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Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen

V
astustaako demo-
kratia uskontoja 
yleensä? Vastus-
taako se islamia?  
Ovatko eurooppa-
laiset instituutiot ja 
periaatteet uskon-

nollisten periaatteiden vastaisia? 
Mitä demokratia edustaa? Eikö 
se edustakin henkilökohtaista va-
pautta siinä määrin, ettei se louk-
kaa muiden kansalaisten oikeuk-
sia?

Onko demokraattisessa yhteiskun-
nassa henkilöllä, joka kuuluu jo-
honkin alakulttuuriin, muotivirta-
ukseen tai seksuaaliseen vähem-
mistöön, vapaus harjoittaa valit-
semaansa identiteettiä? Jos olet 
gootti, etkö silti voi saada töitä 
Euroopassa? Evätäänkö skinheadil-
tä pääsy yliopistoon? Jos käytät 
minihametta voitko työskennel-
lä sairaanhoitajana? Mitä on ta-
pahtumassa, kun islamilaisessa 
maassa huivin käyttö kielletään 
yliopistoissa? Emmekö pidä heitä 
näin eurooppalaisin silmin epäde-
mokraattisina? Saapuessaan Suo-
meen maahanmuuttajamuslimit 
iloitsevat siitä, että he voivat asua 
maassa, jonka perustuslaki takaa 
oikeuden oman uskonnon harjoit-
tamiseen, ja ovat ymmällään, kun 
kohtaavat käytännössä vaikeuksia 
juuri uskonnon harjoittamisen to-
teuttamisessa. Tällainen käytäntö 
on yleistä kehitysmaissa, eikä sen 
paikka ole eurooppalaisessa sivis-
tysvaltiossa.

Hiljattain myös Suomessa erääs-
sä sairaalassa muslimityöntekijöitä 
kiellettiin käyttämästä pitkiä hiho-

ja vedoten siihen, että se häirit-
see työskentelyä. Kuitenkaan siitä 
ei ole kovin pitkä aika, kun sai-
raanhoitajien asuun kuului hilkka 
ja pitkät helmat.  Tuleeko ihmisestä 
uhka yhteiskunnalle, kun tämä us-
koo Jumalaan ja harjoittaa Hänen 
uskontoaan?  Onko oikeasti naisen 
arvon mukaista, että hän esittelee 
itseään yleisillä paikoilla ja työpai-
kalla, ja toisaalta onko se hänen ar-
vonsa alentamista, jos hän uskon-
sa mukaan peittää itsensä? Ovatko 
musliminaiset toisen luokan kan-
salaisia yhteiskunnassa, jossa pal-
jaasta pinnasta on tullut arkipäi-
vää ja jossa siveyttä ei enää pidetä 
kunniassa? Onko mahdollista, että 
demokraattisessa Euroopassa on 
vaikeampi saada töitä pukeutumi-
sen vuoksi?! 

Meidän tulisi pysähtyä hetkeksi ja 
kysyä itseltämme Euroopan kansa-
laisina, mitkä meidän demokraatti-
set arvomme ovat. Kuinka pitkälle 
meidän tulee mennä muslimien 
oikeuksien tallaamisessa ja estää 
heitä harjoittamasta uskontoaan ja 
elämästä onnellisina kansalaisina.

Täällä Suomessa meidän tulee eh-
dottomasti löytää ratkaisuja, jotta 
suomalaiset muslimit voisivat elää 
onnellisina.

Katsokaamme demokratiaamme 
ja tutkikaamme, kuinka se on val-
mis elämään rinnakkain muiden 
ideologioiden kanssa. Mitä länsi-
maissa on tekeillä islamin suhteen? 
Uskonnolliset ja aatteelliset vainot 
eivät kuulu länsimaiseen demo-
kratiaan. Yhteiskunta hyötyy us-
kontojen moraalisista arvoista, sillä 

nämä antavat ihmisten elämälle 
päämäärän ja tasapainon. Jokelan 
ja Kauhajoen tapahtumat osoitta-
vat juuri yhteiskunnan moraalitto-
muuden ja pyhien arvojen puut-
tumisen. Kristinusko, juutalaisuus 
ja islam ovat oikeudenmukaisuu-
den, hyvyyden ja korkeiden mo-
raalisten arvojen puolestapuhujia. 
Meidän ei tulisi pelätä islamia, sil-
lä sillä on paljon hyvää annetta-
vaa meidän yhteiskuntamme par-
haaksi. Aselakien tiukentaminen, 
resurssien lisääminen valvontaan 
ja muut tämänkaltaiset toimet ei-
vät poista ihmisten yksinäisyyttä, 
ahdinkoa ja epätoivoisuutta. Rat-
kaisu tähän löytyy uskonnosta ja 
hyvästä moraalista. Islam ei ole on-
gelma niin kuin mediassa usein 
esitetään, vaan itseasiassa se an-
taa ratkaisun niin moniin ongel-
miin. Islam on korkeasti moraali-
nen uskonto. Suomessa toimivat 
islamilaiset järjestöt ovat valmiita 
tekemään yhteistyötä ja etsimään 
ratkaisuja näihin haasteisiin, joita 
kohtaamme.  ETNO on erinomai-
nen esimerkki asiantuntijatahosta, 
joka voi tällä saralla kehittää yh-
teiskuntaamme yhä demokraatti-
semmaksi. Etsikäämme ratkaisuja, 
sillä muslimit ovat tulleet tänne 
jäädäkseen asumaan maahamme 
ja heitä tulee kohdella tasa-arvoisi-
na muiden Euroopan kansalaisten 
kanssa.

Madjid
Bahmanpour
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”Ja kun rukous on päättynyt, niin ha-
jaantukaa maan päälle, tavoitelkaa 
Jumalan armolahjoja ja muistelkaa 
ahkerasti Häntä, jotta kukatie tulisit-
te onnellisiksi.”

P
rofeetankin (roh) 
kerrotaan kuvailleen 
työläistä Jumalan 
ystävänä. Länsimai-
nen yhteiskunta ja 
modernit ajat haas-
tavat kuitenkin tätä 

hyväksi nähtyä asetelmaa monin 
tavoin. Perusongelma muslimeille 
Pohjoismaissa lienee se, ettei heille 
– heidän maahanmuuttajuuteen-
sa tai muuhun ominaisuuteensa 
vedoten – anneta mahdollisuut-
ta näyttää taitojaan työmarkki-
noilla, ja monissa maissa erityises-
ti Euroopan ulkopuolelta tulevien 
maahanmuuttajien työllisyys on 
huomattavasti alhaisempaa kuin 
muulla väestöllä. Muun muassa 
uskontoon ja alkuperään kohdis-
tuvan suoran ja välillisen syrjinnän 

vaikutukset rekrytointiprosesseissa 
on esimerkiksi Ruotsissa havaittu 
niin mittaviksi, että hallitukselle on 
jätetty mietintö työhakemusten 
anonymisoimisesta julkisen sek-
torin rekrytoinneissa (Anonymi-
tetsutredningen 2005). Vaikeudet 
eivät kuitenkaan lopu rekrytointiin, 
vaan moni muslimi saa kokea hal-
veksuntaa ja aliarvioimista työpai-
kallaan uskonsa vuoksi. Nämä vai-
keudet johtuvat paitsi selkeästi syr-
jinnästä myös tiedon puutteesta 
johtuvista väärinkäsityksistä, jotka 
vaikeuttavat eri uskontojen edus-
tajien kohtaamisia työpaikoilla.
Kun Jan Samuelsson, ruotsalainen 
uskontohistoroitsija ja islamtutkija, 
haastatteli muslimimiehiä ja -nai-
sia näiden työmarkkinakokemuk-
sista, esiin nousi useita työelämä-
ongelmia: Vastakkaista sukupuolta 
olevien kättely, alkoholin ja sika-
valmisteiden käsittely työssä sekä 
vastakkaista sukupuolta olevien 
hoitaminen terveydenhuollossa ja 
vanhustenhoidossa koettiin han-
kaliksi asioiksi (Samuelsson 2003, 
44). Tähän erityisiä väärinkäsityksiä 
ja vaikeuksia aiheuttavien tekijöi-
den listaan voisi llisätä vielä juhla-
käytännöt ja -päivät, rukoushetket 
sekä naisten islamin mukaisen pu-
keutumisen.

Alkoholijuomien ja sikavalmistei-
den käsittelyn kysymyksen suu-
rin ongelma lienee se, etteivät 
valtaväestöön kuuluvat pidä asi-
aa ongelmana: Muslimityöntekijä 
on kuitenkin todellisen dilemman 

edessä, jos hänen täytyy valita kiel-
lettyjä (haram) asioita sisältävän 
työn ja työttömyyden välillä (Sa-
muelsson 2003, 184). Usein näissä 
työtehtävissä on kysymys myös 
valta-asetelmista ja johtajuudesta: 
Norjassa oli hiljattain tapaus, jos-
sa johtaja huijasi muslimialaisensa 
juomaan viiniä ja syömään sikaa, 
mutta jätettiin tuomitsematta alai-
sen omaan vastuuseen vedoten. 
Sanomattakin on selvää, että tällai-
nen esimiesasemassa olevan käy-
tös on tuomittavaa paitsi moraali-
sessa myös laillisessa mielessä.                 

Islamissa työnteolle 
ja itsensä ja perheen-
sä elättämiselle anne-
taan suuri arvo: Suur-
assa 62:10 painotetaan 
työnteon tärkeyttä ku-
vaamalla perjantairu-
kouksen jälkeisiä toi-
mia:

Tahallista syrjintää
ja tahattomia väärinkäsityksiä 

– muslimit työelämässä
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Erilaiset käsitykset sopivista juh-
la- ja seurustelutavoista aiheutta-
vat myös vaikeuksia muslimeille 
työelämässä, erityisesti kun rek-
rytoinnissa painotetaan nykyään 
yhä enemmän niin kutsuttuja so-
siaalista pätevyyttä kuvaavia teki-
jöitä: Rekrytoijalle on ehdokkaan 
muodollista pätevyyttä tärkeäm-
pää, ovatko ehdokkaan persoonal-
lisuus, harrastukset sekä sosiaali-
set taidot ja verkostot yrityksen tai 
yhteisön kokonaisuuteen sopivia. 
Tällöin viinanhuuruisista firmajuh-
lista, pursuavista joulupäivällisistä 
tai sekaseuraisista mökkireissuis-
ta kieltäytyvän muslimityönteki-
jän asema organisaatiossa ei liene 
kaikkein parhaimpia. Juhlatapoja-
kin koskien on erittäin tärkeää, että 
muslimit kertovat omista tavois-
taan avoimesti väärinkäsitysten 
välttämiseksi. Kuitenkin pallo täy-
tyisi heittää myös työnantajille: On 
vaikea ajatella, että tässä tuhansien 
alkoholimurheiden maassa musli-
mityöntekijän raittiudesta olisi jo-
takin haittaa yrityksen taloudelle, 

kansanterveydellisistä ja sosiaalisis-
ta kärsimyksistä puhumattakaan.

Länsimaisessa yhteiskunnassa 
kristinuskon mukaiset uskonnolli-
set juhlat muodostavat kalenterin 
ja vuoden kierron perusteet, jol-
loin muslimien erilliset juhlapäi-
vät aiheuttavat yhteentörmäyksiä 
työelämässä. Useimmiten nämä-
kin ovat järjestettävissä siten, että 
työntekijä voi ottaa vapaata vaik-
kapa Eid-juhlapäiväksi, ja vastaa-
vasti muslimit ovat yleensä valmii-
ta tulemaan töihin jouluna, mikä 
varmasti helpottaa työvuorojen 
järjestäjän työtä. Laajemmasta ka-
lenterin sopeuttamisesta kertoo 
useissa ruotsalaisissa muslimikou-
luissa vallitseva käytäntö, jossa lap-
sille on annettu vapaata kaikiksi 
muslimijuhla-ajoiksi ja vastaavasti 
lapset tulevat syyslomalla kouluun 
pariksi päiväksi.

Erään muslimityöntekijöiden tavan 
työnantajat vaikuttavat kokevan 
ylivoimaiseksi järjestää, nimittäin 

rukoushetkien suoritta-
misen. Erään tutkimuk-
sen mukaan tupakoiva 
työntekijä maksaa yri-
tykselle pelkästään tu-
pakkataukojen viemän 
työajan vuoksi vuodes-
sa useita tuhansia kruu-
nuja enemmän kuin tu-
pakoimaton työntekijä. 
Täten on kyseenalaista 
kommentoida muslimi-
työntekijän päivittäin 
kymmenisen minuut-
tia vievää rukoushetkiä, 
jotka usein sijoitetaan 
tavanomaisen kahvi-
tauon tilalle. Esimer-
kiksi Saabin tehtailla 
Ruotsin Trollhättanissa 
tämä on ymmärretty 
ja muslimityöntekijöille 
on järjestetty erillinen 
tila rukousten suoritta-
mista varten.

