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P
ääkirjoitu

sP
rofeetta Muhammed (siunaukset hä-
nelle ja hänen perheelleen) julisti sa-
maa korkean moraalin, rauhan, tasa-ar-
von, yhtenäisyyden, harmonian ja myö-
tätunnon viestiä, kuin edeltäjänsä pro-
feetat Aabraham, Mooses ja Jeesus.

Profeetta Aatami oli aikoinaan raken-
tanut Mekkaan alttarin, Kaaban, jonka profeetat Aabra-
ham ja Nooa myöhemmin korjasivat. Kun Muhamme-
dista (s) tuli profeetta, Kaabassa oli 360 epäjumalaa esit-
tävää patsasta ja Mekkaa hallitsi rikas eliitti, joka vastusti 
Profeetta Muhammedin viestiä. He pelkäsivät sen vaa-
rantavan oman valta-asemansa.

Vähän aikaa sitten uutisoitiin, kuinka koko maailmas-
sa vain 85 henkilöä omistaa saman verran omaisuutta 
kuin 3.5 miljardia muuta ihmistä yhteensä. Valitettavasti 
tänä päivänä, aivan kuten profeetan elinaikana, korkeaa 
moraalia, tasa-arvoa ja myötätuntoa julistava uskonto 
ei miellytä maailmaa hallitsevaa eliittiä, eikä viesti us-
kosta yhteen Jumalaan ole mammonanpalvojien mie-
leen. Eittämättä myös media on tämän eliitin tai hei-
dän kaltaistensa käsissä. 

Jo jonkin aikaa Profeetan viesti islamista ja hänen 
persoonansa ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi pi-
lakuvien, elokuvien, kirjojen ja internetin kautta sanan-
vapauden nimissä. Valitettavasti maailmalle on toistu-
vasti uskoteltu, että islam on väkivaltainen uskonto ja 
Profeetta Muhammed (s) väkivaltainen ihminen. Vielä 
valitettavampaa on, että jotkut ihmiset tappavat niin 
muslimeja kuin ei-muslimeja islamin nimessä. Jokainen 
ajatteleva ihminen ymmärtää, että tämä on täysin risti-
riidassa Profeetan viestin kanssa. 

Profeetta Muhammedin (s) päämääränä oli pyrkiä 
yhtenäisyyteen, ei erotteluun. Hän oli siunaus ihmis-
kunnalle. Olipa häntä tapaamaan tulleiden ihmisten 
uskonnollisuus mitä tahansa tasoa, hän otti heidät vas-
taan ja kohteli heitä kunnioituksella ja ystävällisyydel-
lä, niin ettei kukaan tuntenut oloaan epämukavaksi hä-
nen seurassaan. 

Kun Muhammed (s) muutti Mekasta Medinaan, hä-
nen seuraajansa muuttivat myös sinne. Siihen aikaan 
Medinassa asui kaksi suurta arabiheimoa Aus ja Khaj-

raz, joiden jatkuvat keskinäiset sodat aiheuttivat suur-
ta kärsimystä medinalaisille. Profeetan opetusten joh-
dosta nämä heimot yhdistyivät. Koraanikin mainitsee 
tästä Yöllisen matkan suurassa: ’Älkää tappako ilman 
laillista syytä ihmistä, jota Jumala on kieltänyt tappa-
masta.’(17:33). Kumpujen suurassa sanotaan:’Anna an-
teeksi, käske kohtuullisuuteen ja käänny pois tietämät-
tömistä.’ (7:199). 

Todellakin vaikuttaa siltä, että tänä päivänä kaksi hei-
moa, rikkaat ja vaikutusvaltaiset, jotka hallitsevat tie-
dotusvälineitä ja toisaalta ryhmittymät, jotka surmaa-
vat sokeasti uskonnon nimissä, ovat molemmat omal-
la tavallaan asettaneet päämääräkseen tuhota Profeet-
ta Muhammedin (s) viesti ja persoona.

Profeetta Muhammed (s) ei aloittanut yhtäkään so-
taa, mutta oli valmis puolustautumaan hyökkäyksiä 
vastaan. Kun mekkalaiset rikkoivat Profeetan kanssa 
tekemänsä sopimuksen, hän lähti armeijoineen kohti 
Mekkaa. Tässä sotaretkessä ei kuitenkaan vuodatettu 
yhdenkään ihmisen verta. Ainoa mitä tuhottiin, oli Kaa-
bassa olleet epäjumalankuvat. Mekka valloitettiin rau-
hanomaisesti ja kaikki islamia ja muslimeita vastaan rik-
koneet armahdettiin. Profeetta Muhammed (s) armah-
ti jopa hänelle rakkaan ja läheisen sedän, Hamzan, sur-
manneet ja häpäisseet henkilöt. 

Tämä oli Profeetan viesti ja tämä on islamin viesti, ei 
se väkivalta ja vääryys, mitä tiedotusvälineet ja jotkin 
ryhmittymät väittävät.

’Eivät hyvä ja paha ole samanveroisia. Torju siis paha 
hyvällä, niin siitä, joka oli vihollisesi, tulee parhain ystä-
väsi!’ (41:34)  n

Allahin Armeliaan 
Armahtajan Nimeen

Madjid Bahmanpour
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Tupakoinnilla tarkoitetaan virginiantupakan 
(Nicotiana tabacum) kuivatuista lehdistä 
valmistettujen tupakkatuotteiden 
käyttämistä niitä polttamalla ja niiden 

savua hengittämällä. Tupakkatuotteista yleisin 
on tavallinen savuke. Muita tuotteita ovat muun 
muassa sikari, piipputupakka sekä nuuska. 
Tupakointi aiheuttaa huomattavia terveyshaittoja 
sekä tupakoijille itselleen, että tupakoitsijoiden 
pilaamasta hengitysilmasta kärsiville. 

On laskettu, että kaikkiaan miljoona suomalais-
ta tupakoi säännöllisesti. Noin 20–25 % Suomen 
13–17-vuotiaista nuorista tupakoi vähintään kerran 
viikossa ja nykyään tupakointi on yleisempää tyt-
töjen kuin poikien keskuudessa. Tupakointi on hy-
vin yleistä etenkin nuorilla, mutta on yleisellä tasol-
la vähenemään päin. Tutkimusten mukaan monet 
nuoret kokevat tupakoinnin jonkinlaisena aikuistu-
misriittinä, josta he kuvittelevat luopuvansa piak-
koin. Tästä tavasta on kuitenkin usein vaikea pääs-
tä eroon. Suurin osa suomalaisista tupakoitsijoista 
haluaisi päästä riippuvuudestaan. Jopa 79% tupa-
koijista on huolissaan tupakan vaikutuksista omaan 
terveyteensä.

Suomessa kuolee vuosittain noin 5 000 - 6 000 
henkilöä tupakoinnin seurauksena sydän- ja veri-
suonitauteihin, syöpään sekä keuhkosairauksiin. Ko-
ko maailmassa ennenaikaisten tupakkakuolemien 
määrä on vuosittain lähes neljä miljoonaa. Tupakan-
savu sisältää yli 4 000 yhdistettä, joista syöpävaaral-
liseksi on luokiteltu noin 60. Tupakointi on suoras-
sa syy-yhteydessä keuhkosyöpään ja keuhkoahtau-
matautiin, joista peräti 90 prosenttia aiheutuu tupa-
koinnista. Se on tärkeä syy myös monen muun syö-
vän synnyssä. Tupakointi on osallinen kolmannek-
seen sydän- ja verenkiertoelinten syntyyn ja mer-
kittävä tekijä erilaisten kroonisten keuhkosairauksi-
en synnyssä. Tupakointi vaikuttaa myös tuki- ja lii-
kuntaelimistön sairauksiin.

Tupakointi on osatekijänä myös seuraavissa 
ei-kuolemaan johtavissa sairauksissa: suu- ja hengi-
tystietulehduksissa, korvatulehduksissa, katkokäve-
lyssä, impotenssissa, selkärangan ja sen välilevyjen 
rappeutumisessa, osteoporoosissa (=luiden hauras-
tuminen) ja ennenaikaisessa ”vanhenemisessa”. Esi-
merkiksi naisen vaihdevuodet varhaistuvat jopa joil-
lakin vuosilla ja tuolloin luusto, verenkierto ja iho 

ovat naisen kalenteri-ikää vanhempia.
Tupakoinnin välittömiä vaikutuksia ovat muun 

muassa pintaverenkierron huononeminen, pulssin 
nopeutuminen, sydämen rasitus, suu-, keuhko-, nie-
lu- ja korvatulehdusten yleistyminen, hampaiden 
kunnon huononeminen ja ikenien vetäytyminen, 
päänsärky, keskittymisvaikeudet, väsymys, tarkkuut-
ta vaativien toimintojen heikkeneminen ja fyysisen 
suorituskyvyn lasku.

Vaikka terveys on elämän tärkeimpiä arvoja, tu-
pakoimisesta aiheutuvaa terveyden menettämisen 
uhkaa on usein vaikea hahmottaa. Kun seuraukset 
ilmenevät tavallisesti 20-30 vuoden viiveellä, tupa-
kointia on helppo pitää vain harmillisena tapana. Ky-
se on kuitenkin fyysisestä ja/tai psyykkisestä riippu-
vuudesta, josta irtipääseminen saattaa tuntua lähes 

Tupakointi 
ja sen vaarat

Laura Al-Hello
T

er
ve

ys



5

Tupakointi 
ja sen vaarat

ylitsepääsemättömältä. Tukimuotoja tu-
pakasta vierottumiseen on monia. Eri-
laiset tukiryhmät ovat erittäin suosittu-
ja, mutta tupakointia voi yrittää lopettaa 
myös omatoimisesti monenlaisilla hyvin 
varustetuista elintarvikeliikkeistä ja ap-
teekista saatavilla nikotiinivalmisteilla tai 
lääkärin määräämillä reseptiläääkkeillä. 
Tupakoinnin lopettaminen on mahdol-
lista riippumatta siitä, kuinka kauan tai 
kuinka paljon on tupakoinut. Joillekin 
lopettaminen voi olla helpompaa kuin 
toisille, mutta hyvästä valmistautumi-
sesta hyötyvät useimmat. Tupakoinnin 
lopettaminen on päätös, jota sinun ei 
tarvitse katua! n

Pieniä porkkanoita 
tupakoinnin 
lopettamiseen:
• Säästät rahaa. Jos polttaa askin 

päivässä, säästää vuodessa noin 
1600 euroa.

• Saat raikkaamman hengityksen.
• Saat valkoisemmat hampaat.
• Ruoka maistuu paremmalta.
• Hajuaistisi paranee.
• Kärsit vähemmän hengen-

ahdistuksesta.
• Ihosi kirkastuu ja tulee 

kimmoisammaksi.
• Tuoksut paremmalta.
• Hiuksesi voimistuvat.
• Kuntosi ja suorituskykysi paranevat, 

 jolloin jaksaa taas liikkua.
• Pystyt keskittymään paremmin
• Olet pirteämpi ja nukut paremmin.
• Vastustuskykysi paranee.

Islamin kanta 
tupakointiin
Tupakointia ei ole suoranaisesti Koraa-
nissa mainittu kielletyksi, mutta sen kui-
tenkin tiedetään aiheuttavan yksilölle 
pidemmän käytön seurauksena erilai-
sia terveydellisiä, kosmeettisia sekä ta-
loudellisia ongelmia ja jopa tupakoitsi-
jan kuoleman. Koraanissa on kielletty it-
sensä vahingoittaminen ja omaisuuden 
tuhlaileva käyttö, joten tuolta pohjalta 
ovat muslimioppineet luokitelleet tupa-
koinnin kielletyksi. Tupakointi on kiellet-
ty silloin, kun se aiheuttaa tupakoival-
le tai hänen läheisilleen vakavaa haittaa 
tällä hetkellä tai tulevaisuudessa, riippu-
matta siitä, onko haitta varma vai vain 
todennäköinen. Säännöllinen, pitkäai-
kainen tupakointi on siis laajalti katsot-
tu olevan kielletty. n

Tupakkalaki eli 
Laki toimenpiteistä 
tupakoinnin 

vähentämiseksi (693/1976) 
on Suomen lainsäädännössä 
oleva laki, jonka tarkoituksena 
on rajoittaa tupakoinnista 
aiheutuvia terveyshaittoja 
vähentämällä tupakointia. 
Lakia täydentää Asetus 
toimenpiteistä tupakoinnin 
vähentämiseksi (225/1973). 
Tupakkalakia on sen 
olemassaolon aikana 
täydennetty useita kertoja. 
Merkittävimmät muutokset 
ovat tapahtuneet 1995, 
jolloin tupakoinnin alaikäraja 
nostettiin 18 vuoteen ja 
tupakointi työpaikoilla 
kiellettiin, ja vuonna 2006, 
jolloin tupakointia ravintoloissa 
rajoitettiin merkittävästi. 

