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◼ Suuret kau-
pungit vetävät 
maaseudulta 
satoja tuhansia 
ihmisiä vuosit-
tain. Kunnollinen 
asunto löytyy 
vain harvalle.▶

Intia kouluttaa 
vuodessa kolme 
miljoonaa lääkäriä, 
insinööriä ja 
teknikkoa. Mutta 
vain joka toinen 
nainen osaa lukea.
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 E
spressokoneen korina kai-
kuu vilpoisassa Baresta-kah-
vilassa Mumbaissa. Kuten jo-
ka keskiviikko, Aadya ja Anu 
Shah tilaavat cappuccinot ja 
asettuvat ikkunan viereen 
pienen pyöreän pöydän ää-
reen. Aadya, 13, on vaihtanut 

koulupukunsa farkkuihin ja uuteen orans-
siin t-paitaan, ja imee jo kahvia pillistä. Tä-
nään ei ole sen enempää matematiikan 
kuin kemiankaan yksityistunteja, keskivii-
kot on varattu äiti–tytär-keskustelulle.

Kahvilan muissa pöydissä nuoret miehet 
puhuvat äänekkäästi kännyköihinsä ja nä-
pyttelevät tekstiviestejä. Lähes jokaisella on 
edessään kannettava tietokone. Vain televi-
siossa pauhaava Bollywood-musiikkivideo 
muistuttaa, että olemme Intiassa.

Usein keskiviikkokahvin jälkeen Anu ja Aa-
dya Shah poikkeavat kiertelemään läheisis-
sä tavarataloissa, mutta tänään he suuntaa-
vat suoraan kotiin. Trooppinen ukkosmyrsky 
voi nopeasti yllättää. Umpeen rakennetussa 
Mum baissa on totuttu siihen, että kun vettä 
tu lee, sitä tulee paljon eivätkä viemärit jak-
sa vetää.

Anu Shah, 47, on kotiäiti. Aamulla hän 
saattoi Aadyan kouluun ja palasi kotiin las-
keakseen siivoojan, Padman sisälle. Koska 

Padma on siivonnut Shaheille jo kauan, Anu 
Shah saattoi lähteä tervehtimään vanhaa äi-
tiään. Iltapäivällä hän käveli Aadyaa vastaan 
kouluun, laski kokkinsa sisään ja suuntasi 
kahvilaan.

Anu Shah ei koskaan tiedä, mihin aikaan 
hänen miehensä Piyush Shah, menestyvä 
kuvaaja, joutaa kotiin Bollywood-studioil-
ta. Mumbain liikenne on yhtä arvaamaton 
kuin sääkin. Tilava ilmastoitu auto tekee 
kuitenkin ruuhkat ja päälle käyvän kuu-
muuden vähän siedettävämmiksi.

Ikeaa odotellessa
Sekä Anu että Piuysh Shah ovat alkuperäisiä 
mumbailaisia. Piyush viisilapsisesta kiven-
hakkaajaperheestä, Anu keskiluokkaisesta  

◼ Piyush ja Anu Shahin terassilta 
aukeaa koko 17-miljoonan asukkaan 
Mumbai.
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kaupunkilaiskodista. Kymmenen ensim-
mäistä vuotta naimisiinmenon jälkeen pa-
riskunta eli Anun vanhempien kotona yhdes-
sä huoneessa ja säästi rahaa.

Sitten 1990-luvun alussa talous alkoi kas-
vaa ja Intia aukesi maailmalle.

”Jos ennen halusit auton, jouduit jonot-
tamaan sitä vuosia. Nyt tarvitsee vain kä-
vellä kauppaan ja ostaa se”, Piyush Shah 
sanoo.

Kolme vuotta sitten Shahit ostivat oman, 
sadan neliön asunnon hyvältä alueelta. Sil-
loin se maksoi lähes 100 000 euroa, nyt jo 
huomattavasti enemmän.

Uuden kodin kalustaminen vaati vaivaa. 
”Vietin päiviä selaamalla Ikean luetteloa – 
juuri sellaisia kevyitä eurooppalaisia kalus-
teita me etsimme. Intialaiset kalusteet ovat 
usein kamalan raskaita ja koristeellisia. Mut-
ta Ikeaa ei Intiassa vielä ole”, Anu Shah har-
mittelee.

