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Libanonissa, siellä missä mus- 
limit ja kristityt kävivät ve-
risiä sotia vuosikausia, ko-
hoaa tänä päivänä upean 
Saint Georgesin katedraalin 
kupeessa suurenmoinen Mo-
hammed Al-Amin moskeija.

Myös Istanbul on todis-
tanut lukemattomia 
taisteluja kristittyjen ja 
muslimien välillä. Kris-
tityt ovat rakentaneet 

sinne kirkkojaan, jotka myöhemmin 
muutettiin moskeijoiksi ja päinvas-
toin.

Tänään Istanbul on rauhan kau-
punki, ja se on valittu Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 
2010. Kaunis ele Euroopan unionilta, 
vaikka Turkki ei olekaan Euroopan 
yhteisön jäsen. Loistelias katedraali 
Taksimin kaupunginosassa monien 
moskeijoiden naapurustossa on osoi-
tus näiden kahden suuren uskon-
non yhteiselosta. Uskontojen välisten 
konfliktien aika on ohi. Yhteiskunnal-

lisen kehityksen ja teknologian saa-
vutusten myötä ihmiskunta tuntee 
tarvetta rauhalliseen yhteiseloon yhä 
enemmän. 

Toivon, että konfliktipesäkkeet 
niillä alueilla, joissa uskontoa käyte-
tään poliittisten päämäärien saavut-
tamiseksi, saadaan poistettua mitä 
pikimmin. Selkeän ja rakentavan vuo-
ropuhelun tarve on yhä suurempi. 
Suomessa, joka on yksi maailman 
rauhallisimmista valtioista, uskonto-
jen välisen dialogin merkitys rauhan 
rakentajana ja ylläpitäjänä on oival-
lettu.

Hiljattain Suomen Uskontodialogi 
–verkoston edustaja Heidi Raution-
maa ja Resalat Islamilaisen Yhdys-
kunnan puheenjohtaja Paula Kemell 
ojensivat Tasavallan Presidentti Tarja 
Haloselle Kultainen Sääntö – palkin-
non tunnustuksesi hänen työstään 
dialogin edistämiseksi. 

Monelle muslimille Suomi on 
osoittautunut rauhalliseksi ja suvait-
sevaiseksi yhteiskunnaksi, jossa he 
voivat harjoittaa uskontoaan vapaas-
ti. Tässä valossa Suomesta puuttuu 
vain arkkitehtuurillisesti ja taiteelli-

sesti kaunis moskeija, joka olisi oiva 
merkki tästä vapaudesta.

Me suomalaiset muslimit toivom-
me, että oman yhteisömme, Suo-
men valtion ja islamilaisten tahojen 
avulla, voisimme yhdessä rakentaa 
kauniin moskeijan kupoleineen ja mi-
neraatteineen, todistamaan upeassa, 
rauhallisessa kotimaassamme vallit-
sevaa uskontojen vapautta.

Rauhan toivotuksin 
Madjid Bahmanpour

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
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Presidentti on edistänyt ansiokkaas-
ti kulttuurien ja uskontojen välistä 
vuoropuhelua niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti. 

Presidentti Halonen kutsui niin 
sanottujen Aabrahamin uskontojen 
johtajat koolle syyskuun 11. päivän 
terrori-iskujen jälkeen. Presidentin 
aloitteesta Suomen uskontojen joh-
tajat ovat tavanneet säännöllisesti 
vuodesta 2001 lähtien. Tarja Halonen 
on myös muun muassa antanut vah-
van tukensa Sivilisaatioiden Allianssin 
työlle. Tämän Espanjan ja Turkin hal-
litustasolta lähteneen dialogihank-

Kultainen sääntö -palkinto 
presidentti Tarja Haloselle
Suomen uskontodialogi –verkos-
ton edustajat luovuttivat vuoden 
2010 Kultainen sääntö – palkin-
non tasavallan presidentti Tarja 
Haloselle Presidentinlinnassa 5. 
päivänä lokakuuta.
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Kultainen sääntö, josta palkin-
to on saanut nimensä, kutsuu 
ihmisiä kohtelemaan toinen 
toisiaan niin kuin he toivoisivat 
itseään kohdeltavan. Kultainen 
sääntö löytyy monista uskon-
noista ja ajatussuunnista.

Islam:
Kukaan teistä ei ole uskovai-
nen niin kauan kuin hän ei 
toivo veljelleen sitä, mitä hän 
toivoo itselleen. (Profeetta Mu-
hammed)

Kristinusko:
Kaikki, mitä te tahdotte ihmis-
ten tekevän teille, tehkää te 
heille. (Jeesus Vuorisaarnassa)
Juutalaisuus: Älä tee muille mi-
tään, mitä et haluaisi itsellesi 
tehtävän.

Zarathustralaisuus:
Ainoastaan sellainen luonne 
on hyvä, joka ei tee toiselle mi-
tään sellaista, joka ei olisi sille 
itselleen mieluista tai hyväksi.

Brahmalaisuus:
Älä tee toiselle sellaista, joka 
aiheuttaa sinulle itsellesi teh-
tynä tuskaa.

Buddhalaisuus:
Älä aiheuta toiselle sellaista 
kipua, jota et itsekään halua 
kokea.

Kungfutselaisuus:
Älä tee toisille mitään sellaista, 
mitä et haluaisi heidän tekevän 
sinulle.

Taolaisuus:
Pidä naapurisi saavutuksia kuin 
omiasi ja hänen tappioitaan 
kuin omia tappioitasi.

Kultainen
sääntö

keen kaksi päätavoitetta on paran-
taa länsimaiden ja muslimimaailman 
suhteita ja vahvistaa monenkeskistä 
kansainvälistä järjestelmää. 

Palkinnon ojensi Suomen uskon-
todialogi – verkoston puolesta toi-
mittaja, teologi, Heidi Rautionmaa. 
Puheessaan Rautionmaan totesi, että 
yksi rauhankasvatuksen tavoitteista 
on edistää sellaista tietoisuutta, jo-
ka auttaa ihmisiä toimimaan maa-
ilmankansalaisina ja muuttamaan 
niitä yhteiskunnallisia rakenteita ja 
ajattelumalleja, jotka aiheuttavat 
epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa 
ja ekologisesti kestämäntöntä elämi-
sentapaa. 

Muutosjohtaminen on rauhan-
kasvatuksen sydän. Ruohonjuurita-
son uskontojen edustajien välinen 
vuoropuhelu ja yhteistyö on mukana 
kansainvälisessä muutostavoitteises-
sa uskontodialogiliikkeessä. Kultainen 
sääntö on tämän toiminnan perusta 
ja päämäärä, motivaatio ja inspiraa-
tio. 

Ruohonjuuritasolla uskontojen 
välistä vuoropuhelua on käyty Suo-
messa jo kymmenen vuoden ajan 
vapaaehtoispohjalla.  

Seminaarien puheissa kyllä ym-
märretään ruohonjuuritason toimin-
nan merkitys, mutta tämä ei riitä. 
Ruohonjuuritason dialogi ei voi ol-
la yksittäisten ihmisten oman aktii-
visuuden ja innokkuuden varassa, 
kuten se nyt näyttää vielä olevan. 
Dialogi kysyy sitoutumista ja ihmiset 
eivät voi sitoutua pitkäksi aikaa, jos 
toiminta nielee liikaa heidän omia 
voimavarojaan, Rautionmaa painotti. 

Dialogin jatkuvuuden takaamisek-
si Rautionmaa ehdotti, että pääkau-
punkiseudulle perustettaisiin ’dialo-
gitalo’, jonka tehtävänä olisi tukea 
ja edistää eri uskontojen ja maail-
mankatsomusten edustajien välistä 
kanssakäymistä sekä silloittaa myös 
uskonnollisia ja ei-uskonnollisia toi-
mijoita yhteistyöhön hyvän sosiaa-
lisen rinnakkaiselon rakentumiseksi.

Viime vuonna Kultainen sääntö- 
palkinnolla palkittiin emeritus profes-
sori Reijo E. Heinonen 

teksti Paula Kemell
kuvat Fahim Hasan
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Suomessa Lastenpäivää on 
vietetty vuodesta 1991 YK:n 
50-luvulla tekemän aloitteen 
perusteella lokakuun toise-
na maanantaina, jolloin se 
merkittiin kalenteriin Kan-
sainvälisenä Lastenpäivänä. 
Vuosituhannen alussa päivä 
muutettiin suomalaiseen 
kalenteriin Lastenoikeuksien 
päiväksi, jota vietetään 20. 
marraskuuta. 

Uusi Kansainvälinen Laste-
noikeuksien sopimus hy-
väksyttiin YK:n yleiskoko-
uksessa 20.11.1989 ja siinä 
kuvataan eri valtioiden kä-

sitys siitä, mitä lapsen oikeudet ovat. 
Uusi sopimus korvasi aiemman ju-
listuksen ja on sen allekirjoittaneita 
valtioita sitova ja sen toteutumista 
valvoo kansainvälinen komitea, jol-
le sopimusvaltiot raportoivat laste-
noikeuksia koskevasta tilanteestaan. 
Lastenoikeuksien sopimus koskee 
kaikkia maailman alle 18-vuotiaita  
lapsia ja se on Geneven sopimusten 
jälkeen maailman laajimmin ratifioitu 
eli allekirjoitettu sopimus: sen ovat 
allekirjoittaneet kaikki valtiot lukuun-

ottamatta Yhdysvaltoja ja Somaliaa. 
Lastenoikeuksien sopimukseen kuu-
luvat myös lisäpöytäkirjat koskien 
lasten osallistumista aseellisiin kon-
flikteihin ja lapsikauppaa, lapsipros-
tituutiota ja lapsipornografiaa, jota 
kuitenkaan mm. Suomi ei ole allekir-
joittanut. Lastenoikeuksien sopimus 
on muista ihmisoikeussopimuksista 
poikkeava asiakirja siitä syystä, että 
sen 42. artikla velvoittaa sopimusmai-
ta myös tiedottamaan kansalaisiaan 
sopimuksen sisällöstä niin aikuisille 
kuin lapsillekin.

YK:n ensimmäinen lastenoikeuksi-
en julistus, joka perustuu kansainväli-
siin ihmisoikeussopimuksiin ja  johon 
YK:n uusi sopimus perustuu, kuuluu: 
”lapsia koskevat oikeudet ja vapau-
det kuuluvat erottamatta jokaiselle 
katsomatta rotuun, ihonväriin, suku-
puoleen, kieleen, uskontoon, poliit-
tiseen tai muuhun vakaumukseen, 
kansalliseen tai sosiaaliseen alkupe-
rään, varallisuuteen tai syntyperäs-
tä tai muusta johtuvaan asemaan”. 
Lasten oikeuksista ja vapauksista on 
sovittu erikseen Kansainvälisen ih-
misoikeussopimuksen lisäksi siitä 
syystä, että jo Geneven sopimukses-
sa 1924 todetaan erityisen suojelun 
tarve: ”lapsi ruumiillisen ja henkisen 
kypsymättömyytensä tähden tarvit-

see sekä ennen syntymäänsä että 
syntymänsä jälkeen erityistä turvaa 
ja huolenpitoa, siihen kuuluva laki-
sääteinen suojelu mukaan luettuna.” 
Sopimuksen johdannossa todetaan, 
että ”ihmiskunnan velvollisuutena on 
antaa lapselle paras mitä se pystyy 
sille tarjoamaan”

 

Lapsen oikeudet

Näiden periaatteiden lisäksi lapsella 
on oikeus syntymästään asti nimeen 
ja kansalaisuuteen. Julistuksessa mai-
nitaan lapsen oikeus sosiaaliseen tur-
vaan mukaan lukien lapsen ja hänen 
äitinsä terveydenhuolto jo ennen 
syntymää sekä vajaakykyisten lasten 
oikeus saada erityishoitoa-, -kasva-
tusta tai -huolenpitoa. Julistuksessa 
puhutaan lapsen oikeudesta saada 
rakkautta ja hellyyttä, jota hän tarvit-
see kasvaakseen tasapainoiseksi yksi-
löksi. Lapsen tulisi saada kasvaa van-
hempiensa huollossa ja ellei tämä 
ole mahdollista, valtion tulee taata 
lapselle huolenpito ja suurperheille 
avustuksia. Lapsen oikeudesta saa-
da koulutusta julistuksessa sanotaan, 
että sen tulisi olla yleissivistävää ja 
ainakin alkeistasolla maksutonta ja 
pakollista. Lapsella tulee olla mahdol-
lisuus myös leikkiin, ja yhteiskunnan 
on pyrittävä edistämään näitä kum-

Lasten
           oikeudet
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paakin. Julistuksessa sanotaan myös 
että suojelua ja apua annettaessa 
lapsen edun tulee olla aina ensisijai-
nen. Lasta tulee myös suojella kai-
kilta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja 
väärinkäytöltä eikä häntä saa laittaa 
työhön ennen minimi-ikää. 

Kaiken kaikkiaan julistuksen 10. 
eli viimeisen artiklan mukaan ”lasta 
tulee suojella sellaisilta toiminnoil-
ta, jotka saattavat kasvattaa hänes-
sä taipumuksia rodulliseen, uskon-
nolliseen tai muunlaiseen syrjintään. 
Häntä on kasvatettava ymmärtä-
mykseen, suvaitsevaisuuteen, kan-
sojen välisen ystävyyden, rauhan ja 
yleismaailmallisen veljeyden henges-
sä sekä täysin tietäen, että hänen 
tarmonsa ja kykynsä olisi saatettava 
palvelemaan hänen lähimmäisiään.”

YK:n julistuksen ja sopimuksen li-
säksi lasten asemasta on tehty muita 
sopimuksia kuten Haagin yleissopi-
mus vuodelta 1966, jossa käsitellään  
toimivaltaa ja yhteistyötä vanhem-
pain vastuuta ja lastensuojeluasioita 

valtioiden välillä. Vuonna 1980 sol-
mittiin Haagin kansainvälinen lap-
sikaappaussopimus ja 1993 Haagin 
yleissopimus Lasten suojelusta ja yh-
teistyöstä kansainvälisissä lapseksiot-
tamisasioissa, joka käsittelee adop-
tiota. Vuonna 1994 solmittiin myös 
Luxemburgin (Europan Neuvoston) 
sopimus lasten huollosta ja tapaa-
misoikeuksista sekä lasten palautta-
mista koskeva sopimus. Suomi on 
ratifioinut kaikki nämä sopimukset, 
joko itsenäisenä sopimusosapuolena 
tai EU:n jäsenenä.

Lisäksi lasten asemaa ja oikeuksia 
käsitellään tietysti myös kansallisissa 
laeissa, joista tärkeimpiä Suomessa 
ovat lait oppivelvollisuudesta ja nuo-
risotyöstä, lait nimestä ja nimenmuu-
toksesta, lait sosiaali- ja tukipalveluis-
ta mm. lastensuojelusta, perheoike-
uden sisältämät lait lasten huollosta, 
elatuksesta sekä tapaamisoikeudes-
ta ja isyydestä. Myös perintöoikeus 
sisältää tietysti lapsen asemaa kos-
kevia säädöksiä. Jopa Suomen hal-
litusmuodon viidennessä pykälässä 

mainitaan, että lapsia on kohdeltava 
tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tu-
lee vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin kehitystään vastaavasti. 

Koraani 42:49 (Hämeen-Anttilan 
käännös): ”Jumalalle kuuluu taivaan 
ja maan valtius. Hän luo mitä tahtoo, 
ja Hän antaa tyttäriä kenelle tahtoo ja 
poikia kenelle tahtoo, tai molempia, 
sekä poikia että tyttäriä.”

Kirsi Kokoi

J.P.Grant 
UNICEFin entinen pääsihteeri

”Lapsen 
oikeus 

on aikuisen 
velvollisuus”

Lasten
           oikeudet

Lapsityövoiman suurimpana syynä pidetään köyhyyttä.
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Pyhän maan ja Jordanian 
luterilaisen kirkon piispa Mu-
nib Younan puhuu rauhan 
ja sovinnon puolesta. Vuon-
na 2001 hän sai Suomen 
kristillisen rauhanliikkeen 
palkinnon ja vuonna 2005 
Betlehemin tähti -palkinnon 
presidentti Mahmoud Abba-
silta. 

”Toisia mustamaalaavasta kielestä ja 
kielteisistä leimoista on luovuttava. 
Sen sijaan tulisi käyttää rakkauden ja 
kunnioituksen kieltä”, sanoo piispa 
Munib Younan. Hänen johtamansa 
kirkko toimii Jordaniassa, Länsiran-
nalla ja Jerusalemissa. Tämä arabian-
kielinen kirkko on ainoa luterilainen 
kirkko Lähi-idässä. Kirkon työn avain-
alueita ovat seurakunta- ja diakonia-
työ sekä koulutyö. Suomen Lähetys-
seura toimii yhteistyössä Jordanian 
ja Pyhän maan evankelisluterilaisen 
kirkon kanssa. 

Viime heinäkuussa piispa Munib 
Younan valittiin Luterilaisen Maail-
manliiton (LML) presidentiksi. Lute-
rilaisen maailmanliiton presidenttinä 
tärkeimpänä asiana hän näkee vaa-
lia  sen yhtenäisyyttä, sovinnon pro-
sesseja ja diakoniaa. Hän pitää mer-
kittävänä LML:n roolin uskontojen 
välisessä dialogissa varsinkin juuta-
laisten ja muslimien välillä. Younanin 
mielestä kirkon on oltava profeetal-
linen ja vastustaa antisemitismiä ja 
islamofobiaa. 

Helsingin yliopistossa aikoinaan 
teologian maisteriksi opiskellut teo-
logian tohtori Munib Younan on 
edistänyt uskontojen välistä yhteyttä 
järjestämällä juutalaisten, kristittyjen 
ja muslimijohtajien kanssa yhteisiä ta-
paamisia. Hän on ollut perustamassa 
muun muassa Pyhän maan uskon-

nollisten instituutioiden neuvostoa. 
Neuvoston nimi on englanniksi The 
Council of Religious Institutions of 
the Holy Land. Neuvostoon kuuluu 
niin sanottujen Abrahamin uskonto-
jen eli juutalaisuuden, kristinuskon ja 
islamin johtajia. Munib Younan pitää 
neuvostoa ihmeenä: sitä, että on voi-
tu perustaa neuvosto niin vaikeassa 
poliittisessa tilanteessa.

