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J 
oskus valtaväestö aiheuttaa 
omalla asennoitumisellaan 
ja toiminnallaan vähemmis-
töryhmän eristäytymisen. 
Toisaalta vähemmistö eris-
täytyy tahtomattaan yrittä-
essään vaalia omia arvojaan 
ja erilaisia perinteitään. Mus-

limien riski eristäytymiseen on suuri, 
koska he erottuvat helposti pukeu-
tumisen ja islamin kokonaisvaltaisen 
elämäntavan johdosta.

Muslimit saattavat tuntea itsensä 
haavoittuvaiseksi tai jopa uhatuksi 
etenkin mitä tulee lasten kasvatta-
miseen länsimaisessa yhteiskunnassa, 
jonka arvot poikkeavat niin paljon 
heidän omista arvoistaan. 

Sekä integraatiolla että eristäy-
tymisellä on omat hyvät ja huonot 
puolensa. Molemmat toimivat, mut-
ta eri tavoin. Ehkä se johtuu siitä, 
että on vaikeaa integroitua ja samal-
la pitää yllä omia arvojaan, ja näin 
eristäytymisestä tulee helpompi ta-
pa elää. Molemmilla tavoilla on sekä 
menestystarinoita että täysiä epäon-
nistumisia. Suomi on osoittautunut 
sekä epäluuloiseksi että avoimeksi 
näitä molempia lähestymismuotoja 
kohtaan. 

Hiljattain monen vuoden uuras-
tuksen jälkeen Opetushallituksen ja 
islamilaisen yhteisön yhteistyö poiki 
konkreettisia tekoja muslimien integ-
roitumisen edistämiseksi, sillä Ope-

tushallitus julkaisi islamin uskonnon 
oppikirjan muslimilasten peruskou-
luopetukseen. Rohkea askel Opetus-
hallitukselta on jo sinänsä kunnioitet-
tavaa. On ihailtavaa, että Opetuhal-
lituksen virkamiehissä riittää pontta 
tällaisen hankkeen tukemiseen aika-
na, jolloin tietyt tahot ajavat uskon-
non opetuksen lakkautamista kou-
luista kokonaan. Islamin opetuksen 
oppikirjan myötä Suomi on jälleen 
kerran todistanut olevansa euroop-
palaisen uskonnonvapauden edellä-
kävijä. Toivon, että myös muut minis-
teriöt ja valtion virastot ottavat oppia 
Opetushallituksen esimerkistä. 

Samalla myös suomalaiset musli-
mit osoittivat pystyvänsä yhteistyö-
hön ja tuottamaan oppimateriaalia, 
joka kattaa kaikkien muslimien nä-
kökannat samoissa kansissa. Tällai-
nen suomalaisten muslimien yhteen 
hiileen puhaltaminen on myös mai-
nitsemisen arvoista.  Nyt lapsemme 
voivat istua vieri vieressä ja oppia 
suvaitsevaisuutta omien vanhempi-
ensa esimerkistä. 

Mikään teos ei tietenkään ole täy-
dellinen eikä miellytä kaikkia, ja jotkut 
varmasti arvostelevat tätäkin kirjaa, 
mutta tärkeintä kuitenkin on, että tä-
mä oppikirja on julkaistu ja kirjasarja 
saa jatkoa niin, että myös muut luok-
katasot saavat omat islamin uskon-
non oppikirjat ja niihin tehtäväkirjat. 

Kunnia kirjan kirjoittamisesta kuu-

luu muslimisiskoille, joille olemme kii-
toksen velkaa. Sirkku Aboulfaouz, 
Mariam Rouhe, Hajar Sorsa, Ays-
hah Wallin ja etenkin kirjan koor-
dinaatori Suaad Onniselkä ovat 
tehneet hienoa työtä kirjoittaessaan 
kiehtovia tarinoita muslimilasten 
arjesta. Maisa Rajamäki on puo-
lestaan kuvittanut kirjan eläväksi ja 
kauniiksi. Muslimiveljien panostusta 
jäämme odottamaan seuraavissa kir-
joissa. 

Toivomme, että oppikirja saa an-
saitsemansa upean vastaanoton 
opettajien, koulujen, oppilaiden ja 
vanhempien keskuudessa, aivan ku-
ten kirjan tarinatkin kertovat suvait-
sevaisuudesta ja kiitollisuudesta. Suo-
koon Allah kaikille heille, jotka ottivat 
osaa tämän kirjan tekemiseen,  palk-
kioksi asuinpaikan Paratiisissa.

Madjid  Bahmanpour

Jumalan Nimeen, Armeliaan, Armahtavaisen
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Katolinen pappi James Chan-
nan johtaa Lahoressa domi-
nikaanien Rauhankeskusta. 
Hän on tunnettu uskonto-
dialogitoimija ja luennoitsi-

ja, joka konsultoi myös Pakistanin 
hallitusta. Channan on kansainväli-
sen uskontodialogijärjestön URI:n 
(United Religions Iniative) Pakistanin 
koordinaattori. James Channan vie-
raili Suomen Sosiaalifoorumissa vii-
me huhtikuussa.

Kultainen sääntö -palkinto 
meni tänä vuonna Pakistaniin

Pakistanin suurimaami maulana syed muhammad abdul khabirazad ovat tehneet esimerkillistä työt  uskontojen välisen ymmärryksen lisäämi-
seksi.

Vuoden 2011 Kultainen Sääntö- palkinto annettiin 
tänä vuonna pakistanilaiselle kristitty-muslimi -yh-
teistyölle. Palkinnon saavat dominikaani-isä James 
Channan ja suurimaami Maulana Syed Muham-
mad Abdul KhabirAzad. He ovat työskennelleet 
vuosia yhdessä uskonnollisen harmonian puolesta. 
Viime vuonna Kultainen Sääntö- palkinnon sai ta-
savallan presidentti Tarja Halonen.
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Suurimaami Maulana Abd-ul Kha-
bir Azad on hänkin kansainvälisesti 
tunnettu johtaja, joka tekee työtä 
uskontojenvälisen yhteistyön ja so-
vinnon puolesta. Hän on URI:n Glo-
baalin neuvoston jäsen, joka järjesti 
joitakin vuosia sitten moskeijassaan 
ensimmäisen uskontojenvälisen kon-
ferenssin. Badshahi moskeija on suu-
rin moskeija Lahoressa.

Pappi James Channan näkee toi-
von valoa Pakistanissa. “Uskontojen-
välinen dialogi ei ole vain sitä, että 
kokoonnutaan yhteen juomaan kah-
via. Työn tarkoituksena on saada ai-
kaan kanssakäymistä kaikilla elämän 
alueilla”, sanoo Channan ja antaa täs-
tä esimerkkinä uskontojen edustajien 
yhteistyön tulvista kärsivien auttami-
seksi.

Kultainen Sääntö - palkinto on ki-
vi. Kivi on kiitollisuuden osoitus niil-

le ihmisille, jotka pyrkivät toteutta-
maan Kultaista Sääntöä käytännössä. 
Luonnon kiven valitsee aikaisempa-
na vuonna palkinnon saanut toimija. 
Vuonna 2009 palkittu emeritus pro-
fessori Reijo E. Heinonen näkee, et-
tä kivi haastaa vastuullisuuteen ja se 
muistuttaa meitä siitä, että olemme 
toinen toisistamme riippuvaisia.

Kultainen sääntö- palkinto anne-
taan vuosittain YK:n kansainvälisenä 
rauhanpäivänä 21.9. Palkinnon dip-
lomi luovutettiin James Channanille 
jo aikaisemmin syyskuussa YK:n DPI/
NGO- konferenssissa Bonnissa. Koko-
uksen teemana oli kestävä kehitys ja 
kansalaisten vastuullisuus. Diplomin 
antamishetkessä oli mukana YK:n ko-
kouksen johtaja Felix Dodds, joka 
onnitteli Pakistanin kaksikkoa.

”Uskonnollisilla yhteisöillä, järjes-
töillä ja eri uskontoja edustavilla ih-

misillä on oma tehtävänsä motivoi-
dessaan ihmisiä yhteistyöhön kestä-
vän elämäntavan puolesta, yhteisek-
si katsottujen arvojen innoittamina”, 
sanoo Suomen uskontodialogiver-
koston vetäjä Heidi Rautionmaa. 
Hänen mielestään uskon pitäisi ins-
piroida ja rohkaista ihmistä kestävään 
elämäntapaan. 

Kultaisen Sääntö- palkinnon antaa 
vuosittain Suomen uskontodialogi-
verkosto. Siihen kuuluvat Helsingin 
Uskontojen Foorumi URI, Religions 
for Peace Suomen naisverkosto, Kau-
punki yhteisönä ry. sekä Uskot ilman 
rajoja ry. (Faiths Without Borders). 
Verkosto tekee yhteistyötä muun 
muassa Maailman Uskontojen Parla-
mentin kanssa. Verkosto tukee Earth 
Charter aloitetta mukaan YK:n kes-
tävän kehityksen, Rio +20 - kokouk-
seen 2012.

aarni moisala, Felix dodds, heidi rautionmaa ja james Channan (kuvaaja sabina riFat)
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T
ietäkää, että jäljellä olevat vuodet ovat teidän pääomanne. Älkää tuhlatko niitä hyödyttömiin 
asioihin. Huonot ystävät voivat johdattaa sinut huonolle tielle, jolla hävität hetkessä pääoma-
si. Toisin sanoen, valitse ystäväsi hyvin ja pysy poissa niiden joukosta, joilla on huono maine. 

Hyvät ystävät kehottavat sinua ylläpitämään rukoukset ja pitämään kiinni niiden ajoista, 
sillä rukous on pelastuksen tie. Äläkä unohda aamurukousta. Rukoukseen tullaan,  kun on 
suoritettu rukouspesu hyvin ja moskeijaan käveltyjen askelten määrän mukaan saamme pal-
jon hyveitä. Hyvät ystävät tekevät tämän matkan sujuvaksi ja vielä hyödyllisemmäksi. Vaikka 
elämästäsi kuluukin aikaa matkoilla moskeijaan, se ei haittaa, sillä olet matkan varrella oppinut 

hyviä asioita ja paras niistä on Jumalan totteleminen, kun vastaat rukouskutsuun.
Paastolla on ajan lisäksi myös moraalinen ja terveydellinen merkitys. Paasto on lääke moniin moraalin 

sairauksiin nuorilla. Miten aiot paastota tämän Ramadanin? Paasto pidentää ikääsi, ja myös almujen ja va-
paaehtoisten lahjoitusten antaminen pidentää sitä. Opeta itsesi almujen antamiseen ja toisten auttamiseen. 
Vapaaehtoisten maksujen suorittaminen on opettavaista ja merkki halusta osallistua ja ottaa osaa. 