Lähes kaiken muun Mumbaista jo löytää-
kin. Toinen toistaan hienompia tavarataloja 
nousee vimmaista tahtia. Atria-tavaratalon 
jättimäinen lasijulkisivu on kuin toisesta to-
dellisuudesta monsuunin runtelemien talo-
jen keskellä.

Toisesta maailmasta se onkin. Toista sataa 
myymälää tarjoaa vain luksusta: sveitsiläisiä 
kelloja, italialaisia espressokeittimiä, Rolls-
Royceja ja Samsoniten matkalaukkuja. Par-
haina päivinä tavaratalon turvatarkastuksen 
läpi päästetään 15 000 sopivaa asiakasta.

Iloisesti hymyilevä jättipupu tavaratalon 

ovella toivottaa vauraiden perheiden vant-
terat lapset tervetulleeksi ja ojentaa heille 
ilmapallot. Kun takkutukkaiset kulmakatu-
jen lapset kerääntyvät ihastelemaan ilma-
palloja ja vilkuttelemaan pupulle, pallon-
jakaja kääntää päänsä pois.

Pakko pärjätä
Vaikka Ikeaa ei Mumbaissa vielä olekaan, 
Anu Shahin keittiö on kuin kenen tahansa 
länsimaalaisen: mikro, jääkaappi-pakastin 
ja kaasuliesi kauniisti upotettuina tiikkijäl-
jitelmäkalusteisiin.

Televisio jokaisessa huoneessa, kaikil-
la perheenjäsenillä oma kännykkä ja myös 
Aadyalla tietokone huoneessaan.

”Paitsi että minun nettiyhteyteni on ol-
lut poikki jo kaksi viikkoa”, huomauttaa 
Aadya, joka nauttii välipalaksi nuudeleita 
ja Pepsiä.

Aadya käy kirkon ylläpitämää yksityis-
koulua.

”Koulu vaatii paljon vanhemmilta, harva 
lapsi pärjää siinä ilman tukea. Ja kilpailu 
on todella kova. Itse kirjoitan Aadyalle val-
miiksi tiivistelmiä, jotta hänen ei tarvitse 
lukea kaikkea kirjasta”, Anu Shah kertoo.

◼ Padma Deshal käy päivittäin siivoa-
massa Piyush ja Anu Shahin kotona.

◼ Padma Deshal kustansi tyttärelleen 
Laxmille kauneudenhoitokurssin, jotta 
tämän ei tarvitse jatkaa siivoojana.

▶

Toinen toistaan hienompia tavarataloja 
nousee vimmaista tahtia.



Koska hallituksen koulujen taso on ro-
mahtanut, jokainen kynnelle kykenevä yrit-
tää saada lapsensa nopeasti lisääntyviin yk-
sityiskouluihin.

Anu ja Piyush Shah korostavat, että Aadya 
saa itse päättää mihin elämässään haluaa 
suunnata. Mutta vanhemmat ovat jo katso-
neet, että Ahmedabadissa on erinomainen 
design-instituutti, jossa voi opiskella niin 
taiteita, grafi ikkaa, huonekalusuunnittelua 
kuin elokuvaakin. Kaikki suurten mahdol-
lisuuksien aloja.

”Uskon, että se olisi Aadyan lahjat ajatel-
len juuri sopiva koulu”, Anu Shah sanoo.

Shahien laajalta terassilta talon 12. ker-
roksesta aukeaa näkymä yli valtavan Mum-

bain. Kaupunki näyttää jo täyteen rakenne-
tulta. Silti tuolla on rakenteilla jättimäinen 
silta, tuolla taas nousee pilvenpiirtäjiä. Ta-
lojen välit ovat täynnä matalia peltikattoi-
sia hökkeleitä.

Sekä Anu että Piyush pitävät markkinata-
loutta oikeana suuntana, hallitus vain ete-
nee liian hitaasti.