Tupakkatuotteiden myymi-
nen alle 18-vuotiaille on kiellet-
ty. Vuonna 2010 lokakuun alusta 
alkaen tupakkalakia tiukennet-
tiin ja alle 18-vuotiaiden tupa-
kan hallussapidosta tuli laiton-
ta, mutta ei rangaistavaa. Vuon-
na 2010 tupakkalain tavoitteek-
si asetettiin tupakkatuotteiden 
käytön loppuminen.  n
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E
räässä perimätie-
dossa Husein ibn 
Alilta (rauha hänel-
le) on kysytty, mil-
laisessa kunnos-
sa hän on herät-
tyään uuteen päi-
vään. Imaami vas-

tasi arabian kielellä runollisesti us-
komattoman vastauksen, jossa 
hän kertoi heräävänsä tietoisena 
hänestä huolehtivasta Jumalasta 
ja siitä, kuinka myös helvetin tuli 
on hänelle mahdollinen. Kuolema 
ja Tilinteonpäivä odottavat häntä, 
ja tuomittavana tulisivat olemaan 
hänen omat tekonsa. Sinä päivä-
nä hän ei enää ole vastuussa tilas-
taan, vaan kaikki mitä hänellä on, 
on Toisen käsissä. Mikäli Hän ha-
luaa tuomita hänet tai antaa an-
teeksi. 

Imaami Husein (s) oli korkeim-
malla täydellisyyden tasolla, ja 
hänellä oli kaikki uskovan hyvät 
ominaisuudet. Hänellä oli voima-
kas Jumalasuhde, mutta silti  ko-
ki tarvitsevansa Jumalaa paljon. 
On luonnollista tarvita Jumalaa. 
Tästä perimätiedosta voisi tul-
la meille mielikuva masennusti-
lasta, mutta tosi asiassa Imaami 
Husein kuin myös muu Talonvä-
ki, Ahl al Bayt, (rauha heille) eivät 
olleet eläessään masentuneita ih-
misiä. 

Mitä me voisimme tehdä Ta-
lonväen esimerkkien avulla vält-
tääksemme masennustiloja? Mil-
laisia uskovaisia meidän pitäisi ol-
la? Voimmeko olla iloisia tai surul-
lisia? Pitäisikö meidän olla masen-
tuneita ja negatiivisia vai optimis-
tisia? Yleisesti sanoen  Ahl al Bay-
tin ihmiset olivat iloisia, hymyile-

viä ja ystävällisiä. Kanssaihmisiltä 
on raportoitu heidän vitsailleen. 
Esimerkiksi eräältä seuralaiselta 
on perimätieto, joka kertoo Pro-
feetan (rauha hänelle ja hänen 
jälkeläisilleen) vitsailleen toisten 
miesten kanssa yrittäen tehdä 
heitä iloiseksi. 

Perimätiedossa on kerrottu, 
kuinka eräänä päivänä Profeetta 
Muhammed (s) ja imaami Ali is-
tuivat syömässä taateleita. Kum-
mallakin oli kasa taateleita edes-
sään. Profeetta söi taatelin, ja kun 
imaami Ali katsoi muualle, hän 
laittoi taatelin kiven imaamin 
eteen. Imaami Alin edessä ole-
va taatelikivikasa kasvoi, kun taas 
Profeetan edessä ei ollut yhtään 

kiveä. Profeetta sanoi imaamille: 
”Oi Ali, näytät olevan isoruokai-
nen?” johon imaami vastasi ” Oi 
Jumalan Lähettiläs, se on isoruo-
kainen, joka syö taatelin hedel-
mälihan ja kivenkin.”

Kun ajattelemme  Ahl al Bay-
tia, kuvittelemme heidät rukous-
matolleen ja hengellisiksi tai tais-
telukentille, mikä puoli heillä oli-
kin, mutta heillä oli myös vitsai-
leva puoli. Tarkastellessamme 
heidän elämää huomaamme, 
että he nauttivat elämästä. Elä-
män jokainen hetki oli heille ar-
vokas. Kuulemme usein, kuinka 
meidän pitää olla varovaisia täs-
sä maailmassa ja kuinka tämä on 
kuin ansa meille. Ahlulbayt oli 

Asenteella irti 
masennuksesta
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Sheikh Salim Yusufali 
Referoinut ja kääntänyt 

K.Nousiainen

kaukana tästä osasta 
maailmaa. He kuiten-
kin osasivat elää täs-
sä maailmassa täy-
dellisimmällä tavalla 
nauttien elämän kor-
keimmasta laadusta. 
He eivät olleet ma-
sentuneita siinä suh-
teessa, etteivät olisi 
nähneet elämän iloi-
suuden aiheita. Kun 
he nauttivat iloisuu-
den hetkistä, he ha-
lusivat sitä myös seu-
raajilleen. Eräässä perimätiedossa  Ahl al 
Baytiltä on sanottu, että koti tarvitsee 
turvallisuutta ja onnellisuutta. Terveen 
kodin perustana on siis se, että asuja 

tuntee olevansa turvas-
sa ja onnellinen. Yksi us-
kovaisen velvollisuuksis-
ta onkin tuottaa iloa tois-
ten sydämiin. Nämä ovat 
arvoja, joita  Ahl al Baytin 
jäsenet edustivat. 

He kokivat myös su-
run aikoja. Perimätiedois-
sa on kerrottu esimerkiksi 
rukousajan koittaessa hei-
dän muuttuneen surulli-
seksi muistaessaan tuon-
puoleista ja Allahia. 

Milloin surullisuus on 
hyvä asia, ja milloin se muuttuu nega-
tiiviseksi?

Surullisuus on hyvää silloin, kun se joh-
dattaa todelliseen onnellisuuteen.

On aikoja, jolloin koemme tarpeel-
liseksi olla surullisia ja se auttaa meitä 
pääsemään lähemmäksi päämäärääm-
me eli Jumalaa. Perimätiedossa on sa-
nottu, että jos haluat saada sydäme-
si valoisammaksi, tee niin jatkuvalla su-
rulla. Jatkuva suru ei tarkoita, että kaik-
ki asiat ovat synkkiä emmekä näkisi iloi-
suutta missään. Jatkuva suru on esimer-
kiksi meidän halua tulla paremmiksi ih-
misiksi, puutteitamme, kaipuutamme, 
eroamme aikojemme imaamista (kiiruh-
takoon Jumala hänen paluutaan). Nämä 
ovat positiivisia surun aiheita, jotka voi-
vat auttaa meitä oikeaan suuntaan.

Masennus on vakava sairaus eri vaike-
usasteineen, ja tarvitsee usein lääketie-
teellistä hoitoa. Voimme taistella kuiten-
kin masennustiloja vastaan eri keinoin ja 
nähdä iloisuutta tässä maailmassa, jossa 
on niin paljon surua.

Toisinaan ihminen on surullinen, kos-
ka ei tiedä miksi asiat tapahtuvat tietyl-
lä tavalla. Esimerkiksi vanhemmat voi-
vat riidellä usein ja lapsen silmin tilan-
ne näyttää stressaavalta. Koulussa voi 
olla ongelmia ystävyyssuhteissa tai mi-
tä kaikkia haasteita elämässämme on-
kaan. Joskus joudumme loukkuun, jos-
sa ajattelemme ja analysoimme asioita 
liikaa. Joku voi ajatella, että jos on Juma-
la, miksi nämä asiat tapahtuvat? Tai, vaik-
ka yritän parhaani ja rukoilen, niin mik-
si Jumala antaa näiden asioiden tapah-
tua minulle? Joskus analysoimme men-
neitä tekojamme ja tunnemme huonoa 
omatuntoa niistä ajattelemalla, että jos 
vain olisin tehnyt toisin, niin joku toinen 
asia voisi olla nyt paremmin. Emme pää-
se tästä loukusta, ja se voi johtaa masen-
tuneisuuteen.

Jotkut voivat tulla masentuneek-
si siitä, kun näkevät niin paljon epäoi-
keudenmukaisuutta tässä maailmassa 
ja tuntevat olonsa avuttoman turhiksi 
ja tyhjiksi. Ajatuksena voi olla, miksi rik-
kaat vain tulevat rikkaammiksi ja köyhät 
köyhtyvät. Tuloksena voi olla toivon me-
nettäminen ja masennus.  Ahl al Bay-
tin seuraajina meillä on jotain, jota odot-
taa ja tuo toivoa. Imaami, joka tuo oi-
keudenmukaisuuden ja ilon. Odottaes-
samme meidän tulisi tehdä parhaam-
me saadaksemme aikaan oikeudenmu-
kaisuutta ja hyvää.  n

Asenteella irti 
masennuksesta

Imaami Husein: 
Profeetta Muhammedin  
(s) tyttären poika, 

shiiamuslimien kolmas 
pyhä imaami

Talonväki: arabiaksi Ahl 
al Bayt . Talonväkeen 
kuuluvat Profeetan lisäksi 
hänen tyttärensä Fatima, 
Profeetan serkku ja vävy Ali, 
joka on myös shiialaisten 1. 
pyhä imaami, sekä Fatiman 
ja Alin lapset Hasan (2. pyhä 
imaami) ja Husein (3. pyhä 
imaami) sekä Husseinin 
jälkeläisistä syntyneet 
pyhät imaamit aina 12:teen 
imaamiin, Mehdiin, joka on 
oman aikamme imaami ja 
elää kätkettynä.  n
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 Setareh Tilbe 
Kuvat: Fahim Hasan

S
yksyllä koulujen alettua 
myös Resalatissa alkoi is-
lamin ja Koraanin ope-
tus. Oppilaat olivat alus-
sa hieman jännittyneitä 
ja hämmentyneitä, mut-
ta enimmäkseen kuiten-
kin innostuneita. Aluksi 

lapset jaettiin ikä-ja osaamistason mu-
kaisiin ryhmiin. 4-12-vuotiaat oppilaat 
edustavat useita kansalaisuuksia ja hei-
dän opettajinaan toimivat yhdyskunnan 
vapaaehtoiset aktiiviset jäsenet. Opetus 
on täysin ilmaista ja siihen saa osallistua 
kaikki halukkaat. Islamin ja Koraanin ope-
tus on suomenkielistä. Yhdyskunta ha-
luaa myös tukea lasten oman äidinkielen 
opetusta ja lapsilla onkin mahdollisuus 
opiskella myös persian ja arabian kieltä.

Abbas Bahmanpour opettaa 
10-12-vuotiaille Koraanin resitointia ja 
pienimmille uskonnon perustietoja. 
Bahmanpour toteaa opetuksen olevan 
haastavaa. 

L
au

an
ta

io
pe

tu
s

Koraanikoulussa

MusliMit rukoilevat viisi kertaa päivässä. lapset harjoittelevat yhdessä, vaikkeivät vielä olekaan velvollisia rukoileMaan.

lapsilla on Mahdollisuus oppia Myös arabiankieltä. tässä harjoitellaan kir-
joittaMista. 
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ieraitaI

ranilainen runoilija Seyyed Ali Mousavi Gar-
maroodi vieraili islamilaisessa yhdyskunnas-
sa, Resalatissa tammikuussa. Hän piti puheen 
Koraanista ja sen tulkinnasta. Hän on valmis-
tunut persian kielen ja kirjallisuuden tohtorik-
si Teheranin yliopistossa. Tohtori Garmaroo-
di on erittäin tunnettu runoilija Iranissa. Hän 
on taitava sekä klassisten että modernien ru-

nojen kirjoittaja. Hänen runonsa ovat vahvoja, elä-
viä, kauniita ja herkkiä. Hän kirjoittaa molemmissa 
osa-alueissa miellyttävää ja vahvaa runoutta. Ara-
bian kielen tuntemus on yksi suurista syistä, mikä te-
kee hänen runoudestaan niin vaikuttavaa. Hän käyt-
tää runoissaan  eri runomuotoja kuten sonettia, rak-
kaussonettia, oodia, kuplettia ja uskonnollista runo-
utta. Garmaroodi on työskennellyt kirjallisen uransa 
aikana myös monissa eri kirjallisuuslehdissä toimit-
tajana ja osallistunut alan seminaareihin sekä Iranis-
sa että ullkomailla.

