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Tutkimuksen kypsyttelyä
Tämä vuosi Sansalla on ollut Intian teemavuosi. Se kulminoituu TWRn
Samuel Satyanandin vierailuun Suomessa. Katso tapahtumia Sansan
sivuilta
https://sansa.fi/tapahtumat/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tri
be-bar-search=Samuel
Satyanand puolisoineen pitivät minusta hyvää huolta tehdessäni
kuuntelijakartoitusta Sansalle kaksi vuotta sitten Gujaratissa. Intia, ja
Bihar on ollut mielessäni viime aikoina. Kriisiradioviestinnän verkoston
vetäjä Mike Adams (alla kuva) pyysi minua suunnittelemaan arviointia
kriisiviestinnän merkityksestä Biharin tulvissa elo-syyskuussa 2017.
Tutkimusta ei voi tehdä yksin. Siksi minun on kerättävä kontakteja,
konsultteja, paikallista verkostoa tutkimuksen toteuttamiseksi. Jo
kielitaitoni rajoittaa sen että voin vain haastatella Biharissa vain niitä
kriisviestinnän toimijoita jotka osaavat englantia. Pääosassa Biharissa
puhutaan bhojpuria, maithilia ja magahia. Sansa lähettää kahdelle
näistä kielistä kristillistä radio-ohjelmaa. Arviointi kohdentuu kuitenkin
kriisiviestinnän merkitykseen, eikä näihin Sansan tukemiin ohjelmiin.

Tässä vaiheessa olen onnistunut keräämään kahdenlaista verkostoa
Bihariin: kirkot ja vapaaehtoisjärjestöt. Yhteydet kirkkoihin ovat
mahdollisia TWRn kautta. Kesällä Suomessa kävi Augustine Bhuinya
TWRstä. Hänen tuntemiensa kirkkojen perusteella voin kouluttaa
nuoria tekemään kyläläisten haastatteluja neljällä paikkakunnalla
Biharissa. On tärkeää kysyä kyläläisten mielipiteitä saivatko he sitä
apua kuin tarvitsivat, ja miten kriisiradio auttoi heitä.

Figure 2 Orisssan katukuvaa – Erkki Salo

Vapaaehtoisjärjestö Nav Jagriti puolestaan hallitsee suhteet kylien
katastrofikomiteoihin, joten sitä kautta pääsen kokoamaan
haastatteluaineistoa henkilöiltä, jotka ovat vastuussa tulvien
aikaisesta avustustoiminnasta. Samalla voimme ottaa selvää miten
tietoisia kylät ja paikalliset toimijat ovat kriisiradion toiminnasta, ja jos
ovat kuunnelleet, miten se on auttanut heitä ymmärtämään kyläläisten
tilannetta.
Tutkimussuunnitelma odottaa nyt Mike Adamsin arvioita. Sitten täytyy
etsiä projektille rahoitusta. Nav Jagriti on jo kutsunut minut BIhariin, ja
on valmis auttamaan kontaktien luonnissa. Täytyy vain odotella että
kristillisten toimijoiden puolella tapahtuu edistystä.

Figure 3 Orissan maaseutua – Erkki Salo

Figure 4 Nuoripari Delhissä

2018 AIKATAULUA:
Pe 5.10 klo 18 Petäjäveden
srk-koti – Joseph Keo ja
puolisonsa Makara kertova
perhetyöstä Kambodzassa
Eilan kanssa.
Su 14.10 Toivakan srk-koti
jumalanpalveluksen
jälkeen Eila kertoo
kriisiradiotyöstä eri
puolilla maailmaa

Intiassa on ollut tulvia ja niitä tulee olemaan, koska Intian
pohjoisnaapureiden puolelta virtaa monia jokia varsinkin Bihariin.
Vaikka kriittisille alueille on rakennettu valleja tulvien estämiseksi, itse
asiassa ne ovat koituneet turmioksi. Kaiken lisäksi on huomattu, että
tulvat pahiten koettelevat niitä jotka ovat kaikkein köyhimpiä ja
aliarvostetuimpia. Näitä ovat kastittomat dalitit. He asuvat kylien
ulkopuolella, heillä on huonoimmat maa-alueet, juuri sellaiset joihin
tulvat iskevät. Intian lait periaatteessa suojelevat daliteja, mutta vain
periaatteessa, ja poliittista auttamishalua ei ole. Esim. jotkut kylät
eivät ole saaneet tulvasta kärsineille kuuluvaa taloudellista apua,
koska he eivät ole äänestäneet valtapuoluetta.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perheeni kuulumisia sen verran että Patrickin kunto edistyy – nyt hän
on pystynyt heittämään palloa koriin Lehtisaaren kuntotalon ukkoryhmässä. Mikko aloitti kauppatieteiden maisterin opinnot
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Miia jatkaa kansainvälisen
liiketoiminnan tutkinnon opiskelua Haaga-Heliassa Helsingissä.
Itse olen viime aikoina kiinnostunut keskittymiskyvyn lisäämisestä.
Työssäni joudun lukemaan valtavia määriä, ja aina tuntuu siltä että ei
ole tarpeeksi ajan tasalla asioista, ja uuteen aihepiiriin perehtyminen
vei energiaa, kuten nyt tämä Intian Bihar – jossa en ole käynytkään.
Aivotutkijat antavat monia hyödyllisiä neuvoja aivojen lepuuttamiselle.
Eräitä sellaisia ovat: älä ota kännykkää vessaan mukaan, mene
pikkukävelylle jos et jaksa lukea, syö ja nuku hyvin, älä tee montaa
asiaa kerralla.
Taiji-opettajani sanoi että lajissa pitää olla tavallaan kuin puu. Siitä tuli
mieleen Ps. 1:3; ”Se joka tutkii Herran lakia, on kuin puu joen
rannalla.” Miten virvoittava ja aivoja lepuuttava jae!
Tuestasi nöyrästi kiittäen, Eila
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