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1. KRISTINUSKON ABC
Kaikessa toiminnassa turvapaikanhakijoiden kanssa tulee ennen kaikkea korostaa
ihmisten kohtaamista ihmisinä ja heihin tutustumista yksilöinä. Uskonnon
esiintuominen tulee omalla ajallaan ja osana kulttuuriin tutustumista. Hyvä
menetelmä on ns. “seisovan pöydän metodi”, joka tarkoittaa, että tarjolla on
monenlaista hengellistä ravintoa, josta jokainen saa itse valita, mitä ottaa.

Monet turvapaikanhakijat ovat kiinnostuneita kristinuskosta. Siitä tulee kertoa
avoimesti.

On

myös

monia

käytänteitä,

joiden

avulla

kristinuskoon

ja

jumalanpalvelukseen tutustumista voidaan helpottaa ihmisille, jotka tulevat muista
kulttuureista. Oman kielisten Raamattujen lisäksi on hyvä hankkia ainakin
arabiankielisiä jumalanpalvelusohjelmia. Erikielisiä materiaaleja löytyy Sakastin
sivuilta, mutta käännöstyöhön voi löytää sopivan henkilön sosiaalisen median kautta
tekemällä tiedusteluja kieltä taitavilta.

Kuvia, musiikkia ja kuvaelmia kannattaa suosia, koska niiden kautta on helpompi
ymmärtää, vaikka ei olisi yhteistä kieltä. Kyyjärven seurakunnassa oli tutustuttu
turvapaikanhakijoiden kanssa seurakunnan tiloissa olleeseen ikoninäyttelyyn.
Turvapaikanhakijat olivat olleet hyvin kiinnostuneita ikoneista ja olivat halunneet
kysellä niistä monenlaisia kysymyksiä. Tästä oli muodostunut innostava keskustelu ja
ikonien katseleminen oli osoittautunut erinomaiseksi tavaksi tutustua kristinuskon
perusajatuksiin.

Sakastin sivujen lisäksi myös Medialähetys Sanansaattajilla on materiaalia netissä,
joista voi saada apua, kun halutaan kertoa kristinuskosta turvapaikanhakijoille.

Lisätietoja:
Sakasti http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3E24E7 , Medialähetys
Sanansaattajat http://sansa.fi/mediapankki/
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1.1 JUMALANPALVELUSKURSSI – VALMISTAVAA RIPPIKOULUOPPIA


2-3 päivän mittainen kurssi, jonka tavoitteena on antaa perustietoa
jumalanpalveluksesta.



Kurssilla lauletaan virsiä, opetellaan liturgiaa ja jumalanpalveluksen eri
vaiheita.



Ohjelmassa on myös normaalia leiritoimintaa, kuten saunomista ja nuotiolla
istuskelua.



Somalitaustainen ohjaaja suunnitteli ohjelmaa lapsille ja yhteistä ohjelmaa
perheille.



Kurssin käyneet voivat halutessaan perustaa jumalanpalvelusryhmän, jossa
jatketaan jumalanpalveluksen harjoittelua.

Lisätietoja: Kajaanin seurakunta

1.2 JUMALANPALVELUSRYHMÄ


Ryhmään kuuluu noin 20 turvapaikanhakijaa.



Ryhmässä opetellaan lauluja, virsiä ja jumalanpalveluksen liturgiaa.



Tutustutaan kirkkotilaan.



Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko tunniksi kerrallaan.



Mukana ryhmässä on pappi ja kanttori.

Lisätietoja: Kajaanin seurakunta

1.3 JUMALANPALVELUKSEN VAPAAEHTOISRYHMÄ


Halukkaat turvapaikanhakijat ovat muodostaneet vapaaehtoisryhmän, joka
osallistuu jumalanpalveluksessa kaikkiin vapaaehtoistehtäviin paitsi
ehtoollisen jakoon. He ovat jakaneet virsikirjoja, keränneet kolehtia, lukeneet
Raamattua omalla kielellään ja huolehtineet kirkkokahveista. He ovat myös
esittäneet kuorolaulua messussa.
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Ryhmään kuuluu kaksi suomalaista vapaaehtoista.



Turvapaikanhakijat ovat päässeet osaksi hengellistä yhteisöä. Yhteisö on
oppinut tuntemaan heidät yksilöinä ja samalla seurakuntalaisten käsitys
kristillisestä kirkosta monikulttuurisena uskontona on konkretisoitunut.



