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Kaikki sivistysvaltiot vaali-
vat lain noudattamista. 
Suomen kaltaisessa de-
mokratiassa perustus-
lain tärkein elementti 

on uskonnonvapaus. Näin ollen la-
kien tulisi kohdella kaikkia uskontoja 
samalla tavalla.

Viime marraskuussa Sveitsissä 
moskeijoilta evättiin kansanäänes-
tyksen nojalla oikeus rakentaa mine-
raatteja. Onko länsimaisen demokra-
tian puitteissa mahdollista - vaikka 
enemmistö niin äänestäisikin - kiel-
tää uskonnon harjoittaminen ja sel-
laisten rakennusten rakentaminen, 
joissa on uskonnolle ominaisia sym-
boleja ja arkkitehtuurillisia piirteitä? 
Toisaalta sananvapauden varjolla jul-
kaistaan hyökkääviä ja loukkaavia pi-
lakuvia. Onko Eurooppa unohtanut 
natsi-Saksan anti-semitistiset vainot? 
Myös silloin kaikki alkoi pilkaavista 
kuvista ja hyökkäyksistä synagogia 
vastaan.  Natsit ja heidän kolmas val-
takuntansa sai vallankahvan kansan 
enemmistön äänillä. Olemmeko to-
dellakin unohtaneet, miten se johti 
kuuden miljoonan viattoman juuta-
laisen massamurhaan. Eurooppaan 
on rantautunut uusi islamin vastai-
nen neo-fasisminen aalto. Mistä se 
tulee ja mihinkä se johtaa? 

  
Eurooppalaiset ovat suuren haas-

teen edessä päättäessään, onko Eu-
rooppa valkoinen,  kristitty, ateistinen 
vai monikulttuurinen ja uskonnolli-
sesti sitoutumaton. Sananvapaus on 
demokratian tärkeä saavutus, mutta 
minkä tahansa uskonnon pilkkaami-
nen vain siksi, että se on ajan hen-

gen mukaista tai enemmistö niin 
haluaa, ei ole sananvapautta. Kirkot 
ovat vapaita kohottamaan rakennuk-
siaan omalla kristityllä tyylillään ja 
synagoogat rakennetaan juutalaisen 
perinteen ja arkkitehtuurin mukaises-
ti. Vain minareettien koetaan horjut-
tavan eurooppalaisia lakeja ja arvoja, 
vaikka itseasiassa niiden kieltäminen 
on eurooppalaisten periaatteiden ja 
arvojen vastaista.  

  
Kirkolla on oikeus kantaa veroa. Se 

voi myös tallettaa keräämänsä varat 
ja lahjoitukset omille pankkitileilleen. 
Kun muslimit haluavat tallettaa ke-
räämänsä lahjoitukset ja avustukset 
oman yhdyskuntansa tai järjestönsä 
tilille, heitä saatetaan epäillä rahan-
pesusta ja laittomuuksista ja mo-
nenlaiset esteet vaikeuttavat yksin-
kertaisen lahjoituksen tallettamisen. 
Samalla on hämmentävää kuinka 
ilmiselvästi epäpätevä islamilainen 
yhdistys Suomessa voi esittää kaikki-
en muslimien nimissä, että Suomen 
muslimeille riittää yksi hautausmaa. 
Kohdellaanko kristittyjä, juutalaisia ja 
vakauksettomia näin? 

  
Eurooppalaiset mus-

limit ovat kyllästyneet 
tällaiseen kaksinaismo-
raaliin. Kenen syy sitten 
lieneekin - Bin Ladenin 
ja hänen joukkionsa vai 
Yhdysvaltojen, joka on 
laittomasti valloittanut 
kaksi islamilaista valtiota 
hämärin verukkein - kak-
sinaismoralismi ei joka 
tapauksessa ole hyväk-
syttävää. ’Sen, joka tekee 

vääryyttä ja sortaa toisia, me korven-
namme tulessa. Se on Jumalalle help-
poa.’ (Koraani 4:30) 

  
Euroopan tulisi irrottautua näistä 

vääristä käytännöistä. Uskonnonva-
paus, varojen keruu uskonnollista toi-
mintaa varten ja niiden tallettaminen 
vapaasti pankkiin sekä moskeijoiden 
rakentaminen niille ominaisine ark-
kitehtuureineen ovat jokaisen eu-
rooppalaisen muslimin oikeus. Näitä 
oikeuksia ei tulisi kiistää erilaisten ter-
rorismin vastaisten rajoitteiden ve-
rukkeella. Jos muslimien keskuudessa 
on radikaaleja ryhmiä, on kansallises-
ta turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten velvollisuus etsiä ja estää 
niiden toiminta sellaisella tavalla, joka 
ei haittaa tavallisten muslimien arkea. 
Me suomalaiset ja Suomessa asuvat 
muslimit olemme rauhaa rakastavia 
ja paheksumme terrorismia kaikissa 
sen muodoissa. 

  
Kollektiivinen rangaistus on väärä 

käytäntö. Meidän ei tulisi astua tähän 
ansaan Suomessa. Toivon, että mus-

limien oikeuksia 
koskevat virheet, 
joita on tehty 
muissa Pohjois-
maissa ja Eu-
roopassa, eivät 
toistuisi ja niiltä 
vältyttäisiin tääl-
lä ihanassa koti-
maassamme.

Madjid 
Bahmanpour

Jumalan Armeliaan 
Armahtajan Nimeen
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Jumala on asettanut ihmi-
sen sisimpään halun ha-
keutua kohti mukavuutta, 
helppoutta ja täydellisyyttä. 
Juuri tästä syystä ihminen 
pyrkii saamaan selville sen, 
mikä on hänelle tuntema-
tonta. Tieteiden kehityksestä 
huolimatta monet ihmisen 
olemuksen arvoitukset ovat 
edelleen ratkaisemattomia.

Ihminen koostuu kahdesta todelli-
suudesta: ruumiista ja sielusta. Ko-
kemuksen kautta ihminen on oppi-
nut, että tietyt asiat elämässä ovat 
hyväksi hänen ruumilleen, kun taas 
toiset tekevät hänet sairaaksi. Myös 
lääketieteelliset tutkimukset ovat 
auttaneet ihmistä ymmärtämään, 
mikä on hänelle haitallista ja mikä 
hyödyllistä. Ihmisruumis on kuiten-
kin kolmiulotteisuudessaan niin mo-
nimutkainen, että tämän organismin 
ongelmien diagnosointi ja hoito on 
vaikeaa. Vaikka lääketiede ja tekno-
logia ovat kehittyneet hyvin pitkälle, 
on vielä suuri osa ihmisestä meille 
mysteeri.

Ihmisen henki on täysin erilainen 
kuin tämän ruumiis ja näille eroavai-
suuksille on mitä selkeimmät syyt. 
Henki ei ole fyysinen eli se ei koostu 
kolmiuloitteisesta materiaalista. Meil-
lä ei ole tietoa hengen tarkoista omi-
naisuuksista. Edes taivaalliset kirjat 
eivät anna meille selkeää kuvaa tästä 

ihmeellisestä todellisuudesta eivätkä 
valaise asiaa tarkemmin. Ehkäpä sen 
todellisuus ei ole meidän ymmärret-
tävissämme. Meitä ympäröi monia 
asioita, joita emme näe mutta joille 
meillä on jonkinlainen selitys, kuten 
sähkö tai radio-aallot tai muut tämän 
kaltaiset ilmiöt. Sielusta meillä ei taas 
ole tällaista ymmärrystä. Aivan kuten 
äitinsä kohdussa olevalle sikiölle ei 
voi selittää ulkopuolista maailmaa, 
meilläkään ei yksinkertaisesti ole väli-
neitä sielun ymmärtämiseen.

Jos hyväksymme ajatuksen, että 
aineeton sielu on ruumin liikkeelle-

panija ja ohjaaja, ymmärrämme sen, 
että sielu on suunnattomasti moni-
mutkaisempi kuin fyysinen ruumiim-
me. 

Siispä Jumala, joka on luonut sie-
lun ja on näin ollen täysin tietoinen 
sen ominaisuuksista, tietää myös par-
haiten, mitkä asiat ovat sille haitaksi ja 
mikä on paras lääke sen hoitamiseksi. 
Hän on myös tietoinen ihmisen kyke-
nemättömyydestä ymmärtää omaa 
sieluamme ja on sen tähden lähet-
tänyt meille profeetat. Nämä ovat 
eläneet yhteiskuntiensa asukkaiden 
keskuudessa ja näiden yhteiskuntien 
kehityksen myötä myös profeettojen 

SieluSielu

Hassan FatHollaHpoor on opiskellut islamilaista lakia Qomissa ja najaFissa ja toimii tällä 
Hetkellä resalat - islamilaisen yHdyskunnan imaamina)

Imaamin mietteitä:
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opetukset ovat kehittyneet. Nämä 
opetukset huipentuivat lopulta Ko-
raanin ja viimeisen Profeetan ope-
tuksien muodossa.

Jokainen profeetta on hyväksynyt 
edeltäjiensä sanoman ja täydentä-
nyt sitä. Näin ollen he ovat kulke-
neet samaa polkua ja toistaneet sa-
moja opetuksia. Jos onnistuisimme 
keräämään kaikki profeetat yhteen 
paikkaan, näkisimme heidän käyt-
täytyvän kuin toverit. He olisivat 
kuin läheisiä ystäviä ja huomaisim-
me, kuinka heidän sydämensä ovat 
täyttyneet myötätuntoisesta rakkau-
desta toisiaan kohtaan.

 
Materialistiset ihmiset unohtavat 

helposti sielun tärkeyden, koska sielu 
on aineeton. Siinä missä ruumiinhäi-
riöt ovat fyysisesti nähtävissä ovat 
sielun häiriöt sen sijaan todettavis-
sa vain niiden jälkeensä jättämistä 
vaikutuksista. Todellisuudessa sodat, 
sorto ja vääryydet, ryöstöt, epäoi-
keudenmukaisuudet ja kärsimykset, 
masennus ja sitä seuraava itsemur-
ha johtuvat kaikki sielun sairaudesta. 
Olemme sortuneet suureen virhee-
seen, jos luulemme, että tiedemie-
het ja oppineet voivat ilman Juma-
lan opetuksiin turvautumista hoitaa 
sielun sairauksia. Meidän tulee palata 
uskonnon ytimeen ja tutkia, mikä oli 
profeettojen tärkein kehoitus ihmi-
sille. Tulemme epäilemättä huomaa-
maan profeettojen ensimmäisen ke-
hotuksen olleen Jumalan muistami-
sen elossa pitämisen, sillä Jumala on 
elämän valo. Tulkaamme siis kaikki 
yhdessä ja kantakaamme Jumalan 
valo taloihimme ja osoittakaamme 
tämän valon tuomisella rakkautem-
me ihmisyyttä ja luomakuntaa koh-
taan. Jumalan muistaminen antaa 
meille toivoa ja yhdistää meidät Hä-
nen armonsa valtamereen ja auttaa 
meitä olemaan oikeudenmukaisia 
yksilöinä. Jumalan muistaminen tu-
lee olemaan meille rauhanlähde. Ja-
lo Koraani julistaa: 

”Eivätköhän Jumalan muistami-
sesta sydämet löydä varmuutta?” (Jy-
rinän suura 13:28)

Salamin 
viisaudet:

Profeetta Muhammed
(rauha olkoon hänelle ja hänen 

jälkeläisilleen) sanoi:
Uskovainen itkee koko 

sydämestään,
tekopyhä vain silmistä.

Imam Ali bin Abi Taleb
(rauha olkoon hänelle) sanoi: 
Ihminen punnitaan sanojensa 

perusteella, ja häntä arvostetaan 
hänen tekojensa mukaisesti.

Imam Sadiq (rauha olkoon 
hänelle) sanoi:
Kaikki rakkaus,

johon ei liity Allah,
on harhaanjohtavaa

eikä siihen voi luottaa.
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Kun uudistusmieliset 
päättivät pysäyttää so-
dat, he alkoivat säätää 
inhimillisempiä ja mo-
raalisempia sääntöjä, 

jotta sotien negatiiviset vaikutukset 
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
Uudistusmielisten kirjoitukset alkoi-
vat saada näkyvyyttä. Vaikka näiden 
kirjoitusten tarkoituksena on saada 

paras tulos ja voitto sotimatta, rivien 
välistä pystyy hahmottamaan ihmis-
oikeuksia kunnioittavia lauseita. Kii-
nalaisen kenraali Suntzun kirjoituk-
set (The Art of the War) eivät olleet 
ensimmäisiä sotia koskevia säädöksiä. 
Suntzu mainitsi säädöksissään, miten 
taistelu pitäisi käydä. Hän kielsi muun 
muassa sotavankien tappamisen ja 
korosti, että sotavankeja pitäisi koh-

della hyvin ja että heidät tulisi jättää 
eloon.

Uskonnot 
ja sota

Merkittävin rooli sotien välttämiseksi 
on uskonnoilla. Uskonnot ovat nosta-
neet ja nostavat rauhan lipun. Mutta 
jotkut saattavat ihmetellä, eikö ole 

Kansainvälinen 
rauha islamissa

Sodankäynnillä on pitkät juuret ihmis-
kunnan kehityksessä jo ajalta ennen 
eri kansojen ja valtioiden syntymistä. 
Sotaan ilmiönä pätevät samat sään-
nöt kuin muihinkin yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin. Ne alkavat yksinkertaisina 
ja kehittyvät yksilöiden tarpeiden 
mukaan. Myös ne välineet, joita käy-
tetään sotimiseen, kehittyvät. 
Välineiden kehityksen 
myötä myös niiden 
aiheuttamat hävitys 
ja tuho suurenevat. 
Kukaan ei vält-
tämättä enää 
tiedä milloin 
ja miten nä-
mä sodat 
ovat alka-
neet. 
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niin, että useimmat sodat ovat johtu-
neet uskonnoista? Uskonnot ovat an-
taneet rauhalle säännöt, jotka kielsi-
vät sotimisen. Niin sanotut uskonso-
dat ovat saaneet alkunsa poliittisten 
johtajien tekemistä päätöksistä. Nä-
mä ovat vain teeskennelleet olevan-
sa uskonnollisia. Lisäksi siviilijohtajien 
ja uskonnollisten johtajien välillä on 
ollut aina ristiriitoja sotien yhteydes-
sä. Poikkeuksena mainittakoon ää-
rimmäiset uskonnolliset johtajat.

Hyvänä esimerkkinä rauhan edis-
tämisestä on kristinusko, joka kehot-
taa välttämään sotia ja pitämään elä-
mää lahjana Jumalalta. Ihmisen on 
kunnioitettava elämää eikä hän saa 
riistää sitä toisilta. Ennen Jeesuksen 
tuloa yhteiskunta perustui kovaan 
voimaan ja luokkaeroihin. Jeesuksen 
tulon jälkeen yhteiskunnassa vallitsi 
rakkaus ja rauha. Jeesuksen on ker-
rottu sanoneen: ”Rakastakaa vihollisi-
anne ja tehkää hyvää niille, jotka eivät 
pidä teistä”, sekä edelleen, ”Jos joku 
lyö sinua oikealle poskelle, käännä hä-
nelle vasen poskesi.”

Islamin 
näkökulma

Islamissa rauha on yleisluontoinen 
sääntö, joka vaikuttaa monella tavalla 
suhteisiimme muiden kanssa, myös 
muslimien suhteisiin ei-muslimien 
kanssa. Jumala kehottaa uskovaisia 
tekemään rauhan, kuten Koraanissa 
sanotaan (2:208): ”Te, jotka uskotte, 
käykää yhteen rauhassa älkääkä seu-
ratko Saatanan jälkiä. Hän on totisesti 
teidän ilmeinen vihollisenne.” Toisaalta 
Allah on säätänyt muslimien suhteet 
niin sanottuihin Kirjan kansoihin ku-
ten Koraanissa sanotaan (3:64): ”Te 
Pyhän Kirjan omistajat, tulkaa yhteis-
ymmärrykseen meidän kanssamme 
(uskonnon asiasta), että meillä olisi sa-
moin kuin teilläkin, ettemme palvele 
muuta kuin ainoata Jumalaa emmekä 
aseta ketään Hänen rinnalleen, emme-
kä kukaan pidä toistamme herrana, 
(emme pidä herrana ketään muuta) 
paitsi Jumalaa.” 

Lopuksi Allah on kehottanut mus-

limeja kunnioittamaan ihmistä - ei 
tämän uskonnon perusteella, vaan 
sen takia, että tämä on ihminen. Ko-
raanissa sanotaan (17:70): ”Totisesti, 
Me olemme saattanut Aatamin lapsia 
kunniaan.” (ei virallinen käännös) Ko-
raani (5:32) myös kieltää riistämästä 
kenenkään henkeä: ”Tämän johdosta 
annoimme Israelin lapsille säädöksen, 
että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen 
muutoin kuin rangaistuksena rikokses-
ta tai pahuuden ehkäisemiseksi maas-
sa, hän on kuin olisi tappanut kaikki 
ihmiset; ja ken ikinä pelastaa yhden 
hengen, hän on kuin olisi pelastanut 
kaikkien ihmisten hengen. Meidän lä-
hettiläämme tulivat aikoinaan heidän 
luokseen selvin todistuksin (Jumalan 
yliherruudesta), mutta katso, senkin jäl-
keen monet ihmisistä tulivat irstaiksi 
maan päällä.” 