Tohtori Garmaroodi tunnetaan persiankielisten 

runouden ystävien keskuudessa ympäri maailmaa. 
Hänen maineensa on kiirinyt etenkin Lähi-Itään se-
kä Intian niemimaalla ja jopa Eurooppaan. Hänen 
tunnetuimpia teok-
siaan on käännetty 
useille kielille, varsinkin 
arabiaksi.

Runoilun lisäksi toh-
tori Garmaroodi kään-
tää teoksia persian kie-
lelle. Hän on esimer-
kiksi kirjoittanut mai-
nion käännöksen Ko-
raanista, Imaam Alin 
(s) Nahj-al-Balaqasta ja 
rukouskirjasta nimeltä 
Sahife Sajjadiye, joka 
kuuluu neljännelle shii-
ojen imaamille, imaami 
Zain al-Abidinille (s). n

Abdulhossein Mahdavi 
Kääntänyt: Hajar 

Kuvat: Fahim Hasan
Kuuluisa iranilainen runoilija, tohtori

Garmaroodi

– Periaattessa lapset jaetaan ikäryhmiin, mutta ai-
na ei samanikäisten lasten tietotaso ole sama, mikä 
tekee opetuksesta haastavaa. Halusimme alunpe-
rin opettaa islamia ja Koraania kahdessa ryhmässä 
lasten äidinkielellä, persian ja arabian kielillä, mut-
ta myöhemmin kuitenkin huomasimme, että lap-
set ymmärsivät helpointen suomea ja mukaan on 
tullut myös lapsia, jotka puhuvat vain suomea, Ab-
bas kertoo.

Jokainen oppitunti huipentuu leikkiin, jolloin lapset 

saavat temmeltää ja leikkiä vaikka ’Heppaa’ moskeijan 
suuressa salissa.

Lukukauden päättäjäiset pidettiin tammikuun alus-
sa, Profeetta Muhammedin (s) syntymäpäivänä. Juhlas-
sa oppilaat esiintyivät ja heille järjestettiin muun muas-
sa tietokilpailu. Kilpailun kysymykset koostuivat luku-
kauden aikana saadusta opetuksesta. Oppilaat jaettiin 
kahteen joukkueeseen ja oikeat vastaukset palkittiin 
isolla kauhallisella karkkia. Kilpailun aikana vanhemmat 
olivat innoissaan ja koko juhlayleisö kannusti lapsia. n

yhdyskunnan antaMa uskonnonopetus on tärkeä tuki MusliMiperheiden lasten identiteetin vahvistuMiselle.
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T
ohtori  Muhammed Hassan Shojaei-
fard, Iranin tieteen ja teollisuuden 
yliopiston professori, vieraili mos-
keijallamme tammikuun lopulla. Tä-
män lisäksi hän tutkii islamin tiedet-
tä ja erityisesti islamin teologiaa.

Ruotsin pääkaupungissa, Tukhol-
massa, järjestettiin seminaari: Pro-

feetta  Muhammed  (s), rauhan ja yhtenäisyyden 
viestintuoja. Seminaarin järjestäjänä oli ystävämos-
keijamme Imaami Alin  (s) moskeija ja se pidettiin 
viimeisen Jumalan lähettämän Profeetan syntymä-
päivän kunniaksi. Tilaisuudessa puhui useita islamin 
eri ryhmien edustajia, kuten esimerkiksi tunnetun 
egyptiläisen islamilaisen yliopiston al-Azharin edus-
taja. Seminaarin tavoitteena oli tuoda esiin ja lujittaa 
ystävällisyyttä, veljeyttä ja yhtenäisyyttä eri muslimi-
ryhmien välillä ja unohtaa muualla käynnissä olevat 
erimielisyydet ja taistelut. Muslimeilla on velvollisuus 
estää keskinäistä erimielisyyttä ja vihaa. 

Seminaarin jälkeen Shojaeifard matkusti Suo-
meen tavatakseen suomalaisia muslimeja. Torstai-il-
taisin kokoonnumme moskeijalle ja luemme yh-
dessä Dua Komeil-nimisen pyyntörukouksen, jon-
ka imaami Ali (s) on opettanut ystävälleen, Komeilil-

le. Dua Komeil on erittäin tärkeä ja kaunis pyyntöru-
kous, joka luetaan yhdessä. Shojaeifard resitoi tämän 
pyyntörukouksen ja sen lisäksi hän piti luennon ar-
kipäiväisestä ja hengellisestä elämästä, sekä niiden 
merkityksestä. Tärkeimpinä asioina hän korosti eri-
tyisesti yhteyttä Jumalaan ja hengellisyyden merki-
tystä jokapäiväisessä elämässä.

Shojaeifard on julkaissut kaksi teosta islamin tie-
teestä. Yksi niistä on  ”Tohtorin ja sheikin keskus-
telu”. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Saudi-Arabiassa 
olevaan Medinan kaupunkiin, missä on Profeetta 
Muhammedin (s) hauta. Kirja kertoo Shojaeifardin 
ja erään syyrialaisen sheikin välisestä keskustelusta 
hajjin eli Mekkaan tehtävän pyhiinvaelluksen aikana. 
Tämä sheikki on opiskellut Egyptissä al-Azharin yli-
opistossa. Kirja perustuu tositapahtumiin.

Toinen Shojaeifardin teoksista on ’Ali ibn Abi Ta-
lebin  (s) ominaisuudet’. Ali oli siis Profeetta Muham-
medin (s) serkku ja profeetan testamentin toimeen-
panija. Shojaeifard on kääntänyt tämän kirjan ara-
biankielisestä alkuperäisteoksesta persiaksi. Kirjan al-
kuperäinen kirjoittaja on sheikki Ahmed Nasaei, jo-
ka on tunnettu islamin historiassa. Nasaei on myös 
yhden muslimeille tärkeän hadith-kokoelman ko-
koaja. n

V
ie

ra
it

a

Tiedemies 
ja uskonoppinut
– Muhammed Hassan Shojaeifard

Abdulhossein Mahdavi 
Kääntänyt: Hajar



1111
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K
olme kuukautta myö-
hemmin hän sai val-
miiksi ensimmäisen vaa-
temallistonsa, jotain mi-
tä hänen vanhempansa 
eivät osanneet odottaa.

Koko ikänsä eteläira-
nilaisessa Shirazissa asu-

nut Sima Salmani kohtasi saman on-
gelman,  minkä moni nainen kokee päi-
vittäin: mitä pukea tänään. Kaupan va-
likoimat olivat tylsiä ja kaikki massatuo-
tantoa. Sima kaipasi elämään väriä, jo-

tain erilaista, jotain uniikkia. Koska sitä ei 
ollut tarjolla, hän päätti luoda sen itse.

Sima ei suinkaan ollut ainoa  nuori nai-
nen vaatepulassaan. Muodin tärkeys on 
kasvanut iranilaisille naisille kovaa vauhtia 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tä-
nä päivänä, 29-vuotiaana, Sima omistaa 
oman brändinsä ”Simax”:in ja myy vaat-
teitaan omassa liikkeessään yhdellä Shi-
razin luksuskadulla. Jokainen hänen luo-
mansa vaatekappale on uniikki ja asiak-
kaan mieltymyksen mukaisesti tehty.

Kautta historian muinainen Persia on 

todistanut mitä erilaisimpia muoti-ilmi-
öitä. Vuonna 1979, islamilaisen vallanku-
mouksen jälkeen, pukeutumisesta tu-
li hyvin pelkistettyä. Vaikka islamissa si-
veellinen pukeutuminen on suositel-
tavaa, suurin syy muodin pelkistymi-
seen oli 8 vuotta kestäneen Iranin ja Ira-
kin välinen sota. Sota-ajan tuomat kär-
simykset ja raskaat olosuhteet vaikutti-
vat kansalaisten mieleen. Kukaan ei ha-
lunnut kulkea kadulla näyttävästi. Sodan 
loputtua ja elämän laadun kohennettua  
muoti sai jälleen ison roolin iranilaisessa 

Trendiä 
Iranista!
Valmistuttuaan sähköinsinööriksi Sima lukittautui huoneeseensa 

moneksi kuukaudeksi. Aamuhämärästä iltamyöhään hän 

suunnitteli, mittasi, leikkasi ja kasasi kaiken yhteen. Hän 

oli päättäväinen ja tiesi tarkalleen mitä halusi tehdä. 

nykyMuodin rinnalla nähdään yhä naisia, jotka tykkäävät pukeutua konservatiiviseMMin.

siMa alkoi suunnitella vaatteita ala- 
asteella äidinkielen vihkoonsa, nyt 
hänen luoMuksiaan Myydään shirazin 
suuriMMalla kauppakadulla. 
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Trendiä 
Iranista!

kulttuurissa. Tänä päivänä erilaiset hui-
vitrendit valtaavat kaupat joka sesonki 
ja naiset ovat aina valppaina ollakseen 
tietoisia siitä, mikä ”manteaux” on tämän 
hetkinen villitys. 

Manteaux on pitkähihainen vaate, jo-
ka muistuttaa erittäin pitkää paitaa tai 
ohutta takkia. Niitä valmistetaan eri kuo-
seina, kokoisina, väreinä ja malleina. Ira-
nissa huivinkäyttö ja peittävä pukeutu-
minen on osa maan lakia, joten man-
teaux on jokaisen naisen perusvaate-
kappale. Manteaux’ta kuitenkin käyte-

tään vain ulkona. Kotosalla naiset pu-
keutuvat taas länsimaalaisittain housui-
hin, mekkoihin ja muihin asusteisiin. 

Manteaux ei ole kuitenkaan ainut 
vaatekappale, joka määrittelee iranilai-
sen naisen. Mitä näyttävimmät juhla- ja 
iltapuvut löytyvät maan tuhansien os-
toskeskusten labyrinttikäytäviltä. Nuoret 
naiset sekä miehet haluavat aina näyt-
tää trendikkäiltä. Perinteisistä kuoseista 
huipputrendikkäisiin piikkikorkkareihin: 
Iran on shoppailijan paratiisi, joka tar-
joaa kaikkea kaikenlaisille.  n

Manteaux on jokaisen iranilaisen naisen 
tärkein vaatekappale 

Teksti ja kuvat 
Sara Bahmanpour



14

P
er

h
e

Avioero
Avioliitto on sinnitellyt perheen perustana vuosisatojen 

ajan, mutta yhteiskunnallisten muutosten myötä 

avioliitosta on tullut yhä enemmän tunteen kuin 

taloudelliselta pohjalta perustettava liitto. 
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T
änä päivänä avioliitot 
ovat kahden ihmisen vä-
lisiä liittoja, jotka perus-
tuvat rakkauteen, yhteis-
ymmärrykseen ja keski-
näiseen kunnioitukseen. 
Vielä 1900-luvun alku-
puolella avioliittoa pi-

dettiin luonteeltaan pysyvänä ja purka-
mattomana sopimuksena, josta ei voi-
nut päästä eroon kovinkaan kevein pe-
rustein. Avioerot olivat hyvin harvinaisia 
ja koko Suomessa niitä ei ollut myönnet-
ty kuin noin 100 vuodessa. Yhteiskunnal-
linen rakenne kuitenkin muuttui ja no-
pean sosiaalisen ja kulttuurisen muutok-
sen myötä myös avioerojen määrä lähti 
kasvuun. Avioerojen ensimmäiset tilas-
toinnit tehtiin vuoden 1870 väestölasken-
nan yhteydessä. 

Avioliittolaki

Suomessa astui voimaan uusi avioliitto-
laki vuonna 1929, joka kumosi vuodelta 
1734 peräisin olleen naimakaaren. Nai-
makaaren juuret juontavat1500-luvun 
uskonpuhdistukseen, jolloin protestant-
tisissa maissa avioeroista tuli mahdollis-
ta.  Naimakaari salli avioeron vain kah-
dessa tapauksessa: jos puoliso oli syyllis-
tynyt aviorikokseen tai jos puoliso oli hy-
lännyt puolisonsa tahallisesti. 

Ennen uutta avioliittolakia riitaisat 
avioparit saattoivat muuttaa erilleen, 
eivätkä näin ollen enää käytännössä ol-
leet aviopari, vaikka eivät hakeneetkaan 
avioeroa oikeudelta. Avioeroa ei kuiten-
kaan myönnetty hepposin perustein, 
vaan aina oli selvästi osoitettava toisen 
syyllisyys ja toisen syyttömyys. 

Miksi sitten avioliittolakia alettiin uu-
distamaan? 