”Hallinto on toivottoman tehotonta, 
infra struktuurihankkeet seisovat – tuonkin 
sillan piti olla valmis neljä vuotta sitten, ja 
katso missä ollaan”, Piyush Shah viittoilee 
siltaa, josta vasta pieni on valmiina.

Maailmanpankki on samaa mieltä. In-
tian huima talouskasvu voi jatkua vain, jos 
se saa rakennettua nopeasti lisää satamia, 
teitä ja voimalaitoksia. Etenkin sähkökat-
kot koettelevat sijoittajien uskoa.

Elämä elokuvamainoksen alla
Seuraavana aamuna Anu Shahin siivooja, 
Padma Deshal on jälleen luutunnut lattiat 
ja viimeistelee vielä vessoja. Koska Shahien 

◼ YK:n tuoreen raportin mukaan puolet 
intialaislapsista on aliravittuja.

◼ Länsimaisia tuotteita mainostetaan 
näyttävästi 150 miljoonalle kulutusky-
kyiselle intialaiselle.

▶

Kaikki haluavat lapsensa yksityiskouluun.



TÄHTIÄ KUIN OTAVASSAwww.otava.fi

Heli Laaksonen

SULAVOI

”Ja Oi! kui mää tykkän 

ko lehm kikatta.” 

Lounaissuomen murteella 

kirjoitetut elämänläheiset 

runot on hämmennetty 

arjen iloista ja suruista.

Anna-Leena Härkönen

JUHANNUSVIERAS

Entä jos Tuijan nuoruuden 

nostalgiset kesämuistot ovatkin 

harhaa? Paratiisin kulissit 

murenevat, kun todelliset 

muistot nousevat 

kipeinä pintaan.

Reijo Mäki

HARD LUCK CAFÉ

Salamurhia, kaappauksia ja 

räjähtävää toimintaa. Ikääntynyt Jussi 

Vares kohtaa poikansa kylmänkovassa 

maailmassa, jossa versoavat kaveruus, 

rohkeus ja rakkaus.

Pirjo Hassinen

ISÄNPÄIVÄ

Pojan osallisuus henkirikokseen 

pakottaa kirjailijaisän katsomaan 

kuolemaa uudesta näkökulmasta. 

Omaleimaisen prosaistin 

aistivoimainen uutuus.



40      Suomen Kuvalehti | 40/2006

◼ Vidarbhan 
alueella 899 
maanviljelijää 
on 15 kuukauden 
aikana tehnyt 
itsemurhan. 
Damodar Kat-
karille  kuluneet 
kuukaudet ovat 
olleet raskaita.
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koti on päivän ensimmäinen, edessä on vie-
lä viisi muuta asuntoa siivottavana. Vauras-
tunut keskiluokka haluaa palveluja. 

Padma Deshal, 38,  on siivonnut Mum-
bain koteja koko ikänsä. Hänen oma ko-
tinsa on suoraan Shahien kerrostalon 
alapuolella, heti kadun toisella puolella. 
Viisihenkinen perhe sekä appivanhemmat 
asuvat kahdessa pienessä huoneessa hök-
kelissä, jonka katon päälle on vedetty jätti-
mäinen, muovista tehty elokuvamainos pi-
tämään sadevesi loitolla.

”Tulvavesikään ei enää tule sisään, kun 
korotimme kynnystä. Ainoa ongelma ovat 
rotat. Ostin tämän kaapinkin sen takia, että 
saan lasten koulukirjat turvaan niiltä”, Pad-
ma esittelee kotiaan. Sen pihasta katsottu-
na Shahien 12. kerroksen asunto on jossain 
hyvin kaukana.

Elokuuhun asti samoja kahta huonetta 
oli jakamassa myös Padman käly viiden lap-
sensa kanssa. Nyt tilaa on Padman mieles-
tä hyvin.

Padma Deshalin kolmesta lapsesta tytär 
Pawan, 17, on keskeyttänyt koulun, ja äiti et-

sii parhaillaan hänelle sulhasta. Nuoremmat 
pojat käyvät valtion koulua. Padma Deshal 
siivoaa kymmenen tuntia päivässä viikon jo-
kaisena päivänä ja tienaa sillä 50 euroa kuus-
sa, mies ansaitsee 65 euroa.