Näin ovat uskonnot opettaneet 
seuraajiansa. Mutta on niitä, jotka 
väittävät olevansa uskovaisia, jotta 
voisivat käyttää valtaansa toteut-
taakseen omia pahoja aikomuksiaan. 
Nämä tekopyhät aloittavat sotia ja 
rikkovat Jumalan sääntöjä vastaan 
uskonnon nimissä. Islam perustaa 
kaikki suhteet - niin muslimien välillä 
kuin muita uskontoja koskien - kun-
nioitukselle ja rakkaudelle. Koraanissa 
sanotaan (49:13): ”Ihmiset, Me olemme 
totisesti luonut teidät miehestä ja nai-
sesta ja jakanut teidät heimoihin ja su-
kuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. 
Arvokkain teistä Jumalan tykönä on 
se, joka parhaiten pitää huolen velvolli-
suudestaan. Jumala on totisesti tietävä, 
tajuava.”

Uskonnon 
levittäminen

Myös muslimien keskuudesssa on 
ollut niitä harhaankulkeneita, jotka 
pitivät sodankäymistä olennaisena 
osana uskoa, vaikka Koraani ja pro-
feetta Muhammedin (rauha olkoon 
hänelle ja hänen jälkeläisilleen) sa-
nomat eivät oikeuta sodankäyntiä. 
Nämä poikkeukselliset harhaankulki-
jat ovat perustelleet väitteitänsä sillä, 
että uskontoa tulee viedä eteenpäin 
kansojen välillä tiedottamalla. Tosi-

asiassa tämä uskonnosta tiedottami-
nen on sallittua vain kolmella tavalla: 
Ensimmäisenä tapana on kutsumi-
nen Allahin luo hyvällä ja muistutuk-
sella. Allah on nimenomaan mainin-
nut sanan ”hyvä” ennen muistutusta, 
jotta kukaan ei ymmärtäisi väärin ja 
koska muistutus voi olla liian kova 
tapa. Toinen tapa on se, että Allahista 
täytyy pitää yllä parempaa dialogia 
eli keskustelua. Islamiin ei koskaan 
saa kutsua sodan turvin. Koraanissa 
sanotaan (16:125): ”Kutsu heitä Herrasi 
tielle viisaudella ja sopivilla kehoituksil-
la ja kumoa heidän puheensa parhain 
keinoin. Totisesti Hän, sinun Herrasi, 
parhaiten tuntee ne, jotka harhaantu-
vat Hänen tieltään, ja Hän tuntee myös 
parhaiten ne, jotka johdatuksessa vael-
tavat.” Niitä, jotka eivät halua tulla 
Jumalan tielle, ei meillä ole oikeutta 
pakottaa  siihen. Koraanissa sanotaan 
(3:20): ”..mutta jos he kääntävät selkän-
sä, on sinun velvollisuutesi ainoastaan 
Jumalan ilmoituksen julistaminen; Ju-
mala näkee palvelijansa.”

Profeetan sekä uskovaisten tehtä-
vä islamissa on Jumalan viestin julis-
taminen Koraanin ohjaamalla tavalla 
- ei sotimalla. Jos islamin uskonnosta 
tiedottaminen tapahtuu voimakeino-
ja käyttäen (kuten jotkut islamin ”op-
pineet”? ovat päättäneet) tarkoittaa 
se sitä, että näin rikotaan Koraanin 
tapaa julistaa islamia. Koraani selke-
ästi kieltää voimakeinojen käyttämi-
sen uskonnossa. Koraanissa sanotaan 
(2:256): ”Uskonnossa ei ole mitään pak-
koa, oikea tie on selvästi erotettu har-
hateistä, ja se, joka hylkää saatanan ja 
uskoo Jumalaan, hän pitää kiinni mitä 
lujimmasta kädensijasta, joka ei murru. 
Jumalahan on kuuleva, tietävä.”

Jotkut saattavat ihmetellä, eikö Ko-
raanissa ole sotimisen sallivia jakeita. 
Tähän aiheeseen perehtyäksemme 
meidän täytyy käydä yksityiskohtai-
sesti läpi ne historialliset seikat, jotka 
vaikuttavat sodan sallimiseen. Lisäk-
si pitää käsitellä niitä sääntöjä, jotka 
vaikuttivat sodankäyntiin. Näitä asi-
oita käsitellään seuraavassa Salam-
lehdessä, Inshallah. 

Hassan Al-Hello
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Erityisesti juuri naisten us-
kontodialogitoiminta on 
lisääntynyt viime vuosina. 
Esimerkiksi Britanniassa 
70 prosenttia naisten har-

joittamasta tai naisille tarkoitetusta 
uskontojenvälisestä toiminnasta on 
syntynyt vuoden 2002 jälkeen. Suu-
rin osa naistentoiminnasta omaa pe-
rinteisen tavoitteen; halutaan luoda 
ystävyyttä yli uskontorajojen. 

- Tavoitteena on ystävyyden lisäk-
si toimia oikeudenmukaisemman ja 
kattavamman Skotlantin puolesta, 
kuvaa skottilaisen uskontojenväli-
sen neuvoston toimintaa sen aktii-
vi, Maureen Sier. Neuvostossa teh-
dään parhaillaan pientä taskukirjaa 
uskontojen väliseen vuoropuheluun. 
Se on tarkoitettu tavalliselle kadun 
tallaajalle, sillä he tarvitsevat dialo-
gitaitoja. 

- Uskontojen johtajat ja akatee-
misesti koulutetut tulevat kyllä ko-
koontumisissaan toimeen, hän lisää. 
Skotlannissa vietetään joka vuosi pai-
kallista uskontodialogiviikkoa, jolloin 
naiset kokoontuvat aamuisin yhtei-
seen kahvipöytään. 

Puolet naisten toiminnasta Eng-
lannissa on vapaasti järjestäytynyttä 
ja suurin osa toiminnasta pyörii ilman 
palkallista työntekijää. 

- Vaikka lähes kaikki toiminta ra-
hoitetaan pienillä summilla, aikaan-
saannokset ovat suuria, kertoo 

Lontoossa dialogitoimintaa vetävä 
Jackie Goymour. 

Kolme suosituinta aktiviteettia 
naisten kesken ovat yhteiset ruokailu-
hetket, keskustelemiset ja tapaamiset 
sekä juhlien järjestämiset. Ruoka on 
yleensä kasvisruokaa ja kokoontumi-
set pidetään useimmiten kotioloissa. 
Ruokailun ohessa puhutaan vapaa-
muotoisesti uskosta arjen keskellä. 
Naisten järjestämiin rahankeruu- ta-
pahtumiin ja isompiin sosiaalisiin ti-
laisuuksiin osallistuvat myös miehet. 

Uskontojenvälinen 
kohtaaminen kysyy 
myötätuntoa
Naiset kokevat roolinsa uskontojen 
edustajien välisessä toiminnassa po-
sitiivisesti. 

- Jotkut katsovat, että naisilla on 
helpommin niitä ominaisuuksia, jotka 
ovat dialogissa eduksi, kertoo Goy- 
mour ja listaa piirteitä, jotka ovat 
kohtaamisessa hyväksi: sosiaalisuus, 
vieraanvaraisuus, kyky tuntea myö-
tätuntoa, herkkyys, taito kuunnella, 
epävirallisuus ja vaatimattomuus, 
kyky ajatella ratkaisukeskeisesti sekä 
kyky luoda yhteistyöhön tähtäävää 
ilmapiiriä. 

Naiset ovat lähteneet perusta-
maan omia piirejään, koska he ko-
kevat saavansa paremmin äänensä 
kuuluviin omassa keskuudessaan. 

Naisten uskontojenvälinen ver-
kosto Lontoossa perustettiin vuonna 
2003. Tarkoituksena on vähentää yh-
teisöissä vallitsevia ennakkoluuloja ja 
auttaa ihmisiä hyväksymään kulttuu-
rien moninaisuus. Pyrimme luomaan 
hyvän pohjan kommunikointiin ja 
muodostamaan yhteisen äänen, 
joka yhdistää. Järjestämme kotiko- 
kouksia, musiikki- ja ruokafestivaaleja 
ja seminaareja, kertoo Jackie Goy-
mour. 

Kiinnostava huomio Britannian 
naisten toiminnassa on se, että suu-
rin osa kristityistä osallistujista on yli 
45-vuotiaita, kun taas muslimiosallis-
tujat ovat 20 - 40 vuoden ikäisiä. Jot-
kut vanhemmat muslimit eivät tunne 
osaavansa englannin kieltä riittävästi, 
jotta lähtisivät toimintaan mukaan. 

Iso osa toiminnasta perustuu sii-
hen, että toimijat tekevät työtä si-
toutuneesti ja sydämellä. Onnistu-
neiden tapahtumien takana on se, 
että järjestäjät ovat olleet avoimia ja 
että he ovat olleet herkkiä näkemään 
jokaisen mukanaolijan tarpeet. On-
nistuneimmat tilaisuudet on tehty 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Viimeisin kansainvälinen projekti, jota 
naiset nyt kampanjoivat, on naisiin 
ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
lopettaminen. Religions for Peace - 
järjestön Euroopan naisverkosto lan-
seerasi viime kuussa kampanjan Bir-
minghamissa. 

Toimintaa Suomessa
Suomessa toimiva Religions for 
Peace naisverkosto kampanjoi myös 
naisiin kohdistuvan väkivallan lopet-
tamiseksi. Verkoston järjestäytymis-
kokous pidettiin Resalatin tiloissa 
Laajasalossa vuoden alussa. Dialogi-
toiminnan yksi tavoitteista on roh-
kaista ja innostaa uskovaa ihmistä 
laajentamaan omaa tietämystään 
toisten uskosta ja omasta uskostaan, 
jotta ihmiset voivat osallistua kes-
kusteluihin ja yhteiseen ajatteluun ja 

Naisten dialogi on lisännyt
ruohonjuuritason kohtaamisia

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on syntynyt val-
tava määrä uskontojen väliseen vuoropuheluun ja yh-
teistyöhön keskittyneitä paikallisia toimintapiirejä ja jär-
jestöjä. Uusin toimija Suomessa on Religions for Peace- 
järjestön naisverkosto, jossa on mukana naisia noin 
kymmenestä eri uskonnosta tai/ja uskontokunnasta. 
Religions for Peace- järjestö on suurin uskontojenvälistä 
yhteistyötä harjoittava järjestö ja se on perustettu vuon-
na 1970. 
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toimintaan sosiaalisen rinnakkaiselon 
edistämiseksi. Religions for Peace 
Suomen naisverkosto on ensimmäi-
nen laatuaan pohjoismaissa. Nais-
verkosto edistää globaalin etiikan 
etenemistä esimerkiksi antaen eet-
tistä kasvatusta ja rauhankasvatusta. 
Yhtenä toimintana sillä on naisten 
käsityöpiirit, jonne kokoontuvat kan-
tasuomalaiset ja uussuomalaiset eri 
uskontojen naiset keskustelemaan 
uskoonkin liittyvistä aiheista ja kuto-
maan tilkkuja, joista ommellaan hy-
väntekeväisyyteen peittoja. Verkosto 
aikoo muun muassa järjestää ohjel-
maa tulevaan Loviisan Rauhanfoo-
rumiin 6.8..

Eri uskontojen sairaalasielun-
hoitajat tukevat toisiaan 
Euroopan naisverkoston iltaan osal-
listui myös Parkash Kaur Sohal. 

Hän toimii yhteisönsä sairaalasielun-
hoitajana. Hän on nähnyt työssään, 
miten paljon tarvitaan uskontojen 
välistä tietämystä. Nykyään sairaaloi-
den henkilökunta jo tietää aika hyvin, 
kuinka hoitaa eri uskontojen edusta-
jia. Birminghamin kaupunki palkitsi 
hiljattain Parkash Kaur Sohalin työs-
tään potilaiden parissa.

- Ihmiset ovat hyvin yksinäisiä ja 
kaipaavat oman uskontonsa ihmis-
tä sairaalavuoteensa vierelle, kertoo 
Sohal. Eri uskontojen sairaalasie-
lunhoitajat kokoontuvat keskenään 
ja jakavat kokemuksiaan. Heillä on 
kokouksia joka toinen kuukausi. He 
esimerkiksi joukolla selvittivät sikhi-
läisen sairaanhoitajan tilanteen, jossa 
häntä vaaditiin poistamaan ranteis-
taan käsirenkaat, joita hän piti vakau-
muksensa takia.

- Me pidämme toisistamme ja 

toistemme potilaistakin tarvittaessa 
huolta. Toiset kysyvät potilailta, jos-
ko he haluaisivat oman uskontonsa 
edustajaa vierelle, kertoo Sohal. Hä-
nelle on ollut tärkeää saada tukea 
muilta sairaalasielunhoitajilta. Hän 
aloitti toiminnan täysin vapaaehtois-
pohjalta kutsumuksestaan käsin ja se 
herätti ensin ihmettelyä yhteisössä, 
jonka jäsenet eivät ole tottuneet vas-
taavaan toimintaan Intiassa. 

- Uusi ympäristö luo uusia toimin-
toja kuten senkin, että meitä sairaa-
lasieulunhoitajia koulutetaan yhtei-
sillä kursseilla. Saamme paljon hyviä 
käytänteitä kirkolta, jolla on sairaala-
sielunhoitotyöstä pitkä perinne. 

Heidi Rautionmaa
Religions for Peace Euroopan 

naisverkoston komitean jäsen
ja Suomen naisverkoston vetäjä

religions For peace suomen naisverkoston perustamiskokous pidettiin resalatin tilooissa.
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Puolet Suomen maahan-
muuttajista asuu pääkau-
punkiseudulla. Joka kym-
menes helsinkiläinen puhuu 
äidinkielenään muuta kuin 
suomea tai ruotsia, ja vuo-
teen 2025 mennessä heidän 
osuutensa arvioidaan nou-
sevan 20 - 25 prosenttiin.

Helsingin kaupungin maahanmuut-
to-osasto vastaa maahanmuuttoon, 
maahanmuuttajiin ja kansainväliseen 
muuttoliikkeeseen liittyvistä asiois-
ta. Se tukee ja ohjaa eri hallintoalo-
jen toimia, jotta niillä voitaisiin luoda 
palveluja, jotka edistävät maahan-
muuttajien kotoutumista ja kaikkien 
kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta 

ja yhteisöllisyyttä. Maahanmuutto-
osasto myös kerää ja julkaisee tilas-
toja kaupungin muuttoliikkeistä ja 
maahanmuuttajaväestöstä pystyäk-
seen kehittämään kaupungin palve-
luja tarvetta vastaavaksi.

Palveluja yhdeltä luukulta
Ulkomaalaistaustaisen väestön mää-
rän kasvu tuo kunnille sekä haastei-
ta että mahdollisuuksia. Kulttuurien 
erilaisuus ja byrokratian viidakko vi-
rastojen suosimasta kapulakielestä 
puhumattakaan saavat monen ul-
komaalaisen raapimaan päätään ja 
ihmettelemään, mistä kutakin pal-
velua tulisi hakea. Luukulta luukulle 
juokseminen on tuttua monelle kan-
taväestöönkin kuuluvalle, vaikka eri 
virastojen ja toimijoiden työnjako on 
meille kutakuinkin tuttua. Ulkomaa-
laistaustaiselle tai kieltä vielä opette-
levalle puolestaan ei välttämättä ole 
minkäänlaista käsitystä esimerkiksi 
hakumenettelyistä ja valitusoikeuk-
sista.

Työskennellessään sosiaaalityön-
tekijänä maahanmuuttajien parissa 
Christina Huotari huomasi ulko-
maalaisten avuttomuuden näiden 
yrittäessä etsiä apua ongelmiinsa. 
Huotari on itsekin asunut ulkomail-
la ja tietää varsin hyvin, kuinka tur-
hauttavaa on oppia kaikki kantapään 
kautta. Niinpä 90-luvun lopulla hän 
sai Helsingin itäisen sosiaaliaseman 
kiinnostumaan ideasta, jossa ulko-
maalaiset voisivat hakea tietoa on-
gelmiensa ratkaisuun yhdeltä ja sa-
malta luukulta. Maahanmuuttajien 
neuvontapiste -hanke alkoi projekti-
luonteisesti kolmivuotisen EU-rahoi-
tuksen turvin. 

- Palvelun kysyntä ylitti kaikki odo-
tukset ja niinpä toiminta vakinaistet-
tiin vuonna 2004. Nyt maahanmuut-
tajien neuvontapiste rahoitetaan 

kaupungin varoilla ja siksi se palvelee 
vain helsinkiläisiä maahanmuuttajia, 
kertoo nykyisin neuvontapisteen 
esimiehenä työskentelevä Christina 
Huotari.  

Neuvoja laidasta laitaan
Maahanmuuttajien neuvontapiste 
toimii tällä hetkellä Itäkeskuksessa 
mutta etsii sopivia tiloja keskustas-
ta, jotta palvelut olisivat helpommin 
kaikkien helsinkiläisten saatavilla. 

