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J
umalan Armeliaan Armahtajan Nimeen

Islam on maailman nopeimmin kasvava 
uskonto. Parin viime vuosikymmenen aikana 
yksistään Euroopassa muslimien määrä on 
noussut yli 6%:iin koko sen väestöstä. Tänä 
päivänä Euroopassa asuu noin 44 miljoonaa 
muslimia. Jos Turkki liittyy Euroopan Unio-
niin, muslimien määrä lisääntyy huimasti. 

Vuonna 2013 yksistään Brittein saarilla asui 3,3 miljoo-
naa muslimia, mikä on noin 5.2% sen väestöstä. Pian Bri-
tannian ja Saksan muslimiväestö on suurempi kuin koko 
Suomen väestömäärä yhteensä. 

Pohjoismaista niin Tukholmassa, Oslossa kuin Köö-
penhaminassakin muslimit ovat rakentaneet kauniita 
moskeijoita upeine kupolineen ja minareetteineen. Hel-
singissä saamme kuitenkin vielä odottaa sellaista maa-
merkkiä.

Muslimiyhteisön kasvu tuo tullessaan monia velvolli-
suuksia ja haasteita ja joudumme etsimään keinoja har-
monian ylläpitämiseksi yhteiskunnassa. Tämä koskee 
niin valtaväestöä kuin myös eurooppalaisia muslimiyh-
teisöjä.

Muslimien tulisi ponnistella saavuttaakseen poliittista 
tunnustusta ja hyödyntää vapautta harjoittaa omaa us-
kontoaan, jotta he kykenisivät osallistumaan asuinmaan-
sa yhteiskunnalliseen elämään sen täysivaltaisina jäseni-
nä. Myös lainsäätäjien tulisi huomioida, että tämä uu-
si kasvava uskonto saa elintilaa jokaisessa eurooppalai-
sessa maassa.

Suomessa muslimien määrä on vähäinen verrattu-
na muihin Euroopan maihin, mutta se on silti nopeassa 
kasvussa. Tähän asti  suomalaiset lainsäätäjät ja poliitikot 
ovat olleet tasapuolisia ja positiivisia muslimeja kohtaan 
(lukuunottamatta joitain radikaaleja poliittisia puolueita 
ja todellisuutta karttavia poliitikkoja).

Eurooppalaiset muslimit ovat takoneet itselleen uu-
denlaisen identiteetin, joka poikkeaa huomattavasti val-
litsevasta perinteisestä muslimien identiteetistä islamilai-
sissa maissa. Eurooppalaiset muslimit vaikuttavat hyvin 
tuottavalta vähemmistöltä uusissa kotimaissaan. Tässä 

on myös suomalaisen muslimiyhteisön tärkein vastuu. 
Heidän täytyy olla yhteiskunnan tuottava osa, ja antaa 
esimerkki myös muille. Yksi yhteisömme tärkeimmistä 
vastuista on olla esimerkkinä oman yhteisömme sisällä.

Suomen kielen tulisi olla ensisijainen kieli imaamien 
ja muslimioppineiden keskuudessa. Resalat Islamilainen 
Yhdyskunta on aina pyrkinyt olemaan tiennäyttäjänä 
vastuissa ja uusien tilanteiden ymmärtämisessä. Sen li-
säksi, että se julkaisee suomenkielisiä julkaisuja, kuten tä-
mä lehti, se on myös visioinut yhteisön tulevat tarpeet. 
Meillä on imaami, joka kolmen vieraan kielen lisäksi pu-
huu suomea äidinkielenään ja näin ollen tuntee suoma-
laisen yhteiskunnan ja ymmärtää sen kulttuuria.

Olisi hyvä, jos myös muut islamilaiset yhteisöt seurai-
sivat tätä esimerkkiä ja tunnustaisivat itsensä suomalai-
siksi muslimeiksi eivätkä vain maahanmuuttajiksi. Lain-
säätäjien puolestaan tulisi ottaa vastaan haaste ja aut-
taa näitä yhteisöjä saamaan suurempi rooli suomalai-
sessa yhteiskunnassa. 

’Jumala ei muuta kansan kohtaloa ennen kuin se itse 
muuttaa luontonsa...’ (Koraani 13:11)n

Allahin Armeliaan 
Armahtajan Nimeen

Madjid Bahmanpour
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Ennakkoluulot kaatuvat kristittyjen 
ja muslimien tapaamisissa

Teksti ja kuvat: Heidi Rautionmaa

V
uosaaren seurakun-
nan ja Resalat Islami-
laisen Yhdyskunnan 
naiset ovat kokoontu-
neet muutaman vuo-
den ajan tapaamaan 
toisiaan kahdesti vuo-
dessa. Maahanmuut-

tajataustaisia asukkaita on Vuosaaressa 
paljon, ja heistä suuri osa on muslimeja. 

– On tarve luoda yhteistä ymmärrys-
tä kristittyjen ja muslimien kesken, eri ta-
voin ajattelevien uskovien välillä, näkee 
kokoontumisiin osallistuva Vuosaaren 
seurakunnan pappi Marketta Antola. 

– Yhteisömme naiset toivovat tietoa 
siitä, kuinka kristityt kasvattavat lapsiaan. 
He haluavat kuulla, kuinka vanhemmat 
tässä kulttuurissa ratkaisevat esimerkik-
si teini-ikäisen kasvatushaasteita, kertoo 
Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan pu-
heenjohtaja Paula Kemell kohtaamis-

ten konkreettisista toiveista. 
– Iloitsen etenkin siitä, että tämän 

vuoropuhelun myötä maahanmuutta-
jataustaiset yhteisömme jäsenet voivat 
itse kysellä kristityiltä heidän uskonnos-
taan ja tavoistaan. Naiset haluavat esi-
merkiksi tietää uskonnollisten juhlapy-
hien perinteiden taustoja: Miksi pääsiäi-
senä on tipuja ja miksi juhannuksena 
poltetaan kokkoja?, Kemell jatkaa.

Vuosaaressa on ollut jo aiemmin dia-
logiryhmiä seurakunnan diakonien jär-
jestäminä. 

– Muutama vuosi sitten todettiin, et-
tei ruohonjuuritason ryhmää enää ollut. 
Helsingin seurakuntayhtymässä oli vie-
raana URIn Euroopan koordinaattori Ka-
rimah Stauch, joka esitteli erästä käy-
tössä olevaa uskontojen välisen keskus-
telun mallia, ja päätimme kokeilla sitä, 
muistelee Marketta Antola.

Uskontodialogipiiri lähtee liikkeelle 

joka kerran jostakin aiheesta. Teemat 
nousevat ryhmästä. Naiset ovat esimer-
kiksi keskustelleet rukouksesta, enke-
leistä, juhlapyhistä, lastenkasvatuksesta 
ja masennuksesta. Jokainen tuo muka-
naan jonkin aiheeseen liittyvän esineen, 
jonka avulla voi kertoa omat ajatuksen-
sa ja käsityksensä. Kukin puhuu omasta 
puolestaan ja kuuntelee toisia.

Naiset ovat huomanneet, että kes-
kinäinen ymmärrys ja toisten kunnioit-
taminen on kokoontumisten myötä li-
sääntynyt. 

– Toinen toistemme kunnioittami-
sen ja kuuntelemisen säännön pitämi-
nen selkeänä auttaa ja poistaa pelkoja 
molemmin puolin. Ole avoin omastasi, 
kuuntele toisen avointa puhetta ja ota 
se hyväksyvästi vastaan. Älä yritä muut-
taa toisen ajattelutapaa, luettelee Mar-
ketta Antola asioita, joista syntyy hyvä 
kanssakäyminen. n

– Naisilla oN arjestaaN paljoN yhteis-
tä jakamista uskoNtotaustasta riippu-
matta, Näkevät tapaamisiiN osallistuvat 
marketta aNtola ja paula kemell.



6

V
alitettavastivain harva 
ymmärtää, mitä Rak-
kaus ilman ehtoja mer-
kitsee. Pyyteetön Rak-
kaus on sitä, että antaa 
kaikkensa ilman vasti-
netta. Eräs amerikka-
lainen sotilas eli kurjan 

elämän ja kuoli kurjan kuoleman. Tämä 
sotilas parka oli selvinnyt monista sodis-
taa ilman loukkaantumisia ja haavereita. 
Hän oli lentäjä, joka pudotti pommeja ja 
palasi takaisin tukikohtaan. Elämänsä vii-
meisen sodan aikana hän kuitenkin haa-
voittui vakavasti. Hän menetti toisen ja-
lan, käden ja silmän. Hän oli surullinen ta-
pahtumasta. Kun sotilaan perhe soitti ja 
kyseli kuulumisia, hän vastasi heille, että 
kaikki oli hyvin ja näin salasi heiltä totuu-
den. Hän sanoi pääsevänsä muutaman 
päivän päästä kotiin. ’Ongelma on vain 
minun huonekaverini, jolle on käynyt 
huonosti. Hän menetti toisen jalan, kä-
den ja silmän. Voinko tuoda hänet muka-
ni kotiin?’ hän valehteli omalle perheel-
leen. Perhe vastasi hänelle, etteivät he 
pysty ottamaan vastaan ketään varsinkin 
näin huonossa kunnossa olevaa. Sotilas 
lupasi tulla muutaman päivän päästä ja 

lopetti puhelun. Suljettuaan puhelimen 
hän otti aseen ja ampui itsensä. Hän ajat-
teli, että hänet hyväksyttiin vain tervee-
nä ja nyt vammautuneena toisi tästä läh-
tien esteen perheen onnellisuudelle. Täl-
lainen on Rakkautta ehtojen kanssa. 

Monet ihmiset eivät ole kokeneet 
Rakkautta ilman ehtoja. Liian usein kat-
somme ihmissuhteissakin vain materi-
aalista puolta ja mietimme, mitä hyötyä 
voimme saada toisesta. Merkittävin esi-
merkki on naiseen kohdistuva Rakkaus, 
joka monesti katoaa naisen vanhetes-
sa. Materialistinen mies katsoo vain nai-
sen ruumiillista kauneutta, eikä tällai-
nen mies koskaan pääse sen pidem-
mälle. Hän ei osaa rakastaa toista ihmis-
tä ihmisen itsensä takia, eikä näin ol-
len pysty myöskään saavuttamaan sie-
lullisen tason ikuista rakkautta. Pinnalli-
nen Rakkaus katoaa kun taas sielullinen 
ja älyllinen Rakkaus kasvaa ja syvenee 
iän myötä.

Tässä kuulutan perään muutosta. Jo-
kaisella meistä on kauniita ajatuksia sii-
tä, mitä Rakkaus konseptina tarkoittaa 
ja miltä tuntuu olla rakastavainen. Mut-
ta kysymmekö itseltämme olemmeko 
aidosti rakastuneita vai onko tämä Rak-

kautta vain jonkin hyödyn takia? Vali-
tettavasti nainen on suuri häviäjä täs-
sä miesten mellakassa. Jokainen tietää, 
mitä tarkoittaa olla aidosti rakastunut, 
mutta miksi emme sitten rakastu aidos-
ti? Mikä hyötyä on olla tietoinen josta-
kin asiasta, jos ei toimi tiedon mukaises-
ti? On erittäin tärkeää muistaa, että jos 
tietää jotain, mutta ei tee sen mukaises-
ti se tarkoittaa, että ei oikeasti tiedäkään 
sitä. Ihminen on aidosti rakastunut sil-
loin, kun hän alkaa toimia kuten aidos-
ti rakastunut.

Kaikki muut asiat pilaantuvat ajan 
myötä, paitsi ihminen. Vanhetessaan ih-
misen kauneus lisääntyy, mutta ei ruu-
miillinen vaan sielullinen kauneus. Myös 
Rakkauden pitää syventyä ja muuttua 
syväksi, aidoksi Rakkaudeksi. Ongelma 
on se, että niin monet ihmiset eivät osaa 
käyttäytyä eivätkä ajatella. Edellä mainit-
tu tietämys ja sen mukaan toimiminen 
edellyttää, että tietämys on saatu oikeal-
la tavalla, jotta se johtaisi oikeaan lop-
putulokseen. Valitettavasti näin ei kui-
tenkaan aina toimita. Jotkut miehet ha-
luavat erota monen avioliittovuoden jäl-
keen ”ilman ongelmia”. Tällä he tarkoit-
tavat haluavansa viedä mukanaan kai-

Rakkaus 
       – ilman ehtoja!

H. Al-Hello

Haluan kirjoittaa Rakkaudesta isolla R-kirjaimella, koska käsittelen Rakkautta 

henkilönä, jotta pääsen sen syvimpiin olemuksiin, Rakkaus ilman ehtoja.
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ken jättämättä mitään vaimolleen. Mi-
ten Rakkaus voi kadota monen avioliit-
tovuoden jälkeen, kun suhteen pitäisi 
oikeastaan kypsyä ja tulla vahvemmak-
si? Miten tämä mies on edes elänyt ky-
seisen naisen kanssa? Ainoa selitys asial-
le on, että tämä mies on aina ollut huo-
no puoliso: mies, joka ei osaa käyttäy-
tyä, eikä ajatella, aivan kuten edellä mai-
nittiin. 