Se riittää ruokaan, vaatteisiin ja koulu-
mak sui hin – vähän jää säästöönkin. Kou-
lumaksut ovat onneksi alhaiset, koska 
perhe kuuluu alimpaan kastiin. Mutta jos 
ylimääräisiä sai  raskuluja tulee, säästöt ka-
toavat nopeasti.

Niillä rahoilla Padma Deshal kustansi tyt-
tärelleen hieronta- ja kauneudenhoitokurs-
sin, vaikka se maksoikin.

”En halua, että hän tuhlaa elämäänsä sii-
voamiseen. Haluan, että hän voi tehdä jotain 
luovempaa.”

Deshalit odottavat myös asumisen suh-
teen parempia aikoja. Hökkelikylän paikal-
le on tulossa 15-kerroksinen asuintalo, sa-
mantyyppinen kuin Shahien kotitalo. Laki 
vaatii tontin omistajaa huolehtimaan, että 
myös tontilla pitkään asuneet hökkeleiden 
asukkaat saavat asunnon.

”Mutta milloin talo rakennetaan, taivas 
yksin tietää.”

Arviolta puolet Mumbain noin 17 miljoo-
nasta asukkaasta elää Deshalien tavoin hök-

◼ Puuvillan maailmanmarkkinahinta 
on laskenut puoleen kymmenen vuoden 
aikana, mutta kouluttamattomien vilje-
lijöiden on vaikea vaihtaa viljelykasvia, 
sillä alueella on kasvatettu puuvillaa 
sukupolvesta toiseen.

◼ Vidarbhan maattomat maatyöläiset 
odottavat paljon hallituksen lupaamal-
ta työllisyysohjelmalta.

▶

Sadot ovat olleet hyviä, mutta siementen ja lannoitteiden hinnat 
nousevat. Viljelijöiden on pakko ottaa velkaa.
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keleissä ja koko ajan leviävissä slummeissa. 
Niissä 10–15 asukasta yhdessä huoneessa 
on tavanomaista, 1 500 asukasta kohti on 
yksi vessa. 

Ja joka vuosi Mumbain slummeihin tulee 
satoja tuhansia ihmisiä lisää eri puolilta In-
tiaa. Ei niinkään suurten työmahdollisuuk-
sien toivossa, vaan siksi, että maaseudulta 
on vielä vaikeampi löytää toimeentuloa.

Nälkäisinä nukkumaan
Pellot kukoistavat syvän vihreinä Nagpu-
rin kaupungin ulkopuolella 800 kilomet-
rin päässä Mumbain nettikahviloista. Mut-
ta mitä syvemmälle maaseudulle ajaa, sitä 
kurjemmiksi käyvät kylät. Vidarbhassa van-
ha mies riisuu härkäänsä puuauran edestä. 
Vastaantulevat naiset kantavat polttopuu-
kasoja päänsä päällä. Ollaan Intian puuvil-
lavyöhykkeen sydämessä.

Indira Kelkar, 40, istuu pienen talonsa 
lattialla ja itkee lohduttomasti. Kolme lasta 
istuvat äitinsä kupeessa ja tuijottavat synk-
kinä, melkein vihaisina lattiaan.

On kulunut vasta kuukausi siitä kun In-
diran mies Manohar löydettiin kotoa roik-
kumassa hirressä. Asiasta puhuminen on 
edelleen vaikeaa.

Indira ja Manohar Kelkar olivat koko ikän-
sä viljelleet puuvillaa pienellä maatilkullaan, 

niin kuin kaikki Dahegdanin kylässä ja naa-
purikylissä jo vuosisatojen ajan. Välillä on 
nähty nälkää, välillä saatu jotain säästöön-
kin. Aina on kuitenkin luotettu siihen, että 
huonot ajat päättyvät ennemmin tai myö-
hemmin.