“Molemmat valtiot hyväksyvät 
neuvoston. Tavoitteena on rakentaa 
israelilaisiin ja palestiinalaisiin koului-
hin opetussuunnitelma, jossa paino-
tetaan molemminpuolista kunnioi-
tusta”, kertoo Younan. Tällä hetkellä 
neuvosto tutkii yhteistyössä amerik-
kalaisen Yalen yliopiston kanssa 700 
oppikirjan opetukset eri uskonnoista. 
Tällä pyritään puuttumaan toisesta 
uskonnosta luotuihin kielteisiin ilma-
uksiin.

Kasvatus on 
tärkein rauhantyösssä
”Rauhankasvatus ja sovinto alkavat 
kasvatuksesta. Meidän tulisi kysyä: 
Mitä minä opetan toisesta. Kuinka 
minä kasvatan maailman lapsia?”, 
toteaa Munib Younan. Kasvatus ja 
uskontodialogi ovat erittäin tärkeitä 
välineitä uskontojen ääriryhmien kit-
kemisessä.

”Kirkomme tekee dialogia kolmella 
eri tasolla ja jokainen näistä tasoista 
on tärkeä”, kertoo Younan. Uskonnol-
listen johtajien neuvoston lisäksi yh-
tenä dialogimuotona on paikallinen 
vuoropuhelu juutalaisten ja kirstitty-
jen välillä. Tässä dialogin osapuolet 
muun muassa tutkivat yhdessä Van-
haa Testamenttia ja pohtivat sieltä 
nousevia kysymyksiä. 

Toinen dialogimuoto on paikkallis-
ten muslimien ja kristittyjen välinen 
vuoropuhelu, jossa keskeisellä sijalla 
on vetoomus nimeltään A Common 
Word between Us and You. Kolme 
vuotta sitten 138 merkittävää islami-
laista johtajaa tärkeistä muslimiryh-
mistä allekirjoittivat vetoomuksen, 
jossa he toteavat uskonnon ytimen 
olevan rakkaudessa. Muslimijohtajat 
muun muassa esittävät muslimien ja 
kristittyjen välisen teologisen työs-
kentelyn pohjaksi rakkautta Juma-
laan ja rakkautta lähimmäisiin. Vetoo-
muksessa esitetään, että kristittyjen 
Rakkauden kaksoiskäskynä tuntemat 
Jeesuksen sanat yhdistävät kristittyjä 
ja muslimeja. Vetoomus on luettavis-
sa internetsivuilta: www.acommon-
word.com.

”On helppoa rakastaa Jumalaa, 
mutta on vaikea rakastaa lähimmäis-
tä ja siksi me katsomme yhdessä 
emmekä erikseen sitä, kuinka rakas-
taa toinen toisiamme”, sanoo piispa 
Munib Younan. 

Heidi Rautionmaa
teksti ja kuvat

piispa munib younan osaLListui tämän 
vuoden Loviisan rauhanfoorumiin. munib 
younan on syntynyt JerusaLemissa vuonna 
1950. younan on JuLkaissut sovinnon toi-
vossa-kirJan, Jossa hän etsii rauhanomaisia 
ratkaisuJa Lähi-idän poLiittis-uskonnoLLisiin 
ongeLmiin.

Piispa Munib Younan:

On aika nähdä Jumalan 
luomistyö toisessa ihmisessä
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Älä osta mitään -päivää 
vietetään joka vuosi mar-
raskuussa muistuttamassa 
ihmisiä ympäristöajattelun 
tärkeydestä kuluttamises-
sa. Etelätukholmalaisessa 
Botkyrkan kunnassa Ilmas-
toperhe-projekti pyrkii tuo-
maan tätä ajattelua kaikkiin 
perusruotsalaisiin arkipäi-
vän valintoihin.

Klimatfamilj-hankkeeseen va-
litut kuusi perhettä kokoon-
tuvat oppimaan ympäristö-
ajattelua teemailtoihin, joissa 
aiheita käsitellään asiantun-

tijaluentojen ja käytännöllisten ko-
keilujen kuten ruuanlaiton ja sähkö-
pyörän testauksen kautta. Jokainen 
perhe valitsee omat henkilökohtai-
set tavoitteensa, joita se pyrkii ko-
koontumisten välillä toteuttamaan. 
Haasteet ovat käytännöllisiä ja konk-
reettisia: voi esimerkiksi päättää, että 
menee kaksi kertaa viikossa junal-
la töihin tai että rajoittaa liharuoan 
syönnin kolmeen päivään viikossa.

Näkymällä joukkotiedotusvälineis-
sä ja käyttämällä sosiaalisia verkosto-

jaan perheet levittävät tietoa projek-
tin toiminnasta ja tavoitteista. Mei-
dän perheemme edustaa hankkees-
sa maahanmuuttajavaltaista aluetta 
ja kerromme arkipäivän muutostöis-
tämme Internet-päiväkirjassamme. 
Projektin tarkoituksena on saada 
yhä useampia yksilöitä ja perheitä 
omaksumaan ympäristöystävällisem-
piä kulutus- ja matkustustapoja sekä 
ajattelemaan ruokaostosten ja asu-
misjärjestelyiden kehittämistä ilmas-

tonmuutosta estävään suuntaan.
Itselleni ympäristöajattelu on 

luonnollinen osa uskoani. Jumalan 
käyttöömme antamaa maapalloa 
täytyy suojella ja sen resursseja hoi-
taa ja säännöstellä. Arjen pienet mut-
ta tärkeät valinnat voivat olla hyvä 
tapa tuoda käytännöllisyyttä yleviin 
ajatuksiin.

Päivi Abbas
Tukholmassa asuva 

Klimatfamilj-hankkeen jäsen

Perheenä ympäristö-
ajattelua edistämässä

Älä osta mitään 
-päivä

• perustuu kansainväliseen No Buy Day –kampanjaan
• Suomessa päivää vietetään marraskuun viimeisenä 

perjantaina, tänä vuonna 26.11.
• Päivän järjestävät yhteistyössä muun muassa Luontoliitto, 

Vihreät nuoret ja Voima-lehti
• Lisätietoja kampanjapäivän tapahtumista löytyy osoitteesta 

http://www.alaosta.fi

Lisätietoja 
Ilmastoperhe 
-hankkeesta:
http://www.botkyrka.se/booch-
bygga/bostadochhalsa/klimats-
martboende/Klimatfamiljer

Abbasin perheen blogi
hankkeeseen liittyen:
http://wannabeeko.blogspot.com
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Tämä lampaanlihasta ja halkais-
tuista kikherneistä valmistettu 
lihapata on hyvänteväisyystilai-
suuksien suosikkiruoka.

Aineet:
500 g lampaanlihaa luineen
200 g halkaistuja kikherneitä
4 kpl kuivattuja limettejä
2 rkl tomaattipyre
2 sipulia
öljyä
vettä 
suolaa, pippuria,
kurkumaa, kanelia (sahramia)

Raasta tai silppua sipulit hienoksi 
ja kuullota ne öljyssä. Lisää sekaan 
kurkuma ja pieniksi paloiksi leika-
tut lihat ja ruskista hieman. Lisää 
muut mausteet. Huuhtele halkais-
tut kikherneet ja lisää ne.  

Lisää vielä tomaattipyre ja li-
metit sekä lopuksi vettä, niin et-
tä aineet peittyvät reilusti. Anna 
kiehua hiljalleen  kunnes liha on 
kypsää. 

Leikkaa perunat suikaleiksi ja 
paista ne paistinpannulla öljyssä.

Kun liha on kypsää, aseta liha-
pata laakealle vadille ja koristele 

paistetuilla perunoilla.
Resepti M. Karbalai

V ieraanvaraisuus kuuluu is-
lamiin. Ruoan tarjoaminen, 
etenkin köyhille, on osoi-
tus siitä. Kaikille avoimet 
hyväntekeväisyysjuhlat 

ja erilaiset muistotilaisuudet, joita 
järjestetään yksityisissä kodeissa ja 
moskeijoissa ja joissa tarjoillaan il-
maista ruokaa, ovat osa islamilaista 
kulttuuria. Etenkin paaston aikana 
monet tarjoavat aterian illalla paas-
ton päätteeksi. Ilmaista ruokaa voi-
daan tarjoilla esimerkiksi kiitokseksi 
rakkaan lapsen tai sukulaisen paran-
tumisen, vaikeuksista selviytymisen 
vuoksi tai hyvän liikemenestyksen tai 
kauan odetetun vauvan syntymisen 
johdosta. 

Ruokaa tarjoillaan myös uskon-
nollisissa juhlissa, joissa muistellaan 
Profeetta Muhammedin (rhhj) tai hä-

nen perheensä elämän merkittäviä 
tapahtumia - iloisia tai surullisia. Juh-
lapaikka koristellaan iloisilla paperiko-
risteilla ja valoilla tai surulipuilla ja sei-
nävaatteilla. Miehet, naiset ja lapset 
istuvat pehmeillä matoilla ja kuunte-
levat ohjelmaa, jossa luetaan Koraa-
nia, kerrotaan tunteellisesti kyseiseen 

tilaisuuteen liittyvistä tapahtumista ja 
lausutaan runoja. Ohjelman jälkeen 
sukulaiset, tuttavat, naapurit, ystävät, 
oppineet, liikemiehet ja köyhät, kaikki 
yhdessä, istuvat nauttimaan aterias-
ta, joka heille on valmistettu. 

Paula Kemell

Kiitosaterian
           tarjoaminen

Lihasta Ja haLkaistuista kikherneistä vaLmis-
tettu khoresteh gheime syödään riisin kera.

Khoreshteh gheime  Liha-halkaistu kikhernepata 5 hengelle
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Pakistania elokuusta asti koetelleet 
tulvat ovat tuhonneet satoa ja ih-
misten asumuksia ja vaikuttavat 
miljoonien ihmisten jokapäiväiseen 
elämään. Alkuperältään pakistanilai-
nen, ortopedian kirurgi Wiqar Shah 
tekee uskonnollisesti ja poliittises-
ti sitoutumattoman yhdistyksensä 
Lieksa Trustin kautta auttamistyö-
tä Pakistanissa. Lieksa Trust avus-
taa ruoka- ja tarvikelähetyksin sekä 
järjestämällä lääkärinvastaanottoja 
D.I.Khanin kaupungissa keski-Pakis-
tanissa. Yhdistyksellä on myös orpo-
koti Kashmirin alueella, joka kärsi pa-
hoin vuoden 2005 maanjäristyksistä.

Päivi Abbas

Lisätietoja toiminnasta ja lahjoitus-
kanavista sekä kuvia D.I. Khanin kau-
pungista: http://www.lieksatrust.org

Apua
Pakistanin tulvien uhreille
Pakistanin tulvissa kärsivien auttamiseksi oman kortensa 
kekoon kantaa lieksalaisen Wiqar Shahin perustama Lieksa 
Trust.
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Islamilaisen yhteiskunnan 
(umma) historiassa on ollut 
merkittäviä henkilöitä, joi-
den ansiosta kansakunnan 
johtajien valitsema vääryy-
den ja epäoikeudenmukai-
suuden reitti on kääntynyt 
kohti oikeaa tietä. Imam 
Husseinin (rauha hänelle) 
vallankumous on harvinais-
laatuinen. Se on erikoisuus 
jopa islamilaisessa histori-
assa. Hyvin pieni osa musli-
meista on kuitenkin voinut 
ja osannut hyödyntää sitä 
valtavaa moraalista ener-
giaa, joka löytyy Imamin 
vallankumouksesta, ja pitää 
sen elävänä ja tuoreena läpi 
historian. 

Historiasta löytyy 
ainutlaatuisia per-
soonallisuuksia, 
joiden karisma on 
ylittänyt kansalli-

suusrajat ja joista jokainen 
on valon ja voiman lähde. 
He ohjasivat yhteiskuntaan-
sa kohti vapautta ja oike-
utta. Näin on myös Imam 
Husseinin,  profeetta Mu-
hammedin (rauha hänelle 
ja hänen jälkeläisilleen) tyt-
tärenpojan, kohdalla. Hän 
halusi vapauttaa silloisen 
islamilaisen yhteiskunnan ja 
ohjata sitä kohti itsenäisyyt-
tä sekä päästä eroon epäoi-
keudenmukaisuudesta ja ty-
ranniasta. Mahatma Gandhi 
ja Intian kansa ovat niiden 
joukossa, jotka ymmärsivät 
totuuden ja uhrauksen pe-

riaatteen Imam Husseinin vallanku-
mouksessa. Gandhi sai hänestä ins-
piraatiota ja rohkeuden vapauttaa In-
tia. Gandhi sanoi: ’Minä olen lukenut 
huolellisesti Imam Husseinin, islamin 
suurimman marttyyrin, elämänker-
ran. Aina kun tarkastelen Karbalan 
kertomuksen sivuja uudelleen, mi-
nulle käy entistä enemmän selväksi, 
että jos Intia haluaa saavuttaa voiton, 
sen on jäljiteltävä Imam Husseinin 
esimerkkiä. Imam Husseinia, hänen 
perhettään ja ystäviään kohdeltiin 
epäoikeudenmukaisesti.’ Gandhi 
ymmärsi, että tämä kärsimys epäoi-
keudenmukaisuudesta on kuitenkin 
voittanut ihmisten sydämet, sillä hän 
sanoi: ’Opin Husseinilta kestämään 
sortoa, jotta saavuttaisin voiton.’

Esikuvana lähihistoriassa

Tamlas Tundun, entinen Intian kon-
gressin johtaja, puolestaan on sano-

nut: ’Suuret uhraukset, jotka näkyvät 
Imam Husseinin vallankumouksessa, 
ovat jalostaneet inhimillistä ajattelua. 
Näitä uhrauksia kannattaa muistella 
jokaisena vuosipäivänä ja ikuisesti.’ 
Imam Husseinin tavoitteena oli  ”uu-
distaa isoisänsä kansakunta”, kuten 
hän on itse sanonut. Hän tarkoitti 
kansakunnan puhdistamista kaikes-
ta virheistä ja vääryydestä, mitä oli 
liitetty islamiin sekä palauttaa ideaa-
linen yhteiskunta, joka oli vallinnut 
profeetta Muhammedin elinaikana. 

Kiinan johtaja Mao Tse-Tung kertoi 
Palestiinan johtajalle Jasser Arafatil-
le, kun tämä kävi kysymässä häneltä 
neuvoa vapaustaisteluunsa: ’Teillä on 
islamissa hyvin merkitävä kokemus 
humanitaarisesta vallankumoukses-
ta ja sen erinomainen johtaja Imam 
Hussein. Ja silti te tulette meidän 
luoksemme kysymään neuvoa.’ 

Imam Hussein (rauha hänelle)

maailman johtajien huulilta
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KARBALAN TAUSTAA

Kalifin kuoltua Imam Husseinilla olisi 
ollut oikeus sekä Profeetan jälkeläi-
senä että islamin tuntemuksensa ja 
oppineisuutensa perusteella hallita 
islamilaista valtiota. Yazid kuitenkin 
halusi kalifiksi. Armeijansa avulla hän 
halusi pakottaa Imam Husseinin van-
nomaan uskollisuudenvalan. Imam 
Hussein kieltäytyi ja lähti perheineen 
ja seuraajineen Medinasta kohti Ku-
faa, jonne hänen kannattajansa oli-
vat kutsuneet hänet. Matkalla Yazidin 
tuhansista sotilaista koostuva armeija 
piiritti Imam Husseinin ja hänen seu-
rueensa ja haastoi heidät taisteluun. 
Tämä paikka – Karbala – on jäänyt 
historiaan traagisen taistelun tapah-
tumapaikkana, jossa pieni joukko 
kohtasi urheasti armeijan taistellak-
seen oikeuden puolesta epäoikeu-
denmukaisuutta vastaan. 

Kun Karbalan taistelu oli alkamassa 
ja Bin Saadin johtaman armeijan rivit 
olivat valmiina, Imam Hussein (rauha 
hänelle) pyysi tuomaan hevosensa 
ja lähti ratsastamaan armeijaa kohti. 
Hän puhui selkeällä äänellä niin, että 
suurin osa armeijasta kuuli hänen 
sanansa:

”Oi ihmiset, kuulkaa minun pu-
heeni ja olkaa kärsivällisiä älkääkä kii-
rehtikö, ennenkuin muistutan teitä 
oikeuksistani ja kerron teille, mikä on 
tänne tuloni syy. Jos uskotte minua 
ja hyväksytte sanani oikeudenmu-
kaisina, huomaatte ettei teillä ole oi-
keutta kajota minuun ja onni kohtaa 
teidät. Jos taas ette hyväksy tänne 
tulemiseni syitä ettekä ole oikeuden-
mukaisia minua kohtaan, valmistau-
tukaa kumppanienne kanssa. Jumala 
on minun suojelijani, joka paljasti kir-
jassaan, että hän pitää hyvien usko-
vien puolta.”

Kun Imam Husseinin leirissä olevat 
naiset kuulivat hänen äänensä, he al-
koivat itkeä. Imam Hussein pyysi vel-
jeään Abbasia ja poikaansa Ali Akba-
ria pyytämään naisia rauhoittumaan. 
Imam sanoi: ”Heidän itkunsa tulee 
kestämään pitkään tämän jälkeen.” 

