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Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen
Salam aleikom, Rauhan tervehdys

P
arasta maassamme on ehdottomasti 
koulutusjärjestelmä. Kansainvälisissä 
vertailuissa koulutuksemme perus-
koulusta lukioon on saavuttanut hui-
mia tuloksia ja opetusmenetelmiäm-
me on tultu tutkimaan ja ihastele-
maan ympäri maailmaa. Eräs hyvä ja 

ainutlaatuinen asia, jota suomalaiset koulut tarjoavat, 
on jokaisen oppilaan oikeus oman uskonnon opetuk-
seen. 

Tämän lain johdosta jokainen oppilas tuntee kuulu-
vansa yhteen suureen suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
samaan aikaan hänen mahdollisuutensa säilyttää oma 
kulttuurillinen ja uskonnollinen identiteettinsä on taat-
tu. Jos Suomi onnistuu jatkossakin tässä prosessissa, se 
kykenee luomaan onnistuneen esimerkin yhtenäises-
tä ja monimuotoisesta kansakunnasta, jonka jäsenet 
ovat tyytyväisiä ja maalle hyödyllisiä kansalaisia. Tämä 
lujittaa rauhaa ja innostaa edelleen kouluttautumaan 
ja työskentelemään motivoituneena, täysvaltaisena 
kansakunnan jäsenenä.

Jokainen uskonnollinen tai etninen vähemmistö au-
tomaattisesti eristäytyy jonkin verran valtakulttuurista 
säilyttääkseen oman identiteettinsä. Näin on käynyt 
myös muslimiyhteisöille eri puolilla Eurooppaa. Islami-
laisuuden nimissä muslimit ovat perustaneet päiväko-
teja, kouluja ja lukioita ympäri Eurooppaa. Tällä tavalla 
he ovat halunneet suojella omaa uskonnollista identi-
teettiään ja varmistaa islamilaisten arvojen siirtymisen 
jälkipolville.  Negatiivisena puolena tässä on kuitenkin 
se, että se eristää muslimit muusta yhteiskunnasta jo 
lapsena ja näin syrjäytymisen riski lisääntyy entises-
tään.

Omien koulujen perustaminen ei kuitenkaan ole ainoa 
vaihtoehto identiteetin säilyttämiselle ja vahvistamisel-
le. Niitä mahdollisuuksia, joita opetusjärjestelmämme 
tarjoaa, ei pitäisi jättää käyttämättä.  Meidän muslimien 
tulisi hyödyntää niitä antaaksemme lapsillemme pa-
remmat mahdollisuudet tulevaisuuteen. Omien kou-

lujen perustamisen sijaan meidän tulisi olla aktiivisia 
vahvistaaksemme jo olemassa olevia puitteita, jotta 
voisimme elää ja työskennellä keskenämme rakentaen 
yhdessä yhteiskuntaamme ja välttyä eristäytymiseltä.
Koulutusjärjestelmän tulisi tukea ja kannustaa maas-
samme asuvia muslimiopettajia heidän työllistymisek-
seen opettajan ammattiinsa ja siten lisätä muslimien 
opiskelua opettajiksi.  

Eräs tärkeä asia on uskonnonopetuksessa käytettävien 
kirjojen laatiminen ja julkaiseminen, ja siihen tulisi suh-
tautua hyvin vakavasti. Opetushallituksen tulisi käyttää 
asiantuntijoina islaminoppineita kunnollisten oppikirjo-
jen julkaisemiseksi. On riittämätöntä ja ongelmallista, 
jos käyttöön tulevien oppikirjojen laatiminen jää vain 
kourallisen rivimuslimeita harteille.   

Islaminuskon oppikirjojen laatimista ei voi myöskään 
jättää vain pedagogisesti koulutettujen ei-muslimi-
opettajien vastuulle.  Olisi järkevämpää, jos muslimiyh-
teisöstä löytyisi sellaisia islamin oppineita, joilla ovat 
riittävät tiedot ja taidot islamista tällaisten oppikirjojen 
laatimiseen.  Jos tällaisia oppineita ei löydy Suomesta, 
voimavarat tulisi käyttää oppikirjojen käännöstyöhön.

Tähän työhön tulisi perustaa vahva tiimi, johon kuu-
luisi jäseniä islamilaisesta yhteisöstä, muslimioppinei-
ta ja opetushallituksen virkamiehiä.  He voisivat myös 
hyödyntää muualla Euroopassa jo käytössä olevia ja 
hyväksi todettuja oppikirjoja. 

Auttakoon ja ohjatkoon Allah meitä onnistumaan täs-
sä isossa ja tärkeässä pyrkimyksessä, jonka eteen koko 
yhteisön tulisi työskennellä. Allah on luvannut Pyhäs-
sä Koraanissa, että yhteistyötä tekemällä onnistumme 
pyrkimyksissämme. 

Madjid Bahmanpour
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Sitä edelsivät monet uskonnot, 
kuten kristinusko ja juutalaisuus. 
Koraani antoi näiden kahden us-
konnon seuraajille nimeksi Kirjan 
kansat, viitaten Tooraan, joka las-
keutui Profeetta Moosekselle (rh) 
ja Evankeliumiin Jeesuksesta (rh). 
Näin islam korostaa näiden kah-
den uskontunnustuksen tärkeyt-
tä. Islam piirsi seuraavat askeleet 
rauhanomainen rinnakkaiselon 
saavuttamiseksi kaikkien kansojen 
välille:

Islam kehottaa muslimeja maltilli-
suuteen, eettisyyteen ja äärimmäi-
syyden välttämiseen monella ta-
solla. Islamin tavoitteena on opas-
taa muslimin käyttäytymistä yk-
silönä ideaalisen muslimiyhteisön 
rakentamiseksi. Muslimeita keho-
tettaan jättämään äärimmäisyydet 
ja heitä kehotetaan jopa olemaan 
kieltämättä sellaisia asioita, mitkä 

Allah on heille suonut: ’Te, jotka 
uskotte! Älkää kieltäkö (itseltänne) 
sitä hyvää, minkä Jumala on teille 
luvalliseksi julistanut, älkää myös-
kään menkö liiallisuuksiin, - totises-
ti ei Jumala rakasta niitä, jotka ylit-
tävät rajansa.’ (5:87). Näissä jakeissa 
Allah kielsi muslimeja kahteen ot-
teeseen; ensin, että muslimit eivät 
saa rikkoa Allahin suomia asioita, 
toisena ettei saa hyökätä muiden 
oikeuksia kohtaan ja kieltää näin 
toisia ihmisiä.

Vuoropuhelusta on yleismaailmal-
lista hyötyä sekä muslimeille että 
ei-muslimeille. Islam aloitti yksit-
täisen muslimin moraalin muok-
kaamisesta ja kehotti häntä jät-
tämään tiukan linjan. Islam antoi 
muslimin ymmärtää, että uskonto 
on iloa tuottava asia. Islam pois-
ti kaikki hämmennykset ja kehot-
ti uskovaisia olemaan hyödyllisiä 
niin itselleen kuin koko yhteiskun-
nalle.  Toisin sanoen, muslimin ei 
tulisi eristäytyä, jotta hänestä olisi 
enemmän hyötyä kuin haittaa yh-
teiskunnalle. 

Islam on ottanut samanlaisen as-
keleen Pyhien Kirjojen kansojen 
suuntaan. Islam pyysi heitä jät-
tämään ääriliikkeet uskonnossa, 
koska se tarkoittaisi suvaitsemat-
tomuutta ja sulkeutuneisuutta. 
Lisäksi ideologian ja uskonnon 
suvaitsemattomuus voi johtaa 
käänteiseen, haitalliseen lopputu-
lokseen, josta voi kärsiä koko maa-
ilma. Koraani pyysi Kirjan kansoja 
hylkäämään ääriliikkeet, koska niillä 
ovat uskontoon kielteiset vaikutuk-
set. Sano: ’Oi, Pyhän Kirjan johdat-

tamat! Älkää menkö us-
konnossanne säädyttö-
miin liiallisuuksiin älkääkä 
seuratko niiden alhaisia 
viettejä, jotka muinoin 
harhaantuivat ja eksyt-
tivät monta sekä joutui-
vat pois oikealta tieltä.’ 
(5: 77). 

Islam opastaa, kuinka yk-
seyden tavoite saavute-
taan. Ensimmäiseksi, on 
käytettävä hyvää sanaa 
mutta ei pakkoa uskon-
nossa (2:256). Uskonto 
on ihmisen sisällä, sitä ei 
voi valvoa eikä tyrkyttää, 
mutta suostutteluun ja 
muistuttamiseen löytyy 
keinoja. ’Jatka siis muistu-
tuksiasi, sinä toimit juuri 
muistuttajana, etkä ole 
heidän hallitsijansa.’ (88: 
21 ja 22). ’Jos joku nauttii 
johdatusta, se tapahtuu 
vain hänen omaa sieluansa varten’ 
(17: 15). Tätä seikkaa on korostettu 
selvästi ja yksiselitteisesti seuraa-
vassa jakeessa: ’Jos Herrasi olisi niin 
tahtonut, niin kaikki, jotka maan 
päällä ovat, olisivat yhdessä usko-
neet.’ (10: 99). 

Allah kehotti käyttämään viisasta 
ja kaunista tapaa seuraavan tavoit-
teen saavuttamiseksi: Kutsu heitä 
Herrasi tielle viisaudella ja sopivilla 
kehoituksilla ja kumoa heidän pu-
heensa parhain keinoin.’Totisesti 
Hän, sinun Herrasi, parhaiten tun-
tee ne, jotka harhaantuvat Hänen 
tieltään, ja Hän tuntee myös par-
haiten ne, jotka johdatuksessa 

Islam ja uskontojen 
välinen dialogi

Islam kehottaa kanso-
jen väliseen rauhan-
omaiseen rinnakkais-
eloon ja torjuu hyök-
käykset muita valtioita 
ja kansoja vastaan. Is-
lam on myös osoit-
tanut tien, joka joh-
taa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen. Se ei 
suinkaan ole ainoa us-
konto, joka pyrkii rau-
haan ja dialogiin, vaan 
se on viimeinen puut-
tuva linkki uskontojen 
täydellisyyteen. 

Rinnakkaiseloa BiRminghamissa englannissa.
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vaeltavat.’ (16:125).

Kun islam on luonut hedelmälli-
sen maaperän rakentaakseen tasa-
arvoa sekä molemminpuoliseen 
kunnioitukseen perustuvia suhtei-
ta, on tullut aika julistaa islamin 
kuuluisa kutsu eli kutsu vuoropu-
heluun muiden uskontojen kanssa: 
Sano (juutalaisille ja kristityille): ’Te 
Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yh-
teisymmärrykseen meidän kans-
samme (uskonnon asiasta), että 
meillä olisi kuin teilläkin, ettemme 
palvele muuta kuin ainoata Juma-
laa, emmekä aseta ketään Hänen 
rinnalleen, emmekä pidä herrana 
ketään muuta paitsi Jumalaa.’ Me-
dinassa solmittu sopimus musli-

mien ja juutalaisten välillä on to-
disteena siitä, että islam soveltaa 
käytännössäkin suvaitsevaisuutta.

Tämän sopimuksen mukaan juuta-
laisilla olivat täydet oikeudet kuten 
muslimeilla, juutalaisille oli heidän 
uskontonsa ja muslimeille oli oma 
uskontonsa. He, jotka käyttäyty-
vät mielivaltaisesti, vahingoittavat 
vain itseään ja läheisiään. Samat 
oikeudet hyväksyttiin myös muille 
Medinan juutalaisille heimoille ku-
ten Bani Najjar, Bani al-Harith, Beni 
Saaideh sekä muille. Islam käytti 
suvaitsevaisuutta rakentaakseen 
suhteita, jotka perustuvat tasa-ar-
voon ihmisten välillä sekä kanso-
jen oikeutta vapauteen ja oikeu-

denmukaisuuteen. Tietoisuus siitä, 
että jos suvaitsevaisuus vallitsee 
yhteisössä, yhteisö vakiintuu. Tällä 
tavalla moraalisen hyveen lisäksi 
suvaitsevaisuus edistää ja vauras-
taa kansoja.

Hassan Al-Hello

Hassan Al-Hellon kirjoittama artik-
kelisarja jatkuu. Osat ovat itsenäi-
siä, mutta muodostavat kattavan 
kokonaisuuden. Edelliset osat ovat 
julkaistu Salam-lehden aiemmissa 
numeroissa.

Rinnakkaiseloa BiRminghamissa englannissa.
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M itä monikult-
tuurisemmaksi 
maailmamme 
muuttuu, sitä su-

vaitsevaisemmaksi meidän 
olisi kai tultava. Jokaiselle 
kun ei kuitenkaan riitä omaa 
planeettaa, niin pitäisi oppia 
tulemaan yhdessä toimeen 
tällä yhdellä.