Neuvontapisteessä työskentelee 
tällä hetkellä viisi vakituista henkilöä 
ja kaksi projektityöntekijää.

- Vaadimme asiakasneuvojilta hy-
vää kielitaitoa ja he kaikki osaavat-
kin oman äidinkielensä lisäksi jotain 
muuta vierasta kieltä. Tällä hetkellä 
voimme palvella asiakkaita suomen, 
venäjän, somalin, arabian, englannin, 
bulgarian,  turkin ja kurdin kielillä. 
Toivon, että tulevaisuudessa voim-
me lisätä kielivalikoimaan vielä kiinan 
ja ranskan kielet, Christina Huotari 
kertoo.

Maahanmuuttajien neuvontapis-
teestä voi kysyä mistä tahansa asi-
asta työelämästä sosiaaliturvaan ja 
kulttuuriin. Yleisimpiä asioita, joiden 
kanssa maahanmuuttajat tarvitsevat 
apua, ovat oleskeluluvat, kansalai-
suushakemukset, kaupungin ja Kelan 
sosiaalietuudet sekä työllistäminen ja 
asuminen. 

- Jos emme tiedä, selvitämme 
asian ja etsimme vastauksen, lupaa 
Huotari.

- Emme voi vaikuttaa viranomais-
ten päätöksiin, mutta annamme 
neuvoja, kuinka asiat tulee hoitaa, 
jotta ne sujuisivat mahdollimman hy-
vin, vakuuttaa Huotari.

Helsingin mallia ei ole vielä muissa 
kaupungeissa, mutta Huotari toivoo, 
että Espoo ja Vantaakin pystyisivät 
tarjoamaan samanlaista palvelua, jot-

Maahanmuuttajien

    infopiste

cHristina Huotari
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ta kaikilla pääkaupunkiseudun asuk-
kailla olisi samanlaiset mahdollisuu-
det saada neuvontaa.

- Teemme paljon yhteistyötä pal-
jon muiden viranomaisten kuten 
esimerkiksi maahanmuuttoviraston 
ja maistraatin kanssa, sillä myös he 
katsovat hyötyvänsä meidän toimin-
nastamme. Myös Kela ja verovirasto 
kouluttavat henkilökuntaamme ja 
me puolestamme käymme kerto-
massa eri kulttuureista ja eri maiden 
tavoista viranomaisille. 

Palvelua omalla kielellä 
Maahanmuuttajaneuvoja Ahmed 
Khalil tuntee suomalaisen yhteis-
kunnan ja virkakoneiston kiemurat jo 

juurta jaksaen, sillä hän on työsken-
nellyt maahanmuuttajien neuvonta-
pisteessä sen perustamisesta alka-
en. Hänen asiakaskuntansa on hyvin 
laaja, sillä hän pystyy palvelemaan 
sujuvan suomen kielen lisäksi myös 
englannin ja arabian kielellä.

- Eri kulttuureissa asiat hoidetaan 
eri tavoin. Ongelmana ei ole ainoas-
taan selviytyä kielestä vaan myös it-
selle oudosta järjestelmästä. Monissa 
maissa ei ole minkäänlaista sosiaali-
turvajärjestelmää. Esimerkiksi ame-
rikkalaiset äänestivät vasta hiljattain 
oman sosiaalijärjestelmän puolesta.

Ongelmien kasaantuminen johtaa 
helposti masennukseen ja syrjäyty-
miseen. Ennakkoluuloja ja epäluot-
tamusta on niin virkamiehillä kuin 
maahanmuuttajillakin, mutta Khalil 
vakuuttaa, että ne voidaan helposti 
välttää, kun kolmas puolueeton taho 
selvittää asiat asiakkaan omalla kie-
lellä oikeudenmukaisesti ja selkeästi.  

 - Kehittynyt yhteiskunta on myös 
monimutkainen yhteiskunta, eikä 
virkamiehillä ole aina aikaa selittää 
maahanmuuttajalle, miksi jokin asia 
on niin tai näin. Kun asiakas ymmär-
tää yhteiskuntaa ja saa siitä tietoa, 
hän kotoutuu helposti eikä margi-
nalisoidu yhteiskunnasta, kiteyttää 
Khalil.

- Työmme on vaativaa ja haas-
tavaa, sillä ongelmat saattavat olla 
hyvinkin monimutkaisia ja vaikeita, 
kuten avioero-, lastensuojelu- ja lap-
sikaappausasiat, mutta autamme asi-
akkaita myös niiden selvittämisessä, 
kertoo Khalil.

Vaikka Ahmed Khalil huokuu rau-
hallisuutta ja  kärsivällisyyttä, on esi-
mies Christina Huotari huolissaan hä-
nen ja muiden työntekijöidensä hy-
vinvoinnista. Hän kehottaakin näitä 
jättämään niin kännykät kuin muut-
kin työasiat toimistoon ja virkistäyty-
mään vapaa-ajalla. 

Työtä, tietoa ja työvoimaa
Neuvontapiste poiki myös maahan-
muuttajien työllistämistä edistävän 
projektin. Projekti toimii sosiaaliviras-
ton alaisena ja sen tavoitteena on 
työttömien itähelsinkiläisten maa-
hanmuuttajien työllistyminen. Myös 

tässä projektissa työvalmentajat pal-
velevat asiakkaitaan näiden omalla 
kielellä. He antavat asiakkaalle hen-
kilökohtaista ohjausta työnhaussa ja 
omien työllistymnismahdollisuuksien 
kartoittamisessa. 

Paula Bahmanpour
Kuvat: Fahim Hassan

’Monissa maissa ei ole 
minkäänlaista sosiaali- 

turvajärjestelmää. 
Esimerkiksi amerikkalaiset 
äänestivät vasta hiljattain 
oman sosiaalijärjestelmän 

puolesta.’

Helsinki ja 
maahan- 
muuttajat 2009

Noin joka kymmenes helsinki-
läinen on muunkielinen.
Esimerkiksi 7-15-vuotiaista
helsinkiläisistä 12 prosenttia
on muunkielisiä.
Helsinkiläiset puhuvat äidin-
kielinään noin 150 eri kieltä. 
Suurimmat kieliryhmät ovat
venäjän, viron ja somalin kielet.

Työllisyysaste 
(2007/2008)

Helsingin muunkielisen väestön 
työllisyysaste 51 % kaikkien
helsinkiläisten työllisyysaste
70 % työllisyysaste vaihtelee
kieliryhmittäin.

Maahan- 
muuttajien 
neuvontapiste

Tallinnanaukio 1 A, 
4. kerros
puh. 09-310 62674
puhelinaika 9-10
aukioloaika ma, ti, to ja pe 9-15 
ke 13-18
Varaa aika etukäteen!

Tietoa Suomesta eri kielillä
www.infopankki.fi

aHmed kHalil
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”Totisesti uskovaiset 
ovat veljeksiä,
siispä tehkää
sovinto veljienne 
kesken ja olkaa
tietoisia Jumalasta, 
ehkäpä saisitte 
armon ja armahtui-
sitte.” (49:10)

Olipa kerran mies. Mies näki unen. 
Unessa hän kohtasi näyn. Hän nä-
ki Helvetin polttavine liekkeineen ja 
kauhistuttavine vartijoineen. Keskellä 
tätä painajaismaista näkyä seisoi ryh-
mä ihmisiä. He olivat nälästä kuihtu-
neita, raihnaisia ja laihoja. He istuivat 
suunnattoman suuren padan ympä-
rillä ja jokaisen heiveröisessä kourassa 
oli jättimäinen, kaksimetrinen lusikka. 
He yrittivät epätoivoisesti lusikoida 
ruokaa padasta suuhunsa mutta tur-
haan, sillä lusikan pituuden takia ruo-
ka ei ylettynyt heidän suuhunsa.

Yhtäkkiä mies siirtyi pois tästä 
kauhumaisemasta. Hänen edessään 
avautui mahtava näkymä - suunnat-
toman suuri valtakunta. Hän näki Pa-

ratiisin ja sen verrattomat palatsit, 
vihreät tasangot ja vehreät puutar-
hat, joista kuului lintujen ihana sulo-
sointu. 

”Ja kun näet sen, siispä silloin olet 
näkevä autuuden ja suuren kuningas-
kunnan.” (76)

Keskellä kaikkea tätä hän näki 
myös jättimäisen padan. Padan ym-
pärillä oli joukko Paratiisin asukkeja 
silkkeihin pukeutuneina ja valoisine 
kasvoineen. He pitivät siunatuissa kä-
sissään samanlaisia kaksimetrisiä lusi-
koita kuin Helvetin asukkaat. Miestä 
kummastutti, kuinka nämä ihmiset 
olivat niin hyvin ruokittuja vaikka oli-
vat samanlaisissa olosuhteissa. Tar-

Mies
      ja välittämisen yhteiskunta
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kemmin katsottuaan hän havaitsi 
selityksen: nämä ihmiset ruokkivat 
toinen toisiaan.

Toisista huolehtiminen ja välittä-
minen on olennainen osa tervettä, 
menestyvää ja tasapainoista yhteis-
kuntaa. Niin sanottu yhteisvastuu on 
ollut tärkeä osa suomalaista mentali-
teettia. Kansallisrunoilijamme Johan 
Ludvig Runeberg kuvaili unohtu-
mattomasti tätä aatetta runossaan 
Saarijärven Paavo. Runossa ahkera 
Paavo työsti peltojansa hyvän sadon 
toivossa laittaen  luottamuksensa 
Jumalaan. Kuitenkin vuosi toisensa 
jälkeen halla tuhosi sadon ja Paavo 
neuvoi vaimoaan laittamaan leipään 
puolet petäjäistä (puun kaarnasta), 
jotta he selviäisivät pitkästä talvesta. 
Runon lopussa, Paavon aherruksen ja 
kärsivällisyyden jälkeen, Jumala vih-
doin vastasi tämän rukouksiin ja Paa-
vo sai hyvän sadon. Vaimo ilahtuikin 
tästä uutisesta, mutta Paavo neuvoi 
häntä edelleen seuraavasti:

(Vaimon käteen tarttui Paavo, lau-
sui:) ”Vaimo, vaimo, sit’ ei kuri kaada, 
joka toista hädässä ei hylkää. Pane lei-
pään puolet petäjäistä, veihän naapu-
rimme touon halla”.

Jos vain me kaikki ajattelisimme 
kuin Paavo, olisimme ahkeria, Ju-
malaa pelkääviä ja toisista huoleh-
tivia, niin eiköhän tämäkin maailma 
olisi Paratiisin keidas. Onhan tässä 
maailmassa tarpeeksi antimia mei-
dän kaikkien syödä ja juoda kyllik-
semme. Todellinen ongelma ei ole 
antimien ja vaurauden puute vaan 
niiden jakaminen. Onko oikein, että 
yli 90 prosenttia maailman varoista 
on alle 10 prosentin käsissä? Meidän 
tulisi varmistaa, etteivät arvot, joille 
unelma suomalaisesta hyvinvointi-
valtiosta perustuu ja joiden puolesta 
isoisämme taistelivat ja uhrautuivat, 
rappeutuisi ja jäisi unholaan.

Juuri nämä perinteiset ihanteet ja 
arvot muodostavat Suomen erityis-
luonteen. Monet Suomessa vierail-
leet islaminoppineet ovat sanoneet 
Suomen olevan islamin ihanteiden 
mukaisen yhteiskunnan, sillä täällä pi-

detään huolta heikoimmista. Heidän 
mukaansa monet islamilaiset valtiot 
tunnustavat islamin kielillään mutta 
Suomessa islamia harjoitetaan teoilla.

Pelkään, että se minkä takia omat 
isovanhempani uurastivat ja mistä 
he unelmoivat, on nyt meidän - uu-
den sukupolven - takia tuhoutumas-
sa. Pekka Himanen huomioi tämän 
kuvaavasti kirjassaan ”Välittävä, kan-
nustava ja luova Suomi”:

”...kaikki toistavat, että ”hyvin me-
nee” ja että ”hyvinvointivaltio on säi-
lytettävä”. Kaikki nykyjärjestelmän 
piirteet ovat pyhiä ja niiden uudis-
tamisesta puhuminen on tabu. Käy-
tännössä tällainen hyvinvointivaltion 
”puolustus” on varmin tapa johtaa 
siihen, että hyvinvointivaltiota vain 
jatkuvasti leikataan yhä enemmän 
ja talouden dynaamisuus katoaa. Jo-
kainen ajaa vain omia saavutettuja 
etujaan ja kyräilee toisten saamisia. 
Tätä voi nimittää myös kateuden yh-
teiskunnaksi.”

Meidän tulee mitä tarkimmin pi-
tää huolta siitä, ettemme aja yhteis-
kuntaamme kohti kateuden yhteis-
kuntaa vaan säilytämme todellisen 
hyvinvointivaltion ja rakennamme 
sitä paremmaksi. Miksi antautuisim-
me kapitalismille ja sen itsekkyyteen 
perustuvalle ajatusmaailmalle? Tämä 
ajatustapa, josta Helvetin asukit kär-
sivät, tuomitsee yhteiskunnan lopul-
liseen rappioon. Ainoa oikea tapa on 
toisista välittäminen. Meidän tulee 
asettaa ahneutemme sivuun ja huo-
mioida heikommat ja huono-osaiset, 
jotta voisimme kaikki elää yhdessä 
toimivassa ja sopusointuisessa yh-
teiskunnassa.

”Ne, jotka uhraavat omaisuutensa 
Jumalan tiellä, ovat kuin viljanjyvä, jo-
ka kasvattaa seitsemän tähkää ja jo-
kaiseen tähkään sata jyvää, sillä Juma-
la antaa kenelle tahtoo kaksinkertaises-
ti; niin, Jumala sulkee itseensä kaiken ja 
tietää kaikki.” (2)

Abbas Bahmanpour

Pyhästä
Koraanista
poimittua
Ja jatka kehoituksiasi, sillä 
totisesti muistutus koituu 
uskovien hyödyksi:

(51:55)

Pyhässä Koraanissa 88: 5-6 sano-
taan: ”Tahdoimme osoittaa suo-
siotamme niille, joita sorrettiin 
maassa. Tahdoimme tehdä hei-
dät maan johtomiehiksi ja faara-
on perillisiksi. Halusimme antaa 
heille valtaa maassa ja saada faa-
raon ja Haamanin sekä heidän 
sotajoukkonsa kokemaan sitä, mi-
tä he olivat pelänneet.”

Profeetta Muhammed (rauha 
hänelle ja hänen jälkeläisilleen) 
on sanonut, että vain pieni ryh-
mä ihmisiä pysyy oikealla tiellä 
kunnes aika loppuu ja odotettu 
Imam Mehdi tai Aldadjal ilmes-
tyy ja Tuomiopäivä koittaa. Nämä 
henkilöt ovat pysyneet oikealla 
tiellä, vaikka monet ihmiset yrit-
tävät saada heidät epäröimään 
omaa uskoaan. Islamin profeetan 
Muhammedin on kerrottu sano-
neen, että islam on syntynyt uu-
tena ja tulee takaisin uutena ja 
vain pieni ryhmä Profeetan kan-
sasta pysyy oikealla tiellä. Heitä 
pilkataan ja heidät kielletään.

Keitä tämän ryhmän jäsenet 
ovat? Haditheja selitetään nojau-
tumalla toisiin haditheihin. Niistä 
voimme etsiä vastauksia kysy-
mykseemme. Profeetta Muham-
med on määritellyt, keitä nämä 
ovat. Hän sanoi, että tämä ryh-
mä on lähtöisin hänen Talonvä-
estään. (Masnad Ahmed 3:17, Al-
tabarani 2:213 ja 2:265, Alrawand 
5:191)

H. Al-Hello
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Kuolevan ihmisen hoitoa 
hänen viimeisinä viikkoi-
naan tai kuukausinaan 
ennen kuolemaa kutsu-
taan yleisesti länsimaisen 

terveydenhuollon piirissä saattohoi-
doksi. Saattohoitoa voidaan antaa 
vakavasti sairaalle potilaalle, jonka 
sairautta ei enää voida lääketieteel-
lisin keinoin parantaa. Tämän hoi-
don  tavoitteena on taata potilaalle 
mahdollisimman kivuton kuolema ja 
auttaa läheisiä selviytymään potilaan 
menehtymisen aiheuttamasta kriisis-
tä. Saattohoitoa voidaan antaa poti-
laan kotona, terveyskeskuksessa tai 
sairaalassa vuodeosastolla sekä saat-
tohoitoon erikoistuneissa yksiköissä, 
saattohoitokodeissa. Saattohoitopo-
tilaille ei tehdä ruumiinavausta, koska 
kuolinsyy on yleensä selvä. 