Kun naiset hiljenivät, Imam jatkoi 
puhettaan kiittämällä Allahia ja ru-
koilemalla siunaukset Profeetta Mu-
hammedille ja enkeleille ja sitten 
hän sanoi: ”Ylistys Jumalalle, joka loi 
maailman ja teki siitä väliaikaisen ja 
katoavan. Maailmassa ihmiset kulke-
vat Jumalan varjelemana tilanteesta 
toiseen, itserakas kulkee kohti elä-
män houkutuksia, ja onneton on se, 

Islamin historiaa

Traaginentapahtuma

Imam Husseinin vallankumouksessa 
yhdistyivät traaginen kohtalo ja yle-
vät tavoitteet. Imam Hussein saar-
rettiin, häntä estettiin pääsemästä 
juomavedelle ja hänen lapsensa, 
veljensä ja ystävänsä tapettiin. As-
hura-päivänä kaikkien ystävien, tu-
kijoiden ja perheenjäsenten mene-
tyksen jälkeen Imam Hussein piti 
puheen, jossa hän kertoi ja muis-
tutti ihmisiä tavoitteestaan. Englan-
tilainen kirjailija Freya Starkin kuvaa 
tapahtumia näin: ’Lähellä Karbalaa 
Husseinin karavaani pakotettiin py-
sähtymään autiomaassa... Hänen vi-
hollisensa saarsivat hänet ja estivät 
häntä pääsemästä juomaveden luo. 
Nämä tapahtumat ja yksityiskohdat 
ovat vielä tänäkin päivänä selvinä 
ihmisten mielissä, vaikka niistä on 
kulunut jo 1257 vuotta. Henkilö, joka 
vierailee näissä pyhissä kaupungeis-
sa ei hyötyisi suuresti vierailustaan, 
ellei hän olisi lukenut tätä tarinaa, 
sillä Imam Husseinin tragedia läpäi-
see kaiken ja saavuttaa sydämen 
pohjia myöten. Tämä tarina on yksi 
niistä harvoista tarinoista, jota en 
voi koskaan lukea ilman kyyneleitä.’

Lisäksi on myös muita länsimaa-
laisia kirjailijoita, jotka ovat kirjoit-
taneet Imam Husseinin vallanku-
mouksesta ja tavoitteesta. Näistä 
mainittakoon ranskalainen kirjailija 
Henry Massey kirjassaan ”Islam” ja 
englantilainen kirjailija John Escher 
kirjassaan ”A Trip To Iraq” sekä ame-
rikkalainen orientalisti Gustav Gron-
nebam kirjassaan ”The Culture of 
Islam”.

Uhrausten ja murhanäytelmän 
suuruuden kautta Imam Hussein 
halusi kertoa kaikille ihmisille, eri 
uskonnoille ja vakaumuksille, että 
oikealle ja oikeudenmukaisuuden 
tielle on syytä uhrata kaikki. Vaikka 
Imaamin oma kuudenkuukauden 
ikäinen lapsi oli tapettu hänen sil-
miensä edessä, hän jatkoi kulkuaan 
oikealla tiellä. Oi sorrettu Hussein!

Muhammed Al-Hello

Imam Husseinin
ensimmäinen puhe Ashura-päivänä
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joka seuraa tämän elämän viettelyk-
siä. Älkää antako tämän elämän hou-
kutella teitä, koska se ei anna toivoa 
sen seuraajille ja tulee pettämään 
ahneen himot. Minä näen, että olet-
te tekemässä jotain, joka suututtaa 
Jumalaa. Jumala kääntää kasvonsa 
teistä pois, antaa teille rangaistuksen 
ja epää teiltä armahduksen tehtyän-
ne tämän teon. Hyvä Herra on mei-
dän Jumalamme.

Olette luvanneet totella ja uskoa 
Profeetan sanomaan, mutta lopulta 
päädyitte tappamaan Profeetan jäl-
keläisiä. Paholainen on saanut teidät 
valtaansa ja sai teidät unohtamaan 
suuren Jumalan. Kirous olkoon teille 
ja teidän aikomuksellenne. Olemme 
Jumalasta ja Hänelle me päädymme.
Tämä on kansa, joka kääntyi usko-
misen jälkeen pois uskosta - mieli-
valtaiset kaikkoavat Jumalan armah-
duksesta.

Oi ihmiset, ottakaa selvää minun 
suvustani ja siitä, kuka olen! Sen jäl-
keen miettikää mielessänne ja arvioi-
kaa itseänne ja katsokaa, onko teillä 
oikeus tappaa minut ja vangita per-
heeni. Enkö minä ole Profeetan tyt-
tären lapsi? Enkö se ole minä, joka on 

Profeetan serkun ja seuraajan lapsi 
- sen serkun, joka ensimmäisenä us-
koi Jumalaan ja Profeetan sanomaan, 
joka tuli Jumalalta? Eikö marttyyrien 
herra, Hamza, ole isäni setä ja Djaafar 
Alteijar setäni?”

Ettekö ole kuullut Profeetan sano-
van minusta ja veljestäni: ”Nämä kak-
si ovat paratiisin nuorten johtajia?” 
Uskokaa minua. Se mitä kerron on 
totta. Vannon Jumalan nimeen, että 
en ole valehdellut siitä asti, kun tie-
sin, että Allah inhoaa valehtelijoita ja 
että valehtelu kääntyy valehtilijoiden 
haitaksi. Jos ette usko minua, neuvon 
teitä kysymään Djaabir bin Abdillah 
Alansaarilta ja Abu Saeed Alkhidrilta, 
Sehl bin Alsaaedilta, Zaid bin Alarqa-
milta ja Anas bin Malekilta. He voivat 
kertoa teille kuulleensa Profeetan sa-
noneen näin minusta ja veljestäni. 
Eikö tämä ole riittävä syy estää teitä 
surmaamasta minua?”

”Jos epäilette Profeetan sanoneen 
näin minulle ja veljelleni, epäilettekö 
myös sitä, että olen Profeetan tyttä-
ren lapsi. Vannon, Oi Allahin nimeen, 
että auringon nousun ja laskun välillä 
ei elä toista Profeetan tyttären lasta 
kuin minä - ei teidän keskuudessan-

ne eikä muidenkaan keskuudessa. 
Vaaditteko minulle rangaistusta ta-
posta? Vai olenko tuhlannut raho-
janne? Vai vaaditteko korvausta haa-
voista?”

Ihmiset jäivät hiljaisiksi ja Imam 
jatkoi: ”Oi Shibth bin Ri’i, Oi Hajjar bin 
Abjar, Oi Qais bin Ash’ath, ja Zaid bin 
Hareth, ettekö kirjoittaneet minulle 
kirjeitä, joissa pyysitte minua johta-
maan teitä?” Nämä henkilöt kielsi-
vät: ”Emme ole kirjoittaneet.” Imam 
sanoi: ”Ylistys Jumalan nimelle, kyllä 
kirjoititte!” Imam jatkoi: ”Oi ihmiset, 
jos inhoatte minua, antakaa minun 
olla. Lähden luotanne turvaan.”

Qais bin Ash’ath sanoi: ”Etkö alistu 
serkkujesi johtoon. He eivät kohtele 
sinua muutoin kuin hyvin.”

Imam vastasi: ” En alistu nöyränä 
enkä pakene kuin orja. Oi Jumalan 
palvelija, turvaudun minun ja teidän 
Jumalaanne epäilyksiänne vastaan. 
Turvaudun minun ja teidän Juma-
laanne kaikkia ylimielisiä vastaan, jot-
ka eivät usko Tuomiopäivään.”

H.Al-Hello

Hazrat Zeinab
(Bibi Zeinab)

Armelian Armahtajan nimeen

Olin Syyriassa ja kävin monessa muis-
topaikassa. Yksi niistä vaikutti mi-
nuun kovin. Se oli Zeinab bint Alin eli 
Alin tyttären muistopaikka Damas-
kuksen Shamissa. Persiaksi paikan 
nimi on Haram-e-Hazrat-e-Zeinab. 
Paikassa on monta pihaa, mutta mi-
nä kävelin aina yhdellä niistä, vaikka 
kaikkialla siellä on kaunista. Isänikin 
piti siitä kovasti, koska se hohtaa, kun 
aurinko tai kuu paistaa. Ja aina kun 
ihmiset rukoilevat siellä se hohtaa 
vielä enemmän. 

Keskellä kaunista muistopaikkaa 

on suuri ihailtu kupoli, joka on kul-
tainen. Sisällä taas on vielä kauniim-
paa.Siellä on hautakammio, joka on 
väriltään kultaisempi kuin aurinko 
ja koristeltu mahtavilla kulta- tai ho-
peaveistoksilla. Katossa ja pylväissä 
on peilimosaiikkeja. Joskus on vaikea 
päästä saliin, missä itse hauta, kam-
mio on koska siellä on 
paljon vieraita ja turis-
teja. Naiset ja miehet 
ovat eri puolilla. Naiset 
rukoilevat ja lukevat 
Koraania. Miehet sa-
moin paitsi että siellä 
on membar eli saar-
nastuoli, jossa imaami 
puhuu.

Miksi ihmiset halua-
vat vierailla siellä? Kos-

ka jotkut heistä ovat toivoneet jotain 
ja ovat saaneet haluamansa tai jotkut 
haluavat esittää toiveensa siellä. Joil-
lain on sairauksia tai ongelmia tai he 
käyvät siellä muuten vain, sillä hän 
on Alin tytär.

Zahra Miina Kokoi 10 v

Nuorten nurkka
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Monikulttuurisuus ja eri 
maailmanuskonnot ovat 
nousseet esille 1990-lu-
vulta lähtien koulumaa-
ilmassa uusien maa-

hanmuuttajien kautta. Nykyisen ti-
lanteen perusteella voidaan sanoa, 
että monikulttuurisuus on tullut Suo-
meen jäädäkseen. Suomessa on aina 
ollut etnisiä ja uskonnollisia vähem-
mistöjä. Uudenlainen monikulttuuri-
suus on tuonut esille myös Suomen 
vanhat vähemmistöryhmät. Näistä 
islamilaiselle yhteisölle merkittävim-
män joukon muodostavat tataarit, 
jotka ovat raivanneet tietä nykyiselle, 
enimmäkseen maahanmuuttajataus-
taiselle islamilaiselle yhteisölle.

Suomeen tulevia muslimeita on 
odottanut täällä uskonnonvapaus-
laki ja islamilaisia yhteisöjä on voi-
tu perustaa ympäri Suomea. Vielä 
tämänkin päivän koulumaailmassa 
puhutaan maahanmuuttajataus-
taisista oppilaista, vaikka suurin osa 

tähän ryhmään kuuluvista oppilais-
ta on syntynyt Suomessa. Siksi tuli-
si muistaa, että heistä muodostuu 
muutaman vuosikymmenen kulues-
sa uusia suomalaista kulttuuria rikas-
tavia Suomen etnisiä ja uskonnollisia 
vähemmistöjä. Islamilainen yhteisö 
tuo kuitenkin koulumaailmaan myös 
haasteita.  

Oman 
uskonnon opetus
Käytännössä koulumaailmassa us-
konnot näkyvät muutenkin kuin kat-
somusaineiden opetuksessa. Oman 
uskonnon hyvä tuntemus on vahva 
pohja uskontojen väliselle kanssakäy-
miselle, sillä se vahvistaa nuoren itse-
tuntoa ja helpottaa sitä kautta mui-
den oppilaiden tarpeiden huomioon 
ottamista. Tällöin on mahdollista ym-
märtää, ettei toisen huomioiminen 
ole välttämättä pois itseltä. 

Koulumaailma 
ja Ramadan
Alaluokilla monet opettajat hätään-
tyvät Ramadanin alussa, kun oppilas 
ilmoittaa paastoavansa. Opettajan 
näkökulmasta oppilas ei pysty osal-
listumaan liikuntatunneille, tai opetus 
kärsii, kun oppilas on väsymyksen 
takia levoton iltapäivätuntien aikana. 
Monet vanhemmat pohtivatkin, mikä 
on omalle lapselle sopiva ikä paas-
tota ja kannattaako lapsien paastota 
esimerkiksi vain lyhyiden koulupäivi-
en ajan ja viikonloppuisin. Yläluokilla 
opettajat ottavat vähemmän kantaa 
oppilaiden paastoamiseen.

Useimmilla Helsingin yläasteilla 
liikunnan opettajalle riittää pelkkä 
ilmoitus paastoamisesta, jolloin op-
pilas voi liikuntatunnilla esimerkiksi 
käydä kävelyllä, kun muut oppilaat 
tekevät raskaampia urheilusuorituk-
sia. Ramadanin vietto ei itsessään 
anna vapautusta liikunnasta. Enem-
män kouluissa aiheuttaa päänvaivaa 

Islamin uskonto
ja koulumaailma

moskeiJassa nuoret oppivat Lukemaan koraania arabian kieLeLLä.
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Ramadanin päätösjuhla, Id-al-Fitr, 
jonka ajankohta selviää vasta Rama-
dan-kuun 29:nnen päivän iltana. Täl-
löin opettajat eivät tiedä, kumpana 
päivänä oppilaat ovat poissa, koska 
Ramadan voi kestää joko 29 tai 30 
päivää. Omaan uskontoon liittyvien 
juhlien poissaoloihin riittää huolta-
jan ilmoitus, jos poissaolopäiviä on 
alle kolme. Muutenkin huoltajien 
on hyvä miettiä, kuinka monen päi-
vän poissaolo on mielekäs oppilaan 
opintojen kannalta. 

Rukoukset 
ja pukeutuminen
Jos oppilas haluaa mahdollisuuden 
rukouksien suorittamiseen koulupäi-

vän aikana, yleensä tällainen tila osoi-
tetaan hänelle. Rukoukset voi suo-
rittaa välituntien aikana. Suomessa, 
jossa on vielä paljon lähikouluja, ja 
siten lyhyet koulumatkat, oppilaat tai 
heidän huoltajansa lähestyvät koulu-
ja rukouspaikan osoittamiseksi vasta 
pimeään vuodenaikaan. Vaikka kou-
lussa ei olisi ollut aiemmin muslimi-
oppilaita, nämä asiat näyttävät ratke-
avan helposti. 

Usein muslimityttöjen ja naisten 
pukeutuminen herättää huomiota. 
Viime vuonna Raaseporissa esimer-
kiksi yritettiin kieltää koululaisia käyt-
tämästä koulussa huivia. Huivin käyt-
töä saatetaan kantaväestön puolella 
pitää miehisen vallankäytön symbo-

lina. Suomessa huivin käyttö on joko 
uskonnollinen tai etninen symboli. 
Pukeutumiseen voidaan kuitenkin 
puuttua kouluissa vain työturvalli-
suuden tai tunnistettavuuden pe-
rusteella. Käytännössä huivi voi olla 
työturvallisuuden kannalta positiivi-
nen asia: kotitaloudessa ja kemiassa 
hiusten peittäminen kuuluu asiaan, 
koska pitkät hiukset vapaina ovat 
työturvallisuusriski. Jos huivi mieti-
tyttää opettajaa työturvallisuuden 
kannalta, voi opettajalle kertoa, että 
huiveja on olemassa erimallisia ja eri-
laisista materiaaleista. Kemian ja fysii-
kan tunneilla oppilas voi laittaa hui-
vin työtakin alle tai jos työtakki ei ole 
tarpeen, oman paidan alle. Liikunta-
tunneille tulee joskus muslimityttöjä 
pitkät hameet päällä. Liikuntaan löy-
tyy kuitenkin varusteita, joista verryt-
telyhousut, tunika ja huivi täyttävät 
islamilaiset pukeutumisen säädökset 
ja sopivat hyvin liikuntaan julkisillakin 
paikoilla. 

Muutamien vuosien kuluttua kou-
lumaailmaan astuvat enenevissä 
määrin toisen maahanmuuttajasu-
kupolven lapset. Tällöin tilanne on 
erilainen, koska nämä vanhemmat 
ovat käyneet itse suomalaisen koulu-
tusjärjestelmän läpi. Toivottavaa olisi, 
että silloinkin lasten ja nuorten oma 
äidinkieli, kulttuuri ja uskonto saavat 
näkyä ja rikastuttaa koulun arkea.

Suaad Onniselkä
kirjoittaja on matematiikan 

 ja fysiikan lehtori
kuvat Fahim Hasan

Pelkästään Helsingissä peruskoulussa yli 7% koko op-
pilasmäärästä osallistui islamin uskonnon opetukseen 
lukuvuoden 2009 – 2010 aikana. Katsomusaineiden 
opetusta annetaan peruskoulussa 11 vuosiviikkotun-
nin verran. Pääkaupunkiseudulla islamin opetusryhmiä 
muodostetaan miltei jokaiseen kouluun eikä vanhem-
pien tarvitse pyytää opetuksen aloittamista erikseen.

Nykyisen lain mukaan oman uskonnon opetuksen 
järjestäminen vaatii, että sitä on pyytänyt kolmen 
eri lapsen huoltajat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
vanhempien kannattaa olla aktiivisia, jotta lain suoma 
oikeus oman uskonnon opetukseen toteutuu. Käy-
tännössä nykyisin omaa uskontoa opetetaan 1,2 tuntia 
viikossa, jos opetus jaetaan tasaisesti 1 – 9 vuosiluokille.

Uusi tuntijakotyöryhmä on esittänyt katsomusai-
neiden määräksi nykyisen 11 vuosiviikkotunnin tilalle 
kahdeksaa vuosiviikkotuntia. Tällöin oppilaille tulisi yksi 
vuosi, jolloin oman uskonnon opetusta ei annettai-
si lainkaan ja muina vuosina opetusta olisi yksi tunti 
viikossa. Samalla tuntityöjakotyöryhmän toimesta on 
ehdotettu, että oman uskonnon opetuksen järjestämi-
nen vaatisi nykyisen kolmen oppilaan sijaan kymmentä 
oppilasta. Tämä huonontaa niiden muslimioppilaiden 
oikeuksia, jotka asuvat kasvukeskuksien ulkopuolella.