Mitä moniarvoisemmaksi maail-
ma tulee, sitä enemmän puhutaan 
arvoihin sitoutumisesta. Onko su-
vaitsevaisuus välttämättä mikään 
hyve tai hyvä arvo? 

Suvaitsemattomuus on kyllä sel-
västi pahe: se on itaruuden ja ah-
neuden sukulainen, joka usein 
merkitsee jonkinlaista omaan oi-
keassa olemiseensa ripustautuvaa 
formaatti-ihmisten tuotantolinjaa: 
“Sinä kelpaat minulle, jahka täytät 
nämä ja nämä kriteerit, ai niin ja 
sitten vielä nämä...” 

Mutta suvaitsevaisuus, jos se mer-
kitsee sitä, että aivan kaikki käy, 
että aivan kaikenlaista käytöstä ja 
toimintaa tulee suvaita, vaikuttaa 
pikemminkin paheelta kuin hy-
veeltä. Sellainen löysä suvaitsevai-
suus edustaa ennemminkin tuhon 
kuin elämän kulttuuria.

Mutta selitetään parhain päin. Etsi-
tään sellaista suvaitsevaisuutta, jo-
ka on pikemminkin a-suvaitsemat-
tomuutta kuin hällävälismiä.

Oikea suvaitsevaisuus ei merkit-
se sitä, että millään ei ole mitään 
väliä. Hyveellinen ja jalo suvait-
sevaisuus liittyy ihmiskäsitykseen: 
ihmisen kunnioittamiseen ja ihmi-

sen arvon tunnustamiseen hänen 
ansioistaan välittämättä ja hänen 
epäonnistumisistaan huolimatta.

Ihminen ei ole human doing vaan 
human being: tärkeämpää, kuin 
mitä sinä olet saanut aikaan on 
kuka sinä olet. Hyvä suvaitsevai-
suus koskee olemista, ei tekemistä. 
Hyvä suvaitsevaisuus merkitsee ar-
von antamista jokaiselle ihmiselle.

Suvaitsevaisuus on sukua omas-
taan jakamiselle, omastaan luopu-
miselle.

Suvaitsevaisella ihmisellä on varaa 
antaa periksi omista oikeassa ole-
misen pinttymistään. Hän sietää 
uskonnollisen, poliittisen ja ideolo-
gisen monenkirjavuuden. Suvait-
sevaisuus merkitsee luottamusta, 
uskoa siihen, että myös muut kuin 
tismalleen minunlaiseni ja minun 
laillani ajattelevat ihmiset saattavat 
nähdä todellisuuden oikeassa kar-
vassaan. Sellaisena suvaitsevaisuus 
on sukua rohkeudelle ja suvaitse-
mattomuus näyttäytyy pelkuruu-
den eräänä muotona.

Suvaitsevaisuus merkitsee ihmisen 
rajallisuuden tunnustamista, ihmi-
sen sietämistä. 

Se ei merkitse alentuvaa armeli-
aisuutta vaan pikemminkin jon-
kinlaista rikoskumppanuuden su-
kuista solidaarisuutta: minulla ei 
yksinkertaisesti ole varaa asettaa 
kelvollisen ihmisyyden rimaa ko-
vin korkealle. Ehdottomuudestaan 
tunnettu ranskalainen filosofi Si-
mone Weil kirjoitti: “Minä itsekään 
en ole se ihminen, joka kuvittelen 
olevani. Sen tietäminen merkitsee 
anteeksiantamista.” 

Suvaitsevaisuus jättää tilaa ihmisen 
salaisuudelle; se on sen ymmärtä-
mistä, että kukaan muukaan ei ole 
(a) se ihminen, joka hän kuvittelee 
olevansa, eikä (b) se ihminen, joka 
minä kuvittelen hänen olevan. Tä-
mä velka meidän on toisellemme 
kyettävä antamaan anteeksi.

Jaakko Heinimäki

Suvaitsevaisuudesta

Kirjoittaja on teologi, kirjaili-
ja ja kolumnisti.  Heinimäen 
uskontoa, syntiä ja pyhimyk-
siä oivallisesti ja hauskasti kä-
sittelevät kirjat ovat nousseet 
lukijoiden ja kriitikoiden suo-
sioon. Heinimäen esikoisteos 
Pieni mies jalustalla ilmestyi 
vuonna 1994.  Outo hartaus-
kirja valittiin vuoden kristilli-
seksi kirjaksi 1997. Seitsemän 
syntiä oli Tieto-Finlandia eh-
dokkaana ja voitti Koskenkor-
va-palkinnon vuonna 1999. 
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Mousa bin Jafar Al-Kazem on shiiamuslimien seitsemäs 
imaami. Hän syntyi Medinassa  Safar-kuukauden 7. päivä-
nä vuonna 127 islamilaisen ajanlaskun jälkeen. 

Hänen elämänsä jakautui kahteen osaan: Elämä ennen 
imaamiutta ja sen jälkeinen elämä, joka kesti 35 vuotta. 
Silloinen Abbasidien kalifi Haron Rashid vangitsi imaami 
Mousan, joka joutui virumaan vankilassa 7 vuotta. Lopulta 
Haron Rashid tappoi hänet myrkytetyllä taatelilla.

Hän kuoli 25. Rajab 183 ja hänet haudattiin Kazimiyaan, 
joka sijaitsee Bagdadin lähistöllä.

Imam Mousan (rh) sanontoja:

Tietämätön ihminen ihmettelee tietävää ihmistä enem-
män, kuin tietävä ihminen ihmettelee tietämätöntä ih-
mistä. 

Ihminen on kuin va áan kupit: Aina, kun hänen uskonsa 
lisääntyy, niin hänen ongelmansa lisääntyvät.

Yasmin Al-Hello

Imam
Mousa Al-Kazem (rh)

SAARNA 109

Muista Jumalaa sillä Hän 
on paras muistamisen 
arvoisista. Kaipaa sitä 
mitä Hän on luvannut 
hurskaille, sillä Hänen 
lupauksensa on pitä-
vä.  Kulje Profeetan tie-
tä, sillä se on arvokkain 
väylä.  Seuraa Profeetan 
sunnaa, sillä se on oikein 
käytös kaikesta.  Opet-
tele Koraania sillä se on 
parasta sydämen ku-
koistukselle.  Etsi paran-
nusta sen valosta, sillä 
se parantaa sydämen. 
Resitoi sitä kauniisti, sillä 
se on sointuisinta ker-
rontaa.

Imam Ali ibn Abi Taleb (roh)
Nahjul Balaghe
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’M
aallistu-
misen 
myötä 
uskon-
to on 
me-
nettä-

nyt vaikutustaan ja arvostustaan. 
Silti sen juuret ovat syvällä suoma-
laisessa kulttuurissa ja perinteissä. 
Uskonto toimii edelleen ihmisten 
elämänlähteenä ja voimavarana. 
Maailman globalisoituessa emme 
pysty käsittelemään ja ymmärtä-
mään kaukaisia tapahtumia ja kon-
flikteja ellei meillä ole tietoa ja tun-
temusta niin omasta kuin muista-
kin uskonnoista. Kunnioitus ja ym-
märrys omaa ja muita uskontoja 
kohtaan rakentuu oikean tiedon 
varaan.’ Näin toteaa opetusneuvos 
Pekka Iivonen, joka on tehnyt 

pitkän uran Opetushallituksessa 
ja on erikoistunut pienryhmäisten 
uskontojen opetukseen.

Suomessa uskonnonvapaudesta 
säädetään perustus- ja uskonnon-
vapauslaissa. Perustuslain mukaan 
jokaisella on uskonnon ja oman-
tunnon vapaus ja näinollen oike-
us tunnustaa ja harjoittaa omaa 
uskontoa, eikä ketään voi pakottaa 
osallistumaan omantuntonsa vas-
taisesti uskonnon harjoittamiseen. 
Uskonnonvapauslaki toteaa, että 
jokaisella on oikeus päättää uskon-
nollisesta asemastaan  ja liittyä tai 
erota haluamastaan uskonnollises-
ta yhdyskunnasta. 

Kouluissa uskonto tai elämänkat-
somustieto on pakollinen oppiai-
ne. Uskonnonvapauslain lähtökoh-

tana on oppilaan oikeus saada us-
konnonopetusta. Lakia uudistetta-
essa tunnustuksellisen uskonnon 
opetuksen käsite korvattiin oman 
uskonnon opetuksen käsitteellä. 
Kouluissa opetettavaa uskonnon 
opetusta ei katsota uskonnon har-
joittamiseksi.  Opetushallitus  on 
laatinut opetussuunnitelman pe-
rusteet, jotka määrittelevät ope-
tuksen tavoitteet ja keskeiset si-
sällöt.

Opetusneuvos Pekka Iivonen ker-
too, että elämänkatsomustieto ja 
oman uskonnon opetus ei ole mi-
kään uusi ilmiö suomalaisissa kou-
luissa. Nykyinen perusopetuslaki 
on käynyt läpi pitkän prosessin 
ja  esim. elämänkatsomustieto ja 
oman uskonnon opetus lisättiin 
siihen vuonna 1985. 

Tämän päivän koululaisille on taat-
tu mahdollisuus oman uskonnon 
opetukseen niin peruskoulussa 
kuin lukiossa. Koulussa tulee jär-
jestää oppilaiden enemmistön 
uskonnon mukaista uskonnon-
opetusta eli sitä uskontoa, mi-
hin uskonnolliseen yhdyskuntaan 
enemmistö oppilaista kuuluu. Toki 
myös he, jotka eivät kuulu johon-
kin yhdyskuntaan voivat osallistua 
sen tarjoamaan opetukseen huol-
tajien suostumuksella. Uskonnol-
lisia yhdyskuntia ovat evankelis-
luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta sekä muut Suomes-
sa rekisteröidyt uskonnolliset yh-
dyskunnat. Oppilaille, jotka eivät 

Uskonnon opetus
peruskoulussa

opetushallituksessa pitkän uRan tehnyt pekka iivonen on koulutukseltaan myös teo-
logi.
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kuulu mihinkään uskontokuntaan 
opetetaan elämänkatsomustietoa.  
Jos opetuksen järjestäjän eli ylei-
simmin kunnan alueella on kolme 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-
luvaa lasta ja heidän huoltajansa 
vaativat oman uskonnon opetus-
ta, niin opetuksen järjestäjän tu-
lee se järjestää. Jos kunnassa on 
järjestetty jonkin uskonnon esim. 
islamin opetus, voivat muutkin 
muslimilapset, vaikka eivät kuului-
sikaan uskonnolliseen yhdyskun-
taan, osallistua tähän oman us-
kontonsa opetukseen huoltajien 
pyynnöstä. 

Pekka Iivonen on syystäkin ylpeä 
jopa eurooppalaisittain ainutlaa-
tuisesta lainsäädännöstämme, jos-
sa perustuslain takaamat ihmisoi-
keudet on huomioitu turvaamalla 
jokaiselle mahdollisuus oman us-

konnon opetukseen. 

Kritiikiltä ei kuitenkaan ole säästyt-
ty. Iivosen mukaan kunnat reagoi-
vat rahalla ja pienryhmäisten us-
kontojen opetuksen järjestäminen 
on kallista ja toisinaan teknisesti 
hankalaa. Vaikka uskonnonope-
tus ei ole enää tunnustuksellista 
eikä opettajilta vaadita uskonto-
sidonnaisuutta, opettajien omat 
näkemykset heijastuvat helposti 
opetukseen. Tämä pätee kaikkiin 
uskontoihin. Uskonnonopettajat 
voivat täydentää pätevyyttään ai-
neopinnoilla. Iivonen huomauttaa, 
että opetuksen tason ja sisällön 
valvontaan ei ole tiukkaa tarkas-
tusmenettelyä. Kunnan puolesta 
valvojana on kouluvirasto, mutta 
yleensä vanhemmat antavat her-
kemmin palautetta opetuksen laa-
dusta ja sisällöstä.  

Opettajat valitsevat opetusma-
teriaalinsa itse. Opetushallitus on 
julkaissut valtakunnallisesti käy-
tettäviä oppikirjoja ortodokseille 
ja katolilaisten kirjat ovat tekeillä. 
Seuraavaksi on tavoitteena saada 
tuotettua oppikirjoja islamin ope-
tukseen, joka on Suomessa suurin 
ei-kristillinen uskonto.  Iivonen kat-
soo, että seuraavassa opetussuun-
nitelmauudistuksessa tulisi etsiä 
uskontoja yhdistäviä elementtejä 
ja uskontoaineille yhteistä ainesta 
vieläkin selvemmin.  