Ulospäin näkyvänä merkkinä nais-
ten huivi ja islamin ohjeiden mu-
kainen pukeutuminen joutuu 
usein ihmisten huomion ja kritiikin 
kohteeksi työelämässä. Kuitenkin 
säädyllisyyden vaatimukset täyttä-
vän huivin ja muun pukeutumisen 
vaikutukset työntekoon ovat vä-
häisiä ja vain harvoilla työpaikoilla 
esiintyy sellaisia työturvallisuuteen 
liittyviä tekijöitä, jotka vaarantui-
sivat huivin käytön vuoksi. Tämä 
on ymmärretty monilla työpaikoil-
la, ja esimerkiksi Södersjukhuset, 
eräs Tukholman suurimmista sai-
raaloista, tarjoaa työntekijöilleen 
mahdollisuuden käyttää työasuun 
kuuluvana osana huivia. 

Länsimaisessa yhteiskunnassa mo-
net työelämän olosuhteet aiheut-
tavat vaikeuksia muslimien ja ei-
muslimien kohtaamisissa, mutta 
useimmat näistä ongelmista ovat 
ratkaistavissa tiedon lisäämisellä ja 
molemminpuolisella joustavuu-
della.

Maria Abbas
Kirjoittaja on Tukholmassa

asuva sosiaalityönopiskelija.
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U
skontojen välisen 
vuoropuhelun ja 
yhteistyön haas-
teista ja mahdolli-
suuksista keskustel-
tiin kauniina loka-
kuisena iltana Lep-

pävaaran seurakunnan Karakappe-
lissa Espoossa.

Tilaisuus liittyi myös EU:n kulttuu-
rienvälisen vuoropuhelun teema-
vuoteen.

Leppävaaran seurakunnan Silta-
piiri järjesti paneelikeskustelun, jo-
hon osallistui eri uskontokuntien 
edustajia. Mukana olivat Espoon 
piispa Mikko Heikka, Helsingin 
juutalaisen seurakunnan puheen-
johtaja Roni Smolar, Resalat Is-

lamilaisen Yhdyskunnan imaami 
Hassan Fathollahpoor sekä Kan-
sainvälinen Musliminaisten Unio-
nin Suomen jaosto ry:n puheen-
johtaja Suaad Onniselkä. Panee-
lin puheenjohtajana toimi Heidi 
Rautionmaa. 

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, 
että uskontojen välisiä yhtene-
viä piirteitä on vahvistettava, että 
nuoriin kohdistuvia voimavaroja 
on lisättävä ja että vuoropuhelua 
on jatkettava erityisesti ruohon-
juuritasolla. 

Piispa Heikka toi puheenvuoros-
saan esille tarpeen korostaa py-
hyyden merkitystä ja pyhien ar-
vojen näkyvyyttä jokapäiväisessä 
elämässä. Hän piti myös tärkeä-

nä perhesiteiden vahvistamista. 
Pitkään Lähi-Idässä työskennellyt 
Roni Smolar puolestaan korosti 
tiedon tärkeyttä vuoropuhelussa 
– sekä oman että toisen uskon-
non tuntemista ennakkoluulojen 
sijaan.

Suaad Onniselkä halusi kiinnittää 
huomiota vuoropuhelun merki-
tykseen jokapäiväisessä elämässä, 
sillä uskontojen moninaisuus on 
todellinen ja pysyvä ilmiö tämän 
päivän Suomessa. Esimerkiksi kou-
lumaailmassa erilaisista taustoista 
ja uskonnollisista vakaumuksista 
tuleville erilaisuuden kohtaaminen 
on arkipäivää.

Imaami Fathollahpoor oli huolis-
saan etenkin nuorista ja yksinäi-

sistä. Hän korosti us-
konnollisten joh-
tajien vastuuta ja 
velvollisuutta aut-
taa lähimmäisiään 
löytämään ihmi-
sen elämän tärkein 
merkitys,  yhteys 
Jumalaan.

Voivatko uskonnot 
tehdä yhteistyötä? 

Leppävaaran 
seurakunnan 
siLta-piirin jär-
jestämään pa-
neeLikeskuste-
Luun osaLListui 
kristtyjen, mus-
Limien ja juu-
taLaisten edus-
tajia.
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J
umalan Armeliaan Armahtajan Ni-
meen. Kiitos Jumala elämästä, jon-
ka annoit meille.  Sinä annoit meille 
älyn ja vapaan tahdon, jotka erot-
tavat ja kohottavat meidät luoma-
kunnan muiden luotujen yläpuolel-
le.  Rauhan tervehdys, salam, kaikille 

Jumalan profeetoille, Moosekselle, Jeesuksel-
le ja Muhammadille. Rauha kaikille hyville ja 
hurskaille ihmisille, naisille ja miehille. Rauha 
suomalaisille ja Suomen maalle. Rauha teille, 
jotka olette tulleet tähän Jumalan huonee-
seen tänne Karakallion kirkkoon tänä iltana. 
Olen kiitollinen tästä minulle suodusta tilai-
suudesta puhua teille.

Hiljattain kuulimme ikäviä uutisia ampumavä-
likohtauksesta, jossa useita nuoria kuoli oppi-
laitoksessa, paikassa, joka on innoituksen ja 
tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamisen 
paikka. Koulutila on paikka, jossa nuoret ha-
kevat aineksia itsenäisyyteen ja jossa heidän 
tulisi viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi. Mi-
kä ikävintä, tämä tapaus sattui vajaan vuoden 
sisällä toisesta samankaltaisesta tapauksesta. 
Tämä tapaus on suuri herätyskello meille kai-
kille, koska nuoret ovat meidän, Suomen, tär-
kein pääoma. Meidän tulisi kysyä itseltämme, 
miksi nuori, jolla on tässä maassa niin paljon 
mahdollisuuksia harrastuksiin ja opiskeluun, 
tekee tällaisen teon. Kuuluuko tämä suoma-
laiseen luonteeseen? Ei! Suomalaiset ovat rau-
hallisia, hiljaisia ja kaukana väkivallasta. On 
selvää, että tämä väkivaltainen kulttuuri on 
rantautunut jostain muualta. Yhteydenpito-
tapojen kehittymisten ja monipuolistumis-
ten ansiosta nuoret oppivat tuntemaan eri 
kulttuureja ja niihin kuuluvia käytöstapoja il-
man että ovat tietoisia niiden vaikutuksista ja 
vaaroista kokeillessaan niitä. Kulttuureissa on 
sekä hyvää että huonoa ja niitä tulisi tutkia en-
nen niiden omaksumista. Kulttuurit ovat aivan 
kuten sienimetsä, jossa on runsaasti erilaisia 
sieniä, toiset syötäviä ja toiset syömäkelvot-
tomia. Meidän tulisi tunnistaa syömäkelvot-
tomat, myrkylliset sienet ennen kuin tuomme 

ne ruokapöytään. Kulttuurit ja tavat ovat kuin 
mitkä tahansa muut asiat ja aineet: Ne tulisi 
tunnistaa ennen kuin niitä sisäistetään omaan 
kulttuuriin. Samalla tavoin kuin suojelemme 
oman maamme rajoja, tulee meidän myös 
suojella oman kulttuurimme rajoja.

Kaikkivaltias Jumala loi ihmisen kaksitahoi-
sesti; Hän antoi meille ruumiin ja sielun. Näin 
ollen ihmiskunta tarvitsee myös kahdenlaisia 
johtajia: maallisia ja hengellisiä. Nämä kaksi ei-
vät ole toisilleen vastakkaisia vaan välttämät-
tömiä ja toisiaan tukevia elementtejä.

Maallisia johtajia ovat hallitukset ja poliittiset 
johtajat. Heidän tulee tiukasti suojella maan 
ja sen kulttuurien rajoja. Heidän tehtävänään 
on estää haitallisia, vihaa lietsovia ja väkivaltaa 
lisääviä vaikutteita. Huumeet, raa’at elokuvat, 
väkivaltaisuutta lietsova musiikki, synkät lä-
vistykset ja tatuoinnit ja kaikki sellainen, mikä 
tekee ihmisten elämästä arvotonta ja päämää-
rätöntä, täytyy kyetä estämään. Tietenkään 
niitä ei voida vapauden nimissä kieltää, mutta 
niiden mainostaminen sekä niiden omaksu-
miseen kannustaminen ja yllyttäminen tulisi 
estää. Aivan kuten maahantulolle asetetaan 
rajoituksia ja ehtoja, myös sellaisille virtauksil-
le ja ilmiöille, jotka turmelevat nuorison, tulisi 
asettaa rajoitukset, sillä ne eivät edistä va-
pautta vaan tuhoavat ihmiset ja yhteiskunnan. 
Meidän täytyy auttaa nuoria, jotta he erottai-
sivat haitalliset kulttuuri-ilmiöt hyödyllisistä. 

Toinen johtajaryhmä ovat hengelliset johtajat. 
Ensimmäisen ryhmän johtajat hoitavat ruu-
mistamme ja toisen sieluamme. Hengellisten 
johtajien roolia ei tulisi väheksyä, sillä näiden 
tehtävä on erittäin tärkeä, jopa tärkeämpi kuin 
maallisten johtajien, sillä nämä ovat tekemi-
sissä ihmisen sielun kanssa, joka on ikuinen, 
kun taas elomme tässä maailmassa on vain 
hetkellinen.

Tässä kysymys uskontojen mahdollisuuksis-
ta ja haasteista tulee esiin. Luulen, että mei-

Vuoropuhelun
tavoitteet ja haasteet
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dän kaikkien tulee kunni-
oittaa Jumalan uskontoja, 
sillä ne osoittavat tien Ju-
malan luokse. Tärkein Ju-
malan uskontoja yhdistävä 
ja uskontojen lähentymistä 
parhaiten edistävä tekijä on 
Jumalan olemassaolo. Tä-
män vuoksi uskonnollisten 
johtajien tulisi keskittyä ni-
menomaan Jumalaan. Tä-
mä on tärkeä asia.  Jumalan 
olemassaoloa, Jumalan ni-
meä, tulee painottaa, jotta 
nuoret tiedostaisivat Hänet 
ja rakastaisivat Häntä ja näin 
välttyisivät pahoilta teoilta. 
Jumalan olemassaolon hy-
väksyminen antaa ihmisen 
elämälle tarkoituksen. Ku-
vitelkaamme, että Jumala 
on vuoren huipulla ja me 
ihmiset olemme sen juurella. Kun 
huomaamme tämän ja suuntam-
me katseemme Häneen, saamme 
tarkoituksen elämällemme. Ne, jot-
ka alkavat kiivetä vuoren rinnettä 
ylöspäin, saavat päämäärän elä-
mälleen, mutta muut jäävät alas 
laaksoon vaeltamaan päämäärät-
tömästi. 

Tämän yhteisen asian huomioiden 
meidän eri uskontojen johtajien 
täytyy tehdä parhaamme ja kaik-
kemme, jotta auttaisimme ihmisiä, 
etenkin nuoria, palaamaan takai-
sin Jumalan luo. Luulen, että Ju-
malan olemassaolo on suuri mah-
dollisuus, minkä tiedon avulla eri 
uskontokunnat voivat auttaa tätä 
sukupolvea ja sen nuoria, pelas-
taa ne turmelukselta ja edesauttaa 
näiden henkistä hyvinvointia.

Tässä tulee esiin kysymys siitä, mi-
tä eri uskontojen tulee tehdä, jot-
ta ne lähentyisivät toisiaan, ja mitä 
niiden tulee välttää, jotta ne eivät 
asettuisi vastakkain.

Meidän uskonnollisten johtajien ei 
tulisi väheksyä ja halveksia mui-

den uskontojen tapoja, jotta vä-
hentäisimme ihmisten keskinäisiä 
epäluuloja ja vastenmielisyyden il-
maisuja ja jotta lisäisimme rauhan-
omaista rinnakkaiseloa. Eräs uskon-
toja erottava tekijä, josta meidän 
tulisi pysyä kaukana, on uskonto-
jen johtajien välinen keskinäinen 
kilpailu – tapa sanoa ihmisille, että 
vain oma näkemyksemme on oi-
kea ja että muut ovat väärässä. 
Meidän ei tulisi sanoa näin ei-
kä panetella toisiamme.