Muiden yhteiskunnallisten muutos-
ten ohella yksi tärkeimmistä syistä, mi-
kä johti avioliittolain uudistamiseen oli 
naisten aseman parantuminen. Nainen 
oli jo saavuttanut tasa-arvoisuutta mui-
den lakiuudistusten myötä. Täysi-ikäi-
nen naimaton nainen oli jo oikeudelli-
sesti tasa-arvoinen miehen kanssa. Tä-
mä koski myös leskiä ja eronneita naisia. 
Avioliiton solmittuaan nainen kuitenkin 
vielä menetti täysivaltaisuutensa ja jou-
tui puolisonsa edusmiehisyyden alai-
suuteen, joten näin aviomies siis päät-
ti kaikista taloudellisista ja oikeudellisis-
ta asioista.  

Käytännössä aviovaimon oikeusase-
ma oli verrattavissa alaikäisen lapsen 
asemaan. 

Paula Kemell

1 Otan nyt puheeksi 
asian, josta kirjoititte. 
Miehen on kyllä hyvä olla 

koskematta naiseen, 2 mutta 
haureuden välttämiseksi tulee 
kunkin miehen elää oman 
vaimonsa ja kunkin naisen 
oman miehensä kanssa. 3 Mies 
täyttäköön aviovelvollisuutensa 
vaimoaan kohtaan, samoin 
vaimo miestään kohtaan. 4 
Vaimon ruumis ei ole hänen 
omassa vallassaan vaan miehen, 
samoin ei miehen ruumis ole 
hänen omassa vallassaan vaan 
vaimon. 5 Älkää keskeyttäkö 
yhdyselämäänne, paitsi ehkä 
yhteisestä sopimuksesta 
joksikin aikaa, jotta voitte 
keskittyä rukoukseen; palatkaa 
sitten taas yhteen. Muutenhan 
Saatana pääsee kiusaamaan 
teitä, kun ette kuitenkaan pysty 
hillitsemään itseänne. 6 Sanon 
tämän myönnytyksenä enkä 
käskynä. 7 Soisin kaikkien elävän 
niin kuin itse elän. Jokaisella on 
kuitenkin oma Jumalalta saatu 
armolahjansa, yhdellä yksi, 
toisella toinen. (ensimmäinen 
korinttilaiskirje)
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Liitetaulukko 1. Avioliittojen ja
avioerojen määrä vuosina 1965–2012

Vuosi   Avioliitot    Avioerot    
1965 36 214 4 594
1966 38 252 4 856
1967 41 273 5 209
1968 40 251 5 416
1969 40 910 5 895
1970 40 730 6 044
1971 37 925 7 175
1972 35 467 8 254
1973 34 883 8 831
1974 34 533 10 019
1975 31 547 9 358
1976 32 004 10 125
1977 30 966 10 107
1978 29 760 10 369
1979 29 277 10 191
1980 29 388 9 464
1981 30 100 9 497
1982 30 459 9 705
1983 29 474 9 770
1984 28 550 9 652
1985 25 751 9 064
1986 25 820 9 742
1987 26 259 10 110
1988 25 933 12 146
1989 24 569 14 365
1990 24 997 13 127
1991 24 732 12 820
1992 23 560 12 949
1993 24 660 12 753
1994 24 898 13 751
1995 23 737 14 025
1996 24 464 13 795
1997 23 444 13 507
1998 24 023 13 848
1999 24 271 14 030
2000 26 150 13 913
2001 24 830 13 568
2002 26 969 13 336
2003 25 815 13 475
2004 29 342 13 234
2005 29 283 13 383
2006 28 236 13 255
2007 29 497 13 224
2008 31 014 13 471
2009 29 836 13 527
2010 29 952 13 619
2011 28 408 13 469
2012 28 878 13 040

Avioerojen yleistyminen

Uuden lain myötä avioerot  yleistyi-
vät etenkin kaupunkien työväestön 
ja ylemmän keskiluokan keskuudes-
sa.  Kaupunkilaisnaiset alkoivat käy-
dä ansiotyössä ja saivat taloudellista 
itsenäisyyttä ja pystyivät tulemaan 
toimeen eron jälkeen. Maaseudulla 
avioerot olivat harvinaisempia, sillä 
työ- ja kotielämä liittyivät kiinteästi 
toisiinsa eivätkä maalaisnaiset näin 
ollen pystyneet elättämään itseään 
ja lapsiaan avioeron jälkeen. Maa-
seudulla myös sosiaalinen kontrolli 
ja uskonnollisuus oli tiukempaa. Toi-
saalta avioeroperusteet muuttuivat.  
Myös yhteiskunnalliset muutokset, 
kuten sosiaaliturvajärjestelmän ke-
hittyminen, vaikuttivat huonos-
ti toimivien avioliittojen purkami-
seen. Yhä useammin avioliitot sol-
mittiin tunneperäisistä syistä ja jos 
liitto ei toiminutkaan ja oli kovin eri-
purainen haettiin avioeroa, vaikka 
puoliso ei olisikaan tehnyt aviori-
kosta tai hylännyt puolisoaan.  

Huomattava lisäys avioerojen 
määrään tuli sotien aikana. Toinen 
voimakas kasvu tapahtui 1960-lu-
vulla ja vuodesta 1974 avioerojen 
määrä vakiintui noin 10  000:een 
vuodessa. Avioerosäännöksiä muu-
tettiin uudestaan vuonna 1988 ja 
avioerojen määrä lisääntyi vuosit-
tain noin 13 500:lla. Jos avioerojen 
määrän kehitys jatkuu samanlaise-
na, puolet solmituista avioliitoista 
ennustetaan päättyvän avioeroon.

Tilastokeskuksen mukaan Suo-
messa on tänä päivänä 120 000 yh-
den vanhemman perhettä, joissa 
on 184 000 lasta.  Joka kolmannen 
suomalaislapsen arvellaan viettä-
vän ainakin osan lapsuudestaan 
yhden vanhemman perheessä.   
Valtaosa yksinhuoltajista on äite-
jä, 87 % ja noin 13 % on isiä.  Yksin-
huoltajaperheiden määrä on kas-
vanut 1950-luvulta lähtien.   Les-
kien osuus on laskenut ja vastaa-
vasti eronneiden noussut.  

Uskontojen 
näkemys avioerosta

Juutalaisuudessa avioero oli mah-
dollista kirjoittamalla niin sanottu 
erokirje. Jeesuksen aikana juutalai-
set kävivät kiivasta väittelyä avio-
eron perusteista. Hyväksyttäväksi 
syyksi kelpasi melkein mikä tahan-

sa, yleisin syy kuitenkin oli seksuaa-
linen epäsovinnaisuus. Hyväksyttä-
vä syy oli tärkeä nimenomaan mie-
hille, sillä se ei ollut heille vain pe-
ruste uudelleen avioitumista var-
ten, vaan myös taloudellinen ky-
symys, sillä hyväksyttävästä syystä 
erotetulle vaimolle ei tarvinnut pa-
lauttaa myötäjäisrahoja. 

Vuonna 53-54 jKr kirjoittamas-
saan ensimmäisessä kirjeessään ko-
rinttilaisille Paavali kertoo kattavas-
ti kristillisestä näkemyksestään avio-
erosta ja uudelleen avioitumisesta. 
Kirjeensä 1-2 jakeissa Paavali ilmai-
seen naimattomuuden avioliittoa 
paremmaksi vaihtoehdoksi, hän ei 
kuitenkaan kiellä avioliittoa. Vaikka 
Raamatun ihanteena on elinikäinen 
avioliitto, Paavali salli avioeron kris-
tittyjen ei-uskoville puolisoille. Kris-
tillisissä kirkoissa avioeroa on pidet-
ty mahdollisena erityisesti silloin, 
kun on ollut kyse uskotto muudesta 
tai puolison hylkäämisestä.

Tänä päivänä kirkko ei pidä avio-
eroa syntinä. 

Avioero islamissa

Vaikka avioeroa pidetään islamissa 
inhottavana ja moraalisesti pahek-
suttavana asiana, se on kuitenkin sal-
littu. Avioero ei myöskään ole yksin-
kertainen asia, vaan se on monisäi-
keinen prosessi. Islamissa on tarkat 
määräykset siitä, kuinka avioero teh-
dään. Aviomiehellä on oikeus avio-
eroon ja nainen voi hakea avioeroa 
vain erikoistapauksissa tai jos avio-
ero-oikeus on laitettu ehtona avio-
liittosopimukseen. Avioeroa ja siihen 
liittyviä asioita mainitaan Koraanissa: 

’Kun olette eronneet vaimos-
tanne, ja hänen määräaikansa on 
tullut täyteen, pitäkää hänet joko 
sovussa tai päästäkää menemään 
sovussa. Älkää pitäkö häntä väkisin 
loukataksenne häntä, joka näin te-
kee, tekee vääryyttä...’( 2:231)

’Eronneen vaimon tulee saada 
kohtuullinen elatus, se on hurskai-
den velvollisuus.’ (2:241)

’Erotettu vaimo odottakoon kol-
men kuukautiskauden ajan...’(2:228)

’Antakaan erotettavan vaimon-
ne elää teidän varakkuutenne mu-
kaan älkääkä ahdistako häntä teh-
däksenne hänen elämänsä tuka-
laksi. Jos hän on raskaana, anta-
kaa hänelle omaisuuttanne, kun-
nes hän on synnyttänyt...’(65:6) n
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P
rofeetta Muhammed ( siunaukset 
hänelle ja hänen perheelleen) sa-
noi: ’Jotkut ihmiset ovat moskei-
jan pilarit. Heidän kanssaaan istu-
vat enkelit. Jos nämä ovat poissa, 
enkelit etsivät heitä. Jos näillä ih-
misillä on sairautta, enkelit käyvät 
heidän luonaan. Jos näillä ihmisil-

lä on jokin asia hoitamatta, enkelit auttavat heitä 
sen hoitamisessa.

Moskeijassa on kuitenkin parasta tehdä tietty-
jä rituaaleja ja harjoittaa jumalanpalvelusta. Paras 
niistä on sujud, kumartuminen Jumalan edessä. 
Sujudissa ihminen on kaikkein lähimpänä Juma-
laa. Sujudin aikana on joitain asioita, joita kannat-
taa sanoa Allahille. Mikä olisi se sana tai lause, jo-
ka kannatta sanoa sujudin aikana?

Imaami Ali (rauha hänelle) on sanonut: ’Kaikista 
puheista Allah rakastaa eniten, kun Häntä palvele-
va sanoo Allahille sujudissa kolme kertaa: ’Olen ol-
lut mielivaltainen itselleni..’’

Kaikki Jumalan palvelemisen rituaalit voidaan 
toteuttaa kolmella tavalla. Ne ovat tietty liike, tiet-
ty paikka ja tietty aika. Sujud on kaikista paras 
palvonta teko, jonka Jumalan palvelija voi tehdä. 
Moskeija on paras paikka, jossa sujudin voi teh-
dä. Paras aika sujudin tekemiseen on yö. Pysymi-
nen hereillä öisin Jumalaa palvoen on parasta pal-
vonnan aikaa. Yöllisen jumalanpalveluksen voi to-
teuttaa ympäri vuoden eikä siihen ole rajoituk-
sia. Mutta eritoten paastokuukausi, Ramadan, on 
parasta aikaa öiseen valvomiseen Jumalan palve-
luksessa. Monet perimätiedot ovat kehottaneet 
uskovia viettämään yön valvoen ja Jumalaa pal-
voen siitä saatavan suunnattoman suuren palk-
kion johdosta. 

Tässä Salamin viisaudessa saatiin selville, mi-
kä on parasta Jumalan palvontaa, missä on paras 
paikka sen suorittamiselle sekä mikä on paras lau-
se palvonnan suorittamiselle. Väitteet perustuivat 
profeetan ja uskovaisten ruhtinaan perimätietoon, 
haditheihin. n

S
alam

in
 viisau

det

Koonnut: H. Al-Hello
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Ravintola 
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“Eivätkö he pohdi Koraania vai 
ovatko sydämet lukittuja?” 