Muista, että Profeetta Muhammed (rh) on sanonut, 
että se joka kykenee tekemään pyhiinvaelluksen 

(Hajj), mutta ei tee siitä, ei kuole muslimina. Jos 
pystyt, käy pyhiinvaelluksella tänä vuonna 

-  nuorena ei vanhana -  silloin nautit siitä 
enemmän ja hyödyt pyhiinvaelluk-

sesta enemmän. Muista myös, 
että kahden pienen pyhiinva-

elluksen (Umrah) väliset synnit 
ovat anteeksiannettu.

Muista hyödyntää Ko-
raania elämässäsi. Koraa-
nilla voi olla hyveellinen 
vaikutus, mutta sen lu-
keminen voi myös antaa 

sinulle ohjeita elämän 
eri aloille. Muista Pro-
feetan (rh) sanoma: 
”Paras teistä on se joka 
oppii Koraania ja myös 
opettaa sitä.” Muis-
ta myös, että Koraa-

nin lukemisen jälkeen 
on tärkeää myös lukea 
pyyntörukoukset aamuin 
ja illoin, sillä Allah rakas-
taa Häntä muistavia ja 

vastaa heidän pyyntöihinsä. 
Pyyntörukous on ihmisen pu-

hetta Jumalalle.
Jumala pidentäköön usko-

vaisten ikää.

H. Al-Hello

Ja jatka kehoituksiasi, 
sillä totisesti muistutus koituu 
uskovien hyödyksi (Pyhä Koraani)
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Moharram -ohjelmaa:
Resalat Islamilainen Yhdyskunta järjestää perinteistä ohjelmaa 
Fatemeh Zahra islamilaisessa kulttuurikeskuksessa
1-11 Moharram-kuuta (27.11.-7.12.2011):

Ohjelma alkaa klo 19:00 joka ilta,
Ashura-päivän ohjelma alkaa klo 11:00

Tervetuloa!
Osoite: Kaunispääntie 5, 00970 Helsinki.

Itkuvirsiä
Koraanin resitointia

Luentoja
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moskeijan minareetti kohoaa 210 
metrin korkeuteen ja se onkin 
maailman korkein minareetti.

hassan ii:n moskeija on maailman 
kolmanneksi suurin heti masjed al-
haramin (mekka) ja masjed al-nabin 
(medina) jälkeen. 

Monumentaalinenmoskeija
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M
aailman kolmanneksi suurin moskeija 
valmistui vuonna 1993 Art Deco -ark-
kitehtuurista tunnettuun Casablan-
caan. Se rakennettiin Marokon silloi-
sen hallitsijan Hassan II:n 60-vuotis 
syntymäpäivän kunniaksi. Kuninkaan 
mukaan nimettyyn Hassan II:n  mos-
keijaan mahtuu jopa 25 000 rukoili-

jaa. Moskeija sijaitsee niemekkeellä ja on rakennettu osit-
tain meren päälle. Sen lasisen lattian läpi näkyy Atlantin 
valtameri. Moskeijan pihalle mahtuu 80 000 rukoilijaa 
lisää. 

Moskeijan erikoisuutena ovat lattialämmitys, sähköo-
vet ja avattava katto. Se on myös rakennettu kestämään 
maanjäristyksiä.

Korkean mineraatin huipulta loistaa laservalo, joka 
osoittaa Mekkaan päin. Rakennuksen pinta-ala on noin 
90  000 m2 ja siellä on kirjasto, koraanikoulu sekä kaksi 
marokkolaista kylpylää. Rakennuksen alla on valtava park-
kihalli. Hassan II:n moskeijan on suunnitellut ranskalainen 
arkkitehti Michel Pinseau. Lukuunottamatta valkoisia 
italialaisia marmoripylväitä ja venetsialaisia kristallikruu-
nuja, kaikki rakennusmateriaalit ovat peräisin Marokos-
ta. Noin 6000 marokkolaista artesaania ovat koristelleet 
moskeijan mosaiikeilla, kivillä, marmorilla ja pylväillä. Sen 
veistetyt seinäpaneelit ja taidokkaasti maalatut katot ovat  
seetripuuta.

Moskeijaan järjestetään opastettuja kierroksia turisteille.

Paula KemellMonumentaalinenmoskeija
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H
ussein, Profeetan tyt-
tären Fatiman ja ser-
kun Alin toinen lapsi, 
syntyi vuonna 4 hij-
ran (Profetan muuto 
Mekasta Medinaan) 
jälkeen. Husseinista 
tuli Imaami hänen 

veljensä Hassanin kuoltua. Hussei-
nin imaamius kesti 10 vuotta ja osui 
Umaijad-hallitsijoiden, Muawijan ja 
Yazidin, hallintokaudelle. Tällöin us-
konnolliset lait ja säädökset olivat 
menettäneet merkitystään hallin-
nossa ja Umaijad-kalifit hallitsivat tiu-
kalla otteella. Muawija käytti kaikkia 
mahdollisia keinoja heikentääkseen 
Profeetan Talonväen asemaa ja var-
mistaakseen kuninkuuden pojalleen 
Yazidille. 

Uskollisuusvala
Uskollisuusvalan vannominen hallit-

sijalle oli vanha arabialainen perinne. 
Merkittävät ihmiset vannoivat uskol-
lisuutensa hallitsijalle osoituksena 
lojaalisuudestaan ja ilmaistakseen 
tukensa tämän toiminnalle. Uskolli-
suusvalan rikkomista pidettiin rikok-
sena. Muawija oli pyytänyt tärkeitä 
henkilöitä vannomaan uskollisuutta 
myös pojalleen Yazidille, mutta ei 
ollut vaatinut sitä Imaami Husseinil-
ta. Testmentissaan hän korosti, et-
tä Yazidin ei tulisi painostaa Imaa-
mi Husseinia antamaan valaa, koska 
hän tiesi että siitä seuraisi ongelmia. 
Yazid, joka oli tunnetusti itsekeskei-
nen ja harkitsematon, ei välittänyt 
isänsä neuvoista. Heti noustuaan val-
taistuimelle hän käski kuvernööriään 
Medinassa vaatimaan valaa Hussei-
nilta tai tuomaan tämän pään Da-
maskukseen , josta käsin hän hallitsi. 
Kun kuvernööri tuli pyytämään us-
kollisuusvalaa Husseinilta, tämä pyysi 
aikaa harkitakseen asiaa ja lähti heti 

perheineen Mekkaan. Hän etsi tur-
vaa Mekasta, joka on koko islamin 
turvapaikka. Imaami Hussein asui 
Mekassa lähes neljä kuukautta. 

Kufalaisten kutsu
Uutiset tästä kiirivät islamilaisen val-
takunnan joka kolkkaan ja ihmiset, 
jotka olivat kyllästyneet Muawijan 
hallinnon epäoikeudenmukaisuu-
teen ja etenkin Yazidin hallintoon, 
lähettivät viestejä Imaami Husseinille 
ja ilmaisivat tukensa hänen oikeudel-
le hallita islamilaista maailmaa.  Imaa-
mi Hussein sai rohkaisevia kirjeitä 
etenkin Irakissa sijaitsevasta Kufas-
ta, jonka asukkaat kutsuivat Imaami 
Hussein tulemaan ja perustamaan 
islamilaisen valtion sinne. Luonnolli-
sesti Yazid tunsi valtaistuimensa järk-
kyvän.

Pyhiinvaelluksen aika lähestyi 
ja Mekkaan saapui pyhiinvaeltajia. 

Karbalan aavikolla
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Heidän joukossaan Imaami Hussein 
huomasi Yazidin kätyreitä, jotka oli-
vat tulleet surmaamaan Imaamin py-
hiinvaelluksen tungoksessa. Estääk-
seen verenvuodatuksen pyhätössä, 
Imaami Hussein päätti lähteä Ku-
faan kesken pyhiinvaelluksen. Imaa-
mi Hussein tiesi mikä kohtalo häntä 
odottaa Karbalan aavikolla, mutta ei 
voinut  antaa  hyväksyntäänsä epä-
oikeudenmukaiselle tyrannialle. 

Matkalla Kufaan Hussein sai uuti-
sia, että Yazidin kätyrit olivat kidutta-
neet ja surmanneet  siellä Imaamin 
lähettämät edustajat ja raahanneet 
heidän ruumiitaan jaloista pitkin Ku-
fan katuja. Kufalaisten sydämiin astui 
pelko ja he tulivat toisiin aatoksiin. 
Kaupunki täyttyi Yazidin sotilaista, 
jotka odottivat Imaamin tuloa. Imaa-
milla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin 
jatkaa matkaa. 

Karbalan aavikolla
Karbalan aavikolla, noin 60 kilometriä 
ennen Kufaa, Yazidin sotilaat piirit-
tivät Imaamin ja hänen seurueensa 
ja  estivät heiltä pääsyn vedenotto-
paikalle. Kahdeksan päivää Imaamin 
seurue, johon kuului myös naisia ja 
lapsia kärsivät aavikon kuumasta au-
ringosta ilman vettä, piiritys kiristyi 
ja armeijan sotilaiden määrä kasvoi 
tuhansiin.  

Yhdeksäntenä yönä Imaami keräsi 
seurueensa ja sanoi heille, että edes-
sä olisi varma kuolema ja koska vi-
hollinen halusi vain hänet, hän pyysi 
muita pakenemaan yön pimeyttä 

hyväksi käyttäen. Osa miehistä läh-
ti ja vain uskollisimmat jäivät. Imaa-
mi pyysi heitäkin lähtemään, mutta 
he kieltäytyivät jättämästä Imaamia, 
ja vannoivat puolustavansa Profee-
tan jälkeläistä ja tämän perhettä 
loppuun asti. Tänä viimeisenä yönä 
noin 30 sotilasta Yazidin joukoista 
siirtyi Imaamin leiriin. Aamun saras-
taessa viimeisenä aamuna, Imaamin 
joukossa oli alle sata miestä kun taas 
heitä ympäröivässä Yazidin armeijas-
sa oli tuhansia sotilasta. 