Vuoden 2006 opetussuunnitelman mukaan islamin 
uskonnon opetus ei ole tunnustuksellista, eli uskonnon 
tunnilla ei harjoiteta uskontoa, vaan opiskellaan teoriaa. 

matematiikan Ja fysiikan Lisäksi suaad onniseLkä opettaa isLamin uskontoa.
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Perjantairukous
On taas tullut odotettu 

perjantai. Päivä, joka 
useassa islamilaisessa 
maassa on vapaapäi-
vä.  Perjantai on mus-

limeille pyhäpäivä, kuten sunnuntai 
on kristityille. Perjantairukous (juma) 
alkaa virallisesti heti, kun aurinko on 
ylittänyt lakikorkeutensa.  Rukoushet-
ki on aina erittäin lämmin tapaami-
nen toisten uskovien kanssa, joita nä-
kee useimmiten vain kerran viikossa 
tai harvemmin.   

Uskovien on vahvasti suositelta-
vaa ottaa perjantaiaamuna suihku tai 
kylpy (ghusl) puhdistaakseen itsensä 
ennen moskeijalle menoa. Kyseessä 
on meille määrätty rituaalipesu, jon-
ka jälkeen on hyvä pukeutua puh-
taisiin vaatteisiin. Uskovien on myös 
suositeltavaa laittaa hyväntuoksuista 
hajustetta, kuten meidän Profeet-
tamme Muhammed (rauha olkoon 
hänelle ja Talon Väelle) on kehotta-
nut uskovaisia tekemään. Perjantai-
aamuna ennen moskeijaan menoa 
on myös hyvä olla syömättä mitään, 
mikä tuottaa pahaa hajua suuhun, 
sillä perjantairukous on ennen kaik-
kea yhteisöllinen tapahtuma, jossa 
veljet ja siskot tapaavat toisiansa. 
Oma matkani junalla ja metrolla me-
nee joutuisasti, kun pohdin sitä, mitä 
meidän imaamimme tulee tämän-
päiväisessä saarnassaan (khutba) ker-
tomaan. Yleensä imaami käsittelee 
saarnassaan jotain tärkeää ajankoh-
taista uskonnollista tai yhteiskunnal-
lista aihetta lujittaakseen uskovaisten 
uskoa ja antaakseen heille neuvo-
ja Jumalan suosion saavuttamiseksi. 
Saarna koostuu kahdesta osasta, joi-
den välillä on lyhyt tauko.

Saavuttuani moskeijalle ja astues-

sani sisään lähetän terveiseni Profee-
tallemme ja Talon Väelle. Moskeijassa 
minulle tulee hyvä, puhdas ja rauhal-
linen olo, sillä moskeijasta huokuu 
sanoinkuvaamatonta rauhaa - se on 
koti, johon on aina tervetullut. Me-
nen tekemään wudhun, rituaalisen 
pesun ennen rukousta, jonka jälkeen 
rukoilen yleensä kahden raka án (ru-
kousliikesarjan) rukouksen ennen is-
tuutumistani moskeijan matolle.

Istuudun hetkeksi lukemaan Ko-
raania tai dua-kirjaa, pyyntörukous-
kirjaa, ellei moskeijaan ole vielä tullut 
veljiä, joiden kanssa juttelen. Kellon 
lähestyessä rukoushetkeä uskovaisia 
alkaa tulla moskeijalle. Perjantairu-
koukseen saapuu niin miehiä kuin 
naisiakin, sillä kaikki ovat tervetullei-
ta. Tervehdimme veljien kanssa toi-
siamme ja kyselemme kuulumisia.  
Ajan kuluessa moskeijaan tulee yhä 
enemmän väkeä, ja ympäriltäni alkaa 
kuulua niin arabiaa kuin farsiakin, kun 
veljet keskustelevat keskenään ajan-
kohtaisista asioista. Vaikka en ymmär-
rä, mitä veljet juttelevat, omaksun 
keskustelusta sanoja ja kuuntelen 
heitä tarkasti, sillä se tuntuu minusta 
jotenkin hyvin kodikkaalta.  Joskus 
kovaäänisistä kuuluu Koraanin resi-
tointia, joka on hyvin kaunista ja kos-
kettavaa.

Rukousajan lähestyessä imaami 
tervehtii meitä ja rukoilee ensin yk-
sin. Tämän jälkeen hän pitää pienen 
avauspuheen, jonka päätteeksi hän 
pyytää jotain veljistä lausumaan ru-
kouskutsun (Adhan).  Lausujan ryh-
tyessä lukemaan rukouskutsua sa-
nomme samalla tervehdyksemme 
Profeetalle ja hänen Talon Väelleen. 
Rukouskutsu on todella upea, an-
taumuksellinen ja hyvää oloa tuova.  

Lausun itse, kuten kaikki muutkin, 
kutsujan jälkeen jokaisen lauseen 
myös itsekseni hiljaisella äänellä.

Rukouskutsun jälkeen imaami, jol-
la on ajatollahien lupa pitää perjan-
taisaarnoja, nousee saarnastuoliinsa 
(member) keppi kädessä ja aloittaa 
saarnan. Kepin tarkoituksena on pi-
tää järjestystä yllä ja olla imaamin 
suojana, jos joku hyökkäisi häntä 
vastaan. Saarnastuolissa imaami sei-
soo kasvot meihin uskovaisiin päin 
ja me kuulijat olemme kasvot imaa-
miin päin eli myös Mekkaan päin, 
jonka suuntaan rukoilemme saarnan 
jälkeen. Saarnastuolissa olijan pitää 
ehdottomasti puhua vain totta.  

Saarna 
Saarnastuolista imaami tervehtii 
kaikkia ja aloittaa saarnansa. Ensim-
mäinen saarna on aina samanlai-
nen. Siinä ylistetään Jumalaa, joka loi 
maailmankaikkeuden. Imaami myös 
muistuttaa meitä vierailemaan suku-
laistemme ja tuttaviemme luona ja 
heidän haudoillaan ja muistamaan 
näitä. Perjantaipäivä on paras päivä 
muistella kuolleita omaisiaan. Ensim-
mäisen saarnan lopussa rukoilemme 
pyyntörukouksen kuolleiden suku-
laistemme ja ystäviemme sekä mus-
limiveljien että sisarten - niin Juma-
lan tiellä menehtyneiden kuin mui-
denkin puolesta heidän uskontoonsa 
katsomatta. Saarna loppuu yhteiseen 
pyyntörukoukseen ja tervehdykseen 
Profeetalle ja Talon Väelle, jonka jäl-
keen imaami istahtaa toviksi ensim-
mäisen saarnan lopun merkiksi.

Toinen saarna alkaa, kun Imaami 
nousee taas seisomaan ja aloittaa 
lähettämällä tervehdyksensä ja lau-
sumalla meidän 12 Imaamimme ni-
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met. Kahdennentoista Imaamin eli 
Imaami Mahdin, joka on kätketys-
sä tilassa, kohdalla nousemme sei-
somaan ja laitamme oikean käden 
päämme päälle. Tämän jälkeen alkaa 
saarna, joka voi käsitellä uskonnollista 
tai yhteiskunnallista aihetta.  Imaami 
puhuu saarnan arabian ja farsin kie-
lillä. Moskeijassa on minun lisäkseni 
myös muita suomenkielisiä uskovai-
sia, ja yleensä joku uskovainen tulk-
kaa meille suomeksi, mitä imaami 
saarnassaan puhuu. Samoin myös 
esimerkiksi pakistanilaisilla on tulk-
ki, joka kääntää saarnan heille. Näin 
jokainen uskovainen saa tietoa saar-
nasta ja voi hyötyä sen viisauksista. 

Rukous 
Saarna päättyy Profeetan ja Talon Vä-
en tervehdykseen ja imaami laskeu-
tuu saarnastuolista alas johtamaan 
rukousta. Tänä aikana on hyvä ku-
martua maahan ja pyytää Jumalalta 
siunauksia ja apua esimerkiksi on-

gelmiinsa. Perjantairukous on vähän 
erilainen kuin muiden päivien keski-
päivän rukoukset, sillä se toimitetaan 
hieman eri tavalla. Perjantairukouk-
sessa imaami sanoo suurat ääneen, 
kun taas tavallisesti suurat sanotaan 
hiljaisella äänellä. Perjantairukouk-
seen kuuluu kahden saarnan lisäksi 
kaksi rukousliikesarjaa ja siinä on kak-
si pyyntörukousta (qunuut). Perjan-
tairukouksessa saarnat vastaavat kah-
ta ensimmäistä normaalirukouksen 
rukoussarjaa tai yhtä aamurukousta 
(Fajr), joka sekin koostuu kahdesta ru-
kousliikesarjasta. Rukouksen jälkeen 
kättelemme toisiamme ja sanomme 
toisillemme ”Hyväksyköön Jumala 
rukouksesi” ja myös tervehdimme 
niitä veljiä, joita emme ole ehtineet 
tervehtiä ennen rukouksen alkua. Tä-
män jälkeen useat lähtevät moskei-
jasta pois. Toiset menevät kotiin ja 
toiset takaisin töihin, mutta jotkut 
jäävät moskeijalle vielä juttelemaan 
ja juomaan teetä.

Monissa arabimaissa saarna voi 
kestää tunnista kahteen tuntiin. Mei-
dän moskeijassamme saarnat kestä-
vät noin puolituntia, jotta uskovaiset 
voisivat kiiruhtaa takaisin töihinsä ru-
kouksen jälkeen, kun monilla on töitä 
vielä samana päivänä. Tarkoituksena 
ei ole, että uskovaisille tulisi ongelmia 
työpaikalla perjantairukouksen takia. 
Jokaiselle uskovaiselle olisi suotavaa 
ottaa osaa perjantairukoukseen. Ko-
raani sanoo perjantairukouksesta 
seuraavaa:

”Uskovaiset, kun kuuluu kutsu ru-
koukseen perjantaina, niin kiiruhta-
kaa palvelemaan Jumalaa ja jättäkää 
kauppatoimet. Tämä on teille paras-
ta, jos haluatte ymmärtää. Mutta kun 
hartaus on päättynyt, hajaantukaa 
kukin suunnallenne ja etsikää Juma-
lan armoa pitäen Hänet lujasti mie-
lessänne, jotta menestyisitte.”

teksti Arttu Puukko
kuvat Fahim Hasan

perJantai-rukous vahvistaa musLimien yhteisöLLisyyttä.
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Suomen Kuvalehden kevääl-
lä julkaiseman Ammattien 
arvostus 2010 –tutkimuksen 
mukaan kymmenen arvos-
tetuimman ammatin listalta 
löytyy seitsemän erilaista 
lääkäriä. Muista ammateista 
arvostetuimmaksi nousi pa-
lomies. 

Helsingin Pelastuslaitoksen palveluk-
sessa on noin 600 työntekijää, joista 
hieman yli 400 osallistuu operatiivi-
seen toimintaan. Kaupunki kouluttaa 
pelastusalan ammattilaisia omiin tar-
peisiinsa Helsingin Pelastuskoulussa, 
kun taas Kuopiossa sijaitseva Pelas-
tusopisto kouluttaa väkeä muualle 
Suomeen.

Lainsäädännöllisesti pelastusalan 
koulutus kuuluu valtiolle, mutta Hel-
sinki kouluttaa ja ylläpitää pelastus-
alan ammattilaisia vapaaehtoisesti 

varmistaakseen osaavan henkilöstön 
saamisen. Helsingin Pelastuskoulu 
perustettiin vuonna 1972. Oppilaitos-
ta kutsuttiin Palokunnan koulutus-
keskukseksi ja se toimi Haagan pelas-
tusasemalla. Siihen aikaan valtiolla ei 
vielä ollut palomieskoulutusta vaan 
miehet tulivat kesäksi niin sanotuik-
si viransijaispalomiehiksi, ja jos he 
osoittautuivat hyviksi, saivat he jäädä 
töihin talveksi ja seuraavana kesänä 
heidät sitten vakinaistettiin. Pelastus-
komentaja Rainer Alho kuitenkin 

Palomies
– ammattien aatelia

rehtorin toimen ohessa matti Waitinen vaLmisteLee 
tohtorin väitöskirJaa Ja kirJoittaa kirJoJa..
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katsoi, että palomiesten tiedollista 
puolta tulisi kartuttaa ja koulutusta 
kehittää, ja hän perusti palokunnan 
koulutuskeskuksen. Vuonna 1991 vä-
estönsuojelukeskus yhdistettiin pe-
lastustoimeen. Samaan aikaan kou-
lutuskeskus sai nimekseen Helsingin 
pelastuskoulu. Vuosina 1991 - 2007 
Pelastuskoulu toimi Laakson väes-
tönsuojelukeskuksessa. Viimeiset kol-
me vuotta se on toiminut Haagan 
entisen peruskoulun tiloissa.

Pelastajan koulutus

Helsingin Pelastuskoulu kouluttaa 
palomies-sairaankuljettajia kaupun-
gin työllisyystilanteen mukaan. Taan-
tuma on iskenyt kyntensä myös Pe-
lastuskouluun, sillä vuonna 2011 siellä 
ei aloiteta uutta koulutusta lainkaan. 
Pelastajan koulutus kestää Helsingis-
sä kaksi vuotta ja Kuopiossa 1,5 vuot-
ta, sillä pääkaupungin vaatimukset 
ovat eri luokkaa muuhun maahan 
verrattuna. 

Maaseudun infrastruktuuri on vaa-
timattomampaa, kun taas Helsingissä 
on metro, maanalaisia rakennuksia, 
raitiovaunuliikenne, suurlähetystö-
jä, Valtioneuvosto, Eduskunta sekä 
maan ainoa lääkärijohtoinen ensi-
hoitojärjestelmä, jotka kaikki asetta-
vat omat erityiset vaatimuksensa Pe-
lastuslaitokselle ja jotka on otettava 
huomioon pelastustyöntekijöiden 
koulutuksessa, kertoo Matti Waiti-
nen, Helsingin Pelastuskoulun reh-
tori.

Pelastajan virkatutkintoa (entinen 
palomies-sairaankuljettajatutkinto) 
suorittamaan hakee vuosittain noin 
150 hakijaa, joista 15 otetaan koulu-
tukseen. Maahanmuuttajataustaisia 
hakijoita on ollut muutama jokaises-
sa haussa, mutta vain kaksi on tähän 
mennessä läpäissyt pääsykokeen. 
Maahanmuuttajien haku on saatta-
nut tyssähtää esimerkiksi uimataidon 
puutteeseen. Karsinta ja etenkin fyy-
sinen koe on erittäin tiukka ja se on 
sama niin naisille kuin miehillekin. 
Naishakijan tie katkeaakin useimmi-
ten penkkipunnerrukseen, joita pitää 
tehdä 26 toistoa minuutissa 45 kilon 
painoilla.  

Olosuhteet ovat samat jokaiselle 

pelastustyöntekijälle, ja näin ollen 
myös naisten on jaksettava kantaa 
satakiloinen potilas paareilla viiden-
nestä kerroksesta. Myös hakijoiden 
psyykkinen valmius seulotaan ja so-
veltuvuus ammattiin tutkitaan työ-
terveyslaitoksella. Pelastajan tulee ol-
la ryhmätyökykyinen eikä hänellä saa 
olla fobioita. Lisäksi hänen pitää pys-
tyä noudattamaan ja soveltamaan 
käskyjä ja hahmottamaan monta asi-
aa samaan aikaan, Waitinen luettelee 
kriteereitä. 

Matti Waitinen, 52, on toiminut 
Helsingin Pelastuskoulun rehtorina jo 
10 vuotta. Ryhdikkään Waitisen ole-
mus huokuu palomiehille ominaista 
voimaa ja auktoriteettia, jota koros-
tavat myös hänen paksut kaartuvat 
viiksensä. Hän on kirjoittanut 26 tur-
vallisuuteen liittyvää teosta ja valmis-
telee parhaillaan tohtorinväitöskirjaa 
aiheesta ’Turvallinen koulu: Helsingin 
peruskoulujen turvallisuuskulttuuriin 
vaikuttavat tekijät’.

Pelastajan työ

Ammattipelastaja toimii hälytysteh-
tävissä ensihoitajan, palomiehen tai 
sairaankuljettajan tehtävissä. 

Palomies-sairaankuljettajan työstä 
90 prosenttia on kiireellistä sairaan-
kuljetusta sekä ensihoitoa ja loput 10 
prosenttia tulipalojen sammuttami-
sia ja muita pelastustehtäviä. Työtä 
tehdään 24 tuntia, jonka jälkeen on 
kaksi vuorokautta vapaata.

Pelastajien täytyy olla huippu-

kunnossa myös työelämässä ja lä-
päistä lääkärintarkastus kaksi kertaa 
vuodessa. Työn fyysistä vaativuutta 
ja vaarallisuutta ajatellen on yllättä-
vää, että pelastajien eläkeikä on 65 
vuotta. Kovakuntoiselle nuorellekin 
miehelle on haastavaa ja vaativaa sa-
vusukeltaa ja kävellä liukkailla katoilla 
vaarallisissa olosuhteissa.  

Opiskelijat ovat kuitenkin hyvin 
motivoituneita. Pelastajan työ on 
vaihtelevaa ja tarjoaa niin toimintaa 
kuin jännitystäkin, Waitinen vakuut-
taa.

Tyypillinen hälytys ensihoitopuo-
lella on ikääntyvän ihmisen sairas-
tuminen ja työikäisten päihteiden ja 
huumeiden käyttö. Pelastuspuolella 
tyypillisin tapaus on tulipalo. Vialliset 
ja päälle unohtuneet sähkölaitteet ai-
heuttavat 35 prosenttia tulipaloista ja 
neljännes paloista on tahallaan syty-
tettyjä. Palokunnalle kuuluvat myös 
pelastustehtävät liikenneonnetto-
muuksien sattuessa.

Vuosittain kotitapaturmat johtavat 
2000 ihmisen kuolemaan. Tyypillisiä 
tapaturmia ovat kaatumiset, liukas-
tumiset, sähköiskut ja tulipalot, Wai-
tinen luettelee ja jatkaa: 

’Ihmisillä on 
harhakuva, että
palokunta vastaa 

paloturvallisuudesta. 
Itseasiassa jokaisen 

tulisi huolehtia omasta 
turvallisuudestaan. 

Palokunnan tehtäväksi 
jää korjata jäljet, 

kun palo on 
jo syttynyt.’  