(Muhammad: 24)

 K
oraan

ista poim
ittu

a

J
umala on luonut ihmisen 
ja asettanut tämän sieluun 
kyvyn erottaa oikean vää-
rästä. Ken tahansa, joka lä-
hestyy Koraania ja pohdis-
kelee avoimmella ja puh-
taalla sydämellä sen jakei-
ta, tulee huomaamaan to-

tuuden valon, mikä ilmenee selkeäs-
ti sen viestistä. Ihmisen sielu tuntee 
oman kuolemattomuutensa, Jumalan 
läheisyyden ja Hänen ykseyden ja val-
lan. Ihmisen sydän hakeutuu kohti hy-
vyyttä ja janoaa tätä. Se kammoksuu 
pahuutta ja vääryyttä. Siispä, kuinka 
puhdas sydän voisi paheksua islamia 
ja Jumalan viestiä. Viestiä, joka kutsuu 
häntä kohti hyvyyttä, oikeudenmukai-
suutta ja yhden Jumalan palvontaa? 
Totuus on, että viestissä ei ole mitään 
vikaa, vika löytyy vastaanottavasta sy-
dämestä. n
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Profeetta Muhammed (s)
– piirteet ja luonne

Kääntänyt: 
Abbas Bahmanpour

A
llamah Tabata-
ba’i on koon-
nut kirjaansa 
Sunan al-Na-
bi kuvauksia 
Profeetta Mu-
h a m m e d i n 
(s) luontees-

ta ja käytöksestä. Kirja on hiljat-
tain käännetty englannin kielelle. 
Seuraavan kirjasta poimitun peri-
mätiedon ovat maininneet myös 
tunnetut perimätiedon välittä-
jät Ibn Shahr Ashub teoksessaan 
al-Manaqib, Tirmidhi teoksessaan 
al-Shama’il, Tabari teoksessaan 
Ta’rikh, Zamakhshar teoksessaan 
al-Fa’iq kuin myös Fattal teokses-
saan al-Raudha.

Hän oli kunnioitettu ihmisten 
silmissä ja rakas heidän sydämis-
sään. Hänen kasvonsa loistivat 
kuin täysikuu, kirkaat ja vaaleat ja 
myös hieman punertavat. Hän ei 
ollut liian laiha, eikä ylipainoinen. 
Hänellä oli valkea otsa ja miellyt-
tävät kasvot. Hänen silmänsä val-
kuaiset olivat erittäin valkoiset ja 
pupillit hyvin mustat. Hänen sil-
mäluomiensa reunat olivat tum-
mat ja hänellä oli pitkät ja ohuet 
kulmakarvat. Hänen päänsä oli 
kohtuullisen kookas ja sopusuh-
tainen ja hän oli sopivan pitui-
nen.

Hänen otsansa oli leveä ja ne-
nän silta hieman kohonnut. Hä-
nen silmiensä valkuaisissa pystyi 
havaitsemaan hieman punaista. 
Hänen kulmakarvansa olivat yh-
distyneet ja hänellä oli pehmeät 
ja vaaleat posket, pitkät ja leveät 
käsivarret, leveät ja kookkaat har-
tiat, vahvat kädet ja kohtuullisen 
suuret jalat.

Hänen rintansa oli karvaton 
ja jalkapohjat keskeltä kaarevat. 
Hänen selkärankansa lähellä nä-

kyi juovia. Hänellä oli pitkät rip-
set, tuuhea parta ja viikset, mus-
tat ja valkoiset hiukset, täydelli-
sesti muotoutunut suu ja nenä, 
hienot valkeat ja selkeästi erot-
tuneet hampaat, ohuet hiukset 
ja hänellä oli rintansa keskiosas-
ta napaan hienoja karvoja. Hä-
nellä oli sopusuhtainen ruumiin-
rakenne. Hänen vatsansa oli hä-
nen rintansa tasolla ja hänellä oli 
leveä rintakehä. Hänen kaulansa 
oli kaunis kuin täydellistä hopeaa.

Saduq kertoo kirjassaan Ma’ani 
al-Akhbar Imam Hasanin (rh) pyy-
täneen Hind Abi Halahia kuvaile-
maan hänelle Profeettaa (s):

Profeetta (s) oli kunnioitettu ja 
rakastettu. Hänen kasvonsa loisti-
vat kuin täysikuu. Kun hän käveli 
hän nosti jalkansa maasta ja no-
jasi eteenpäin ottaen pehmeitä 
askelia. Hän käveli reipaasti aivan, 
kuten olisi mennyt alamäkeä. 
Kun hän kääntyi jotakuta kohti, 
hän kääntyi koko ruumiillaan (ei-
kä vain kääntänyt päätään). Hä-
nen katseensa oli luotu alas, kat-
soen maata kauemmin kuin tai-
vasta. Hän katsoi ympärilleen ly-
hyillä katseilla. Hän oli ensimmäi-
nen tervehtimässä kenet tahan-
sa hän tapasi.

Hind pyysi edelleen kuvaile-
maan hänen puhettaan:

Hän oli alati alakuloinen, syväs-
sä ajatuksessa eikä koskaan ren-
tona. Hän oli hiljaa pitkiä aikavä-
lejä. Hän ei koskaan puhunut tar-
peettomasti. Hän aloitti ja lopetti 
sanansa kaunopuheisesti. Hänen 
keskustelunsa oli aiheellista ja yti-
mekästä ilman turhuutta, mutta 
siitä ei puuttunut tarpeellisia yk-
sityiskohtia myöskään. Hän puhui 
kohteliaasti eikä koskaan töykeäs-
ti tai karkeasti. Hän piti pieniäkin 
siunauksia suurina, eikä koskaan 

valittanut niistä. Hän ei kuiten-
kaan arvostellut tai ylistänyt, mi-
tä maistoi.

Maailma ja sen pettymykset 
eivät koskaan tehneet häntä vi-
haiseksi. Kuitenkin jos jonkun oi-
keudet anastettiin hän suuttui si-
ten, ettei kukaan voinnut häntä 
tunnistaa, eikä häntä estänyt mi-
kään auttamasta tätä. Kun hän 
osoitti jotakin kohti, teki hän niin 
koko kädellään ja yllättyessään 
hän käänsi kämmenensä ylös. 
Puhuessaan hänellä oli tapana 
pitää kiinni käsistään ja taputtaa 
vasemman peukalonsa taka-osaa 
oikealla kämmenellään. Suuttu-
essaan hän käänsi kasvonsa pois-
päin ja ärsyyntyessään hän katsoi 
alaspäin. Nauraessaan hänellä oli 
suuri hymy ja hänen hampaansa 
välkkyivät kuin jäärakeet. 

Imam Husain (rh) kysyi isäl-
tään, Ali ibn Abi Talebilta (rh), Pro-
feetan (s) käytöksestä kotona: 

Kotona Profeetta jakoi aikan-
sa kolmeen osaan: osa Jumalal-
le, osa perheelle ja osa itselleen. 
Osan, joka oli hänelle itselleen 
hän jakoi itsensä ja ihmisten kes-
ken, pitäen oman osansa tästä 
taas erityisten ystäviensä kanssa 
olemiseen ja toisen osan yleisel-
le kansalle, eikä tästä jäänyt mi-
tään hänelle itselleen. Siitä ajasta, 
joka oli yleisille tapaamisille hä-
nen tapansa oli suosia merkittä-
viä henkilöitä, jotka hän luokitte-
li heidän uskonnollisuutensa mu-
kaan. Heistä osalla oli tarve, joilla-
kin kaksi, joillakin enemmän, näi-
tä hän auttoi siinä määrin mikä oli 
heille hyväksi. Hän kysyi heiltä yh-
teisöä ja sen tarpeita koskien ja 
tapasi sanoa: ’Paikalla olevien tu-
lisi ilmoittaa poissaoleville. Kerto-
kaa minulle myös heidän tarpeis-
ta, jotka eivät itse kykene minulle 
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niistä ilmoittamaan. To-
tisesti, hän joka ilmoit-
taa päätösvallassa ole-
valle sellaisen tarpeesta, 
joka ei itse kykene täs-
tä ilmoittamaan, Juma-
la tekee hänen askeleen-
sa vakaaksi Tuomionpäi-
vänä.’ Muusta kuin tästä 
ei hänen luonaan saan-
nut keskustella, eikä hän 
hyväksynyt keneltäkään 
mitään muuta kuin tätä. 
He tulivat oppimaan, ei-
vätkä erkaantuneet, kun-
nes saivat sitä ja lähtivät 
sieltä muita opastamaan.

Kuinka hän 
käyttäytyi kodin 
ulkopuolella

Profeetta (s) oli hiljaa, 
paitsi silloin kun hänellä 
oli asiaa. Hän oli mukava 
ihmisiä kohtaan eikä teh-
nyt mitään ajaakseen hei-
tä pois. Hän kunnioitti jo-
kaisen yhteisön kunniak-
kaita henkilöitä ja asetti 
heidät johtaviin asemiin 
omissa yhteisöissään. Hän 
oli varovainen ihmisten keskuudessa ja 
huolellinen, ettei koskaan olisi töykeä tai 
kääntyisi pois äreänä. Hän kysyi toverei-
densa voinnista ja kysyi ihmisiltä heille 
tärkeiden ihmisten voinnista. Hän kehui 
hyviä tekoja ja kehotti niihin ja tuomitsi 
ja arvosteli pahoja. Hän oli järkkymättö-
mästi maltillinen tavoissaan. Hän ei kos-
kaan ollut välinpitämätön ihmisiä koh-
taan peläten heidän harhaantumista oi-
kealta tieltä. Hän ei koskaan hyväksynyt 
vähempää kuin totuutta eikä ylittänyt si-
tä. Hänen lähellään olevat olivat parhai-
ta ihmisiä. Heistä parhaat olivat hänen 
mielestään he, jotka antoivat enemmän 
neuvoja ja ohjausta muslimeille ja kaikis-

ta kunniakkaimmat olivat he, jotka olivat 
avuliaita ja välittivät.

Kuinka hän tapasi istua

Hän ei istunut tai seissyt, ilman että oli-
si muistanut Jumalaa. Hän ei koskaan 
varannut itselleen tiettyä istumapaik-
kaa ja kielsi muita myös tekemästä niin. 
Kun hän saapui kokoontumiseen, hän is-
tui mihin tahansa vapaana olevaan paik-
kaan ja kehotti muita samaan. Hän salli 
kaikille seurassaan istuville mahdollisuu-
den puhua ilman, että suosisi yhtä ylit-
se toisten. Kun joku tuli istumaan hänen 
luokseen, hän pysyi istuuntuneena kun-

nes tämä lähti hänen luotaan. Jos joku 
pyysi häneltä jotakin, hän antoi juuri sen 
mitä tämä pyysikin ja jos hänellä ei ollut 
antaa sitä, hän tarjosi sen sijaan kaunii-
ta sanoja. Ihmiset olivat niin tyytyväisiä 
häneen, että hänestä tuli heille kuin isä 
ja hän kohteli heitä kaikkia tasa-arvoises-
ti. Hänen kokoontumisensa olivat koh-
teliaisuuden, suvaitsevaisuuden, rehel-
lisyyden ja luottamuksen merkitsemiä. 
Kukaan ei korottanut ääntään niissä ei-
kä moittinut toisia. Kenenkään virheitä 
ei mainittu kokoontumisien ulkopuolella. 
Kokoontumisissa läsnäolevat olivat koh-
teliaita toinen toistansa kohtaan ja löy-
sivät yhteyden hurskaudesta. He olivat 
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nöyriä ja kunnioittavia vanhempia 
kohtaan, armeliaita nuoremmille, 
anteliaita tarpeessa oleville ja vas-
taanottavia vieraille.

Kuinka hän käyttäytyi 
seuraajiensa kanssa

Hän oli aina hyväntuulinen, lep-
poisa, helposti lähestyttävä ja 
kohtelias. Hän ei koskaan ollut töy-
keä tai tyly. Hän ei koskaan nau-
ranut kovaan ääneen tai puhunut 
karkeasti tai rivosti, eikä etsinyt 
vikoja muista eikä imarrellut ke-
tään. Hän piti kolme asiaa loitolla 
itsestään: riitelyn, puheliaisuuden 
ja puhumisen asioista, jotka eivät 
olleet tarpeellisia. Hän myös vältti 
kolmea asiaa ihmisiin liittyen: hän 
ei koskaan moittinut, kritisoinnut 
tai etsinyt vikoja toisista. Hän ei 
sanonut mitään mistä ei olisi toi-
vonnut saavansa Jumalalta palk-

kiota. Kun hän puhui, olivat kuun-
telijat lumottuja ja täysin hiljaa, ai-
van kuin heidän päidensä päällä 
olisi istunut lintuja. Kun hän oli hil-
jaa he puhuivat, mutta eivät kos-
kaan väitelleet hänen edessään; 
kun yksi puhui, muut kuuntelivat, 
kunnes hän lopetti ja he puhui-
vat vuorotellen. Hän nauroi kun 
he nauroivat ja ilahtui kun he ilah-
tuivat. Jos ulkopuolinen käyttäy-
tyi töykeästi häntä kohtaan, hän 
vastasi tälle kohteliaasti, vaikka hä-
nen kumppaninsa olisivatkin pro-
testoineet. Hän tapasi sanoa: ’Jos 
näet jonkun avun tarpeessa, au-
ta häntä.’ Hän ei hyväksynnyt ke-
huja keneltäkään, joka ei ollut ai-
dosti muslimi. Hän ei koskaan kes-
keyttänyt kenenkään puhetta, el-
lei tämä ylittänyt rajoja. Tässä ta-
pauksessa hän keskeytti pyytä-
mällä häntä lopettamaan tai nou-
si seisomaan.