Saattohoidon aikana hoitajat pyr-
kivät luomaan olosuhteet, joissa kuo-
levan jäljellä olevan elämän laatu olisi 
mahdollisimman hyvää. Saattohoi-

dossa vältetään turhia tutkimuksia 
ja toimenpiteitä. Omaisia ohjataan 
kuuntelemaan kuolevan toiveita ja 
pyritään mahdollisuuksien mukaan 
toteuttamaan viimeiset toiveet esi-
merkiksi ravinnon ja lääkityksen suh-
teen. Samoin tulee kunnioittaa kuo-
levan levon tarvetta,  mahdollisuut-
ta yksinoloon sekä järjestää tarpeen 
vaatiessa kuolevalle seuraa. Monelle 
potilaalle on tärkeää saada keskustel-
la lähestyvästä kuolemasta esimer-
kiksi uskonnollisen tahon edustajan 
kanssa. Saattohoito on potilaslaissa 
tarkoitettu tärkeä hoitopäätös, josta 
on neuvoteltava ja päätettävä yhteis-
ymmärryksessä potilaan ja tarvittaes-
sa hänen omaistensa kanssa. Kukaan 
ei siis yksinään voi päättää saattohoi-
don aloittamisesta.

Kuoleva muslimi

Muslimit, kuten kristityt ja juutalaiset-
kin, uskovat kuoleman jälkeiseen elä-

mään. Maanpäällinen elämämme on 
vain murto-osa siitä, mitä tulemme 
kokemaan kuoleman jälkeen. Siksi 
myös kuolevan saattaminen on tär-
keää ja hyveitä tuottavaa inhimillis-
tä työtä kuolevan puolesta. Koraani 
kehottaa meitä vierailemaan sairai-
den luona, joko potilaan kotona tai 
sairaalassa. Kuoleman lähestyessä ei 
sairasta muslimia saa jättää hetkeksi-
kään yksin. Jos vakavasti sairaan po-
tilaan tila sairaalassa äkkiä huononee, 
tulee hänen omaisilleen välittömästi 
ilmoittaa asiasta.

Uskomme ihmisen siirtyvän kuole-
massa olotilasta toiseen. Usein ihmi-
sistä tuntuu vaikealta erota maallises-
ta elämästään ja siirtyä tilaan, josta 
heillä ei ole tarkkaa tietoa. Kuolevat 
tarvitsevatkin yleensä vierelleen ih-
misiä, jotka auttavat tätä lukemaan 
Koraania ja tunnustamaan uskonsa 
Allahiin sekä lohduttavat hetkellä, jol-
loin tämä sitä tarvitsee. 

Saattohoito ja kuolema



Salam                15

Kun kuolema tapahtuu..

Ihminen kuolee silloin, kun sielu jät-
tää ruumiin. Sydämen syke pysäh-
tyy; elintoiminnot lakkaavat. Musli-
min kuoltua hänet tulee pestä mää-
rätyn rituaalin mukaisesti ja sitten 
kääriä kankaisiin ja haudata niin pian 
kuin mahdollista. On tärkeää, että 
kuoleman sattuessa osaston henki-
lökunta ilmoittaa siitä välittömästi jo-
ko omaisille tai jollekin islamilaiselle 
seurakunnalle, jotka osaavat neuvoa 
muslimien hautaamiseen liittyvissä 
asioissa. Kuolevan pesuun pätevät 
samat siveellisyyssäännöt kuin elä-

vän ihmisen hoitoon: naisen pesun 
suorittavat naiset ja miehen pesevät 
miehet. Yleensä sukulaiset pesevät 
ruumiin, mutta jos nämä eivät usko 
pystyvänsä siihen, voi pesun suo-
rittaa kuka tahansa muslimi. Pesijän 
pitää kuitenkin tietää, kuinka pesu ta-
pahtuu ja kunnioittaa kuollutta kuin 
elävää ihmistä. 

“Jumalalle kuuluu taivaan ja maan 
valtius. Hän herättää eloon ja antaa 
kuolla.Teillä ei ole muuta suojelijaa eikä 
auttajaa kuin Jumala.” Koraani 9:116

Laura Al-Hello 
Koraanin käännös 
J. Hämeen-Anttila

Ihmisen 
suura

“Ja he antavat ruokaa, 
Hänen rakkautensa täh-
den, kurjille, orvoille ja 
orjille. (8) ’Annamme 
teille ruokaa Jumalan 
kasvon tähden, emme 
halua teiltä palkkiota tai 
kiitosta.’’ 

(76:8-9)

Kuinka kauniisti Ylistetty Juma-
la onkaan kuvaillut palvelijoi-
taan! Kuinka Hän kehuukin heitä! 
Ja miksipä ei: katsokaa, kuinka 
he rakastavat Jumalaa ja teke-
vät hyviä tekoja Hänen tyyty-
väisyyttään tavoitellen. Tällaisia 
ovat uskovaiset parhaimmillaan: 
kilpaillen toistensa kanssa hyvillä 
teoilla, uurastaen Jumalan tiel-
lä omaisuudellaan ja omalla it-
sellään. Olisimmepa kaikki näin 
omistautuneita Jumalalle ja sydä-
memme näin täynnä rakkautta 
Häntä ja Hänen luomakuntaan-
sa kohtaan. Totisesti hyvät teot 
puhdistavat ihmisen sielun ja va-
kiinnuttavat tämän jalat oikealle 
polulle. Älkäämme koskaan kui-
tenkaan antako sydämissämme 
tilaa ylpeydelle. Muistakaamme, 
että teemme hyviä tekoja tavoit-
taakseemme Hänen tyytyväisyy-
tensä emmekä ihmisten hyväk-
syntää ja kehuja varten. Älkääm-
me myöskään tehkö hyviä tekoja 
muitten kiitosta haluten tai las-
kelmoiden miettien, että ”nyt-
päs tein sinulle palveluksen, joten 
olet minulle velassa tästä hyväs-
tä”. Pitäkäämme tarkoituksemme 
puhtaina ja tekomme puhtaina, 
niin tämä tekee sieluistammekin 
puhtaita.
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Juutalaiset uskovat pelas-
tavan Messiaan tulevan ja 
kristityt uskovat Jeesuksen 
tulevan uudestaan. Musli-
mien usko on, että Imaami 

Mehdi (rauha olkoon hänelle) tulee 
uudelleen Jeesuksen kanssa, jotta 
maa täyttyy oikeudenmukaisuudella 
ja rauhalla mielivaltaisuuden sijaan. 
Nämä mainitut suuret uskonnot ovat 
jakautuneet kolmeksi, mutta silti ne 
ovat kaikki tässä asiassa samaa miel-
tä. Totuutta koko maailman Pelasta-
jasta pidetään itsestäänselvänä kaik-
kien niiden keskuudessa, jotka ovat 
tutkineet aihetta, Uudistajan tai Pe-
lastajan tulemista. Myös jotkut Pelas-
tajan tuloa epäilevät hämmästelevät 
pelastajauskon vakiintuneisuutta: esi-
merkiksi Gold Zehr pitää kirjassaan 
”Usko ja uskonnollinen laki islamissa” 

ilmeisenä, että usko Pelastajan tule-
miseen ulottuu teologian historiassa 
muinaisiin kulttuureihin esimerkiksi 
Irakissa ja Egyptissä mutta myös Kii-
nan, mongolien, magien, hindujen ja 
etiopialaisten kulttuureihin. Riittävä-
nä perusteluna voidaan kuitenkin pi-
tää jo pelkästään sitä, että Pelastajan 
tulon ideologia on täysin vakiintunut 
kolmessa suurimmassa uskonnossa: 
juutalaisuudessa, kristinuskossa ja is-
lamissa.

Pelastaja juutalaisuudessa 
Juutalaisille Pelastajaan uskominen 
on hyvin vahva uskomus. Toorassa 
sekä muissa juutalaisten lähdeteok-
sissa on kerrottu siitä. Juutalaisuu-
den tutkijat ovat hyvin laajalti kir-
joittaneet Pelastajasta: muun muas-
sa länsimaalainen kirjailija George 
Rutherford teoksessaan ”Miljoonat 
ihmiset, jotka ovat elossa, eivät kuole 
koskaan”, amerikkalainen senaatto-
ri Paul M. kirjassaan ”Kuka uskaltaa 
puhua” ja tutkija Grace Halsell kir-
jassaan ”Ennustus ja politiikka” sekä 
monet muut. Juutalaisuuden tutki-
jat ovat kaikki huomioineet tämän 
uskomuksen olemassaolon. Nämä 
esimerkkikirjailijat ovat nimenomaan 
erikoistuneet kertomaan Pelastajan 
roolista juutalaisuudessa. Tutkijat 
ovat myös esittäneet, että uskomus 
Pelastajan tulemiseen on ollut myös 
joidenkin poliittisten päätösten taus-
talla.

Kristityt odottavat 
Jeesuksen paluuta
Myös kristinuskossa odotetaan Jee-
suksen tulevan uudelleen Pelasta-
jana maanpäälle. Kristityt uskovat 
Pelastajaan nojautuen Raamatusta 
löytyviin jakeisiin. Matteuksen evan-
keliumissa sanotaan (24:3): ”Ja kun 
hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslap-
set erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: 
’Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mi-
kä on sinun tulemuksesi ja maailman 
lopun merkki?”. Apostelien teoissa 

(1:11) lukee: ”Tämä Jeesus, joka otettiin 
teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samal-
la tavalla, kuin te näitte hänen taivaa-
seen menevän.” Evankeliumintutki-
mus kertoo varmuudella, että Jeesus 
tulee uudestaan maanpäälle, jotta 
hän ohjaisi maailman oikealle tielle 
ja levittäisi rauhaa ja turvallisuutta 
ja oikeudenmukaisuutta. Saksalainen 
pastori sanoo kirjassaan ”Oikeuden 
vaaka”: ”Jeesus joutuu käyttämään voi-
maa, jotta oikeudenmukaisuuden val-
takunta tulee maanpäälle.” Tämä sa-
ma uskomus vallitsee eri kristinuskon 
eri kirkkokunnissa ja suuntauksissa.

Muslimit odottavat 
Mehdia ja Jeesusta
Muslimit ovat samaa mieltä Pelasta-
jan (Mehdi) tulosta ja Jeesuksen, Ma-
rian lapsen, uudelleen laskemisesta 
maan päälle, mistä Evankeliuminkin 
jakeet kertovat. Imaami Mehdin – 
kansainvälisen pelastajan - tulo on 
muslimeiden keskuudessa hyvin va-
kiintunut uskomus, jota ei voi epäillä. 
Hadithit (perimätieto) sekä Koraanin 
jakeet kertovat Pelastajasta. Koraa-
nissa sanotaan (21:105): ”Olemmehan 
kirjoittanut Kirjaan varoituksen jälkeen: 
’Totisesti, hurskaat palvelijani saavat 
periä maan.” Myös Profeetta Mu-
hammedin (rauha olkoon hänelle) 
perimätiedot kertovat Pelastajasta. 
Profeetta sanoi: ”Vaikka maailman 
loppu kestäisi vain yhden päivän, Al-
lah tulee pidentämään tämän päivän 
siihen, kunnes Allah lähettää miehen, 
jonka nimi on sama kuin minun …, 
jotta tämä mies levittäisi maan pääl-
lä oikeudenmukaisuuden ja turvalli-
suuden, siten kun se nyt on täyttynyt 
mielivaltaisuudella.” Islamin perimätie-
dossa on monia kertomuksia, jotka 
kuvailevat odotettua Imaami Meh-
diä ja Messiasta eli Jeesusta. Lisäksi 
nämä kertomukset kertovat niiden 
tapahtumien kulusta, jotka edeltävät 
heidän tuloaan ja jopa siitä, mitä he 
tulevat tekemään tietyissä tilanteissa 
ja vaiheissa. 

Pelastajan odottaminen
Usko Pelastajan tule-
miseen on hyvin van-
ha ilmiö – yhtä vanha 
kuin uskonnot. Tieto 
Pelastajasta on tullut 
profeettojen ja heidän 
seuraajiensa kautta. 
Muslimit uskovat, et-
tä tähän maailmaan 
on saapuva Pelastaja 
lopettamaan kaikki 
mielivaltaisuudet, jotka 
kohdistuvat ihmisiin 
ja joita ihmiset tekevät 
toinen toisilleen. 
Pelastajan tultua maa-
ilmaan täällä vallitsee 
rauha ja vauras elämä, 
jonka Jumala haluaa 
ihmisten hyväksi 
antaa.
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Valmistautuminen 
On hyvin viisasta odottaa Pelastajaa 
positiivisella mielellä. Odottaja ryh-
tyy tällöin tekemään hyvää ja sovel-
tamaan kaikkea uskontoon liittyvää 
hyvyyttä maan päällä, jotta Pelasta-
jan tulo lähestyisi. Uskovainen alkaa 
levittää rakkautta ja rauhaa ympä-
rilleen Pelastajan tulon vuoksi. Jo-
kaisen ihmisen tulisi käyttäytyä näin 
omassa työssään ja asemansa mu-
kaisesti luodaksemme hyvän ja ym-
märtäväisen yhteiskunnan, joka on 
valmis vastaanottamaan Pelastajan. 
Yhteiskunta toimisi täten kuin perhe, 
joka valmistaa talonsa sopivaksi tule-
vaa rakasta vierasta varten.

Usko koko maailman Pelastajaan 
on yhteistä kaikille uskonnoille. Eri-
mielisyydet koskevat vain pelastajan 
identiteettiä, ja vaikka käsitykset siitä 
eroavat, asettavat kaikki ryhmittymät 
samanlaiset ehdot Pelastajan tulemi-
selle. Näin ollen nämä erimielisyydet 
eivät ole vaarallisia tai harhaanjohta-
via, niin kauan kuin asiasta keskustel-
laan loogisesti ja toisia loukkaamatta. 
Allah on sanonut Koraanissa (11:118): 
”Ja mikäli Herrasi olisi tahtonut, Hän 
olisi voinut saattaa koko ihmissuvun 
yhdeksi ainoaksi yhteisöksi. Mutta he 
jatkavat kiistelemistään.” Voimme us-
koa, että suurin osa ihmisistä odot-
taa pelastajaa innolla. Tulkaamme 
kaikki ja valmistakaamme itsemme 
ja talomme vastaanottamaan meille 
rakas tulokas riippumatta siitä, mikä 
Pelastajan identiteetti mielestämme 
on.

Pelastajan odottaminen on Juma-
lan lupaukseen luottamista. Pelon, 
sodan ja tuhon keskellä elävä ihmi-

nen tietää sen myötä, että kaikel-
le kurjuudelle on oleva onnellinen 
loppu: valtiovalta tulee olemaan us-
kovaisten käsissä pahojen ja huijarei-
den sijaan - se on lupaus Jumalalta: 
”Jumala lupaa tehdä ne, jotka uskovat 
ja suorittavat hyviä tekoja, uskottomien 
vallan perijöiksi maan päällä, samoin 
kuin Hän teki heidän edeltäjänsäkin; 
ja Hän vahvistaa heidän uskontonsa, 

jonka Hän heille on hyväksynyt; ja to-
tisesti Hän on vaihtava heidän pelkon-
sa varmuudeksi. ’He palvelevat Minua 
yhdistelemättä Minuun ketään muuta. 
Ketkä tämän jälkeen eivät usko, he ovat 
kurittomia ihmisiä.” (Koraani 24:55)

Muhammed Al-Hello

Pelastajan 
odottaminen 
on Jumalaan  
luottamista.
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Nimi tulee sanoista maqam, joka 
tarkoittaa ’pysyvää tilaa’, ja ghaibat, 
joka tarkoittaa ’näkymätöntä, kätkey-
tymisen paikkaà . Molemmat mer-
kitykset viittaavat kahdenteentoista 
imaamiin, Imam Mehdiin. Pyhättö on 
rakennettu paikalle, josta Imam Meh-
di siirtyi kätkeytymisen tilaan. Tästä 
sinitiilisestä ja kupolisesta pyhätöstä 
löytyy kellari (sardab), jossa kätkey-
tyminen perimätiedon mukaan ta-
pahtui. 

Mehdi, 
kahdestoista imaami

Muhammad al-Mehdi syntyi 15. 
Shaban-kuuta vuonna 255 (hijran jäl-
keen) eli 29. heinäkuuta vuonna 869. 
Hänen isänsä oli yhdestoista Imaami 
Hasan al-Askari ja hänen äitinsä 
oli Bysantin prinsessa Narjis Melika, 
joka teeskenteli olevansa orja pääs-
täkseen matkustamaan Arabiaan. Pe-
rimätiedon mukaan Imam Mehdin 
syntymä pidettiin salassa, sillä shiiat 
olivat ahtaalla sen aikaisen Abbasi-
en hallitsijan al-Mu’tamidin aika-
kaudella. Imam al-Askarin esi-isät oli 
murhattu ja tästä syystä tämä halusi 
varjella poikaansa Imam Mehdiä, jol-
le Jumala oli varannut tehtävän.

Kun yhdestoista Imaami Hasan al-

Askari kuoli 1. tammikuuta 874, tuli 
hänen pojastaan Mehdista muslimi-
en imaami, jonka Allah oli valinnut 
uskovaisten tiennäyttäjäksi. Perimä-
tieto kuvaa al-Askarin hautajaisia: 
kun hautajaisrukous oli alkamassa ja 
Mehdin setä Jafar ibn Ali oli menos-
sa johtamaan rukousta, lähestyi al-
Mehdi häntä ja sanoi: ”Siirry syrjään, 
setä. Ainoastaan imaami voi johtaa 
imaamin hautajaisrukouksen.” Tällöin 
Jafar siirtyi syrjään ja Imaami Mehdi 
johti isänsä hautajaisrukouksen.