Pelastajan 
virkatutkinto
• voi suorittaa Helsingin 
Pelastuskoulussa tai 
Kuopion Pelastusopis-
tossa

• pääsyvaatimuksena 
toisen asteen tutkinto 
(ylioppilas tai ammatti-
tutkinto) sekä sisäänpää-
sykoe 

• Lisätietoja 
koulutuksesta: 
www.hel.fi/pel 
www.pelastusopisto.fi
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Ihmisillä on harhakuva, että pa-
lokunta vastaa paloturvallisuudesta. 
Itse asiassa jokaisen tulisi huolehtia 
omasta turvallisuudestaan. Palokun-
nan tehtäväksi jää korjata jäljet, kun 
palo on jo syttynyt.

 

Vapaapalokunnat

Vapaapalokunnat ovat harrastepoh-
jalta toimivia yhdistyksiä, joita pelas-
tuslaitos kouluttaa. Vapaapalokunti-
en merkitys on suuri muualla Suo-
messa, kun taas Helsingissä töistä 
vastaa ammattilaisten joukko.

Myös Helsingissä näitä niin sanot-
tuja sopimuspalokuntia käytetään 
esimerkiksi tulvien ja myrskyjen sat-
tuessa sekä isojen tulipalojen jälkivar-
tioinnissa, kun taas Keski-Suomessa, 
Lapissa ja Kainuussa ammattilaisten 
määrä on pieni ja VPK vastaa lähes 
kaikista pelastustoimen tehtävistä, 
Waitinen kertoo.

Jokapojan turvatieto

Turvallisuus on subjektiivista ja läh-
tee korvien välistä. Meillä voi olla 
niin harhaista turvallisuudentunnetta 
kuin harhaista turvattomuudentun-

nettakin, mutta jokaisella kansalaisel-
la olisi hyvä olla tiettyjä perustaitoja, 
vakuuttaa Waitinen. 

Waitinen painottaa, että jokaisen 
tulisi tuntea hätänumero 112 ja osata 
tehdä hätäilmoitus: mitä tapahtuu ja 
missä. Hän kehottaa opettelemaan 
alkusammutusvälineiden käyttöä ja 
tunnistamaan hätätilapotilaan: onko 
hän tajuissaan, onko hän hengissä, 
millaista apua hän tarvitsee? Perus-
kansallistaitoja voi kartuttaa osallistu-
malla esimerkiksi Suomen Punaisen 
Ristin hätäensiapukurssille. 

Jokainen voi myös vaikuttaa 
omaan fyysiseen turvallisuuteensa. 
Turhia riskejä voi välttää huomioimal-
la missä kuljetaan, mihin aikaan, mi-
ten käyttäydytään ja pukeudutaan, 
Waitinen muistuttaa. 

teksti Paula Kemell
kuvat Fahim Hasan

esikuvana oppiLaiLLeen rehtori Waitinen harrastaa voimaiLua Ja punnertaa penkiLtä huimat 
195 kiLoa. 

Yleinen 
paloturvallisuus
1. Varmista, että kotonasi on 

toimiva palovaroitin

2. Älä jätä kynttilöitä tai takka-
tulta palamaan ilman valvon-
taa

3. Älä jätä tulentekovälineitä las-
ten ulottuville

4. Älä kuivata vaatteita saunassa

5. Älä säilytä tavaraa liesitason 
päällä

6. Huolehdi sähkölaitteiden 
kunnosta, puhdista ne sään-
nöllisesti äläkä käytä niitä il-
man valvontaa

7. Kotiin kannattaa hankkia 
sammutuspeite (väh. kokoa 
120x180 cm) ja/tai käsisam-
mutin

Koti turvalliseksi
Tarkista, että kotisi

• sähköjohdot ja -laitteet ovat eh-
jiä

• kodin lukitus on kunnossa
• palovaroitin toimii  (1kpl/60m2)
• poista tarpeettomat jatkojohdot

Hanki kotiin:
• sammutuspeite
• taskulamppu
• paristoilla toimiva radio- 

vastaanotin
• palosammutin

Tiesitkö, että Helsingin
kaupungin järjestyssäännöt 
kieltävät

• avotulen tekemisen 
• kertakäyttögrillien käyttämisen 

leirintä- ja virkistysalueilla sekä 
puistoissa

• ilotulittamisen
• roskien ja lehtien polttamisen

Pelastuslaki kieltää nestekaasujen 
säilyttäminen niin ullakolla kuin 
kellarissakin. Palavia nesteitä saa 
säilyttää asuinhuoneissa vain 5-10 
litraa. Jokaisen tulisi tarkistaa, mitä 
oman asuntoyhtiön järjestyssään-
nöt sanovat väestösuojasta tai 
grillaamisesta parvekkeella. 

YLEINEN
HÄTÄNUMERO112
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Etelätukholmalaisella Södertörnin pe-
lastuslaitoksella panostetaan laaja-alai-
suuteen henkilöstön rekrytoinnissa. Ta-
voitteena on väestöön nähden etnisen 
taustan ja sukupuolen osalta edustava 
palomieskunta.

 
 

Tukholman eteläisten rajakuntien pelastus-
toiminnasta vastaavalla Södertörnin pelas-
tuslaitoksella monta vuotta työskennelleet 
joukkueenjohtajat Anders Lundberg ja Jes-
per Boqvist ovat nähneet sekä palomiesten 

työn että yhteiskunnan muutokset.
- Ihmiset ovat jollakin tapaa avuttomampia hätäti-

lanteissa eivätkä pysty toimimaan itse. He odottavat, 
että sankaripalomiehet tulevat ja hoitavat homman, 
kertoo Anders Lundberg.

Samaan aikaan tekninen kehitys on muuttanut 
palomiesten työtä niin, ettei se enää ole fyysisesti 
niin raskasta ja hankalaa. Tämä on mahdollistanut 
sen, että naisten on helpompi toimia ammatissa. 
Ennen kaikkea kuitenkin palomiesten työhön liitty-
vät asenteet ovat muuttuneet parissakymmenessä 
vuodessa huimasti: fyysisesti voimakkaan ja yltiöroh-
kean palomiehen stereotypian sijaan koulutuksessa 
ja työympäristössä pyritään luomaan ajattelevia ja 
ryhmätyöhön kykeneviä palomiehiä:

- Nykyaikana paloasemilla keskustellaan etiikasta 
ja moraalista, kun taas 1980-luvulla sellaisille ky-
symyksille olisi naurettu, vertaa Lundberg. Yhteis-
kunnan muuttuessa ja monimutkaistuessa täytyy 
meidänkin muuttaa toiminta- ja ajattelutapaamme, 
hän lisää.

Södertörnin pelastuslaitos onkin luonut monikult-
tuurisuus- ja monimuotoisuussuunnitelman, jonka 
mukaisesti se pyrkii muuttamaan paitsi työnteki-
jöiden rekrytointia myös yhteiskunnallisia asenteita:

 - Me otamme eri kansallisuuksista tulevia nuoria 
harjoitteluun paloasemille ja toimimme mentoreina 
vaikeuksissa oleville nuorille, jotka kaipaavat esikuvia 
ja ohjausta, kertoo Boqvist. Olemme järjestäneet 
jalkapalloturnauksia ja pelastusharjoituksia eri kou-
lujen oppilaiden kanssa ja näymme muutenkin yh-
teiskunnassa, hän lisää. Haluamme myös keskustella 
avoimesti rasismista ja puutumme siihen aina, jos 

sitä esiintyy koulutuksissamme tai työpaikoillamme, 
kertoo Lundberg.

Pelastusalan koulutus on Ruotsissa kaksivuotinen 
ja sitä järjestävä valtiollinen laitos pyrkii aktiivisesti 
rekrytoimaan koulutukseen monenlaisia ja monikie-
lisiä ihmisiä. Lehdissä ja katukuvassa se mainostaa 
pelastusalan koulutusta esimerkiksi arabian, venäjän 
ja espanjan kielillä houkutellakseen monikulttuu-
risia tutustumaan palomiehen ammattiin. Valtiolla 
on myös projekti, jossa poliisi- ja pelastuslaitoksille 
palkataan monikielisiä assistentteja, jotka siviilityö-
läisinä avustavat virkamiesasemassa olevia poliiseja 
ja palomiehiä.

Södertörnin pelastuslaitoksella työskentelee kai-
ken kaikkiaan 308 joukkueenjohtajaa ja palomiestä, 
joista yksitoista on naisia ja neljä on alunperin Euroo-
pan ulkopuolisista maista. Muihin pelastuslaitoksiin 
verrattuna kyseessä on erittäin hyvä saavutus, mutta 
Lundberg ei ole vielä tyytyväinen:

- Tavoitteenamme on 60 prosenttia miehiä ja 40 
prosenttia naisia. Mielestäni palomiesjoukot, joissa 
on sekä naisia että miehiä töissä, toimivat paljon pa-
remmin, sillä naisten läsnäolo rauhoittaa ja tasapai-
nottaa työympäristöä, nauraa Lundberg.

Boqvistin mukaan naisia on hankala saada kiin-
nostumaan ammatista, sillä naiset eivät identifioi it-
seään palomiehiksi. Ulkomaalaistaustaiset taas eivät 
hakeudu koulutukseen, koska he luulevat, ettei heillä 
ole mitään mahdollisuuksia päästä alalle töihin.

 Miksi monikulttuurisuustyö on niin tärkeää pelas-
tustoimessa? Joukkueenjohtajien mukaan monikie-
linen ja -kulttuurinen sekä tasa-arvoinen pelastus-
toimi on tärkeää, jotta pelastustoimi voisi tavoittaa 
ihmiset paitsi heidän äidinkielellään myös heidän 
kulttuuritaustansa mukaan. Lundberg ja Boqvist ker-
tovat turkkilaistaustaisesta harjoittelijastaan Sevakis-
ta, joka tuntee kaikki lähiöiden nuoret:

- Meillä on ollut suuria vaikeuksia kohdata lä-
hiöiden asukkaita mutta kun menemme paikalle 
Sevakin kanssa, niin kaikki tulevat heti juttelemaan 
hänen kanssaan ja suhtautuvat meihinkin positiivi-
sesti, painottavat Lundberg ja Boqvist. Oikeastaan 
haluaisimme, että palomieskunta olisi edustava otos 
koko siitä yhteiskunnasta, jossa se toimii, emmekä 
aio lopettaa tätä työtä ennen kuin olemme saavut-
taneet sen, he lisäävät.

Päivi Abbas

Palomiehiä ja –naisia 
monenlaisia
- Ruotsalaisen pelastuslaitoksen monikulttuurisuustyö
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Millaista tulevaisuutta  
rakennamme? 

Eurooppa on käymässä läpi vaikeaa 
vaihetta. Maailmamme on astunut 
vaiheeseen, jollaista emme ole en-
nen kokeneet. En puhu pelkästään 
teknologisista ja tieteellisistä kehityk-
sistä. Maailmamme on myös muut-

tumassa yhteiskunnallisesti ja poliit-
tisesti. Vaikuttaa siltä, että se on tullut 
vaiheeseen, jossa kaikki kyseenalais-
tetaan. Ranskan vallankumouksen 
jälkeinen Eurooppa ei enää pidä mi-
tään itsestäänselvyytenä. En tieten-
kään istu tässä ja väitä, että minulla 
olisi vastaukset Euroopan ja maail-
man kaikkiin kysymyksiin, vaan pi-

kemminkin päinvastoin, lisään oman 
korteni kekoon ja kysyn: ”Millaista 
tulevaisuutta olemme rakentamassa 
Euroopalle?”

Kysymys on ollut mielessäni jo 
pitkään, mutta alkoi kolkuttamaan 
entistä enemmän lähi-naapurimme, 
Ruotsin vaalien jälkeen. Siellä Ruot-
sidemokraatit (SD) voittivat 5.7 % ää-

Äärimmäisyyksien 
Eurooppa
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nistä saaden 20 kansanedustajaa. Ai-
he on herättänyt paljon puhetta ja 
puoluetta vastaan on jopa järjestetty 
mielenosoituksia. Kuitenkin heidän 
pääsynsä valtiopäiville näyttää meille 
välttämättömän tosi-asian: Eurooppa 
on ajautumassa hitaasti, mutta var-
masti kohti ääri-oikeistoa muistut-
tavaa politiikkaa. Ruotsidemokraatit 
vain seuraavat Hollanin PVV:n, Tans-
kan DFP:n, Englannin BNP:n, Sveitsin 
SVP:n, Itävaltojen FPÖ:n ja muiden 
tämän kaltaisten puolueiden jalan-
jälkiä. Ei mitään uutta. 

Epäpäteviä 
politiikkoja

Mitä esimerkiksi SD puolue on sitten 
ajanut politiikkanaan? Minkälaisilla 

teemoilla se herätti huomiota ja sai 
ääniä? SD puolueen huomiotahe-
rättävin kampanja-aate oli maahan-
muuttovastainen asenne. He ovat 
muun muassa kritisoineet hallitusta 
liian lepsusta maahanmuutto poli-
tiikasta. Kiinnostavaa kyllä, Ruotsin 
hallitus oli osannut odottaa näitä 
väitteitä ja oli jo ennen vuoden 2006 
vaaleja kiristänyt maahanmuutto lin-
jaustaan ”tarkoituksenaan estää po-
pulaarin protestipuolueen nousua, 
joka käyttäisi maahanmuuttovastai-
suutta tärkeimpänä poliittisena kam-
panjanaan...” Tämä linjausten kiristys 
herätti kuitenkin närästystä monilla 
tahoilla, ja hallitus joutui esimerkiksi 
Punaisen Ristin, Save the Childrenin 
ja Ruotsin kirkon kritisoimaksi liian 
tiukan maahanmuuttokäytäntönsä 
takia.

Maahanmuuttokysymys ei ole tie-
tenkään mikään helppo ”ongelma” 
ratkaistavaksi. Kuka tahansa, joka on 
tutustunut Euroopan demografisiin 
tilastohin, tietää että Eurooppa on 
vanhenemassa. Eläkeikää joudutaan 
jatkuvasti nostamaan ja kuluja vä-
hentämään, koska työntekijöitä ei 
yksinkertaisesti riitä. Tarve maahan-
muuttajien työpanokselle, (vaikka 
sitä yritetäänkin myydä humanitaa-
risena toimintana) on taloudellinen 
tosiasia. Tosiasia, jonka myös euroop-
palaiset poliitikot tietävät. Työnteki-
jöitä on saatava lisää, ja koska heitä 
ei synny kotimaassa, tuodaan heitä 
ulkomailta. Populistipolitiikot, kuten 
Jimmie Åkesson, ratsastavat kuiten-
kin joukkohurmion aallolla ja julista-
vat yhteiskuntansa suurimpien on-
gelmien juurena olevan tuo pieni 
ulkomaalaisvähemmistö. 

Jokamiehen politiikkaa

Puolueet kuten SD saavat ääniä, 
koska lietsovat pelkoa ja hyväksi-
käyttävät ihmisten ennakkoluuloja, 
mutta heillä ei ole realistista talou-
dellista suunnitelmaa maahanmuu-
tolle ovensa sulkenneelle Ruotsille. 
Todellisuudessahan maahanmuutta-
jat ovat sopeuduttuaan keskimäärin 
yhtä työtätekeviä kuin muutkin yh-
teiskunnan jäsenet. SD hyväksikäyt-
tää mediassa vallitsevaa islamofobiaa 

herättääkseen huomiota ja voittaak-
seen ääniä. Esimerkkinä pelon ja vi-
han lietsomisesta voidaan mainita 
Björn Söderin varoitus, jonka mukaan 
Ruotsissa voisi ”erittäin nopeasti” ta-
pahtua ”islamilainen vallankumous” 
kuten 1979 Iranissa. Hänen puolueto-
verinsa Kent Ekeroth oli vieläkin sel-
keämpi islaminvastaisessa kannas-
saan sanoessaan, että ei ”näe eroa 
tavallisten muslimien ja militanttien 
islamistien välillä.”

Islamofobia: Eurooppaa 
yhdistävä ilmiö

Samanlaisia johtopäätöksiä on ve-
tänyt Englannin valtiolta miljoonan 
punnan vuosibudjettia vastaanotta-
va aivoriihi Quilliam Foundation hil-
jattaisessa raportissaan. Heidän tutki-
muksensa osoitti, että tutut ja turval-
liset muslimiyhteiskunnat ja -järjestöt 
ajaisivatkin tosiasiassa ääri-islamisti-
agendaa. He nimesivät tässä listas-
saan muun muassa Muslim Council 
of Britainin, Islamic Human Rights 
Comissionin ja Islam Channelin. Yhtä 
lailla voitaisiin väittää, että Ekuneemi-
nen neuvosto, Punainen Risti ja TV7 
ovat ”äärikristillisiä järjestöjä”. 

Kaikki erilaisia, 
kaikki eurooppalaisia

Luulenpa, että jos intellektuaali Eu-
rooppa ei onnistu hillitsemään omaa 
äärioikestoaan, se on tuomittu tois-
tamaan 1930-1950 -lukujen turmiol-
lista historiaansa. Olisi aika oppia 
menneistä virheistä ja ymmärtää, et-
tä emme voi ummistaa silmiämme, 
kun populaaripoliitikot lietsovat vi-
haa yhtä vähemmistöryhmää kohti. 
Eurooppalaisina meidän on aika ym-
märtää, että islamilla on pitkät juuret 
Euroopassa ja että eurooppalaiset 
muslimit ovat juuri sitä, miksi heitä 
kutsutaankin - eurooppalaisia.  