Profeetan (s) hiljaisuus 

Hänen hiljaisuutensa perustui nel-
jään asiaan: kärsivällisyyteen, va-
rovaisuuteen, mietteliäisyyteen ja 
huomaavaisuuteen. Hänen huo-
maavaisuutensa tarkoitti sitä, et-
tä hän huomioi ja kuunteli kaikkia 
tasavertoisesti. Hänen mietti, mikä 
on pysyvää ja mikä on väliaikais-
ta. Hänellä oli täydellinen tasapai-
no kärsivällisyyttä ja itsehillintää. 
Mikään ei raivostuttanut häntä. 
Hän oli varovainen neljässä asias-
sa: tehdessään jotain hyvää, jot-
ta muut ottaisivat hänestä mallia, 
kieltäytyessään jostain pahasta, 
jotta muutkin jättäisivät sen, pon-
nistuksissaan tehdä parhaat pää-
tökset yhteisönsä kehittämiseksi 
sekä tehdessään sen, mistä seu-
raisi hyvää niin tässä kuin seuraa-
vassa maailmassa.  n
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taustalla profeetan Moskeija Medinassa ja edessä arabialaisella kalligrafilla teksti ’MuhaMMed, juMalan lähettiläs’.
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Maailman suurin 
saarivaltio löytyy 
Kaakkois-Aasias-
ta. Tämä saarival-
tio koostuu 17 508 

saaresta ja sen nimi on Indonesian 
tasavalta. Indonesia on demo-
kraattinen tasavalta, jossa  kansa 
valitsee vaalien avulla presidentin 
ja hänen johtamansa parlamen-
tin. Linnuntietä pitkin Helsingistä 
Indonesiaan on 10 042 kilometriä. 
Sen suurimmat saaret ovat Su-
matra, Jaava ja Sulawesi. 

Indonesiassa asuu yli 234 mil-
joonaa ihmistä ja on näin ollen se 
on maailman viidenneksi suurin 
muslimienemmistöinen valtio ja 
samalla 15. suurin valtio. Indone-
sian pääkaupunki on Jakarta. 

Indonesian nimi on johdettu 
latinan indus-sanasta. Indus, jo-

ka tarkoittaa Intiaa ja nesos, jo-
ka on kreikkaa ja tarkoittaa saar-
ta.Vasta 1900-luvulta lähtien nimi 
Indonesia otettiin käyttöön, kun 
yliopistopiireissä Alankomaiden 
ulkopuolella alettiin käyttää yhä 
enemmän nimeä Indonesia. Sa-
malla myös indonesialaiset na-
tionalistiryhmät ottivat Indone-
sia-nimen käyttöön. Aikaisem-
min Indonesiasta puhuttiin ni-
millä Malaijien saaristo, Alanko-
maiden Itä-Intia, Indië,  Itä  ja jo-
pa Insulinde. 

Historia

Indonesian historiaan ovat vaikut-
taneet suurvallat, jotka ovat havi-
telleet maan luonnonrikkauksia. 
Indonesian saaristo oli merkittävä 
alue 600-luvulta lähtien kaupal-

le, jolloin silloinen Srivijaya-kunin-
gaskunta muodosti kauppayhtey-
det niin Kiinaan kuin Intiaan. Juu-
ri Intian avustuksella hindulaiset 
ja buddhalaiset kuningaskunnat 
kukoistivat alueella. Islam saapui 
Indonesiaan muslimikauppiaden 
mukana. Vanhimmat todisteet Is-
lamiin kääntyneistä on 1200-luvul-
ta Pohjois-Sumatralta. Sen jälkeen  
muut Indonesian alueet ottivat is-
lamin vastaan asteittain. 1500-lu-
vun loppuun mennessä islamista 
tuli niin Jaavan kuin Sumatrankin 
hallitsivin uskonto. 

Koska Indonesia koostuu yli 
17 000 saaresta, elää tällä alueella 
etniseltä ja kieleltään, että uskon-
noltaankin eroavia ryhmiä. Näistä 
alueen saarista ja ihmisistä suu-
rin osa on jaavalaisia, he ovat suu-
rin ja poliittisesti hallitsevin ryh-
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Indonesia
Arttu Puukko

 balin saarella ubudissa on vehMaita riisiviljelMiä.  
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mä. Pääkaupunki löytyy Jaavas-
ta, joka on saarivaltakunnan kes-
kussaari. 

Indonesialaiset ovat saaneet 
yhteisen identiteetin niin kansal-
lisen kielen, kuin myös muslimie-
nemmistöisen väestön ja siirto-
maavallan, sekä sitä vastaan käy-
dyn kamppailun kautta. Indo-
nesian kansallinen tunnuslause 
”Bhinneka tunggal ika” tarkoittaa-
kin ”erilaisuudessaan yhtenäinen”, 
kirjaimellisesti ”monta, silti yksi”.

Luonnnosta

Indonesia sijaitsee Tyynenmeren, 
Eauraasian ja Australian manner-
laattojen reunoilla. Sen takia maan 
ilmasto on trooppista ja se kuuluu 
tulivuorivyöhykkeeseen. Sijain-
ti mannerlaattojen reunamilla on 
synnyttänyt maahan lukuisia tuli-
vuoria ja aiheuttaa useita maan-
järistyksia alueella. Indonesias-
ta löytyykin ainakin 150 aktiivista 
tulivuorta. Kuuluisan tuhoisia tu-
livuoria ovat Krakatau ja Tambora. 

Koska Indonesiassa on troop-
pinen ilmasto, on siellä selväs-
ti erotettavissa niin kuiva kausi 
kuin myös monsuunin aiheutta-
ma sadekausi. Indonesiassa on 15 
uhanalaista eläinlajia, joihin kuu-
luu muun muassa sumatranoran-
ki. Lisäksi Kansainvälinen luon-
nonsuojeluliitto on määritellyt 
140 nisäkäslajia vaarantuneiksi. 
Eläinlajien lisäksi Indonesiassa on 
UNESCOn  maailmanperintöluet-
teloon kuuluvat maailman suu-

rin buddhalainen temppeli,  Bo-
robudur, joka sijaitsee Jaavalla ja 
Indonesian suurin hindutemppe-
li, Prambanan.

Valtionmuoto ja hallinto

Indonesian presidentti  on maan 
valtion päämies ja armeijan yli-
päällikkö. Hän johtaa maan sisä- 
ja ulkopolitiikkaa. Presidentti ni-
mittää ministerineuvoston, jonka 
jäsenten ei tarvitse olla vaaleilla 
valittuja. Vuoden 2004 presiden-
tinvaaleissa kansa valitsi presiden-
tin ja varapresidentin ensimmäis-
tä kertaa suoralla kansanäänes-
tyksellä. Presidentti voi olla viras-
sa enintään kaksi peräkkäistä viisi-
vuotiskautta.

Indonesiassa ei ole parla-
menttia, vaan siellä  korkein kan-
sanedustajisto on  Neuvoa-anta-
va kansankokous  (MPR). Tämän 
tehtävä on perustuslain tukemi-
nen ja  muuttaminen, presiden-
tin nostaminen valtaan ja valtion 
politiikan laajojen suuntaviivojen 
määrittely. 

MPR jakantuu kahteen huo-
neeseen, jotka ovat kansanedus-
tusneuvosto  (DPR), jossa on 550 
jäsentä ja alueellisten edustajien 
neuvosto (DPD), jossa on 168 jä-
sentä. DPR:n tehtävä on lainsää-
dännön hyväksyntä ja toimeen-
panovallan valvonta.  Molempiin 
valitaan edustajat viideksi vuo-
deksi kerrallaan. 

(Mahkamah Agung on  Indo-
nesian korkein oikeus. Tämä koos-

tuu henkilöistä, jotka ovat parla-
mentin ehdokaslistalla ja joista 
presidentti sitten valitsee oikeu-
den jäsenet. Korkeimman oikeu-
den alapuolelta löytyy  neliosai-
nen oikeusjärjestelmä, jossa on 
yleisiä, uskonnolisia, sotilaallisia ja 
hallinnollisia oikeusistuimia. )

(Indonesiassa on hallinnolli-
sesti katsoen 33 provinssia, jois-
ta kolmella on erikoisasema. Jo-
kainen provinssi pitää omaa po-
liittista hallintoa ja kuvernöö-
riä. Provinssit on jaettu hallinto-
alueisiin (kabupaten) ja kaupun-
keihin (kota), jotka jaetaan edel-
leen alapiirikuntiin (kecamatan) 
ja sen jälkeen kyläryhmiin (jo-
ko  desa  tai  kelurahan). Kylän tai 
kaupunginosan asioita hallinnoi 
vaaleilla valittu  lurah  tai  kepala 
desa (kyläpäällikkö). Nämä kolme 
erikoisasemassa olevaa provins-
sia ovat: Aceh, jolla on oikeus esi-
merkiksi luoda itsenäinen lakijär-
jestelmä ja Aceh käyttikin tätä oi-
keutta esimerkiksi vuonna 2003 
ottamalla käyttöönsä šarian  eli 
islamilaisen lain muodon. Toinen 
on Yogyakarta, jolle annettiin eri-
tyisalueen status tunnustuksena 
sen keskeisestä asemasta Indo-
nesian tasavaltalaisten kannatta-
misessa vallankumouksen aikana. 
Papua, joka tunnettiin ennen ni-
mellä Irian Jaya, sai autonomian 
vuonna 2001. Jakartalla puoles-
taan on erikoisasema maan pää-
kaupunkialueena.)

Moderni jakarta kohoaa korkealle ja kielii talouskasvusta ja vauraudesta.
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Itsenäisyyden symboli

Jakartassa sijaitsee Kaakkois-Aasian 
suurin moskeija. Moskeijan rakentami-
sen ideoi Indonesian ensimmäinen us-
konnollisten asiainministeri Wahid Ha-
syim, kun maa oli itsenäistynyt Holla-
nista vuonna 1949. Vasta neljä vuotta 
myöhemmin vuonna 1953 tehtiin pää-
tös moskeijan rakentamisesta. Moskei-
ja avattiin enimmäisen kerran perjantai-
na helmikuun 22. päivänä 1978. Moskei-
ja rakennettiin itsenäistymisen muistok-

si maan irtautuessa isäntämaastaan. Sik-
si myös moskeijan nimi on Istiqlal Mos-
que, tai  Masjid Istiqlal, (Itsenäisyyden 
Moskeija). ”Istiqlal” tulee arabiankielises-
tä sanasta itsenäisyys. Moskeijan paikaksi 
oli useita ehdotuksia ja Sukarno, joka oli 
puheenjohtajana moskeijan rakentami-
sesta vastuussa olevassa komiteassa, eh-
dotti, että moskeijan tulisi sijaita lähellä 
maan tärkeintä aukiota, Merdekan Palat-
sin tuntumassa. Tämä olisi sopusoinussa 
myös maan jaavalaisen perinteen kanssa, 
sillä Kraton (kuninkaan palatsi) ja Masjid 

Agung (suuri moskeija) tulisi sijaita Alun-
alun ( Jaavalaisen kaupungin pääaukion) 
ympärillä. Tämä taas tarkoitti, että mos-
keijan tulee sijaita Merdekan aukiolla. Su-
karno vaati, että moskeija tulee rakentaa 
Jakartan katedraalin sekä Immanuel-kir-
kon lähelle. Tämä tulisi symbolisoimaan 
uskonnollista harmoniaa ja suvaitsevai-
suutta. 

Rakentaminen alkaa

Moskeijan ulkomuodosta tehtiin arkki-
tehtuurikilpailu vuonna 1955 ja sen voit-
ti kristitty arkkitehti Frederich Silaban 
Pohjois-Sumatralta teemalla ”Ketuha-
nan” ( Jumaluus). Sukarno asetti pohja-
kiven elokuun 24. päivä 1961. Moskeijan 
rakentaminen kesti 17 vuotta, kunnes 
Presidentti Suharto avasi sen uskovaisil-
le vuonna 1978 uskovaisille. Moskeijalla 
mahtuu rukoilemaan 120 000 uskovaista. 