Ashura
Muharram-kuukauden 10:nä päivä-
nä, jota kutsutaan Ashuraksi, joukot 
kohtasivat ja taistelivat aina keski-
päivään saakka, kunnes Imaami ja 
kaikki hänen tukijansa olivat saaneet 
surmansa. Menehtyneiden joukossa 

oli Imaami Hassanin kaksi poikaa, 
jotka olivat vasta 11- ja 13-vuotiaat. 
Imaami toi oman lapsensa, 6-kuu-
kauden ikäisen janoisen Ali Asgharin, 
näyttääkseen hänen kärsimyksensä 
viholliselle ja vedotakseen inhimilli-
syyteen ja pyysi vihollista antamaan 
vettä edes tälle viattomalle lapselle. 
Vastaukseksi vihollisen myrkkytet-
ty nuoli lävisti vauvan kaulan aina 
Imaamin käsivarteen kiinni. Surmat-
tuaan Imaami Husseinin ja ne jotka 
taistelivat hänen rinnallaan, Yazidin 
armeija katkaisi heidän kaulansa ja 
jätti ruumiit hautaamatta. Ryöstetyt 
teltat poltettiin. Naiset ja lapset otet-
tiin vangeiksi ja kuljetettiin kaupun-
gista toiseen aina Damaskukseen 
Yazidin hoviin asti yhdessä Imaami 
Husseinin pään ja hänen uskollisten 
ystäviensä päiden kanssa, jotka oli 
isketty keppien nokkaan. 

Martyyrien ruumiit lojuivat Karba-
lan aavikolla kolme päivää, ennen-
kuin eräs ohikulkeva karavaani löysi 
ja hautasi ne. 

Karbalan tapahtumia surraan vielä 
tänäkin päivänä shiiamuslimien kes-
kuudessa.

Paula Kemell

Imaami = profeetan seuraaja 
ja muslimiyhteisön johtaja. 
Profeetan Talonväki = pro-
feetan tytär Fatima, hänen 
puolisonsa Ali, heidän lap-
sensa Hassan ja Hussein sekä 
heidän jälkeläisensä

imaami husseinin Pyhättö karbalassa.

tänäkin Päivänä karbalan taPahtumiin eläydytään katuteattereissa joka ashura.
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J
ulkisuudessa näiden kah-
den aineen epäpätevien 
opettajien suuri määrä 
nousee aika ajoin otsikoi-
hin. Oman uskonnon puo-
lella tilannetta on pyritty 
parantamaan perustamalla 
kiintiöitä oman uskonnon 

opettajien pedagogisiin opintoihin. 
Samaan aikaan islamin uskonnon ai-
neenhallinnalliset opinnot on voinut 
suorittaa uskontotieteen alla.

Evankelis-luterilaisen uskonnon 
opettajia on valmistunut pitkään niin 
teologian kuin uskontotieteenkin 
pääaineopiskelijoista. Ortodokseilla 
on oma teologian laitos.

Katolisen uskonnon opinnot voi 
suorittaa teologian laitoksella Hel-
singissä. Uskontotieteessä voi myös 
suorittaa elämänkatsomustiedon 
opinnot. Islamin uskonnon aineen-
hallinnallinen ainekokonaisuus avau-
tui opiskelijoille vuonna 2007 Helsin-
gin yliopistolla. 

Islamin uskonnon 
opettajien koulutus
Islamin aineenhallinnallisten opinto-
jen aloittaminen uskontotieteen alla 
on ollut looginen jatkumo opetus-
suunnitelmauudistukselle.

Vuoden 2003 uskonnonvapauslain 
muutos toi vuoden 2004 opetus-
suunnitelmiin tunnustuksettoman 
opetuksen, joka aikaansai evankelis-
luterilaisessa uskonnon opetuksessa 
tarvittavan uudistuksen.

Opetus oli jo käytännössä ollut 
tunnustuksetonta, ja lakiuudistuksen 
myötä opettajan ei enää tarvinnut 
olla kirkon jäsen ollakseen lain mu-
kaan kelpoinen uskonnon opettaja.

Uudistuksessa unohtuivat kuiten-
kin vähemmistöuskontojen tarpeet. 
Islamin uskonnon opetuksen suurin 
haaste on ollut pätevien opettajien 
saaminen. Islamilaisen yhteisön ken-
tällä ei ole ollut tarvetta tunnustuk-
settomalle opetukselle.

Se, mikä sopii toisen uskonnon 

oman uskonnon opetukseen, ei vält-
tämättä sovi toiseen.

Ratkaisumalli pulaan 
pätevistä opettajista
Lakimuutos koskien oman uskonnon 
opettajan vakaumusta, on vaikutta-
nut voimallisimmin islamin uskon-
non opetukseen. Islamin uskontoa 
opettaa nykyään myös islamilaisen 
yhteisön ulkopuolelta tulleet opet-
tajat, joilla on lain edellyttämä kel-
poisuus. Teologisten sisältöjen osuus 
islamin opettajien koulutuksessa on 
herättänyt keskustelua, sillä islamin 
aineenhallinnalliset opinnot eivät 
näissä tapauksissa ole antaneet riit-
täviä valmiuksia opettajille noudat-
taa islamin uskonnon opetussuun-
nitelmaa. Yliopistolla opettajakou-
lutuksen opintojen haasteeksi ovat 
nousseet käytettävä kirjallisuus, jos-
sa islamia katsotaan uskontotieteen 
kautta.

Oman uskonnon opetus on ensi-

Koulumaailmassa maahanmuuttajataustaisilla, joita suurin 
osa myös muslimeista on, on mahdollisuus osallistua oman 
äidinkielen ja uskonnon opetukseen. Oma äidinkieli ei kuulu 
perusopetuksen pakollisiin aineisiin, mutta uskonnon opetus 
kuuluu.

Islamilaisen yhteisön 
koulutuksen tarve
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sijaisesti oman uskonnon näkemyk-
sen mukaista opetusta, eikä uskonto-
tieteen näkemyksen mukaista ope-
tusta. Islamin uskonnon opettajien 
joukossa on herännyt kysymys siitä, 
mitä aineenhallinnallisten opinto-
jen opetuksen tulee sisältää, ja onko 
opetuksen kannalta paras ratkaisu 
pitää opintoja uskontotieteen alla vai 
onko tarvetta ehkä islamin uskon-
non oman teologian opintoihin esi-
merkiksi teologisessa tiedekunnassa. 
Tähän kysymykseen yhdistyy myös 
islamilaisten yhdyskuntien imaami-
en teologisten opintojen tarve. Jos 
evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
uskonnon papit ja opettajat voivat 
opiskella samoissa tiedekunnissa, 
miksi samalla mallilla ei voisi koulut-
taa islamilaisten yhdyskuntien imaa-
meja ja koulujen islamin opettajia.  

Imaamien koulutus
Tällä hetkellä musliminuorille ei ole 
tarjolla islamilaisia opintoja suomalai-
sissa korkeakouluissa tai yliopistoissa. 

Ainoa mahdollisuus on lähteä opis-
kelemaan ulkomaille. Euroopassa 
on vain muutamia yliopistoja, joissa 
on mahdollista opiskella islamia sen 
omasta näkökulmasta. Osa nuoris-
ta tähtääkin Euroopan ulkopuolelle 
suorittamaan opintoja.

Opintopaikan valintaan vaikuttaa 
myös yliopistojen ja korkeakoulujen  
opiskelijoille myöntämät stipendit. 
Nuoret valitsevat opinahjonsa ta-
loudellisista syistä, eikä välttämättä 
opintojen hyödyllisyyden vuoksi - 
saati suomalaisen yhteisön näkö-
kannalta. Osa nuorista jää ulkomaille 
opintojensa jälkeen, vaikka osa heis-
tä palaakin myöhemmin Suomeen. 
Riittääkö tämä islamilaisen yhteisön 
kasvuun osaksi suomalaista yhteis-
kuntaa, koska Suomen islamilainen 
yhteisö tarvitsee imaameja ja opet-
tajia, jotka ymmärtävät suomalaista 
yhteiskuntaa?

Uskontodialogi
Uskontojen välisen dialogin yksi 

haasteista on yhdenvertaisuus.
Kun toisen osapuolen toimijoi-

ta yhdistää koulutus ja toisen osa-
puolen toimijoita yhdistää koulutta-
mattomuus vieläpä edustamaansa 
uskontoon liittyen, dialogi ei edisty 
riittävästi yhteiskunnan tarpeiden 
mukaisesti. Alankomaissa tätä dia-
login tarvetta lähdettiin korjaamaan 
niin sanotulla imaami-koulutuksella, 
jossa tulevat imaamit opiskelevat yh-
dessä muiden Aabrahamin uskonto-
jen edustajien kanssa siten, että vain 
teologiset opintosisällöt ovat erillään.

Koska Suomessa on tarvetta sekä 
suomen kieltä ja yhteiskuntaa ym-
märtäville imaameille että islami-
laista kulttuuria ja sen monimuotoi-
suutta hallitseville islamin uskonnon 
opettajille, islamin teologisille opin-
noille olisi tarvetta sekä islamilaisen 
yhteisön sisällä että kantaväestön 
puolella. 

Suaad Onniselkä
Fysiikan ja matematiikan lehtori, 

islamin opettaja

Islamilaisen yhteisön 
koulutuksen tarve
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Rosmariini on hienoarominen puolipensas, jolla on puu-
maiseksi muuttuvat versot sekä kapeat ja neulasmaiset, 
pitkät lehdet. Hidaskasvuisen rosmariinin kukat ovat jään-
siniset, mutta se kukkii harvoin Suomessa.  Rosmariinia 
kasvaa luonnonvaraisena Välimeren alueilla, kuivilla rinteillä 
meren läheisyydessä, mistä sen vahvan tuoksun voi tuntea 
kauas merelle. Alkuperäisessä kasvupaikassaan Välimeren 
alueella se on monivuotinen, mutta ei menesty meillä yli 
talven ja on täällä siis yksivuotinen.  Lehtiä voi käyttää tuo-
reina  ja ne poimitaan juuri ennen kukintaa kuivattavaksi 
kokonaisina ja hienonnetaan vasta juuri ennen käyttöä.

Rosmariini sisältää eteerisiä öljyjä, hartseja, parkkiaineita, 

flavonoideja, karvasaineita, rosmariinihappoa. Rosmariini-
tee  parantaa aineenvaihduntaa, maksan ja sapen toimin-
taa ja sitä käytetään hermo- ja päänsärkyyn, reumaan ja 
masennukseen. Sisäisesti teenä valmistettuna rosmariini 
edistää verenkiertoa ja vahvistaa sydäntä ja se auttaa alhai-
seen verenpaineeseen.