Iivosen mielestä uskonnon ope-
tuksen ilmapiiriä ja toimintakult-
tuuria olisi kehitettävä tietoisesti 
monikulttuurisen yhteiskunnan 
ymmärtämiselle ja erilaisuuden 
hyväksymiselle. Meille vieraampi-
en uskontojen ja kulttuurien edus-

suaad onniselkä haluaisi islammin uskonnon opetukseen lisää päteviä opettajia ja oppikiRjoja.
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tajat tulisi nähdä opetusryhmis-
sä resursseiksi, ei ongelmiksi tai 
ulkoisesti tarkasteltaviksi asioiksi.  
Uskonnon opiskelun tulisi antaa 
valmiuksia maailmankatsomuksel-
liseen pohdintaan ja dialogiin ja 
oman identiteetin rakentamiseen. 

Kukaan ei voi valita ikäänsä, suku-
puoltaan, etnistä alkuperäänsä tai 
fyysistä ja psyykkistä toimintaval-
miuttaan. Kaikilla on oikeus omaan 
uskontoon ja vakaumukseen. Näi-
tä ominaisuuksia käytetään kui-
tenkin perusteina syrjinnälle ja su-
vaitsemattomille asenteille, pohtii 
Iivonen. 

Suaad Onniselkä, 34, on valmis-
tunut filosofian maisteriksi Joen-
suun yliopistosta ja toimii tällä het-
kellä lehtorina Vesalan yläasteella 
Helsingissä, jossa hän opettaa ma-
tematiikkaa ja fysiikkaa. Onnisel-
kä opettaa myös islamia Vesalan 
ja Myllypuron yläasteella. Työnsä 

ohella hän suorittaa 
Helsingin 

yliopis-
ton us-
konto-
tieteen 
laitok-
sel-

la pien-
ryhmäisten 

uskontojen 

opettajien aineopintoja saadak-
seen pätevyyden islamin uskon-
non opetukseen aina yläasteelta 
yliopistoon. Valmistuttuaan hänes-
tä tulee toinen pätevä islamin ai-
neopettaja Suomessa. 
Uskontotieteenlaitos on järjestänyt 
islamin aineenhallinnallisia opin-
toja jo syksystä 2007 alkaen. On-
niselkä on ensimmäinen ja tois-
taiseksi ainoa opiskelija kyseisessä 
koulutuksessa. Soveltava kasvatus-
tieteen laitos puolestaan järjestää 
elämänkatsomuksen ja pienryh-
mäisten uskontojen opettajien pe-
degogisia opintoja.

Vaikka islamin usko on maamme 
toiseksi suurin uskonto kristinus-
kon jälkeen,  islamin uskonnon 
pätevistä opettajista on huutava 
pula. Onniselkä näkee yliopisto-
jen hankkeet positiivisina, projek-
tien lähtökohdaksi on kuitenkin 
asetettu opettajien akateeminen 
pätevyys. ’Monilla nykyisillä isla-
min opettajilla ei ole edes kun-
non peruskoulutusta, korkeakou-
luopinnoista puhumattakaan. Tä-
mä puolestaan aiheuttaa muitakin 
ongelmatilanteita kuin vain muo-
dollisuuksia. Sopeutuminen kou-
lumaailmaan, sopivan kokoisten 
ryhmien vaatiminen sekä kykene-
mättömyys oppimateriaalin teke-
miseen ja eri opetusmenetelmien 
hyödyntämiseen’, Onniselkä luet-

telee. ’Jokaisella rivimuslimilla on 
aineenhallinnallinen osaaminen, 
mutta kun pedagogiset taidot 
puuttuvat ongelmat kasaantuvat. 
Lapset tulevat eri taustoista ja kult-
tuureista, heillä on kieliongelmia, 
ryhmät ovat heterogeenisiä ja van-
hemmat ylikriittisiä.’   

Onniselkä on huolissaan muslimi-
lasten uskonnonopetuksen tasos-
ta ja islamin opetuksen arvostuk-
sesta muslimiyhteisössä. Jos mus-
limit eivät lähde pätevöitymään, 
ei-muslimit hakeutuvat koulutus-
ohjelmiin ja virat menevät heille. 
Hänen huolensa on aiheellista, sil-
lä muslimit eivät katoa mihinkään, 
päinvastoin heidän määränsä kas-
vaa koko ajan. Tällä hetkellä  Hel-
singin kaupungin kouluissa n. 2-
3% oppilaista saavat islamin ope-
tusta. Heitä on enemmän kuin or-
todokseja. Tänä päivänä uskonnon 
opetus on tunnuksetonta. Lainsää-
dännön mukaan uskonnon opet-
tajalta ei voi kysyä hänen omaa 
vakaumustaan työhönottotilan-
teessa.  Oppikirjoista ei kuitenkaan 
löydy käytännön tietoa ja opettaja 
tahtomattaankin välittää ’hiljaista’ 
tietoa opettamastaan aineesta. Is-
lamin uskonnon opetuksen retu-
peräisyydestä kertoo myös se, että 
islamia on opetettu vuosikausia il-
man oppikirjoja. Islamin opettajien 
koulutus varmasti lieventäisi myös 
lieve-ilmiöitä, eikä ylilyöntejä teh-
täisi esim. shiioista. 

Suaad Onniselkä näyttää esimerk-
kiä ja opetusneuvos Iivonen heit-
tää vuorostaan pallon muslimeille 
ja kannustaa heitä isällisesti hakeu-
tumaan opettajakoulutukseen!

Paula  
Bahmanpour



Salam                11

Sateiden täytteinen kesä on ohi ja koulut au-
kaisevat ovensa. Huoleton elo kesälaitumilla 
vaihtuu säännölliseen ja haastavaan koulu-
työhön. Vanhojen ja uusien kavereiden tapaa-
mista odotetaan innolla ja ..

Espoolainen Rania, 6, aloittaa koulutaipaleensa astu-
malla Mikkelän koulussa olevaan esikouluun. Tutus-
tumiskäynniltä mieleen jäivät päällimäiseksi opettaja 
ja kivat lelut. Kieliongelmia Ranialla ei ole sillä hän 
puhuu äidinkielenään suomea ja sen lisäksi sujuvaa 
arabiaa. Sininen reppukin on jo valmiina odottamas-
sa. Koulumatkalla Raniaa saattavat äiti ja 1,2 vuoden 
ikäinen pikku-veli Kadhim.

12-vuotias Mahmuud 
on ala-asteen jo käy-
nyt ja siirtyy nyt Ja-
komäen yläasteelle, 
joka on aivan van-
han koulun kupeessa. 
Veitikkamainen Mah-
muud pelaa koripal-
loa vapaa-aikana kun 
taas koulussa hauskin-
ta ovat matematiikka 
ja liikunta. Koulussa 
on ’siistiä’ eikä se sik-
si edes jännitä. Yläas-
teelle meno tuo tulle-
saan uusia asioita: luo-
kanopettaja vaihtuu 
uusiin aineopettajiin, 
luokat sekoittuvat ja 
uusia aineitakin tulee. 
Tulevaisuuden am-
matista Mahmuud ei 
vielä tiedä, mutta luki-
oon hän ainakin näillä 
näkymillä tähtää. 

Pinkin repun ostanut Asma, 7, on jo uravalintansa 
tehnyt. Hän seuraa äitinsä jalanjälkiä ja aikoo opet-
tajaksi. Pelimannin ala-asteen ekaluokalla aloittava 
Asma lukee iltasadut pikkuveljilleen, sillä hän oppi 
lukemaan jo 4 vuotiaana. Asma odottaa malttamatto-
mana koulutaipaleen aloittamista, sillä paras kaveri on 
jo käynyt koulua vuoden verran. Kaiken lisäksi koulun 
seinä pilkottaa kodin ikkunasta kutsuvasti ja kun vielä 
esikoulusta tutut kaverit Tommi, Sugal ja Aaro tulevat 
samalle luokalle, koulu voisi alkaa jo ensi viikolla.

Reput  selkään
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U
skontojen tavoitteena on kasvattaa 
ihmistä hengellisesti, moraalisesti 
ja sosiaalisesti. Profeetat pitivät tär-
keämpänä ihmisen ydintä, kuin ul-
konäköä ja materiaa. Tooran, Evan-
keliumin ja Koraanin tekstien sisältö 
heijastavat tämän selvästi. Vanhas-

sa testamentissa (Mooses I 3:22) lukee: ’Sitten Herra 
Jumala sanoi: Ihminen on nyt kuin me: Hän tietää sekä 
hyvän että pahan.’ Vastaavasti kristinuskon teksteistä il-
maistaan, että moraalinen puoli ihmisestä on tärkeintä, 
mihin pitää kiinnittää huomiota. Uudessa testamentis-
sa (Pietarin toinen kirje 1:5-7) sanotaan. ’Pyrkikää sen 
vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa 
oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kes-
tävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelos-
sa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta.’ 
Näistä teksteistä käy ilmi, että uskonnot huolehtivat 
ihmisen uskonnollisesta puolesta ja pyrkivät kasvatta-
maan häntä hengellisesti ja moraalisesti, jotta hänestä 
olisi hyötyä sekä itselleen että yhteiskunnalle. Koraanin 
jakeissa ja Profeetan puheissa (roh) on monia tähän 
viittavia tekstejä. Allah sanoo Koraanissa: ’Ihmiset, Me 
olemme totisesti luoneet teidät miehestä ja naisesta 
ja jakaneet teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisit-
te toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä 
on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. 
Jumala on totisesti tietävä, tajuava.’ (49:13). Koraanin jae 
koskettaa kaikkia ihmisiä ja motivoi häntä uskomaan ja 
tuntemaan Jumalaa, Luojaansa ja tekemään yhteistyö-
tä muiden kanssa.

Profeettojen ja oppineiden huolenaiheena oli alusta 
lähtien ollut hengen puhtaus ja läheisyys Jumalaan. 
He ymmärsivät, että muiden auttaminen, sekä kipu-
jen ja toiveiden tunteminen ovat tärkeimpiä tekijöitä, 
jotka saattavat ihmisen Jumalan läheisyyteen sekä 
hengellisen puhtauden saavuttamiseen. Filosofit vas-
taavat tähän: Tiede on hyvän uskon koriste, tekeminen 
on hyvän tieteen koriste, myötätunto on hyvän teon 
koriste eikä mikään ole niin hyvää kuin kärsivällisyys 
tieteen lisänä.” Mutta kaikissa ihmisen kehityksen vai-

heissa on ollut läsnä vihollinen, joka taistelee ihmistä 
vastaan estäen häntä saavuttamasta korkeaa moraalia. 
Se houkuttelee ihmistä irstailuun ja pahuuteen. Jumala 
sanoo Koraanissa: ’Sillä onhan saatana totisesti teidän 
vihollisenne, ja sellaisena häntä pitäkää.’ (35:6). Koska 
tällä vihollisella on potentiaaleja ja keinoja houkutte-
luun, ihmisellä on myös voimien ja keinojen lähteitä 
vastustaa ja voittaa vihollisen houkutukset. Jumala 
sanoo Koraanissa: ’Etsikää apua kärsivällisyydestä ja 
rukouksesta. Tämä on totisesti vaikea tehtävä muille 
paitsi nöyräsydämisille.’ (2:45). Uuden testamentin Mat-
teuksen kirjassa (17:21) ’Tämä laji ei lähde muulla kuin 
rukouksella ja paastolla’,  tässä laji-sanalla tarkoitetaan 
saatanaa. Näin ollen uskovaisen voiman lähteet ovat 
kärsivällisyys, rukous ja paasto.

Ajalla on kaksi ulottuvuutta. Kuluva aika on ajasta se 
osa, joka on pinnallinen ja kuolevainen, tällä ajalla ei 
ihmiselle ole mitään merkitystä. Kun taas ajan toinen 
ulottuvuus on sen syvempi puoli, joka käsittää usko-
van kaikki hyvät teot. Uskovaa muslimia huolestuttaa 
siirtyminen hetkestä toiseen ilman, että hän tallentaisi 
siihen mitään palvontaa. Tästä johtuen ajalle ja palvon-
nalle kehittyi hyvin vahva ja salainen sidos. Vuorokau-
den viisi rukousta liittyvät päivän ja illan hyvin merkit-
täviin ajan kohtiin. Khums (viides osa) ja Zakat (almut) 
liittyvät henkilön taloudelliseen vuodenkiertoon. Py-
hiinvaelluksella on sekä ajallinen että paikallinen mer-
kitys. Kun taas paaston aika on ramadhanin kuukausi, 
jolloin Koraani ilmestyi. Koraanissa sanotaan: ’Ramadan 
on se kuukausi, jolloin Koraani annettiin opastukseksi 
ihmisille ja selväksi todistukseksi (Jumalan) johdatuk-
sesta, jotta hylättäisiin paha ja valittaisiin hyvä.’ (2:185). 
Muslimit tuntevat ramadanin Allahin kuukautena. Ra-
madan on ajan ulottuvuus, jolloin muslimin voimat 
tulevat vahvemmaksi. Ramadan muodostaa lyhyim-
män reitin henkeen, jolloin uskovainen tutkii itsensä 
sekä tuntee henkensä vahvuuksien ja heikkouksien 
lähteet. Paasto lisää meidän valistueisuuttamme, tietoi-
suuttamme ja ymmärrystämme, sillä Allah on laittanut 
paastoon niin paljon salaisuuksia, mitä ei löydy mistään 
muusta palvonnasta. 