Hengellisten johtajien tulisi 
esittää hengellinen pääoman-
sa ja näkemyksensä ihmisille 
ja antaa näiden valita itse. Ol-
kaamme kuin kauppiaat, jotka 
asettavat tuotteensa näyteik-
kunaan, ja asiakkaat valitkoon 
itse arvonsa ja tavarat, jotka 
haluavat. Jos toisen kaupassa 
on enemmän asiakkaita kuin 
meillä, ei meidän tulisi vahin-
goittaa sitä kauppaa ja yrittää 
viedä sen kauppiaan asiakkai-
ta vaan miettiä ja oppia me-
nestyneen kauppiaan mene-
telmistä, jotta voisimme lisätä 
omaa asiakaskuntaamme nii-

den joukosta, jotka eivät vielä ole 
kauppaansa valinneet. Miksi näin? 
Siksi että meidän kaikkien hengel-
listen johtajien päämäärä on sama: 
auttaa ihmisiä saamaan yhteys Ju-
malaan.

Suomen ilmastollisista olosuhteis-
ta johtuen ihmiset ovat sulkeu-
tuneempia ja yksinäisyyteen ve-

vuoropuheLu kiinnosti yLeisöä. 

hassan FathoLLahpoor



Salam                9

täytyviä. Tämä on hyvä, jos se ta-
pahtuu kohtuuden rajoissa. Jos 
ihminen on liikaa yksin ja käper-
tyy kuoreensa, hän masentuu ja 
hänen arvomaailmansa tyhjentyy 
ja hän alkaa tuntea vastenmieli-
syyttä muita kohtaan. Hiljaisuus ja 
yksinäisyys ovat kuin rauhoittava 
lääke: Pienenä annoksena se on 
hyödyllinen ihmiselle ja saa ihmi-
sen iloiseksi, mutta yliannosteltu-
na se tuhoaa ihmisen. Uskonnol-
listen johtajien toinen velvollisuus 
on tehdä Jumalan huoneisiin as-
tuminen helpoksi, jotta ihmisten 
keskinäinen yhteisöllisyys, inhimil-
lisyys, ystävyys ja rauha lisääntyisi-
vät. Jotta saisimme aikaan onnis-
tuneen yhteyden nuoriin, ei us-
kontoa saa tehdä vaikeaksi eikä 
vaikeaselkoiseksi vaan tulee osoit-
taa sen tuomaa rauhaa ja lähim-
mäisenrakkautta.

Uskonto auttaa ihmistä, jotta ihmi-
nen saavuttaisi tasapainon ja jotta 
ihmisen elämällä olisi suurempi 
tarkoitus. Uskonnon tarkoitus on 
antaa nuorille toivoa ja rakkautta 
muita kohtaan ja osoittaa, mitä 
elämäntietä näiden tulisi kulkea. 
Uskonto on kuin majakka, joka 
ohjaa ihmistä pelastusta kohden.  
Uskonto auttaa myös vanhuksia, 
jotta nämä eivät pelkäisi kuole-
maa ja luulisi, että kaikki loppuu 
kuolemaan, vaan tietäisivät, että 
kuolemaa seuraa uusi elämä, joka 
on suurempi kuin tämä, jossa nyt 
elämme. Ylösnousemuksen maa-
ilma on palkitsemisen ja Jumalan 
Armon maailma. 

Hengelliset johtajat ovat Jumalan 
silmissä onnistuneet tehtävissään, 
kun he ovat maallisten johtajien 
kanssa yhteistyössä niin, että he 
kirjaavat maalle lakeja, jotka vah-
vistavat perheiden ja ihmisten vä-
lisiä siteitä.

Hassan Fathollahpoor

Hetkessä kuiskeen kuulen,
kynttilän tuoksu
vie kauas tuuleen,
ajatukseni lentää saa
ja valoisuuteni 
siitä ammentaa.

Antaudun Allahin rauhaan
kuulen kaiken
silmäni ummistan,
teen mielikuvitusretken
valon maailmaan,
Hänen maailmaansa
ja tartun hetkeen.

Mona-Faiza Lindell

Tartu Allahin hetkeen

Todellakaan mikään ei ole pa-
hempaa kuin pahuus paitsi sen 
rangaistus ja mikään ei ole pa-
rempaa kuin hyvyys paitsi sen 
palkkio.

Tässä maailmassa kaikki mistä on 
kuullut on parempaa kuin mitä 
näkee, kun taas tuonpuoleisessa 
kaikki mitä näkee on parempaa 
kuin mistä on kuullut.

Imam Ali ibn Abi Taleb (roh)
Nahjul Balaghe

Saarna 112
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Islamilaisten maiden järjes-
tön OIC:n pääsihteeri Ekme-
leddin Ihsanoglu vieraili Suo-
messa lokakuussa.

Vierailunsa aikana pääsihteeri Ih-
sanoglu tapasi Suomen tasaval-
lan presidentti Tarja Halosen, 
eduskunnan puhemies Sauli Nii-
nistön ja ulkoministeri Alexan-
der Stubbin. Lisäksi pääsihteeri 
Ihsanoglu tapasi Suomen islami-

laisten yhteisöjen edustajia. Pää-
sihteeri Ihsanoglu vieraili Suomen 
Islamilainen Neuvosto ry:n tiloissa, 
jossa hänet vastaanotti Neuvoston 

puhemies Ahmadane Moham-
med ja hallituksen jäsenistä Paula 
Bahmanpour, Isra Lehtinen, Sa-
eed Arshe, Muhamed Mursal ja 
Mostafa Kara.
Keskusteluissa käsiteltiin Suomen 
muslimiyhteisön tilannetta ja mah-
dollista yhteistyötä OIC:n kanssa. 
Esille tulivat etenkin uskonnonope-
tus kouluissa, muslimien hautaus-
maatilanne, moskeijoiden toiminta 
sekä islamilaisen yhteisön rakenne 
ja yhteiskunnallinen asema.

OIC (The Organization of the Isla-
mic Conference) on maailman toi-
seksi suurin hallitusten välinen orga-
nisaatio heti Yhdistyneiden Kansa-
kuntien jälkeen 
perustettiin v. 1969 Al-Aqsa moskei-

•

•

jan tuhopolttoyrityksen jälkeen
jäseninä 57 valtiota
valvoo ja puolustaa islamilaisten 
maiden ja kansojen etuja maailman-
politiikassa ja muussa kansainvälises-
sä toiminnassa

•
•

OIC:n pääsihteeri 
vieraili Suomessa

turkkiLainen 
proFessori ek-
meLeddin ih-
sanogLu toimii 
toista kautta 
oiC:n pääsih-
teerinä.

oiC:n vaLtuuskunta vieraiLi sine:n ti-
Loissa heLsingissä.
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Kuinka usein ihminen sanoo-
kaan tylsistyneenä ”Minul-
la ei ole mitään elämää...” ja 
muut sanovat hänelle kylläs-
tyttyään kuuntelemaan vali-
tusta ”Hanki elämä!”.

Olemmeko me näin kiittämättö-
miä siitä tosiasiasta, että meillä 
kaikilla on elämä, vaikkei se aina 
ole sellaista, mitä haluaisimme sen 
olevan?

Allah sanoo Koraanissa:
”Kuinka te ette usko Jumalaan, 
vaikka Hän herätti teidät eloon, 
kun teitä ei vielä ollut? Sitten Hän 
antaa teidän kuolla ja herättää taas 
eloon, ja viimein teidän on palat-
tava Hänen luokseen.” (Pyhä Ko-
raani 2:28)

Maailman
rakastaminen

Jokainen ihmi-
nen tavoitte-
lee tässä elä-
mässä erilai-
sia asioita, 
joiden hän 
uskoo te-
kevän elä-
mästään 
nautinnol-
lisemman. 
Näitä asioi-
ta tavoitelles-
samme unoh-
damme nauttia 
ja olla kiitollisia ole-
massa olevista siuna-
uksista vaatiessamme li-
sää. Tavoittelemistamme – 

mutta puuttuvista – siunauksista 
tulee ajatuksissamme sama asia 
kuin elämä itse. Jos meiltä puuttuu 
jokin himoitsemamme asia, alam-
me sanoa: ”Minulla ei ole mitään 
elämää”.

Pitääkö meidän nähdä ja kokea 
elämässämme todellinen kuole-
ma ja siunausten menetys ennen 
kuin myönnämme sen, että meil-
lä on tai on ollut sittenkin Allahin 
antama elämä ja paljon syytä olla 
kiitollisia?

Allah sanoo Koraanissa:
”Hän on antanut teille kaiken, mitä 
te pyysitte, ja jos koettaisitte laskea 
Jumalan armoteot, ette siihen pys-
tyisi. Onpa ihminen väärä ja kiittä-
mätön.” (Pyhä Koraani 14:34)

Meidän ei pidä unohtaa sitä, että 
jonain päivänä menetämme oi-
keasti tämän maallisen elämämme 
ja kaikki siinä tavoittelemamme ja 
saavuttamamme maalliset asiat ja 
siirrymme täältä tuonpuoleiseen, 
jossa Allahin niin tahtoessa saam-
me jotain paljon parempaa kuin 
tässä maailmassa.

Minkä Herranne armotyön
siis väitätte valheeksi?

”Armollinen opetti Koraanin, loi ih-
misen ja opetti hänet puhumaan 
selkeästi. Kuu ja aurinko kulkevat 
radallaan, ja tähdet ja puut kumar-
tavat Häntä. Hän korotti taivaan 
ja asetti vaa’an, jotta te ette teki-
si vääryyttä punnitessanne: Pun-
nitkaa oikeudenmukaisesti, älkää 
väärentäkö punnuksia. Maan Hän 
asetti ihmisiä varten; siellä on he-
delmiä ja palmuja kukintoineen, 
jyviä korsissaan ja yrttejä. Minkä 

herranne armotöistä te siis kiis-
tätte?” (Pyhä Koraani 55:1–13).

Aqa Mahdi Puyan Koraa-
nin selityksessä on sa-
nottu, että aina kun ih-
minen toistaa yllä vii-
meksi mainitun jakeen, 
hänen täytyy sanoa: 
”En mitään Sinun siu-
nauksistasi, oi Herra, 
minä uskon.”

Jenni Issukka
Koraanin käännökset:

Jaakko Hämeen-Anttila

Allahin armotöiden
tunnustaminen
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”S
itten Hän nou-
si taivaaseen, 
joka oli vielä 
pelkkää savua, 
ja sanoi sille ja 
maalle: Tulkaa 
esiin tahtoen 

tai tahtomattanne ja ne vastasivat: 
Me tulemme totellen. Hän järjesti ne 
seitsemäksi taivaaksi kahdessa päi-
vässä ja antoi jokaiselle tehtävänsä.” 
(Koraani 41:11–12)

On ihmeellistä, että maapallo kier-
tää akselinsa ympäri kerran vuo-
rokaudessa 160 kilometrin tunti-
nopeudella. Oletetaan, että tunti-
nopeus olisikin tuhat mailia. Silloin 
päivän ja yön pituus olisi kymmen-
kertainen tämän hetkiseen verrat-
tuna. Päivisin kuuma aurinko polt-
taisi kaiken elävän ja pitkän yön 
kylmyys tuhoaisi kukoistuksen.

Auringon pinnalla lämpötila on 
noin 6600 Celsius-astetta, mutta 
me sijaitsemme maailmankaikke-
udessa juuri oikealla etäisyydel-
lä auringosta. Saamamme läm-
mönmäärä on pysyvä, eikä se ole 
muuttunut viimeisen miljoonan 
vuoden aikana, mikä on tehnyt ih-
miselon mahdolliseksi maapallolla. 
Jos maan keskilämpötila muuttui-
si vaikkapa vain 10 astetta, kaikki 
kasvisto tuhoutuisi ja ihmiset joko 
paahtuisivat äärimmäisessä kuu-
muudessa tai jäätyisivät mahdot-
toman alhaisen lämpötilan takia.

Aurinko kiertää itsensä ympäri 29 
kilometrin sekuntinopeudella. Jos 
nopeus puolittuisi, emme enää 
eläisi täällä. Maapallon akselin kul-
ma on 23 astetta. Tämä kaltevuus 
luo maapallolle vuodenajat. Jos 
juuri tätä kulmaa ei olisi olemassa, 

eläisi sekä pohjois- että etelänapa 
ikuisessa hämäryydessä. Meren su-
mu siirtyisi jatkuvasti pohjoisesta 
etelään luoden jääpeitteisen man-
tereen ja maat napa-alueelta päi-
väntasaajalle olisivat kovin karuja.

Jos maapallon ja kuun välinen etäi-
syys olisi nykyistä lyhyempi, peit-
tyisivät maan kaikki tasangot ja au-
tiomaat vedellä kahdesti päivässä 
ja veden voima olisi niin mahtava, 
että se huuhtoisi mukanaan kaikki 
vuoret, eivätkä maapallon maan-
osat voisi pelastua tulvavedeltä. 
Tällöin syntyisi kauhistuttavia tor-
nadoja ja taifuuneja ympäri maa-
ilman. Vesi lainehtisi mailin, puo-
lentoista syvyisenä maan pinnalla, 
eikä mikään elämä olisi enää mah-
dollista.