Elämä on täynnä Rakkautta! Tunnis-
ta se ja tulet onnelliseksi. Jos et tun-
ne Rakkauden säteitä olemassaolossa-
si, olet elävä kuollut. Valitettavasti jot-
kut ajattelevat, että Rakkaus ei ole muu-
ta kuin tunne, joka syttyy kuin tulitik-
ku. Jos Rakkaus syttyy kuin tulitikku, se 
myös hiipuu tulen lailla. Tällainen Rak-
kaus on elokuvateollisuuden ruokkima 
kuva Rakkaudesta. Oikea Rakkaus on 
enemmän kuin tunne, se on käyttäy-

tymistä, jota edeltää tahto. Rak-
kaus on valinta. Oma valinta ol-
la rakastettu ja rakastaa. Minä olen 
valinnut tämän naisen/miehen Rak-
kaakseni siksi minun täytyy käyttäytyä 
tavalla, joka vahvistaa valintaani. Rak-
kautta täytyy ruokkia ja vahvistaa, jot-
tei se heikkenisi. Rakkauden heikkene-
minen on tämän päivän yhteiskunnan 
ongelma. 

Ammatinvalinta on hyvä esimerkki. 
Mitä enemmän ihminen syventyy tiet-
tyyn alaan, sitä enemmän hän rakastaa 

sitä ja tulee siinä taitavaksi. Kaikki alkaa 
tahdosta. Tahto muuttuu ammatinva-
linnaksi ja lopuksi Rakkaudeksi omaa 
alaa kohtaan. Tahto pitää olla myös 
perheen rakastamisessa, jotta Rakkaus 
vallitsisi perheessä. Tahto pitää olla pa-
rin valitsemisessa, jotta Rakkaus vallitsi-
si parisuhteessa. Tutkimalla suhdetta se 
vahvistuu Rakkaudeksi. Rakkaus on tah-
to, jota voi vahvistaa älyllä ja joka sitten 
juurtuu sydämeen. Tällaiselle Rakkau-
delle voi rakentaa elämän oikein, mutta 
se edellyttää vastuun kantamista Rak-
kaudesta. Sen suurin haaste on itse ih-
minen ja hänen ajattelunsa, sillä silloin 
voi johdattaa itsensä aitoon Rakkau-
teen, joka on Rakkautta ilman ehtoja.

Onko rakkauden tunnustaminen vai-
keaa? Kolme sanaa omalle rakkaalle: ”ra-
kastan sinua aidosti” ja näiden sanojen 
mukaan toimiminen. Näillä kolmella sa-
nalla on suuri voima ja merkitys jokai-

sen ihmisen elämässä. Unohda oma 
persoonasi ja egosi. Siirrä ne pois si-

nun tieltäsi. Nyt on aika kertoa ja 
osoittaa kaikille ihmisille sinun 
ympärilläsi, miten aidosti hei-
tä rakastat. Rakasta muita ja elä 
joka päivä niin kuin se olisi si-
nun viimeinen päiväsi, koska 
joku näistä päivistä on se vii-
meinen päivä. n
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N
imi Thaimaa juontaa sa-
noista thai eli vapaus ja 
itsenäisyys sekä maahan 
että kansaan liittyen. Näin 
ollen Thaimaa merkitsee 
vapaiden tai itsenäisyy-
den maata. 

Maan rajanaapureina 
ovat idässä Laos ja Kam-
bodza. Etelässä se rajoit-

tuu Siaminlahteen ja Malesiaan sekä lännessä An-
damaanienmereen ja Myanmariin.

Thaimaan ajanlasku perustuu itäiseen versioon 
buddhalaisesta kalenterista, joka on 543 vuotta 
edellä gregoriaanista kalenteria. Molemmissa vuosi 
vaihtuu samaan aikaan eli 1. tammikuuta. 

Historiaa
Thaimaan alueen ovat asuttaneet Kiinasta vaelta-
neet kansat vuosituhansien ajan. Nykypäivänä tun-
netun Thaimaan juuret menevät 1238 perustettuun 
Sukhothain kuningaskuntaan ja tämän heikennet-
tyä voimistuneeseen Ayutthayan kuningaskun-
taan. Jälkimmäinen olikin tärkeä kuningaskunta is-
lamin asettumiselle Thaimaaseen. Ayutthayanin en-
simmäinen kuningas Rama Thibodi otti theravada-
buddhalaisuuden viralliseksi uskonnoksi valtakun-
nassaan. Syynä oli errottautuminen naapurinsa An-
gkorin hinduista. 

Kuten usein kuningaskunnat luhistuvat, niin kä-
vi myös Ayutthayanille. Kuningaskunnan kohtalok-
si osoittautui vuonna 1767 burmalaiset, jotka tuho-
sivat sen ja siirsivät vallankeskuksen uuteen, vuon-

Thaimaa
Suomesta 7693 kilometriä Kaakkois-

Aasiaan päin löytyy monen 

suomalaisen suosima trooppinen 

lomakohde, jonka pinta-ala on 

513 120 km². Ennen vuotta 1939 

tämä maa tunnettiin nimellä 

Siam. Nykyisin ihmiset tuntevat 

tämän 67 miljoonan asukkaan 

maan Thaimaan kuningaskuntana 

eli lyhyesti Thaimaana. 
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na 1782 perustettuun pääkaupungiin ni-
meltä Bangkok. Näin alkoi Chakri-dynas-
tian kausi, jota johti kuningas Rama I.

Siam, eli Thaimaa, oli ainoa Kaak-
kois-Aasian maa, joka välttyi länsimai-
den kolonisaatiolta 1800-luvun lopulla ja 
1900-alussa. Kunnia tästä kuuluu kauko-
katseisille ja ulkopolitiikassa diplomaat-
tisesti toimineille kuninkaille: Mongkutil-
le ja Chulalongkornille. 

Chulalongkorn vaikutti siihen, että 
maa aloitti kaupankäynnin moderni-
soinnin ja rakensi ensimmäiset rautatiet 
länsimaisten neuvonantajien avulla. Bri-
tit saivat 1855 solmitulla Bowringin sopi-
muksella erivapauksia silloisessa Siamis-

sa. Erivapautena oli muiden etuoikeuk-
sien lisäksi verovapaa kaupankäynti. 

Thaimaassa on ollut verisiä yhteen-
ottoja kautta historian aina nykypäiviin 
asti. Vuonna 1932 tehtiin veretön vallan-
kumous, jossa kuningas Prajadhipokin 
absoluuttinen monarkia lakkautettiin 
ja tilalle tuli perustuslaki. Toinen maail-
mansota puolestaan teki suunnanvaih-
don Thaimaan historiassa. Japanin hä-
vittyä amerikkalaisille Phibunin sotilas-
hallitus vaihtui, kun Yhdysvallat miehitti 
Thaimaan vuonna 1945. Maanpakolais-
kuningas Ananda Mahidol pystyi pa-
laamaan takaisin maahan hallitsemaan. 
Hän ei kuitenkaan ehtinyt hallita pitkään 

paluunsa jälkeen, sillä seuraavana vuon-
na hänet salamurhattiin. Jälleen kerran 
valtaan tuli japanilaismyönteinen ken-
raali Phibun. Tällä kertaa sotilashallitus 
johti maata aina vuoteen 1973 asti.

 Yhdysvallat loi Thaimaan kanssa lä-
heiset suhteen kylmän sodan aikana. 
Thaimaa sai siltä huomattavan taloudel-
lisen tuen lisäksi teknistä apua teiden, 
lentokenttien ja infrastruktuurin invens-
tointiin. Koska Thaimaa oli strategisesti 
tärkeä tukikohta ja toimi puskurivyöhyk-
keenä kommunismin vastaisessa taiste-
lussa Vietnamin sodassa, oli Thaimaan 
ja Amerikan liitto yhtä tärkeä molemmil-
le osapuolille. Thaimaalle enemmänkin 

Thaimaa
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kansantaloudelliselta kannalta katsottuna.
Toisen maailmansodan jälkeen Thaimaassa on 

ollut diktatuureja ja vallankaappauksia toisensa jäl-
keen. 1973 Thanom Kittikachornin joutui maanpa-
koon silloisen kansalaisliikehdinnän takia. Hänen 
palattuaan vuonna 1976 tuli uusi sotilashallinto val-
taan, joka kukisti verisesti opiskelijamielenosoituk-
sen Bangkokissa. Vuonna 1978 Thaimaa sai uuden 
perustuslain ja kenraali Prem Tinsulanonda otti val-
lan vuonna 1980. Hän luopui sotilasasemastaan 
1983, mutta jatkoi hallitsemista siviilinä vuodesta 
1983 lähtien. Hänet valittiin myös uudelleen vaaleil-
la 1986. Kenraali Chatichai Choonhaven korvasi Pre-
min vuoden 1988 vaalien jälkeen. Vuonna 1991 ta-
pahtui 17. sotilasvallankaappaus sitten vuoden 1932. 
Siviili Anand Panyarachun nimitettiin pääministe-
riksi. Vuonna 2006 syyskuussa tuli maahan taas so-
tilashallinto, joka oli vallassa 2008 tammikuuhun as-
ti. Nykyisin Thaimaan hallitsijana on kuningas Bhu-
mibol Adulyadej. Hän on Chakri dynastian yhdek-
säs kuningas. 

Hallinto 
Vaikka Thaimaassa on kuningas, on sen hallintomuo-
to perustuslaillinen kuningaskunta, joka tarkoittaa, 
että pääministerillä on valta, mutta kuninkaalla on 
kansansa suunnaton arvostus. Kuningas nimittää 
parlamentin alahuoneen jäsenistä pääministerin, 
joka on hallituksen johtaja. Yleensä pääministeri on 
johtajana puolueessa, joka muodostaa enemmistöä 
edustavan koalitiohallituksen. 

Thaimaa jakaantuu 76 provinssiin (changwat), 
jotka on jaoteltu viideksi provinssiryhmäksi. Kunkin 
provinssin nimi on johdettu sen pääkaupungista. 
Kansallinen kokous koostuu 500-paikkaisesta edus-

tajainhuoneesta ja 150 paikkaisesta senaatista. Nii-
den jäseniksi valitaan 76 henkilöä vaaleilla eri maa-
kuntien edustajia senaattoreiksi ja sen lisäksi tuoma-
ri ja virastot nimittävät 74 senaattoria. Alahuonee-
seen pääse 375 edustajaa useamman paikan vaali-
piireistä ja 125 edustajaa puoluelistoilta. Thaimaa on 
buddhalainen maa, sillä väestöstä noin 94% ovat 
Theravada-buddhalaisia. Muslimeja siellä on 5-6% 
ja kristittyjä 1 %. 

Islamin tie Thaimaaseen
Islam ei ole kovin vanha uskonto Thaimaassa, mut-
ta sillä on vankka jalansija ja maahan on rakennettu 
myös useita moskeijoita. 

Vuonna 1543 syntyi silloisessa Persiassa, eli nykyi-
sessä Iranissa, aivan Qomin kaupungin liepeillä ole-
vassa Paeene Shahar -nimisessä kaupungissa Ah-
mad Qomi niminen poika. Hän sai hyvän koulutuk-
sen ja opiskeli islamia saavuttaen arvonimen sheikh. 
Hän oli lahjakas oppilas ja osasi useita kieliä. 

Tarkkaa vuotta siitä milloin Ahmad saapui Siamiin 
nuoremman veljensä kanssa ei ole tiedossa, mutta se 
on tapahtunut vuosina 1602-1605. Hän johti retkikun-
taa, jonka tarkoituksena oli sekä levittää islamia että 
perustaa maahan kauppayhteydet. Saavuttuaan Sia-
miin molemmat veljekset ja heidän seurueensa aset-
tuivat asumaan ja aloittivat liiketoimensa Ayutthay-
aan. Ahmad löysi Siamista myös vaimon itselleen. Hä-
nen vaimonsa nimi oli Chuye. Heille syntyi tästä avio-
liitosta kaksi poikaa ja tytär. Vanhemman pojan ni-
meksi tuli Chun, mutta nuorempi poika kuoli jo nuo-
rena. Tyttärelle he antoivat nimen  Chi.

 Siam oli hyvin liberaali muita uskontoja, kulttuu-
reja ja rotuja kohtaan. Ahmadin liiketoiminta kukoisti 
ja häntä pidettiin luotettavana ja arvostettuna. Vau-
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muslimipoikia pattaNiN keksusmoskeijaN edessä. ahmad QomiN oN haudattu ayutthayaaN.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Thanom_Kittikachorn
http://fi.wikipedia.org/wiki/Prem_Tinsulanonda
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rautensa ja liiketoimiensa johdosta hän 
vieraili usein kuninkaallisessa palatsissa, 
jossa hän tapasi ja solmi tärkeitä suhtei-
ta palatsin virkamiehiin. Kuninkaan kuo-
lemaa seuranneessa poliittisessa myller-
ryksessä, Ahmad Qomi saavutti kunin-
kaan luottamuksen ja hänestä tulikin tä-
män neuvonantaja talousasioissa.

Vuoden 1610 aikoihin Ahmad ja hä-
nen veljensä auttoivat uudistamaan ta-
lous- ja ulkoasiainministeriötä (Phra Kh-
lang). Heidän neuvojensa ansiosta nä-
mä kaksi ministeriötä jakautuivat ja al-
koivat toimia tehokkaammin. Tämän 
tehokkuuden tuloksena heille annettiin 
myös sataman hallinnon kehittäminen. 
Ahmad sai kuninkaalta arvonimen Ph-
raya Ratana Rachasetthi. Ahmadin veli 
Muhammad Said palasi Intiaan, kun taas 
Ahmad itse nimettiin Krom Tha Khwan 
(Oikean Sataman osaston) johtoon. Se 
on yksi niistä osastoista, jonka hän loi it-
senäisesti. 