Abbas Bahmanpour

ruotsidemo-
kraattien vas-
tainen mieLen-
osoitus tukhoL-
massa.
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Sana lintu mainitaan pyhässä 
Koraanissa viisi kertaa ja mo-
nikkomuodossa 13 kertaa. Yk-
si näistä mainituista linnuista 
on harjalintu, jonka nimi on 

arabiaksi Hudhud. Se on mainittu 
kahteen kertaan An Naml -suuras-
sa. Tätä kaunista ja älykästä lintua 
voidaan Koraanissa mainitun tarinan 
perusteella pitää luotettavana ja roh-
keana toimijana, jolla oli merkittävä 
roolinsa siinä, että eräs kansakunta 
muutti uskontoaan. Harjalinnun ta-
rina pyhässä Koraanissa kuuluu seu-
raavasti:

Jumala antoi profeetta Salomo-
nille (rauha hänelle) kyvyn ja vallan 
hallita eläimiä ja puhua niiden kans-
sa. Lisäksi hän sai Jumalalta muitakin 
kykyjä, joita Jumala ei ollut antanut 
monillekaan profeetoille. Hänellä oli 
armeija, jonka vertaista ei ole nähty 
koko ihmiskunnan historiassa. Yksi tä-
män armeijan jäsenistä oli harjalintu.

Eräänä päivänä harjalintu lähti len-
tämään maiden ja kaupunkien läpi, 
kunnes se saapui Jemeniin. Siellä se 
näki kaupungin, jossa oli kauniita ra-
kennuksia, linnoja, puistoja ja jokia. 
Kaupungin toreilla se näki hedelmiä, 
vihanneksia ja kaikenlaisia ruokia se-
kä ahkeria ihmisiä. Kaupunki oli ni-
meltään Saaba. Nähtyään tämän 
kaiken harjalintu alkoi lentää ympäri 
kaupunkia saadakseen tietoa uskon-
nosta, jota nämä ihmiset harjoittivat 
ja kertoakseen siitä Salomonille. Näin 
harjalintu löysi kaupungin naishallitsi-
jan nimeltä Belqis, jolla oli useita mi-
nistereitä, neuvonantajia ja palvelijoi-

ta. Hän hallitsi kaupunkia ja ihmiset 
kumarsivat häntä kunnioituksesta ja 
osoituksena hyvästä hallinnosta. Har-
jalintu näki myös kuinka kaupungin 
hallitsija ja hänen kansansa uskoivat 
muuhun kuin Salomonin Jumalaan. 
Harjalintu lensi takaisin Salomonin 
luokse kertoakseen näkemästään ja 
kuulemastaan.

Linnun viipyessä Salomon oli sil-
le vihainen, koska se oli ollut kau-
an poissa eikä ollut tullut tärkeään 
armeijan kokoukseen. Salomon sa-
noi: ”Miksi en näe keskuudessamme 
harjalintua? Jos se ei perustele pit-
kää poissaoloaan hyvin, aion vangita 
sen.” Samaan aikaan kun Profeetta 
sanoi tämän, oli harjalintu lentämäs-
sä takaisin kertomaan profeetalle 
Saaban kaupungista. Muutaman 
päivän jälkeen harjalintu saapuikin 
takaisin pitkältä matkaltaan. 

”Missä olit näin kauan?” Profeetta 
kysyi.

”Tuon teille mahtavan uutisen Saa-
ba -nimisestä kaupungista, joka sijait-
see Jemenissä.”

”Kerro!” Profeetta kehoitti.
”Näin mahtavan naisen, joka hal-

litsee sitä kaupunkia, mutta tämä 
mahtava hallitsija kansoineen palvoo 
muuta kuin sinun Jumalaasi”, harja-
lintu jatkoi. 

Kuultuaan uutiset profeetta antoi 
anteeksi harjalinnulle ja alkoi kirjoit-
taa Belqisille kirjettä, jossa hän pyy-
si tätä luopumaan väärästä uskosta. 
Sitten hän käski harjalintua viemään 
tämän kirjeen hallitsijalle. Päästyään 

kaupunkiin harjalintu suuntasi suo-
raan palatsiin ja näki hallitsijan olevan 
kokouksessa. Se odotti kunnes ko-
kous päättyi ja hallitsija siirtyi omiin 
tiloihinsa. Tällöin harjalintu pudotti 
kirjeen hallitsijan syliin ja lähti itse le-
päämään palatsin puihin. Ihmeissään 
tapahtumasta hallitsija rullasi pape-
rikäärön auki ja alkoi lukea sen sisäl-
töä. Yön miettimisen jälkeen, varhain 
aamulla hallitsija päätti kutsua koolle 
ministeriönsä ja neuvonantajansa.

”Mikä on hätänä? ” nämä kysyivät. 
Hallitsija otti esille kirjeen ja sanoi: 

”Minulle tuli tämä kirje ja siinä sano-
taan: ’Tämä on Salomonilta. Jumalan 
Armeliaan Armahtajan nimeen. Minä 
olen Jumalan profeetta ja ilmoitan 
teille, että te olette vääräuskoisia ja 
pyydän teitä luopumaan väärästä us-
kostanne.’” 

”Mitä neuvotte minun tekevän?” 
hallitsija kysyi luettuaan kirjeen.

Pitkien neuvottelujen jälkeen he 
päättivät lähettää Salomonille lah-
joja, ja jos tämä hyväksyisi ne, se tar-
koittaisi sitä, ettei tämä ole profeetta, 
sillä profeetat eivät vaihda uskon-
sa levittämistä lahjoihin. Jos tämä 
hyväksyisi lahjat, tiedettäisiin tämän 
olevan itsekäs hallitsija. 

Kun harjalintu lensi takaisin kerto-
akseen Salomonille lahjoista, myös 
Belqisin palvelijat ja vartijat lähtivät 
kohti Salomonia jalokivillä ja kullalla 
kuormattujen kamelien kanssa. Pääs-
tyään perille he kertoivat Salomonil-
le, että Salomonin kirje oli saapunut 

Koraanin tarinoita: 

Harjalintu
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Belqisille ja että tämä lähetti lahjat 
Salomonille, jotta Belqis ja tämän 
kansa saisivat pitää oman uskonton-
sa. Silloin Salomon nousi tuoliltaan ja 
sanoi: ”Viekää lahjanne takaisin hallit-
sijallenne. Se minkä Jumala on minul-
le antanut, on paljon arvokkaampi 
kuin mitä te tuotte minulle.”  

Palvelijoiden palautettua lahjat 
Saabaan kuningatar päätti mennä ta-
paamaan Salomonia henkilökohtai-
sesti. Harjalintu lensi Saaban ja Salo-
monin välillä kertoakseen profeetalle 
kaikki uutiset. Kun harjalintu kertoi 

Salomonille Belqisin päättäneen tul-
la itse henkilökohtaisesti tapaamaan 
tätä, käski Salomon palvelijoidensa ja 
työntekijöidensä rakentaa uuden pa-
latsin. Belqisin saavuttua Salomon vei 
hänet uuteen palatsiin, jonka lattia 
oli tehty lasista ja jonka alla oli vettä 
ja eläviä kaloja.

”Tämä on teidän yöpymispaikan-
ne”, profeetta sanoi ja poistui pai-
kalta. Aamun koittaessa Belqis istui 
Salomonin kanssa ja he keskustelivat 
Salomonin mahtavasta armeijasta 
ja kaupungista sekä Jumalan Salo-

monille suomista lahjoista. Lopulta 
Belqis kansoineen päätyi valitsemaan 
Salomonin uskon, ja näin ollen harja-
linnulla oli suuri rooli kokonaisen kan-
sakunnan uskonnon vaihtumisessa.

Karar Al-Hello

Suura 
an-Naml 
jakeet 20 - 24
Ja hän tarkasteli lentävien par-
via ja sanoi: ”Mitä tämä mer-
kitsee, en näe Hudhudia; onko 
hän poissaolevien joukossa?  
Totisesti, annan hänelle anka-
ran rangaistuksen taikka tapan 
hänet, ellei hän ilmoita minulle 
pätevää syytä. Mutta ei kestä-
nyt kauankaan, kun Hudhud 
saapui ja sanoi: »Olen keksinyt 
sellaista, mitä sinä et ole huo-
mannut, ja tuon sinulle luotet-
tavia uutisia Saabasta.  

Näin totisesti naisen hallit-
sevan heitä, ja hän oli saanut 
kaikkea yltäkyllin ja hänellä oli 
mahtava valtaistuin.  Havaitsin 
hänen ja hänen kansansa kun-
nioittavan aurinkoa Jumalan 
sijasta, ja Saatana on tehnyt 
heidän tekonsa otollisiksi hei-
dän omissa silmissään ja eksyt-
tänyt heidät tieltä, niin että he 
ovat ilman johdatusta.”
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Islam näkee eläinkunnan 
tärkeänä osana elämän 
kulkua - sen merkityksen 
elämässä ja käyttökelpoi-
suuden ihmisille. Mutta en-
nen kaikkea eläinkunta on 
osoitus Luojan suuruudesta 
ja luomataidosta.

Kautta historian islamissa on käyty 
keskustelua eläimistä ja niiden oi-
keuksista. Tämä johtunee suurelta 
osin siitä, että pyhässä Koraanissa on 
eläinten mukaan nimetty kokonaisia 
suuria, kuten al-Baqara (Lehmän suu-
ra) , Al-An’am (Karjan suura), An-Nahl 
(Mehiläisen suura), An-Naml (Muura-
haisen suura), Al-Ankaboot  (Hämä-
häkin suura). 

Koraanista muslimit saavat täydel-
lisen kuvan siitä, kuinka suuri mer-
kitys eläinkunnalla on tässä maail-
massa, puhumattakaan siitä, miten 
paljon Koraani painottaa eläinten oi-
keuksia, niiden kunnioittamista, ase-
maa ja sitä, kuinka eläimet voivat 
olla ihmisen palveluksessa. An Nahlin 
(16:5-8) suurassa Jumala kertoo ensin 
voimastaan ja siitä, kuinka Hän loi 

maan ja taivaan, ja heti sen jälkeen 
Hän puhuu eläimistä. 

”Ja Hän on luonut karjan; siitä te 
saatte lämpimiä vaatteita ja muuta 
hyödyllistä, ja osan siitä te käytätte 
ravinnoksenne. Teille on kunniaksi, 
kun ajatte sitä kotiin ja kun viette 
sitä laitumelle.  Ja eläimet kantavat 
kuormanne kaupunkiin, jonne ette 
pääsisi muuten kuin suurin ruumiil-
lisin ponnistuksin. Totisesti, Herra on 
sangen rakastavainen, armollinen. Ja 
Hän on luonut hevoset ja muulit ja 
aasit, jotta voisitte niillä ratsastaa se-
kä myöskin ylvästellä. Hän on luonut 
sellaistakin, mitä ette tiedä.”

Näiden jakeiden avulla Koraanin 
tutkijat ja kommentaattorit eli selit-
täjät kehittivät monia säännöksiä. He 
mainitsivat, että Luoja haluaa ihmi-
sen kiinnittävän huomiota eläinten 
kunnioitukseen, hoitamiseen ja hel-
lävaraiseen kohteluun, sillä histori-
assa eläimillä on ollut tärkeä rooli 
ihmiskunnan auttamisessa - ja jopa 
sen selviämisessä. Näiden jakeiden 
avulla Luoja haluaa myös avartaa ih-
misen mieltä sille, etteivät eläimet 
ole pelkästään ruokaa, kantajia, vaa-
tetusta ja lämpöä vaan myös kauniita 

olentoja, joita voi 
rakastaa. Rakasta-
minen puolestaan 
yleisesti tarkoit-
taa kunnioittavaa 
käyttäytymistä ja 
pitkäaikaista ys-
tävyyssuhdetta. 
Yllämainituissa ja-
keissa puhuessaan 
tietyistä eläimistä 
nimellä Luoja ei 
tarkoita, että mui-
takaan eläimiä sai-
si aliarvostaa, vaan 
nämä eläimet on 
mainittu esimerk-
keinä. Luoja sa-
nookin: ”Hän on 
luonut sellaistakin, 
mitä ette tiedä.”

Tavalliset ihmi-
set eivät itse pysty 

täydellisesti tulkitsemaan näitä jakei-
ta, joten olemme ottaneet esimerk-
kiä myös profeetta Muhammedin 
(rauha hänelle ja hänen jälkeläisil-
leen) tavasta kohdella eläimiä elä-
mänsä aikana sekä siitä, miten hän 
opetti ihmisiä käyttäytymään niiden 
kanssa. Nähdessään torilla nälkäisen 
kamelin hän sanoi: ’Kuka on tämän 
kamelin omistaja? Etkö pelkää Ju-
malaa? Joko syötät kamelin tai va-
pautat sen, jotta se hankkii itselleen 
ravintonsa.’ Tarkennukseksi hän vielä 
puhui ihmisille yleisesti ja selitti: ’Rat-
sastakaa ja käyttäkää näitä eläimiä 
terveenä ja vapauttakaa ne tervee-
nä; älkää pitäkö niitä tuoleina teillä ja 
toreilla. On paljon ratsuja, jotka ovat 
parempia kuin heidän ratsastajansa 
ja jotka palvovat Jumalaa.’ Tällä pro-
feetta halusi kertoa, ettei käyttäjällä 
ole oikeutta kohdella ratsua kuin tuo-
lia, silloinkaan kun hän on keskustele-
massa muiden kanssa tai silloin kun 
hän katselee maisemia.

Pystymme tästä päättelemään, et-
tei islam alista eläimiä. Karjan suuras-
sa jakeessa 38 mainitaan: 

’Ei ole eläintä maan päällä, ei lin-
tua, joka kahdella siivellään lentää, 
jotka eivät olisi kaikkeuteen kuulu-
vaisia kuten tekin; emme ole jättä-
nyt mitään pois (luomislakiemme) 
kirjasta. Sitten kootaan heidät yhteen 
Herransa luo.’

Tästä jakeesta oppineet ovat pää-
telleet myös sen, että eläimet ovat 
kansakuntia, joilla on omat lakinsa. 
Kun jakeessa sanotaan ’sitten koo-
taan heidät yhteen Herransa luo’, se 
tarkoittaa, että myös eläimet tulevat 
Tuomiopäivänä niin kuin ihmiset ja 
voivat jopa pyytää Jumalalta oikeuk-
siaan, joita ihmiset rikkoivat. Kerran 
kävellessään eräiden ihmisten kans-
sa ja nähdessään aikuisen ihmisen 
heittävän kissaa kivellä Profeetta Mu-
hammed  sanoi: ’Hänen täytyy val-
mistautua vastaamaan teostaan tä-
män kissan edessä Tuomiopäivänä.’ 

Karar Al-Hello

Eläinten oikeuksista
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Iranilainen hammaslääkäri Zahra Sa-
eid-Moallemi väitteli tohtoriksi Hel-
singin Yliopistossa lokakuussa. Hän 
on yksi yhdeksästä iranilaisesta opis-
kelijasta, jotka osallistuivat Helsingin 
Yliopiston Hammaslääketieteen lai-
toksen ja Iranin Sosiaali- ja terveys-
ministeriön sekä Shahid Beheshtin 
yliopiston väliseen hankkeeseen, 
jossa iranilaisia hammaslääkäreitä jat-
kokoulutettiin hammaslääketieteen 
tohtoreiksi Suomessa.

Koulutus alkoi vuonna 2003 ja se 
järjestettiin Maailman terveysjärjes-
tön WHO:n tuella.  Tieteellisen kou-
lutusohjelman tarkoituksena oli kou-
luttaa hammaslääkäreitä, jotta he 
voisivat toimia hammaslääketieteen 
opettajina kotimaassaan.  Iranissa kai-
vattiin jatkokoulutusta etenkin epi-
demiologian, tilastotieteen, käyttäy-
tymistieteiden, terveystaloustieteen 
ja ehkäisevän hammaslääketieteen 
aloilla. 

Zahra Saied-Moallemi väitteli ai-
heesta ’Iranilaisten esimurrosikäis-
ten suuterveys: koulussa toteutettu 
terveyskasvatuskokeilu ja sen tehok-
kuus.’ Vastaväittäjänä oli tohtori Cari-
na Källestål Uppsalan yliopistosta ja 
kustoksena professori Heikki Mur-
tomaa. Tutkimuksessa tutkittiin ira-

nilaisten esimurrosikäisten suun ter-
veyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
sekä arvioitiin koulussa toteutetun 
terveyskasvatuskokeilun tulokselli-
suutta. Tutkimustulokset osoittivat, 
että vanhempien mukanaololla oli 
positiivinen vaikutus, sillä sekä van-
hempien yksin että yhteistyössä kou-
lun kanssa tekemä terveyskasvatus 
näkyi selvästi kohonneena ienterve-
ytenä. 

Ennen koulutusta Saeid-Moallemi 
työskenteli Isfahanin terveyskeskuk-
sessa suun terveydenhuollon johta-
jana ja asiantuntijana. Hän on erittäin 
tyytyväinen opetusohjelmaan ja us-
koo voivansa hyödyntää saamaansa 
koulutusta kotimaassaan. Tutkimuk-
sen tulokset olivat positiivisia ja so-
vellettavissa Iranin olosuhteisiin. 

Suomessa lapset ovat kunnalli-
sen hammashoidon piirissä, kun taas 
Iranissa äidin rooli on tärkeä lasten 
terveyskasvatuksessa. Suomessa 
hammashoito on ilmaista kaikille al-
le 18-vuotiaille. Iranissa kunnallinen 
hammashoito on vasta kehitteillä, ja 

tällä hetkellä tarkoituksena olisi laa-
jentaa ilmaista hammashoitoa kos-
kemaan kaikkia alle 12-vuotiaita. Kan-
sainvälisen hammashoidon indeksin 
mukaan 12-vuotiaiden lasten ham-
paiden tila on kuitenkin sama Suo-
messa ja Iranissa, Moallemi kertoo. 

Iraniin palattuaan Saeid-Moallemi 
aikoo kouluttaa hammaslääkäreitä Is-
fahanin yliopistossa.