Paaston tarkoitus
 
Paasto tuo lähemmäksi Jumalaa ja opettaa 
ihmistä tuntemaan omia sekä muiden kipuja
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Vanhoista ajoista asti uskovaiset tunsivat paaston ar-
von, jolla pyrittiin jalostamaan henkeä, epäitsekkyyttä 
ja lähestyä Jumalaa.  Allah sanoo Koraanissa: ’Teidän, 
jotka uskotte, tulee paastota, samoin kuin piti paasto-
ta niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jotta teille syntyi-
si sisäinen tottelemus.’ (2:183). Tässä on mainitsemisen 
arvoista se, että islamilainen yhteiskunta on Allahin 

säädöksiä noudattava ja vastuuhen-
kinen yhteiskunta, joka toimii Koraa-
nin kuvailemalla sanalla taqwa, Ju-
malan sääntöjen sisäinen tottelemus. 
Tämä sisäinen tottelemus syntyy us-
kosta Allahiinja uskoa Häneen kas-
vatetaan uskon teoilla, joista yksi on 
paasto. Paasto on mainittu Vanhassa 
Testamentissa (Mooseksen III 23:26-
27: ’Herra sanoi Moosekselle: Saman 
seitsemännen kuun kymmenentenä 
päivänä on sovituspäivä. Kokoontu-
kaa silloin pyhään juhlakokoukseen, 
paastotkaa ja uhratkaa Herralle tu-
liuhri.’ Kristityt uskoivat pitkään, et-
tä paasto ei ole pelkästään sovitus 
menneistä synneistä vaan myös tar-
koitus vahvistaa suhde Jumalan kans-
sa. Paasto islamilaisessa kulttuurissa 
on ensisijaisesti Jumalanpalvelus, toi-
seksi opetus kärsivällisyydestä ja kol-
manneksi kasvatus hengellisyydestä. 
Se myös opettaa tuntemaan toisten 
kärsimykset köyhyydestä, nälästä ja 
tarpeesta.

Paastopalvonta islamissa tuli edel-
täviä uskontoja selkeämmäksi. Sille 
määrättiin tietty kuukausi, ramadan-
kuukausi, joka on islamilaisen kalente-
rin yhdeksäs kuukausi. Muslimit paas-
toavat koko ramadanin kuukauden 
alkaen vähän ennen auringon nou-
sua ja rikkovat paaston hieman au-
ringonlaskun jälkeen. Ramadan nos-
tattaa muslimissa hengellisyyttä ja ih-
misyyttä sekä vie lähemmäksi Allahia. 
Kun ramadankuukausi alkoi Profeetta 
Mohammad (roh) Jumalan sananjulis-
taja, vapautti kaikki vangit. Profeetta 
Muhammed(roh) sanoi Jaberille: ’Oi 
Jaber tässä on ramadanin kuukausi 
hänelle, joka paastoaa päivänsä ja ru-
koilee osan yöstä, suojelee vatsansa 
ja intiimit osansa sekä säästää kielen-

sä pahan puheesta. Se ihminen pääsee synneistään 
eroon kuukauden loputtua.’ 

Muhammed Al-Hello
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Yleensä niin muslimit kuin ei-mus-
limit sekoittavat kaksi Jerusalemis-
sa sijaitsevaa moskeijaa keskenään. 
Kummatkin ovat tärkeitä musli-
meille mutta toisella, Kalliomoskei-
jalla, on suurempi merkitys.  Mos-
keija, johon Al-Aqsa valitettavan 
usein sekoitetaan, on Kalliomos-
keija kultaisine kupoleineen. Tuon 
tässä artikkelissani esille miksi Kal-
liomoskeija on tärkeä muslimeille 
ja mikä ero on Al-Aqsan moskei-
jan ja Kalliomoskeijan välillä, jos 
Jumala suo.

Jerusalemin sydämessä, pyhällä 
kalliolla on pyhättö, jota kutsutaan 
nimellä Al-Aqsa. Se tunnetaan 
myös nimellä Al-Haram al-Sharif – 
jalo pyhättö. Sen muurien suojasta 
löytyy suihkulähteitä, puutarhoja, 
rakennuksia ja pieniä kupolillisia 
huoneita ja rakennuksia, jotka ovat 
oppineitten, sheikkien ja uskon-
nollisen tuomioistuimen toimisto-
ja sekä museo. Sen eteläisimmällä 
reunalla sijaitsee al-Aqsan moskeija 
ja sen keskellä Kalliomoskeija. Koko 

alue kattaa yhden kuudesosan Je-
rusalemin muurien sisällä olevasta 
kaupungista. Juutalaiset tuntevat 
tämän alueen Temppelivuorena, 
paikkana, jossa Salomonin temp-
peli aikanaan sijaitsi.  

Kalliomoskeija

Jerusalemin kaunein rakennus on-
kin vanhan kaupungin sydämessä 
oleva Kalliomoskeija, jonka rakensi 
vuonna 691 Damaskoksen kalifi.  
Nimensä se on saanut suuresta 
kalliosta, johon Jerusalemin ase-
ma pyhänä kaupunkina kirjaimel-
lisesti perustuu.  Muinainen kallio 
on Moorian vuori, jossa Aabraham 
(rh) valmistautui uhraamaan poi-
kansa Iisakin ja jonne 1000 vuotta 
eKr. kuningas Salomo rakensi en-
simmäisen temppelin.  

Kalliomoskeija tunnetaan myös 
Omarin moskeijana. Nimen taus-
talla on Kalifi Omar Ibn Al-Khat-
tab (580-644), joka valloitti Jeru-
salemin vuonna 638, kuusi vuot-

ta Profeetta Muhammedin (rhhp) 
kuoleman jälkeen.  Suvaitsevaisesti 
juutalaisiin ja kristittyihin suhtau-
tunut kalifi sai kaupungin avaimet 
sen patriarkalta Sophroniukselta ja 
tiedusteli häneltä Madjid Dawuu-
din eli Daavidin moskeijan sijain-
tia. Moskeijaa kutsutaan Koraanis-
sa (38:21) nimellä Mihrab Dawud 
eli Daavidin Pyhättö. Patriarkka 
vei hänet pyhätön ovelle, joka oli 
melkein tukossa kaikesta roskas-
ta. Omar sanoi:’ Allah on suurin, 
vannon kautta Hänen joka pitää 
sieluani käsissään, että tämä on 
Davidin moskeija, jonka Allahin Lä-
hettiläs kuvasi yöllisen matkansa 
jälkeen’. Tämän jälkeen Omar alkoi 
raivata ja siivota temppelialueen 
raunioita ja muut muslimit seura-
sivat hänen esimerkkiään. Tämän 
jälkeen hän astui temppeliin ja al-
koi rukoilla resitoimalla Koraanista 
suuran Sad. Näin hän muutti ra-
kennuksen moskeijaksi, muslimien 
rukouspaikaksi. 

Kalliomoskeija voidaan kääntää 
myös nimellä ’kaukaisin moskeija’. 
Tämä nimi viittaa Yölliseen mat-
kaan, jonka profeetta Muhammed 
(rhhp) teki Mekasta Jerusalemiin ja 
nousi sieltä Al-Buraq El-Sharif nimi-
sellä ratsulla taivaaseen. 

Kalliomoskeijan keskellä oleva ki-
vi (Šakhrah) on paikka, josta Mu-
hammadin matka taivaaseen ark-
kienkeli Gabrielin seurassa tapah-
tui. Kalliomoskeija onkin noussut 
muslimien kolmanneksi pyhim-
mäksi paikaksi Mekan ja Medinan 
jälkeen. Täällä Muhammed suoritti 
ensimmäisen pakollisen rukouk-
sensa muiden profeettojen ja Jee-
suksen (rh) kanssa taivaallisen mat-

Al-Aqsa ja Kalliomoskeija

kalliomoskeija.
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kansa jälkeen. Se oli myös musli-
mien ensimmäinen rukoussuunta 
Qibla, jota kohti he seisoivat rukoil-
lessaan. Myöhemmin Qiblan suun-
ta muutettiin Mekkaan päin.

Umayyad-kalifit rakensivat Kallio-
moskeijan Abd el-Malikin (685-705) 
johdolla vuonna 691. Tätä työtä 
jatkoi sitten myöhemmin hänen 
poikansa ja seuraajansa Al-Walidi 
(709-715),  joka kunnosti ja laajensi 
rakennusta.  Tähän aikaan sitä kut-
suttiin Al-Aqsan moskeijaksi. Kallio-
moskeija on yksi ensimmäisistä ja 
vaikuttavimmista islamilaisen ark-
kitehtuurin saavutuksista. 

Nykyinen moskeija ei ole sama 
kuin alkuperäinen, sillä ensim-
mäinen moskeija tuhoutui täysin 
vuonna 748 tapahtuneessa maan-
järistyksessä.  Ei ole varmuutta mil-
loin moskeija rakennettiin uudel-
leen, mutta todennäköisesti vuon-
na 771 ja tämäkin moskeija myös 
tuhoutui uudelleen miltei heti sen 
rakentamisen jälkeen. Kolmannen 
kerran tämä moskeija rakennettiin 
vuoden 780 tienoilla ja tämä on 
ensimmäinen moskeija, josta on 
tietoja kirjattuina. Mutta vuonna 
1033 tapahtui taas sarja maanjäris-
tyksiä, jotka tuhosivat moskeijan ja 
se piti rakentaa uudelleen. 

Jerusalem valloitettiin ensimmäi-
sellä ristiretkellä vuonna 1099. Sen 
sijaan että ristiretkeläiset olisivat 
tuhonneet moskeijan, he käyttivät 
sitä suojana ja nimesivät sen Salo-
monin temppeliksi. Vuonna 1119 
moskeijasta tuli Temppeliritareiden 
päämaja. Tällä ajalla moskeija koki 
muutamia rakenteellisia muutok-
sia, muun muassa alttarikomero ra-

kennettiin, pohjoisinta eteistä laa-
jennettiin ja samalla rakennettiin 
myös kirkko ja luostari. Vuosien 
1927 ja 1936 maanjäristyksen va-
hingot melkein vaativat moskei-
jan uudelleen rakentamista, mutta 
moskeija on pitänyt muotonsa ja 
näkönsä samanlaisena kuin mik-
si se rekonstruoitiin vuonna 1033 
jKr. 

Kalliomoskeijan kultainen kupoli 
on Jerusalemin näkyvin maamerk-
ki. Alunperin se oli päällystetty ku-
parilla. Sisäpuolelta kaunis kupoli 
on koristeltu keltaisilla ja vihreil-
lä mosaiikeilla, jotka muodostavat 
kukkakuvioita ja pyhiä kirjoituksia. 
Rakennus on kahdeksankulmai-
nen ja sen kaariholveja koristavat 
Pyhän Koraanin jakeet. Ulkoseinät 
ovat 20,4 m pitkiä, joka on sama 
kuin kupolin halkaisija pystysuun-
nassa. Kallio, jolta Profeetta Mu-
hammadin (rh) taivasmatka alkoi, 
sijaitsee aivan kupolin alla. 

Al-Aqsan moskeija

Al-Aqsan moskeija rakennettiin pa-
rikymmentä vuotta myöhemmin. 
Se sijaitsee Al-Haram al-Sharifin 
eteläisen muurin kupeessa. Alue 
on suorakulmainen 144 000 ne-
liömetrin laajuinen alue. Al-Aqsas-
sa ja sen alueella pystyy rukoile-
maan 400 000 rukoilijaa saman-

aikaisesti olettaen, että jokainen 
rukoilija vie 0.8m x 0.5 metrin ti-
lan rukoillessaan. Perjantaipäivisin 
ja Ramadanin aikaan ja erityisesti 
Ramadanin 27. päivänä ( Lailat El-
Qadr), alue on täpösen täynnä ru-
koilijoita. Al-Aqsalla on 11 porttia: 
7:n näistä porteista on avoinna ja 
yksi neljästä suljetusta portista on 
Kultainen Portti. Al-Aqsan ohuista 
spiraalimaisista minareeteista kuu-
luu rukouskutsu rukoukseen viisi 
kertaa päivässä ja seitsemän kertaa 
viikossa ympäri vuoden. Minareet-
teja löytyy moskeijasta neljä kap-
paletta. 3 alkuperäistä  ja 1 Mame-
lukkien aikakaudelta.  