Al-Mehdin 
kätkeytyminen tapahtui 
kahdessa vaiheessa

Shiioille Mehdin tehtävä kätkettynä 
imaamina ei ollut uusi asia, sillä kaksi 
muutakin imaamia on ollut piilossa 

Samara on kau-
punki Tigrisin 
länsirannalla, 
125 kilometrin 
päässä Irakin 
pääkaupungista 
Bagdadista. Vuo-
desta 2007 läh-
tien se on kuu-
lunut UNESCON 
maailmanper-
intölistalle. 
Siellä sijaitsee 
yhdennentoista 
Imaamin Al-
Askarin (rauha 
olkoon hänelle) 
moskeija ja 
Maqam Ghaybat 
pyhättö.

Kätketty ImaamiKätketty Imaami
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ja tavannut kannattajiansa verhon ta-
kaa. Mehdin niin kutsuttu pienempi 
kätkeytyminen (Ghaybat al-Sughra) 
tapahtui vuonna 874 ja kesti vuo-
teen 941. Kätkeytymisen muutaman 
ensimmäisen vuosikymmenen ajan 
yhteydenpito oli järjestetty Imaamin 
avustajien (an-nuwāb al-arba’a) kaut-
ta. Nämä edustivat pyhää Imaamia 
ja toimivat viestintuojina Imaamin 
ja uskovaisten välillä. Milloin tahan-
sa uskovaiset kohtasivat ongelman, 
kirjoittivat he kirjeen ja antoivat sen 
Imaamin avustajalle Imaamille vie-
täväksi. Imaami vastasi uskovaisten 
ongelmaan sinetöidyllä ja allekirjoi-
tetulla kirjeellä, jonka edustaja antoi 
ongelmasta kärsivälle uskovaiselle. 
Avustaja myös keräsi Imaamin puo-
lesta almuveron (zakat) ja islamilai-
sen veron (khums). Shiiaperimätie-
don mukaan neljä ihmistä hoiti Imaa-

mi Mehdin edustajien tehtävää ja 
nämä ihmiset olivat hyvin läheisiä 
Imaamille ja tämä luotti heihin. Nä-
mä avustajat olivat Uthman ibn Sa’id 
al-Asadi, Abu Jafr Muhammed ibn 
Uthman, Abul Qasim Husayn ibn ruh 
al-Nawbakhti ja Abul Hasan Ali ibn 
Muhammed al-Samarri.

Vuonna 941 viimeinen Imaamin 
edustaja ilmoitti Mehdin käskystä, et-
tä Imaamin neljännen edustajan aika 
jättää maallinen elämä tulisi pian ja 
näin edustajien 70 vuotta kestänyt 
tehtävä loppuisi. Tästä alkaisi  ’Suu-
ren kätkeytymisen aikakausi’. Kuusi 
päivää myöhemmin Imaamin neljäs 
edustaja kuoli. Samana vuonna me-
nehtyivät myös monet ylväät shiia-
oppineet, kuten Muhammad ibn Ya-
qub Kulayni, joka on kirjoittanut tun-
netun Profeetta Muhammedin (rau-

ha hänelle ja hänen jälkeläisilleen) 
perimätiedosta kertovan teoksen al-
Kafi. Näistä ajoista lähtien muslimit 
ovat odottaneet Mehdin uudelleen 
tulemista. Niin kutsuttu suuri kätkey-
tyminen (Ghaybat al-Kubra) alkoi siis 
vuonna 941 ja sen uskotaan jatkuvan 
Jumalan päättämään ajankohtaan 
asti, kunnes Mehdi ilmestyy uudel-
leen tuomaan oikeutta maailmaan 
jokaiselle luodulle. Suuren kätkeyty-
misen aika loppuu siis maailmalopun 
tullessa. Tällöin Imam Mehdi tulee 
jakamaan oikeutta kaikille ja samaan 
aikaan myös Jeesus (rauha olkoon 
hänelle) tulee takaisin. Yhdessä he 
tuovat rauhan maailman ja levittävät 
rakkautta ihmisten keskuudessa.

Arttu Puukko

Kätketty ImaamiKätketty Imaami
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Islamilaisessa perimätie-
dossa Masih al-Dadjal on 
paholainen, joka ilmestyy 
maailmaan aikojen lopussa. 
Dadjal tarkoittaa ’huijaria, 
petkuttajaa, toiseksi tekey-
tyjää’. Dadjal uskottelee 
olevansa oikea Messias ja 
monet tulevatkin seuraa-
maan häntä. Muslimit usko-
vat myös, että Jeesus palaa 
takaisin samaan aikaan 
Dadjalin kanssa ja lopulta 
voittaa hänet.  

Islamissa Dadjalin ilmestyminen on 
yksi Imam Mahdin tulemista enna-
koivista merkeistä. Dadjalin ja Jee-
suksen kanssa ilmestyy myös Meh-
di, joka puhdistaa maan synneistä, 
tyranniasta ja epäoikeudenmukai-
suudesta. Shiiamuslimeille Mehdi 

on kahdestoista pyhä Imaami, joka 
elää nyt kätkettynä, mutta tulee uu-
destaan ennen maailman loppua ja 
Tuomiopäivää. Myös kristilliseen es-
katologiaan kuuluu käsite pahuuden 
ilmestymisestä. Suomen evankelislu-
terilaisen kirkon nettisivuilla antikris-
tus selitetään seuraavasti: ’Antikristus 
tulee kreikan sanoista anti ja Khristos, 
jotka yhdessä merkitsevät Kristuk-
sen vastaista tai Kristuksen vastusta-
jaa. Johanneksen kirjeissä antikristus 
merkitsee Kristuksen kieltäjää (1. Joh. 
2:18, 22, 4:3; 2. Joh. 7). Vaikka sana ei 
muualla Uudessa testamentissa esiin-
ny, kirkko on katsonut antikristuksen 
olevan hahmo, joka aikojen lopulla 
nousee vastustamaan Messiasta ja 
vainoaa kristittyjä (Hes. 38; 39:1–16; 
Dan. 7:1–28; Ilm. 11:7; 13:1–18).’ 

Dadjalin merkit

Sekä islamissa että kristinuskossa on 
enemmän tai vähemmän luotettavia 

perimätietoja, joissa kuvaillaan 
tätä huijaria sekä merkkejä, jot-
ka ennustavat hänen tulemis-
taan.  Islamilaisen perimätiedon 
mukaan yksi näistä merkeistä 
on niin sanottu Alsufjanin lii-
ke. Alsufjani on Imam Mehdin 
pahin vihollinen ja tyrannimai-
nen johtaja. Alsufjani liittoutuu 
islamin vihollisten kanssa es-
tääkseen islamin etenemisen 
maailmassa. Hän kylvää paljon 
vihaa ja eripuraa muslimien 
keskuuteen. Alsufjani on kak-
sinaamainen. Hän kertoo ole-
vansa islamin puolella, mutta 
todellisuudessa hän on islamia 
vastaan. 

Dadjalista on monenlaisia 
hurjiakin uskomuksia. Sano-

taan, että hän on yksisilmäinen us-
koton ja hänen otsassaan lukee ’us-
koton .́ Hän tuo mukanaan runsaasti 
ruokaa ja vettä, sillä sade ja kasvien 
kasvu ovat hänen vallassaan. Dadjal 
ratsastaa valkoisella aasilla, jonka as-
kelten väli on puolitoista kilometriä.

Dadjalin ilmestyminen 
on varmaa

Dadjalin tarinan juuria tulisi etsiä Raa-
matusta ja kristinuskosta. Myös is-
lamilaisissa lähteissä on paljon viit-
teitä ja yksityiskohtia, jotka kuvaa-
vat Dadjalin ulkonäköä ja luonnetta. 
Nämä saattavat hyvinkin olla totta, 
mutta kaikkia näitä kuvauksia ei voi-
da pitää autenttisina, silloin kun nii-
den kertojat eivät ole tunnettuja tai 
luotettavia. 

Profeetta Muhammed (rhhj) sa-
noi: ’Tuomiopäivä ei tule ennen kuin 30 
dadjalia on ilmestynyt ja he kaikki väit-
tävät olevansa profeettoja.’ Perimätie-
doista voidaan päätellä, että Dadjal ei 
ole vain yhden tietyn henkilön nimi 
- aivan kuten sana ’antikristus’ viittaa 
mihinkä tahansa valehtelijaan, pettä-
jään ja vilpilliseen henkilöön.

Voimme kuitenkin epäilemättä us-
koa siihen, että ajan lopulla ennen 
kahdennentoista Imamin ja Jeesuk-
sen uudelleen tuloa, ilmestyy myös 
mies, joka on petturi ja huijari ja pa-
hempi kuin yksikään ’dadjal’ ennen 
häntä. Ihmiset ovat tuolloin kuitenkin 
jo niin moraalisesti rappeutuneita, 
että hänen on helppo saada hei-
dät valtaansa. Hän saa hyvän näyt-
tämään pahalta ja pahan hyvältä, 
vaikka kaikille on selvää, että hän on 
uskoton.

H. Al-Hello

Lopun ajan paholainen

– Dadjal
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Tayaba Asadi on kotoisin 
Afganistanista. Hän saa 
tänä keväänä ylioppilasto-
distuksen kolmen vuoden 
uurastuksen jälkeen. Niin 
uskomattomalta kuin se 
kuulostaakin Tayaba läpäisi 
ylioppilaskirjoitukset hyvin 
vain 8 kuukautta kestäneen 
suomen kielen kurssin ja 
kahden vuoden lukio-opis-
kelun jälkeen. 

Vaikea suomen kieli ei ollut este opis-
keluissa onnistumiselle

Tayaba Asadi muutti Iranista 
Suomeen 17-vuotiaana. Iranissa hän 
oli jo aloittanut sikäläiset lukio-opis-

kelut, mutta joutui tietysti Suomeen 
tultuaan aloittamaan ensin suomen 
opiskelulla kielikurssilla Tampereella. 
Tämän jälkeen Tayaba muutti Hel-
sinkiin ja aloitti opiskelun Eiran ai-
kuislukiossa tavoitteenaan ylioppilas-
tutkinnon suorittaminen. Tayaba on 
asunut Suomessa vajaa neljä vuotta.

- Kun aloitin opiskelun lukiossa, 
suomen kieli tuntui todella vaikealta. 
Uuden kielen oppiminen on vaikeaa 
ja se vaatii työtä ja aikaa. Päämäärän 
saavuttamiseksi meidän tulee yrittää 
ponnistella paljon. Tällaiset vaikeudet 
eivät estä meitä opiskelemasta, jos 
opiskelu todella kiinnostaa, painottaa 
Tayaba.

Suomessa lukio suoritetaan kurs-
simuotoisena, mikä oli Tayaballe uusi 
tapa opiskella. Iranissa lukion ensim-
mäisenä vuonna kaikki oppilaat opis-

kelevat samoja aineita, mutta toisen 
vuoden alkaessa on lukio-opiskeli-
joiden valittava kolmen suuntautu-
mislinjan välillä. Lisäksi Iranissa opis-
kellaan lukiossa äidinkieltä (persia), 
arabian kieltä ja englannin kieltä. 
Iranilaisessa lukiossa reaalilinja vas-
taa sisällöltään suomalaisen lukion 
reaaliaineita. Matemaattiseen linjaan 
sisältyy fysiikka ja matematiikka laa-
jempana kuin luonnontieteelliseen 
linjaan, jonka Tayaba oli Iranissa va-
linnut.

- Olin Iranissa valinnut lukiossa 
luonnontieteellisen linjan, koska eni-
ten minua kiinnostaa oppiaineista 
biologia. Suomessa opiskelin ja osal-
listuin pitkän matematiikan kokee-
seen, joten sain ponnistella varsinkin 
matematiikan ja fysiikan kanssa, kos-
ka olin opiskellut niitä suppeammin 

valkolakin
Tayaba saa keväällä
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Iranissa, kertoo Tayaba.
Tayaba suoritti ylioppilaskokeet 

kahdessa osassa. Syksyllä 2009 hän 
kirjoitti biologian, kemian ja suomen 
kielen kokeet ja tänä keväänä pitkän 
matematiikan ja englannin kielen ko-
keet.

- Iranissa ei ole erillisiä ylioppilas-
kirjoituksia eikä Iranissa voi päästä 
suoraan yliopistoon vaan sielläkin on 
osallistuttava pääsykokeisiin. Ne, jot-
ka ovat opiskelleet esimerkiksi luon-
nontieteellisellä linjalla, osallistuvat 
luonnontieteelliseen pääsykokee-
seen ja mitä paremmat pisteet saa 
pääsykokeesta, sitä enemmän vaih-
toehtoja on päästä opiskelemaan 
kyseiseen yliopistoon. Lääketieteel-
liseen tiedekuntaan tulevat valituksi 
ne henkilöt, jotka ovat saaneet luon-
nontieteellisessa pääsykokeessa kor-
keimmat pisteet. Iranissa lukion päät-
tötodistus voi joissakin tapauksissa 
vaikuttaa yliopistoon pääsemiseen. 

Eiran aikuislukiossa opiskelee pal-
jon maahanmuuttajia. Tayaba opis-
keli kokopäiväisesti maanantaista 
torstaihin koulussa ja perjantaisin 
hänellä oli etäopiskelupäivä. Tayaba 
viihtyi koulussaan ja koki opiskelun 
myönteisenä. 

- Lukiossa yritin opiskella ahkerasti 
ja saada hyviä arvosanoja kursseis-
ta. Opettajat olivat todella kivoja ja 
ystävällisiä ja opinto-ohjaaja on ol-
lut apuna ja neuvonut, miten jatkaa 
opinnoissa eteenpäin. Lukio-opiske-
lut kestivät kaksi vuotta ja kolmas 
vuosi meni ylioppilaskokeisiin 
osallistumiseen, kuvailee 
Tayaba.

Perhe kannustaa 
opiskeluun

Tayaballa on kaksi nuorempaa veljeä 
ja yksi pikkusisko. Toinen veljistä opis-
kelee myös lukiossa. Tayaban van-
hemmat arvostavat opiskelua ja kan-
nustavat Tayabaa lukemaan ja pon-
nistelemaan opintojen eteen. Mo-
tivaatiota tältä nuorelta löytyy kyllä 
ilmiselvästi omastakin takaa. Taya- 
ban katse on jo kääntynyt syksyllä 
alkaviin yliopisto-opiskeluihin. Hän 
haluaa opiskella kemiaa yliopistossa, 
koska hänellä on mahdollisuus pääs-
tä suoraan sinne ylioppilastutkinnon 
perusteella.

- Opiskelusta yleensä olen sitä 
mieltä, että tätä elämää, joka meille 
on suotu, ei tule tuhlata turhuuteen. 
Siksi haluan tässä elämässä oppia ja 
opiskella niin pitkälle kuin pystyn. 
Tiedon lisääminen ja opiskelu on 
myös Jumalan tahto. Islam velvoittaa 
meitä olemaan hyödyksi yhteiskun-
nalle, ja opinnot auttavat minua to-
teuttamaan tämän tavoitteen. Minul-
le on tärkeää myös se, että vanhem-
pani voivat olla minuun tyytyväisiä ja 
ylpeitä minusta. Olen  kiinnostunut 
fysiikasta, kemiasta ja biologiasta, 
koska näissä ilmenevät luonnonil-
miöt muistuttavat minua Jumalan 
ihmeistä ja auttavat ymmärtämään 
paremmin tätä maailmankaikkeutta 
ja oppimaan lisää Jumalasta.

Onnittelemme Tayabaa huippu-
suorituksesta sydämemme poh-

• Suomessa ylioppilastutkintoon 
ilmoittautui tänä keväänä 40 
000 kokelasta.

• Eiran aikuislukio Helsingissä on 
yksityinen koulu ja Suomen 
suurin aikuislukio

• Suomessa voi suorittaa lukio-
opintoja myös englannin kie-
lellä ja suorittaa samalla vaikka-
pa AICE-tutkinto, jolla haetaan 
Cambridgen yliopistoon

• Opinto-ohjaajat peruskoulussa 
ja lukiossa auttavat opiskelijoi-
ta opinnoissa, ainevalinnoissa ja 
jatko-opintojen suunnittelussa 

ja hakumenettelyssä. Myös 
työvoimatoimistoista saa tietoa 
opintomahdollisuuksista Suo-
messa.

• Iranilla on pitkät perinteet yli-
opistokoulutuksessa – Islamin 
ensimmäisiltä vuosisadoilta asti 

• Iranissa naiset ovat enemmis-
tönä yliopistoissa monilla aloilla 
muun muassa teknillisissä kor-
keakouluissa.

• Iranissa yliopisto-opiskelijoita on 
yli kaksi miljoonaa ja Suomessa 
noin 160 000

• Sekä Iranissa että Suomessa 
yliopistojen naisopiskelijoiden 
osuus on yli 60 % *

jasta ja toivomme hänelle menestys-
tä yliopisto-opinnoissa ja elämässä, 
Inshallah! Tayaba on hieno esimerkki 
siitä, että myös maahanmuuttajien 
on mahdollista menestyä opinnoissa 
ja työelämässä, jos on valmis panos-
tamaan opintoihin samalla tavalla 
kuin Tayaba ja jos on rohkeutta koh-
data kielivaikeudet ja muut uudes-
sa maassa vastaan tulevat haasteet. 
Tämä ystävällinen, kohtelias ja äly-
käs nuori nainen on hieno roolimalli 
paitsi maahanmuuttajanuorille myös 
alkuperäisväestölle!