”Me emme ole huvin vuoksi luoneet 
taivasta ja maata ja kaikkea, mitä 
niiden välissä on. Me loimme ne to-
tuuden tähden..” (Koraani 44: 38–
39)

Miten elämä voisikaan olla synty-
nyt sattumanvaraisesti, ilman min-
käänlaista luojaa? Olisiko mahdol-
lista, että näin tarkkaa suunnitel-
maa jäljittelevä maapallo olisi syn-
tynyt atomien törmäyksessä? Kii-
tos Allahille, Hän on armollinen ja 
antelias antaessaan meille meidän 
maapallomme ja mahdollisuuden 
elämään. Siksi meidän jokaisen tu-
lisi kunnioittaa Allahin lahjaa ja toi-
mia niin, että emme pilaisi ainut-
kertaista maailmaamme. Meidän 
tulisi kiittää Allahia sekä sanoin et-
tä teoin joka ikinen päivä, joka iki-
nen hetki.

Laura Al-Hello

Koraanin kään-
nökset:
Jaakko Hämeen-Anttila

Elämän ihmeet
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Oliivipuu
Öljypuu eli oliivipuu
mainitaan Koraanissa 6 kertaa.

Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
Kautta viikunapuun ja öljypuun,
kautta Siinain vuoren
ja tämän turvallisen paikan!
 Viikunapuun suura (1-3) 
 (Jussi Aron käännös)

O liivi on öljypuukasveihin kuuluva 
omenapuun näköinen lehtipuu. 
Oliivipuun hedelmät, oliivit, ovat 
luumarjoja, jotka ovat raakoina vi-
hertäviä ja kypsinä yleensä sinisen-
mustia. Oliivien hedelmämalto on 
hyvin rasvainen sisältäen 40–60 % 
oliiviöljyä. Tutkimukset ovat osoit-
taneet oliiveilla ja oliiviöljyllä ole-
van terveydelle edullisia vaikutuksia. 

Myös puun lehtiä käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin. Olii-
vipuuta esiintyy alkuperäisenä Välimeren itäpuolisilla alueil-
la Libanonissa ja Syyriassa, Vähän-Aasian rannikkoalueilla se-
kä Kaspianmeren etelärannikolla. Sitä käytetään ravinnoksi 
ja oliiviöljyn valmistukseen.

Oliivipuu mainitaan useita kertoja myös Raamatussa. Sen 
mukaan korppi toi Nooan arkkiin oliivipuun lehden, joka 
osoitti, että vedenpaisumus oli ohi.

Rauhan symbolina oliivipuun oksa esiintyy YK:n lipussa 
maailmankartan ympärillä.
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S
uomen tilanne, jossa 
lapsillamme on oikeus 
islamin opetukseen, 
on eurooppalaisit-
tainkin ainutlaatuinen. 
Tässä artikkelisarjassa 
on tarkoituksena pu-

reutua islamin opetukseen liitty-
viin kysymyksiin ja antaa islamin 
opettajille ajantasaista tietoa opet-
tajien täydennyskoulutuksesta se-

kä kasvatustieteellistä näkemystä 
oppituntien rakentamiseen ja ar-
vioinnin tekemiseen.

Islamin opetuksen taso on paljolti 
riippuvainen opettajien ammatti-
taidosta ja pätevyydestä, käytettä-
vistä oppimateriaaleista sekä oppi-
lasryhmien koosta ja koostumuk-
sesta. Uudistetun lainsäädännön 
myötä uskonnonopettajien ei tar-
vitse itse harjoittaa opettamaansa 
uskontoa ja toisaalta hänen oma 
vakaumuksensa ei tule näkyä ope-
tuksessa. Teoriassa kuka tahansa, 
joka on suorittanut lain määrit-
telemän pätevyyden, voi toimia 
islamin opettajana. Tämä lisää 
yhteisömme sisällä tarvetta poh-
tia lastemme islamin opetukseen 
liittyviä kysymyksiä ja erityisesti 
opettajakysymystä. Juttusarjassa 
keskitymme lähinnä peruskoulus-
sa annettavaan opetukseen. Artik-
kelien tarkoituksena on helpottaa 
opettajien oppituntien suunnitte-
lua antamalla kasvatustieteellistä 
näkemystä aiheesta sekä kerto-
malla, miten opettaja voi hankkia 
itselleen ammattipätevyyden Suo-
messa. Opettajan kelpoisuus lisää 
islamin opettajan ammattitaitoa, 
kohottaa oppituntien laatua ja pa-
rantaa sitä kautta opettajan omaa-
kin työhyvinvointia.

Suomessa aineenopettajan kelpoi-
suus on määritelty opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sissa 986/98. Käytännössä tämä 
säädös tarkoittaa, että aineen-
opettajalla tulee olla ylempi kor-
keakoulututkinto, johon sisältyy 
vähintään 60 opintopisteen (op) 

laajuiset opetettavan 
aineen opinnot sekä 
60 op pedagogiset 
opinnot. Aineenhallin-
nalliset ja pedagogiset 
opinnot voi suorittaa 
myös tutkinnon ulko-
puolella, mutta tällöin 
pitää olla ylempi kor-
keakoulututkinto suo-
ritettuna muuten.

Aineen- 
hallinnallinen
pätevyys

Islamin opettajalla on 
Suomessa useita mah-
dollisuuksia suorittaa 
täydentäviä opintoja, 
jos virallinen pätevyys 
puuttuu. Opettaja, jol-
la on ylempi korkea-
koulututkinto, voi ha-
keutua yliopistolle eril-
lisenä opiskelijana täy-
dentämään aineenhal-
linnallisia opintoja isla-
min osalta. Helsingin 
yliopiston uskontotie-
teen laitos on tarjon-
nut kursseja pienryhmäisten us-
kontojen opettajille 60 op opin-
tokokonaisuutta varten syksystä 
2007 alkaen. Opintokokonaisuus 
antaa islamin aineenhallinnallisen 
pätevyyden. Haku opintoihin ta-
pahtuu maaliskuussa. Helsingin 
yliopistossa kirjoilla olevat voivat 
suorittaa islamin perusopinnot 
(25 op) ilman erillistä hakemusta. 
Aineopintoihin haku on keväällä 
samaan aikaan kuin erillisillä opis-
kelijoillakin.

Päteväksi islamin 
aineenopettajaksi 

Monissa kodeissa 
puhutaan islamin 
opetuksen laadus-
ta. Samasta aiheesta 
keskustellaan myös 
viranomaistaholla se-
kä islamilaisissa yhdis-
tyksissä ja yhdyskun-
nissa.

gresa (vas) ja jehona saavat oman 
uskonnon opetusta vesaLan yLä-
asteeLLa.
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Pedagoginen
pätevyys

Jos aineenhallinnallinen kokonai-
suus on jo hallussa, Helsingin yli-
opiston soveltavan kasvatustie-
teen laitokselle voi hakeutua saa-
dakseen pedagogisen pätevyy-
den pienryhmäisten uskontojen 
osalta. Tätäkin kokonaisuutta on 
voinut opiskella syksystä 2007 al-
kaen. Hakumenettelystä on ilmoi-

tuksia alkukevääs-
tä. Koulutukseen 
pääsyyn vaaditaan 
ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja tarpeelli-
nen 60 op laajuinen 
opintomäärä osoit-
tamaan islamin ai-
neenhallintaa.

Ylempää
korkeakoulu- 
tutkintoa
kohden

Jos ylempi korkea-
koulututkinto on 
suorittamatta, on 
sen suorittamiseen 
useita mahdolli-
suuksia. Yliopistoissa 
ja ammattikorkea-
kouluissa on joitakin 
erillisiä maisteri-oh-
jelmia, joissa alem-
paa korkeakoulutut-
kintoa voi täydentää. 
Jos taustalla ei ole 
mitään perustutkin-
toa, haku yliopistoi-

hin tapahtuu keväisin. Yliopistoi-
hin on mahdollista hakeutua myös 
avoimen yliopiston kautta. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että avoi-
men yliopiston opiskelija suorittaa 
60 op haluamassaan pääaineessa 
joko 3/5 tai 4/5 arvosanalla, jonka 
jälkeen hän voi jättää hakemuksen 
varsinaiseksi opiskelijaksi.

35 opintoviikkoa vastaa uusissa 
opintolaajuuksissa 60 opintopis-
tettä. 

Suaad
Onniselkä 
Matematiikan 
ja fysiikan
lehtori

hodo osaL-
Listuu kou-
Lun tar-
joamaan 
isLamin ope-
tukseen iLo-
mieLin.

Aineenopettajan
kelpoisuus

Aineenopetusta on kelpoinen an-
tamaan henkilö, joka:

1) on suorittanut ylemmän korkea-
koulututkinnon;
2) on suorittanut vähintään 35 
opintoviikon laajuiset aineenopet-
tajan koulutukseen kuuluvat ope-
tettavan aineen opinnot opetet-
tavissa aineissa tai yliopiston an-
taman todistuksen mukaan niitä 
vastaavat opinnot; sekä 3) on suo-
rittanut vähintään 35 opintoviikon 
laajuiset opettajan pedagogiset 
opinnot.

Aineenopetusta on 1 momentin 
estämättä kelpoinen antamaan 
henkilö, jolle opetushallitus on 
antanut kelpoisuustodistuksen 
Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai 
Tanskassa saadun opettajankou-
lutuksen perusteella.

Henkilölle, joka Islannissa, Norjas-
sa, Ruotsissa tai Tanskassa saaman-
sa vähintään kolmivuotisen opet-
tajankoulutuksen perusteella on 
kelpoinen asianomaisessa maassa 
taito- ja taideaineiden opettajaksi 
tai joka vähintään neljävuotisen 
opettajankoulutuksen perusteel-
la on kelpoinen muuksi opetta-
jaksi, opetushallitus voi antaa kel-
poisuustodistuksen vastaavaan 
perusopetusta antavan opettajan 
tehtävään. Opetushallitus voi tar-
vittaessa määrätä lisäopintojen 
suorittamisesta.
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T
uomiopäivä on siis 
mainittu myös Raama-
tussa sekä Uudessa et-
tä Vanhassa testamen-
tissa. Koraanissa tuo-
miopäivää on selitetty 
laajemmin kuin muissa 

kirjoissa; Koraanissa on mainintoja 
tuomiopäivästä useissa eri jakeis-
sa. Koraanissa tuomiopäivälle on 
annettu monta nimeä, kuten ta-
paamispäivä, rankaisemispäivä, vii-
meinen päivä, ylösnousemuspäivä 
jne. Nämä kaikki nimet viittaavat 
siihen, mitä tapaamispäivänä tulee 
tapahtumaan. Tämän perusteella 
olla uskomatta tuomiopäivään on 
tulosta tuottamatonta uskoa. Kos-
ka usko tuomiopäivään on erittäin 
tärkeä asia islamissa, sitä pidetään 
yhtenä uskon peruspilareista.

Miksi tuomiopäivä
on välttämätön? 

Islamin oppineet ovat löytäneet 
monia todisteita siitä, miksi tapaa-
mispäivä on välttämätön. He ovat 
myös löytäneet todisteita kuole-
man jälkeisestä elämästä, tietoläh-
teenään Koraani. Allah on abso-
luuttinen oikeudenmukaisuus, Hä-

nen tekonsa ovat oikeudenmukai-
sia, Hän on kaiken vääryyden ylä-
puolella ja Hän on luonut ihmisen 
olemattomasta. Jos Hän olisi luo-
nut ihmisen ikuisesti eläväksi, Allah 
olisi luonut ihmisen huvikseen. Ko-
raanissa sanotaan: ”Luulisitteko, että 
olemme luoneet teitä huvin vuoksi ja 
ettette tule meille takaisin.”