Itse Al-Aqsan moskeija on raken-
nettu kolmesta osasta: Kapeasta 
holvikäytävästä, joka kulkee yhdel-
lä sivustalla, mahtavasta eteisestä 
ja suojatusta alueesta joka sijaitsee 
etelässä.

Al-Aqsan eteinen on rauhan keidas 
ja hiljainen kaikesta kaupungin me-
lusta ja hälinästä. Al-Aqsan ulkopi-
halta löytyy monia pesupaikkoja 
rituaaliselle pesulle. Eteläisen hol-
vikäytävän keskiosasta alkaen on 
katettu alue Al-Aqsan moskeijasta. 
Täältä löytyy moskeijan Mithrab, 
syvennys, joka näyttää muslimille 
mihin suuntaan pitää rukoilla. 

Kautta historian Al-Aqsa on on-

Al-Aqsa ja Kalliomoskeija
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Imaami Ali (rh)
on sanonut:

”Epäonnistumiset johtuvat usein 
arkuudesta ja peloista; pettymyk-
set ovat ujouden tulos; vapaa-ajan 
tunnit kulkevat ohi kuin kesäpilvet, 
joten älkää tuhlatko mahdollisuut-
ta tehdä hyvää.” (Nahj Al-Balagha, 
sanonta 20)

Usein miettiessämme päätök-
siämme äkillisten tilaisuuksien 
edessä saamme neuvoksi tut-
kia tarkasti valintamme kohdetta 
sekä miettiä pitkään ja hartaasti 
päätöstemme seurauksia, kunnes 
huomaamme tilaisuuden men-
neen jo ohi. Tämä on hyvin tär-
keä neuvo, sillä meidän täytyy ai-
na pyrkiä valitsemaan hyvä pa-
hasta, sallittu kielletystä jne. Meil-
tä puuttuu kuitenkin kyky nähdä 
tulevaisuuteen tietääksemme jo-
kaisen päätöksemme seuraukset. 
Tieto tulevaisuudesta ja muista 
kätketyistä asioista on vain Alla-
hilla. Toisaalta kuten Imaami Ali 
(rh) on sanonut, meidän ei pidä 
tuhlata mahdollisuuksiamme teh-
dä hyvää. Kaikki kohtaamamme 
mahdollisuudet eivät anna meille 
paljoakaan aikaa miettiä tekom-
me mahdollisia seurauksia. Pitäen 
mielessä myös sen, että kaikki hy-
vä tulee Allahilta ja palaa Allahil-
le, meidän ei pitäisi torjua Allahin 
siunauksia niiden menettämisen 
pelossa. Emme tiedä, kuinka kau-
an jokin hyvä tai paha asia on osa 
elämäämme ja sitten elämämme 
muuttuu jälleen käydäksemme lä-
pi jonkin uuden Allahin testin.

Imaami Ali (rh) on sanonut opet-

nistuneesti korjattu samanlaisek-
si kuin se on ollutkin kaikenlais-
ten luonnonmullistuksien, kuten 
maanjäristysten, aiheuttamista va-
hingoista. Rakennuksella on tällä 
hetkellä keskilaiva ja 6 käytävää 
(alun perin rakennuksella oli 14 
käytävää). Al-Aqsan katettu alue 
on hyvin yksinkertainen, mutta 
suuri ja mahtava, neliskulmainen 
rakennus. Sillä on 3500 neliömet-
rin alue ja siellä pystyy rukoile-
maan 5000 muslimia yhtä aikaa. 
Qibla osoittaa etelään kohti Mek-
kaa. Kallio ja Kalliomoskeija ovat 
samassa linjassa.
 
Lisäksi sieltä löytyy 7 laajaa port-
tia moskeijan sisäänkäynniksi. Niin 
ikään myös yksi ovi johtaa niin itäi-
selle ja läntiselle puolelle. Siellä on 
100 kirkasta ja väritettyä lasi- ik-
kunaa, 14 holvikaaria, eteläiseltä 
puolelta löytyy 27 italialaisesta 
marmorista tehtyä pilaria ja sama 
määrä pilareita on myös läntisellä 
puolella. 

Ulkoinen kupoli vuorattiin lyijyl-
lä 1985, kun se oli aikaisemmin 
1964 vuorattu alumiinilla pitäen 
alkuperäisen muotonsa. Sisäisen 
kupoli on maalattu rosorappaus-
työnä, kuten oli tehty 1200 vuo-
sisadalla, kun taas Kalliomoskeijan 
kupoli on kultainen. Kalliomoskeija 
on näyttävämmän näköinen kuin 
Al-Aqsa. Usein ihmisillä on kuva 

juuri Kalliomoskeijasta ja kuvan on 
mainittu esittävän Al-Aqsan mos-
keijaa, mutta näinhän ei ole vaan 
tämä kultakupolinen moskeija on 
Kalliomoskeija. 
 
Vuonna 1969 syttyneessä tulipa-
lossa tuhoutui kaunis käsintehty 
Alepposta tullut saarnatuoli. Tä-
mä saarnatuoli oli lahja Salahudin 
Al-Ayyoubilta ja se oli sijoitettu 
lähelle mithrabia Al-Aqsan mos-
keijassa. Tämä saarnastuoli oli yksi 
maailman kauneimmista ja se oli 
tehty yli 10 000 kappaleesta yh-
teen liitetystä setripuun ja muiden 
puiden ja raudan paloista, jotka oli 
liitetty yhteen ilman liimaa, eikä 
yhtään naulaa ollut lyöty tuoliin. 
Saarnastuolin jäännökset voi näh-
dä  islamilaisessa museossa pyhän 
pyhätön eteläisellä kulmalla. 

1800 luvun puolivälissä Al-Aqsan 
moskeija aukaistiin myös ei-musli-
mivierailijoille. Moskeija on avoin-
na tiettyinä päivinä vierailijoille aa-
muisin ja iltapäiväisin pääsymak-
sua vastaan. Perjantaisin, muslimi-
en pyhäpäivinä ja juhlien aikaan 
moskeija on kuitenkin vain musli-
mien käytössä. 

Abdul-Salaam 
Puukko

Tartu hyvään tilaisuuteen!

al-aqsa moskeija.
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Tartu hyvään tilaisuuteen!

tamassaan Duaa Kumeilissa: ”...Oi 
Jumalani! Suuri on Sinun Valtakun-
tasi, Ylevä on Sinun Asemasi, Sinun 
Suunnitelmasi on salainen, Sinun 
Valtasi on kiistaton...”

Allah johdattaa meitä elämässäm-
me ihmeellisiin tilanteisiin, joita 
emme voi kuvitellakaan. Allah an-
taa meille helpotuksen vaikeuksi-
en jälkeen tavalla, jota emme osaa 
ottaa huomioon. Hänen suunnitel-
mansa on salainen.

Allah on sanonut
meille Koraanissa:

... Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän 
järjestää toimeentulon tavalla, jota 
hän ei ole tullut ottaneeksi huomi-
oon. Jumala riittää sille, joka luot-
taa Häneen. Jumala saavuttaa ta-
voitteensa ja Hän on asettanut kai-
kelle määrän.” (Koraani 65:2-3)

Emme näe aina kätkettyä viisautta 

kärsimystemme keskellä. Asioiden 
oivaltamista ei voi kiirehtiä.

Eräässä aamurukouksen (fajr) jäl-
keen sanottavassa vapaaehtoises-
sa duaa-rukouksessa on sanottu:

”Mitä Allah tahtoo - eikä ole muu-
ta mahtia ja voimaa paitsi Allahin 
kanssa. Mitä Allah tahtoo  eikä mi-
tä ihmiset tahtovat.”

Eräänä päivänä luettuani tämän 
lauseen, oivalsin, että todellakin 
omassakin elämässäni on tapah-
tunut paljon asioita, jotka eivät ole 
olleet minun tai muiden ihmisten 
tahdon mukaisia.

Eräänä unettomana yönä mietti-
essäni elämääni, sain oivalluksen, 
että meidän tulisi elää ensisijaises-
ti miellyttäen Allahia. Mieleeni tu-
li tällainen ajatus, jonka kirjoitin 
paperille: ”Jos pyrit miellyttämään 
ihmisiä, tiedä, että heitä on monia, 

etkä voi koskaan miellyttää kaikkia 
heistä, vaikka menisit äärimmäi-
syyksiin. Mutta jos haluat miellyt-
tää vain Allahia, tiedä, että on vain 
Yksi (Allah) etkä voi koskaan miel-
lyttää Allahia liikaa.”

Tärkeintä on se, että miellytämme 
Allahia ja teemme Hänen tahtonsa 
mukaan. Ihmiset eivät läheskään ai-
na ymmärrä meitä ja tilannettam-
me. Allah on meidän Jumalamme 
ja islam on meidän uskontomme. 
Meidän tulisi pyrkiä seuraamaan 
aina islamia ja miellyttämään Al-
lahia eikä asettaa elämäämme yli-
määräisiä rajoitteita, jotka kieltävät 
meiltä mahdollisuuksia, jotka Allah 
on sallinut. Jos me toimimme Alla-
hin tahdon mukaan, voimme luot-
taa siihen, että Hän riittää suojele-
maan meitä hämmentäviltä mieli-
piteiltä ihmisten keskuudessa.

Allahin lähettämät tilaisuudet voi-
vat tulla meille mistä tahansa suun-
nasta milloin tahansa. Älkäämme 
menettäkö niitä olemalla arkoja ja 
ennakkoluuloisia, ja vaatimalla ke-
säpilvien - mahdollisuuksien - saa-
pumista suunnasta, mistä Allah ei 
ole niitä lähettänyt. Mitä Allah tah-
too - ei mitä ihmiset tahtovat.

Imaami Ali ibn Husain (rh) on sa-
nonut duaa-rukouksessaan pyytä-
essään Allahilta parasta (istikhara):

”...Innoita meidät tiedolla valita pa-
ras; ja tehdä siitä keino olla tyyty-
väinen siihen, mitä Sinä olet mää-
rännyt meille; ja alistua siihen, mitä 
Sinä olet päättänyt...”

Jenni Issukka
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Onko oikein kertoa maise-
masta, jonka kuvaamiseen 
eivät riitä tuhat sanaa, ei 
kymmenenkään tuhatta? 

Ihminen voi yrittää, mutta sille hän 
ei mahda mitään, että hän ei mil-
loinkaan kykene kuvailemaan, jos 
hän on rehellinen, kahta kertaa 
samalla tavalla, samoilla aistimuk-
silla, samassa tunnetilassa näke-
määnsä.

Tässä on Allahin ihmeellinen voi-
ma; aivan kuten Hän on antanut 
meille kyvyn kuvailla omia tunte-
muksiamme, niin emme milloin-
kaan kykene selittämään Hänen 
luomaansa kokonaisuutta.

Voin siis vain kuvata tuntemuk-
siani, tuntemuksiani tällä hetkellä, 

sillä huomenna tuo ihmeellinen 
maisema on jo toisenlainen. Yk-
sittäinen kukka voi olla elänyt sen 
loistonsa hetken, missä tänään sen 
näin, suuri puu saattaa olla kaatu-
nut myrskyn voimasta, ruohonkor-
si väreilee varistettuaan kukinton-
sa, mikään siinä luonnon kohdassa 
ei täsmälleen ole kuten tänään.

Tarkoituksenani on kuvata maise-
maa, mielestäni islamilaista, Allahin 
luonnossa lähelleni tuovaa näky-
mää. Oikeammin, saatan pyrkiä ku-
vaamaan senhetkistä maisemaa ja 
senhetkistä aistimustani, ainoana 
tosiasiana pysyy se, että tiedän Hä-
nen olevan läsnä tuossa muuttu-
vassa maisemassa myös huomen-
na, ylihuomenna, ikuisesti. Kaikki 
muu muuttuu, Hän on ikuinen.

Kuvatako puutarhaa, hoidettua 

pihaa, me-
ren rantaa 
vai minkälai-
nen maisema 
luonnossa on 
omaan mie-
leeni vaikut-
tavinta? Mie-
lestäni nuo 
mainitsemani 
hoidetut mai-
semat, nuo 
ihmisen itselleen rakentamat 
näkymät, antavat käsityksen Al-
lahin, Armeliaan kaikkivaltiaasta 
voimasta, jota ihminen on pyr-
kinyt muuttamaan ja omasta 
vajavaisesta ja yksiulotteisesta 
mielestään paremmaksi raken-
tamaan. 