Kirsi Kokoi
Kuva: Sara Bahmanpour
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Suomessa ja joillain alueil-
la Ruotsissa vietettävällä 
keskikesän juhlalla, juhan-
nuksella on myös kristillinen 
tausta, mikä saattaa olla 
yllätys monelle suomalaisel-
lekin. Vaikka yötöntä yötä 
on valvottu ja juhlistettu pe-
rinteisesti myös pakanallista 
perua olevin riitein, luteri-
laisen kirkon juhannuspäi-
vän saarnaohjeet ja tekstit 
perustuvat siihen, että ke-
säkuun puolenvälin jälkeen 
on Johannes Kastajan syn-
tymäpäivä. Ruotsissa lute-
rilainen kirkko on nimennyt 
1980-luvun lopussa päivän 
”Pyhän Johannes Kastajan 
päiväksi”.

Vaikka kansan meno juhannuksena 
ei näytäkään nykypäivänä ulkopuo-
lisen silmin lainkaan hengelliseltä, 
juhannuspäivänä kirkoissa kuitenkin 
luetaan Raamatun kohtia ja kirkolli-
sia tekstejä Johannes Kastajasta, joka 
syntyi ennen Jeesusta. Molemmat 
heistä mainitaan myös Koraanissa. 
Kristillisen perimätiedon mukaan Jo-
hannes Kastaja syntyi puoli vuotta 
ennen Jeesusta eli juuri juhannuksen 
aikoihin. 

Suomalaisessa kalenterissa juhan-
nuspäivänä nimipäiväänsä juhlivat 
Juhani ja Jussi, jotka ovat suoma-
laisia versiota Johannes-nimestä. 
Aikoinaan Johanneksen päivä oli 
suomalaisessa kalenterissa 27. joulu-
kuuta, mutta tällä päivällä viitattiin 
toiseen Johannekseen eli Johannek-
sen evankeliumin kirjoittajaan - ei 
Johannes Kastajaan. 

Ruotsissa ja Suomessa juhannus-
päivä on pyhäpäivä ja kansallinen va-
paapäivä, mutta  useimmissa muissa 
maissa näin ei ole. Suomalaisissa kir-
koissa on saarnoissa 1800-luvulta asti, 
ohjeiden mukaisesti, luettu juhan-
nuspäivänä vaihtoehtoisena tekstinä  
kertomusta Johannes Kastajan mart-
tyyrikuolemasta. Tämä aiheutti se-
kaannusta, sillä vielä nykyäänkin koko 
katolilaisessa maailmassa Johannek-
sen kuolemaa on muistettu elokuun 
lopussa eikä juhannuksen aikaan. ”Jo-
hannes Kastajan kurkunleikkauspäi-
vä” on ollut suomalaisessakin kalen-
terissa 29.8. aina 1900-luvun alkuun 
asti. Ortodoksisessa perinteessä tämä 
päivä on vieläkin paastopäivänä vie-
tettävä ”Johannes Kastajan mestauk-
sen päivä”.

Luterilaisessa kirkossa juhannus-
päivän liturgiaväri on valkoinen, mikä 
viittaa Johannes Kastajan asemaan 
Jeesukseen, ”todelliseen valoon”, 
nähden. Päivän kirkkoteksteissä mai-
nitaan  myös Jumalan Luomistyö 
sekä toisaalta tämän maailman ka-
toavaisuus.

Luonto kauneimmillaan

Juhannuksena Pohjolassa luonto 
on kukkeimmillaan ja yöttömän 
yön aikaan päivä pisimmillään mut-
ta samaan aikaan alkaa lakastumi-
nen ja päivän lyheneminen. Näin 
luontoa katsoessamme muistam-
me tämän elämän päättymistä ja 
sitä, että kaikella on aikansa tässä 

Juhannusjuhlalla on 
uskonnollinen tausta

valkokukkainen pensasruusu kukkii 
keskikesän juHlan aikaan ja siksi sitä 
kutsutaankin juHannusruusuksi.
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maailmassa. Samasta asiasta muistut-
tavat juhannuskoristeiksi suomalaisiin 
koteihin ja pihoille tuotavat luonnon-
kukat, puiden oksat ja varsinkin ju-
hannuskoivut. Nämä kukoistavat ju-
hannuksen ajan mutta sitten äkkiä 
kuolevat ja kuivuvat pois. Toisaalta 
huomion kiinnittäminen juhannuk-
senajan luonnon kauneuteen muis-
tuttaa meitä myös Luomistyön ih-
meellisyydestä. 

Juhannusaattona poltettavat ju-
hannuskokot ovat pakanallista perua 
eikä niille löydy uskonnollista perus-
tetta. Aina 1800-luvulta asti juhan-
nuspäivä on ollut suosittu myös vih-
kipäivänä. Yksi juhannuksen aikaan 
näkyvin luonnonilmiö on ”yötön yö”. 
Se tarkoittaa sitä, että keskikesän ai-
kaan jopa Etelä-Suomessakin yöllä 
on yhtä valoisaa kuin päivällä. Aurin-
ko ei laske lainkaan. Ulkomaalaisen 
on varmasti vaikea käsittää tai edes 
uskoa, että Suomessa on kesällä si-

sälläkin yöllä niin valoisaa, että edes 
sanomalehden lukemiseen ei tarvit-
se lampunvaloa. Toisaalta uskomat-
tomalta voi kuulostaa se, että sydän-
talvella aurinkoa ei näy viikkokausiin 
lainkaan - varsinkaan Lapissa. 

Rukoileminen 

Juhannuksen aikoihin me musli-
mit voimme rukoilla iltarukouksen 
- auringon liikkeitä seuratessamme 
- vasta juuri ennen keskiyötä ja jo 
muutaman tunnin jälkeen auringon 
noustessa on aamurukous oltava ru-
koiltuna. Yörukoukselle (isha) ja aa-
munkoitolle (Fajr) ei ole rukouska-
lenterissa ilmoitettu aikaa lainkaan 
keskikesällä, kun aurinko ei kunnolla 
laske. Talvella taas aamurukous on 
mahdollista suorittaa vielä myöhään 
aamulla ja iltarukous neljän viiden 
maissa iltapäivällä. Paaston suoritta-

miseen tämä luonnon ihmeellinen 
kierto vaikuttaa, kun päivän pituu-
della voi talvi- ja kesäaikana olla jo-
pa kymmenen tunnin ero! Kun vielä 
tietää, että samaan aikaan kun meillä 
Suomessa vietetään keskikesän juh-
laa, Australiassa on keskitalvi, ei voi 
kuin hämmästellä pelkästään vuo-
denaikojen ja päivän ja yön vaihtelun 
moninaisuutta!  

Koraanissa Valon Suurassa 24:44 
sanotaan: ”Jumala antaa yön ja päi-
vän vuorotella. Tämä on varoittava 
esimerkki ihmisille, jotka ymmärtävät.” 

Kunnia Jumalalle! Todella voimme 
täällä Suomessakin myös juhannuk-
senkin aikaan, muistella ja nauttia Ju-
malan luoman maailman ihmeistä 
ja kauneudesta ja nöyränä tiedostaa 
sen kaiken katoavaisuuden.

Kirsi Kokoi

juHannusaattona poltettavat juHannuskokot ovat pakanallista perua eikä niille löydy uskonnollista perustetta.
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Onko haaveiden saavut-
tamisen epärealistisena 
pitäminen nykyajan ta-
pahtumien ja olosuh-
teiden valossa realis-

mia, vaikka tiedämme, että Allahille 
kaikki on mahdollista? Allah voi an-
taa armonsa ja siunauksensa kenelle 
tahtoo vastoin ihmisten odotuksia. 
Samoin Allah voi olla antamatta siu-
nauksiaan, vaikka se olisi muutoin 
täysin todennäköistä.

Allah on sanonut Koraanissa: ”... äl-
kääkä menettäkö toivoa Jumalan ar-
mosta. Vain uskottomat menettävät 
toivonsa Jumalan armosta.” (Koraani 
12:87)

Allahin vallan tunnustaminen
Kaikkivaltias Allah on luonut tämän 
maailman kaikkiin ilmiöihin johtavat 
syyt rajoittamattomalla ja absoluut-
tisella voimallaan. Yleisesti ajatellen 
esimerkiksi ruokaa tarvitaan nälän 
tyydyttämiseksi, vettä janon sam-
muttamiseksi, lääkäri ja lääke sairauk-
sien parantamiseksi ja työtä köyhyy-
den poistamiseksi.

Ihmisen luomisen päämäärä oli 
saada tämä ajattelemaan ja tunnista-
maan Allah. Kuitenkaan Allahin täy-
dellinen tunnistaminen ja usko eivät 
ole mahdollisia ennen kuin ihminen 
ymmärtää, että syiden ja seuraus-
ten luoja on Allah. Syyt itsessään ei-
vät voi tuoda esille seurausta ennen 
kuin Allah, joka on luonut nämä syyt, 
antaa syille kyvyn tuoda esille seu-
raukset ja vaikutukset. Siksi ihmisen 
ei pitäisi luottaa ilmeisiin syihin ja 
todennäköisyyksiin tai tulla epätoi-
voiseksi niiden poissaolosta.

Monet ihmiset kuvittelevat on-
nensa olevan heidän omissa käsis-
sään. Sen sijaan, että he tunnustai-
sivat Allahin luojaksi, he kuvittelevat, 
että he itse voisivat luoda ja hallita 
jotain itsenäisesti. Sen sijaan, että he 

antaisivat kunnian menestyksestään 
Allahille, he kuvittelevat saavutta-
neensa onnensa pelkästään omilla 
kyvyillään.

Allah on kuitenkin sanonut Koraa-
nissa: ”Me olemme luoneet teidät. Miksi 
te ette usko sitä? Mitä te arvelette vuo-
dattamastanne siemenestä: tekö sen 
luotte vai me?” (Koraani 56:57-59)

”Mitä te arvelette pelloistanne: tekö 
niitä kylvätte vai me? Jos me tahtoisim-
me, me antaisimme viljan korventua, 
niin että te jäisitte valittamaan...” (Ko-
raani 56:63-65)

”Mitä te arvelette tulesta, jonka te sy-
tytätte: tekö olette kasvattaneet poltto-
puun vai me? Me olemme tehneet sen 
muistutukseksi ja aution maan mat-
kaajille hyödyksi. Ylistä siis mahtavan 
Herrasi nimeä!” (Koraani 56:71-74)

Negatiivinen ajattelu
Sitä, että ajattelee haaveiden saavut-
tamisen olevan epärealistista nyky-
tapahtumat ja olosuhteet huomioon 
ottaen, ei voi pitää realismina ja eh-
dottomana, koska kaikki syyt riippu-
vat Allahista. Negatiivisten ajatusten 
ja epätodennäköisyyksien jatkuva 
mielessä pyörittely on pessimismiä ja 
epäuskoa Allahin armoa kohtaan. Al-
lahille kaikki on mahdollista ja kaikki 
on Hänen vallassaan. Allah voi todel-
lakin antaa armonsa ja siunauksen-
sa kenelle tahtoo vastoin ihmisten 
odotuksia. Itsevarmuuden ja -luot-
tamuksen sijaan ihminen voi sortua 
haaveillessaan myös päinvastaiseen 
ajattelutapaan ja tulla epätoivoiseksi 
armon saavuttamisesta, koska hän 
ei näe omissa kyvyissään ja elämän-
tilanteessaan asioita, jotka edesaut-
taisivat toiveiden toteutumista. Jos 
ihmiseltä puuttuvat edellytykset 
saavuttaa tavoitteensa, negatiivisesti 
ajattelevat ihmiset vetoavat realismin 
nimissä siihen, ettei heillä varmaan-
kaan ole mitään mahdollisuutta toi-

veidensa toteutumiseen.
Nykypäivänä ihmiset ovat tottu-

neet erityisesti materiaalisesti hyvin-
voivassa lännessä odottamaan ja en-
nakoimaan asioiden sujuvan omien 
odotustensa mukaisesti. Ihmiset ovat 
oppineet pistämään luottamuksen-
sa ja toivonsa Luojan sijaan omaan 
älyynsä, ponnisteluihinsa, fyysisiin 
ominaisuuksiinsa, kauneuteensa, 
omaisuuteensa tai muihin materiaa-
lisiin asioihin uupumiseensa asti - ja 
kehottavat siihen myös toisia.

Uskovaisten velvollisuus 
kehottaa toisiaan 
kärsivällisyyteen
Uskovaisten velvollisuus on kehottaa 
toisiaan hyvään ja kieltää pahasta. Il-
tapäivän suurassa Allah sanoo: ”Kaut-
ta iltapäivän! Ihminen jää häviölle pait-
si ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töi-
tä ja kehottavat toisiaan totuuteen ja 
kärsivällisyyteen.” (Koraanin suura 103)

Kärsivällisyys ylläpitää toivoa Alla-
hin armosta vaikeuksien keskellä. On 
todella tärkeää, että uskovat ihmiset 
jaksavat kehottaa toisiaan kärsivälli-
syyteen, ettei koettelemusten kes-
kellä elävä ihminen tuhoaisi onnensa 
mahdollisuuksia kokonaan kyynisillä 
ajatuksillaan ja niistä kumpuavilla te-
oillaan.

Eräässä pitkässä perimätiedon ja-
keessa kerrotaan, että viides pyhä 
Imaami Muhammad Al-Baqir (rh) on 
sanonut:

”...Milloin tahansa uskovainen pa-
laa Allahin luo ja pyytää Hänen an-
teeksiantoaan ja oman katumuksensa 
hyväksymistä, Allah palauttaa anteek-
siannon, ja Allah on Kaikkein Anteek-
siantavin, Kaikkein Armeliain. Hän hy-
väksyy katumuksen ja katsoo yli syn-
tien. Siksi varo, ettet anna kenenkään 
uskovaisen menettää toivoa Allahin 
armon saavuttamisesta.”

Jenni Issukka

Allahin armoa ei voi
selittää realismilla
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Sayyed Mujtaba Musavi 
Larin teoksen ”Ylösnouse-
mus, Tuomio ja Tuonpuolei-
nen” suomenkielisen version 
ansiokas kääntäjä Abbas 
Bahmanpour toteaa esipu-
heessaan, että nykyaikana 
kysymykset siitä, miksi olem-
me täällä, miksi synnymme 
ja miksi kuolemme, jäävät 
arjen kiireiden varjoon.

Juuri näiden kysymysten ääreen 
Sayyed Lari johdattelee meidät ne-
rokkaalla ja mielenkiintoisella tavalla. 
Luettuani kirjan koin saaneeni vas-
tauksia ja perusteluja tai ainakin he-
rätyksen pohtia myös muita elämää 
ja kuolemaa suurempia kysymyksiä, 
kuten Jumalan olemassaoloa ja oi-
keudenmukaisuutta. Larin teos on 
kiinnostava ja yllättävä sekä ajatuksia 
herättävä teos, josta voivat ammen-
taa uutta näkökulmaa muslimien li-
säksi muut uskovat ja jopa uskoa 
epäilevät.

Ylösnousemus, Tuomio ja Tuon-
puoleinen on eittämättä uskonnol-
linen, shiiaislamilainen teos. Se ei 
paasaa ”totuutta” tai yritä käännyttää 
ketään – päinvastoin se haastaa us-
kovaa testaamaan oman ymmärryk-
sensä rajoja.  Kirjaa lukiessani häm-
mästyin kuitenkin toistuvasti sitä, mi-
ten laajasta ja ainakin itseäni yllättä-
neestäkin näkökulmasta Sayyed Lari 
kirjan aiheita käsittelee. Teologiset 
pohdinnat ja selitykset vaikkapa Ju-
malan olemusta koskien sekä uskon-
non oikeutus sinänsä perustellaan 
”teologis-filosofisen” näkökulman 
lisäksi myös monipuolisesti muilla 

tieteenaloilla - kuten perinteisessä 
länsimaisessa filosofiassa, oikeustie-
teessä, lääketieteessä, astronomiassa 
ja fysiikassa - saavutetun tiedon avul-
la. Eikö ole kiinnostava ja tuore aja-
tus, että luomistyölle, kuolemalle ja 
uudelleenluomiselle voidaan löytää 
todisteet ja perusteet atomifysiikasta 
tai materian ja energian pysyvyyt-
tä koskevasta laista! Tai tiesitkö, että 
länsimaiset tiedemiehet oivalsivat ih-
misen sormenjäljen yksilöllisyyden ja 
ainutkertaisuuden vasta 1800-luvulla, 
mutta Koraani mainitsee asiasta jo 
1200 vuotta tätä ennen (Koraani 3:4).