Viime vuodet Kelkarin perheellä on ollut 
tiukkaa. Vaikka sadot ovat olleet hyviä, jopa 
erinomaisia, puuvillan markkinahinta on 
kymmenessä vuodessa pudonnut puoleen. 
Kouluja käymätön Manohar joutui joka vuo-
si ottamaan lisää lainaa ostaakseen yhä vain 
kalliimmiksi käyvät siemenet, torjunta-ai-
neet ja lannoitteet. Lopulta velkaa oli niin 
paljon, ettei Manohar nähnyt mitään ulos-
pääsyä.

Pelkästään Vidarbhan alueella 899 Ma-
noharin kaltaista velkaantunutta viljelijää 
on tehnyt itsemurhan 15 kuukauden aika-

◼ Indira Kelkarin mies tappoi itsensä 
elokuun 15. päivänä, Intian itsenäisyys-
päivänä, kuunneltuaan pääministerin 
puheen. Tytär Pritti taustalla.

▶

Mies hirttäytyi, Indira Kelkarille jäi velka.
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Tehdään se yhdessä.

Palvelut yhtä lähellä kuin luonto, harrastukset heti oven ulkopuolella.
Hotellitason palvelu, oman kodin mukavuudet. Käytä joustavasti,
vuokraa kun et ole paikalla. Kysy lisätietoja puh. 020 4332 009.
yitkoti.fi

Uusi, helpompi tapa omistaa vapaa-ajan asunto.

Elämykset yhtä
lähellä kuin palvelut
Ylläksellä, Saariselällä...
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na. Määrä ei ole väkilukuun nähden suuri, 
mutta intialaisessa kulttuurissa teko on kä-
sittämätön – merkki syvästä kriisistä.

Intia ei jaa maataloustukia puuvillanvilje-
lijöille, toisin kuin toinen suuri tuottajamaa 
Yhdysvallat. Siksi maailmanmarkkinahin-
ta ratkaisee, kuinka monta ateriaa Kelkarin 
perheessä syödään. Lapsista näkee, että hin-
nat ovat olleet alhaalla – kaikki kolme lasta 
ovat selvästi aliravittuja ja ikäisekseen aivan 
liian pienikokoisia.

”Enää pystyn laittamaan ruoan vain ker-
ran päivässä. Menemme joka ilta nälkäisinä 
nukkumaan”, Indira sanoo.

Samoin tekee arviolta puolet Intian maa-
seudun naisista ja lapsista, kertoo vasta jul-
kistettu YK-raportti.

Puolet Intian lapsista on aliravittuja ja kak-
si miljoonaa lasta kuolee joka vuosi helposti 
estettäviin tauteihin. Itse asiassa köyhin kol-
mannes  – arviolta 260–300 miljoonaa ihmis-
tä – saa nyt syödäkseen vähemmän kuin 15 
vuotta sitten.

Indira elättää kolme lastaan tekemällä pel-
totöitä naapurilleen. Palkka päivän työstä on 
20–25 rupiaa, eli noin 35 senttiä. Rahanlai-
naaja ei ole vielä  tullut perimään leskeltä lai-
naa takaisin. Indira ei edes tiedä, paljonko 
lainaa on.

”Tiedän, ettei minulla ole mitään mahdol-
lisuuksia maksaa sitä takaisin.”

Ainoa vaihtoehto on myydä peltotilkku ja 
liittyä maattomien valtavaan joukkoon, tai 
luottaa siihen, että hallitus reagoi nopeasti 
maaseutuväen ahdinkoon.

Näkymättömyyden loppu
Indira Kelkarin talossa ei ole sähköä, juok-
sevaa vettä tai ruokavarastoa, mutta lapset 
käyvät koulua – siellä Indira aikoo heidät 
myös pitää.

”He saavat valtion koulussa lämpimän 
lounaan. Vaatimattoman, mutta lounaan 
kuitenkin”, perustelee Indira. Itku on nyt 
ohi, lapset tarvitsevat äitinsä huomiota.

Yhä useampi perhe on ymmärtänyt kou-
lutuksen ratkaisevan merkityksen – jopa 95 
prosenttia intialaislapsista aloittaa perus-
koulun. Kuitenkin vain 60 prosenttia käy 
sen loppuun. Erityisesti tytöille katsotaan 
riittävän muutama vuosi koulussa.