Turvapaikanhakijat ovat saaneet vastuuta ja itseluottamusta.

Lisätietoja: Lieksan seurakunta, Kiteen seurakunta

1.4 MAAILMOJEN MESSU


Messussa huomioidaan monikulttuurisuus valitsemalla englannin- ja
esimerkiksi arabiankielisiä lauluja ja virsiä suomenkielisten lisäksi.



Saarnan tilalla voidaan esittää kuvaelma.



Raamatun tekstejä ja rukouksia luetaan eri kielillä.



Jumalanpalveluksen ohjelma on painettu myös esimerkiksi englanniksi ja
arabiaksi.



Jokainen saa osallistua omalla kielellään ja kokea kristittyjen
maailmanlaajuista yhteyttä.



Messussa on mukana tulkkeja.

Lisätietoja: Lahden seurakunta

1.5 AL MASSIRA -KURSSI - ALFA-KURSSISTA MUSLIMEILLE RÄÄTÄLÖITY
VERSIO


Al Massira merkitsee suomeksi matkaa.



Se muistuttaa alfa-kurssin sisältöä, mutta on suunniteltu erityisesti Lähi-Idästä
ja Pohjois-Afrikasta kotoisin oleville ihmisille.



Närpiön seurakunnasta osallistui Helsingissä järjestettävään Al Massirakoulutukseen diakoniatyöntekijä, kiintiöpakolainen, anglikaaninen pappi sekä
irakilainen seurakunnassa toiminut tulkki.
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Koulutuksen jälkeen Närpiössä on järjestetty kaksi Al Massira-kurssia, joista
toinen pidettiin farsin ja toinen arabian kielellä.

Lisätietoja: Närpiön seurakunta

Al massira -koulutuksen esite
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1.6 ILOSANOMAPIIRI


Kerrotaan ja keskustellaan uskon sisällöstä, mutta myös siitä, miten
kristillisyys vaikuttaa Suomessa.



On tehty tutustumisretkiä eri kirkkoihin.



Mukana on ollut arabiankielisen työn pastori ja toinen pappi sekä
lähetyssihteeri.



Ryhmässä luodaan valmiuksia rippikouluun.



Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko 2-3 tuntia kerrallaan.



Kurssi voidaan järjestää myös englanninkielisenä ja turvapaikanhakijoita
voidaan pyytää mukaan kurssin ruokatarjoilun järjestämiseen.



Kerrotaan heti alussa, että kasteella ei voi vaikuttaa oleskeluluvan saamiseen.

Lisätietoja: Munkkivuoren seurakunta

1.7 RIPPIKOULU


Tulija voi aloittaa rippikoulun, kun on ollut maassa ja on osallistunut
seurakunnan toimintaan.



Ihminen voidaan kastaa, kun on käynyt rippikoulun ja osallistunut
seurakunnan toimintaan kolmen kuukauden ajan, vaikka hänelle ei vielä olisi
myönnetty turvapaikkaa.



On tärkeä kertoa heti alussa, että kasteella ei voi vaikuttaa
turvapaikkapäätökseen.



Rippikoulun käyneille on nimetty tukihenkilöt ja mahdollisuuksien mukaan
kummit. Tukihenkilöinä ja kummeina on ollut vapaaehtoisia seurakuntalaisia.

Lisätietoja: Tampereen seurakunta, Siilinjärven seurakunta
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1.8 KUMMINA TOIMIMINEN


Kummeiksi ryhtyville on hyvä järjestää pieni koulutus, jossa pohditaan
aikuisena kastetun, eri kulttuurista tulevan henkilön kummina toimimisen
erityispiirteitä.



Keskustellaan hengellisestä matkakumppanuudesta ja esimerkiksi kastetun
tukemisesta ristiriitatilanteissa.



Kummeiksi alkaneille tulee järjestää vertaistapaamisia ja heille tulee tarjota
riittävästi tukea.