Ahmadille ja hänen seurueelleen 
myönnettin alue, johon he pystyivät ra-
kentamaan taloja, moskeijan ja hautaus-
maan. Tämä alue on edelleen olemas-
sa ja se tunnetaan tänä päivänä nimellä 
Ban Khaek Chao Sen. 

Vuonna 1611 enimmäkseen japani-
laisista kauppiaista koostunut ryhmä 
ryhtyi kapinoimaan ja yritti syöstä val-
lasta kuningas Songtham Suuren ku-
ninkaallisen palatsin tiloissa. Ayutthay-
an kuninkaallinen kronikka kertoo, kuin-

ka noin 500 japanilaista kauppiasta oli 
kokoontunut kuninkaalliselle pihalle sa-
malla, kun kuningas Songtham itse oli 
Jom Thongingin kuninkaallisessa pavil-
jongissa kuuntelemassa munkkien ker-
tomuksia kirjoista. Ahmad sai vihiä asias-
ta, kokosi joukkonsa ja hyökkäsi japani-
laisten kimppuun pakottaen japanilai-
set kapinalliset vetäytymään Petchabu-
riin samalla kun munkit veivät kunin-
kaan turvaan. Kronikka sanookin, että 
tämän sotilaallisen välintulon ja sen on-
nistumisen takia Ahmad sai arvonimen 
Chao Phya Sheikh Ahmad Rattana Dhi-
bodi ja aseman siviiliasioiden ministeri-
nä sekä ministerinä, jonka vastuuna oli 
valtion varat, tulli ja ulkomaankauppa. 
Hän oli ensimmäinen ulkomaalainen, 
joka saavutti näin korkean aseman Sia-
missa. Sheikh Ahmad Qomi oli erittäin 
varakas ja arvostettu ja hän palveli us-
kollisesti kuutta Siamin kuningasta aina 
vuoteen 1631 asti, jolloin hän menehtyi 
88-vuoden ikäisenä.

Ahmadin perilliset
Sheikh Qomin kuoleman jälkeen hänen 
poikansa Chuen otti haltuunsa kaikki 
isänsä liiketoimet ja asemat. Isänsä jalan-
jälkiä ja opetuksia seuraten myös Chuen 
saavutti aikansa arvostetuimman ase-
man kuninkaan palveluksessa. Ahmadin 
jälkeläiset toimivat 1600-luvulta eteen-
päin johtajina läntisessä Maritime Asian 
-laitoksessa. Thaimaassa se tunnetaan ni-

mellä Krom Tha Khwa. Tämän laitoksen 
johtaja istuu kuninkaan oikealla puolel-
la. Eli hän on korkeammassa asemassa 
kuin itäisen laitoksen johtaja, joka istuu 
kuninkaan vasemmalla puolella. Vaikka 
Ahmad ei olekaan ensimmäinen persia-
laisen yhdyskunnan perustaja Thaimaas-
sa, on hän ensimmäinen muslimi, jos-
ta on tullut kuninkaan ylentämä Chula 
Rachamontri tai Shaykh al-Islam. Arvoni-
mi tarkoittaa, että hän oli samaan aikaan 
muslimien johtaja Thaimaassa ja kunin-
kaan neuvonantaja islamin asioissa. Hä-
nen tehtävänään oli myös selvittää mui-
den kuin kiinalaisten ongelmat ja löytää 
niihin ratkaisu. Chula Rachamontri toi-
misto toimii vielä tänäkin päivänä.

On merkittävää, että Sheikh Ahmad 
Qomin jälkeläiset ovat yli 350 vuoden ai-
kana olleet maan islamilaisen yhteisön 
johtajina välttäen jakautumisen ja kon-
fliktit. Sheikh Ahmad Qomi saa olla hy-
vin ylpeä jälkeläisistään.

Thaimaan moskeijat
Nykyisin Thaimaassa on noin 2500 mos-
keijaa. Suurin osa näistä moskeijoista si-
jaitsevat Naratiawatin provinssissa, jossa 
on 434 moskeijaa. Thaimaan pääkaupun-
gissa Bangkokissa on noin 250 moskeijaa. 
Thaimaassa on myös useita islamilaisia 
kulttuurirakennuksia kuten kouluja. Näis-
sä kouluissa opetetaan arabian ja male-
sian kieliä, islamin tieteitä ja tietysti Ko-
raanin resitointia ja muistamista ulkoa. n

ahmad QomiN oN haudattu ayutthayaaN. pattaNissa oN yksi thaimaaN muslimialueista. 
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 Setareh Tilbe

I
slamissa naisen ja miehen välillä ei ole tasa-arvoa, vaan heidän 
välillä on oikeudenmukaisuutta. Niin perheessä kuin suvussa, 
jokaisella sen jäsenellä on omat velvollisuutensa, jonka us-
konto määrittää. Islamilaisessa perheessä miehen pääteh-
tävänä on huolehtia kodin taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tätä tulkitaan eri kulttuureissa monin tavoin. Tulkinnoista 
huolimatta on tärkeää, ettei naista alisteta. Islam on vapaut-
tanut naisen kodin taloudellisesta vastuusta ja antanut naiselle 

oikeuden keskittyä niin halutessaan jälkikasvusta huolehtimiseen. 
Kaikki tutkimukset puoltavat lapsen varhaiskasvatuksen 
tärkeyttä ja äidin läsnäoloa. Äiti on todettu tärkeäksi 
osaksi lapsen elämää tämän varhaisina elinvuosina. On 
lapsen etu, että hän saa tiiviin suhteen äitiin, jolla on 
puolestaan oikeus elää ilman kodin taloudellisen vas-
tuun taakkaa. Äidille jää näin enemmän aikaa lapselle.

Islam ei ole syy siihen, että joissakin muslimiperheissä 
ja kulttuureissa alistetaan naisia. Oppimattomuus, tietämättö-
myys sekä perinteet näissä perheissä ovat johtaneet tä-
hän toimintaan, ei islamin laki. Tätä asiaa havannoides-
samme surullisinta on se, että monet ennakoluulot ja 
maailmalla liikkuvat tarinat ovat saaneet ihmiset, jotka 
eivät tunne islamia, uskomaan, että islam olisi opetta-
nut toimimaan edellä mainitulla tavalla. Kuitenkin me 
voimme selvittää objektiivisen totuuden asiaan pereh-
tymällä, opiskelemalla ja etsimällä tietoa. Islamissa kaikkiin 
sääntöihin löytyy looginen selitys, jossa taustalla on rakkaus 
ja lähimmäisistä välittäminen.

Etenkin islamilaisissa maissa, monet naiset ei-
vät tiedä omia oikeuksiaan ja siksi heidän tietoi-
suutensa lisäämiseksi on vielä paljon tehtävää. 
Moderni elämä, yhteisvertaisuuslaki, kategori-
nen imperatiivi eli Kantilainen filosofia vaikutta-
vat kaikkien ihmisten koulutusmahdollisuuksiin 
madaltaen erilaisuuksien luomia kynnyksiä. Vii-
meisen 30 vuoden aikana koulutuksen merkitys 
musliminaisten elämässä on kasvanut huimas-
ti ja siihen asennoituminen on muuttunut toivo-
tummaksi. Koulutus nähdään turvan tuojana eli tie-
toa pidetään hyödyllisenä, jopa tarpeellisena myös nai-
sille, islamilaisissa nyky-yhteiskunnissa. n

Tietämättömyys 
varjostaa musliminaista

12
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H
ojjat al-Islam tohtori 
Razawi Raad – Sak-
sassa olevan Huma-
nismin ja islamin 
instituutin johtaja 
– vieraili Fatemeh 
Zahra (s) islamilai-
sessa kulttuurikes-

kuksessa huhtikuussa. Hän piti puheen 
moskeijalla profeettamme tyttären Fa-
temeh Zahran (s) vuosipäivän kunniaksi 
ja kertoi hänen kauniista ominaisuuksis-
taan. Tämä sattui samalle päivälle pää-
siäissunnuntain kanssa. 

Hojjat al-Islam Ahmed Ahmedi on 
iranilainen yliopiston professori. Hän 
on filofosian tohtori ja kirjankustanta-
mo Samtin johtaja Iranissa. Useimmat 
yliopistojen eri aineiden oppikirjois-
ta julkaistaan juuri siellä. Hänen mu-
kaansa se on tähän mennessä julkais-
sut jo 1 800 kirjaa yliopistojen käyttöön. 
Hän on myös yksi Sa’din asiantuntijois-
ta. Sheikh Mosleh ad-Din Sa’di Shira-
zi on persian kielen tunnettu ja suosit-

tu runoilija ja kirjallisuuden tutkija. Hän 
eli noin 800 vuotta sitten ja on tunnet-
tu myös maailmanlaajuisesti. Yksi hä-
nen kirjoittamista runoista on luettavis-
sa YK:n pääovella. 

Helsingin yliopistossa järjestettiin 
25.4.2014 Sa’din vuosipäivän kunniaksi ti-
laisuus. Kyseisessä tapahtumassa Sa’din 
elämästä ja tuotoksista luennoivat sekä 
professori Jaakko Hämeen-Anttila et-
tä tohtori Ahmedi, joka oli kutsuttu Suo-
meen juuri tätä seminaaria varten. Pu-
heiden jälkeen oli avointa keskustelua 
Sa’din tuotannosta. Tohtori Ahmedi oli 
seminaaria edeltävänä päivänä, vieraa-
na Fatemeh Zahra (s) -moskeijalla. Hän 
piti puheen myös siellä paikalla oleval-
le yleisölle.

Hojjat al-Islam Seyyed Taha Merqa-
ti – Iranin yliopistojen humanististen tie-
teiden kirjojen tuotannon johtaja islami-
laisen oikeustieteen ja lakien osastolla – 
oli tohtori Ahmedin seuralaisena koko 
tämän matkan ajan. n

Teksti: Abdulhossein Mahdavi 
Kääntänyt: Hajar Mahdavi

professori hämeeN-aNttila (oik) isäNNöi saadi-päiväN tilaisuutta helsiNgiN yliopistolla. va-
semmalla fahim hasaN ja ahmed ahmedi.

ahmed ahmadi

razawi-raad

seyed taha merQati
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 Sara Bahmanpour

S
uomi-Iran ystävyysseurayhdistys 
ry järjesti ensimmäistä kertaa No-
rooz-juhlan kulttuurikeskus Caisassa 
YK:n rasismin vastaisena päivänä 21. 
maaliskuuta. Noroozia, iranilaista uut-
ta vuotta, juhlitaan vuosittain kevään 
ensimmäisenä päivänä. Vuoden vaih-
to tapahtuu tarkalleen samaan aikaan 

kuin kevätpäiväntasaus. Koska se on tarkalleen las-
kettu, vuosi vaihtuu joka kerta eri vuorokauden ai-
kaan. Tänä vuonna siirryttiin vuoteen 1393 torstaina 
20.3. tasan klo 18:57 Suomen aikaan.

Noroozin juuret ulottuvat muinaiseen Persiaan ja 
tänäkin päivänä sitä vietti noin 300 miljoonaa ihmis-
tä ympäri maailmaa. Caisassa vietetty Norooz-juh-
la oli ystävyysseuran puolesta menestys. Caisan sa-
li täyttyi eri kulttuureja edustavista ihmisistä: irani-
laisia, afghaaneja, suomalaisia, puolalaisia, amerikka-
laisia, etiopialaisia. Kaikki olivat tulleet tutustumaan 
Noroozin perinteisiin, jotka selitettiin suomeksi, 
englanniksi ja farsiksi ohjelman kuluessa. 

Illan ensimmäiset esiintyjät olivat pienet Ariya-
na- koulun oppilaat, jotka viihdyttivät yleisöä iloisel-
la uuden vuoden laululla. Vaikka kaikki lapset eivät 

1393: Iranilainen uusi vuosi

– Norooz!



15

olekaan iranilaisia, he esiintyivät farsik-
si, sillä Ariyana on iranilainen koulu, jo-
ka opettaa lapsia lukemaan ja kirjoitta-
maan farsia. Lasten lisäksi vierailijat pys-
tyivät nauttimaan Hafezin runoista. Ha-
fez on yksi tunnetuimmista ja arvoste-
tuimmista iranilaisista runoilijoista, joka 
eli 1300-luvulla. Hänen runojaan käyte-
tään myös ennustuksien antamiseen ja 
Caisassa vieraat saivatkin napata oman 
ennustuksensa tulevalle vuodelle.

Juhlan aikana kuultiin puheita, osallis-
tuttiin kilpailuihin ja nautittiin iranilaisia 
herkkuja. Illan päätähtenä esiintyi puola-
lainen duo Sol & Luna, joka soitti perin-
teistä iranilaista musiikkia. Kaksikon kiin-
nostus iranilaiseen runouteen vei hei-
dät matkalle Isfahaniin, jossa he oppivat 
soittamaan ja laulamaan perinteistä ira-
nilaista musiikkia alan suurilta mestareil-
ta. Mielenkiintoista on se, että kaksikko 
ei osaa hyvin farsin kieltä, mutta kuiten-
kin laulaa farsiksi erinomaisesti!

Suomi-Iran ystävyysseurayhdistys sai 
paljon positiivista palautetta illan vietos-
ta. Yhdistyksen tavoitteena on järjes-

tää lisää tapahtumia tulevina vuosina ja 
tehdä Noroozin juhlasta joka vuosi yhä 
isompi ja parempi. n

aryaNa-kouluN oppilaat toivottivat yleisölle iloista uutta vuotta farsiN kielisillä lauluilla. abdolhosseiN mahdavi lausui 
hafesiN ruNoja.