Sillä on yleisesti elvyttävä vaikutus ja se voi lisätä kuu-
kautisvuotoa.  Vanhoilla ihmisillä se edistää unen tuloa ja 
sen on uskottu edistävän muistia. Itseasiassa rosmariinia 
on käytetty antiikin ajoista lähtien vahvistamaan ja paran-
tamaaan muistia ja edelleen tänäpäivänäkin kreikkalaiset 
opiskelijat käyttävät sitä kotonaan ennen kokeiden alkua. 

”Neljän varkaan etikka” (etikka, johon 
uutetaan rosmariinia ja salviaa) tuli 
keskiajalla kuuluisaksi desinfioivana 
voiteena, joka suojeli ruumiinryöstäjiä 
paiseruton tartunnalta. 

Ennen vanhaan rosmariinin uskot-
tiin olevan onnea tuova yrtti ja se on 
ollut myös tärkeä rohto. Rosmariinia 
käytetään niin kylvyissä kuin erilaisis-
sa voiteissa elvyttämässä verenkiertoa 
ja oikaisemassa ryppyjä sekä virkistä-
mässä ja raikastamassa.

RUSOL AL-SEIAB

Rosmariini – Iklil al jabal

Sana ’yrtti’
on mainittu Koraanissa kol-
me kerta. Lehmän suurassa 
(2:61), kun israelilaiset pyytä-
vät Moosesta rukoilemaan 
Jumalaa, jotta Hän antaisi 
heille ruokaa’....Rukoile Her-
raasi, jotta Hän antaisi meille 
maan antimia: yrttejä, kurk-
kuja, valkosipulia, linssejä ja 
sipuleita!.’
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Rosmariini – Iklil al jabal

Rosmariinikylpy:
Sekoita 2 tl rohdosta kupilliseen (2-3 dl) vettä 
ja kuumenna hitaasti kiehumispisteeseen. Käyttö 
kylpyvedessä auttaa reumaan, kihtiin, kaljupäi-
syyteen ja peräpukamiin. Tuoreet lehdet auttavat 
taas hyönteisten pistoihin. Rosmariiniöljyä käyte-
tään ainoastaan ulkoisesti: reumaan, mustelmiin 
ja hyönteisten karkottamiseen.

Rosmariini 
-uunipunajuuret & 
yrttimarinoitua fetaa 
yksi annos

10 tuoretta punajuurta (1-2 kpl/ruokailija) 
½ dl öljyä 
2 oksaa tuoretta rosmariinia 
2-3 valkosipulinkynttä 
(2 rkl hunajaa) 
suolaa ja mustapippuria 
Yrttiöljyyn: 
1 dl basilikaa 
1 dl persiljaa 
1 dl oliiviöljyä 
suolaa ja mustapippuria 
200 g fetajuustoa
Kuori ja lohko punajuuret ja laita ne uunivuokaan. 
Lisää loput ainekset. Sekoita kevyesti ja paista 225 
asteessa puolisen tuntia. Älä kypsennä liikaa, sillä 
punajuuret maistuvat parhailta hiukan pehmen-
neinä. Tee yrttiöljy. Sekoita yrtit ja öljy keskenään. 
Soseuta ne tehosekoittimella hienoksi kastikkeek-
si. Lisää yrttiöljy kuutioidun fetan joukkoon ja 
anna mausta jääkaapissa hetki. Nauti uunipuna-
juurien kanssa. 
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S
urulla tarkoitetaan jon-
kin traagisen tapahtu-
man, kuten läheisen ih-
misen menetyksen, ai-
kaansaamaa pitkäaikais-
ta mielialan muutosta. 
Surevan ihmisen työ- ja 
toimintakyvyn palautu-

minen ennalleen saattaa kestää jopa 
vuosia.  Surulla voidaan tarkoittaa 
myös mielialan hetkellistä muutosta, 
jossa surun kokija tuntee esimerkiksi 
hyödyttömyyttä ja kaipuuta. Ihmiset 
ovat tällöin usein hiljaisia, vähem-
män tarmokkaita ja sisäänpäinkään-
tyneitä. Suru on onnellisuuden vas-
takohta.

Surun vaikutus ihmiseen

Rakkaan ihmisen menetys on yksi 
elämän järisyttävimmistä kokemuk-
sista. Tietämättämme se vaikuttaa 
meihin sekä fyysisesti että emotio-
naalisesti. Sureva henkilö kokee uu-
sia, vaikeasti käsiteltäviä tunteita ja 
niiden vaikutuksena saattaa syntyä 
elimistön ja mielen stressitila, joka 
väistämättä heijastuu yksilön tervey-
teen. Suru saattaa pahentaa olemas-
sa olevia fyysisiä tai psyykkisiä häiriö-
tiloja, sairauksia, tai avata tien uuden 
sairauden puhkeamiselle. Suru tekee 
siis ihmisestä alttiimman erilaisille 
tartuntataudeille, mutta lisää myös 
riskiä sairastua vakavampiinkin saira-
uksiin kuten sydänsairauksiin tai jopa 
syöpään.  Vaikka yhteyttä mielen ja 
kehon välillä ei ole aina tunnustet-
tu, on olemassa tieteellisiä todisteita 
siitä, miten ajattelumaailmalla ja tun-
teilla on suora vaikutus ihmisen bio-
logiseen järjestelmään.  Esimerkiksi 
lapsen menetyksen jälkeen vanhem-
pia kohtaa erittäin suuri stressi, jo-

“Et voi estää surun lintuja 
lentämästä pääsi yli, 
mutta voit estää niitä  
tekemästä pesää hiuksiisi.”

Koetun surun vaikutus 
surevaan ihmiseen
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Koetun surun vaikutus 
surevaan ihmiseen

ka pahimmassa tapauksessa saattaa 
kestää koko vanhemman eliniän, kun 
taas vanhemman ehkä jo sairaankin 
ihmisen poismeno on selvästi vä-
hemmän stressaava tilanne. Kyse täs-
säkin on siitä, että ajattelemme kuo-
leman olevan kaukana lapsuudesta 
ja lähestyvän, kun vanhenemme.

Suru aiheuttaa surijan elimistössä 
ja mielessä monia muutoksia. Mutta 
jo pelkästään sillä tiedolla, että su-
ruprosessiin kuuluu elimistön muu-
tokset pystymme alentamaan surun 
haittavaikutuksia ja stressiä elimistös-
sämme. Ruokahaluttomuus, univai-
keudet, levottomuus, psyykkisen ja 
fyysisen energian puute ovat kaikki 
normaalin suruprosessin osia. Toinen 
tapa vähentää stressiä on tunnustaa 
ja ilmaista tunteitaan. Näillä keinoilla 
ihminen pystyy ennaltaehkäisemään 
vaikeiden sairauksien syntyä, sillä asi-
oiden käsittely syrjäyttää ja vapaut-
taa jännitteitä, joita suru tuo tulles-
saan. Tietysti ennaltaehkäisyssä on 
ensiarvoisen tärkeää, että pyrkii nou-
dattamaan kaikesta huolimatta ter-
veellistä ruokavaliota, harrastamaan 
liikuntaa ja lepäämään riittävästi.

Suruprosessi

Surun käsittelyprosessi voidaan jakaa 
neljään eri vaiheeseen. Ensimmäinen 
vaihe, sokkivaihe, kestää muutamas-
ta sekunnista tai minuutista tuntei-
hin, päiviin tai korkeintaan viikkoon. 
Sokin saanut ei ymmärrä tapahtu-
nutta ja kieltää sen. Usein vaiheen 
kokeneet tuntevat itsensä henkisesti 
turtuneiksi ja tilanne vaikuttaa epä-
todelliselta.

Siirtyminen reaktiovaiheeseen on 
useimmiten nopea ja selvä. Henkilö 
alkaa reagoida tapahtuneeseen. Lä-

heisen omaisen menetystä surevalle 
on itku tavallisin merkki, mutta myös 
suuttumusta ja vihamielisyyttä esiin-
tyy. Ahdistuneisuus ja alakuloisuus 
ovat tavallisia tunteita

tämän vaiheen aikana, joka saat-
taa kestää muutamasta viikosta tai 
kuukaudesta jopa vuoteen.

Siirtyminen työstämisvaiheeseen 
tapahtuu puolestaan varsin hitaasti. 
Tässä vaiheessa

tapahtumaa työstetään kertaa-
malla traumaa jatkuvasti muistissa 
ja kokemalla se uudestaan. Henkilön 
on kerrattava tapahtunutta ajatuk-
sissaan, puhumalla ja joskus kirjoit-
tamalla siitä. Työstämisvaihe voi kes-
tää jopa useita vuosia voimakkaan 
psyykkisen trauman yhteydessä.

Uudelleensuuntautumisvaihe tu-
lee vähitellen työstämisen jälkeen 
ja jatkuu, kunnes henkilö seuraavan 
kerran kokee kriisireaktion. Uudel-
leensuuntautuminen merkitsee toi-
pumista ja omakuvan muuttumista, 

jota ihmiset usein kuvaavat siten, et-
tä he tuntevat muuttuneensa henki-
sesti. Ehkä läpikäydyillä kärsimyksillä 
on ollut positiivinen vaikutus per-
soonallisuuteen, koska ne ovat anta-
neet lisää kokemuksia ja kypsyyttä.

Elämä jatkuu

On vaikea huolehtia itsestään fyysi-
sesti, kun läheisen menetys on kos-
kettanut ja tuntuu, ettei elämällä ole 
enää mitään merkitystä.  Suru tuot-
taa aina tuskaa. Alkuvaikeuksien jäl-
keen olisi kuitenkin yritettävä palata 
mahdollisimman pian arkirutiineihin 
ja yrittää purkaa menetyksen aihe-
uttamaa stressiä omalla hyväksi ha-
vaitulla keinolla. Jos siihen ei kuiten-
kaan tunne olevansa kykenevä yksin, 
on olemassa tukipalveluja saatavana 
niin terveydenhuollon kuin erilaisten 
hengellisten yhteisöjen piirissä.