Teos jakautuu kahteen osaan. En-
simmäisessä osassa Lari selittää kuo-
lemanpelon ja nautinnonhalun vä-
listä ristiriitaa ja yhteyttä sekä pohtii 
monipuolisesti, missä määrin yhteis-
kunta, lait ja uskonto pystyvät kont-
rolloimaan ihmisen käytöstä ja valin-
toja tässä ristiriitaisessa tilanteessa. 
Lari ulottaa tämän pohdinnan kos-
kemaan koko universiumia ja sen jär-
jestystä. Larin pohdinnoista nousee 
selkeästi esiin ylösnousemus osana 
maailmankaikkeuden järjestystä ja se, 
kuinka tämä järjestys on seurausta 
Jumalan oikeudenmukaisuudesta. 
Ylösnousemukseen sinänsä Lari tuo 
näkökulmaa ihmiseen sisäänraken-
netun kuolemattomuuden kaipuun 
tutkinnalla ja sen jälkeen esittämällä 
tieteelliset todisteet sille, miksi maa-
ilmankaikkeuden – ja sen mukana 
ihmisten – uudelleenluominen eli 
ylösnousemus on mahdollinen. 

Kirjan toisen osan lopussa Lari käy 
mielenkiintoista keskustelua liittyen 
sielun ja hengen olemukseen useas-
ta tieteellisestä lähtökohdasta käsin 
sekä käyttämällä esimerkkeinä myös 
meille kaikille tuttuja kokemuksia, ku-

ten unia ja enteitä. Kun kerran ne 
ovat mahdollisia ja varmasti tosia (ai-
nakin unikokemukset), meillä on ilmi-
selvästi jokin ”näkymätön” ja ei-mate-
rialistinen olemassaolon muoto, joka 
ei ole sidottu materiaan ja jota eivät 
sido fysiikan lait, kuten fyysinen kuo-
lema. Lari tuo pohdittavaksemme 
erilaisia käsityksiä myös siitä, onko 
uudelleenluominen loogisesti ajatel-
tuna mahdollista niin, että se koskisi 
vain henkeä muttei mitään fyysis-
tä. Fyysiseen uudelleenluomiseen 
uskomisen mahdollistaa jo se tieto, 
että esimerkiksi kasvin kuihtuessa ja 
kuollessa sen hiukkaset ja atomit säi-
lyvät sellaisinaan, vaikka itse kasvin 
”ruumiin” muoto ja olemus muut-
tuvat. Kasvin koostumus jatkaa ole-
mistaan maaperässä ja sitä kautta se 
on olemassa tässä maailmankaikkeu-
dessa mutta eri muodossa. Jos tämä 
uskomattoman monimutkainen ja 
monitahoinen ilmiö on mahdollista, 
miksei se voisi olla mahdollista myös 
toisinpäin – miksei näistä hiukkasista 
voitaisi luoda uudelleen sitä, mitä 
ne joskus olivat? Mielestäni erittäin 
mielenkiintoinen ja ajatuksia herät-
tävä kysymys...Lari tosin itse toteaa, 
että siitä, millaiselta kuolemanjälkei-
nen elämä muodoltaan näyttää, ei 
voida esittää intellektuellia todistetta. 
Toisaalta emmehän näe radioaaltoja-
kaan ja silti tiedämme varmasti, että 
ne ovat olemassa ja aiheuttavat ilmi-
öitä, joita pystymme havaitsemaan. 

Kirjan toisessa osassa Larin tyyli 
muuttuu hieman kevyemmäksi ja jo-
pa helppolukuisemmaksi. Hän käsit-
telee mielenkiintoisella ja konkreet-
tisella tavalla tuonpuoleista elämää 
ja väärintekijöiden ja oikeamielisten 
kohtelua siellä. Nämä kaikki kuvauk-
set linkittyvät teoksen alkuosan poh-

Ylösnousemus, 
Tuomio ja Tuonpuoleinen

Kirjat
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dintoihin ja perusteluihin ja avaavat 
niitä käytännön ymmärryksen tasol-
le ja antavat meille ajattelemisen ai-
hetta tässä elämässä tuonpuoleisen 
muistamisen kautta. Lari käsittelee 
syntiä ja katumusta filosofista logiik-
kaa, mutta myös Koraania, todistee-
na käyttäen. Kirjan toiseksiviimeises-
sä (19.) kappaleessa Lari tuo esiin 
ainakin itselleni monenlaisia ahaa-
elämyksiä aiheuttaneen ajatuksen 
siitä, kuinka tekomme voisivat saada 
muodon tilinteon kautta. Jos kerran 
materia voi muuttua energiaksi ny-
kytiedon mukaan, miksi olisi mahdo-
tonta, että energia muuttuisi takaisin 
materiaksi. Esimerkiksi ruuasta saa-
mamme energia muuttuu fyysisiksi 
teoiksi. Muistikuvamme ja tietoisuu-
temme ovat merkkejä siitä, että nä-
mä teot jäävät pysymään. Muistel-
lessamme tekojamme voimme ko-
kea fyysisiä tuntemuksia. Voidaan siis 
todeta, että energian eri muodoissa 
ympäristöön hajautuneet teot eivät 
ole kadonneet vaan voivat tulla tilin-
teon hetkenä tuomitsemaan meidät 
ja aiheuttamaan meille fyysisiä tun-
temuksia.

Kirjansa lopuksi Lari käsittelee 
ikuisen rangaistuksen käsitettä var-
sinkin suhteessa Jumalan oikeuden-
mukaisuuteen. Rangaistus on teon 
luonnollinen ominaisuus ja aina yh-
teydessä teon tekijään. Vaikka itse 
teko olisi hetkellinen, sen vaikutus 
voi olla verrattavissa loputtomaan 
ikuiseen sarjaan pahoja tekoja. Ei ole 
siis loogista yrittää löytää teolle ja 
rangaistuksen ajalle yhteyttä. Kir-
jansa viimeisillä sivuilla Lari saattaa 
lukijan pohtimaan tärkeää valintaa: 
”Tämän ja tuonpuoleisen maailman 
välillä ilmenee ristiriita silloin, kun 
ihminen asettaa tämän maailman 
päämääräkseen ja keskittää kaiken 
huomionsa tähän.” Lari päättää kui-
tenkin erään tunnetun Shiia-perimä-
tiedon (Nahj al Balaghah) lohdutta-
viin ja kannustaviin sanoihin: ”Tämä 
on hän, ken herää aamulla ja kohtaa 
Luojansa ylväänä ja maineikkaana ja 
hänelle suodaan kaikki se, mitä hän 
toivoo.” 

Kirsi Kokoi

Ramadan
‑ Ylistyksen kuukausi

RAMADAN 
- YLISTYKSEN KUUKAUSI

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

Tilaukset ja tiedustelut:
salam@resalat.fi

RUKOUSOPAS

Kätevä rukousopas, jonka avulla on helppo 
oppia viisi päivittäistä rukousta. Sisältää ohjeet, 
arabiankielisen tekstin ja translitteroinnin, jonka 
avulla on helppo oppia ääntäminen sekä suo-
menkielisen käännöksen. Rukoukset kirjoitettu-
na alusta loppuun, joten kirjaa ei tarvitse selata. 
Mukana myös ohjeet rukouspesulle.

DUA KOMEIL

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

Rukousopas

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan 

    julkaisuja
YLöSNOUSEMUS, TUOMIO JA  
TUONPUOLEINEN

Usko ylösnousemukseen ja tuomiopäivään 
on yksi islamin peruspilareista. Sayyid Mujtaba 
Musavi Lari selittää kuolemanjälkeisen elämän 
ja ylösnousemuksen todellisuuden vakuuttavin 
todistein, mutta silti yksinkertaisia esimerkkejä 
käyttäen.
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Taateli on ollut tärkeä ravintokas-
vi Lähi-idässä jo tuhansien vuosien 
ajan. Sen uskotaan olevan peräisin 
Persianlahden alueelta, mistä se on 
levinnyt Mesopotamiaan ja muinai-
sen Egyptiin jo 6000 vuotta ennen 
ajanlaskumme alkua. Arabit toivat 
taatelin Aasiaan, Afrikkaan, Italiaan ja 
Espanjaan. Taatelia on viljelty jo sa-
toja vuosia myös Meksikossa ja Ka-
liforniassa sekä nykyään Floridassa. 
Taatelit ovat tänäkin päivänä tärkeä 
viljatuote Irakisssa, Iranissa, Libyassa 
sekä muissa Arabimaissa ja Pohjois-
Afrikassa.

Taatelin suosio viljelykasvina pe-
rustuu taatelihedelmän makeuteen. 
Taatelipalmu on kuitenkin moni-
käyttöinen: nuoria lehtiä käytetään 
ruuanlaitossa vihannesten tapaan ja 
taatelipalmun kukinnot ovat myös 
syötäviä. Taatelin kivistä puristetaan 
öljyä, josta tehdään saippuaa ja taa-
telinkiviöljyä käytetään myös kosme-

tiikan valmistuksessa. Jauhettuja taa-
telinkiviä voi käyttää jopa jauhojen 
tai kahvin korvikkeena. Taatelinpal-
mun mahlaa juoksutetaan rungos-
ta ja se jalostetaan palmusokeriksi, 
melassiksi tai palmusiirapiksi, jota 
käytetään monipuolisesti ruuanja-
lostuksessa. Varsinkin Intiassa taatelia 
käytetään luonnonlääkkeenä moniin 
vaivoihin. Palmun mahlasta saadaan 
myös alkoholia ja palmuöljyä. Kemial-
lisesti palmumahlasta voidaan tuot-
taa oksaalihappoa. Taatelinkiviä käy-
tetään murskattuna eläinten rehuksi 
ja poltettuna niistä saadaan hiiltä ho-
peapajojen käyttöön. Palmun lehvä 
on kristillisessä perinteessä pääsiäi-
sen ajan symboli. Pohjois-Afrikassa 
palmunlehviä taas käytetään moni-
puolisesti mm. majojen, mattojen, 
korien, köysien ja viuhkojen valmis-
tusmateriaalina. Palmunlehden osis-
ta saadaan myös selloloosan raaka-
ainetta. Palmun runkoa käytetään 

majojen runkoihin ja muiden raken-
nusten kuten siltojen ja perinteisten 
arabilaisten veneiden materiaalina. 
Palmupuu on kuitenkin esimerkiksi 
kookospuuta kevyempi ja heikompi 
materiaali. Palmupuun runko sopii 
tietysti myös polttoaineeksi.

Vain ”naispuoliset” taateli-
puut tuottavat satoa
Taatelikasvi on palmupuu, joka voi 
kasvaa jopa 25-metriseksi. Se on kui-
van alueen kasvi ja perinteisesti sitä 
on viljelty autiomaakeitailla. Lehdet 
voivat olla kolmemetrisiä.  Taateli-
palmu on yksineuvoinen ja tuulipö-
lytteinen kasvi, mutta nykyään pö-
lytystä tehdään ihmisvoimin. Näin 
samalla alueella ei tarvitse olla pal-
jon hedekukkaisia puita, jotka eivät 
tuota hedelmiä. Palmupuun verson 
kasvu hedelmää tuottavaksi kasviksi 
kestää noin neljä vuotta ja satoa puu 

Taateli on ikivanha ja 
muinainen, makea herkku
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Tämä on yksi vanhimmista ja her-
kullisimmista taatelihalvaohjeista. 
Taatelihalva liittyy vahvasti uskon-
nolliseen perinteeseen ja sitä tar-
joillaan aina hautajaisissa ja Muhar-
ramin aikana. Taatelihalva sisältää 
runsaasti energiaa ja siksi sitä tar-
joillaan myös paaston aikana Ra-
madanina. 

 200 gr karkeita vehnäjauhoja
 150 gr sulatettua voita
 200 gr taateleita
 2,5 dl ruusuvettä
 2,5 dl vettä
 1 tl sahramia 
 1 tl kardemummaa
koristeeksi: pistaasipähkinä- ja man-
telisuikaleita tai kookoshiutaleita

Laita sahrami ja hyppysellinen so-
keria huhmareeseen ja jauha seos 
aivan tasaiseksi. Kiehauta vesi ja se-
koita siihen sahrami-sokeriseos.
Sekoita vesi ja ruusuvesi keskenään 
toisessa astiassa. Paista jauhot ja voi 
suuressa pannussa alhaisella läm-
möllä hitaasti koko ajan sekoittaen, 
kunnes seos saa hieman väriä.
Ota kattila liedeltä ja lisää joukkoon 
vesiseos ja kardemumma voimak-

kaasti sekoittaen. Poista taateleista 
kivet ja murskaa taatelit.

Lisää taatelit kattilaan ja jatka se-
koittamista. Laita kattila uudelleen 
liedelle vielä viideksi minuutiksi 
koko ajan sekoittaen. Ota kattila 
pois liedeltä, mutta jatka sekoitta-
mista voimakkaasti vielä 10 minuu-
tin ajan. Aseta kattila taas takaisin 
liedelle ja jatka sekoittamista vielä 
5 minuuttia tai kunnes seoksesta 
nousee öljy pinnalle.

Ota ylimääräinen öljy talteen.
Aseta halva tarjoiluvatiin ja ta-

puttele sitä lusikan koveralla puo-
lella litteäksi levyksi, kunnes öljy 
tulee pintaan.

Tee esimerkiksi lusikalla kuvioita 
halvan pinnalle ja koristele pähki-
nä- tai mantelisuikaleilla tai kooko-
shiutaleilla.

Tarjoile kuumana tai kylmänä.

Taateli on hedelmä, jota syödään 
ympäri maailmaa. Se sisältää paljon 
ihmiskeholle hyviä aineita kuten mi-
neraaleja, vitamiineja, kaliumia, rau-
taa, kalsiumia, fosforia, suolaa  ja 65-
75% sokeria. Taatelilla on elimistöä 
puhdistava vaikutus eli se auttaa 
elimistöä poistamaan myrkkyjä. Tut-
kimuksissa on todettu, että joissain 
autiomaa-alueilla asuvilla ihmisillä 
ei esiinny lainkaan joitain sairauksia, 
kuten esimerkiksi syöpää ja tähän 
saattaa vaikuttaa se, että he syövät 
runsaasti taateleita. Taatelia suositel-
laan raskaana olevalle naiselle, kos-
ka se lievitää synnytyskipuja ja lisää 
äidinmaidon erittymistä ja  siitä äiti 
ja lapsi saavat muitakin tärkeitä ra-
vintoaineita. 

Taatelilla on monia hyviä terveys-

vaikutuksia. Se esimerkiksi puhdis-
taa munuaisia ja maksaa myrkyl-
lisistä aineista, lievittää hermostu-
neisuutta ja fluorinsa ansiosta estää 
hammasmätää. 

Muslimit syövät taateleita eten-
kin paastokuukauden aikana, sillä se 
on ravintorikasta ja runsasenergistä 
ja näin vähentää nälän tunnetta.

Profeetta Muhammed (rauha hä-
nelle ja hänen jälkeläisilleen) rikkoi 
paaston syömällä taatelia ja juomal-
la piimää, koska taatelista elimistö 
saa nopeasti ne ravintoa. Taateli on 
myös mainittu Koraanissa moneen 
kertaan esimerkiksi Marian Suurassa 
Marialle sanotaan hänen synnytyk-
sensä lähestyessä: ’Ravista palmu-
puuta, niin sieltä putoaa taateleita.’

Yasmin al-Hello

Taateli

TAATELIHALVA

tuottaa enintään kymmenen vuot-
ta. Yksi puu voi tuottaa jopa 120 
kg satoa kaudessa. Kaikki hedelmät 
eivät kypsy samaan aikaan, joten sa-
toa korjataan usean kerran vuodessa. 
Laadun parantamiseksi taateliterttu-
ja harvennetaan ja ne suojataan en-
nen sadonkorjuuta, jotta hedelmät 
kasvaisivat mahdollisimman suuri-
kokoisiksi ja pysyivät suojassa sään 
aiheuttamilta haitoilta ja linnuilta.  
Taatelihedelmä on 3 – 7 sentin pi-
tuinen ja muodoltaan pitkulainen. 
Hedelmän sisällä on yksi melko suuri 
siemen. Raaka hedelmä on väriltään 
kirkkaan punainen tai keltainen la-
jista riippuen. Tuoreen taatelin ohut 
kuori on ruskea ja sisällys hunajan-
keltainen. Tuore taateli ei ole yhtä 
makea kuin kuivattu. Taatelin kolme 
päätyyppiä ovat pehmeä, puolikuiva 
ja kuiva. Lajikkeita taas on lukemat-
tomia. Pelkästään wikipedia Interne-
tissä luettelee noin neljäkymmentä 
jalostuslajiketta.