Allahin oikeudenmukaisuus ei hy-
väksy sitä, että oikein ja väärin te-
keviä kohdeltaisiin samalla tavalla. 
Lisäksi maanpäällisessä elämässä 
rankaisemisen ja palkitsemisen 
tulee olla täysin oikeudenmukais-
ta, koska molempien päämäärät 
ovat toistensa varassa, eikä näi-
tä päämääriä voi purkaa. Toisaalta 
palkitsemiselle tai rankaisemiselle 
ei löydy sopivaa vastinetta maan-
päällisessä elämässä: Jotkut ovat 
esimerkiksi uhranneet itsensä oi-
keudenmukaisuuden puolesta ja 
sen takia palkitseminen olisi mitä-
tön, jos tällainen henkilö palkittai-
siin maanpäällisen elämän kritee-
rien mukaisesti. Löytyy myös niitä, 
jotka ovat uhranneet muita usko-
vaisia väärin perustein. Heidän ran-
kaisemisensa maanpäällä ei vastaa 
heidän tekojensa suuruutta. Sen 

Tuomiopäivä
Kaikki kirjan uskonnot ovat samaa miel-
tä uskosta tuomiopäivään. Profeetat ovat 
puhuneet tuomiopäivästä, vaikka heidän 
ensimmäinen ja tärkein opetus onkin ollut 
usko Jumalan ykseyteen. He puhuivat ih-
misille Jumalan kohtaamisesta, kuoleman 
jälkeisestä maailmasta ja nostivat tuomio-
päivän yhdeksi uskon suurimmista ja tär-
keimmistä aiheista.
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takia on oltava toinen maailma, 
jossa palkitseminen, rankaisemi-
nen ja absoluuttinen oikeuden-
mukaisuus toteutuvat. Koraanissa 
sanotaan: ”Hänen luokseen (Allah) 
kaikki te palaatte, tämä on Allahin 

lupaus. Hän on aloittanut teidän 
luomisestanne, kuoleman jälkeen 
Hän luo teidät uudelleen, palkitak-
seen heidät jotka uskoivat ja tekivät 
hyvää.” (10:4)

Ihminen on luotu 
alun perin erittäin 
pienestä atomista; 
sitten ihminen tu-
li täydellisemmäksi 
ruumiillisesti kunnes 
hän pääsi vaihee-
seen, jossa häneen 
puhallettiin henki. 
Koraani on kuvaillut 
Allahia parhaaksi Luo-
jaksi, koska Hän on 
luonut kaiken täydel-
lisesti. Kuoleman joh-
dosta ihminen siirtyy 
maallisesta elämästä 
toiseen maailmaan ja 
tässä siirtymisessä ih-
minen tulee vielä täy-
dellisemmäksi.

Siihen aikaan kun Ko-
raani laskeutui Pro-
feetta Mohamme-
dille (roh), epäilivät 
jotkut tuomiopäivän 
oikeellisuutta. Näille 
epäilijöille Koraani on 
antanut useita vasta-
uksia. Koraani esimer-
kiksi kuvailee Allahin 
voimia absoluuttisik-
si voimiksi; Hän tekee 
mitä tahtoo: ”Allahille 
te palaatte takaisin ja 
Hän pystyy tekemään 
kaiken.” (11:4). Toisaal-
ta Koraani kuvailee 
myös sitä, kuinka Al-
lah on luonut ihmi-
sen olemattomas-
ta, pystyy luomaan 
ihmisen uudestaan 
kuoleman jälkeen ja 
palauttamaan ihmi-
sen hengen takaisin. 
Ne, jotka eivät usko, 

sanovat: ”Kuka palauttaa meidät?” 
Koraani vastaa: ”Se joka on teidät 
ensimmäiseksi luonut.” (17:51).

Ihmisen uudelleen herääminen 
tuomiopäivänä vastaa maanpääl-
lä tapahtuvaa luonnonilmiötä, jos-
sa keväällä elämä palaa luontoon. 
Näin päättelemme, että samalla 
tavalla kuin luonto herää, herää 
myös ihminen: ”...Näet, että maa 
on kuolleena ja jos laskemme sii-
hen vettä, maanpinta värähtelee ja 
kasvattaa kaikista parit. Koska Al-
lah on oikeudenmukaisuus, Hän he-
rättää kuolleet eloon ja Hän pystyy 
kaikkeen. Tunti (tuomiopäivä) on 
epäilemättä tulossa ja Allah nostaa 
kaikki haudasta.” (22:5-7) Kysymyk-
seen siitä, kuka herättää kuolleet 
jo hauraiksi muuttuneet luut, mi-
ten luut kerätään sen jälkeen kun 
ne ovat maatuneet ja kuka tekee 
kaikista maatuneista luista varta-
lon, joka vastaa ennen kuolemaa 
ollutta vartaloa, Koraani vastaa: ”Al-
lah tekee ja Hän on tietäväisin luoja.” 
(36:79).

Tapaamispäivänä ruumiit ja hen-
get yhtyvät kuulemaan tuomion-
sa.

Koraanin jakeet ja perimätieto (ha-
dith) kertovat, että tapaamispäivä-
nä sekä ruumis että henki yhtyvät 
kuulemaan tuomionsa, sillä henki, 
jota rangaistaan tai palkitaan, ei 
voi tuntea kipua tai onnellisuut-
ta ilman tuntoaistia ja tuntoaistit 
eivät toimi ilman kontrolliaan eli 
henkeä.

Haider Al-Hello
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”V
oimme ra-
kentaa rau-
hankulttuu-
ria”, totesi 
Aleksandri-
an kirjaston 
johtaja Is-

mail Serageldin Lähi-Idän uskon-
tojen johtajille ja dialogitoimijoille 
heinäkuun puolivälissä. Juutalaiset, 
kristityt ja muslimit olivat kokoon-
tuneina Egyptiin kolmanteen ns. 
Aleksandrian pyöreään pöytään. 
Kokoontumisen järjestivät Reli-

gions for Peace -järjestö ja Helsin-
ki-prosessi.

Keskusteluiden tuloksena syntyi 
uskontojenvälistä vuoropuhelua 
ja yhteistoimintaa edistävä Lähi-
Idän ja Pohjois-Afrikan uskonnol-
linen neuvosto. Sen toiminta-alu-
eeseen kuuluu noin 20 valtiota. 
Perustamiskokouksen nähtiin tu-
levan oikeaan aikaan.
 
”Nyt kysytään, mitä nykyinen us-
kontojen välinen vuoropuhelu on 

saanut aikaan. On itsekritiikin aika. 
Dialogi on ollut liian elitististä”, sa-
noo Aly Elsamman, Egyptin isla-
milaisten asiain korkeimman neu-
voston presidentti. Hän jatkaa, että 
alueella on jo uskontojen välistä 
toimintaa, mutta se ei ole ollut riit-
tävän systemaattista.
 
”Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 
mennä eteenpäin uskontojen vä-
lisessä yhteistyössä”, korostaa Eli-
as El-Halabi, edustaja Lähi-Idän 
kirkkojen neuvostosta Libanonista. 

Aleksandriassa rakennettiin 
rauhankulttuuria

uskontojen väLinen vuoropuheLu otti askeLeen eteenpäin kun Lähi-idän ja pohjois-aFrikan uskonnoLLinen neuvosto perustettiin.
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Hänen mielestään uskontojen dia-
logiyhteistyö on ongelmallisessa 
tilanteessa ja se tarvitsee jäsenty-
mistä. Uskontodialogilta on alettu 
odottaa tuloksia, mutta sitä ovat 
toteuttaneet vain harvat.

Jerusalemin latinalaisen patriar-
kaatin patriarkka Michel Sabbah 
näkeekin, että dialogin on oltava 
jokaisen todellisuutta. ”Ihmisiä tu-
lee kasvattaa dialogiin. Opetus on 
se, joka muuttaa maailmaa. Neu-
vosto ei kykene niin vain muutta-
maan opetussuunnitelmia, mutta 
se voi vaikuttaa siihen, että tuleva 
sukupolvi voi tehdä sen. Neuvos-
to voi vaikuttaa asenneilmapiiriin. 
Nykyisessä uskonnonopetuksessa 
toinen nähdään negatiivisesti tie-
tämättömänä ja väärässäolevana, 
kun hänet pitäisi ottaa siskona tai 
veljenä”, patriarkka Sabbah jatkaa.
Neuvosto rakentaa kumppanuut-
ta

Uudessa neuvostossa ei ole vain 
uskontojen johtajia, vaan mukaan 
on kutsuttu alueen eri toimijoita. 
Jordanialainen kokousedustaja, ka-
tolilainen pastori Nabil Haddad 
pitää neuvoston kumppanuus-
ajatuksesta. ”Neuvosto on ryhmä, 
joka haluaa tuoda kaikki uskon-
nolliset yhteisöt kumppanuuteen. 
Ihmiset tarvitsevat toinen toisiaan 
oppiakseen toistensa kokemuksis-
ta. Kohtaamisessa löydetään yhdis-
täviä tekijöitä, joiden myötä syntyy 
yhteyttä”, hän sanoo.

Vaikka Lähi-Idässä on paljon erilais-
ta uskontodialogista toimintaa, uu-
della neuvostolla on oma paikkan-
sa. Se on yhteydessä maailmanlaa-
juiseen Religions for Peace- järjes-
töön, jolla on noin 70 paikallista ja 
alueellista neuvostoa eri puolilla 
maailmaa. Järjestöllä on 38-vuoti-
nen historia uskontojen välisessä 
rauhantyössä.

”Neuvoston perustamisessa on 

tarvittu neuvotteluja, jotka raken-
tavat luottamusta ja sitoutumista 
yhteistyöhön. Kolmas osapuoli on 
keskusteluissa tärkeä”, kertoo pää-
rabbi David Rosen Jerusalemista 
viitaten Religions for Peace- jär-
jestön ja Helsinki-prosessin rooliin 
järjestelyissä.

Dialogin rinnalla
on diapraksis

”Ihmiset eivät vain kokoonnu yh-
teen puhumaan. Kohtaaminen ky-
syy sitä, että ihminen on halukas 
muuttumaan, että hän on valmis 
asennoitumaan uudella tavalla. Se, 
että ihminen onnistuu jakamaan 
omia mielipiteitään tai että hän 
oppii tietämään mitä muut ihmi-
set ajattelevat, ei ole dialogia. Se 
on vain tutustumista toisiin. Dia-
logi menee pidemmälle ja on po-
sitiivisempi askel”, muistuttaa Elias 
El-Halabi.

Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan us-
konnollinen neuvosto etsii yhtei-
siä konkreettisia haasteita, joiden 
eteen tehdä työtä. Se pyrkii lisää-
mään uskonnollisten yhteisöjen 
moraalisia ja sosiaalisia voimava-
roja, jotta sovinnon tekeminen 
alueella olisi tehokasta. Palestii-
nalainen muslimijohtaja Sheikh 
Tayser Rajab Al Tamimi muis-
tuttaa, että työ rauhan eteen on 
aina myös työtä oikeudenmukai-
suuden eteen. ”Kun on sata pro-
senttia rauhaa, on myös sata pro-
senttia oikeudenmukaisuutta”, li-
sää päärabbi David Rosen.

Heidi Rautionmaa
Kirjoittaja on toimittaja ja

luterilainen teologi

Tilaa
Salam-lehti!Resalat IslamilainenYhdyskunta
Tiedotus/Salam lehtiYliskyläntie 3
00840 Helsinki 
Tilauksen voit tehdä myös sähköpostitse 
salam@resalat.fi

Salam
on Resalat Islamilaisen Yhdys-
kunnan julkaisema suomen-
kielinen lehti,  joka kertoo is-
lamista ja muslimeista täällä 
Suomessa.

SALAM pyrkii rakentamaan sil-
toja sekä poistamaan ennakko-
luuloja ja väärinkäsityksiä. Leh-
den tarkoitus on avartaa näkö-
kulmia islamilaiseen ajattelu-
tapaan ja edistää ymmärrystä 
antamalla inhimilliset kasvot 
islamilaisesta yhteisöstämme ja 
elämäntavastamme. 

SALAM ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Voitte tilata sen lä-
hettämällä meille yhteystieton-
ne ja maksamalla yhdyskun-
tamme tilille 12€/vuosi.
(Handelsbanken 13130-
1165141).
 
Innostavia lukuhetkiä!

Resalat Islamilainen Yhdyskunta
Tiedotus
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P
rofetius ja Pyhä maa 
ovat aina kuulu-
neet yhteen. Pyhäk-
si maaksi – alueek-
si, jossa profeettojen 
isä Aabraham (rh) ja 
hänen jälkeläisensä 

ovat eläneet – katsotaan Arabi-
an niemimaa ja sen pohjoispuoli 
Damaskokseen asti.  Uskovaisten 
sydämet suuntautuvat Pyhään 
maahan, jonka osasta on tullut yk-
seyden ja oikeudenmukaisuuden 
symboli, ja he keskittyvät Mek-
kaan ja Jerusalemiin. Islamin mu-
kaan Mekka on se paikka, jossa Al-
lah on antanut Aatamille anteeksi, 
ja se on myös paikka, jossa kaikki 
profeetat ovat käyneet lähesty-
äkseen Allahia ja puhdistaakseen 
sielunsa.