 Laura Al-Hello



18                Salam        

P
ostiluukusta alkaa lokakuussa tipahdella jenk-
kityylisiä Halloween-mainoksia: toinen tois-
taan kauhistuttavampia naamareita, noita-
asuja juhliin sekä kurpitsoin, lepakoin ja hä-
mäkein kuvioituja juhlakoristeita. Amerikka-
laistyylinen Halloween rantautui Suomeen 
kymmenisen vuotta sitten – nykyään sitä vie-
tetään päiväkodeissa ja kouluissa ja ilmeisesti 

myös kodeissa perinteisimpien juhlien rinnalla. Juhlan on-
nistumisen mitta on se, miten pelottavan ja kammottavan 
ilmapiirin juhlan järjestäjä on onnistunut luomaan ja mitä 
epämiellyttävämmän näköisiä ruokalajeja pöydässä tarjoil-
laan. Ruokalajien nimet säikäyttävät herkkähermoisimmat 

pöydän antimien ääreltä: sammakonkutukeittoa, silmämu-
nakastiketta ja katkottuja sormia...Juhlan symboli on suuri 
oranssi kurpitsa, joka on koverrettu ja koristeltu lyhdyksi.

Valitettavasti kaupallinen Halloween näyttäisi yrittävän 
korvata perinteisen kristillisen kotimaisen  Pyhäinpäivän, 
jota on vietetty samaan ajankohtaan satoja vuosia. Pyhäin-
päivä on yhdistelmä kahdesta  katolisen kirkon juhlasta: 
kaikkien pyhien päivästä, jota alettiin viettää 300-luvulla 
Syyriassa ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä, 
jota on vietetty 900-luvulla Ranskassa.  Suomessa näistä 
syntyi Pyhäinmiesten päivä, joka sittemmin nimettiin Py-
häinpäiväksi. Se on Suomessa yleinen vainajien muisto-
päivä, jolloin läheisten haudoille viedään kynttilä tai kukkia 

Pyhäinpäivästä kurpitsajuhliin
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Pyhäinpäivästä kurpitsajuhliin

kuolleiden muistoksi. Ennen uskonpuhdistusta katolisessa 
Suomessa oli vietetty useita vapaapäiviksikin nimettyjä 
pyhimysten muistopäiviä, mutta luterilaisen ajan alettua 
vain kaikkien pyhien päivä eli Pyhäinmiestenpäivä säilyi 
näihin päiviin asti. Sadonkorjuun päättymisen kekrijuhla 
osuu samaan ajankohtaan ja usein kansan suussa kekri ja 
Pyhäinmiestenpäivä sekoittuvatkin keskenään. 

Pyhäinmiesten päivää on luterilaisessa Suomessa ja 
Ruotsissa vietetty marraskuun ensimmäisenä päivänä aina 
1770-luvulle, jolloin se siirrettiin marraskuun ensimmäiselle 
sunnuntaille. 1950-luvulla Pyhäinmiestenpäivän vietto siir-
rettiin marraskuun ensimmäiselle lauantaille. 

Halloweenilla puolestaan on hieman erilainen tausta, 

vaikka sekin liittyy kuolemaan ja vainajiin sekä Pyhäin-
päivään. Halloweenia on anglosaksisissa maissa vietetty 
Pyhäinpäivän aattona eli 31. lokakuuta. Tämä päivä oli mui-
noin kelttien talven alkamisen päivä. Uskomusten mukaan 
vainajat liikehtivät juuri tuona nimenomaisena päivänä. 
Vahvimmin Halloween-perinne on näkynyt Englannissa, 
Skotlannissa ja Irlannissa, joista se on kulkeutunut myös 
Amerikkaan siirtolaisten mukana. Nimi Halloween on ly-
henne sanoista All Hallows’ Eve eli Kaikkien Pyhien Ilta. 
Kuten alussa mainittiin Suomeen Halloween-perinteestä 
on tullut nimenomaan amerikkalainen versio.

Kirsi Kokoi
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A
urinko paistaa sisään 
ikkunoista ja heijaste-
lee puhtaanvalkoisis-
ta seinistä valoa kym-
menille matoille, joilla 
Resalat Suomen Ahl-
e-Beit uskonnollisen 
yhdiskunnan uuden 

kulttuurikeskuksen lattiat on peitet-
ty. Iso tila on jaettu verholla ja etusei-
nällä on puinen koristeellinen saar-
nastuoli (member) ja kaunis kalligrafi 
Koraanin jakeesta koristaa seinää sen 
yläpuolella. Tekniikkaakaan ei puutu, 
on kovaäänisiä, valaistuslaittteita ja 
mikrofonit. 

Resalatin varapuheenjohtaja ja isän-
nöitsijä Madjid Bahmanpour kertoo, 
että tila on yhtä avara ja suuri kuin 
miltä se vaikuttaakin. Sisäpinta-ala on 

noin 700 m2 ja tontin koko peräti 2000 
m2. Madjid Bahmanpour kertoo, että 
yhdyskunnan 8-vuotisen taipaleen al-
kuajoista asti sillä on ollut tilat Laajasa-
lossa, Yliskylän ostoskeskuksessa, jossa 
yhdyskunta viihtyi mainiosti.

Erinomainen alue, fantastisia ihmi-
siä, ei mitään ongelmia. Viihdyimme, 
mutta tarvitsimme kipeästi suurem-
mat tilat. Löysimme uuden kiinteis-
tön Mellunkylästä. Rakennus on ol-
lut kauppana ja sittemmin vaihtanut 
omistajaa useaan kertaan. Muutok-
silla ja korjauksilla saimme tilat sellai-
seen kuntoon, että ne sopivat mei-
dän toimintaamme.

Uusi Mellunkylän kulttuurikeskus 
hankittiin vuoden 2011 alussa ja re-
monttia ja korjaustyötä sekä sisällä 
että ulkona on tehty koko vuoden 

ajan. Sisäseiniä on siirretty ja mm. 
kylpyhuoneet ja kosteat tilat on pe-
ruskorjattu. Sähkötyöt on uusittu ja 
samoin putkitöitä ja muita lvi-töitä 
on teetetty. Kiinteistön salaojitusta 
tehdään parhaillaan ja muun muassa 
kattoremontti on listalla seuraavaksi. 
Kaikki tämä työ on vaatinut sato-
ja ammattilaistunteja, mutta ennen 
kaikkea vapaaehtoisten työtä. 

Olemme työllistäneet ammattilais-
suunnittelijoita ja yksityisyrittäjiä, mut-
ta kaikissa työvaiheet on toteutettu 
osin vapaaehtoisvoimin. Osan talkoo-
työstä ovat tehneet yhdyskuntamme 
jäsenien joukosta löytävät yrittäjät ja 
osalla ei ole ollut ammattitaitoa, vaan 
he ovat toimineet muissa avustavissa 
tehtävissä remonttien aikana.

Remonttien on tarkoitus valmis-

Resalatin islamilainen kulttuurikeskus 
muutti Laajasalosta Mellunmäkeen

arkkitehdin näkemys kulttuurikeskuksen uudesta julkisivusta.
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tua ensi vuoden alussa. Tällöin Resa-
latilla on Madjid Bahmanpourin mu-
kaan ainutlaatuiset tilat käytössään. 
Suurkeittiössä kaikki tasot ja hyllyt 
ovat hygieenistä terästä. Hyllyillä 
odottavat satapäisiä vierailijajoukkoja 
valtavat riisikattilat ja keittoastiat. Lie-
sien ja uunien lisäksi keittiöstä löytyy 
kaasukeittimiä ja jopa tanuur-uuni 
litteiden leipien valmistamiseen. Sa-
niteettitilojen upouusi, tyylikäs laa-
toitus kiiltelee uutuuttaan ja toimis-
tohuoneiden sisäikkunat odottavat 
vielä kaihtimia. Naisten saniteettitilo-
jen kalusteet odottavat vielä eteises-
sä asennusta. 

Tilohimme sisältyvät suuri ko-
koontumissali, kirjastot, toimistot, 
keittiöt, joista toinen on suurtalous-
keittiö sekä upouudet useat sani-
teettitilat. Lisäksi kiinteistössämme 
on tilat kaupalle ja leipomolle, joiden 
käytöstä tulemme päättämään piak-
koin, kertoo Madjid Bahmanpour yl-
peänä.

Kiinteistön hankinta ja korjaus ovat 

kaikki uskomaton osoitus talkootyös-
tä ja hyväntekeväisyydestä. Varat 
hankintaan saatiin suurimmaksi osak-
si kahdelta taholta ja tämän lisäksi 
pienempinä lahjoituksina Iranista, Ira-
kista, Pakistanista ja Afgnistanista sekä 
tietysti yhdyskunnan omilta jäseniltä 
Suomessa. Näiden ansioista Mellun-
kylässä voidaan nyt järjestää ohjel-
maa viikoittain ja suurimpina juhla-
aikoinakin kaikki mahtuvat sisään.

Joka torstai meillä luetetaan Dua 
Kumail (pyyntörukous), jonka Resalat 
on muuten kääntänyt ja julkaissut 
myös suomen kielellä, kertoo Mad-
jid Bahmanpour. Lisäksi torstaisin on 
yhteisrukous. Perjantaisin on tietysti 
perjantain yhteisrukous. Nyt kesä-
tauon ja paastoajan jälkeen on taas 
suunnitteilla lauantaiohjelmat, joihin 
sisältyy opetusta muun muassa Ko-
raanin lukemisessa ja ymmärtämi-
sessä nuorille ja lapsille sekä myös 
aikuisille. Paastoaikaan ja Muharram-
surujuhlanaikaan järjestetään perin-
teistä ohjelmaa päivittäin.

Resalat kulttuurikeskus ei ollut sul-
jettu yhteisö Laajasalossakaan toimi-
essaan. Siellä järjestettiin dialogitilai-
suuksia esimerkiksi kirkon ja muiden 
uskonnollisten yhdyskuntien edus-
tajien kanssa sekä elokuvanäytöksiä 
ja valokuvanäyttelyitä, jotka olivat 
avoimia kaikille – siis myös ei-mus-
limeille. Myös Mellunkylän ovet ovat 
avoinna kaikille.

Suunnitteilla on edelleen elokuva-
festivaali, näyttelyitä – muun muas- 
sa valokuvanäyttely keväällä, jos Ju-
mala suo, Inshallah, toteaa Madjid 
Bahmanpour ja jatkaa että avointen 
ovien päivä tai avajaiset tiloihin tu-
tustumista varten ovat suunnitteilla, 
kunhan tilat vain täysin valmistuvat.

Madjid Bahmanpour korostaa, et-
tä Resalat Islamilainen kulttuurikes-
kus on paikka, jossa voimme säilyt-
tää uskontomme ja identeettimme 
sekä äidinkielemme tulevia sukupol-
via varten.