Tuulen tai oravan voimasta met-
sän mustikan ja puolukanlehtiä 
täynnä olevalle edellisvuotiselle 
sammalmättäälle pudonnut käpy 
jaloissani narskahtaen, naavoittu-
nut oksantynkä omia Hänen mää-
räämiään aikojaan puusta lennäh-
täneenä, raaka mullantuoksu ne-
nääni hivelevänä keskellä runsaasti 
versoavaa viherkasvustoa, tämä al-
kaa olla osa sitä alkuperäistä luon-
toa, joka mieleeni tuo Pyhän Voi-
man, Hänen voimansa. 

Näen myrskyn, Hänen, voimastaan 
kaatuneen suuren kuusen, jonka 
juurakko vielä täynnä kasvumaa-
perää osoittaa itseäni kohden, tie-
dän kaatuneen puun juurakon ole-
van täynnä elämää, pieniä eläimiä, 

Maisema
kertoo minulle
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jotka ovat myös Hänen luomiaan 
ja jotka kenties antavat ravinnon 
jollekin suuremmalle eläimelle täs-
sä elämän ihmeellisessä kiertoku-
lussa.
Kuusi on kaatunut latva kohden 
paljasta kalliota, joka uhmaten 
luonnon tavallisia muutoksia yl-
peästi kurottaa ylöspäin, mikään 
ei ole muotopuolista, vaan kalli-
ossakin näkyy Hänen jälkensä, se 
on nyt sellainen, miksi Hän sen 
tahtoi.

Kuten oma elämämme, jonka pi-
tuus on täysin Allahin armon mu-
kainen. Hän ei tee mitään tarpee-
tonta.

Metsämaisemassani on sekaisin 
juurakoita, siinä ovat kaikki määrä-
mitassa, kaikki sen kasvi- ja eläin-
lajikkeet kuuluvat juuri siihen paik-
kaan, tässä paikassa jota ihminen 
hyvin helposti nimittää rehotta-
vaksi, villiksi alueeksi, mutta jota 
minä nimitän Allahin luomaksi, 
Hänen alkuperäiseksi mestarite-
oksekseen.

Sammalmättäät houkuttavat ot-
tamaan jalkineet pois jalastani ja 
uskaltautumaan astua pehmeälle 
pinnalle, tunnen varpaiden välis-
sä kosteutta maasta samalla kun 
vaivun haistelemaan alkuperäisen 
luonnon omaa tuoksua.

Joku voisi sanoa maisemaani syn-
käksi ryteiköksi, jonka laidalla virtaa 
hiljakseen samea likavetinen puro 
kuin uhmaten sen penkereen kas-
vullisuuden tunkeutumista täyttä-
mään puropahasen viimeinenkin 
kulkureitti.

Kaikella on Hänen antamansa tar-
koitus, tämä erämaa tarjoaa ravin-

toa ja elämän tarveaineita kaikille 
olennoille, jotka sen suojassa pe-
sänsä tai kolonsa saavat. 
Kun mustikat ja puolukat kypsy-
vät, eikö meistäkin ole niiden poi-
minnan jälkeen mukava virvoittaa 
hikoilleita jalkojamme siinä puron 
vedessä, joka nyt näyttääkin kirk-
kaalta kuin lähde? Kaikella on tar-
koituksensa, kuten jälleen saamme 
huomata.

Ei synkkä ja karun harmaa haavik-
kokaan, jonka vierellä kasvava ren-
tukoiden keltainen kasvusto vies-
tittää suuremman kosteikon ole-
van lähellä, ole turhaa. 

Tarkemmin puita katsoessani jokai-
nen puun oksasto on juuri sellai-
nen, mihin puun omat juuret ovat 
tarkoitetut puuta ravitsemaan, jos 
tuulee etelästä, voivat pohjoispuo-
len oksat olla erilaiset kuin etelän-
puoleiset, jälleen huomaan kaiken 
olevan erittäin tarkoituksenmukai-
sesti luotuja.
Enää metsäalue ei näyttäydykään 
synkkänä vaan täynnä elämää ole-
vana, alkuperäisenä alueena, joka 
siellä vaellellessani lopulta saattaa 
minut rukoilemaan Häntä, Korkein-
ta.
Kaikki on järjestelmällistä, ihminen 
ei kykene kuin kaatamaan ja pilk-
komaan tätä luontoa, uutta vastaa-
vaa hän ei osaa eikä kykene luo-
maan. Aina puuttuu jotain, mutta 
Hän ja Hänen luomakuntansa on 
täydellinen.

Mikä on paikka, jota kuvaan, jonka 
näen silmissäni, missä se sijaitsee? 
Tänään se sijaitsee lähellä kotiani, 
huomenna kohtaan Hänen luo-
mansa jäljen kenties muualla.

Katso itse ympä-
rillesi, näet sen 
paikan kyllä.

Ibrahim Valo
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Nuoruus on islamissa merkit-
tävässä asemassa, sillä mo-
nissa islamin alkuajan kerto-
muksissa viitataan nuorison 
monipuoliseen ja edistyksel-
liseen ajattelukykyyn ja toi-
mintaan.

Haluan korostaa erästä asiaa, jota 
pidän hyvin tärkeänä. Islam yllä-
pitää ja hoitaa ihmisen fyysistä ja 
hengellistä edistystä ja kasvatusta. 
Tämä heijastuu muslimista ja näin 
hänestä voi helposti tulla muille 
hyvyyden, hyvän elämän ja terve-
yden esimerkki. Hän saa osakseen 
kunnioitusta, koska hän pystyy elä-
mään valitsemallaan tavalla, vai-
kuttamatta negatiivisesti muihin, 
tai antamatta mitään negatiivista 
käsitystä itsestään. Kaikki tämä on-
nistuu vain noudattamalla Juma-
lan tahtoa. Kerskailematon Juma-
lan palvelija saa kunnioitusta ja po-
sitiivista huomiota osakseen, mikä 
vaikuttaa yhteisössä hänen hen-
gelliseen arvostukseensa myöntei-
sesti, mutta ei ylpistävästi.

Laupias ja Armahtava Jumala on 
antanut palvelijoilleen monia ky-
kyjä ja taitoja. Hän loi meret, tai-
vaan ja maan. Hän antoi ihmiselle 
hyvyyttä ja kaikkea siihen kuulu-
vaa ja kaikkea sitä hyvää, mikä voi 
oikeasti vaikuttaa muihin ihmisiin 
ja meidän jälkeläisiimme ainoas-
taan hyvään suuntaan ohjaava-
na. Tämä kaikki velvoittaa meidät 
kiittämään ja palvelemaan Häntä. 
Mietittyään tätä asiaa ihminen jou-
tuu oikeasti alistumaan Jumalalle 

epäitsekkään moraalisen velvoit-
teen vaikutuksesta sillä: Ajattele, 
jos joku antaisi sinulle rahaa ja lah-
joittaisi oman Mercedes Benz-08 
autonsa sinulle, sekä ostaisi sinulle 
kaiken mitä ikinä haluat, vain koska 
hän pitää sinusta ja haluaa sinul-
le hyvää. Luulen, että sinä tulisit 
pitämään hänestä ja olisit todella 
onnellinen. Tekisit varmaan kaiken 
mitä vain hän haluaa. Mutta mi-
tä teet kun Jumala, joka käskee 
kaiken, mikä luonnossa on, alis-
tumaan sinulle ja suo sinulle joka 
päivä armahduksen ja hyvyyden, 
eikä halua sinulta muuta kuin että 
teet ja toimit Hänen tahtonsa mu-
kaisesti, joka on myös oman etusi 
mukaista, sillä Jumala ei halua si-
nun ikinä tekevän mitään, mikä 
vahingoittaisi sinua?

Jumalan palvelemiseen ja kunni-
oittamiseen on useita tapoja: Jo-
kainen luotu palvelee Jumalaa 
oman kykynsä ja ymmärryksensä 
verran. Tämän ymmärtää Armah-
tajan sanoista: ”Kaikki ovat tien-
neet oman palvelemisen tapansa 
ja rukouksensa.”

Ihmiselle on parasta, että hän pa-
laa Jumalansa luo, kaikissa olosuh-
teissa tai tilanteissa, sekä hyvissä 
hetkissä, että hyvin vaikeissa. Nou-
dattamalla Jumalan käskyjä esim. 
totuttamalla itseään suorittamaan 
pakolliset rukoukset ja rukoile-
maan ajallaan, ihminen saa siitä 
varmasti palkkion. Sekä salassa et-
tä julkisesti Jumalan palveleminen 
on ihmiselle ensisijaisen tärkeää ja 
hyvää, sillä tällöin hän saa mahdol-
lisimman suuren palkan teoistaan. 

Hän saa myös kasvatetuksi omaa 
hengellistä taitoaan jo varhain hä-
nen iässään, sillä mitä varhemmin 
sen aloittaa, sen parempi. Kaik-
kein parasta on se, että siitä ei ai-
heudu ikinä haittaa, vaan pelkkää 
hyötyä.

Profeetta Mohammad (roh) 
sanoi:”Opettakaa lapsenne rukoi-
lemaan”

Rukoukset ja kaikki muut islamissa 
suositellut teot ovat lapsille myös 
kasvatusta ja hengellisen rauhan-
tunteen antavia tekijöitä. Tämän 
jälkeen nuori ihminen pystyy vält-
telemään ja jopa inhoamaan sel-
laisia omia halujaan, jotka vievät 
hänet pois uskonnosta. Nuoren pi-
täisi keskittää voimansa Jumalan 
palvelemiseen ja hyvien tekojen 
tekemiseen, kuten esimerkiksi ole-
maan avulias omille vanhemmil-
leen. Hänen tulisi myös olla oikeu-
denmukainen ja tietoinen omista 
velvollisuuksistaan ja yrittää suo-
riutua niistä  omien kykyjensä mu-
kaan.
Suomessa islamilaisten nuorten 
vaikutus toisiinsa tai muihin yh-
teisöihin on vähäistä. Kuva heistä 
on heikko ja johtaa harhaluuloihin 
ja joissain paikoissa tai tilanteissa 
jopa heidän inhoamiseensa. Ny-
kyään osa nuorista on nimellisesti 
muslimeja, mutta eivät teoiltaan, 
mikä juuri synnyttää näitä väärikä-
sityksiä islamilaisista nuorista. Tämä 
voi johtua osittain heidän matalas-
ta profiilistaan yhteiskunnassa. Kun 
nuori ryhtyy toimimaan oikeasti 
islamin tapojen mukaan, hänestä 
tulee hyvin vaikuttava persoona 

Islam ja nuori
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omassa piirissään, mikä voi nostaa 
hänet vaikuttavaksi persoonaksi 
yhteiskunnassa. 

Nuorena muslimina olen viihtynyt 
hyvin Suomessa. Koulussa ja muis-
sakin paikoissa minut tunnetaan 
islaminuskoisena ihmisenä. Koulun 
tuntien aikaan osuneet rukoukset 
rukoilen koulussa omassa tilassani. 
Islamin sääntöjen noudattaminen 
epäislamilaisessa yhteisössä on mi-
nulle helppoa, ja Jumala auttaa 
kaikkia, jotka haluavat tehdä hä-
nen käskyjensä mukaan, jos Ju-
mala suo. 

Kuten yllä mainitsin, muslimista ai-
ka-ajoin tulee esimerkkejä muille 
ihmisille, jos hän toimii, kuten Allah 

sanoo. Hänestä tullaan pitämään 
ja kunnioittamaan. Nuorena isla-
minuskoisena kunnioitan suuresti 
Suomea, sillä tämä maa on turvan-
nut ihmisille ihmisoikeudet ja aut-
taa kansalaisia mahdollisissa on-
gelmatilanteissa. Rauha on myös 
hyvin tärkeä ja välttämätön asia. 
Kaiken tämän turvan vuoksi mei-
dän olisi syytä välittää Suomes-
ta ja olla lainkuuliaisia, sillä maan 
lain rikkominen on jopa kiellet-
tyä islamissa eli meidän pitäisi isla-
min sääntöjen mukaan noudattaa 
myös maan lakeja. 

Koulussa kaverit kyselevät uskon-
nosta kaikkea mahdollista, mut-
ta tämä ei ole haitannut minua, 
oikeastaan päinvastoin. Pitäessäni 

tunteja islamista lukion oppilaille 
pyrin antamaan aina mahdollisim-
man oikean kuvan nuorista. Islam 
kehottaa nuoria opiskelemaan ja 
panostaa nuorta oppimaan enem-
män. Nuorena islaminuskoisena 
on mukavaa asustella täällä Fen-
noskandian laatalla ja muilla Eu-
roopan alueilla.