Lisätietoja: Oulun tuomiokirkkoseurakunta
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2. USKONTOJEN RINNAKKAISELO
Kultaisen säännön noudattaminen merkitsee myös suhtautumista jokaisen ihmisen
uskonnolliseen vakaumukseen avoimesti ja kunnioittavasti. Ihmiset, jotka tänne ovat
saapuneet, ovat joutuneet jättämään lähes kaiken. Uskonnollisten tapojen
noudattaminen on ehkä ainoita konkreettisia asioita, mitä on jäljellä entisestä
elämästä. Ihmisen kokonaisvaltaiseen auttamiseen kuuluu myös hänen saattamisensa
omaan hengelliseen yhteisöön, mikäli paikkakunnalta löytyy sellainen. Eriuskoiset
ihmiset voivat toimia tasavertaisesti toinen toisensa uskontoon suhtautuen. Sallitaan
rukoukset, autetaan huivien hankkimisessa ja tarjotaan tila turvapaikanhakijoiden
oman uskonnon harjoittamista varten. Lauttasaaren ja Tornion seurakunnissa on
annettu erillinen ns. hiljainen tila, jossa turvapaikanhakijat voivat hiljentyä ja rukoilla.

Uskontojen välinen rinnakkaiselo voi myös konkretisoitua siten, että perhekerhossa
kukin lukee rukouksensa omalla kielellään ja oman uskonsa mukaisesti.

Monissa seurakunnissa on saatu kokemusta siitä, että muslimitkin haluavat osallistua
esimerkiksi leireillä messuun tai rukoushetkeen. Heille on tärkeää saada rukoilla ja
hiljentyä yhdessä. Uskonnon kautta voidaan kokea yhteyttä - hiljentymällä,
rukoilemalla, sytyttämällä kynttilöitä ja laulamalla tai soittamalla - vaikka osallistujilla
olisi eri uskonto.

Turvapaikanhakijat ovat pitäneet tärkeänä, että seurakunnassa heillä on mahdollisuus
puhua uskonnosta ja jumalasta, vaikka jumalan nimi tai uskonto olisikin eri.
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2.1 YHTEISET ARVOMME -ILLAT


Uskontoja ja eri katsomuksia käsittelevä illanvietto, jonka tavoitteena on lisätä
keskinäistä yhteisymmärrystä.



Illan materiaalit ja taloudellista tukea on haettu kirkkohallitukselta.

Lisätietoja: Lahden seurakunta

2.2 FRIENDSHIP FIRST - KURSSI ISLAMINUSKOISEN KOHTAAMISESTA
SEURAKUNNASSA


Kurssi, joka auttaa tavallisia kristittyjä tutustumaan tavallisiin muslimeihin
ystävyyden kautta.



Kurssi on tarkoitettu perusseurakuntalaisille uskontojen välisen ymmärryksen
ja tasavertaisen kohtaamisen lisäämiseksi.



Se ohjaa myös kertomaan Jeesuksesta, kaikkein suurimmasta rakkaudesta
muslimeille.



Kurssin tavoitteena on antaa tietoa islamin uskosta ja kulttuurista.



Koulutuksen piti Operaatio Mobilisaatio Ry:n kouluttaja.



Materiaali on alun perin kehitetty Englannissa, mutta kurssi järjestetään
suomeksi. Myös materiaaliin kuuluvat videot on tekstitetty suomeksi. Kukin
kurssilainen saa suomenkielisen harjoituskirjan.



Kurssi koostui 6–8 tapaamisesta. Kurssilaisille annetaan kotitehtäviä.



Kurssi voidaan toteuttaa myös esimerkiksi raamattupiireissä tai
viikonlopputapahtumana.

Lisätietoja: Vuosaaren seurakunta
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Lisätietoja: Markus Alajoki markus.alajoki@om.org Operaatio Mobilisaatio Ry
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2.3 USKONTODIALOGI-ILTA



Uskontodialogi-ilta, jossa oli mukana turvapaikanhakija
kokemusasiantuntijana.



Kotimaassaan tiedotustöitä tehnyt turvapaikanhakija oli laatinut esityksen
aiheesta.



Keskusteltiin islamin ja kristinuskon eroista ja yhtäläisyyksistä.



Pohdittiin sitä, miten uskonto voi olla kotouttava tekijä.



Hämeenkyrön seurakunnassa on järjestetty uskontojen väliseen dialogiin
liittyvä ilta, jossa oli keskusteltu Martti Ahvenaisen kirjan Islam Raamatun
valossa (2014) pohjalta.

Lisätietoja: Kirkkonummen seurakunta, Hämeenkyrön seurakunta

