteis-
elon maana. Sitten jokin aika vierailun jälkeen kirjoitettiin  Obaman kritisoi-
neen epäsuorasti  Modin hallitusta kyvyttömyydestä lopettaa eri uskontokun-
tien väliset kahakat, erikoisesti New Delhin kirkkoihin tehdyt hyökkäykset. 
Niitä on ollut viisi ja kaikki ovat olleet katolisiin kirkkoihin. Kirkkojen ir-
taimistoa on poltettu ja joissakin tapauksissa ryöstettu. Poliisin toimintaa 
ko. tapauksissa on arvosteltu hitaaksi. Asia, joka intialaisia ja meitäkin  hu-
vitti, oli presidentti Obaman purukumin jauhaminen tasavaltapäiväparaatin 
aikana. Siitä kirjoitti myös Times of India-lehti. 

KUNNALLISVAALIT DELHISSÄ 
 

Delhin kaupunki/osavaltio kävi kunnallisvaalitaistoon vuodenvaihteen jäl-
keen. Tulokset saatiin  seuraavalla viikolla. Joka miehen puolue eli  AAP sai  
murskavoiton, 54,3% äänistä. BJP eli hindunationalistinen pääministeri Mo-
din puolue sai vain 3 paikkaa, kongressipuolue ei yhtään. AAP-puolueen nok-
kamies Arwind Kejriwal oli toistamiseen tulossa tärkeimmäksi ministe-
riksi/kaupunginjohtajaksi. Edellisellä kerralla vuosi sitten hän oli virassaan 
vain 49 päivää. Ystävänpäivänä Kejhriwalille järjestettiin virkaanastujaisti-
laisuus Ramdila Madan-kentällä. 

 

PUHELINPÄIVYSTYSTÄ JA UUSIA  KÄSIKIRJOITUKSIA TELEVISIOSARJAAN 
 

Joulukuusta lähtien  TWR-Intian palkkaama  Mr. Rockey on vastannut ” Sinun 
toivosi”- ohjelmien puhelinpäivystyksestä. Tammikuussa tuli n.  40  puhelua.  
Näistä 23 oli naisilta, 17 miehiltä. Enemmistö puheluista oli Delhistä.  Mum-
baista ja eri Punjabin osavaltion kaupungeista soitetaan myös ja esitetään  
rukouspyyntöjä.   Amarjit puolestaan on käsikirjoittanut n.20 uutta hin-
dinkielistä  ohjelmaa. Minä olen  taas aloittanut New Delhin Suomi-koulussa 
opettamisen. Tällä kertaa opetuspaikkana on yksityiskoti lähetystöalueella. 
Siellä Suomen suurlähetystöllä kävi myös pikaisesti  ryhmä Kansan Raamat-
tuseurasta, joka Arto Valkeapään johdolla vieraili myöhemmin meillä tuoden 

hapankorppuja ja Fazerin herkkuja. 

Odotamme lämpimiä päiviä kuten tekin siellä Suomessa. Herra siunatkoon 
elämäänne. Hänen käsissään on maailman historia ja kansojen kohtalot. 
Koti-Suomesta kuuluu välillä vähän kummia ja Euroopassakin soditaan.  
Voimme turvata aina Häneen, joka ei väsy eikä nuku, Israelin Pyhään ikiai-
kojen Jumalaa. 

 
Delhin horisontista Amarjit ja Marjut 
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 Indira Gandhin entisen kotitalon puutarha, 
nykyään museo, missä Gandhi murhattiin.. 

Kuva televisiosta tasavaltapäivän paraatista. 

Hattu kuuluu AAP-puolueen vaaliteemaan. 