Profeetta Aabraham sai käskyn Al-
lahilta rakentaa Kaaban Allahin ta-
loksi. Tooran viittaukset vahvistavat 
Aabrahamin matkan Hijazin maa-
han, jossa Mekka sijaitsee. Toorassa 
sanotaan seuraavasti: ”Hän sanoi: 
Herra tuli Siinailta, Seiristä, Hän loisti 
kirkkaana kuin aurinko, Hän ilmestyi 
Paranin vuorelta ja saapui Meribat-
Kadesiin.” (Mooseksen 5. kirja 33:2). 
Seiri tai Seirin maa on vuoristo-
alue, joka alkaa Kuolleen meren 
Aravan-laakson (Jordaniassa) itäi-
seltä puolelta ja päättyy Akaban-
lahteen. Tästä selviää, että Abra-
hamin matka kävi Jerusalemista 
etelään, kuten Vanhassa testamen-
tissa mainitaan. Nämä asiat esiin-

tyvät uudelleen Habakukin kirjas-
sa, jos asiaa halutaan tutkia hyvin 
tarkkaan. Aabraham matkusti koko 
pitkän matkan Jerusalemista, jos-
sa hänen vaimonsa Saara oleskeli, 
Hijaziin, jossa hänen toinen vai-
monsa Hagar ja poikansa Ismael 
asuivat. Profeetta Aabraham (rh) 
ei asunut Hijazissa pysyvästi, vaan 
hän kävi siellä vuoden eri aikoina, 
jolloin hän teki aabrahamilaiset py-
hiinvaellukset. Siten hän varmis-
ti uskonnon leviämisen Hijazissa 
oleskelevien Arabian niemimaan 
heimojen keskuuteen. Ismael puo-
lestaan teki pyhiinvaelluksen joka 
vuosi, koska hän asui Hijazin alu-
eella. Vahvin maininta pyhiinvael-
lusta koskien ilmenee juutalaisten 
Jesaja-profeetan kautta 700 vuot-
ta ennen Jeesuksen syntymää 
(Jesajan kirja 42:10-13)3: ”Laulakaa 
Herralle uusi virsi, maan ääristä al-
kaen laulakaa Hänen ylistystään, te 
merenkulkijat ja itse meri, kaikki mi-
tä siinä on, saaret ja rannikot, kaikki 
niiden asukkaat! Antakoot äänensä 
kuulua aavikko ja sen kaupungit ja 
leirit, joissa Kedarin1 heimo asuu! Rie-
muitkoot Selan2 rinteiden asukkaat, 
vuorten laelta he huutakoot iloaan! 
Antakoot he Herralle kunnian, ker-
tokoot hänen ylistystään kaukaisille 
rannoille! Herra lähtee liikkeelle sotu-
rin tavoin. Kuin taistelija Hän kiihdyt-
tää vimmaansa, huutaa ja karjuu 
sotahuutoa ja uhkaa vihollisiaan.”

Täten voidaan sanoa, että epäile-
mättä kaikki profeetat ovat tuo-

neet saman uskonnon lain ja et-
tä uskonnot täydensivät toisiaan. 
Profeetta Mooses (rh) elvytti Ab-
rahamin uskonnon käyttämällä 
sauvaa, jolloin hän sai Faraon tai-
kurit luopumaan taioistaan. Viimei-
senä profeettana uskonasiat tuli-
vat Profeetta Mohammadin (roh) 
hoidettavaksi, joten islam on tul-
lut viimeisenä uskontona. Pyhiin-
vaellus, hajj, on rituaali, joka on 
yhteinen kaikissa uskonnoissa; sen 
avulla pyritään puhdistamaan sielu 
ja lähestymään Jumalaa. Jokaisel-
la uskonnolla, sekä juutalaisuudel-
la, kristinuskolla että islamilla, on 
vuotuinen pyhiinvaellus, vaikka-
kin pyhiinvaelluksen aika ja paikka 
vaihtelevat keskenään. Aivan kuin 
Jumala haluaisi sanoa kaikille ihmi-
sille: pyhiinvaeltakaa minun luona-

Hajj,
matka Allahin luo

vuotuinen pyhiinvaeLLus, hajj, kerää miLjoonia musLimeja mekkaan.
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ni ja puhdistautukaa synneistä, joi-
ta olette kuluneen vuoden aikana 
tehneet, ja yhtykää hyvyydessä ja 
uskovaisuudessa samaan Juma-
laan, joka on teidät kaikki luonut.
Hajj on islamissa pakollinen vain, 
jos siihen on mahdollisuus. Koraa-
nissa sanotaan: ”Siellä on ilmeisiä 
tunnusmerkkejä: Aabrahamin ru-
kouspaikka ja se, joka astuu sinne, 
on varmassa turvassa. Pyhiinvaellus 
tähän huoneeseen on ihmisten vel-
vollisuus Jumalaa kohtaan, jokaisen 
velvollisuus, ken suinkin voi matkan 
tehdä” (3:97). Pyhiinvaelluksessa 
kaikki resitoivat tasa-arvoisesti ja 
yksimielisesti samoja lauseita, jot-
ka ennustettiin Jesajan kirjassa3. 
Viisaat ja älykkäät filosofit kutsu-
vat meitä olemaan yhtenä ja jät-
tämään kaikki kiistat, jotta saavu-

tetaan yhteisen pyhän lähde. Ko-
raanissa sanotaan: ”Ihmisten muo-
dostaessa yhden ainoan uskonnol-
lisen yhdyskunnan Jumala lähetti 
profeettoja ilosanoman tuojiksi ja 
varoittajiksi ja ilmoitti heidän kaut-
taan Pyhän Kirjan, jonka totuus ky-
keni ratkaisemaan kaiken, mistä ih-
miset kiistelivät. Ja juuri ne, joille Kirja 
annettiin, riitelivät siitä keskinäisen 
vihansa vuoksi.”

Kedar1 on yksi Ismaelin kahdesta-
toista lapsesta, jotka asuivat Arabi-
an niemimaalla. Nämä lapset ovat 
arabialaisten esi-isiä. Mooses (rh) 
on laatinut heidän sukupuunsa 
Mooseksen ensimmäisessä kirjas-
sa 25:12–16: ”Tässä on Abrahamin 
pojan Ismaelin sukuluettelo, hänen, 
jonka Saaran egyptiläinen orjatar 

Hagar synnytti Abrahamille. Nämä 
olivat Ismaelin pojat ikäjärjestykses-
sä lueteltuina: Ismaelin esikoinen oli 
Nebajot, ja hänen muut poikansa 
olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, Mis-
ma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 
Jetur, Nafis ja Kedma. Nämä olivat 
Ismaelin pojat, kahdentoista hei-
mokunnan päälliköt, ja heidän mu-
kaansa annettiin nimet myös hei-
dän kylilleen ja leiripaikoilleen.”

Selan2 on vuori, joka sijaitsee vas-
tapäätä Uhudin vuorta, noin 600 
km Mekasta pohjoiseen.

Tämä3 on uusi laulu, jonka juu-
talaisten profeetta Jesaja (rh) on 
ennustanut ja ilmoittanut tässä 
kirjassa. Tämä on se Talbiat, jonka 
muslimit tekevät pyhiinvaeltaes-
saan: ”Tässä olen, Oi Jumala, täällä 
olen. Tässä olen. Sinulla, jolla ei ole 
kumppania. Tässä olen. Kaikki ylis-
tys, armo ja herruus on Sinun, ja Si-
nulla ei ole kumppania.” Jesajan Kir-
jassa on selvä mainita myös pässi-
en uhrauksesta, joka kuuluu myös 
muslimien pyhiinvaellukseen (ha-
jj), ja nämä uhraukset lahjoitetaan 
köyhille ihmisille: ”Kun sinut peittää 
kamelien paljous, Midianin ja Efan 
kamelintammojen vyöry.  Koko Sa-
ban väki saapuu, kultaa ja suitsuket-
ta kantaen, ja kaikki he ylistävät Her-
raa. Kedarin laumat kerätään sinun 
luoksesi, Nebajotin pässit ovat sinun, 
niitä uhrataan otollisina uhreina mi-
nun alttarillani. Niin minä kirkastan 
asumukseni loiston.” (Jesajan Kirja 
60:6–7).

Mohammad
Al-Hello

vuotuinen pyhiinvaeLLus, hajj, kerää miLjoonia musLimeja mekkaan.
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Mitä on halal-liha? Miksi 
muslimit syövät halal-teuras-
tettua lihaa? 

Imaami Hassan Fathollahpoor 
Resalat Islamilaisesta Yhdyskun-
nasta kertoo, että islamissa kaikki 
elämä on pyhää ja kuuluu Juma-
lalle. Näin ollen ihminen tarvitsee 
Jumalan luvan teurastaa se eläin, 
jonka hän haluaa käyttää ravin-
nokseen. Jopa metsästäjän täytyy 
lausua Jumalan nimi, kun hän lau-
kaisee aseensa ampuessaan riis-
taa.  Muslimien pyhässä paikassa 
Mekassa pyhiinvaellustaan suo-
rittavan muslimin tulee olla varo-
vainen, jotta hän ei vahingoittaisi 
edes hyönteisiä tallomalla tai litistä-
mällä niitä. Ihoa pistävän hyttysen 
voi varovasti huitaista pois, mutta 
sitä ei saa tappaa. Jopa hyönteisen 
tappamisesta täytyy maksaa hyvi-
tys, kaffare.

Kolme kiireistä miestä palvelee 
asiakkaita Helsingin Sörnäisissä si-
jaitsevassa pienessä lihakaupassa. 
Liiketilaa hallitsee suuri lihatiski, jo-
hon lihat on paloiteltu ja asetettu 
teräsastioihin kauniisti siisteihin ri-
veihin. Tiskin takana näkyy ikkunal-
linen huone, josta pilkottavat suu-
ret lihamyllyt ja luusaha. Käytävän 
perällä ovat modernit kylmähuo-
neet ja henkilökunnan sosiaalitilat. 
Hymysuinen toimitusjohtaja Ab-
dessamad Laouari availee tulles-
saan esiliinan nauhoja. On vaikea 
uskoa, että noin kiltin näköinen 
mies hoitaa itse myös eläinten teu-
rastuksen. Koulutukseltaan hän on 
puuseppä, mutta eläinten teuras-
tusta hän on seurannut jo poika-

sesta lähtien, kun kotona, suvussa 
ja naapurustossa teurastettiin lam-
paita eri tilaisuuksia varten. Laou-
ari tuli Suomeen vuonna 1991 ja 
hänellä on suomalainen vaimo ja 
9- ja 7-vuotiaat lapset.  

Ranskan suurella muslimiyhteisöllä 
on mahdollisuus halal-teurastuk-
seen eikä ranskalaisilla muslimeil-
la näin ollen ole ongelmia saa-
da halal-teurastettua lihaa. Asues-
saan Ranskassa Laouari perehtyi 
teurastukseen ja kun hän vuonna 
2004 palasi Suomeen, perusti hän 
oman lihakau-
pan. Lihakau-
pan perusta-
minen edellytti 
kuitenkin liike-
tilalta tiettyjä 
vaatimuksia, jo-
ten Laouari jou-
tui teettämään 
kalliin remon-
tin, jotta kaikki 
viranomaisvaa-
timukset irro-
tettavine kat-
tolaattoineen, 
pestävine pin-
toineen ja vesi-
pisteineen täyt-
tyisivät. Aluk-
si vaatimukset 
tuntuivat rasit-
tavilta, mutta 
nyt hän arvos-
taa niitä, sillä 
hän on huo-
mannut, ett-
eivät ne olleet 
turhia vaan hel-
pottavat työs-
kentelyä.

Tarve halal-lihakauppaan oli suuri, 
sillä Suomessa ei ollut vielä yh-
tään alan yrittäjää. Tarjolla oli vain 
pakastettua halal-lihaa esimerkiksi 
Tanskasta, Ruotsista ja Belgiasta. 
Yksityiset ihmiset kävivät teuras-
tamassa maatiloilla omiin tarpei-
siinsa. Nyt tuoreen lihan lisäksi on 
saatavana myös sisäelimiä kuten 
maksaa ja munuaisia. Laouari ei 
halua myyntiin muita elintarvikkei-
ta vaan haluaa tarjota asiakkailleen 
vain lihaa.  Valikoimaa lisätään kor-
keintaan itsevalmistetuilla raaka-
makkaroilla kuten marokkolaisella 

HALAL-TEURASTUS

abdessamad Laouari perusti ensimmäisen haLaL-Lihakaupan 
heLsinkiin.

biLaL eLkhatateLLa on vuosien kokemus Lihan käsitteLystä.
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merquez-makkaralla.  Laouarilla on 
yhteyksiä pieniin teurastamoihin, 
jotka toimittavat hänelle karitsoja, 
hiehoja ja sonneja, jotka hän sit-
ten käy itse teurastamassa sovittu-
na päivänä. Teurastamiseen Laou-
ari käyttää omaa erittäin terävää 
veistään. Teurastuksen jälkeisenä 
päivänä teurastamo nylkee ja pa-
loittelee ruhot. Lampaiden ruhot 
Laouari vie kokonaisina, sillä mo-
net asiakkaat haluavat kokonaisen 
tai puolikkaan ruhon.