Kirsi Kokoi

toimitilojen sali on jo otettu käyttöön.
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I
hminen on pitkään etsinyt 
Luojaansa ja universumin al-
kuperää. Hän on usein kul-
kenut harhaan ja jäänyt 
hämmennyksen loukkuun. 
Koraanin mukaan universu-
min luoja on ainutlaatuinen 
ja osoittaa, että maailmassa 

Jumala on ainut, joka ansaitsee pal-
vomista ja että Hän on luonut koko 
maailman olemassaolon. 

Ihmisen asenne Jumalaan ja ym-
päröivään maailmaan perustuu tä-
män omaksumiin ideologioihin ja 
uskomuksiin. Jumalan tuntemusta 
monoteistisella asenteella, eli Juma-
lan havannointia ainutlaatuisuuden 
näkökulmasta, voi tutkia neljällä eri 
tasolla: olemuksen, ominaisuuksien, 
tekojen ja palvomisen ansaitsemisen 
kannalta. 

Yhtenäisyys olemuksessa
Muslimien mielestä pyhä Koraani on 
viimeisin ja kattavin taivaallinen kirja, 

joka on lähetetty kaikille ihmiselle 
maan päällä. Tässä taivaallisessa kir-
jassa, Jumala esittelee itsensä ainoa-
na olemuksena, joka on palvomisen 
arvoinen:

’Allah todistaa yhdessä enkelien ja 
tietävien ihmisten kanssa, ettei ole 
muuta jumalaa kuin Hän...’, (Pyhä Ko-
raani 3: 18)

Yhtenäisyys ominaisuuksissa
Atribuuttinen monoteismi tarkoit-
taa sitä, että Jumalan olennaisten 
ominaisuuksien ja täydellisyyden 
katsotaan olevan yhtäkuin Hänen 
olemuksensa. Jumalan ominaisuu-
det ovat jaettavissa olennaisiin ja ak-
tiivisiin ominaisuuksiin. Olennaisilla 
ominaisuuksilla tarkoitetaan sitä, että 
Jumalan olemus on ansainnut kysei-
set ominaisuudet ja että yksin vain 
Hän olemuksellaan on saanut aikaan 
nämä ansiot. Jumala on perillä myös 
muiden olentojen olemassaolosta. 
Hän on kaikkivaltias ja Hän elää riip-

pumatta muiden olentojen olem-
massaolosta eli siitä onko niitä vai ei. 
Toisaalta, aktiiviset ominaisuudet ku-
ten oikeudenmukaisuus, luominen 
jne. ovat todellisuutta silloin, kun Ju-
malalla on kohteita niille. 

Yhtenäisyys teoissa
Aivan kuten Jumala on ainutlaatui-
nen olemuksessaan ja ominaisuuk-
sissaan, Hän on myös vailla vertaa 
teoissaan. Aktiivinen monoteismi 
on ymmärrystä siitä, että maailma 
kaikkine määräyksineen, tapoineen 
ja vikoineen toimii näin seurauksena 
Jumalan aikomuksista, kuten Koraa-
nissa sanotaan: ’Totisesti Hänen val-
lassaan on luominen ja käskeminen, 
siunattu olkoon Jumala, maailman 
Herra’, (Pyhä Koraani 7:54) 

Aivan kuten luodut ovat oman 
olemuksensa vaikutuksen alla mut-
ta silti riippuvaisia Hänestä, ne eivät 
kuitenkaan ole syiden ja seurauksien 
ulkopuolella. Tämän tuloksena Ju-

Jumalan 
ykseydestä
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malalla ei ole kumppania teoissaan 
aivan kuten Hänellä ei ole kumppa-
nia olemuksessaan. 

Jumala on sekä luomisen että tu-
hoamisen syy. Kaikella toiminnalla 
on seuraus, jos Jumala niin on sen 
tarkoittanut. Tämän käsityksen mu-
kaan, aktiivinen monoteismi tarkoit-
taa sitä, että jokainen olento, liike tai 
teko maailmassa palaa takaisin Luo-
jansa luokse. Hän on antanut meille 
vapaan tahdon. Joten vaikka olem-
me vastuussa teoistamme, on myös 
Jumala osa niitä, sillä kaikki palaa 
Hänen luokseen. 

Monoteismin yhtenäisyys
Ihmisen usko ainutlaatuisen kokonai-
suuden palvomiseen voidaan jäljit-
tää päivään jona hänet luotiin. Alusta 
asti ihmisellä on ollut synnynnäinen 
tarve palvoa, kuten Koraanissa sano-
taan: ’Olen luonut dzinnit ja ihmiset, 
jotta he palvoisivat Minua’. (Pyhä Ko-
raani 51:56) 

Ihmisellä on tarve palvoa Jumalaa, 
jotta ei unohtaisi Luojaansa ja ku-
ten Koraanissa mainitaan, jotta hän 
ei lankeaisi monijumalaisuuteen: ’...
He palvovat minua eivätkä aseta Mi-
nun rinnalleni ketään’ (Pyhä Koraani 
24:55) 

Tämän kautta ihminen säilyttää 
läheisyytensä Jumalaan, sillä mono-
teismin periaate perustuu yksijuma-
laisuuteen. 

Näin ollen, Jumala on ainutlaa-
tuinen olemuksessaan, ominaisuuk-
sissaan ja teoissaan. Hänellä ei ole 
kumppania, sillä jos Hänellä olisi 
kumppani maailma olisi täynnä tu-
hoa ja kaaosta, kuten Koraanissa sa-
notaan: ’Jos olisi muita jumalia kuin 
Jumala, taivas ja maa turmeltuisivat...’ 
(PyhäKoraani 21:22)

Koska maailmankaikkeuden jat-
kuvuus perustuu säädöksiin ja voi-
maan, ilman tuhoa, on olemassa 
vain yksi Jumala. 

Poimittu Maryam Sadat Poures-
fahanin artikkelista ’A sip of know-

ledge in an endless ocean’.  
(Maryam Sadat Pouresfahani, 

M.A. Quranic Sciences College, 
Esfahan, Iran)

RAMAdAn 
- YLIStYKSEn KUUKAUSI

Tähän opaskirjaseen on koottu kauneimmat 
pyyntörukoukset sekä suositeltavia hyviä teko-
ja paastokuukauden jokaiselle päivälle. arabi-
ankielinen teksti translitterointi suomenkieliset 
käännökset ja ohjeet

Tilaukset ja tiedustelut:
salam@resalat.fi

RUKOUSOPAS

Kätevä rukousopas, jonka avulla on helppo 
oppia viisi päivittäistä rukousta. Sisältää ohjeet, 
arabiankielisen tekstin ja translitteroinnin, jon-
ka avulla on helppo oppia ääntäminen sekä 
suomenkielisen käännöksen. Rukoukset on kir-
joitettu alusta loppuun, joten kirjaa ei tarvitse 
selata. Mukana myös ohjeet rukouspesulle.

dUA KOMEIL

...Oi Jumalani, hyväksy siis anteeksipyyntöni, 
sääli minua ankarassa ahdistuksessani, ja va-
pauta minut pahojen tekojeni kahleista....
Kaunis DUA KOMEIL pyyntörukous, jonka Imam 
Ali (rh) opetti meille, on käännetty suomeksi.
Mukana myös arabiankielinen teksti.

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan 

    julkaisuja
YLöSnOUSEMUS, tUOMIO JA  
tUOnPUOLEInEn

Usko ylösnousemukseen ja tuomiopäivään 
on yksi islamin peruspilareista. Sayyid Mujtaba 
Musavi Lari selittää kuolemanjälkeisen elämän 
ja ylösnousemuksen todellisuuden vakuuttavin 
todistein, mutta silti yksinkertaisia esimerkkejä 
käyttäen.
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T
ämä oli ainutlaatuinen tilaisuus eri puolilta 
maailmaa tuleville shiioille keskustella ja vaih-
taa kokemuksia muiden shiiamuslimien kans-
sa. Suomesta kokoukseen osallistuivat Resalat 
Islamilaisen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Bei-
tin edustajina puheenjohtaja Paula Kemell , 
varapuheenjohtaja Madjid Bahmanpour ja 
tiedottaja Haider Al-Hello.  

Ahlulbayt World Assemblyn tarkoituksena on edistää ja tu-
kea shiiamuslimien asemaa niin kansallisesti kuin kansain-
välisestikin, kehittää shiiaoppineiden välistä vuorovaikutus-
ta ja yhteistyötä ja lisätä Profeetan Talonväen, Ahlulbaytin, 
seuraajien verkostoutumista, jotta he voisivat kehittää aka-
teemistayhteistyötä ja kulttuuritoimintaa ja tehdä shiiaisla-
mia tunnetuksi. Konfrenssin Euroopan maiden edustajien 
kokouksessa painotettiin shiialaisten kulttuurikeskusten vä-
listä yhteistyötä sekä kansallisten yhdistysten ja akateemis-

Shiiamuslimien 
maailman konferenssi

Maailman suurin shiiamuslimien kattojärjestö Ahlulbayt World Assembly piti 
viidennen kansainvälisen kokouksensa syyskuussa. Seminaariin osallistui 600 
shiiaoppinutta ja toimijaa yli 120 maasta.

haider al-hello (toinen vas) osallistui konFrenssin kulttuurikomitean istuntoon.
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ten oppilaitosten välistä yhteistyötä shiialaisuuden 
tunnetuksi tekemiseksi ja ennakkoluulojen häl-
ventämiseksi. 

Ahlulbayt World Assemblyn pääsihteerin Mo-
hammad Hasan Akhtarin mukaan organisaati-
on tärkein päämäärä on kehittää paikallisia jäsen-
järjestöjä maailmanlaajuisesti. Organisaatiolla on 
87 toimipistettä yli 50 maassa. Jäsenjärjestöt ovat 
kansallisia yhdistyksiä, jotka järjestävät toimintaa 
ja ajavat shiialaisten sosiaalisia ja kansallisia etuja. 

Shiaislamin näkökulman esilletuomiseksi Ahlul-
bayt World Assembly hyödyntää nykyteknologiaa 
ja onkin  perustanut oman uutistoimiston ,www.
abna.ir, joka uutisoi kyberiavaruudessa 17 eri kie-
lellä. Sen lisäksi järjestö on aloittanut lähetykset 
omalla satelliittikanavalla, ’Thaqalayn TV’ , joka 
lähettää arabian ja englannin kielistä ohjelmaa, 
Akhtari kertoo.