Olen oppinut kuinka tutkimustyö-
tä tulee tehdä, ja opinnot ovat autta-
neet ongelmien löytämisessä ja nii-
den ratkaisemisessa. Uskon, että voin 
viedä paljon tärkeää tietoa mukana-
ni ja voimme jatkossa itsekin tarjota 
hammaslääkäreiden jatkokoulutusta 
yliopistoissamme. 

 teksti Paula Kemell
kuvat Fahim Hasan

Zahra Saeid-Moallemi väitteli
HAMMASLÄÄKETIETEEN TOHTORIKSI SUOMESSA

Shaheed Beheshti 
University of 

Medical and Health 
Sciences on Iranin 

johtava lääkäreiden 
ja hammaslääkärei-

den koulutusyksikkö. 
Hammaslääketiede 
on Iranissa suosittu 
opintosuunta: alalle 
hakeutuu koulussa 
hyvin menestyneitä, 

lahjakkaita 
opiskelijoita.

Suuterveystiede 
tutkii suun 
terveyttä sekä 
siihen vaikuttavi-
en biologisten 
tekijöiden,
käyttäytymisen ja 
sosiaalisen  
ympäristön 
yhteyksiä.

Zahra saeid-moaLLemi uskoo, että hänen 
suomessa LuomiLLaan kontakteiLLa on oL-
Lut positiivinen Ja ennakkoLuuLoJa rikkova 
vaikutus moLemminpuoLin.
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Tokioon
Japani tunnetaan Suomessa 

Nousevan auringon maana, jo-
hon myös maan japaninkieli-
nen nimi Nippon - Auringon 
juuri, Auringon lähde - viittaa.  

Japanista tulee luultavasti ensimmäi-
seksi mieleen pääkaupunki Tokio, 
joka median välityksellä näyttäytyy 
muurahaispesän lailla kuhisevana 
miljoonakaupunkina, jonka iltatai-
vaalla loistavat tuhannet elektroniik-
kaa ja yrityksiä mainostavat värivalot. 
Paikan päällä ja varsinkin päivisin To-
kio näyttää kuitenkin ihan toisenlai-
selta.

Tokio koostuu useasta alueesta, 
joihin on keskittynyt erilaisia toimin-
toja tai nähtävyyksiä. Shinjuku on 
Tokion kaupallinen keskus ja liike-
elämän sydän pilvenpiirtäjineen. 
Nuorison suosiossa on trendikäs ja 

vilkas Ryogokun. Ostoksilla voi viih-
tyä puistomaisessa liikekeskittymässä 
Harajukissa tai kuuluisissa Ginzan os-
toskeskuksissa.  Pohjoisessa Uenosta 
löytyy monia museoita ja puistoja ja 
sen lähellä sijaitsee Akihabara, jonne 
halvat elektroniikkaliikkeet ovat kes-
kittyneet.  Satama-alueelta Minotos-
ta pääsee laivalla käymään  Odaiban 
saarella. Temppeleihin ja puistoihin 
taas voi tutustua Asakusan alueella. 
Näiden eri alueiden välillä on help-
poa ja halpaa liikkua käyttämällä 
metroa, jonka asemat ja reitit ovat 
merkitty selkeästi englanniksi ja län-
simaisin kirjaimin sekä asemilla, kar-
toissa että opasteissa. 

Tokio on turvallinen kaupunki, jo-
ten metroa ja junia voi käyttää myös 
myöhäisempinä ajankohtina. Ase-
milla liikkuu paljon ihmisiä kaikkina 

vuorokaudenaikoina ja turvallisuut-
ta myös valvotaan. Taksin käyttö on 
Tokiossa kalliimpaa kuin Suomessa, 
mutta loistavan metro- ja junarei-
tistön ansiosta taksin käyttö on täy-
sin tarpeetonta. Mikäli taksin kyytiin 
kuitenkin päätyy, saa huomata, että 
kuljettaja käyttää koppalakkia ja val-
kosia hansikkaita ja auton istuinten 
selkänojat ovat peitetty valkoisin pit-
siliinoin. 

Sushia ja merilevää 
marketista

Japanilainen katuruoka näyttää koos-
tuvan pääosin kasvisruuista, nuude-
leista, kalasta ja sushista. Ilmeises-
tä halal-ravintoloiden puutumisesta 
huolimatta, muslimituristikin saa si-
ten helposti vatsantäytettä, jos tyy-
tyy lihattomiin vaihtoehtoihin. Länsi-
maisten pizzapaikkojen ja pikaruoka-
loidenkin valikoimista löytyy paljon 
japanilaiseen makuun muunneltuja 
annoksia. Esimerkiksi pasta-annok-
sessa saattaa olla spagettia ja meri-
levää sekä loraus öljyä kastikkeena. 
Osa ruokatarjonnasta näyttää niin 
eksoottiselta, ettei heikkohermoi-
sempi uskalla edes maistella. Sushia 
ja erilaisia itu- ja vihannessalaatteja 
merilevälisukkeilla on tarjolla paljon - 
myös einesruokina tavallisissa marke-
teissa. Erilaiset riisipallot ja -leivonnai-
set ovat suosittua valmistiskien lou-
nasruokaa. Ruuan hintataso vaikuttaa 
suomalaista korkeammalta, vaikkakin 
katukeittiöstä nuudeliannoksen saa 
viidellä eurolla.

Virvoitusjuomina japanilaiset näyt-
tävät suosivan erilaisia mineraalisuo-

Piipahdus
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lavesiä, jotka maistuivat meikäläisil-
tä kuntojuomilta. Vaikka coca-colaa 
ja limsaa löytyykin hyllyistä, sitä 
enemmän tarjolla on jääteetä, joita 
oli valikoimassa joka paikassa lukui-
sia erilaisia. Suomalaiseen makuun 
japanilainen jäätee on kuitenkin ou-
to eikä muistuta yhtään Suomessa 
tunnettuja sitruunateeversioita. Teetä 
juodaan muutenkin Tokiossa paljon 
sekä kylmänä että kuumana ja vihreä 
tee on erityisen suosittua.

Automaattien ihmemaa

Tokio on miljoonakaupunki mutta 
siitä huolimatta kadut ja yleiset ti-
lat kaikilla ovat huomiotaherättävän 
puhtaita. Kierrätys on siellä huipus-
saan, sillä  kaikkien purettavien ra-
kennusten jätteet käytetään uudes-
taan.Yleisillä paikoilla liikkuu paljon 
puhtaanapitohenkilökuntaa ja met-
roasemien kaakeliseinät kiiltelevät 
päivittäisen puhdistuksen ansiosta. 
Missään ei näy roskan roskaa eivätkä 

tokiolaiset ilmeisestikään heittele jät-
teitä kadulle – ehkä se, että katujen 
roskaamisesta saa sakkoja, vaikuttaa 
asiaan. Puhtauden lisäksi silmään pis-
tää automaattien määrä. Savuke- ja 
juoma-automaatteja on kymmenen 
metrin välein katujen varsilla ja met-
roasemilla sekä kaupoissa. Puhuvat 
pankkiautomaatit saattavat yllättää 
ensikertalaisen japaninkielisellä pu-
hetulvallaan. Japanilaiset ilmiselvästi 
rakastavat elektroniikkaa ja koneita. 
Kauppojen kassat kilisevät ja välk-
kyvät kuin kotoisat lasten leikkikas-
sakoneet, ja nuudelibaarissa annos 
tilataan pieneen liiketilakopperoon 
ahdetusta valtavasta automaatista, 
johon raha syötetään ja joka pudot-
taa vaihtorahan kouruun. Automaa-
tin koosta päätellen voisi luulla, että 
ruoka-annos tipahtaa sen uumenista, 
mutta sen sijaan se antaakin pienen-
pienen lipun vietäväksi baarin tiskin 
takana työskentelevälle kokille, joka 
valmistaa annoksen. Sähköisiä ovia, 
jotka liukuvat sivuun kun niitä hipai-

see kädellä, on joka paikassa. Tokion 
lentoaseman tuloaula huipputekno-
logiaa edustava WC on varmastikin 
maailmankuulu: sen istuimet on va-
rustettu ohjauspaneeleilla, joista voi 
valita erilaisia toimintoja. Yleisesti 
ottaen kaikille toiminnoille ja palve-
luille, jotka on mahdollista automati-
soida täysin tai osittain, on Japanissa 
keksitty automaatti tai kone tai ai-
nakin niitä ohjaillaan elektronisesti 
kaukosäätimellä tai ohjauspaneelilla. 
Ainakaan sähköstä ei ilmeisesti To-
kiossa ole pulaa.

Kohteliaan jäyhät japanilaiset

Jopa ”kylmä” suomalainen kiinnittää 
huomiota japanilaisten kohteliaa-
seen ja korrektiin käytökseen. Joka 
paikassa – myös perheen kesken – 
vaihdetaan aina tavatessa kohteliaat 
tervehdykset nyökkäyksineen tai jo-
pa kumarruksineen ja näitä kohte-
liaisuuksia viljellään ahkerasti myös 
keskustelun lomassa. Tokiolaiset 

 teksti ja kuvat  Kirsi Kokoi

Piipahdus
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Samalla islamin tavoitteena 
on, että muslimeilla olisi 
hyvä taloudellinen tilanne. 
Hajj eli pyhiinvaellusmatka 
on yksi niistä islamin ruko-

uksista, joka auttaa kaupankäyntiä 
ja taloudellisesta kehitystä moraa-
listen hyveiden kehittämisen ja so-
siaalisen kanssakäymisen vahvista-
misen lisäksi.

Seremonian 
erikoispiirteet

Islamissa pyhiinvaellus Mekkaan 
ei ole pakollista sairaille eikä köy-
hille eikä niille, joilla ei ole siihen 
taloudellisesti varaa. Muiden mus-
limeiden tulisi osallistua pyhiin-
vaellukseen vähintään kerran elä-
mässään. On erittäin tärkeää, että 

ovat todella avuliaita varsinkin ek-
syneitä turisteja kohtaan ja kysyvä 
saa aina kohteliaan vastauksen tai 
apua kartanluvussa Tokion kiireises-
tä elämänrytmistä huolimatta. He 
ovat tottuneet turisteihin, joita hyörii 
kaupungissa ympäri vuoden siellä 
työskentelevän ulkomaalaisväestön 
lisäksi. Länsimaisen musliminaisen 
huivi ilmiselvästi herätti tokiolaisissa 
ristiriitaisia tunteita, vaikka he koh-
teliaisuudesta yrittivät peittää häm-
mennyksensä.   Japanilaisista noin 
80 % buddhalaisia ja shintolaisia,  lo-
put ovat taolaisia, konfutselaisia, kris-
tittyjä sekä muihin uskontokuntiin 
kuuluvia. Myös pieni muslimivähem-
mistö löytyy, mutta se ei tosin näy 
katukuvassa millään tavalla. Islam it-
sessäänkin on Japanissa melko tuore 
asia, ja japanilaiset ovat saaneet en-
simmäiset muslimikontaktit niinkin 
myöhään kuin 1800-luvun lopulla. 
Joidenkin arvioiden mukaan mus-
limeja olisi nykypäivänä Japanissa 
noin 100.000, kun koko väestö on 
suuruudeltaan noin 127 miljoonaa. 
Viikon matkan aikana katseeni osui 
yhteen huivipäiseen naiseen.

Kirsi Kokoi

Japani 
pähkinän- 
kuoressa:

• Pinta-ala: noin 380 000 km2 
(Suomi noin 340 000 km2)

• Väestö: yli 127 miljoonaa; 98,5 
% japanilaisia, 0,5 % korealaisia 
ja 0,4 % kiinalaisia sekä loput 
muita kansallisuuksia

• Hallitusmuoto: perustuslailli-
nen monarkia ja parlamentaa-
rinen demokratia

• Rahayksikkö: jeni (1 JPY = noin 
0,9 EUR)

• Aikavyöhyke: GMT +9

Hajjiin eli pyhiinvael-
lusseremoniaan osal-
listuminen on yksi 
tärkeimmistä rukouk-
sellisista käskyistä 
islamissa. Islamin 
uskonto, joka on so-
siaalinen ideologia, 
antaa huomattavan 
arvon muslimien 
väliselle tiiviille yhtey-
denpidolle. Islam myös 
arvostaa hengellisten 
ja moraalisten arvojen 
kehittämistä muslimien 
keskuudessa. 
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hajjiin osallistujat sopivat velkansa ja 
riitansa ennen pyhiinvaellusta. Myös 
epäoikeudenmukaiset teot tulisi hy-
vittää. Jos on esimerkiksi ottanut hal-
tuunsa toisen ihmisen omaisuutta 
vastoin tämän tahtoa, tämä omai-
suus tulisi palauttaa tai jos on ollut 
erimielisyyksiä jonkun kanssa ja näin 
ollen on loukannut toisen ihmisen 
oikeuksia kielellä tai teoilla tai jos on 
kiusannut jotakuta, tulee pyhiinva-
ellukselle lähtevän ensin pyytää an-
teeksi ja saada loukatun hyväksyntä 
anteeksipyynnölle.

Siten muslimit ponnistelevat yllä-
pitääkseen hyviä moraalisia suhteita 
keskenään ja muiden kanssa osallis-
tuakseen pyhiinvaellukseen niin, et-
tä muut olisivat häneen tyytyväisiä. 
Juuri tämän ansiosta rakkaus ja ystä-
vällisyys lisääntyvät muslimien kes-
ken sekä myös muslimien ja muiden 
uskontojen seuraajien kesken.

Kaikki muslimit pyö-
rivät yhden ja ainoan 
akselin ympärillä py-
hiinvaellusseremonias-
sa. He kaikki toistavat 
yhteen ääneen samaa 
lausetta: ’Läbbäik Alla-
humma Läbbäik’ eli ’Oi 
Jumala, kutsuit meidät 
luoksesi ja me tottelim-
me sinua. Täällä olen 
käskystäsi.’ Pyhiinvael-
lusseremonia symbo-
lisoi ja painottaa täten 
ainoan ja yhtenäisen 
Jumalan muistamista ja 
yhtenäisyyden luomista 
muslimien kesken.

Ulkoiset 
tasa-arvon merkit

Kaikkien hajj-matkaan osallistujien on 
pukeuduttava samanlaisiin valkoisiin 
vaatteisiin. Miesten on jopa ajettava 
päänsä kaljuksi, jotta he lähentyisi-
vät yhä enemmän ja yhtenäisimpinä 
pääsisivät eroon ulkoisista eroistaan. 
Pyhiinvaellukseen osallistuvat rikkaat 
ja köyhät, kuninkaat ja alamaiset, joh-
tajat ja tavalliset työläiset - kaikki läs-
nä Jumalan edessä yhtenä kasvona 
ja ulkoisesti yhtenäisenä. Tämä on 
osoitus kaikille ihmisille, että heidän 
arvonsa mitataan sisäisen hyveen ja 
pidättyväisyyden määrällä eikä maa-
ilman pinnallisilla symboleilla.

Näillä opetuksilla on niin suuri kas-
vatuksellinen vaikutus pyhiinvaelta-
jiin, että hajj-matkalta palattuaankin 
pyhiinvaelluksen suorittaneet pyrki-
vät olemaan parempia, rehellisem-
piä ja oikeudenmukaisempia ihmisiä 

kuin ennen sitä ja välttävät epämiel-
lyttäviä ja rumia tekoja.

Yhtenäisyyden 
vahvistuminen

Pyhiinvaellusseremonia järjestetään 
vuosittain tiettynä ajankohtana, joka 
on yksimielisesti hyväksytty kaikki-
en muslimien kesken. Muina aikoina 
muslimit voivat suorittaa vapaaehtoi-
sen pyhiinvaelluksen mutta se ei kor-
vaa tätä pakollista kerran elämässä 
tehtävää pyhiinvaellusta. Pyhiinvael-
lus on kansainvälinen tapahtuma, jo-
hon osallistuu 2 - 3 miljoonaa ihmistä 
joka vuosi. Näiden pyhiinvaeltajien 
tarpeiden ja palveluiden järjestämi-
seen tarvitaan tuhansien ihmisten 
työpanosta. Tällä on huomattava 
vaikutus alueen talouteen.

Samalla kun muslimit tutustuvat 
toisiinsa ja vaihtavat tietojaan ja ko-
kemuksiaan pyhiinvaelluksella, he 
myös todistavat läheltä omin silmin 
islamin levittäytymisen eri kansojen 
ja heimojen joukkoon. Tämän ansi-
osta ystävällisyys ja veljelliset suhteet 
vahvistuvat entisestään muslimien 
kesken ja muslimit pitävät itseään 
ympäri maailmaa laajentuneen yh-
teisön jäsenenä. Tämä lisää heidän it-
seluottamustaan ja parantaa heidän 
itsetuntoaan ja sillä oli suuri merkitys 
varsinkin entisinä aikoina, jolloin me-
dia ja joukkoviestintätekniikka eivät 
olleet vielä kehittyneet tai edes ole-
massakaan. Myös tänä päivänä py-
hiinvaelluksesta on tullut muslimien 
yhtenäisyyden ja voiman näyttämö.

Hassan Fathollahpoor

Pyhiinvaelluksen 
filosofiasta
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Resalat Islamilainen yhdyskunta esitti 
Fatimeh Zahra kulttuurikeskuksessa 
9. ja 10. lokakuuta. kaksi iranilaista 
elokuvaa 11. Kansainvälisen Moqave-
mat -elokuvafestivaalien tuotannos-
ta. Esityksiin, joissa oli englanninkie-
linen tekstitys oli vapaa pääsy ja en-
nen elokuvaa katsojille oli järjestetty 
teetarjoilu.

Ensinmäisenä iltana esitysvuoros-
sa oli elokuva ’Ä NIINKUIN ÄITI’ (m 
mesle madar), joka on erittäin liikut-
tava kuvaus sodan vaikutuksesta ih-
misten elämään ja samalla ylistys äi-
tiyden voimalle. Elokuvassa tuodaan 
kauniisti esille myös vammaisten ih-
misten näkökulma. Elokuva on tari-
na äidistä, joka joutuu kasvattamaan 
sairaan lapsen yksin. Elokuvan pää-
henkilö Sepideh on altistunut kemi-
allisille aseille sodan aikana. Raskaana 
olleessaan hän saa tietää, että myös 
lapsi kärsii oireista. Hänen miehensä 
Soheil, joka ei olisi halunnut lasta 
ollenkaan, jättää Sepidehin. Eloku-

van on ohjannut Reza Molagholi 
Pourin. 