Koska halal-lihalla riittää kysyntää, 
myös sen tarjonta lisääntyy. Pari 
vuotta sitten avattiin Itäkeskuksen 
Halal-liha Suomen suurimmaksi 
kutsutun kauppakeskuksen, Itäkes-
kuksen, kupeeseen. Paikan löytää 
helposti, sillä liikkeen suuriin ikku-
noihin on teipattu kissankokoisilla 
kirjaimilla teksti ’halal-liha’ ja sen 
sivustalle on parkkeerattu kylmä-
kuljetusauto. Liiketila on suuri ja 
valoisa ja isojen lihatiskien lisäksi 
tarjontaa löytyy mausteista, kuiva-
tuista elintarvikkeista ja säilykkeistä 
aina pakastettuihin broilereihin as-
ti. Tuoretta halal-teurastettua broi-
leria ei tämäkään kauppias kykene 
tarjoamaan, sillä broilerien teuras-
tus on suurten lihatalojen, kuten 
Atrian, HK:n ja Saarioisten, käsissä. 
Ne teurastavat jopa 9000 broile-
ria tunnissa. Tämän vuoksi elävän 
siipikarjan saatavuus on heikkoa, 
eivätkä pienet teurastamot pysty 
kilpailemaan siinä.

Yrityksen toimitusjohtaja Sehavet 
Erdogan hymyilee ystävällises-
ti ja malttaa jättää lihat hetkeksi, 
vaikka ruhojen määrää katsellessa 
ymmärtää vieras töitä olevan il-
miselvästi paljon. Yrittäjyys on Er-
doganille tuttua, sillä hänen per-
heellään on Turkin Marmariksella 
veneily- ja kuljetusliike. Hän saa-
pui Suomeen vuonna 1985, jolloin 
täällä ei ollut montakaan ulkomaa-
laista. Alkuvuosina hän vietti suo-
malaisen vaimonsa ja kahden nyt 

jo aikuisen tyt-
tärensä kanssa 
osan vuodesta 
Turkissa ja osan 
Suomessa kun-
nes jäi vuonna 
1997 pysyvästi 
Suomeen. Er-
dogan toimi yk-
sityisyrittäjänä 
ravintola-alalla, 
kunnes vanha 
opiskelijakaveri 
houkutteli hä-
net lihakaup-
piaaksi. Parasta 
uranvaihdos-
sa on Erdoga-
nin mukaan 
ehdottomasti 
ollut lisäänty-
nyt vapaa-aika 
ja säännölliset 
työajat. Ravin-
tola-alalla illat 
venyvät pitkiksi 
eikä viikonlop-
puja pysty viet-
tämään.

Erdoganilla on 
kaksi vakituis-
ta työntekijää ja yksi osa-aikainen. 
Hän teurastaa lampaat itse, mutta 
sonnit ja hiehot teurastaa työn-
tekijä. Kaikki ruhot tuodaan liik-
keeseen kokonaisina ja lihamestari 
Ömer Özkan paloittelee ne. Näin 
lihojen tuoreus on taattu, sillä ne 
eivät ole seisseet vakuumipakka-
uksissa kylmiössä.

Paula 
Bahmanpour

K oraanissa eläinten teurastamisesta kerrotaan Pöydän suurassa (5:3) seu-
raavasti: ’Teiltä on kielletty itsestään kuolleet eläimet, veri, sianliha ja sel-
lainen, joka on uhrattu muun kuin Jumalan nimeen, sellainen, joka on 
kuristettu tai tapettu kepittämällä, joka on pudonnut kuoliaaksi tai pus-

kemalla tapettu tai jota pedot ovat raadelleet – paitsi minkä olette ennättäneet 
teurastaa, ja se, mikä on teurastettu epäjumalien uhrikivillä...’

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan imaami Hassan Fathollahpoor kertoo, että is-
lamissa on suositeltavaa juottaa teurastettavaksi tuotavalle eläimelle vettä, jotta 
se rauhottuisi.  Eläin asetetaan Mekkaan päin (qibla) ja teurastaja lausuu ’Jumalan 
Armahtajan Armeliaan Nimeen’.

Lihamestari ömer özkan (kesk.) ja veysi yaLzin (vas.) huoLeh-
tivat LihavaLikoiman monipuoLisuudesta.

sevahet erdogan vaLitsee asiakkaaLLeen parhaat paLat. vieressä 
seuraa veysi yaLzin.
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En ollut vielä uskoa sitä to-
deksi seisoessani Helsinki-
Vantaan lentokentällä odot-
tamassa konetta Moskovaan: 
olin todellakin lopulta me-
nossa Iraniin kolmeksi viikok-
si.

L
ento Moskovaan su-
jui mukavasti taivasta 
katsellen, mutta Mos-
kovassa aika oli käydä 
pitkäksi, kun jouduim-
me odottamaan len-
toa Teheraniin 9 tuntia. 

Vielä tässäkään vaiheessa en ym-
märtänyt täysin, että olin menossa 
Iraniin; tuntui niin etäiseltä unel-
malta mennä niin kaukaiseen ja 
tarunhohtoiseen maahan – maa-
han, jonka historia on kauaskantoi-
nen ja vanhempi kuin historia itse. 
Vasta kun näin Teheranin kaupun-
gin valot allani, tiesin ja iloitsin hil-
jaa sydämessäni. Lopultakin se on 
totta eikä vain unta; nyt minä olen 
viimeinkin täällä. Tietysti ilmassa 
oli pientä jännitystäkin, ja sitten 
kone laski laskutelineensä alas ja 
tavoitti maankamaran. Seikkailun 
oli tarkoitus alkaa.

Passintarkastus meni hitaanlaises-
ti eteenpäin. Tietysti minulla oli 
pientä kärsimättömyyttä päästä 
lentokentältä pois näkemään ja 
kuulemaan ja haistelemaan Irania. 
Matkalaukutkin tulivat aika nope-
asti hihnalta ja eikun laukut kai-
naloon, painelemaan ulos odot-
tamaan isäntäperhettä, josta tuli 
minulle läheinen. Matka hotelliin 
sujui rattoisasti koettaessamme 
keskustella ja etsiessämme sano-
ja sanakirjasta. Sanakirja nousikin 

matkan aikana suureen arvoon.
 
Seuraavana päivänä olikin sitten 
vuorossa matkasuunnitelman teko 
ja rahanvaihtoa. Söimme myös eri-
koiselta maistuvaa hedelmää: sen 
suomennettu nimi on aasipässi, 
mutta nimestään huolimatta se 
oli hyvin virkistävää ja makoisaa. 
Ensimmäiset matkat metrolla ja 
taksilla olivat aikamoisia koettele-
muksia, kuten liikenne yleensäkin 
Iranissa. Tuntui, ettei siellä ole min-
käänlaisia liikennesääntöjä ja että 
iranilaiset saavat ajokortin kunhan 

vaan osaavat käynnistää auton ja 
saavat sen liikkeelle. Liikenteessä 
noudatettiin rohkeimman oikeutta 
ja sai olla varovainen, kun ylitti ka-
tuja, sillä aina autot eivät pysähty-
neet. Ne myös ajoivat aikamoista 
vauhtia ja lähekkäin toisiaan. Hy-
vin täpäriä tilanteita sattui eteen. 
Onneksi mitään vakavaa ei kui-
tenkaan tapahtunut. Kuskit olivat 
todella taitavia ajajia.

Parin päivän päästä lähdimme 
matkaan kohti Qomin pyhää kau-
punkia. Automatka sinne kesti pa-

Lomani Iranissa

näkymä esFahanista..
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risen tuntia. Ilma Qomissa oli pal-
jon parempaa kuin 7 miljoonan 
ihmisen ja pakokaasuisen Tehera-
nin keskustassa. Ilma tosin oli kuu-
mempi Qomissa. 

Qomissa vierailimme erään ihas-
tuttavan perheen luona, vierai-
limme moskeijoissa ja museoissa 
sekä vanhimmalla basaarialueella. 
Sheikheja näkyi siellä täällä, koska 
Qom on pyhä kaupunki, jossa si-
jaitsevat Iranin suurimmat teolo-
giset oppilaitokset. Moskeijat oli-
vat sielläkin upeita. Qomin vesi oli 
vähän suolaista, joten oli parempi 
aina ostaa pullotettua vettä kuin 
juoda Qomin vettä. Muissa kau-
pungeissa kraanavesi oli juotavaa. 
Qomissa meillä oli mahdollisuus 

nukkua katolla tähtien alla. Oli 
mahtava kokemus nähdä tähdet 
ja kuu sekä pilvien leijuminen ohit-
se. Jo aamuvarhaisella nousimme 
ylös ennen kuin rukouskutsu ka-
jahti taivaalle aina niin kauniina. 
Rukouksen jälkeen lähdimme val-
tatielle metsästämään bussia Esfa-
haniin. Se olikin kovan työn takana; 
tuntui, ettei mikään bussi mennyt 
Esfahaniin. Kuskien apurit huusivat 
bussin liikkuessa mihin kaupunkiin 
kyseinen bussi oli menossa tai sit-
ten joutui itse kysymään huuta-
malla, mihin kaupunkiin bussi oli 
matkalla. Bussin saatuamme alkoi 
matkamme kauniiseen Esfahaniin. 
Maisema oli karua ja vuoristoista 
mutta kaunista omalla tavallaan.
  
Esfahanissa näimme useita upeita 
ja vanhoja siltoja, jotka olivat osoi-
tus Iranin mahtavasta arkkitehtuu-
rista. Kävimme myös lintupuistos-
sa. Löytyipä sieltä Suomen kan-
sallislintukin, joutsen, pulikoimassa 
sorsien kanssa. Myös Esfahanissa 
liikenne oli paljon hiljaisempaa 
kuin Teheranissa. Yöaikaan ei liik-
kunut niin paljon autoja ja kadut 
olivat aika autioita. Täälläkin per-
heet menivät ilta-aikaan piknikille 
puistoon syömään ilta-ateriaa.
 
Kaikkein vaikuttavimmat Esfahanin 
kohteista olivat heiluvat minaree-
tit, jotka oli rakennettu 1300-luvul-
la. Kun toista minareettia heilutti, 
niin toinenkin minareetti heilui sen 
toisen tahtiin, vaikka minareettien 
keskietäisyys toisistaan oli 10 met-
riä. Huojuvien minareettien lähellä 
sijaitsi vuori, joka oli zarahustra-
laisten asuttama. Tietysti minun 
piti kiivetä tälle 160 metriä meren 
pinnasta olevalle vuorelle ja nähdä 
maisemia. Polkua tai rappusia ei 
ollut nimeksikään. Jo aika alkuvai-
heessa aloin ajatella, mihin olen-
kaan ryhtynyt, koska oli oltava hy-
vin tarkka siitä, mihin astui. Mutta 
vuoren päälle päästyäni maisemat 
olivat henkeä salpaavia, niin upeita 

ja mahtavia. Alastulo meni paljon 
vauhdikkaammin kuin ylösmeno. 
Siinä ei paljon ehtinyt jarrutella, 
mutta hengissä ja pystyssä silti sel-
visin alas.  

Esfahanissa sain myös ensimmäi-
sen kosketukseni siihen, että Ira-
nissa katkeavat sähköt tänä vuon-
na joka päivä tiettynä ajankohtana 
kahdeksi tunniksi. Tämä ei ollut 

yksi esFahanin vanhmpia siLtoja,
siosepoL.

shah abbasin paLatsi aaLi ghapoo,
esFahan.

hazrat masoumen moskeija, Qom.näkymä esFahanista..
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miellyttävä kokemus, sillä jumituimme hissiin. Rap-
puset tuntuivat silloin paljon mukavammilta noustes-
samme ylös omaan kerrokseemme. Sähkökatkos tuli 
yllätyksenä ja ihmettelin, minkä takia koko kaupunki oli 
pimeä. Vasta Teheranissa sain kuulla syyn siihen. Syynä 
oli se, että tämä vuosi on ollut hyvin kuiva ja tämän ta-
kia sähköä säännöstellään tällä tavoin.

Esfahanista matkasimme bussilla päiväsaikaan takai-
sin Teheraniin ja vierailimme shaahin palatseissa, jotka 
olivat todella prameita ja joita oli todellakin liian pal-
jon. Kaikki se kullan, hopean ja taideteosten ja tilojen 
komeus näytti ensin hienolta, mutta jo toisen palatsin 
jälkeen aloin kyllästyä yltäkylläisyyteen ja mietin, mik-
si joku ihminen halusi tämän kaiken ja mitä hän niillä 
edes teki. Kävimme myös taide- ja asemuseoissa ja eri 
moskeijoissa. Ilta-aikaan menimme puistoon nautti-
maan ateriaa, juomaan teetä ja viettämään aikaa.