Järjestö myös lähettää islaminoppineita eri mai-
hin, joissa he osallistuvat seminaareihin ja kult-
tuuritapahtumiin, opettavat islamia ja järjestävät 
perinteistä ohjelmaa paikallisissa kulttuurikeskuk-
sissa etenkin Ramadan- ja Muharram-kuukausien 
aikana. 

Itse Ahlulbayt World Assembly -konferenssi ko-
koontuu joka neljäs vuosi Teheranissa.

Paula Kemell

Ahl al-Bayt
on arabiaa ja käännetään yleen-
sä ’talonväki’ tai ’huonekunta’. Is-
lamissa se viittaa nimenomaan 
Profeetta Muhammedin (rhhj)  
perheeseen, johon kuuluivat hä-
nen tyttärensä Fatima Zahra, tä-
män puoliso Ali ja heidän lapsen-
sa Hassan ja Hussein. Kolme jäl-
kimmäistä ovat shiialaisten pyhiä 
Imaameja, joita on yhteensä on 
kaikkiaan 12. Sana shiia puolestaan 
tarkoittaa seuraajaa, ja sillä viita-
taan nimenomaan Alin seuraajiin.  
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Efesos-nimisessä Lähi-idän 
kaupungissa tapahtui ih-
meellinen ja mielenkiintoi-
nen tarina. tämän tarinan 
pääosassa ovat uskovaiset 
nuoret, jotka pakenivat koi-
ransa kanssa kuningasta 
kaupungin lähellä olevaan 
luolaan. Heidän tarinansa 
kerrotaan Koraanisssa.

K
oiran tehtävänä 
oli auttaa omista-
jaansa vartioimal-
la lampaita susilta 
ja muilta eläimiltä 
Efesoksen kaupun-
gia ympäröivien 
vuorten rinteillä. 

Tehtäviensä touhussa koira havaitsi 
miehen, joka nousi päivittäin tietyn 
vuoren luolaan palvomaan Jumalaa. 
Tämä nuori mies oli yksi kuningas 
Daquisin apulaisista. Kuninkaan pe-
rivihollisisa olivat uskovaiset ihmiset, 
jotka kuningas määräsi vangittavaksi 
ja teloitettavaksi. Tämän kaiken koira 
sai selville, kun tuo uskovainen ihmi-
nen nimeltään Maksimilianos puhui 
koiran omistajan kanssa pyytäessään 
häneltä vettä juotavaksi.

Eräänä päivänä uskovainen Maksi-
milianos tuli muutamien uskovaisten 
ystäviensä kanssa, jotka olivat myös 
kuninkaan palveluksessa, paimenen 
luokse ja he keskustelivat kuninkaan 
epäoikeudenmuukaisuudesta. Lo-
puksi Maksimiliano kertoi paimenel-
le, että kuningas Daquis (Decius) oli 
saanut selville, että he ovat uskovai-
sia ja nyt hän etsii heitä heittääkseen 
heidät vankilaan tai teloittaakseen 
heidät. Uskovaiset päättivät piiloutua 
paimenen kanssa, jotteivät kunin-
kaan kätyrit pääsisi heidän jäljilleen. 
Parhaaksi piilopaikaksi he katsoivat 
sen luolan, jossa Maksimilianoksella 
oli ollut tapana palvoa Jumalaa. Pa-

Vartioiva koira
kattuaan vähän ruokaa ja rahaa mu-
kaansa he nousivat vuorelle koiran 
seuratessa heidän kannoillaan.

Päästyään luolaan he istahtivat le-
pämään ja ravitsemaan itsensä sekä 
koiransa, joka oli heidän seurassaan. 
Syötyään ja levättyään nuoret usko-
vaiset alkoivat rukoilla Jumalaa koi-
ran vartioidessa luolan ulkopuolella 
mahdollisilta tunkeilijoilta. Rukoiltu-
aan he istahtivat pohdiskelemaan 

mitä he tekisivät ja mihin menisi-
vät tässä tilanteessa. Pitkän päivän 
ja muutaman sanan vaihtamisen jäl-
keen he alkoivat tuntea itsensä vä-
syneiksi. He tekivät yhdessä  pyyn-
törukouksen pyytäen Jumalalta, et-
tei kukaan pääsisi heidän jäljilleen ja 
asettuivat maata kunnes nukahtivat. 
Myös koira tunsi itsensä uupuneeksi 
ja sekin nukahti luolan suulle. Mutta 
näiden uskovaisten ja koiran uni ei 
ollut mikään tavallinen uni, vaan he

  nukkuivat Jumalan tahdosta päi-
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Vartioiva koira
Suura Al-Kahf

(Luolan suura) jakeet 18-21

18. Voisit ehkä arvella, että he olivat 
valveilla, vaikka he nukkuivat, sillä Me 
annoimme heidän kääntyä vuoroin oi-
kealle, vuoroin vasemmalle kyljelleen, ja 
heidän koiransa makasi käpälät ojennet-
tuina kynnyksellä. Jos sinä olisit katsah-
tanut heihin, olisit varmasti kääntynyt 
ympäri ja kiiruhtanut pois, ja mielesi olisi 
täyttynyt pelolla heidän tähtensä.

19. Ja sitten Me herätimme heidät, jotta 
he olisivat voineet kysellä toisiltaan. Eräs 
heistä lausui: ”Kauanko olette viipyneet 
täällä?” He vastasivat: ”Olemme viipy-
neet vain päivän tai osan siitä.” Toiset 
sanoivat: ”Herranne tietää parhaiten, 
miten kauan olette viipyneet, mutta lä-
hettäkää joku joukostanne kaupunkiin 
mukanaan nämä rahat. Hän katsokoon, 
kenellä kaupungin asukkaista on puh-
taimpia elintarpeita, ja tuokoon niistä 
osan tänne. Mutta olkoon hän varovai-
nen älköönkä mainitko teistä kenelle-
kään.

20. Sillä totisesti, jos he teidät saavat val-
taansa, he kivittävät teidät kuoliaaksi tai 
pakottavat kääntymään uskoonsa, ja sil-
loin ette voi enää koskaan tehdä hyvää.”

21. Tällä tavoin Me saatoimme ilmi hei-
dän asiansa, jotta ihmiset, jotka kiiste-
livät keskenään heistä, tietäisivät, että 
Jumalan lupaus on tosi ja että viimei-
sen hetken tulemisesta ei ole epäilys-
tä. He sanoivat: ”Pystyttäkää rakennus 
heidän päällensä! Heidän Herransa tun-
tee heidät parhaiten. ”Ne, jotka olivat 
määrääviä heidän asioissansa, sanoivat: 
”Totisesti, me rakennamme moskeijan 
heidän päällensä.”

viä, kuukausia ja vuosia, kunnes he nukkuivat kaikenkaikkiaan yhteen 
menoon kolmesataayhdeksän vuotta. Tänä aikana epäoikeudenmu-
kainen kuningas Daquis kuoli ja hänen jälkeensä tuli useita kuninkaita. 
Myös kaupunki ja sen asukkaat vaihtuivat. Nämä vuodet nuoret uskovai-
set nukkuivat koiransa kanssa kääntyillen oikealle ja vasemmalle, jottei 
heidän ruuminsa haavautuisi.

Näiden satojen vuosien jälkeen vartioiva koira heräsi pitkästä unesta 
ja ravisteli itsensä pölystä. Se suuntasi uskovaisten nuorten luokse ja 
huomasi heidänkin heränneen hetki sitten.  Herättyään nuorukaiset 
alkoivat pohtia kauanko he olivat mahtaneet nukkua tietämättä että oli-
vat nukkuneet kolmesataayhdeksän vuotta yhtä jaksoisesti ja että koko 
ulkopuolinen maailma oli täysin muutunut sinä aikana. Oltuaan vähän 
aikaa hereillä he tunsivat nälän ja päättivät antaa yhdelle heistä rahat, 
jotta tämä hakisi heille ruokaa kaupungista. Peitettyään kasvonsa, jottei 
häntä tunnistettaisi, hän lähti vaeltamaan kaupungille.

Päästyään kaupunkiin tämä nuori uskovainen ihmetteli kaupungin 
muuttumista ja sitä ettei pystynyt tunnistamaan ketään ihmisistä. Hän 
päätti paljastaa kasvonsa, sillä hän ei löytänyt yksiäkään tuttuja kasvoja 
ihmisten joukosta. Hän kaivoi esiin rahansa ostaakseen vihanneksia, 
leipää ja hedelmiä, mutta kauppias ihmetteli hänen rahojaan ja kysyi, 
mistä hän oli saanut nämä vanhat rahat ja mikä on hänen tarinansa. 
Uteliaina ihmiset kerääntyivät hänen ympärilleen ja nuori uskovainen oli 
ymmällään näiden ihmisten keskellä, sillä he olivat ihmeissään hänestä ja 
hän oli ihmeissään heistä. Rikkoen hiljaisuuden hän kysyi heiltä kuningas 
Daquisista. Ihmiset sanoivat hänelle, että kyseinen kuningas on kuollut 
ja hänen jälkeensä on tullut kymmeniä muita kuninkaita. Tämän jälkeen 
nuorukainen kertoi oman ja seuralaistensa ihmeellisen ja mielenkiintoi-
sen tarinan alusta loppuun. Kaupungin iäkkäät ihmiset muistelivat,

että heidän isoisänsä olivat kertoneet heille tarinaa nuorista usko-
 vaisista, jotka olivat paenneet vanhaa kuningasta eikä heitä oltu
   etsinnöistä huolimatta löydetty.
        Kaupungilaiset päättivät seurata nuorukaista luolalle. Päästyään
           luolan lähelle nuorukainen käski ihmisten odottaa häntä siinä,
                kunnes hän antaa heille luvan tulla luolaan, jotta hän ensin
                  kertoisi kaupungin tapahtumista ystävilleen. Luolassa hän
               kertoi muille uskoville kaiken mitä kaupungissa oli tapahtu-
                nut. Tämä  kokemus vahvisti heidän uskoaan entisestään ja
                he päättivät tehdä pyyntörukouksen yhdessä, jossa he pyy-
                  täisivät Jumalalta, että he palaisivat takaisin uneen koiransa
                   kanssa ja heräisivät vasta Tuomiopäivänä. Jumala hyväksyi
                        heidän pyyntörukouksensa ja liikutti ison kiven sulkien sillä luolan 

                        suun. Nähtyään  tämän ihmiset päättivät kerätä  rahaa ja
                    rakentaa kyseisen luolan päälle moskeijan, jossa he palvoi-
                    vat Jumalaa, nuorukaisten ja koiran jatkaessa untaan luo-
                     lassa.