Norooz-juhla 
pidettiiN  
kaNsaiNvälisessä 
kulttuurikeskus 
Caisassa.

puolalaiNeN sol&luNa duo oN opiskellut periNteistä iraNilaista musiikkia isfahaNissa ja koN-
sertoiNut useissa euroopaN maissa.
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S
uomessa ilmastotieteellinen termi-
nen kesä tarkoittaa vuodenaikaa, jol-
loin vuorokauden keskilämpötila on 
korkeampi kuin +10 °C. Lapissa kesän 
pituus on noin kaksi kuukautta, ke-
säkuun lopulta elokuun lopulle. La-
pin seudulla kesän pituus on jo kol-
me kuukautta, kesäkuun alusta syys-

kuun alkuun. Etelärannikolla ja Lounais-Suomessa 
kesän pituus on neljä kuukautta, toukokuun lopul-
ta syyskuun lopulle. Käytännössä kesäksi monissa 
yhteyksissä lasketaan kesä-, heinä- ja elokuu. Kesäl-
lä on yötön yö, joka alkaa 18. toukokuuta, ja ensim-
mäinen päivä yöttömän yön jälkeen on 28. heinä-
kuuta. Etelä-Suomessa terminen kesä alkaa touko-
kuun lopulla. Tällöin kevään viimeiset muuttolin-
nut saapuvat Suomeen ja tuomi ja mustikka kukki-

vat. Viimeisiä kevätmuuttajia ovat tervapääskyt. 

Kesän merkit
Kun Etelä-Suomessa 
on toukokuun lopulla 
jo kesä, Pohjois-Suo-

messa vasta lumet sula-
vat ja kevät tekee tu-

loaan pikku 
hiljaa. Touko-

kuun lopussa ja 
kesäkuun alus-
sa Etelä-Suo-
mea värit-
tää voikukan 
runsas ku-

kinta. Seuraa-
vaksi puutarhois-

sa alkaa syreenien 

ja omenapuiden kukinta ja lähempänä juhannus-
ta lupiinien kukinta. Kuusen vuosikasvaimet kas-
vavat kesäkuun aikana; Etelä-Suomessa kasvu al-
kaa jo toukokuun puolivälin jälkeen ja hiipuu kesä-
kuun alussa. Luonnonkukista näyttävimpiä on hei-
näkuun aikana kukkiva maitohorsma. Myös monet 
kellot, kuten kissankellot kukkivat heinäkuussa. Al-
kukesällä linnuista laulavat muun muassa punakyl-
kirastas, laulurastas ja satakieli, jotka aloittavat pää-
konserttinsa vasta yöllä. Yölaulanta hiljenee hei-
näkuussa, kun pesintäpuuhat edistyvät. Yölaulajat 
suosivat lehtoalueita, ja siksi ne ovatkin ominaisem-
pia Etelä-Suomelle kuin Keski- ja Pohjois-Suomelle. 
Kesän edetessä ilmatkin lämpenevät. Suomen La-
pissa on korkeimmillaankin vain 13 astetta, heinä-
kuun puolivälissä.

 Hassan Heidari

Kesä 
Suomessa
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Kesäsade ja elosalamat 
Kun kesä on kuumimmillaan, sataa 
myös eniten vettä. Ilmiö on lähes sama 
kuin sademetsissä: kun kasvillisuus haih-
duttaa vettä hellepäivänä, syntyy pai-
kallisia sade- ja ukkoskuuropilviä. Ukon-
ilmat ovatkin tavallisia heinä-elokuun 
vaihteessa, ja eniten niitä tulee Ete-
lä-Suomessa. Pohjois-Suomessa ukkos-
kausi kestää vain noin viikon verran hei-
näkuun lopulla, eivätkä ukonilmat ole 
siellä edes jokavuotisia. Etelä-Suomen 
ukkoskausi kestää noin puolitoista kuu-
kautta, alkaen heinäkuun alusta ja päät-
tyen elokuun puoliväliin. 

Satokausi
Heinä–elokuussa mustikat ja lakat tule-
vat kypsiksi ympäri Suomea. Etelä-Suo-
messa monet eteläiset lajit kuten tam-
met ja pähkinäpensaat saavat terhonsa 
ja pähkinänsä kypsiksi vasta syyskuussa, 
jolloin terminen kesä pikkuhiljaa myös 
alkaa Etelä-Suomessa päättyä. Suomes-
sa kumpikin laji kasvaa vain Etelä-Suo-
men rannikkoalueella, joskin muutamia 
esiintymiä on myös sisämaassa varsin-
kin pähkinäpensaalla. Puutarhojen he-
delmäpuut, kuten omenapuut, tuotta-
vat satoaan vasta syyskuussa. 

Miten muslimit vietävät kesää? Mikä 

on Ramadan? 
Tämän kesän haastavin tapahtuma 

muslimeille on koko Ramadan-kuukau-
den kestävä paasto. Sen aikana musli-
mit syövät vasta illalla auringonlaskun 
jälkeen. Sitä kutsutaan iftariksi. Aurin-
gon noususta auringon laskuun myös 
juominen, tupakointi, kiroilu ja seksuaa-
lisen kanssakäymisen harrastaminen 
ovat kielletty, sillä silloin paasto rikkou-
tuu. Paaston päätyttyä vietetään Eid al-
Fitr -juhlaa. Islamilaisessa kalenterissa 
Ramadan ei ole aina samana vuodenai-
kana vaan se kiertää noin 30 vuoden ai-
kana kaikkien vuodenaikojen ympäri. n
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Koulutus 
– ovi työelämään

opiskelijapalvelupäällikkö birgitta volotiNeN iloitsee helsiNgiN diakoNiaopistoN opiskelijoideN hyvistä työllistymisNäkymistä.   
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H
elsingin Dia-
konissalaitos 
on merkittävä 
yhteiskunnal-
linen konser-
ni ja yleishyö-
dyllinen sää-
tiö. Siihen kuu-
luva Helsingin 
Diakoniaopis-

to on ammatillinen toisen asteen oppi-
laitos, joka kouluttaa sosiaali- ja terveys-
alan sekä kotitalous- ja kuluttajapalve-
lualan ammattilaisia. Se tarjoaa myös pe-
rusopetusta sekä valmentavaa, valmista-
vaa ja ohjaavaa koulutusta erityisryhmil-
le ja lisäkoulutusta työelämässä jo olevil-
le ammattilaisille.

Erilaisiin koulutuksiin osallistuu vuo-
sittain noin 1500 opiskelijaa. Opiston 
palveluksessa työskentelee noin 150 
henkilöä.

– Koulumme tarjoaa tutkintoja edel-
tävissä koulutuksissa yksilöllisiä koulu-
tuspolkuja hakijoille ja opiskelijoille, jot-
ka tarvitsevat erityistä ohjausta ja tukea 
ammatinvalinnassa ja koulutukseen ha-
keutumisessa, kertoo opiskelijapalve-
lupäällikkö Birgitta Volotinen. Hän on 
työskennellyt Helsingin Diakoniaopis-
tossa vuodesta 2008. 

– Ammatillisessa koulutuksessa tar-
joamme sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkintoa sekä erityisopetuksena kodin-
huoltajakoulutusta, sekä yhdeksää am-
matti- ja erikoisammattitutkintoa. Näis-
säkin koulutuksissa näkyy Diakonissa-
laitoksen oppilaitoksen erityisyys. Tar-
joamme esimerkiksi lähihoitajaopiskeli-
joille mahdollisuutta syventää osaamis-
taan vapaaehtois- ja diakoniatyöhön se-
kä kansainvälisyyteen.

Perustutkinnoista Helsingin Diako-
niaopistosta valmistutaan lähihoitajaksi 

tai kodinhuoltajaksi. Etenkin lähihoitaja-
koulutus on saavuttanut suuren suosion 
maahanmuuttajien keskuudessa. Maa-
hanmuuttajien ammatilliseen perus-
koulutukseen valmistava koulutus, MA-
VA, on tarkoitettu erityisesti maahan-
muuttajille, joiden aikomuksena on pa-
rantaa kielitaitoaan ja oppimisvalmiuk-
siaan, jotta he voisivat hakeutua opis-
kelemaan ammattiopintoja Suomessa.  
Jos opiskelutaitojaan haluaa vahvistaa, 
toinen väylä, johon voi hakeutua, on 
työvoimapoliittinen maahanmuuttajil-
le kohdennettu sosiaali- ja terveysalaan 
orientoiva koulutus.

– Tähän koulutukseen valitaan opis-
kelijoita, joiden opiskeluvalmiudet ja 
kielitaito eivät riitä, jotta he voisivat ha-
kea suoraan opiskelemaan, eivätkä näin 
ollen pääse normihakuprosessin kaut-
ta opiskelemaan. Tässä ryhmässä opis-
kelu on aluksi hitaampaa ja oppitunte-
ja enemmän kuin normaalisti aikuiskou-
lutuksessa. Opintoihin kuuluu suomen 
kielen opiskelua, tehostettua työssäop-
pimisohjausta ja työelämäntaitoja, Volo-
tinen esittää. 

Oppilaat perehdytetään myös suo-
malaisen työelämän vaatimuksiin ja 
kulttuuriin liittyviin asioihin, kuten esi-
merkiksi aikatauluista kiinnipitämiseen. 
Kartoitusjakson jälkeen opinnot jatkuvat 
aikuiskoulutuksena työvoimapoliittises-
sa ryhmässä. Näiden opintojen loput-
tua opiskelija voi päättää, haluaako hän 
jatkaa alalla ja tehdä hakemuksen opin-
tojen jatkamiseksi vai lopettaako opin-
not. Tämän jälkeen opinnot lähihoita-
jaksi kestävät noin 1,5-2 vuotta. Lähihoi-
tajan koulutuksessa on Diakoniaopistol-
la kuusi suuntautumisvaihtoehtoa. Suo-
situimpia ovat lasten ja nuorten kasva-
tus sekä vanhusten hoito. 

– Sairaanhoito kiinnostaa myös, mut-

Koulutus 
– ovi työelämään

Paula Kemell 
Kuvat: Sara Bahmanpour

opiskelijapalvelupäällikkö birgitta volotiNeN iloitsee helsiNgiN diakoNiaopistoN opiskelijoideN hyvistä työllistymisNäkymistä.   
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ta on kaikkein vaikein koulutusohjelma. Lisäksi nuorissa kielis-
sä, kuten esimerkiksi somalian kielessä ei ole vastinetta alan 
sanastolle, joten opiskelu on todella haastavaa. Vammais-, 
mielenterveys- ja päihdetyötä puolestaan valitaan vähem-
män, mikä johtunee kulttuurisidonnaisista syistä, Volotinen 
pohtii ja toivoo, että tulevaisuudessa yhä useampi maahan-
muuttajistaa valitsisi myös vammais-, mielenterveys- ja päih-
detyön koulutuksen. 

Suomessa on maahanmuuttajataustaisia potilaita, joilla on 
traumaattisia kokemuksia sodasta, väkivallasta ja pakolaislei-
reiltä. Joissakin kulttuureissa on vaikea myöntää masennus-
ta tai muita mielenterveysongelmia. Mielenter veys- ja päih-
detyössä sekä vammaistyössä on pulaa eri etnisistä taustois-
ta tulevista ammattitaitoisista hoitajista, jotka voisivat työs-

kennellä tällä saralla ja pystyisivät myös kääntämään kieltä 
ja laatimaan ammattisanastoa. Toinen koulutusohjelma, jon-
ka maahanmuuttajat harvoin valitsevat on Volotisen mukaan 
kuntoutus. 

Helsingin Diakoniaopiston opettaja Marjo Reijonen-Bor-
remansin mielestä maahanmuuttajien panosta hoitoalan eri 
aloille tarvitaan. Hän arvostaa etenkin sitä, mitä opiskelijat voi-
vat luonnollisen kanssakäymisen myötä oppia toisiltaan.

– Me suomalaiset voisimme oppia myös maahanmuutta-
jataustaisilta opiskelijoilta, esimerkiksi heidän suhtautumises-
taan vanhuksiin. Meidän yhteiskunnassa nuoret eivät välttä-
mättä koskaan tapaa todella vanhaa huonokuntoista vanhus-
ta, kun taas joissain toisissa kulttuureissa heistä huolehditaan 
usein kotona. 

Sosiaali- ja terveysala on pienipalk-
kaista työtä, mutta peruspalkkaa korot-
taa vuorolisät sekä viikonlopputyöt. Lä-
hihoitajan opintojen jälkeen opintoja voi 
jatkaa ammattikorkeakouluun ja opiskel-
la esimerkiksi sosionomiksi. Lähihoita-
jan työllistymismahdollisuudet ovat tä-
nä päivänä hyvät. 

– Monet menevät töihin jo ennen val-
mistumista ja sitten opinnot jäävät, Bir-
gitta Volotinen harmittelee ja kertoo, 
kuinka Helsingin kaupunki onkin tehnyt 
periaatepäätöksen, ettei palkkaa opin-
tonsa keskeyttäneitä hoitajia, jotka eivät 
ole enää oppilaitoksen kirjoilla. 

Suvaitsevaisuus 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat jo 
tottuneet monikulttuurisuuteen. Tänä 
päivänä yhä useammat muslimihoitajat 
ovat syntyjään suomalaisia, puhuvat hy-
vää suomea ja kommunikoivat sujuvasti.