Sunnuntai-iltana esitysvuoros-
sa oli elokuva ’VIHREÄÄ TUHKAA’ 
(khakestär-e sapz), joka on Ebrahim 
Hatami Kian ohjaama. Tämä elo-
kuva kertoo elokuvantekijästä, joka 
matkustaa Bosniaan. Tarina perustuu 
iranilaisen valokuvaajan muistoihin 
hänen toimiessaan kirjeenvaihtajana 
Bosniassa sodan aikana. Hän oli ra-
kastunut bosnialaiseen nuoreen nai-
seen ja joutunut sitten palaamaan 
kotimaahansa. Hän pyytää tarinan 
päähenkilöä etsimään rakastettuaan 
yhden ainokaisen valokuvan avulla. 
Tämäkin elokuva kuvaili sodan vai-
kutusta yksityishenkilöiden elämään 
ja kohtaloon sekä sitä miten kylät 
ja niiden asukkaat jäävät taistelujen 
keskelle ja sitä kuinka sota tuo erilai-
set ihmiskohtalot yhteen sattumalta.

teksti Kirsi Kokoi
kuvat Fahim Hasan

Festivaalielokuvia

Tilaa
Salam-

lehti!
 

salam@resalat.fi

SALAM on Resalat Islami-
laisen Yhdyskunnan julkaise-
ma suomenkielinen lehti, joka 
kertoo islamista ja muslimeista 
täällä Suomessa.

SALAM pyrkii rakentamaan 
siltoja sekä poistamaan ennak-
koluuloja ja väärinkäsityksiä. 
Lehden tarkoitus on avartaa 
näkökulmia islamilaiseen ajatte-
lutapaan ja edistää ymmärrystä 
antamalla inhimilliset kasvot 
islamilaisesta yhteisöstämme ja 
elämäntavastamme. 

SALAM ilmestyy neljä ker-
taa vuodessa. Voitte tilata sen 
lähettämällä meille yhteystie-
tonne ja maksamalla yhdyskun-
tamme tilille 12€/vuosi. (Han-
delsbanken 313130-1245364).

 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen
Yhdyskunta/Tiedotus

  1/09
Helmikuu/2009 Hinta 4,20€Salam
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Yhdistyneiden kansakuntien 
13.12.2006 hyväksymässä 
Yleissopimuksessa vammais-
ten henkilöiden oikeuksista 
(Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities) on vam-
maisuus määritelty seuraavalla taval-
la: ”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat 
ne, joilla on pitkäaikainen ruumiilli-
nen, henkinen, älyllinen tai aisteihin 
liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus 
erilaisten esteiden kanssa voi estää 
heidän täysimääräisen ja tehokkaan 
osallistumisensa yhteiskuntaan yh-
denvertaisesti muiden kanssa.”

YK:n vastaavissa määritelmissä ter-
mi vammaisuus on korjattu käsitteel-
lä ”toiminnanvajavuus”, joka tarkoit-
taa useita eri toiminnallisia rajoituksia, 
joita esiintyy kaikissa väestönosissa 
kaikissa maailman maissa. Ihmisellä 
voi siis olla toiminnanvajavuus fyysi-
sen, älyllisen tai aistivamman, lääke-
tieteellisten olosuhteiden tai psyyk-
kisen sairauden vuoksi. Tällaiset vam-
mat, olosuhteet tai sairaudet voivat 
olla luonteeltaan pysyviä tai ohime-
neviä. Käsite ”haitta” tarkoittaa sitä, 
että henkilö on menettänyt mah-
dollisuuden ottaa osaa yhteisön elä-
mään yhdenvertaisesti muiden rin-
nalla tai että tämä mahdollisuus on 
rajoittunut. Käsite kuvaa vammaisen 
henkilön ja ympäristön välistä koh-
taamista. Tarkoituksena on korostaa, 
miten suuri merkityson ympäristön  
ja yhteiskunnan toiminnoissa esiin-
tyvillä puutteilla - esimerkiksi tiedo-
tuksessa ja koulutuksessa – ja miten 
ne estävät vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisen osallistumisen.

Kaikista näkökulmista tarkasteltu-
na vammaisuus kuvaa rajoitteita, joi-
den vuoksi henkilö syystä tai toisesta 
ei pysty toimimaan täysipainoisesti 
yhteiskunnan rakennetussa tai sosi-
aalisessa ympäristössä. Vammaisuu-
den käsitteen perustana on yksilön 
fyysinen tai psyykkinen erilaisuus, 
mutta käsitteen sisältö määrittyy 
sosiaalisesti. Ympäristö leimaa vam-
maisiksi sellaiset henkilöt, jotka ei-

vät selviydy ympäristön asettamista 
vähimmäisvaatimuksista. Yleisestiot-
taen vammaisuutta ei pidetä enää 
niinkään yksilön ominaisuutena, vaan 
yhteiskunnan rakenteisiin liittyvänä 
epäkohtana, jota ei voi kuvata eikä 
määritellä ilman viittausta ympäris-
tön asettamiin vaatimuksiin ja estei-
siin. Vammaisuutta määrittää yksilön 
edellytysten ja ympäristön vaatimus-
ten välinen suhde. Vammaisuus on 
kokemus, joka kohtaa jossain määrin 
jokaista ihmistä. Eri elämänvaiheis-
sa jokainen kokee rajoituksia toimin-
nassaan terveytensä vuoksi. Vammai-
suus ei siis ole asia, joka koskee vain 
vähemmistöä, vaan se on kaikkien 
ihmisten yhteinen kokemus.

Vammaisuus islamissa
Islamin yhteiskunta perustuu tois-
ten auttamiseen. Näin ollen yhteis-
kunnan tulee elättää ja pitää huolta 
myös vammaisista kansalaisistaan.  
Islam kohtelee terveitä ja vammai-
sia henkilöitä tasa-arvoisesti. Niin 
terveen kuin vammaisenkin ihmisen 
rukoukset, paasto sekä mahdollinen 
pyhiinvaellus ovat samalla tavalla 

hyväksyttyjä. Saattaa olla jopa niin, 
että hyveellinen vammainen on lä-
hempänä Allahia, kuin terve, sillä hän 
hoitaa uskonnolliset velvollisuutensa 
huolimatta fyysisestä vajaavaisuu-
destaan. Eroavaisuuksia on kuitenkin 
muun muassa  käytännön elämässä. 
On asioita, joihin vammainen ei ra-
joitteidensa takia pysty, esimerkiksi 
sotaan osallistuminen. ”Ei sokealle, 
rammalle tai sairaalle lasketa synniksi, 
jos hän jää pois sotaretkeltä. Jumala 
vie se, joka tottelee Häntä ja Hänen 
lähettilästään, puutarhoihin, joiden 
notkelmissa virtaa puroja, mutta joka 
kääntyy pois, sille Hän antaa tuskalli-
sen rangaistuksen. 48:17.”

Islamin kannalta vammaisella on 
siis terveiden tavoin vastuu yhteis-
kunnan rakentamisesta, mikäli hänen 
terveytensä sen sallii. Vaikeasti vam-
maisilla ei ole tätä velvollisuutta eikä 
velvollisuutta muun muassa paasto-
ta, rukoilla tai suorittaa pyhiinvaellus-
ta eikä hänen tarvitse korvata teke-
mättä jääneitä rukouksiaan tai mak-
saa köyhille paastoamatta olostaan. 

teksti Laura Al-Hello
kuva Fahim Hasan

Vammaisuus

ghamare bani hashem -taiteLiJaryhmä.
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Meissä nykyihmisissä tekno-
loginen elämä ja nopeasti 
kehittyvä maailma voi he-
rättää vaikeita tuntemuksia. 
Tiedemiesten, oppineiden ja 
intellektuellien tulee päivit-
täin ponnistella ylläpitääk-
seen taloudellista kasvua, 
ettei tässä ekonomisessa 
kilpajuoksussa jäätäisi jäl-
keen ja pudottaisi edistyksen 
kyydistä. Heidän tulee jatku-
vasti kamppailla pitääkseen 
oman maansa kansain-
välisesti kilpailukykyisenä. 
Haaste ei koske ainoastaan 
tiedemiehiä, vaan jokainen 
meistä joutuu miettimään, 
kuinka ylläpitää omaa ta-
louttaan. 

Nykyelämä on sekavuudes-
saan saanut meidän kaikki 
räpiköimään pinnalla pysy-
äksemme.  Kukaan ei tässä 
sekamelskassa ehdi mietti-

mään sitä, mikä meidän elämämme 
tarkoitus oikeastaan on - saati sitten 
ryhtyä pohdiskelemaan menneiden 
kansojen ja ihmisten kohtaloa ja yrit-
tämään ottaa niistä oppia. ”Mitä hyö-
tyä meille on historiasta ja mennei-
syyden tarinoista?”, on liiankin ylei-
sesti esitetty vastalause. Todellisuu-
dessa voimme oppia hyvinkin paljon 
historiasta. Se voi auttaa meitä löytä-
mään tiemme kulkiessamme elämän 
pimeää ja mutkaista polkua pitkin. 
Jos tietäisimme, mistä menneiden 
kansojen ongelmat ja vaikeudet joh-
tuivat, oppisimme välttämään niitä. 
Jos tietäisimme, mikä toi heille onnea 
ja menestystä, yrittäisimme jäljitellä 
heitä siinä. 

Pitäen mielessä kaiken tämän, tie-
dämme että maailmassa on aina ol-
lut kaksi suurta polkua kuljettavana. 
Toinen näistä on sorron ja sodan tie,  
joka on päällystetty muiden kärsi-
myksellä ja epäoikeudenmukaisuu-
della ja jolle on pystytetty konfliktien 
ja erimielisyyksien kyltti. Toinen tie 
taas on aina arvostanut yhtenäisyyt-
tä, veljeyttä, yhteistyötä ja toisten 
kunnioittamista. Se on alituisesti pyr-
kinyt toteuttamaan suuntaa, 
joka tekisi elämästä helppoa 
ja varjelisi ihmisten oikeuksia 
ja kunniaa.

Tutkiessamme histori-
aa tarkkaan saamme selvil-
le, että profeetat ja heidän 
hyveelliset seuraajansa ovat 
aina olleet viimeksi maini-
tun polun edelläkävijöitä. He 
ovat kehottaneet ja kannus-
taneet ihmisiä elämään hy-
veellistä elämää. He ovat ju-
listaneet ihmisen olevan ar-
vokkaampi kuin nämä muu-
tamat ohimenevät hetket 
tässä maailmassa. He ovat 
opettaneet tämän maailman 
olevan vain silta seuraavaan. 
Vastakohtana tälle paholaiset 
ja heidän seuraajansa ovat 
kantaneet ensinnä mainitun 
tien lippua. Profeetat ovat 
kutsuneet ihmisiä sopuun 
ja myötätuntoon, kun taas 
paholaiset ovat usuttaneet 
meitä toisiamme vastaan. 
Esimerkkinä tästä voimme 
tiivistää Profeetta Jeesuksen 
(rauha olkoon hänellä) ope-
tuksen seuraavasti: Jumalan 
palvominen, ihmisten rakka-
us toisiaan kohtaan, elämän 
kohtaaminen hymyhuulin 
sekä maailman näkeminen 
kauniina. Oikeastaan tätä voi 
pitää kaikkien profeettojen 
viestin perustana. 

Jokainen profeetta on tuonut 
omalle ajalleen ja paikalleen sopi-
vat ja soveliaat keinot ja tavat pääs-
täkseen tähän päärämäähän. Tänä 
päivänä jää vastuu suurten oppinei-
den harteille selittää meille, kuinka 
meidän tulisi elää saavuttaaksemme 
nuo päämäärät. Selitys on tarpeen, 
sillä tieteellinen kehitys ilman hen-
gellistä kehitystä on haitallista ja jos-
kus jopa kohtalokasta. Jos ihmiset 

Keskitien kulkijat
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UIMAKOULUT MAAHAN-
MUUTTAJATYTÖILLE 
Alkeisjatkotaso.
Huom! 15 metrin uimataito edelly-
tetään osanottajilta
Olarin uimahalli Yläportti A-B
Lauantaisin (kausi 4.9.-11.12.2010 
ja 15.1.-30.4.2011. Ei tuntia 6.11. eikä 
26.2).
Ryhmä 1 klo 10.00-11.00
Ryhmä 2 klo 11.00-12.00
Ryhmä 3 klo 12.00-13.00
Uimakoulun suorittaneille  jaetaan 
todistus koulun uinninopetukses-
sa  vaadittavasta uimataidosta.
Kursseille otetaan ensi kädessä 
alakoululaisia, mutta jos paikkoja 
jää myös yläkoululaiset ovat terve-
tulleita.
Hinta 15 euroa (kurssi kestää 6 ker-
taa ja maksetaan paikan päällä)
Ilmoittautumiset
UintiEspoo/Cetus
p. 050-3588075

UINNIN ALKEISOPETUSTA  
UIMATAIDOTTOMILLE 
NAISILLE
Keski-Espoon uimahalli, terapia-
allas. Kaivomestarinkatu 2.
Keskiviikkoisin  (1.9.-8.12. 2010 ja 
12.1.-4.5.2011. Ei tunteja 13.10 eikä 
23.2.)
Ryhmä 1 klo 10.45-11.15, ryhmä 2 klo 
11.20-11.50.
Osallistuminen pääsymaksulla (4€, 
työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset 
2€) 

Uimakouluja
kiinnittävät huomiota vain tieteisiin 
ja  unohtavat kokonaan hengellisyy-
den, he löytävät itsensä tilanteesta, 
jossa he mielenrauhan uudelleen 
löytääkseen olisivat valmiita jopa pa-
laamaan aikaan ennen teknologiaa. 
Profeetat ovat kuitenkin opettaneet, 
että aineellinen ja hengellinen kehi-
tys voivat täysin ongelmitta kulkea 
käsi kädessä. 

Eräs profeettojen tärkeimmistä 
opetuksista on ollut kohtuullinen 
eläminen. Koraani on viitannut tä-
hän: 

”Me olemme tehneet teistä kes-
kimmäisen kansakunnan, jotta te to-
distaisitte muista ja profeetta todis-
taisi teistä…” (2:143)

Profeetat ja hyveelliset ihmiset 
ovat keskenään niin yksimielisiä ja 
yhtenäisiä, että jos keräisimme hei-
dät kaikki asumaan yhteen kau-
punkiin, tässä kaupungissa ei olisi 
lainkaan ristiriitaa tai eripuraa. Päin-
vastoin tulisimme näkemään heidät 
keskenään läheisinä ystävinä ja yhte-
näisenä kansana. Kina ja erimielisyys 
olisivat sieltä kaukana. 

Profeetat ovat painottaneet jär-
jellisyyttä, sillä heidän tehtävänään 
on puhutella ihmisten sieluja. Ruu-
min voi alistaa ja vangita voimal-
la ja pakkokeinoilla, mutta sielu ja 
henki taipuvat vain järjen äänelle. 
Ihminen kaipaa maltillisuutta ja koh-
tuullisuutta - konflikti ja epäsopu 
ovat hänen perusluonteensa vastai-
sia. Erimielisyydet ja äärikatsomukset 
ovat paholaisen työtä, kun taas koh-
tuullisuus on tie kohti yhtenäisyyttä. 
Uskovaisten tulee pyrkiä kohti yhte-
näisyyttä ja välttää ääriajattelua sekä 
erimielisyyden luomista sekä kutsua 
kanssaihmisiään veljeyteen. Meidän 
tulee ymmärtää, että elämme kaikki 
samassa maailmassa ja tarvitsemme 
keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyö-
tä. Jumalan siunaus olkoon hyveel-
lisillä. 

Hassan Fathollahpoor

Ei ilmoittautumista. Uima-asu on 
pakollinen.
Lipunmyynti alkaa klo 10.30.
Tiedustelut liikuntapalvelut p. 
816 60800, ma-pe klo 11-13 ja to 
klo 15-17, tai p. 816 255522

ALKEISJATKO-OPETUSTA
UIMATAITOISILLE
Tiistaisin ( 31.8.-7.12. ja 11.1.-3.5. 2011. Ei 
tunteja 13.10 eikä 22.2.)
Olarin uimahalli. Yläportti 4 A-B
Naiset ryhmä 1 klo  9.00-10.00, naiset 
ryhmä 2 klo 10.15-11.15
Miehet klo 11.45-12.45
15 metrin uimataito edellytetään 
Osallistuminen pääsymaksulla (2€, 
maksettava tasarahalla). Pääsylippu-
ja myydään 15 min. ennen mainittua 
aloitusaikaa.Ei  ilmoittautumista. 
Uima-asu on pakollinen.
Tiedustelut uimaseura Cetus
p. 09-881 72135 tai 
liikuntapalvelut p. 816 25522

OHJATTUA 
UINTIAIKAA NAISILLE
Lauantaisin klo 13.15-15.00 (4.9.-
11.12.2010 ja 15.1.-30.4.2011. Ei tuntia 
6.11. eikä 25.2).
Olarin uimahalli. Yläportti 4 A-B
Osallistuminen pääsymaksulla (2€ 
maksetaan tasarahalla) Ei  ilmoit-
tautumista. 15 metrin uimataito 
ehdoton. Mukaan mahtuu 14 ensim-
mäistä.
Tiedustelut uimaseura Cetus
p. 09-881 72135 tai
liikuntapalvelut p. 816 25522



38                Salam        



Salam                39



40                Salam        

ITÄKESKUKSEN

HALAL LIHA

Turunlinnantie 10, 00930 Helsinki
Puh. 759 2229

Aina tuoretta, taattua laatua tarjoaa HALAL LIHA -kauppa
Kauppakeskus Itäkeskuksessa. Tervetuloa!

Turunlinnantie

Itäväylä

Stoa

TallinnanaukioMB
us

si
t

HALAL LIHA

Avoinna/open: ma-pe  10-19 mon-fri
   la   10-18 sat

NaudaN-, 

lampaaN- ja 

karitsaNlihaa