Dia Al-Azzawi

Dia Al-Azzawi on 17-vuotias lukio-
lainen, joka opiskelee Kupittaan lu-
kiossa Turussa.
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E nsimmäinen 
Suomeen saa-
punut muslimi 
oli tataarikaup-
pias, jonka kaup-

pamatka ulottui Venäjältä 
Suomeen vuonna 1868. Ve-
näjältä käsin tataarit tekivät 
aluksi vain kauppamatkoja, 
mutta vähitellen he asettui-
vat asumaan Suomeen py-
syvästi. Kuitenkin jo 1800-
luvun puolivälissä oli Helsin-
gissä toiminut imaami, joka 
huolehti Viaporissa palvele-
vista muslimisotilaista. Tuol-
loin heille perustettiin oma 
hautausmaa sekä samoihin 
aikoihin Terijoelle muslimien 
rukoushuone. Osaksi Hieta-
niemen hautausmaata pe-
rustettiin islamilainen hau-
tausmaa vuonna 1871. 

1800-luvulla asui Helsingin 
lisäksi useita tataareja Kuo-
piossa ja Kotkassa, joissa tä-
nä päivänäkin asuu monia 
muslimeja. Helsingin musli-
mien uskonnollinen toimin-
ta alkoi, kun tataarit perus-
tivat hyväntekeväisyysyh-
distyksen vuonna 1915. Sen 
jälkeen vuonna 1925 perus-
tettiin ensimmäinen Suo-
men Islam-seurakunta, jon-
ka jäseneksi pääsivät vain 
tataarit. Venäjän vallanku-
mouksen myötä Suomeen 
muutti uusia tataarisiirtolaisia, kunnes muutto tyrehtyi 
1920-luvulla. Viimeinen tataarin rajanylitys on kirjattu 
vuonna 1930. Maailmansotien aikana Suomen armei-
jassa palveli 76 muslimia, joista kaatui 14.

Maailmansotien jälkeen Suomeen 
muutti muslimisiirtolaisia ja -opis-
kelijoita, jotka jäivät maahan lä-
hinnä avioliiton kautta. Näin mus-
limien määrä alkoi hiljalleen kas-
vaa ja suurimmat muslimiryhmät 
saapuivat, kun 1980-luvulta lähti-
en Suomi alkoi ottaa vastaan pa-
kolaisia, joiden joukossa on monia 
muslimeja muunmuassa Irakista 
ja Afghanistanista. Tämän jälkeen 
maahan on tullut pakolaisina, tur-
vapaikanhakijoina ja siirtolaisina 
muslimeja Pohjois-Afrikasta, Lähi-
idästä ja Somaliasta. 

Muslimeja arvioidaan olevan Suo-
messa noin 50.000 henkeä, mutta 
tarkkaa lukua on vaikea tietää, sil-
lä mitään tilastoa uskonnon pe-
rusteella asukkaista ei voi tehdä. 
Muslimien taustat ovat siis ko-
vin erilaiset. Suurin osa heistä on 
tullut pakolaisina kaukaisistakin 
maista, mutta jatkuvasti kasvava 
muslimiryhmä ovat suomalaiset 
islamiin palanneet, joita on tällä 
hetkellä noin 600-700 henkeä.

Nykypäivänä katukuvassa nä-
kyy siis monia eri kansalaisuuksia 
edustavia muslimeja. Tietoisuus 
ja kiinnostus islamista ovat kas-
vaneet, mikä näkyy muunmuassa 
uusien islamilaisten yhdyskuntien 
ja yhdistysten kasvuna sekä mus-
limien aktiivisuutena osallistua 
yhteiskunnallisten asioiden hoi-
tamiseen.

Laura Al-Hello

Islamin tulo Suomeen
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Yhdeksällä islamilaisella val-
tiolla on edustusto Suomes-
sa. Egyptillä, Indonesialla, 
Iranilla, Turkilla ja Malesial-
la ovat suurlähetystöt, joita 
johtavat täysivaltaiset suur-
lähettiläät, kun taas Irakilla, 
Marokolla ja Tunisialla edus-
tusto toimii asiainhoitaja ta-
solla.

Myös Palestiinalla on oma edus-
tusto ja Saudi-Arabia suunnitte-
lee lähetystön aukaisemista Hel-
sinkiin.

Nämä islamilaisten maiden edus-
tajat tapasivat pääministeri Matti 
Vanhasen kuluvan vuoden touko-
kuun 27. päivänä. Malesian suur-
lähettilään järjestämään tapaami-
seen osallistuivat myös alivaltiosih-
teeri Esko Hamilo ja erityisavustaja 
Riina Nevamäki ulkoasiainministe-
riöstä. Tapaamisen suomat suorat, 
vapaamuotoiset keskustelut luovat 
epäilemättä positiivisen hengen, 
jonka puitteissa on hyvä rakentaa 
luottamusta ja vaihtaa näkemyk-
siä.
Suurlähettiläät ilmaisivat huolensa 
syyskuun 11. 2001 jälkeen maail-
manlaajuisesti lisääntyneestä isla-

mofobiasta, ennakkoluuloista ja 
syrjinnästä. 

Suomessa elää maahanmuuttajia 
kaikista näistä islamilaisista mais-
ta, joita lähettiläät edustavat, jo-
ten nämä ovat hyvin perillä musli-
miyhteisön asioista ja ongelmista 
täällä. Näissä muslimimaissa otet-
tiin vuonna 2006 tyytyväisyydel-
lä vastaan Suomen kanta Tanskan 
pilapiirroksiin. Suomi sai tunnus-
tusta lähettiläiltä myös osoitta-
mastaan suvaitsevaisuudesta isla-
mia ja muslimeja kohtaan. Eräänä 
osoituksena tästä suvaitsevaisuu-
desta ovat muslimeille myönnetyt 
hauta-alueet pääkaupunkiseudun 
hautausmailla.  Muslimimaailman 
silmissä Suomi voisi ottaa johtavan 
roolin sillan rakentamiseksi Poh-
joismaiden ja islamilaisten maiden 
välille. Lähettiläillä on siinä tehtä-
vässä vastuullinen roolinsa. Päämi-
nisteri ja muslimilähettiläät päätti-
vät tavata jatkossakin säännöllises-
ti vuosittain.

Tilaisuuden isäntinä toimivat Ma-
lesian suurlähettiläs Datoä Syed 
Sultan Idris ja hänen puolisonsa 
Zarinah Hussin.

Pääministeri ja
muslimilähettiläät
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pääministeRi vanhanen ja islamilaisten maiden edustajat.
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Shaban-kuukauden iloisina 
alkupäivinä syntyi rohkea li-
punkantaja Abbas Abu Fad-
hil (rh). Imaami Ali kutsui tätä 
lastaan Abbasiksi, joka tar-
koittaa leijonaa, ja mikä muu 
nimi kuvaisikaan tätä rohke-
aa miestä paremmin.

H
istoria kertoo 
monta tarinaa hä-
nen rohkeudes-
taan ja urheudes-
taan, siitä kuinka 
hän vihaisen lei-

jonan lailla aiheutti pelkoa vihol-
listen sydämiin ja hänen pitkät 
runolliset huutonsa saivat heidät 
vapisemaan. Se fakta, että Imaa-
mi Husseinin (rh) syntymäpäivä 
on Shabaanin kolmantena ja Abu 
Fadhilin neljäntenä päivänä voi ol-
la yhtenä vihjeenä ja todisteena 
siitä, kuinka hän kuin varjo seurasi 
imaamiuden aurinkoa. 

Abbasin syntymä on niin erityi-
nen, ja historia kertoo meille siitä 
kauniin tarinan. Puolisonsa Fatima 
Zahran (rh) marttyyrikuoleman jäl-
keen Imaami Ali (rh) meni veljen-
sä Aqiilin luokse, avasi sydämensä 
ja kertoi halusta mennä naimisiin 
naisen kanssa, joka oli rohkeasta 
heimosta. Hänen toiveensa oli, et-
tä lapsi, joka syntyisi tästä liitosta 
olisi rohkea kuin isänsä ja osoittaisi 
tosirakkautta, kiintymystä ja kun-
nioitusta poikiaan Husseinia (rh) ja 
Hassania (rh) kohtaan, aivan kuin 

hän itse oli tuntenut Profeetta Mo-
hammadia (roh) kohtaan.

Imaami Ali meni naimisiin Fatimah 
Bint-e-Huzaam Ibne Khalidin kans-
sa vuonna 24 islamilaisen ajanlas-
kun jälkeen (hijrah). Fatimah syn-
nytti Abbasin Shabaan kuukau-
den neljäntenä vuonna 26 hijrahia. 
Vuonna 27 syntyi Ja´far ja vuonna 
29 syntyi Uthmaan. Abdullah syn-
tyi vuonna 32 Hijrahia. Hän syn-
nytti yhteensä neljä poikaa, joten 
hän tuli tunnetuksi nimellä Ummul 
Baneen (poikien äiti). 

Ummul Baneen kohteli Fati-
ma Zahran lapsia erityisellä 
kunnioituksella heti ensim-
mäisestä päivästä, jolloin hän 
astui Imaami Alin taloon. Hän 
kasvatti omat poikansa pitä-
mään heitä, ei sisaruksinaan, 
vaan opettajinaan ja johtaji-
naan. Imaami Hussein oli hy-
vin kiintynyt Abbasiin. Kun 
Abbas oli syntynyt, Imaami 
Ali pyysi Imaami Husseinia 
lausumaan rukouskutsun (ad-
haan) ja rukouksen asettami-
sen (iqamah) lapsen korviin.

Varhaisina lapsuusvuosinaan 
Abbas tapasi seurata Imaa-
mi Husseinia kuin varjo. Jos 
hän näytti janoiselta, Abbas 
kiirehti hakemaan vettä. Jos 
hän näytti siltä, että hänel-
lä olisi kuuma, Abbas viilen-
si hänen oloaan viitan päär-
meellä. Siffinin taistelussa 
vuonna 34 hijrahia Abbas oli 
vain kahdeksanvuotias. Imaa-

mi Hussein oli taistelemassa ken-
tällä, kun Abbas huomasi vihol-
lissotilaan lähestyvän. Abbas otti 
miekan ja ryntäsi taistelukentälle ja 
surmasi vihollisen samalla huutaen 
voimakkaalla äänellä; ”Kuinka jul-
keat hyökätä Mawlani kimppuun, 
kun minä olen vielä hengissä?” 
Abbas jatkoi taisteluaan säilyttäen 
asemansa imaamin takana. Mua-
wiya näki tämän ja kysyi, kuka tuo 
poika on. Hänelle vastattiin, että 
se oli Abbas ibne Ali, hän sanoi: 
”Jumalan kautta! Kukaan ei osaa 

Abbas, Husseinin (rh)
lipunkantaja
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taistella tuolla tavalla tuossa iässä 
kuin Alin poika.”

Abbasista kasvoi pitkä ja komea 
mies. Hän oli niin komea, että tuli 
tunnetuksi Qamar- e-Bani Hashim 
(Hashimin perheen kuu). Muuta-
mia vuosia isänsä marttyyriyden 
jälkeen Abbas meni naimisiin Lo-
babehin kanssa. He saivat kaksi 
poikaa Abidollahin ja Fadhilin, jois-
ta kummastakin tuli suuria usko-
noppineita. Abbas oli myös ur-
hoollinen soturi. On sanottu, et-
tä Muawiya ei uskaltanut hyökätä 
Medinaan, koska Imaami Hussei-
nin kanssa oli urhoollisia miehiä 
kuten Muhammad  Hanafia, Mus-
lim ibn-e-Aqiil, Abdullah ibn-e- 
Jaffer ja Abbas.

Kun imaami Hussein lähti Medi-
nasta vuonna 60, Abbas seurasi 
häntä kuten aina.

Juuri ennen kuin Imaami Hussein 
lähti Medinasta, Ummul Baneen 
kutsui kaikki poikansa luokseen sa-
noen heille, ” Poikani teidän tulee 
muistaa, että minä rakastan teitä 
ja Imaami Hussein on teidän joh-
tajanne ja opettajanne.” Abbasin 
silmissä oli kyyneleitä, kun hän lu-
pasi äidilleen, että hän ja veljensä 
laittaisivat elämänsä alttiiksi Imaa-
mi Husseinin ja hänen lastensa 
puolesta. Ummul Baneenin poiki-
en kohtaloksi tuli kokea marttyyri-
kuolema Karbalassa.

Kuolinhetkellään Abbas vihdoin 
kutsui Imaami Husseinia veljek-
seen mawlan sijasta, viimeinen 
asia mitä hän näki tästä maailmas-
ta olivat hänelle niin rakkaan Imaa-
min kasvot.

K. Nousiainen

KIRJOJA
- UUSIA JULKAISUJA

Nyt ilmestynyt odotetu ensim-
mäinen suomenkielinen ru-
kousopas!