– Monikulttuurisuus on meidän arkea. 
Suvaitsevaisuus on sitä, että kaikkea ei 
osoitella, eikä tehdä eroa erilaisuudesta. 
Tänä päivänä on menty eteenpäin sii-
nä mielessä, ettei rakenneta enää erillistä 
maahanmuuttajakoulutusta vaan kaikil-
le yhteistä koulutusta. Erilaisuus ei enää 
ole erilaista. Esimerkiksi romanihame on 
vain yksi erilainen pukeutumistapa, Bir-
gitta Volotinen kiteyttää. 

Marjo Reijonen-Borremans kertoo lä-
hihoitajan eettisten arvojen perustuvan 
ihmisarvon kunnioitukseen, tasa-arvoon 
ja ihmisoikeuksiin. 

– Opetustilanteessa jokainen on yk-
silö ja pyrimme keskustelemaan ongel-
matilanteista. Mihinkään asiaan ei ole 
välttämättä yhtä ainoata oikeaa vas-
tausta ja kulttuurilliset lähtökohdat ote-
taan aina huomioon. Avainsana suvait-
sevaisuuteen on keskustelu, sillä se vä-

marjo reijoNeN-borremaNs  
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Helsingin
Diakoniaopisto
Sana diakonia on 

kreikkaa ja tarkoittaa 

palvelua. Diakoniatyö 

kumpuaa kristillisestä 

lähimmäisenrakkaudesta 

ja vastuusta 

kanssaihmisistä. 

Ensimmäinen evankelinen diako-
nissalaitos perustettiin Saksaan 
1800-luvun alussa. Helsingin Diako-
nissalaitoksen perusti varakas leski 
Aurora Karamzin vuonna 1867 Sak-
san mallin mukaan. Sen kahdek-
sanpaikkaisessa sairaalassa hoidet-
tiin köyhiä, jotka kärsivät sorto- ja 
katovuosien seurauksena levinneis-
tä kulkutaudeista kuten lavantau-
dista ja isorokosta. Sen lisäksi siel-
lä koulutettiin diakonissoja, autet-
tiin köyhiä ja huolehdittiin koditto-
mista lapsista.

Niiden päivien jälkeen suoma-
laisten perushyvinvointi on lisään-
tynyt ja yhteiskunnalliset ongel-
mat ovat saaneet erilaiset kasvot. 
Tänä päivänä erityisen avun tar-
peessa ovat muun muassa syrjäy-
tymisestä, päihteiden käytöstä, hi-
vistä ja aidsista kärsivät. 

Vaatimattomasta sisarkodista 
on tullut 140 vuodessa suuri kon-
serni, joka on ottanut erityistehtä-
väkseen syrjäytymisvaarassa ole-
vien ihmisten auttamisen ja hei-
koimpien puolesta puhumisen.

Konserniyhtiöiden toiminnasta 
ja säätiön omaisuudesta syntyvä 
taloudellinen tulos käytetään ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen sekä oikeudenmukaisemman 
yhteiskunnan rakentamiseen. n

Paula Kemell

hentää ennakkoluuloja, Reijonen-Borre-
mans vakuuttaa. 

Yhteiskunnan muuttuessa sen arvoja 
mitataan. Tänä päivänä huivinkäyttö ei 
Volotisen mukaan aiheuta niinkään pal-
jon keskustelua kuin esimerkiksi lävis-
tykset tai paljaan pinnan näyttäminen.

– Hygienian puiteissa voi pitää omia 
vaatteita. Joissain töissä kuitenkin pitää 
tehdä valintoja. Esimerkiksi potilastur-
vallisuuden vuoksi leikkaussalissa on pu-
keuduttava leikkaussalivaatteisiin. 

Se, että saako naiskonstaapeli pitää 
huivia, on Volotisen mukaan suunnitte-
lukysymys, jossa turvallisuusnäkökohdat 
pitää ottaa huomioon, ei muuta. Jokai-
selle opiskelijalle muodostuu oma etiik-
ka ja ammatillinen suhtautuminen kipe-
riin kysymyksiin. Lähtökohtana on asiak-
kaan kunnioittaminen. 

Maahanmuuttajien työvoimapoliit-
tisen sosiaali- ja terveysalan koulutuk-
sen kartoitus- ja koulutusjakson aikana 
opiskelijat oppivat, millaisiin tilanteisiin 
kyseisessä ammatissa joutuu, ja voivat 
miettiä niiden tuomia haasteita. Mus-

limiopiskelijat voivat lähihoitajan työs-
sään kohdata tilanteita, jotka eivät vält-
tämättä ole joidenkin tulkintojen mu-
kaan eettisesti islamin mukaisia. 

– Ihmistä ei voi pakottaa tekemään 
sellaista, mikä on hänen omaa etiikkaan-
sa vastaan. Näissä tilanteissa pitää harki-
ta ammatinvalintaa. Suhtautuminen on 
yksilöllistä, sillä myös usko on erilaista 
eri yksilöillä. Useimmat kuitenkin osaa-
vat erottaa ammattiminän arkiminästä. 
Pyrimme tukemaan opiskelijoita kaikin 
tavoin, Volotinen vakuuttaa.

Viranomaiset ovat huolissaan suu-
resta määrästä maahanmuuttajataus-
taisista nuorista, jotka eivät jatka opis-
kelua peruskoulun jälkeen. Myös Volo-
tinen toivoisi, että koulumyönteisyys ja 
ammattiin valmistautuminen lisääntyisi 
heidän keskuudessaan, että ne esteet, 
jotka vaikeuttavat kouluttautumista voi-
tettaisiin. Tämä on mahdollista nuorten, 
peruskoulun, vanhempien ja toisen as-
teen oppilaitosten yhteistyössä. Koulu-
tuksesta poisjäämisessä on iso riski syr-
jäytymiseen.  n

helsiNgiN diakoNiaopistossa oN koulutettu hoitajia jo lähes 150 vuodeN ajaN. opisto tar-
joaa erityisryhmille ja maahaNmuuttajataustaisille opiskelijoille NiiN perusopetusta kuiN am-
mattiopiNtoihiN valmeNtavaa opetusta. 
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S
eham Tahmasbi, 40, tuli 
Iranista Suomeen vuonna 
2004. Mutta tämä ei ollut 
ensimmäinen kerta, kun 
Sehamin elämä sai aivan 
uuden käänteen. Seham 
syntyi Bagdadissa. Kun 
hän oli 8-vuotias hänen 

isänsä kuoli. Pian sen jälkeen hän joutui 
lähtemään Irakista äitinsä ja sisarustensa 
kanssa Iraniin, jossa Sehamia odotti uu-
denlainen elämä ja haasteet.  

-Kun tulin Suomeen minulla oli ikä-
vä perhettäni. Jumala koettelee ihmisiä 
ja heidän kärsivällisyyttään. Sopeutu-
minen kesti noin viisi vuotta ennenkuin 
totuin uuteen elämään. Onneksi pääsin 
nopeasti kielikurssille. Kieli oli vaikeaa, 
mutta halusin oppia ja olin utelias tun-
temaan uuden kotimaani. Sitten minul-
le syntyi ensimmäinen lapsi. 

Sehamilla on kolme lasta, mutta hän 
on silti halunnut olla työelämässä ja 
opiskella. 

– Pidän kotielämästä, mutta haluan 
olla myös yhteiskunnallisesti aktiivinen. 
Vaikeuksista huolimatta olen lapsesta 
asti kasvanut toivossa paremmasta ja 
yrittänyt parhaani. 

Tänä päivänä Seham puhuu sujuvaa 
suomea. Hän aloitti lähihoitajakouluk-
sen viime keväänä Helsingin Diakonia-
opistossa. 

– Kun sain tietää, että minut on hy-
väksytty olin niin onnellinen ja kiitolli-
nen. Enää en tuntenut itseäni vieraak-
si tässä maassa. Myös mieheni kannus-
taa, tukee ja auttaa minua. Toivon, et-
tä kielitaitoni olisi vieläkin parempi, jotta 
voisin jutella enemmän etenkin vanhus-
ten kanssa. Haluan kehittää kielitaitoa-
ni ja jatkaa opintojani ammattikorkea-
koulussa, jos Jumala suo ja taitoni riittä-

vät. Unelmani on, että minusta tulisi ter-
veydenhoitaja, mutta myös työ lasten 
parissa kiinnostaa, sillä rakastan lapsia. 

Iranissa ollessaan Seham työskenteli 
pienellä paikallisella terveysasemalla ter-
veydenhoitajana vastuunaan lasten- ja 
äitiysneuvolan toiminta.

– Kun esimerkiksi äitini oli pieni, ty-
töillä ei ollut mahdollisuutta käydä edes 
alakoulua tai oppia kirjoitustaitoa. Äiti-
ni unelmoi aina, että minä pääsisin yli-
opistoon. Ihmisen tulee aina oppia ja et-
siä tietoa kaikissa elämän vaiheissa, vau-
vasta vaariin. Haluan, että myös lapseni 
oppivat esimerkiksi eri kieliä. Joku päivä 
niistä on hyötyä. 

Lähihoitajan työn parhaimmaksi 
puoleksi Seham lukee sen, että saa ol-
la ihmisten kanssa ja auttaa vanhuksia. 

– Kun näen vanhuksen, muistan 
oman äitini. Koulussa olen oppinut pal-
jon myös elämästä. En erottele ihmisiä 
heidän taustansa mukaan.

Maahanmuuttajataustaisia hoitajia 
on nykyään yhä enemmän. Koulussa eri-
laisuus on jo arkipäivää, mutta käytän-
nön työssä esimerkiksi vanhusten hoi-
tolaitoksissa saattaa olla potilaita, jotka 
eivät ole ennen olleet tekemisissä maa-
hanmuuttajien kanssa. Toiset vieroksu-
vat ja epäröivät ja ennakkoluulot saat-
tavat tulla esiin.

– Kun ensimmäisen kerran menin 
työharjoitteluun, pelkäsin miten ihmiset 
suhtautuvat minuun ja hyväksyvätkö he 
minut, koska olen ulkomaalainen, käy-
tän huivia ja puhun suomea murtaen. 
Opin huomaamaan, että asiakkaat ovat 
huonomuistisia, sairaita, ailahtelevaisia. 
Yhtenä hetkenä he saattavat tervehtiä 
iloisesti toisena vihaisesti, mutta mei-
dän hoitajien tulee olla aina ystävällisiä 
ja kohteliaita. En ota heidän vihanpur-

kauksiaan henkilökohtaisesti.
– He tarkkailevat käyttäytymistäni 

ja jos olen itse ystävällinen ja kohtelias, 
saan heidän luottamuksensa. Kun van-
hus hyväksyy minut ja luottaa minuun, 
väsymykseni häipyy ja iloitsen työstäni.

Lähihoitajan työ on hyvin ihmislä-
heistä ja islamissa toisten auttaminen 
ja heikoimmista huolehtinen katsotaan 
hyveeksi, siksi monet muslimit ovat kiin-
nostuneita lähihoitajan ammatista. 

– Katson, että minun velvollisuuteni 
on auttaa sairaita ja helpottaa heidän 
elämäänsä. Jumalan edessä aikomuk-
seni on puhdas. Kun sain ensimmäi-
sen lapseni, synnytyksessä oli komp-
likaatioita ja olin itse hengenvaarassa, 
silloin näin kuinka hoitajat auttoivat ja 
tekivät kaikkensa minun eteeni. Katson, 
että minunkin tulee auttaa vilpittömin 
mielin. 

– Kun itse tulen vanhaksi, kuka minua 
auttaa? Siksi minäkin haluan auttaa mui-
ta. Olen oppinut paljon, etenkin kärsiväl-
lisyyttä ja olen kiitollinen opettajilleni siitä, 
että olen saanut mahdollisuuden toteut-
taa unelmaani opiskelusta, Seham kiittelee.

Opiskelu ei ole aina itsestäänselvyys 
ja etenkin musliminaisten syrjäytymi-
nen, johtuu monesti koulutuksen puut-
teesta. Lähihoitajan koulutus on kuiten-
kin suosittu ala ehkä juuri sen ihmislä-
heisyyden vuoksi. Perheen tuella on 
myös suuri merkitys.

– Meidän musliminaisten on pidettä-
vä hyvä, puhdas aikomus. Mieheni luot-
tamus ja tuki ovat minulle todella tärkei-
tä. Hän auttaa kotitöissä ja lastenhoidos-
sa, olen kiitollinen hänelle. Minulle on 
myös tärkeää, että opettajani ja työnan-
tajani ovat tyytyväisiä minuun. Haluan 
tehdä työni tunnollisesti ja tuoda iloa 
potilaille ja helpottaa heidän oloaan. n

Unelmista 

totta
Paula Kemell 

Kuvat: Sara Bahmanpour
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’kuN eNsimmäiseN kerraN meNiN työharjoit-
teluuN, pelkäsiN miteN ihmiset suhtautuvat 
miNuuN ja hyväksyvätkö he miNut, koska 
oleN ulkomaalaiNeN, käytäN huivia ja 
puhuN suomea murtaeN.”
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Viime osiossa käsiteltiin profetiutta yleisesti ja sitä, kuinka profeettoja 

on tullut aikojen alusta asti muistuttamaan ihmisiä Jumalasta. 

Tässä osiossa paneudutaan hieman enemmän muihin profetiuteen 

liittyviin aiheisiin ja Koraaniin, muslimien pyhään kirjaan.