Karrar Al-Hello
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tänä syksynä ilmestyneessä kirjassa Flikat 
Maailman Turuilta kerrotaan tarinoita per-
heessä oppimisesta. Haastateltavina on ollut 
parisenkymmentä eri kulttuuri- ja uskonto-
taustaista naista. 

V
anhemmat ovat ihmisen elämänkulun kan-
nalta avainhenkilöitä ja heidän neuvoistaan 
on otettu vaarin. Kodissa opitut asiat jäävät 
vahvasti mieleen ja ne ohjaavat ihmistä läpi 
elämän, vaikka kotipaikka olisi kaukana ny-
kyisestä.

Toinen kirjan tekiöistä, Daisy Ladies ry:n 
toiminnanjohtaja Hülya Kytö on kuullut 

kulttuurienvälisessä työssään lukuisia kertomuksia per-
heessä oppimisesta. Hän on huomannut, miten perheen 
asenneilmapiiri ja arvot vaikuttavat siihen, kuinka uuteen 
asuinmaahan sopeudutaan. 

Sukupolvien välistä oppimista

Monet kulttuurit ovat vahvasti perhekeskeisiä ja vaikka 
vanhempien edustamia arvoja vastaan saatetaan jossakin 
vaiheessa kapinoida, niin useinmiten oman elämän perus-
ta kuitenkin lopulta rakentuu niille tavalla tai toisella. Uusi 
elämäntilanne, asuinympäristö tai vain kohtaaminen toisen 
ihmisen kanssa voi tarjota luonnollisen mahdollisuuden 
reflektoida kotona opittua. Jotkut asiat vahvistuvat. Jotkut 
puolestaan voivat vähetä ja tilalle syntyy jotakin uutta. 

Flikat Maailman Turuilta -kirja tukee osaltaan eurooppa-
laista EMIL (The European Map of Intergenerational Lear-
ning) – verkostoa, joka edistää sukupolvienvälistä oppimis-
ta. Kasvattajiksi ei nähdä vain vanhemmat, vaan eri-ikäiset 
ihmiset oppivat toinen toisiltaan. Sukupolvienvälinen oppi-
minen on tärkeä osa elinikäistä oppimista.

Ajatus toisilta oppimisesta liittyy vahvasti jokaisen ih-
misarvoon ja näin ollen ihmisten tasavertaisuuteen. Kirja 
toivoo, että oppimista tapahtuu myös kulttuurien välillä. 

Kirja on ennen kaikkea välittämiseen ohjaavaa kirjoitusta 
vastapainoksi vihapuheille. Tarvitsemme toinen toisesta 
välittämisen kulttuuria. Ennakkoluulot tuntemattomia koh-

taan poistuvat, kun ihmiset tutustuvat vierailta tuntuneisiin 
ihmisiin.

Omaan kulttuuriin kasvattaminen

Kirjassa on mukana muun muassa vuonna 2000 Turkuun 
tullut Zainab Al-Kubaisi. Hän kertoo saaneensa vanhem-
miltaan määrätietoisuutta. 

”Äitini opetti minua olemaan vahva, vaikka oli sota. Me 
menimme kouluunkin, kun muut jäivät pommitusten pe-
lossa kotiin. Vanhempieni mielestä koulutyöstä piti saada 
todistus”.

Tutkinnon arvostaminen näkyy muun muassa siinä, että 
Zainabilla ja hänen kaikilla viidellä sisaruksellaan on tutkin-
to joko korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta. Tämä 

K i r j a k a t s a u s

Perheessä opitaan 
elämän arvot ja asenteet

Kirjakatsaus

somaliasta suomeen muuttanut raaho mahammed jimale kertoo 
oPPineensa äidiltään kädentaitoja. lisäksi vanhemmat ohjasivat muun 
muassa kunnioittamaan vanhemPaa väkeä.
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sama opiskeluun kannustaminen näkyy myös Zainabin 
lasten elämässä. Hänen tyttönsä esimerkiksi palkittiin ala-
koulussa kaksikin kertaa stipendillä.

Zainab antaa omille lapsilleen kotona uskontokasva-
tusta. Lisäksi hän on opettanut lapset lukemaan ja kirjoit-
tamaan arabiaa. Hänen mielestään olisi todella noloa, jos 
lapset eivät osaisi Irakissa vieraillessaan kirjoittaa omaa 
nimeään paperille arabiaksi.

Uskonnollisten perinteiden säilyttäminen

Toinen kirjassa oleva suomenirakilainen Neriman Altaken 
tuli perheineen Suomeen 1990- luvun alussa.

Neriman mainitsee kirjassa, että islamissa on paljon 
ohjeita, joita Jumala on antanut ihmisille helpottaakseen 
heidän elämäänsä. Hän kertoo, että Jumala on pyytänyt 
ihmisiä olemaan auttavaisia toisiaan kohtaan. Neriman kat-
soo, että kärsivällisyys, jota hänelle on kotona korostettu, 
on osoittautunut tähän asti hyväksi ominaisuudeksi.

”Olen osannut totutella ja sopeutua olosuhteisiin. Lopul-
ta olen voinut huomata, että asiat ovat edenneet sittenkin 

hyvin. Uskon, että jos Jumala on minulle jotakin tarkoitta-
nut, se ilmaantuu elämääni eikä mikään pysty sitä minulta 
viemään”. Kärsivällinen mieli antaa voimaa ja vahvuutta 
hyväksyä erilaisia hetkiä elämässä.

”Islam tarkoittaa alistumista Jumalan tahdolle. Se ei kui-
tenkaan tarkoita minulle sitä, ettei ihmisellä olisi osuutta ta-
pahtumiin. Jumala on sanonut, että auta itseäsi, niin minä 
autan sinua. Eli kun ponnistelen, niin Jumala tulee tueksi, 
jos niin on tarkoitettu.”

Neriman Altake näkee, että hänen perheensä on omak-
sunut paljon suomalaisuudesta. Isovanhemmat ovat kat-
soneet, että sopeutuakseen Suomeen, on mukauduttava 
niin, että asiat toimivat sekä Suomessa että Irakissa.

Kirjassa on naisia eri puolilta maailmaa.. Eri uskontojen-
kin kirjoa löytyy. On katolilaista, luterilaista ja helluntaikir-
kon kristittyä, on shintolaista, on buddhalaista, on juutalais-
ta sekä on shiia - ja sunnimuslimia. Kirjan on julkaissut Daisy 
Ladies ry. ja Uskot ilman rajoja ry. 

Heidi Rautionmaa

naiset kertovat toisilleen laPsuudenkodin muistoistaan kutimien ja virkkuukoukkujen keskellä. se on hyvin teraPeuttista.
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Tervetuloa!

* HUOLLOT
* KORJAUKSET

AUTO MYYNTI
0400 42 41 91
WWW.AUTOSAFIIRI.FI (vAIHTOAUTOT)

auton talvihuolto!
• 4 l täyssynteettinen öljy 

    + suodatin

• nesteiden tarkastus ja lisäys

• alustan tarkastus + voitelu

Kelatie 9 C, Tuusula (2 km Korson keskustasta).

150euroa

Täyden  p alve lun  autota lo  Vantaa l la .

Varaukset:
puh. 0400 87 87 83



Salam                31

I
slamin uskonto on yksi vähemmistöuskonnois-
ta, jota opetetaan yhä useammassa koulussa 
tänä päivänä. Islamin opettajilla ei kuitenkaan 
ole ollut käytössään kunnon oppimateriaalia. 
Nyt asia on korjaantunut, sillä Opetushallitus 
on julkaissut uuden islamin oppikirjan: Salam 
– islamin polku 1-2. Se on ensimmäinen osa 
oppikirjasarjasta peruskoulun islamin uskonnon 

opetukseen. Kirjassa seurataan kaksosten Fatiman ja 
Adamin sekä heidän perheensä, sukulaistensa ja ys-
täviensä elämää muslimeina Suomessa. Kirjassa kerro-
taan muslimien tavoista, rukouksesta ja käydään läpi 
Muhammedin ja muiden profeettojen elämää. Oppi-

kirjassa tulee esiin myös käyttäytyminen, suvaitsevai-
suus ja monikulttuurillisuus. Materiaaliin kuuluu lisäksi 
erillinen tehtäväkirja.

Oppilaiden lisäksi kirjan koordinaattori Suaad Onni-
selkä iloitsee uudesta oppikirjasta. 

’Kirja tuo ehdottomasti islamin tunneille aivan toi-
senlaisen lähtökohdan. Enää oppilaille ei jaeta tylsiä 
monisteita, vaan he saavat lukea oikeaa kirjaa, joka 
antaa opetukselle lisäarvostusta lasten silmissä. Kirjan 
kaunis kuvitus saa lapset innostumaan ja he lukevat 
kirjan tarinoita mielellään’, Onniselkä iloitsee.

Paula Kemell

Uusi islamin 
uskonnon oppikirja

Salam 
–islamin polku 1-2 
tilaukset:
 
Opetushallituksen verkkosivuilta:
http://verkkokauppa.oph.fi/epages/
OPH.sf  

Sähköpostitse: 
tilaukset@ kustannustaito.fi
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“Eivätkö he pohdi Koraania 
vai ovatko sydämet lukittuja?” 
(Muhammed: 24)

Jumala on luonut ihmisen ja asettanut tämän sieluun kyvyn erottaa oikean väärästä. 
Ken tahansa, joka lähestyy Koraania ja pohdiskelee avoimella ja puhtaalla sydämellä 
sen jakeita, tulee huomaamaan totuuden valon, joka paistaa selkeästi sen viestistä. 
Koska ihmisen sielu tuntee syvyyksissään oman kuolemattomuutensa, Jumalan lä-
heisyyden ja Hänen ykseytensä ja valtansa, se luonnostaan hakeutuu kohti hyvyyttä 
ja janoaa sitä ja kammoksuu pahuutta ja vääryyttä. Siispä kuinka puhdas sydän voisi 
paheksua islamia ja Jumalan viestiä, joka kutsuu häntä kohti hyvyyttä, oikeudenmu-
kaisuutta ja yhden Jumalan palvontaa? Totuus on, että viestissä ei ole mitään vikaa, 
vaan vika löytyy sitä vastaanottavasta sydämestä.

Abbas Bahmanpour