Kiinni kurottavaa olisi paljon. Samaan 
aikaan kun Intiassa valmistuu joka vuosi 
kolme miljoonaa insinööriä, lääkäriä, tie-
demiestä ja teknikkoa, vain joka toinen nai-
nen osaa lukea.

Jos esimerkiksi Indira Kelkar osaisi lu-
kea, hän voisi hämmästyksekseen todeta, 
ettei häntä ja satoja miljoonia hänen kal-
taisiaan ei ole olemassa Intian valtamedias-
sa. Maaseudun köyhyydestä ei haluta tietää 
Mumbain nettikahviloissa, kasvava keski-
luokka lukee lehdistään mieluummin ta-
louskasvun uusista tuotteista ja yritysten 
saavutuksista. SK

Jättiläinen 
risteyksessä

Visionäärit hellivät ajatusta, että tu-
levaisuudessa Kiina on maailman 
tehdas ja Intia maailman toimisto. 

Intialaiset ekonomistit puistelevat kui-
tenkin ajatukselle päätään. Maa tarvitsee 
työvoimavaltaista tuotantoteollisuutta 
– vaateteollisuutta, jalokivien hiontaa, 
ruoanjalostusta.

Intian nopea talouskasvu, keskimää-
rin kahdeksan prosenttia vuodessa, on 
luonut niukasti uusia työpaikkoja. Koko 
paljon puhuttu it-sektori ja palvelujen 
ulkoistaminen Intiaan ovat kyllä tuoneet 
työtä 1,3 miljoonalle intialaiselle, mutta 
500 miljoonan ihmisen työmarkkinoilla se 
ei ole vielä kovin paljon.

Talouden kilpailukyky ja teknologinen 
osaaminen ovat kasvaneet huimasti viime 
vuodet. Taloudellisilla mittareilla Intia on 
edelleen pieni ja köyhä maa. Joka kuudes 
maapallon asukas on intialainen, mutta 
Intia vastaa vain 1,3 prosentista maailman 
tavara- ja palveluviennistä. Intian brutto-
kansantuote on vain neljä kertaa suurem-
pi kuin Suomen.

Kulutuskykyiseen keskiluokkaan kuu-
luu 150 miljoonaa intialaista, noin 13 pro-
senttia väestöstä. 70 prosenttia väestöstä 
elää yhä maaseudulla.

Helpottaakseen maaseudun tilannetta 
pääministeri Manmohan Singh käynnisti 
maaliskuussa kunnianhimoisen työohjel-
man, jolla on tarkoitus taata sata työ-
päivää joka vuosi kaikkein köyhimmille 
kotitalouksille.

”Ohjelma voi ratkaisevalla tavalla 
helpottaa 300 miljoonan kaikkein köy-
himmän ihmisen elämää. Mutta vain, jos 
se kyetään kunnolla toteuttamaan”, muis-
tuttaa professori Jayati Gosh Jawaharlal 
Nehru yliopistosta. 

Intian ongelma on valtava koko. Kun hy-
vä ratkaisu löytyy yhdessä kylässä, miten 
kopioida idea muihin 600 000 kylään?

Intia on nyt risteyksessä. Jos se ei kyke-
ne ulottamaan kasvua myös enemmistön 
ulottuville, tulevaisuus voi olla ennalta-
arvaamaton. Mutta myös mahdollisuudet 
ovat delhiläisen taloustieteiden tohtorin 
Deepak Nayyarin mukaan mittaamatto-
mat. 

”Jos Intia nyt kaksinkertaistaa sijoituk-
sensa koulutukseen, jos suuri enemmistö 
saa toimeentulosta kiinni,  ja jos satsaam-
me infrastruktuuriin, niin kysyntä, vau-
raus ja kulutus, oikeastaan kaikki kasvai-
sivat. Silloin Intian todellista nousua ei voi 
estää enää mikään.” ▪

▶ SK:n toimittajan Intia-päiväkirja www.suomenkuvalehti.fi 

◼ Indira Kelkar jäi yksin elättämään 
lapsiaan Prittiä, Rahulia ja Marutia.