Ilmestyksen vastaanottaminen
Profeetat on valittu parhaiden ihmisten joukosta vastaanottamaan kaikista suurimman kunnian, minkä Ju-
mala voi suoda palvelijalleen. Jumala on puhunut näiden suurten henkilöiden kanssa, jotta he toimisivat 
Hänen viestinviejinään ihmiskunnalle. Heidän tehtävänään oli toimia Jumalan sanansaattajina kertoakseen 
ihmisille Jumalan olemassaolosta ja tuonpuoleisesta elämästä, antamaan hyvät uutiset Paratiisista ja varoit-
tamaan Helvetistä. 

Yleensä tämä ilmestys tuotiin profeetalle enkelin kautta, mutta välillä se tapahtui jonkin muun välikap-
paaleen kautta, kuten esimerkiksi palavan pensaan, jonka kautta Jumala puhui Moosekselle (rh). Harvem-
min se myös tuli suoraan ilmestyksenä profeetan sydämeen ja tämä oli kaikista ilmestysmuodoista vai-
keinta itse profeetalle.

”Ei ole otollista ihmisille, että Jumala puhuisi hänen kansaan muuta kuin ilmestyksen kautta tai verhon takaa tai 
lähettämällä sanansaattajan, joka Hänen luvallaan ilmoittaa siitä, mitä Hän haluaa. Totisesti Hän on Korkea, Vii-
sas.” (42.51)

Jumala myös lupaa suojella profeettaa enkelien kautta, jottei profeetta vahingossa unohtaisi mitään il-
mestyksestä tai tekisi virhettä sen välittämisessä:

”Hän tietää salatun, mutta ei ilmoita salaisuuksiaan muille * paitsi keneen on tyytynyt lähettiläänä, ja tälle Hän 
asettaa suojelijan käymään hänen edellään ja hänen jäljessään * ollakseen varma, että he todella ovat julistaneet 
Herransa sanoman; Hän käsittää kaiken, mitä heissä on, ja Hän pitää lukua kaikesta.” (72:26-28)
Pyhä Koraani, joka on muslimien pyhä kirja, on kirja, jonka Profeetta Muhammed (s) sai Jumalalta ilmestyk-
senä. Arkkienkeli Gabriel toi sen sanat Jumalalta Muhammedille (s) selkeällä arabiankielellä. Muhammed (s) 
sitten luki nämä omalle kansalleen, jotka kuulivat ja kuuntelivat ja myöhemmin kirjasivat muistiin ilmestyk-
sen sanat:

”Totisesti, tämä Koraani on maailmojen Herralta ilmestyksenä tullut sanoma. * Sen on tuonut mukanaan uskol-
linen henki * sydämeesi, jotta olisit yksi varoittajista, * selvällä arabiankielellä.” (26:192-5)

Tämän takia muslimit vielä tänäänkin lukevat Koraania arabiankielellä, vaikka eivät ymmärtäisikään ara-
biankieltä, sillä vain arabiankielistä Koraania voi todella sanoa Jumalan sanaksi. Tosin käännökset ovat kui-
tenkin yleisessä käytössä, koska on tärkeää ymmärtää Koraanin sanoma.

Koraania lukiessaan muslimi kuuntelee Jumalan sanoja. Koraani eroaa suuresti kaikista muista maailman 

Abbas Bahmanpour

Profetius ja Koraani –osa 3
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kirjoista. Koraanin asema Jumalan sanana tarkoittaa, että kaikkien muslimien tulisi uskoa sen sisältöön, noudattaa sen käskyjä 
ja elää sen kehoittamalla tavalla. Suurin osa Koraanin sisällöstä liittyy Jumalan ilmoitukseen omasta olemassaolostaan ja Her-
ruudestaan, Hänen merkeistään, tuonpuoleisesta maailmasta, menneiden profeettojen ja kansojen elämästä, joita pohtimalla 
voi oppia heidän esimerkeistään, virheistään tai kehoituksistaan hyvään moraaliseen elämään ja oikeudenmukaisuuteen sekä 
synnin ja paheiden karttamiseen. Koraanissa on noin 6600 jaetta, joista korkeintaan noin 500 liittyy lakioppillisiin asioihin. Jo-
kaisen muslimin tulee koettaa elää näiden käskyjen mukaisesti.

Profeetta Koraanin tulkkina
Profeetta Muhammedin (s) tehtävä ei kuitenkaan ollut ainoastaan Koraanin tuominen ihmisille. Hänen tehtävänä oli myös se-
littää ihmisille Jumalan viestin tarkoitus ja tehdä selkeäksi Koraanin jakeiden merkitys:

”Ja Me olemme lähettäneet sinulle ilmestyksenä Muistutuksen,1 jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty, ja jotta he miettisivät.” 
(16:44)

Näin ollen Profeetta Muhammedilla (s) oli erittäin tärkeä rooli Jumalan viestin selittäjänä. Näitä Profeetta Muhammedin (s) 
opetuksia ja neuvoja välitettiin seuraaville sukupolville, jotka myöhemmin kerättiin kirjakokoelmiin. Nämä kokoelmat muo-
dostavat hadith-perimätiedon. Nämä opetukset ovat muslimeille toiseksi tärkein islamilaisen tiedon lähde Koraanin jälkeen. 

Profeetta esimerkkinä ihmisille
Profeetta Muhammed (s) oli Jumalan viestinviejä ja muslimien opettaja ja sen lisäksi hän oli täydellisin esimerkki islamilaisesta 
elämäntavasta. Hän ei ollut henkilö, joka vain kertoi ihmisille moraalisesta elämästä ja hurskaudesta, vaan myös eli sanomaan-
sa. Hänen käytöksensä oli aina mitä parhainta ja hyveellisintä. Jumala kertoo muslimeille:

”Totisesti teille on Jumalan Lähettiläässä hyvä esimerkki hänelle ken kaipaa Jumalaa ja viimeistä päivää ja muistaa Jumalaa mones-
ti.” (33:21)

Profeetan (s) elämä, hänen tekonsa, sanomansa ja hyväksymänsä asiat olivat kaikki osa hänen perinnettään eli sunnaa. Tä-
mä sunna on myös tallennettu yllämainituissa perimätietokokoelmissa. Jumalan lähettiläänä hänellä oli myös käskyvalta mus-
limien keskuudessa:

”…Ja totelkaa Jumalaa ja Hänen Lähettilästään, jos olette uskovaisia.” (8:1)
Muslimien tuli (ja tulee tietenkin edelleen) toimia Jumalan Lähettilään käskyjen mukaisesti ja pyrkiä käyttäytymään hänen 

esimerkkinsä mukaisella tavalla. Koska Profeetta Muhammedin (s) elämä oli parhainta islamia, ovat parhaimmat muslimit ne, 
jotka elävät elämäänsä eniten hänen käytöksen, kohteliaisuuden, hyveellisyyden, oikeudenmukaisuuden, hurskauden, armol-
lisuuden ja avokätisyyden tapaisesti.

1  ”Muistutus” (al-dhikr) on eräs Koraanin nimistä.
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V
iimeisin Jumalan lähettiläs 
on profeetta Muhammed 
(s), joka syntyi 500-luvun 
lopulla. Hän menetti isän-
sä jo ennen syntymään-
sä ja äitinsä kuusivuotiaa-

na. Orvoksi jäänyt Muhammed (s) pää-
tyi isoisänsä huostaan ja tämän kuoltua 
hänestä piti huolta hänen setänsä. Hä-
nen sukujuurensa juurtuvat aina pro-
feetta Ismaelin (s) kautta profeetta Ab-
rahamiin (s) asti. Koraanin mukaan pro-
feetta Abraham oli jo elinaikanaan ru-
koillut Jumalaa lähettämään ihmisille 
profeettoja johdattamaan heitä oikealle 
tielle. Koraanissa on myös kerrottu, että 

eräät merkittävistä profeetoista olivat jo 
kauan ennen profeetta Muhammedin 
(s) syntymää ilmoittaneet seuraajilleen 
hänen tulostaan.

Ensimmäinen ilmestys
40 vuotiaana profeetta Muhammed (s) sai 
Jumalalta tiedon profetiudestaan. Enkeli 
Gabriel ilmestyi Jumalan lähettämänä pro-
feetan eteen ja lausui seuraavat sanat, jot-
ka ovat Koraanin Alkion suuran alkusanat:  
”Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen.
Lue, kautta Herrasi, joka on luonut, luonut 
ihmisen alkiosta. Lue; onhan Herrasi jalo-
mielinen, Herrasi, joka opetti kynällä, opet-
ti ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt.”

Gabrielin ilmestyminen Jumalan vies-
tinvälittäjänä profeetalle jatkui 23 vuo-
den ajan. Tänä aikana profeetta Mu-
hammed (s) vastaanotti käskyjä ja ohjei-
ta Jumalalta. Profeetta välitti nämä käs-
kyt ja ohjeet seuraajilleen kutsuen hei-
dät palvomaan ja rukoilemaan yhtä ai-
noaa oikeaa Jumalaa. Luku- ja kirjoitus-
taitoiset muslimit kirjoittivat ylös kaikki 
nämä jumalalliset käskyt ja ohjeet, jot-
ka ovat viimeisin ja täydellisin versio ih-
misten johdatukseksi. Nämä kirjoitukset 
koottiin profeetan valvonnan alla koko-
naiseksi kirjaksi. Tämä koottu kirja on Ko-
raani, joka on arvokkain ja tärkein lah-
ja, jonka Jumala on ihmiskunnalle kos-

Teksti: Abdulhossein Mahdav 
Kääntänyt: Hajar Mahdavi

Lempeä ja kaunisluonteinen profeetta
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kaan suonut. Koraani on pysynyt muut-
tumattomana 1400 vuoden ajan musli-
mien keskuudessa ja ohjannut heitä oi-
kealle tielle.

Profeetan esimerkillinen luonne 
ja käyttäytyminen 

Jumala on kuvaillut Koraanissa profeetta 
Muhammedia (s) kaunisluonteiseksi:
”Ja sinulla on ylhäinen luonne.” (68:4) Ju-
mala sanoo myös profeettaa armahta-
jaksi:

”Me olemme lähettäneet sinut vain ar-
moksi ihmisille.” (21:107)

Profeetta on myös itse sanonut: ”Mi-
nut on lähetetty opettamaan teille hy-
vää käytöstä.” Tästä johtuen hän ei suo-
sinut huonoja tekoja, vaan kannusti ih-
misiä olemaan hyviä ja ystävällisiä. Esi-

merkiksi näillä kymmenellä sanalla on 
luonnehdittu profeettaa: luotettava, 
tyytyväinen, kärsivällinen, kiitollinen, 
antelias, rohkea, rehellinen, lempeä, hy-
väntuulinen ja vastuuntuntoinen.

Yksi hänen tärkeimmistä luonteen-
piirteistä oli hyväntuulisuus. Aina koh-
datessaan ihmisiä, huolimatta heidän 
taustastaan tai uskonnostaan, hän koh-
teli heitä iloisesti hymyssä suin. Keskus-
tellessaan hän oli lempeä ja kohtelias. 
Suuri osa vääräuskoisista omaksui isla-
min uskonnon juuri proofetan miellyt-
tävän käyttäytymisen takia. Hän oli aina 
ensimmäinen, joka tervehti toista osa-
puolta. Hän ei koskaan kantanut kau-
naa kenestäkään, ei edes pahimmista 
vihollisistaan. Hän vain halusi sydämen-
sä pohjasta, että ihmiset kääntyisivät is-
lamin uskoon ja uskoisivat Jumalaan se-

kä tuomiopäivään. Profeetan lempey-
destä Jumala on sanonut Koraanissa 
seuraavasti: 

”Jumalan armosta olit heille lempeä, 
sillä jos olisit ollut tyly ja kovasydäminen, 
olisivat he kaikonneet ympäriltäsi. Anna 
heille anteeksi, pyydä Jumalalta heille an-
teeksiantoa ja neuvottele tilanteesta hei-
dän kanssaan. Kun olet tehnyt päätökse-
si, luota Jumalaan. Jumala rakastaa niitä, 
jotka luottavat Häneen.” (3:159)

Profeetan kutsu

Profeetan pääasiallinen profetia oli kui-
tenkin ihmisten kutsuminen palvomaan 
ja tottelemaan ainoan oikean yksinval-
tiaan Jumalan komentoja. Profeetta lä-
hetettiin ohjaamaan erityisesti arabeja, 
jotka palvoivat epäjumalia. Nämä arabit 
palvoivat patsaita, jotka olivat itse omil-
la käsillään valmistaneet. He luulivat, että 
palvomalla niitä he saisivat paremman 
yhteyden Jumalaan. Profeetta yritti ko-
vasti koko elämänsä ajan, kunnes on-
nistui saamaan monijumalaisia ja vää-
räuskoisia kääntymään islamiin. Hän to-
disti Koraanin sanojen avulla faktatieto-
ja, joilla sai tietämättömät arabit usko-
maan, että ei ole olemassa ketään muu-
ta jumalaa kuin yksi Jumala. Jumala, jo-
ka on luonut maailmankaikkeuden, ih-
misen mukaanlukien. Täten kaikki palvo-
minen ja käskyjen noudattaminen tulee 
kohdistaa vain ja ainoastaan elävälle, ai-
nutlaatuiselle ja kaikkivaltiaalle Jumalal-
le, eikä ihmisten luomiin elottomiin pat-
saisiin.