Moskeijalla on seitsemän porttia ja 
ne on nimetty Al-Asma-ul-Husna:n ( Ju-
malan 99 nimeä) mukaisesti. Seitsemän 
edustaa seitsemää taivasta islamin kos-
mologian mukaisesti. Wudhu-altaat, eli 
ennen rukousta tehtäävää rituaalipesua 
varten tarkoitetut altaat, löytyvät maan 
tasolta, kun taas rukoushalli ja pääpiha 
ovat ensimmäisessä kerroksessa. Mos-
keija koostuu kahdesta yhdessä olevas-
ta suorakulmiorakennelmasta, päära-
kenteesta ja pienemmästä toissijaises-
ta rakennelmasta. Pienempi rakenelma 
moskeijassa toimii porttina, rappusina 
ja rukousalueena. Alempi suorakulmai-
nen osa on katettu pallon muotoisel-
la kupolilla, jonka halkaisija on 45 met-
riä. Kupolin halkaisijan numero 45 sym-
boloi vuotta 1945, jolloin Indonesia ju-presidentti yudhoyonon kehityssuunnitelMa tähtää köyhyyden poistaMiseen. 



26

listautui itsenäiseksi. Moskeijan kupoli on päällys-
tetty ruostumattomalla teräksellä ja sen pintaan on 
kaiverettu puolikuu ja tähti symboloimaan islamia. 
Myös pienempi kupoli on päällystetty ruostumat-
tomalla teräksellä ja siihen on kaiverettu arabialai-
sin kalligrafein Allah. Pääkupolia kannattelee kaksi-
toista pyöreää pylvästä. Kaksitoista pylvästä edustaa 
Islamin Profeetan Muhammedin (rhhj) syntymää 12. 
Rabi ál-awwal kuussa. Rukoussalin ympärillä kiertää 
neljäkerroksinen suorakulmainen parveke.

Pääsali yhdessä neljän parvekkeen kanssa tuovat 
moskeijalle yhteensä viisi kerrosta. Viisi edustaa viit-
tä islamin uskon pilaria. Jokaiselle parvekkeelle pää-
see samoja rappusia pitkin, jotka löytyvät moskei-
jan nurkasta. Päärukoussalliin mentäessä eteishallin 
päällä on halkaisijaltaa 8 metrinen kupoli, joka sym-
boloi elokuuta, kuukautta jona Indonesia itsenäis-
tyi. Muuten moskeijan sisustus on hyvin yksinker-
tainen. Se on koristeltu vähäisillä ruostumattomasta 
teräksestä tehdyillä geometrisillä kuvioilla. Moskei-
jan pääseinän keskikohdalta löytyy niin mihrab, ru-
kousuunnan syvenneys, kuin saarnastuoli, minbar. 
Seinällä on myös suuri arabiankielellä tehty metal-
linen kalligrafi, jossa on oikealla puolella Allahin ni-
mi ja vasemalla puolella Muhammedin nimi ja näi-

den keskellä on kalligrafein kirjoitettu 14. jae Koraa-
nin suurasta Thaha. 

Päärakennus on suoraan yhteydessä ympäri pi-
haa meneviin kaarikäytäviin. Nämä kaarikäytävät 
myös yhdistävät päärakennuksen yhteen ainoaan 
minareettiin, joka on moskeijan eteläisessä kulmas-
sa. Tässä suhteessa Jakartan moskeija eroaa monis-
ta Lähi-Idän, Intian ja Turkin moskeijoista, joissa on 
useita minareetteja. Istiqlal moskeijassa on vain yksi 
minaretti symboloimassa Jumalan ykseyttä. 

Tällä minareetilla on pituuttaa 66,66 metriä, joka 
symboloi Koraanin 6 666 jaetta. Minareetin huipul-
la oleva teräksinen 30 metriä pitkä fiaali puolestaan 
symboloi Koraanin 30 osaa. Läheltä minareettia löy-
tyy myös toinen erikoisuus. Tämä on suuri bedug eli 
suuri puinen lehmännahasta päällystetty rumpu. In-
donesian muslimit käyttävät perinteisesti rumpua ru-
kouskutsun kera. Moskeijan lounaiskulmassa on puu-
tarha, jossa on suuri allas ja mahtava suihkulähde, jos-
ta syöksyy vettä jopa 45 metrin korkeudelle. Tämä 
suihkulähde on toiminassa vain ja ainoastaan perjan-
tai-rukouksen aikaan sekä islamilaisten pyhien kuten 
Eid ul-Fitrin ja Eid ul-Adhan aikana. Moskeijan itäisellä 
puolella koko moskeijan mukaisesti virtaa Ciliwung- 
joki. n
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M
uslimit löytävät ohjeita käyttäy-
tymiseen ja elämän eri tilantei-
siin Profeetta Muhammedin (s) 
perimätiedosta, jota on kertät-
ty useisiin eri teoksiin. Yksi tun-
nettu perimätiedon teos on 
Muhammad b. Ya’qub al-Ku-
laynin kirjoittama al-Kafi.

Sieltä löytyy kertomus siitä, kuinka Profeetta Mu-
hammed (s) seisoi rukouksessa kiittäen Jumalaa, vaik-
ka hän oli uupunut ja olisi ollut levon tarpeessa. Profee-
tan vaimo, Aisha, kysyikin häneltä: 

”Jumalan Lähettiläs, miksi sinä väsytät itsesi niin, vaik-
ka Jumala on antanut sinulle anteeksi tulevat ja entiset 
syntisi?”* Hän vastasi: ’Aisha, eikö minun tulisi näin ol-
len olla kiitollinen?” 

Jumalan Lähettiläs (s) rukoili niin kauan kunnes sei-
soi varpaittensa päällä väsymyksestä. Sitten Jumala lä-
hetti ilmestyksenä: ”Taa Haa. Emme lähettäneet sinulle 
Koraania, jotta vaivautuisit.” (Koraani 20:1-2)

Tämä oli Profeetta Muhammadin (s) esimerkillinen 
kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Mitä enemmän Jumala soi 
hänelle siunauksia, sitä enemmän hän muisti Jumalaa. 
Valitettavasti me yleensä toimimme päinvastoin, sil-
lä kun olemme tarpeessa muistamme Jumalaa, mut-
ta saatuamme mitä tahdoimme, unohdamme Hänet 
nopeasti.

”Kun he nousevat laivaan, kutsuvat he Jumalaa vil-
pittömässä uskossa. Sitten kun Hän pelastaa heidät ta-
kaisin maan pinnalle, kääntyvät he muiden puoleen.” 
(29:65)

*Viittaus on Koraanin jakeeseen 48:2

Kiitollisuus

Abbas Bahmanpour
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3-Star Raja Traders
Mannerheimintie 63, 00250 Helsinki Tiedustelut: Altaf Raja 0400 476 640

Itämaisten ruokien
maahantuonti,
tukku -ja vähittäismyynti

Mausteet
Riisit
Pavut
Ruokaöljyt
 
Ravintoloille, grilleille ja suurkeittiöille 
syväpaistoöljyä 15 l astia

• ei savua eikä pala
• riittoisa
• kestää korkeita kuumuuksia
• sopii myös salaattikastikkeisiin ja ruoalaittoon
• ilmainen kuljetus
• rapsiöljyä
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I
tä-Helsingin katukuva on tänä 
päivänä erikoinen näkymä. Itä-
keskuksen seudulta löytyy nel-
jä itämaista sekä kolme halal-liha 
kauppaa. Kiehtovia makuja So-
maliasta Pohjois-Afrikkaan ja Ira-
kista Iraniin, Itä-Helsingissä val-
litsee monikulttuurinen ilmapii-

ri. Kauppojen hyllystä löytyy taateleita 
Tunisiasta, granaattiomenoita Iranista, 
kurkkuja Turkista ja oliiveja Libanonista 
asti. Valikoima on laaja, kattava sekä kan-
tasuomalaiselle eksoottinen.

Suurin osa asiakkaista tulevat mais-
ta, joiden ruokatarvikkeet eivät löydy 
tavallisesta lähikaupasta. Kovassa kas-
vussa olevat itämaiset kaupat ovat pys-
tyneet saavuttamaan vahvan ja lojaa-
lin asiakaskunnan. Tämän lisäksi itämai-
set kaupat ovat herättäneet myös kan-
tasuomalaisten mielenkiinnon. Loma-
matkalla koettuja makuja halutaan ko-
keilla uudestaan. Esimerkiksi halal-liha-
kauppoista, jotka tarjoavat tuoretta li-
haa löytyy yhä enemmän kantasuoma-
laisia asiakkaita. n

Itämainen Itäkeskus
Teksti ja kuvat 

Madjid Bahmanpour

3-Star Raja Traders
Mannerheimintie 63, 00250 Helsinki
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I
tä-Helsingin katukuva on tänäpäivänä erikoi-
nen näkymä. Itäkeskuksen seudulta löytyy 
neljä itämaista sekä kolme  halal-liha kaup-
paa. Somaliasta Pohjois-Afrikkaan ja Irakista 
Iraniin, Itä-Helsingissä vallitsee monikulttuu-
rinen ilmapiiri. Kauppojen hyllystä löytyy taa-
teleita Tunisiasta, granaattiomenoita Iranista, 
kurkkuja Turkista ja oliiveja Libanonista asti. 

Valikoima on laaja, kattava sekä kantasuomalaisel-
le eksoottinen.

Suurin osa asiakkaista tulevat maista, joiden ruo-

katarvikkeet eivät löydy tavallisesta lähikaupasta. 
Kovassa kasvussa olevat itämaiset kaupat ovat pys-
tyneet saavuttamaan vahvan ja lojaalin asiakaskun-
nan. Tämän lisäksi  itämaiset kaupat ovat herättä-
neet myös kantasuomalaisten mielenkiinnon. Lo-
mamatkalla koettuja makuja halutaan kokeilla uu-
destaan. Esimerkiksi halal-lihakauppoista, jotka tar-
joavat tuoretta lihaa löytyy yhä enemmän kanta-
suomalaisia asiakkaita. 

Pizza- ja turkkilaisten ravintoloiden rinnalle 
Itä-Helsinkiin on avattu hiljattain uusi ravintola, jo-

ka tarjoaa iranilaista gourmet ruokaa. 
Naab-ravintolaa johtaa afganistanilai-
nen, mutta kokki taitaa olla iranilainen. 
Tyylikkäästi sisustetusta ravintolasta löy-
tyy a la carte -listan lisäksi myös seiso-
vapöytä. Naab tarjoaa eri kebab-aterioi-
den lisäksi monenlaisia patoja ja mauk-
kaita riisiruokia. Ravintolan erikoisuute-
na on tuore, paikalla leivottu herkullinen 
leipä. Koristeellinen samovaari porisee 
hiljalleen ja ruoan jälkeen voikin nauttia 
teetä perinteisistä estekan-laseista. 

Ravintola on pieni, mutta tunnelmal-
linen ja viihtyisä. Ruoka suussa sulavan 
herkullista. Kaiken kruunaa hyvä palvelu 
ja ystävällinen henkilökunta. Naabin ra-
vintolaelämystä suositellaan heille, jot-
ka kaipaavat erilaisia ruokakokemuksia 
ja haluavat tutustua paremmin itämai-
seen ruokakulttuuriin. n

Naab

Teksi ja kuvat 
Sara Bahmanpour
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V
anhalla Porvoon tiel-
lä näkyy perinteisiä 
suomalaisia maisemia 
metsineen ja peltoi-
neen. Merenrantakin 
pilkahtaa paikoittain. 
Sipoon Västskogissa, 
parikymmentä kilo-

metriä Mellunmäestä Porvooseen päin 
sijaitsee kaunis vanha kahvila. Kun kään-
nyt parkkipaikalle saavut upeaan puu-

tarhaan, jonka perällä olevassa kahvilas-
sa voi haistaa hirsitalon puisen tuoksun. 
Kahvilaan astuessasi vesi kihahtaa kie-
lelle nähdessäsi houkuttelevat uunituo-
reet makeat leivonnaiset ja erilaiset pii-
raat. Omistaja Johanna Petsola-Helin tar-
joaa sinulle hymyillen herkkuja ja kahvia.