Teheranista lensimme Mashadiin, jossa menimme-
kin jo ensimmäisen päivän aikana Imaami Rezan (rh) 
moskeijalle. Tunne, mikä minulla oli, ennen kuin astuin 
sisälle oli sanoinkuvaamaton. Koko alue oli ällistyttä-
vän upea ja se huokui tietynlaista rauhaa, levollisuutta 
ja ajantajuni hämärtyi täysin. Ihmisiä tuli ja meni koko 
ajan. Koko paikka oli mahtava ja hyvin suuri. Olimme 
ensimmäisenä päivänä siellä kuusi tuntia ja lähdimme 
pois vasta illalla. Seuraavana päivänä alkoi Koraanin lu-
kukilpailu. Kilpailuun oli kutsuttu 75 valtiota ja näistä 60 
oli vastannut kutsuun. 107 ihmistä maailman eri puo-
lilta oli tullut osallistumaan kilpailuun. Se oli vaikuttava 
ja hieno tilaisuus tutustua veljiin eri puolilta maailmaa 
ja vaihtaa näkemyksiä ja kuulumisia. 
  
Illalla palattuamme Teheraniin menimme puistoon 
perheen kanssa. Puistoon oli saapunut muutakin su-
kua. Meitä taisi olla yhteensä 20 henkilöä paikalla, ellei 
enemmänkin, syömässä ja pitämässä hauskaa. Kuten 

aina ennenkin menimme nukkumaan siinä 
kello 2–3 aikaan aamuyöstä.

Viimeisen päivän iltana meille oli järjestetty 
jäähyväisjuhla. Tuntui oudolta, että joutui 
jättämään tämän ihanan maan ties kuinka 
kauaksi aikaa. Päivät olivat menneet ihan 
lentäen.  Aika kului todella nopeasti maassa, 
jossa saa unohtaa ajan, ihmiset olivat todel-
la vieraanvaraisia, ystävällisiä ja avuliaita, ja 
luonto oli upeaa. 

Loma kuitenkin loppui ja kone laskeutui 
Suomen maaperälle. Minulta meni viikko 
ennen kuin herätessäni muistin välittömäs-
ti, että olin takaisin Suomessa; ihmettelin 
ensin aina, missä oudossa paikassa olen. 
Kun radiosta kuului suomea, olin ihan äi-
mistynyt, että Iranissa kuuluu suomenkieli-
nen kanava, kunnes havahduin siihen, että 
olenkin Suomessa.

Abdulsalam 
Puukko

heiLuvat minareetit minar jonban, esFahan.



M
ekan lähistöllä 
sijaitsee vuo-
ri, historiassa 
tunnettu, ja 
tämän vuo-
ren tarinaan 
kuuluu mies, 

joka on lähempänä tätä vuorta 
kuin kukaan muu. Ota pois tämä 
vuori Mekasta ja tuo mies vuorel-
ta, niin ei jää jäljelle muuta kuin 
kourallinen merkityksettömiä le-
gendoja. Jää jäljelle vain Mekka ja 
sen polttava kuumuus, palaneet 
maat ja karut tornimaiset vuoret.

Mutta anna takaisin Mekalle Va-
lon Vuori ja aseta Muhammad 

Hiran luolaan, niin Mekasta tu-
lee kaikki, siitä tulee muslimimaa-
ilman keskikohta. Se on suuren 
renessanssin lähde, paikka, joka 
antoi Muhammadin maailmalle.  
Se opettaa maailman kansoille 
uuden elämän, moraalisen elä-
män. Sen vaikutuksen alle joutu-
vat suurimmat kaupungit ja kuu-
luisimmat maailmanvaltaajat. Se 
on miljoonille pyhiinvaelluksen 
kohde kautta vuosisatojen; kaik-
ki kiiruhtavat sitä kohti kutsuen 
”Olen täällä, oi Herrani! Olen tääl-
lä!” valkoisiin kaapuihinsa pukeu-
tuneena. He tulevat toteamaan 
tässä maailmassa ylösnousemuk-
sen todellisuuden.

Tämä vuori näki, Jumalan tahdos-
ta, Profeetta Muhammadin syn-
nyn, ja Muhammad toi maailmal-
le islamin uskon. Katsoessamme 
islamilaista maailmaa, tulisi mei-
dän nähdä tämä vuori. Molem-
mat, vuori ja Muhammad, ovat 
muistutus Hänestä, mutta yksi 
on kehto ja toinen lapsi, yksi läh-
de ja toinen haara, yksi hiljainen 
ja toinen puhuva, yhdellä juuret 
luonnossa ja toisella ihmisten sie-
luissa.

Ote Zeinolabedin Rahnemarin
kirjasta Payambar

Valon Vuori
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Vuonna 2006 kymmenet-
tuhannet biologian ja pa-
leobiologian akateemikot ja 
tutkijat ympäri maailmaa sai-
vat lahjoituksena kookkaan, 
runsaasti kuvitetun ja kalliin 
turkkilaisen kirjailijan Harun 
Yahyan kirjan ’Atlas of Creati-
on’ (Luomakunnan kartta). 

Kirjan tuhansilla sivuilla esitellään 
loistavia valokuvia kasvien, hyön-
teisten ja eläinten fossiileista, ja nii-
den myötä kirjan tärkeimmäksi sa-
nomaksi nousee väite, jonka mu-
kaan tämän päivän lajit ovat aivan 
samanlaisia kuin menneisyyden. 
Koska tämän päivän luodut olisivat 
teorian mukaan aivan samanlaisia 
kuin miljoonia vuosia sitten elä-
neet, on evoluutio kirjailijan mie-
lestä mahdottomuus. Haluaisin 
kommentoida kirjaa Atlas of Crea-
tion, koska omat opintoni ja tutki-
mukseni liittyvät fossiileihin.

Adnan Oktarilla, joka kirjoittaa ni-
mimerkillä Harun Yahya, ei ole 
biologista koulutusta. Kuitenkin 
hän on kirjassaan yrittänyt haas-
taa erään elämää käsittelevän tie-
teenalan ydintä. On sanottu, että 
’mikään ei käy järkeen ilman, että 
se on biologiassa’. Itseasiassa suu-
rin osa biologeista on sitä miel-
tä, että evoluutioteoriassa ei ole 
luotettavaa tieteellistä haastetta. 
Eräs oppinut on sanonut, että mil-
joonia vuosia vanhojen fossiilien 
vertaaminen nykyisin eläviin lajei-
hin ja sen johtopäätöksen tekemi-
nen vertailujen perusteella, että 
koska jotkut lajit ovat olennaises-

ti pysyneet muut-
tumattomina, ei 
evoluutiota ole ta-
pahtunut, vaikuttaa 
aika naiivilta. Hänen 
mukaansa lukemat-
tomat fossiilit osoitta-
vat muutoksia ja näin 
ollen myös evoluutiota ta-
pahtuneen.

Pääväittä-
män sel-
keydestä 
huolimatta 
kirjassa on 
paljon on-
gelmia. Sii-
nä toistetaan 
useaan ker-
taan samoja 
asioita – ei vain 
ensimmäises-
sä osassa vaan 
myös toisessa 
ja kolmannessa. 
Vaikuttaa siltä, et-
tä Oktar toistaa samat 
asiat kirjassaan yhä 
uudestaan.

Monet fossiilit ja nii-
tä vastaavat nyky-
päivän lajit on esi-
telty väärin. Esi-
merkiksi kirjassa 
esitellyt fossiilien 
nykyiset muodot 
eivät ole täysin yhteneviä fossii-
lien kanssa. Ensi näkemältä niissä 
saattaa olla yhteneviä kohtia, mut-
ta harjaantuneelle silmälle eroa-
vuudet ovat ilmiselviä.

Tätäkin olennaisempi virhe on fos-
siileista annetut väärät tiedot. Mo-
net nisäkkäiden fossiilit on yhdis-

tetty kirjassa dino-
saurusten aikaan, 
vaikka nisäkkäät oli-

vat nimen-
omaan 
pieniä eläi-
miä, jotka 

erilaistuivat 
seuraavalla 

aikakaudella.

Muslimeina 
meidän tuli-

si yrittää ylis-
tää uskoamme 

omilla teoillam-
me ja ajatuksil-

lamme. Tällaisen 
kirjan julkaisu- ja 

jakelukustannusten näin 
suuressa mittakaavas-
sa ja usealla kielellä on 
pakko olla erittäin kor-
keat. Julkaisemiseen 
on luultavasti käytetty 

miljoonia dol-
lareita. Ehkäpä 
tuon rahamää-
rän käyttäminen 

vakaumuksellis-
ten muslimien 

biologian ja evo-
luution opintojen 

tukemiseen yliopis-
toissa antaisi meille 

paremmat mahdol-
lisuudet löytää evo-

luutioteorian mahdol-
liset puutteellisuudet.

Majid Mirzaie Ataabadi

Kirjoittaja opiskelee Helsingin 
Yliopiston Geologianlaitoksella ja 

tekee väistöskirjaaaasialaisten 
nisäkkäiden palentologiasta.

Kirja-arvio
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Salam,

Olen Maria Abbas, sosiaalityön 
opiskelija, ja teen graduani Hel-
singin yliopistoon aiheesta hun-
nuttautuvien tai sitä suunnittele-
vien musliminaisten kokemukset 
työmarkkinoilla: miten yksittäiset 
musliminaiset ovat kokeneet työ-
elämässä toimimisen tai sinne pyr-
kimisen ja millaisia strategioita heil-
lä on työmarkkinoilla? Tutkimusta-
ni varten haluaisin haastatella si-
nua, musliminainen – pukeudut 
sitten hijabiin tai et. Haastattelu 

suoritetaan valitsemassasi paikas-
sa syksyn 2008 aikana suomeksi, 
englanniksi tai ruotsiksi ja kestää 
noin tunnin. Luvallasi haastattelu 
nauhoitetaan. Yksittäisiä haastatel-
tavia ei voi tunnistaa lopullisesta 
tutkielmasta.

Lisätietoja,
Maria Abbas,
kännykkä: 00 46 704 761 402
(lähetä tekstari tai soita niin voin 
soittaa takaisin) sähköposti:
maria.abbas84@gmail.com

KIRJOJA
- UUSIA JULKAISUJA

Nyt ilmestynyt odotetu ensim-
mäinen suomenkielinen ru-
kousopas!

RUKOUSOPAS

Kätevä rukouso-
pas, jonka avulla 
on helppo op-
pia viisi päivit-
täistä rukousta. 
Sisältää ohjeet, 
arabiankielisen 
tekstin ja trans-
litteroinnin, jon-

ka avulla on helppo oppia ään-
täminen sekä suomenkielisen 
käännöksen. Rukoukset kirjoi-
tettuna alusta loppuun, joten 
kirjaa ei tarvitse selata. Mukana 
myös ohjeet rukouspesulle.
Julkaisija: Resalat Islamilainen 
Yhdyskunta

DUA KOMEIL

...Oi Jumalani, hy-
väksy siis anteek-
sipyyntöni, sääli 
minua ankarassa 
ahdistuksessani, 
ja vapauta minut 
pahojen tekojeni 
kahleista....
Kaunis DUA KO-

MEIL pyyntöruko-
us, jonka Imam Ali (rh) opetti 
meille, on käännetty suomeksi.
Mukana myös arabiankielinen 
teksti.

Tiedustelut:
Resalat Islamilainen Yhdyskunta
resalat.yhdyskunta@luukku.com

Rukousopas

Hijab ja työelämä

Halal-Lahm Oy
Kulmavuorenkatu 4 M 2
00500 Helsinki
Puh/Fax (09) 757 0550

Aukioloajat
ma-to 9-19

pe 9-12 ja 14-19
la 10-17

Hammaslääkärikeskus
EUROHAMMAS      UUSHAMMAS

Saat ystävällistä ja asiantuntevaa
hammaslääkäripalvelua
Hammaslääkäri Mikko Larjomaa

Hampaanvärinen paikkaus
Kivuton hampaan poisto
Hammaskiven ja hammasvärjäyty-
mien poisto, fl uoraus, puhdistus alk. 
48 €
Hampaanvalkaisu
Rautametallisproteesit, sillat ja 
kruunut
Muut palvelut: Keinojuurihammas
Kirurgia
Hammaskorut

•
•
•

•
•

•
•
•

Erikoishammasteknikon palvelut
Proteesit kuin omat hampaat parhailla 
materiaaleilla ja ammattitaidolla

Ylä- ja alaleuan kokoproteesit
Korjaukset ja pohjaukset
Pohjaukset ja korjaukset myös 
odottaessa
Hätätapauksessa ylä- ja alaleuan 
kokoproteesin valmistus 12 h

•
•
•

•

24 H Katutaso
- helppo pyörätuolille

T
A
K
U
U
T
Y
Ö

Hammasteknikko 24 h

✆ 726 2266             HÄMEENTIE 60          ✆ 146 1460

EDULLISESTI JA NOPEASTI!



32                Salam        

NaudaN-, 

lampaaN- ja 

karitsaNlihaa.

itÄkEskuksEN

HALAL LIHA

turunlinnantie 10, 00930 helsinki
puh. 759 2229

Uudistunut hyvän palvelun

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