Profeetta pyrki kaikella tällä lempeäl-
lä ja ystävällisellä toiminnallaan saa-
maan monijumalaiset ja pahantekijät 
hyväksymään hänen kutsunsa islamin 
uskoon ja kääntymään oikelle tielle, jot-
ta kaikki ansaitsisivat paikkansa paratii-
sissa ja välttäisivät helvetin aiheuttamat 
kärsimykset. Kun nämä vääräuskoiset ei-
vät hyväksyneet profeetan kutsua, hä-
nestä tuli erittäin murheellinen. Tämä 
suru oli niin voimakasta, että siitä olisi 
voinut seurata hänen kuolemansa. Tä-
mä tosiasia on kerrottu myös Koraanis-
sa: ”Suretko ehkä itsesi kuoliaaksi sen ta-
kia, että he eivät usko?” (26:3)

Profeettamme lempeydestä, rakkau-
desta ja ystävällisyydestä kertoo myös 
se, ettei hän koskaan aloittanut sotaa 
käännyttääkseen ihmisiä. Kuitenkin 
monijumalaisten hyökätessä muslime-
ja vastaan, profeetta ja hänen seuralai-
sensa puolustautuivat. Näin ollen kaik-
ki sodat, joihin profeettamme osallistui, 
olivat vain puolustautumista. n

S-kirjain 
profeettojen 
nimen 

perässä tarkoittaa 
siunauksen 
ja rauhan 
toivottamista
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N
aisen kauneus on kautta 
aikojen otettu huomioon 
siinä määrin, että nainen 
itse on välillä unohta-
nut muut ominaisuuten-
sa ja keskittynyt pelkäs-

tään omaan kauneuteensa. Valitettavas-
ti tämä merkittävä asia on tehnyt mo-
nesta naisesta tavaran, jota voidaan os-
taa tai myydä. Monissa kulttuureissa on 
naisia alentavia ilmaisuja, jotka korostavat 
naisen materiaalista puolta ja ruokkivat 
miehen eläimellistä halua. Ne edesaut-
tavat seksismiä ja väkivaltaa naisia koh-
taan ja unohtavat naisen inhimillisen ole-
muksen ja älykkyyden. Näitä esimerkke-
jä löytyy koko maailmasta sekä uskon-
nollisista että sekulaarisista yhteiskunnis-
ta. Yksi syy, jonka takia islam on suosi-
tellut naisen käyttävän huivia ja pukeu-
tuvan siveellisesti on se, että esimerkik-
si työoloissa vastakkaisten sukupuolten 
kanssakäymistilanteissa mies keskittyisi 
naisen älyyn eikä ruumiilliseen kauneu-
teen. Islam haluaa suojata naista hyväk-
sikäyttäjämiehiltä.

Ystävät ja sukulaiset lohduttavat 
eronnutta miestä sanomalla, että hän 
kyllä löytää uuden ja paremman puo-
lison. Miksi oletetaan, että mies olisi ai-
nutlaatuinen ja naisia saadaan kymme-
nittäin? Naista verrataan johonkin ta-

varaan, joita voidaan saada kymmenit-
täin, kuten kirjoja tai kyniä. Tämä näkö-
kulma vallitsee sellaisten miesten ja per-
heiden keskuudessa, jotka eivät osaa ar-
vostaa naisia. Tällainen näkökulma on 
tuomittavaa kaikissa yhteiskunnissa. 
Vaikka mies eroaisi vaimostaan, kuiten-
kin se nainen on ainutlaatuinen, eikä 
yksikään toinen nainen korvaisi erotun 
naisen ainutlaatuisuutta. Yhdessä koe-
tut vaikeudet ja ilot ovat ainutlaatuisia. 
Koko yhteinen historia on korvaamaton. 
Monet eronneet miehet sanovat, että 
eron jälkeen he eivät löytäneet sellais-
ta iloa, minkä he kokivat ensimmäisen 
puolison kanssa. Valitettavasti tämä to-
tuus paljastuu heille liian myöhään. Mo-
net haluaisivat palata takaisin, mutta tä-
mä paluu ei aina onnistu. Nainen antaa 
anteeksi, mutta ei loputtomasti. Imaa-
mi Khomeini sanoi: ’Naisen sydän on 
kuin lasi, jos siihen tulee arpi sen voi 
korjata näkymättömäksi, mutta aina 
kun tunnistelet sitä kädelläsi tulet huo-
maamaan, että arpi on yhä siinä.’ Aja-
tollah Khomeini on niitä henkilöitä, jot-
ka arvostavat naisia ja jopa naisen hen-
kilökohtaista aikaa. Ajatollah Khomeinin 
tyttären mukaan, Khomeini ei koskaan 
pyytänyt tytärtään edes tuomaan hä-
nelle lasillista vettä, jotta hänen tyttä-
rensä käyttäisi sen ajan itselleen. 

Profeetta Muhammed (s) sanoi: ’En 
ole koskaan nähnyt Khadijan kaltais-
ta naista.’ Khadija oli profeetan ensim-
mäinen vaimo. Hänen kuolemansa jäl-
keen profeetta Muhammed (s) itki Kha-
dijan kuolemaa ja muisteli hänen kans-
saan viettämiään rakkauden täytteisiä 
päiviä. Joka kerta kun Profeetta pala-
si Mekkaan matkalta, hän meni ensim-
mäiseksi Khadijan haudalle ja suri hä-
nen kuolemaansa. Profeetta katsoi aina 
sielulliseen maailmaan. Rakkauden si-
de ei katoa kuoleman myötä, eikä min-
kään muunkaan syyn takia. Avioliitto ei 
ole vain seksuaalinen kanssakäyminen 
tai ruumiillinen suhde, vaan se on paljon 
suurempi ja syvempi. Jotkut ääritapauk-
set niin miehissä kuin naisissakin luule-
vat, että avioliitto on omistussopimus. 
Tämä näkökulma on äärimmäisen vää-
rä. Enkelit iloitsevat taivaassa aina, kun 
avioliitto solmitaan. 

Naisen olemassaolo on kokonainen 
siunaus maailmalle. Naisen kokema ras-
kaus ja synnytys on itsessään ihme. Si-
kiö kasvaa äitinsä kohdussa ja saa sie-
lun. Sielun saattaja on enkeli. Tämä tar-
koittaa sitä, että jokaisessa raskaudessa 
naiselle laskeutuu enkeli. Synnytyksessä 
nainen on kaikkein lähinnä Allahia. Nä-
mä ominaisuudet eivät ole todellisuut-
ta miehille. n

Ainutlaatuinen
nainen    

Teksti: H. Al-Hello

28



29

Yhdenvertaisuuslaki
1 §
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertai-
suuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi jou-
tuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjin-
tätilanteissa.

6 §
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kan-
salaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-
veydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Syrjinnällä tarkoitetaan:
1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jota-
kuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertai-
lukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käy-
täntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan mui-
hin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksel-
lä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja ta-
voitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia 
ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);
3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tar-
koituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan 
uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkää-
vä ilmapiiri (häirintä);
4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

S
uomessa kotouttamistuen 
avun piiriin pääsee jokainen 
maahanmuuttaja. Suomeen 
muuttaessani koin tämän ko-
touttamistuen juuri siksi tär-
keimmäksi avuksi, joka on saat-

tanut minut mukaan asuinmaani ja nykyi-
sen uuden kotimaani opiskelu- ja työelä-
mään. Jo tämän tuen alkuvaiheessa koin 
turvallisuutta tulevaisuuttani ajatellessa. 
Minusta pidettiin huolta, minulle annet-
tiin mahdollisuuksia ja elämääni arvostet-
tiin tasavertaisesti. 

Suomessa uskonto ei ole este muslimi-
naisen opiskelulle ja työnteolle. Yhä use-
ammat työnantajat suhtautuvat suopeas-
ti musliminaisen huivinkäyttöön työpai-
kalla. Suomalainen perinteinen työpu-
keutuminen voi nostaa keskustelua mus-
liminaisen hakiessa työtä. Kajaanissa sin-
nikäs somalilainen nainen, Mahamud Ali 
Nimcon, sai ymmärtävän vastaanoton 
työharjoittelupaikallaan pukeutumistoi-
veisiinsa. Toivomus pidemmistä hihois-
ta ja ei-vartalonmyötäisestä paidasta se-
kä polven alle yltävästä hameesta ja hui-
vista otettiin vastaan kunniottaen naisen 
kulttuuriperimää. Yhtenäisen työasun li-
säksi työpaikoilla on usein hygienia- sekä 
turvallisuusvaatimukset. Vähemmistöval-
tuutetun tiedottaja Maria Swanljungin 
mukaan, jos turvallisuutta ei estetä, pitää 
pukeutumisen saada olla mielekästä.

Tämän päivän Euroopassa, missä mus-
limiyhteisöillä on pitkät perinteet rinnak-
kaiselosta, on arkipäivää nähdä muslimi-
naiset aktiivisina yhteiskunnan jäseninä ja 
osana sen arkea erilaisissa viroissa ja työ-
tehtävissä, joissa islamin vaatimia pukeu-
tumissääntöjä huomioidaan jo työasuja 
suunniteltaessa.

Tulevaisuus tulee näyttämään, kuinka 
yhteistyö uskonnollisia erilaisuuksia kunni-
oittaen kantaa hedelmää Suomen kaltai-
sessa rauhan maassa. Suomi antaa kaikil-
le tasavertaisen mahdollisuuden opiskel-
la ja tehdä työtä ja näyttää näin esimerk-
kiä koko maailmalle suvaitsevaisuudesta. 
Jokainen meistä voi omalla osallistumisel-
laan vaikuttaa siihen, kuinka me luomme 
lapsillemme hyvän kasvualustan - maan, 
jossa erilaisuus on kaunis rikkaus. n

P
erh

e
Musliminaisena 
työelämään

Teksti: Setareh Tilbe
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teheraNiN yliopistoN lääketieteelliseN tie-
dekuNNaN opiskelijoita. iraNissa yliopisto-
jeN opiskelijoista jo yli 60% ovat Naisia..

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021#a21-2004
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021#a21-2004
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
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”Te jotka olette uskoneet, totisesti viini, uhkapelit, uhraus pystytetyille kiville ja nuolilla ennustaminen ovat 
Paholaisen tuottamaa epäpuhtautta, siispä välttäkää niitä, jotta menestyisitte.” (5:90)

Jumala on kieltänyt muslimeita päihteiden käytön, uhkapelit ja muut ylläluetellut ihmiselle tur-
miolliset teot. Valitettavasti nämä paheet ovat yleisiä yhteiskunnassamme ja niiden haittavaikutuk-
set laajalle levinneitä. Epäilemättä jokainen täällä asuva on nähnyt ihmisiä, joiden elämän alkoho-
li tai muut päihteet ovat tuhonneet. Siitä huolimatta on alkoholin käyttö lähestulkoon integraali 
osa suomalaista kulttuuria. Tiettyyn ikään tullessaan on suomalaisen nuoren melkeinpä mahdo-
tonta pitää hauskaa ilman alkoholia. Täällä asuvat musliminuoret ovat näin ollen erittäin alttiitta tä-
män käytöksen vaikutuksille. Kuitenkin muslimin on tärkeä ymmärtää, miksi islamilla on niin ehdo-
ton asenne alkoholiin ja muihin päihteisiin. Profeetta Muhammedilta (s) on välitetty kaikkien mus-
limien hyväksymä perimätieto:

”Jumala on kironnut viinin ja sen viljelijän ja sen puristajan ja sen juojan ja sen tarjoilijan ja sen 
myyjän ja sen ostajan ja siitä voittoa tuottavan ja sen kantajan ja hänet, kelle se kannetaan.” (Sa-
duq, al-Faqih)

Toisin sanoen muslimilla ei tule olla mitään osaa ja arpaa alkoholin kanssa. Hänen ei tule sitä myy-
dä tai tarjoilla, eikä mitenkään edesauttaa sen tuotannossa tai kuluttajan käsiin saattamisessa. Jos-
kus monet länsimaissa elävät muslimit valitettavasti – yhteiskunnan vaikutteiden takia – eivät kui-
tenkaan ymmärrä miksi he eivät voi myydä alkoholia henkilölle, joka ei ole muslimi. Kuitenkin vas-
taus tähän on selkeä. Jos jonkin asian katsotaan synniksi ja vahingolliseksi, muslimin ei tule edes-
auttaa muita tämän synnin tekemisessä eikä itsensä ja kanssaihmisten vahingoittamisessa. Kuinka 
moni olisi valmis myymän esimerkiksi heroiinia (olettaen, että se olisi laillista)? Tai jos löytäisi täyden 
huumepiikin sanoisi narkomaanille, että tässä ole hyvä, itse en käytä, mutta sinulla olisi sille käyt-
töä? Tai myisi aseen jollekulle, tietäen, että tämä käyttäisi sitä toisen ihmisen vahingoittamiseen? 

Selkeästi alkoholi on syntiä ja haitallista. Kukaan ei voi väittää uskovansa tähän, jos samalla edes-
auttaa muita siihen sortumisessa. Hän, joka auttaa muita tekemään syntiä,  on vääjämättä osasyy-
linen tuohon syntiin. Jos myy alkoholia henkilölle, joka sitten menee kotiin ja humalapäissään tap-
paa esimerkiksi oman vauvansa, on myyjä moraalisesti osasyyllinen tähän tragediaan. 

Näin ollen on muslimin aina ja alati vältettävä alkoholia, eikä edesauttaa sen yhteiskunnallisia ja 
henkilökohtaisia haittavaikutuksia missään muodossa. n

Abbas Bahmanpour

Saako alkoholia myydä?
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Paula Kemell 
Kuvat: British Library

Sultan Baibarsin 
kultainen koraani
Brittiläisen kansalliskirjaston, British Libraryn, suuresta koraanikokoelmasta 

ehdottomaksi ykköseksi nousee Sulttaani Baibarsin koraani.  