Johanna osti paikan kaksi vuotta sit-
ten ja perusti perhe-yrityksen. Muun 
muassa isoisä hoitaa puutarhaa. Johan-
na esittelee ylpeästi paikkoja ja kertoo, 

että heillä on myös muutama mökki 
vuokrattavana, jos haluaa yöpyä. Tontin 
pihapiirissä on kaunis perinteinen sauna 
ja juhlasali tapahtumia tai kokoontumi-
sia varten. Kahvilan kupeessa on myös 
pieni sisustuspuoti Villa Nokkonen, jos-
ta voi löytää pientä kivaa lahjaksi tai ko-
tiinvietäväksi. Alueella on paljon ohikul-
kijoita ja kesäisin monet hevosratsasta-
jat pysähtyvät rentoutumaan ja otta-
maan palan purtavaa. Johanna kertoo, 
että suosituin ruoka on keitto ja monet 
myös nauttivat savusaunasta. Tämä on 
Suomea sen parhaimmillaan. n

N’avetta

Madjid Bahmanpour

Leipomo Kahvila N’avetta Oy
Katajakalliontie 2
01120 Västerskkog

www.leipomokahvilanavetta.fi

Avoinna joka päivä
ympäri vuoden
ma-pe 10-17
la-su 10-16

n’avettan sisustus henkii MaalaisroMantiikkaa ja rustiikkia.
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Kehitä 
vilpitön aikomus

Jotta Allah mieltyisi tekoihisi, tulisi aikomustesi ol-
la vilpittömät. Yritä etsiä ja luopua kaikista sellaisis-
ta tekijöistä, jotka estävät sinua palvelemasta Allahia 
aidosti. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi mielihyvän 
tunteminen asioista, joista Allah ei pidä, elämän vai-
keuksien ratkaiseminen elämän helppouden ja mu-
kavuudenhalun vuoksi, eikä sen tähden että sinul-
la olisi aikaa mietiskellä ja palvoa Allahia. Sielun puh-

distaminen tahroista ja vioista vaatii omien puuttei-
tesi tunnistamista.

Tee selvä 
suunnitelma

Elämänmatkaajalla tulisi olla selvä suunnitelma. Jos 
et tiedä matkasi alkua ja päämäärää, etkä ole selvil-
lä tien vaaroista ja mutkista, matkasi saataa viiväs-
tyä tai keskeytyä. Paholainen vaanii matkan varrel-
la estääkseen sinua kulkemasta oikealla tiellä ja saa-

Matkaeväät uskon   vahvistamiseen
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Matkaeväät uskon   vahvistamiseen
Kääntänyt: Paula Kemell

dakseen sinut kääntymään harhaan. Pa-
holainen vihastuu nähdessään sinun kul-
kevan Allahia kohti ja yrittää kaikin kei-
noin varastaa kaiken jo saavuttamasi ja 
estää sinua saavuttamasta mitään uutta. 
Kulkiessasi kohti Allahia yritä katsoa kohti 
hengellistä täydellisyyttä. Toki sinun tuli-
si pakata mukaasi oikeat matkatavarat ja 
eväät ennen matkalle lähtöäsi. Mieti tark-
kaan, mihin pysähdyt lepäämään ja ke-
net otat matkakumppaniksesi. Varo tien 

vaaroja ja ole varuillasi etteivät maantie-
rosvot varasta kaikkia ansioitasi.

Ole kärsivällinen

Pue kärsivällisyyden viitta yllesi, niin et 
luovuta etkä vaivu epätoivoon matkal-
lasi. Et saa korjata satoa, ennenkuin he-
delmät ovat kypsiä. Kiirehtivä matkaaja ei 
jaksa taivaltaa melskeisellä tiellä. Kärsiväl-
lisyys on uskolle sama kuin pää ruumiille. 

Hallitse matkasi

Arabiankielinen termi ‘howlawalah’ tar-
koittaa, että ei ole voimaa eikä valtaa 
muuta kuin Jumalalla, mutta tämä ei tar-
koita, etteikö matkaajan tulisi nähdä vai-
vaan edistyäkseen. Jumalan palvelijan 
tulisi tehdä kaikki tarpeelliset valmiste-
lut, jotka Kaikkivaltias Jumala arvioi. Kul-
kijan paras ystävä on Tuonpuoleisen Voi-
ma, joka ottaa kulkijaa kädestä, etenkin 
sen vilpittömän kulkijan kädestä, jolle us-
konto ei ole mielijohde. Silti, sinun ei tu-
lisi tuudittautua tuonpuoleisen voiman 
odottamiseen - se apu tulee yksinomaan 
Jumalalta, eikä kukaan tiedä tuleeko se 
ja milloin se tulee. Maanviljelijän tuli-
si turvautua veteen, joka hänellä jo on, 
sen sijaan että odottaa sadetta tulevaksi.  

Tasapainota uskosi

Kulkijan tulisi kaikissa toimissaan olla ta-
sapainoinen, myös uskonnon harjoitta-
misessa. Islamissa on säännöt sosiaali-
seen, henkilökohtaiseen ja fyysiseen elä-
mään sekä talouteen, tieteeseen ja käy-
tännön elämää koskeviin kysymyksiin. 
Sinun tulisi kehittää tasapaino elämää-
si. Ilman tasapainoa yksi puoli vahvistuu 
ja toinen heikkenee, joka johtaa ikävään 
epätasapainoon tai kohtuuttomuuteen.

Älä helli syntiä

Synnin - vaikka vain pienen sellaisen 
- tekeminen saa aikaan esteitä matkal-
la kohti Jumalaa. Kuinka voimme pääs-
tä lähemmäksi ketään, jonka käskyjä em-
me tarkoituksella tottele? Viisas sanon-

ta kuuluu:’ Älä katso kuinka pieni syntisi 
on, vaan katso kuinka mahtava on Hän, 
jota vastaan rikot!’ Myös perimätiedossa 
on ajattelemisen aihetta: ’Älä halveksi ke-
tään, sillä hän saataa olla Jumalan mies. 
Älä väheksy jumalanpalvontaa, sillä siinä 
saattaa olla Jumalan siunaus. Äläkä vä-
heksy syntiä, sillä siinä saattaa olla Juma-
lan viha. 

Tee Koraanista 
seuralaisesi

Elämän matkaajan tulisi ottaa Koraani 
matkakumppaniksi ja nauttia sen seu-
rasta. Koraani on Jumalan sana, joten 
kuinka voisitkaan rikkoa suhdettasi sii-
hen. Siinä lukee: ’Olemme antaneet teil-
le Kirjan, jossa kaikki on selitetty selväs-
ti.’ ja siihen on myös kirjoitettu, että sii-
nä on parannus kaikkiin sielun sairauk-
siin! Koraanin tieto avautuu hänelle, jo-
ka lukee sitä, vaikka hän ei olisi opiskel-
lut Koraanin tieteitä. Koraanilla on oma 
kauneutensa ja tyylinsä. Jotta hyötyisit 
Koraanin resitoinnista, lue sitä avoimel-
la sydämellä, kärsivällisyydellä ja tarkkaa-
vaisuudella. n 
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R
oomalainen ken-
rali Titus valloi-
ti Jerusalemin 
vuonna 70 ja sa-
malla päätti juu-
talaisten hallin-
non Palestiinas-
sa. Roomalaisten 

valloituksen myötä monet juuta-
laiset lähtivät kotimaastaan. Jotkut 
juutalaiset heimot vaelsivat Syy-
rian aavikon halki Arabian niemi-
maalle ja asettuivat asumaan Hi-
jaziin, joka sijaitsee nykyisen Sau-
di Arabian läntinen länsirannalla. 
Ajan kuluessa he rakensivat asuin-
sijojaan Medinaan ja muille paik-
kakunnille Medinan ja Syyrian vä-
lillä. Heidän tiedetään myös kään-
nyttäneen useita arabeja juutalai-
suuteen.

600-luvun alussa Medinassa eli 
silloisessa Yathribissa asui kolme 

juutalaisheimoa: Banu Qainu-
qa’a, Banu Nadhir ja Banu Qu-
rayza. Kaikki kolme heimoa oli-
vat rikkaita ja vaikutusvaltaisia ja 
sivistyneenpiä kuin arabi naa-
purinsa, joiden keskuudessa 
he elivät.  Medinan arabit sai-
vat elantonsa maataloudesta, 
kun taas juutalaiset olivat yrittäjiä 
tuotannossa ja  liike-elämässä. He 
kävivät kauppaa ympäri Arabiaa ja 
hallitsivat Medinan talouselämää. 
Keskinäisten taistelujensa köyh-
dyttämänä Medinan arabiheimot 
Aus ja Khazraj olivat jatkuvassa vel-
kakierteessä juutalaisille.

Medinan lisäksi juutalaisilla 
oli vankkoja asutuksia Khaibaris-
sa, Fadakissa ja Wadi-ul-Qurassa. 
Nämä olivat vehmaita alueita ja 
juutalaiset olivat alueen parhaita 
viljelijöitä.  

Profeetta Muhammed (s) tu-

li lähempään kanssakäymi-
seen Medinan juutalaisten kans-
sa muutettuaan sinne Mekas-
ta vuonna 622. Aluksi juutalaiset 
suhtautuivat häneen ystävällises-
ti ja  myös he allekirjoittivat niin 
sanotun Medinan sopimuksen, 
joka oli perusta ensimmäiselle is-
lamilaiselle valtiolle. Sopimuksen 
mukaan juutalaiset tunnustivat 
Profeetta Muhammedin (s) Me-
dinan johtajaksi ja lupautuivat tu-
kemaan häntä myös vaikeina ai-
koina ja puolustamaan kaupun-
kia vihollisen hyökätessä. 
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Medinan
juutalaiset

Paula Kemell

hijaz yhdistettiin saudi-arabiaa vuonna 1932 ja sijaitsee sen länsiranni-
kolla. hijazissa ovat islaMin pyhät kaupungit Mekka ja Medina.
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Ystävyys ei 
kuitenkaan kestänyt 

Kun medinalaiset arabit hyväksyivät isla-
min ja eritoten sen jälkeen kun Profeet-
ta Muhammed (s) asettui asumaan hei-
dän keskuuteensa, arabien elämäntyy-
li muuttui. Islamin myötä heidän elä-
mästään tuli kurinalaisempaa, he jättivät 
juomisen ja uhkapelit eivätkä enää vel-
kaantuneet ja ottaneet korkeakorkois-
ta lainaa juutalaisilta. Näin ollen juutalai-
set menettivät tulojaan ja heidän vank-
ka otteensa Median taloudessa alkoi hei-

kentyä. He alkoivat nähdä islamin uhka-
na omille taloudellisille eduilleen. Myös 
juutalaisten rabbien vastenmielisyys Pro-
feetta Muhammedia (s) kohtaan kasvoi 
sitä mukaan kuin heidän tulkintansa py-
histä kirjoituksista joutuivat ristiriitaan 
Koraanin kanssa. Lisäksi juutalaiset koki-
vat asemansa heikkenevän, kun alueen 
kaksi suurta arabiheimoa Aus ja Khazraj 
lopettivat keskinäiset vihollisuudet löy-
dettyään hengenheimolaisuuden isla-
min lipun alla.

Medinalaisten ja mekkalaisten välil-
lä käydyn Badrin taistelun jälkeen Ba-

nu Qainuqa’an ja Banu Nadhirin heimot 
lähtivät Medinasta ja asettuivat asu-
maan Khaibariin.

Medinaan jääneen Banu Qurayzan 
heimon olisi sopimuksen mukaan pitä-
nyt puolustaan kaupunkia ulkopuolis-
ten hyökätessä, mutta he eivät kuiten-
kaan tehneet niin vuonna 627, kun Me-
dina piiritettiin. 

Tämän seurauksena juutalaiset me-
nettivät johtavan sosiaalisen, taloudelli-
sen ja poliittisen asemansa Medinassa. n



36

A
listuminen on kirjaimel-
lisin tarkoitus sanalle ”is-
laam”, tähän liittyy myös 
tottelevaisuus (tasliim) 
ja rauha (salaam). Islam 
käsittää kaikkien Alla-
hin (Jumalan) Profeet-
ta Muhammedille (siu-

naus hänelle ja hänen perheelleen) ilmes-
tyksinä lähettämien opetusten ja ohjeiden 
noudattamista.

Koraani on Profeetta Muhammedille il-
mestynyt pyhä kirja. Se koostuu kappaleis-
ta, joita kutsutaan arabiaksi nimellä ’suura’. 
Suurat puolestaan koostuvat jakeista, joi-
ta kutsutaan arabaiaksi nimellä ’aaja’. Ko-
raanin viimeinen ilmestys oli Pöydän suu-
ran kolmas jae:

”Tänään olen tehnyt teidän uskontonne 
täydelliseksi ja saattanut armoni täydelli-
seksi ja valinnut islamin teidän uskonnok-
senne.”

S
an

oj
a

Islam = uskonto
Allah = Jumala
Muhammed = Jumalan profeetta
Koraani=pyhä kirja
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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