RUKOUSOPAS

Kätevä rukous-
opas, jonka 
avulla on help-
po oppia vii-
si päivittäistä 
rukousta. Si-
sältää ohjeet, 
arabiankieli-

sen tekstin ja 
translitteroinnin, jonka avulla 
on helppo oppia ääntäminen 
sekä suomenkielisen käännök-
sen. Rukoukset kirjoitettuna 
alusta loppuun, joten kirjaa ei 
tarvitse selata. Mukana myös 
ohjeet rukouspesulle.
Julkaisija: Resalat Islamilainen 
Yhdyskunta

DUA KOMEIL

...Oi Jumalani, 
hyväksy siis 
anteeksipyyn-
töni, sääli mi-
nua ankaras-
sa ahdistuk-
sessani, ja 
vapauta mi-
nut pahojen 

tekojeni kahleista....
Kaunis DUA KOMEIL pyyntöru-
kous, jonka Imam Ali (rh) opetti 
meille, on käännetty suomeksi.
Mukana myös arabiankielinen 
teksti.

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

Rukousopas
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Allah on yksi itsessään, yksi 
adjektiiveissaan, yksi Luo-
jana, yksi Jumalana ja yksi 
palveltuna. Koska Allah on 
ainoa Luoja, kaikki muut 
saavat vaikutusvaltansa vain 
Allahin luvalla. Hänen on ol-
tava oikeudenmukainen kai-
kissa asioissa. Mitä Jumalan 
oikeudenmukaisuus islamis-
sa merkitsee? 

Arabian kielessä samoin kuin Ko-
raanissa sanalla al-adl on monta 
kielellistä merkitystä. Tässä artik-
kelissa käsittelen sanan sitä merki-
tystä, mikä on järjellisesti todistet-
tavissa kuten oikeudenmukainen 
käytös ja reilu kohtelu.
 
Kaikki muslimit uskovat Allahin oi-
keudenmukaisuuteen, joka onkin 
yksi Allahin monista jumalallisis-
ta ominaisuuksista. Tämän uskon 
lähtökohtana on kaikkien mieli-
valtaisten piirteiden poistaminen 
Allahilta, koska Hän on oikeuden-
mukaisuuden perustaja eikä Hän 
toimi mielivaltaisesti edes atomin 
vertaa, kuten Koraanissa maini-
taan. Koraanissa on myös mui-
ta jakeita, jotka puhuvat Allahin 
oikeudenmukaisuudesta: Allah ei 
toimi mielivaltaisesti ihmistä koh-
taan millään tavalla. Allah todisti, 
että Hän on yksi, myös enkelit ja 
tieteen omistajat todistivat, että 
Hän on oikeudenmukaisuuden 
rakentaja.

Ihmisen mielivaltaisuus johtuu jo-
ko hänen tietämättömyydestään 
tai hänen kyvyttömyydestään oi-
keudenmukaisuuteen, vaikka tie-
tääkin sen johtuvan  pahuudesta 
tai välinpitämättömyydestä. Täl-
löin ihminen käyttäytyy tietoises-

ti mielivaltaisesti vaikka pystyisi-
kin olemaan oikeudenmukainen. 
On ilmeistä, että yhtäkään näistä 
vaihtoehdoista ei voi soveltaa Al-
lahin pyhään olemukseen. Allah ei 
ole tietämätön, puutteellinen tai 
minkään tarpeessa ja sen tähden 
kaikkien Hänen tekojensa piirteet 
ovat oikeudenmukaisia. 

Tunnettu islamin oppinut Sheikh 
Al-Saduuq on kirjoittanut: Todis-
tuksena siitä, että Allah ei ole mie-
livaltainen eikä toimi siten, on se 
että Hän on Yksi ja Viisas, eikä Hän 
ole tietämätön. Mielivaltaisuus 
lähtee vain tietämättömyydestä 

tai sellaisesta henkilöstä, joka hyö-
tyisi siitä, tai on sen tarpeessa.

Muslimit uskovat, että Allah on 
oikeudenmukainen, mutta oikeu-
denmukaisuuden filosofiasta on 
eri mielipiteitä. 

Luomisen
oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuuden kolmesta 
osasta ensimmäisenä on luomi-
sen oikeudenmukaisuus. Luodes-
saan Allah antoi jokaiselle asialle 
sille sopivan tehtävän. Hän ei ole 
poissulkenut ominaisuutta, josta 

Oikeudenmukaisuus
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on sille hyötyä eikä toisaalta 
ole antanut sille lisäpiirtei-
tä, jolloin tämä luotu ei oli-
sikaan enää sopiva omalle 
tarkoitukselleen. Esimerkik-
si Allah ei pysäytä yksilöi-
den kehitystä, jos yksilöllä 
on tarpeeksi voimaa kehit-
tyäkseen.

Oikeudenmukaisuus
Islamin sääntöjen kan-
nalta

Allah on antanut luoduil-
leen säännöt, jotta kaikilla 
luoduilla asioilla olisi hyvä 
ja kukoistava elämä. Näiden 
sääntöjen tarkoituksena on 
olla hyödyksi eikä rasitteek-
si luoduille. Allah ei kuormi-
ta ihmistä liikaa säännöil-
lä, jolloin yksilöiden olisi 
vaikea noudattaa niitä tai 
olisi niistä rasittunut, vaan 
johdonmukaisesti ja sopi-
vasti kaikkea toimintaa var-
ten. Esimerkiksi paastosta 
Allah sanoi: Teille määrät-
tiin paastominen niin kuin 
muille aikaisemmille kan-
soille. Allah oli oikeuden-
mukainen, Hänen sääntön-
sä sopivat kaikille ihmisille 
eikä kansojen välillä ole pa-
remmuusjärjestystä. Allah 
on myös sanonut: Se, joka 
on matkalla tai on sairaana, 
voi paastota muina päivinä, 
Allah haluaa, että elämän-
ne tulee olemaan helppoa 
eikä vaikeaa. Allah huoleh-
tii luoduista hellävaraises-
ti ja rakastavaisesti, Hän ei 
halua rasittaa palvelijaansa 
kaksinkertaisesti, sairaudel-
la ja paastolla, vaan Allah 
haluaa tehdä elämästä hel-
pon luoduilleen. Samoin 
on pyhiinvaelluksen kan-
nalta, josta Allah oikeuden-
mukaisesti sanoi:  vain jotka 

pystyvät siihen. Allah tietää 
ihmisen köyhyyden ja sen, 
että Mekkaan matkustami-
nen olisi kallista, Hän antoi 
köyhille luvan olla mene-
mättä, jos he eivät siihen 
kykene. Myöskään pitkäai-
kaissairaat ja vanhukset ei-
vät pysty fyysisten voimi-
ensa heikkouden takia te-
kemään pyhiinvaellusta eri 
osineen, joten Allah antoi 
heille luvan olla matkusta-
matta pyhiinvaellukselle.

Oikeudenmukaisuus 
palkitsemisessa ja
rankaisemisessa

Allah ei kohtele hyvänteki-
jää ja pahantekijää eikä us-
kovaa ja ateistia tasapuoli-
sesti rangaistessaan, vaan 
Hän rankaisee ja palkitsee 
sen mukaisesti, mitä ihmi-
nen on itse tehnyt. Allah sa-
noo: Jokainen on vastuus-
sa omista teoistaan. Allah 
ei rankaise ilman, että Hän 
lähettäisi varottajaa edeltä, 
koska silloin Hänen toimin-
tansa olisi epäjohdonmu-
kaista. Tämä asia nähdään 
myös ihmisen säätämissä 
laeissa, jolloin sanotaan, et-
tei ole rikosta eikä rangais-
tusta ilman todistusta, eli 
tekoa ei voida sanoa rikok-
seksi, ellei rikoksen tekijälle 
anneta tietoa, että tämä te-
ko on rikos ja jos tämä rikos 
tehdään, sitä seuraa teon 
mukainen rangaistus. 

Haider Al-Hello

Sinä, valon virtaava enkeli 
kutsuit minut mukaan 
tartuin käteesi 
ja taivaan valkeat hahmot 
kuljettivat rauhaan

Sinä valon enkeli 
annoit minulle toiveeni 
tartuin ajatukseen 
sain valokehoni uudelleen 
vaivuin hyvään harmoniaan

Harmonia

Mona-Faiza Lindell
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Resalat Islamilainen Yhdys-
kunta on valittu Etnisten 
suhteiden neuvottelukun-
nan jäseneksi sen uudelle 
kolmivuotiskaudelle 1.6.2008 
alkaen. ETNO:n kautta maa-
hanmuuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen edustajilla 
on mahdollisuus keskustella 
eri ministeriöiden hallinto-
alojen kanssa ja näin osallis-
tua ja vaikuttaa heitä koske-
vissa asioissa. 

Etnisten suhteiden neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana toimii 
sisäasiainministeriön kansliapääl-
likkö. Neuvottelukunnan 30 var-
sinaista jäsentä edustavat maa-
hanmuuttajia tai etnisiä vähem-
mistöjä edustavien rekisteröityjen 
yhdistysten lisäksi työ- ja elinkein-

oministeriön, sisäasiainministeriön, 
ulkoasiainministeriön, opetusmi-
nisteriön ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallinnonaloja sekä edus-
kuntaryhmiä, Suomen Kuntaliittoa 
ja keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. 
Valtakunnallisen etnisten suhtei-
den neuvottelukunnan kokoaa si-
säasiainministeriö ja sen nimeää 
valtioneuvosto.

Valtakunnallisen neuvottelukun-
nan lisäksi  ETNO:lla on neljä alu-
eellista neuvottelukuntaa, joista 
uusin Etelä-Suomen alueen neu-
vottelukunta aloittaa toimintansa 

tämän alkaneen toimikauden aika-
na.  Alueellisten neuvottelukuntien 
jäsenet edustavat maahanmuutta-
jien ja etnisten vähemmistöjen li-
säksi työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sia, lääninhallituksia, kuntia, kansa-
laisjärjestöjä sekä työ- ja elinkei-
noelämän edustajia. Alueellisten 
neuvottelukuntien nimeämisestä 
ja työn koordinoinnista vastaavat 
TE-keskukset.

ETNO on asiantuntijaelin, jonka tar-
koituksena on kehittää vuorovai-
kutusta viranomaisten, kansalais-
järjestöjen ja eduskunnassa edus-
tettuna olevien puolueiden sekä 
maahanmuuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen välillä sekä avus-
taa maahanmuuttopolitiikan asi-
antuntijana ministeriöitä etnisesti 
yhdenvertaisen ja monimuotoisen 
yhteiskunnan kehittämisessä.

Resalat valittu
valtakunnalliseen ETNO:on

ETNO siis 
kehittää vuorovaikutusta
edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä yhden-
vertaisuutta
toimii asiantuntijaelimenä maahanmuuttopoli-
tiikan eri osa-alueiden kehittämisessä
antaa lausuntoja ja osaltaan kehittää toimivia 
käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamises-
sa ja hyvien etnisten suhteiden edistämisessä; 
etnisten suhteiden edistämiseen liittyy myös 
toiminta syrjinnän ja rasismin ehtkäisemisessä

•
•

•

•

Seuraavat yhdistyksen/yhteisöt edustavat 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja et-
nisiä vähemmistöjä valtakunnallisessa ETNO:
ssa kaudella 2008-2011

Suomen Somaliliitto
Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto 
FARO ry
Monika-naiset liitto ry
SONDIP- Varsinais-Suomen Monikulttuuristen 
yhdistysten liitto ry
Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry
Pirkanmaan monikulttuuristen yhdistysten liit-
to – Heshu ry
Helsingin juutalainen seurakunta
Suomen Islam-seurakunta 
(suomalainen tataariyhteisö)
Resalat Islamilainen Yhdyskunta 
– Suomen Ählelbeit
Ihmisoikeusliitto ry

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
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sine.fi

Suomen Islamilainen neuvosto ry (SINE)
järjestää Suomen ensimmäisen 

ISLAM-EXPO -tapahtuman
15.-16. marraskuuta Kinaporin palvelukeskuksessa

Teemana Muslimit Euroopassa ja Islam arjessa

Paneelikeskusteluja
Näyttely
Jäsenjärjestöjen esittäytyminen
Luentoja
Musiikkia
Suuri kulttuuri-ilta

•
•
•
•
•
•
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Ramadanin 
ohjelma

Ramadanin aikana
Resalat Islamilainen

Yhdyskunta järjestää
ohjelmaa Fatimah

Zahran islamilaisessa
kulttuurikeskuksessa

joka päivä:

yhteisrukous
luentoja

Koraanin lukua
Koraanin selitystä
Leilatul Qadr öinä 
erikoisohjelmaa

iftar

Tiedustelut:
resalat.yhdyskunta@luukku.com

puh. 040 709 4226



32                Salam        H
al

al