Maailmassa tuotettiin noin 7 mil-
joonaa tonnia taatelia vuonna 2004. 
Vuonna 2007 suurimpia tuottajia oli-
vat Egypti, Iran, Saudi-Arabia, Ara-
bi Emiraatit, Pakistan, Algeria ja Irak. 
Kymmenen suurimman tuottajan 
joukossa on yllättäen myös Kiina 
(YK FAO:n tilasto). Taateli on hyvin 
suosittu ruuanlaitossa makeutta-
jana. Taatelin kuivaaminen ei muu-
ta paljoa sen ominaisuuksia koska 
taatelihedelmä sisältää vain vähän 
vettä. C-vitaamiini hukka on kuiten-
kin kuivattaessa suuri. Tuore taateli 
taas pilaantuu helposti ja siksi sitä 
on Suomessa saatavana miltei vain 
kuivattuna. Ruuanlaitossa taatelia 
käytetään hienonnettuna, murskat-
tuna, kuivattuna, tahnana ja pulveri-
na. Suomessa taateli tunnetaan par-
haiten taatelikakusta, mutta taatelin 
kotiseudulla niitä syödään monin eri 
tavoin, esimerkiksi siemenen poiston 
jälkeen pähkinällä tai halvalla täytet-
tynä. Taatelien käyttö leivonnaisissa 
on yleistä ja sitä käytetään myös eri-
laisten jälkiruokien ja vanukkaiden 
valmistukseen. Sitä käytetään myös 
liharuokiin – varsinkin marokkolai-
sissa tajine-padoissa. Viimeisin tuo-
tekehitys on tuottanut mm. suklaa-
päällysteiset taatelit ja kuohuvan taa-
telijuoman. 

Kirsi Kokoi
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Yhdenvertaisuus
keskuudessamme

Muslimeina Suomessa identifioidumme eri ryhmiin: omaan 
kansalliseen ryhmäämme, islamilaiseen suuntaukseemme, 
omaan sosiaaliseen taustaryhmäämme, sukuumme ja 
perheeseemme. Voimme kokea olevamme arabeja, sunneja, 
shiialaisia insinöörejä, itä-helsinkiläisiä tai vaikkapa perheen 
tyttäriä.
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Yhdenvertaisuuslaki 
kieltää syrjinnän

Suurin osa meistä Suomessa asuvista 
muslimeista, erilaisiin vähemmistöi-
hin kuuluvina, on törmännyt sanoi-
hin ”yhdenvertaisuus” ja ”yhdenver-
taisuuslaki”. Suomessa yhdenvartai-
suuslaissa kielletään välitön eli suora 
syrjintä, välillinen eli epäsuora syrjin-
tä, häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä 
jotakuta. Kielletyt syrjintäperusteet 
ovat ikä, etninen tai kansallinen al-
kuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, 
vakaumus, mielipide, terveydentila, 
vammaisuus, sukupuolinen suuntau-
tuminen tai muu henkilöön liittyvä 
syy. Yhdenvertaisuus on yhdenver-
taisuuslain hengessä sitä, että jokai-
sella on oikeus toimia aktiivisena yh-
teiskunnan jäsenenä niin halutessaan 
ilman, että hänen ominaisuutensa tai 
taustansa estäisivät näiden oikeuksi-
en toteutumista. 

Kuulumisemme uskonnolliseen 
vähemmistöön antaa monia käytän-
nän esimerkkejä siitä, miten epämiel-
lyttävää on kokea syrjintää tai edes 
joutua pohtimaan, onko jokin tilanne 
johtunut suorasta tai välillisestä syr-
jinnästä. Joskus syrjintä voi olla sitä, 
että taloyhtiössä joutuu ensimmäise-
nä valitusryöpyn kohteeksi, kun joku 
asukkaista on käyttänyt pyykkikonet-
ta iltakymmenen jälkeen.

Maahanmuuttajan epäillään en-
simmäisenä laistavan yhteisistä pe-
lisäännöistä. Joskus syrjinnän epäily 
voi kalvaa mieltä, kun täydellisesti 
omaan taustaan sopivasta työpai-
kasta ei tule edes haastattelupyyn-
töä. Luulisi, että nämä yhteiset arjen 
kokemukset ja yhdenvertaisuuden 
vaatiminen kantaväestön taholta,olisi 
nostaneet vaatimuksia ja tarpeen tul-
la kohdelluksi yhdenvertaisesti myös 
omassa yhteisössämme eli muslimi-

en kesken sekä halun kohdella oman 
islamilaisen yhteisömme jäseniä yh-
denvertaisesti.

Kokemuksistamme johtuen voisi 
olettaa, ettemme syrjisi toista mus-
limia siksi, että hän kuuluu eri etni-
seen ryhmään, puhuu jotain toista 
äidinkieltä tai seuraa erilaista islamin 
tulkintaa kuin itse teemme. Luulisi, 
että olisimme vauhdilla laatineet yh-
distyksissämme ja yhdyskunnissam-
me yhdenvertaisuussuunnitelmia, 
jotta pystyisimme takaamaan luot-
tamustehtäviin valittavien henkilöi-
den monimuotoisuuden ja sitä kaut-
ta saamaan laajemman näkökulman 
yhteisömme asioiden hoitamiseen ja 
takaamaan toimintamme yhdenver-
taiset puitteet kaikille niihin osallistu-
ville. Olemme kuitenkin ajautuneet 
käytännössä yhdyskunnissamme ja 
islamilaisissa yhdistyksissä tilantee-
seen, joissa organisaatioiden hallituk-
set ja neuvostot ovat liian usein ra-
jautuneet etnisesti sekä vielä enem-
män sukupuolen mukaan. 

Koska muslimiyhteisömme on 
keski-iältään varsin nuori ja mää-
rämme on kasvussa, olemme vasta 
kehittämässä muslimien tarvitsemia 
palveluita ja verkostoja yhteisössäm-
me. Jos suojaudumme yhteiskun-
nalta syrjinnän kokemuksien vuoksi 
omiin yhteisöihimme pirstoutuneina 
pieniin ryhmiin taustamme mukaan, 
todellinen yhteistyö islamilaisessa 
kentässä jää taka-alalle.

Jos emme pysty käymään dialo-
gia yhteisömme sisällä, mihin se joh-
taa muutamien kymmenien vuosien 
päästä. Keskuudessamme kasvaa uu-
si sukupolvi, joka pääsee toteutta-
maan itseään paremmin kuin aiempi 
sukupolvi. Heillä työpaikahaastat-
teluissa ei ole kynnyskysymyksenä 
aksentilla puhuttu suomenkieli. He 
oppivat, että heillä on kanavia toimia 
suomalaisessa yhteiskunnassamme 
yhdenvertaisesti, ja että heidän taus-
talleen ja osaamiselleen osataan an-
taa arvoa. Olemmeko valmiita avaa-
maan ovia näille osaaville nuorille 
islamilaisessa yhteisössä ja antamaan 
toisillemme arvostusta?  

Suaad Onniselkä

Tietoa 
yhdenvertaisuudesta:
www.yhdenvertaisuus.fi 

http://www.vahemmisto-
valtuutettu.fi/

http://www.tyosuojelu.fi/fi/
yhdenvertaisuus

Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, etni-
sen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, us-
konnon, vakaumuksen, mie-
lipiteen, terveydentilan, vam-
maisuuden, sukupuolisen 
suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella. Sukupuoleen pe-
rustuvasta syrjinnän kiellosta 
säädetään naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta anne-
tussa laissa (609/1986).

Syrjinnällä tarkoitetaan
1. sitä, että jotakuta kohdel-

laan epäsuotuisammin kuin 
jotakuta muuta kohdellaan, 
on kohdeltu tai kohdeltaisiin 
vertailukelpoisessa tilantees-
sa (välitön syrjintä); 

2. sitä, että näennäisesti puo-
lueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa jonkun 
erityisen epäedulliseen ase-
maan muihin vertailun koh-
teena oleviin nähden, paitsi 
jos säännöksellä, perusteella 
tai käytännöllä on hyväk-
syttävä tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt 
keinot ovat asianmukaisia ja 
tarpeellisia (välillinen syrjin-
tä); 

3. henkilön tai ihmisryhmän 
arvon ja koskemattomuu-
den tarkoituksellista tai 
tosiasiallista loukkaamista 
siten, että luodaan uhkaava, 
vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä 
ilmapiiri (häirintä); 

4. ohjetta tai käskyä syrjiä.

Yhden- 
vertaisuuslaki 
20.1.2004/21 
6 §
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Olemme kaikki kiitollisia sii-
tä, että saamme tilaisuuden 
käydä koulua täällä Suo-
messa, sillä omassa maas-
samme korkealuokkaista 
koulutusta ei ole tarjolla. 
Toisaalta haasteet ovat huo-
mattavasti suuremmat tääl-
lä kuin vanhassa kotimaas-
samme. 

Joskus joudumme kärsimään 
suvaitsemattomuudesta ja 
ennakkoluuloista. Koulumaa-
ilmassa joudumme tilantei-
siin, jotka ovat meille uusia 

ja joihin emme ole tottuneet. Täällä 
pojat ja tytöt käyvät samaa koulua ja 
joudumme työskentelemään poikien 

kanssa samoissa luokissa ja ryhmissä, 
mikä on meille outoa eikä niin luon-
nollista. Joudumme myös opettele-
maan asioita, jotka ovat joskus väärin 
islamin näkökulmasta.  

Mielestäni ärsyttävintä on se, jos 
opettajat ovat epäreiluja. Erityisesti 
silloin, kun jotkut toiset puhuvat ja 
nauravat, eikä heille huomauteta sii-
tä,  mutta heti kun me ulkomaalaiset 
sanomme edes sanan joudumme 
puhutteluun. Mutta on opettajien 
joukossa niitäkin, jotka suhtautuvat 
meihin tasa-arvoisesti. Sellaiset mus-
limitytöt, jotka eivät käytä huivia, saa-
vat usein parempaa kohtelua kuin 
ne, jotka käyttävät huivia. 

Olen iloinen, että koulussa opete-
taan myös islamia oppiaineena. Sil-
lä tunnilla tunnen olevani rauhassa.  
Mutta tässä vasta pahin juttu tulee-
kin: Meillä on suomalainen kristitty 

opettaja islamin opettajana! Kaikki 
muslimit vastustivat asiaa. Hän opet-
taa meille esimerkiksi että Musta Ki-
vi (Mekassa) on meteoriitti, joka on 
iskeytynyt maahan. Aikaisemmin, 
edellisen opettajan kanssa, luimme 
Koraania sekä käänsimme sitä suo-
meksi, mutta nyt ei ole tietoakaan 
Koraanista. Johtuuko se siitä ettei 
opettaja edes osaa arabiaa? 

Kaikesta huolimatta olen kuitenkin 
menestynyt koulussa todella hyvin 
ja jopa paremmin kuin suomalaiset 
luokkakaverini, vaikka haasteita ja on-
gelmia riittää päivittäin. Olen kuiten-
kin päättänyt opiskella ahkerasti, jot-
ta saisin hyvän ammatin ja työpaikan 
ja menestyisin elämässäni. 

Ala Al-Janabi
Kirjoittaja on 12-vuotias 

koululainen Turusta

Nuorten nurkka

Muslimityttö koulussa
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Tule ja maista idän 
parhaat maut.
Myös Kebab-ruokaa.
Paikalla leivottua
leipää.
Voit myös
ennakkotilata!
Soita vain alla
olevaan numeroon ja
tilaa ruokasi helposti!

Puh. 046 644 8871

Avoinna
ma-pe 10.30 - 21
la 11-21
su 12-21

Kurjenkellonkuja 1, Kurkimäki, Helsinki
Tuuba

Itämainen ravintola

Suomen paras kebabravintola

Halal-lihaa!

Täältä saat
parasta palvelua!
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Kymmenisen vuotta sitten 
vantaalainen lähiö, Hakuni-
la, sai negatiivista julkisuut-
ta, kun suomalaisnuorten 

ja maahanmuuttajanuorten nyrkein 
ja pesäpallomailoin käydyt etniset 
kahakat kärjistyivät puukotukseen. 
Nykyään Hakunilassa pyritään lisää-
mään eri ihmisryhmien välistä ym-
märrystä yhdistystoiminnan avulla.

Tänään Hakunila on vaipunut tyy-
pillisen kaupunkilähiön horrokseen. 
Kaduilla ihmiset liikkuvat omissa 
mietteissään ja tuskin huomaavat 
vastaan tulevia ohikulkijoita. Haku-
nila on edelleen monikulttuurillinen, 
sillä sen asukkaista noin 12 prosentilla 
on maahanmuuttajatausta.

Kansainvälinen yhdistys 

Hakunilan kansainvälinen yhdistys 
perustettiin vuonna 1998. Sen tarkoi-
tuksena on edistää monikulttuurista 
toimintaa ja lisätä eri kulttuurien ja 
uskontojen tuntemusta ja niiden vä-
listä vuoropuhelua. Yhdistyksen toi-
minta on pikku hiljaa laajentunut ja 
nykyään sillä on toimipisteitä muun 
muassa Tikkurilassa ja Länsimäessä. 
Hakunilassa on myös neuvontatoi-
misto ulkomaalaisille.  

Yhdistyksen toiminnanjohtaja, so-
siologi Burhan Hamdon on uuras-
tanut pitkään sillanrakentajana maa-
hanmuuttajien ja suomalaisten välil-
lä. Hamdon, 45, on syntynyt Syyriassa 
ja valmistunut sosiologiksi Turkista. 

Suomeen hän tuli yli kaksikymmentä 
vuotta sitten opiskelemaan. Opiske-
lun ohessa hän teki töitä muun mu-
assa matkatoimistossa ja freelance-
toimittajana.  

Tiedonpuute, asenteet ja kielion-
gelmat johtavat useimmiten ongel-
matilanteisiin. Pienestä asiasta saat-
taa kehittyä iso ongelma. Voimme 
miettiä tilannetta, jossa esimerkiksi 
afrikkalainen maahanmuuttaja muut-
taa ensimmäistä kertaa asumaan ker-
rostaloon. Koska hänellä ei ole omaa 
pesukonetta, hän menee alakerran 
pesutupaan, jossa on hieno, uusi pe-
sukone, jota kukaan ei käytä. Viiden-
toista minuutin kuluttua kantasuo-
malainen naapuri tulee pesutupaan 
ja nostaa oitis metelin siitä, kuinka 

Hakunilan
uudet tuulet

toiminnanjoHtaja BurHan Hamdon järjestää yHdistyksen toiminnan puitteissa matkoja sekä suomeen että ulkomaille.
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toisten vuoroilla tullaan pesemään 
pyykkiä. Monilta ongelmatilanteilta 
pystyttäisiin välttymään yksinkertai-
sella tiedottamisella, ja naapurit voi-
sivat tutustua toisiinsa ystävällisim-
missä olosuhteissa, Hamdon neuvoo.  

Yhdistyksen järjestämissä tilai-
suuksissa maahanmuuttajilla ja suo-
malaisilla on mahdollisuus tutustua 
toisiinsa ja toistensa kulttuureihin. 
Joka kuukausi yhdistys järjestää kult-
tuuri-illan, johon kaikki ovat terve-
tulleita.  

- Meillä on ollut teemailtoina esi-
merkiksi Kiina, Japani, Iran, Turkki, Fi-
lippiinit ja Kuuba. Tarkoitus on antaa 
kaikille mahdollisuus tutustua vie-
raisiin kulttuureihin omalla lähialu-
eellaan. Kiinnostusta on riittänyt ja 
osanottajia on yleensä noin 50-100, 
Hamdon iloitsee.

Opittavaa on paljon, sillä erilai-
suutta ei ole vain kansainvälisesti 
vaan myös saman maan eri kolkissa 

on erilaisia tapoja, Hamdon toteaa.
Yhdistys on hyvin verkostoitu-

nut ja se tekee tiivistä yhteistyötä 
niin seurakunnan, poliisin, Vantaan 
kaupungin kuin myös eri järjestöjen 
kanssa. Tarkoituksena on ehkäistä 
syrjintää, rasismia ja ongelmia. Maa-
hanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämi-
seksi yhdistys perusti vuonna 2001 
neuvonta- ja kriisipisteen, jonka puo-
leen maahanmuuttajat voivat kään-
tyä ongelmineen. 

Maahanmuuttajien suurimpia on-
gelmia ovat työttömyys ja asunto. 
Annamme heille neuvoja ja ohjausta, 
sillä he eivät aina osaa löytää tarjolla 
olevia palveluja. Koska me emme 
ole viranomainen, asiakkaat luotta-
vat meihin ja uskaltavat puhua avoi-
mesti. 

Kulttuuriseppä

Viime vuonna Vantaan kaupunki pal-
kitsi Burhan Hamdonin monivuoti-
sesta toiminnastaan monkulttuuri-
suuden ja kansainvälisyyden hyväksi 
Kulttuuriseppä-tunnustuksella. 

Hamdon on toiminut Hakunilan 
kansainvälisen yhdistyksen toimin-
nanjohtajana vuodesta 2001. Hänen 
luotsaamanaan yhdistys on järjes-
tänyt monenlaista monikulttuurista 
toimintaa, kuten keskustelutilaisuuk-
sia, esitelmiä, retkiä ja näyttelyitä. 
Yhdistyksen kursseilla ja kerhoissa 
koulutetut taiteilijat ovat esiinty-
neet monissa tilaisuuksissa. Hakuni-
lan kansainvälinen yhdistys järjestää 
myös uskontojen välistä vuoropuhu-
elua ruohonjuuritasolla. 

Paula Bahmanpour

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

Hakunilan 
kansainvälinen yhdistys
Kannuskuja 2 A, 01200 Vantaa
p. (09) 272 2775
hakunilan@kolumbus.fi

        Tapahtumat: www.hakunila.org

Monet 
ongelmat 
voitaisiin 
välttää 

yksinkertaisella 
tiedottamisella.
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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