Se on kirjoitettu Kairossa vuosina 1304-1306. Baibarsin koraani 

käsittää 7 nidettä ja ne kaikki ovat kirjoitettu käsin niin kutsutulla 

thuluth-tyylillä. Tämä on aikaisin mamelukki-ajan koraani. 

sivu 1 sivu 2
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Islamilainen kalligrafi
Islamissa kalligrafi eli korutekstaus tai kaunokirjoitus-
taide on erittäin arvostettu taiteen laji. Arabialainen 
kirjoitus kehittyi merkittävästi islamin jälkeen, kun ko-
raania alettiin kirjoittaa muistiin. Kalligrafia kehittyi, 
koska koraani haluttiin kirjoittaa hienolla ja arvokkaal-
la tavalla.. 

Arabiaa kirjoitetaan oikealta vasemmalle. Arabian-
kielen aakkosissa on 28 kirjainta, mutta sitä kirjoite-
taan 18 merkillä, jotka hieman vaihtelevat riippuen 
siitä yhdistyvätkö ne toiseen kirjaimeen vai ei. Merk-
keihin myös yhdistetään pisteitä. Isoja kirjaimia ei ole. 
Lyhyitä vokaaleja ei yleensä merkitä. n

sivu 3 sivu 4

R
ukn al-din Baybars al-Jashna-
gir oli Egyptiä hallitsevan ma-
melukkisulttaani an-Nasirin kor-
kea-arvoinen virkamies. Hänen 
tehtävänään oli Kairossa sijaitse-
van al-Hakim moskeijan uudel-
leenrakentaminen sen tuhou-
duttua maanjäristyksessä 1303. 
Sulttaanina hän ehti hallita va-
jaan vuoden, sillä hänen syrjäyt-

tämänsä an-Nasir palasi valtaan, mestasi Baibarsin ja 
hallitsi vielä 30 vuotta. 

Baibars oli vankka islamin puolustaja. Hän oli myös 
ensimmäinen hallitsija, joka salli kristittyjen fransis-
kaanimunkkien veljeskunnan perustaa yhteisön mus-
limien hallitsemaan pyhään maahan. 

Baibarsin koraanin kirjoitti lahjakas arabialaisen 
kalligrafin taitaja Muhammad ibn al-Wahid. Tämän 
koraanin erikoisuutena on se, että se on kirjoitettu 
kullalla ja niin kutsutulla thuluth-tyylillä, jota yleen-
sä käytetään vain koristeellisiin otsikoihin. Koraani 
on myös runsaasti koristeltu mamelukkiajalle tyy-
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sivu 29 sivu 30

pillisillä hennoilla geometrisillä kuvioilla ja kuufalai-
sella kirjoituksella. Kuufalainen tyyli on neliömäistä, 
kulmikasta kirjoitusta. Koraanin koristelusta vasta-
si joukko parhaita taitelijoita kuten Abu Bakr, joka 
tunnettiin myös nimellä Sandaali. 

SIVUT 1 ja 2

Baibarsin koraanin jokaisen seitsemän niteen etu-
sivua kaunistaa monimutkaiset geometriset kuviot. 
Tämä on ensimmäisen niteen etusivu ja sen on ko-
ristellut Muhammad ibn Mubadir.

Etusivulla on usein kuvioiden lisäksi myös tai-
dokkaasti kirjoitettuja koraanin jakeita. Tämän si-
vun ylä- ja alapaneelia koristavat suuran 56 jakeet 
77-80: ’.....että tämä on jalo Koraani, varjellussa Kir-
jassa, johon saavat koskea vain puhtaat.’ Tämä 
teksti on kirjoitettu valkoisella itä-kufalaisella tyy-
lillä kultaisen arabeskin päälle ja sen taustavärinä 
on käytetty sinistä. Molempien sivujen keskikuvio 
on kahdeksankulmainen tähtikuvioinen paneeli. 
Jokaisessa paneelissa on yksi otsikon sanoista, jo-

ka kokonaisuudessaan on ’yksi seitsemännestä’, jo-
ka on kirjoitettu thuluth-tyylillä.

SIVU 3 ja 4

Kirjan ensimmäiselle tekstiaukeamalle on kirjoitettu 
koraanin ensimmäinen luku, Avauksen suura, koko-
naisuudessaan. Se on kirjoitettu thuluth-tyylillä pis-
teillä tehdylle geometriselle kuviolle. Muslimit luke-
vat tämän luvun jokaisessa viidessä päivittäisessä ru-
kouksessaan. Sivun kolme toisella rivillä lukee lause 
’Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen’, jolla kaik-
ki koraanin luvut alkavat lukuunottamatta yhdeksät-
tä lukua. Ylimmällä rivillä on punaisella korostettu ja 
kultaiselle pohjalle kirjoitettu otsikko Avauksen suura 
(Surat al-Fatimah), joka koostuu seitsemästä jakeesta.

Avauksen suuran käännös: 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
Kunnia Jumalalle, maailman Herralle
Armeliaalle Armahtajalle,
Tuomiopäivän Ruhtinaalle.



34

H
is

to
ri

a

Mikä on 
Koraani?
Koraani on muslimien pyhä kirja. Se on Jumalan pu-
hetta Profeetta Muhammedille (s) ilmestysenkeli 
Gabrielin välityksellä. Koraani ilmestyi arabian kie-
lellä vuosina 610-632. Islam alkoi Koraanin ilmestyk-
sestä. Koraanissa on 114 suuraa eli kappaletta. Mus-
limit resitoivat Koraania ääneen. Sana Koraani tulee 
arabiankielisestä sanasta ’resitoida’. 

Koraani kehottaa ihmisiä hurskauteen, hyviin te-
koihin ja muistuttaa heitä tuomiopäivästä, jolloin 
oikeamieliset palkitaan ja syntiset rangaistaan. Ko-
raanissa on myös lakeja ja kertomuksia proteetois-
ta.  n

sivu 18 sivu 19

Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi.
Johdata meidät oikealle tielle,
niiden tielle, joiden päälle Sinun vihasi lankeaa ja jot-
ka vaeltavat eksyksissä

SIVUT 29-30

Sivulla 29 on luvun 59, Kokoamisen suuran (Surat al-
Hashr) jakeet  23-24. Siinä mainitaan fraasi ’kaikkein 
kauneimmat nimet’ eli al-asma’ al-husna, joka on mai-
nittu koraanissa neljä kertaa. Sillä viitataan Jumalan 99 
nimeen. 

Jakeiden käännös kuuluu näin: 
Hän on Jumala; ei ole muuta jumalaa kuin Hän: Ku-

ningas, Pyhä, Rauha, Suojelija, Vartija, Mahtava, Väke-
vä, Majesteettinen. Jumala on niiden yläpuolella, joi-
ta he asettavat Hänen rinnalleen!

Hän on Jumala, Luoja, Laatija, Muovaaja. Hänel-
le kuuluvat kaikki kauneimmat nimet, ja kaikki, mikä 
on taivaassa ja maassa, ylistää Häntä. Hän on Mahta-
va, Viisas. 

Sivun 30 toisella rivillä on kirjoitettu seuraavan lu-
vun, Koettelemuksen suuran (surat al-Mumtahina) ot-
sikko ja jakeiden määrä. Ne on korostettu punaisel-
la ja kullalla. Pienet pyöreät sini-punaiset koristeelli-
set merkit tekstissä ovat pisteitä, jotka osoittavat ja-
keen loppumisen.  
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BRITISH LIBRARY
Arabiankielinen kokoelma

Brittien kansalliskirjaston, British Libraryn, arabian-
kielisten teosten kokoelma on huikea ja käsittää 
noin 15000 kirjaa. Se onkin yksi Euroopan ja Poh-
jois-Afrikan suurimpia kokoelmia. Kirjaston hyllyiltä 
löytyy hienoimpia käsin kirjoitettuja koraaneja, se-
kä teoksia, jotka käsittelevät koraanitieteitä, koraa-
nin selityksiä, perimätietoa, islamilaista lakia, mys-
tiikkaa, filosofiaa, arabian kielioppia, runouta sekä  
tärkeitä lakikirjoja, historiallisia ja eri alojen tieteelli-
siä teoksia. Aikaisimmat teokset ovat peräisin kah-
deksannelta vuosisadalta. 

Arabiankieliset teokset kaikessa laajuudessaan 
ovat kuitenkin vain pisara meressä tässä yhdessä 
maailman tunnetuimmista ja suurimmista kirjas-
toista. Sen uumenissa on yli 150 miljoonaa nimi-
kettä yli 400 kielellä. Joka vuosi kokoelma karttuu 
peräti 3 miljoonalla nimikkeellä. British Library on 
aarrekammio kirjanystäville, opiskelijoille, tutkijoil-
le ja vaikkapa filatelijoille, sillä kirjastolla on muun 
muassa yli 8 miljoonan kappaleen postimerkkiko-
koelma. Kirjasto on laskenut, että jos tutustuu jo-
ka päivä viiteen sen teoksista, vie koko kirjaston 
kokoelman läpikäyminen 80000 vuotta! Kirjaston 
suosiosta puhuu puolestaan se, että sen teoksiin 
tutustuu joka päivä 16 000 ihmistä joko paikan 
päällä tai netin kautta. Vuositasolla kirjaston kävi-
jämäärät nousevat noin 400 000:een ja sen netti-
sivuilla tehdään 6 miljoonaa hakua. 

British Libraryn nettisivut:
www.bl.uk

MAMELUKIT
Mamelukit polveutuivat etniseltä taustaltaa olleis-
ta turkkilaisista tai kaukasialaisista soturiorjista, jot-
ka palvelivat islamilaisten hallitsijoiden armeijois-
sa. Keskiajalle heidän asemansa kuitenkin koheni ja 
heidän joukostaan nousi jopa hallitsijoita, jotka hal-
litsivat esimerkiksi Afghanistanissa ja Intiassa. Egyp-
tiin ja Syyriaan he perustivat kokonaisia sulttaani-
kuntia, joita he hallitsivat vuosina 1250-1517. 

Mamelukeilla on ollut tärkeä rooli monissa his-
toriallisissa tapahtumissa, sillä he muun muassa 
pysäyttivät mongolien valtauksen, kukistivat eu-
rooppalaiset ristiretkiläiset ja Napoleon Bonapar-
ten yrityksen vallata Egypti. Mamelukkien val-
takausi päättyi Ottomaanien valtakauteen. 

Mamelukien valtakaudella islamilainen val-
takunta oli suurimmillaan keskiajalla. Sen alueet 
ylettyivät Egyptistä Syyriaan ja Punaiselle merelle. 
Kairo oli mamelukkien pääkaupunki ja islamilaisen 
maailman talouden ja kulttuurin keskus. Mame-
lukkien tyyli vaikutti muun muassa arkkitehtuu-
riin, kalligrafiaan, tekstiileihin ja lasitaiteeseen. n

H
istoria

SIVUT 18 JA 19

Näiden sivujen tekstit ovat koraanin 
19:stä luvusta, jonka nimi on Marian 
suura (surat Marjam). Suuran nimi tulee 
Jeesuksen äidin Marian mukaan. Koraa-
nissa mainitaan Maria useaan kertaan 
ja muslimit kunnioittavat häntä suures-
ti. Koristeellisen medaljondin keskellä 
on sana ’ashr eli kymmenen. Se on kir-
joitettu kullalla kuufalaiseen tyyliin si-
niselle pohjalle ja sen ympärys on ko-
risteltu kullalla ja punaisella. Se on mar-
ginaalissa ja osoittaa kymmenennen 
jakeen loppumista. Päärynän muotoi-
seen medaljonkiin on puolestaan kir-
joitettu sana ’khams’ eli viisi kullalla pu-
naiselle pohjalle ja se on koristeltu kul-
lalla. Se osoittaa viidennen jakeen lop-
pumista. Kultainen ympyrä puolestaan 
osoittaa jakeen loppumista. Baibarsin 
koraani eroaa tyypillisestä koraanista 
siinä, että jokaiselle sivulle on kirjoitet-
tu kuusi jaetta, kun taas muissa koraa-
neissa yleensä kirjoitetaan pariton mää-
rä jakeita per sivu. n
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Vanhin suomenkielinen Koraanin käännös on suomalaisen ta-
taarin Z. I. Ahsen Bören kustantama laitos vuodelta 1942. Sen 
kääntäjä on pitkään pysynyt anonyymina, mutta todennäköi-
sin suomentaja on ollut George Pimenoff, joka käänsi Koraa-
nin englannin kielestä suomeksi. Bören jälkeen muut laitok-

set ovat käännetty suoraan arabian kielestä. Vuonna 1957 suo-
mennoksen tekivät Jussi Aro, Armas Salonen ja Knut Tallqvist. 
Tuorein käännös on vuodelta 1995, jonka teki Helsingin yliopis-
ton arabiankielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hä-
meen-Anttila.n

Koraani
     suomeksi

Laura Al-Hello
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ITÄKESKUKSEN

HALAL LIHA

Naudan-,
lampaan- ja
karitsanlihaa

Aina tuoretta, taattua laatua tarjoaa Halal liha-kauppa 
Kauppakeskus Itäkeskuksessa. Tervetuloa!

Avoinna/open: ma-pe (mon-fri) 10-19, la (sat) 10-18 Turunlinnan 10, 00930 Helsinki, puh. (tel) 09 759 2229


