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 1.  ISLAMIN KUVA  

  

Ihmiset liikkuvat yli rajojen ja heidän mukanaan liikkuvat myös uskonnot. Euroopassa 

uskonnot ovat tulleet julkisuuteen paljolti maahanmuuton mukana ja uskonnoista eniten 

keskustelua on aiheuttanut islam.   

Myös Suomi on muuttunut 1990-luvulta lähtien monikulttuuriseksi maaksi 

ja islam ja sen uskonnonharjoittajat, muslimit, ovat tulleet osaksi niin median, politiikan 

kuin työelämänkin diskurssia.   

Tietonsa islamista suomalaiset saavat lähinnä tiedotusvälineiden kautta. On 

todettu, että mediassa islamia käsitellään pääosin kielteisesti ja uutisointi painottuu 

väkivaltaan, terrorismiin ja konflikteihin (Taira 2014, 10, Hämeen-Anttila 2013, 7). 

Tairan (2014, 10) mukaan tavallista ja maltillista islamia ei mediassa juurikaan käsitellä. 

Onko tämä totta vai kuvaako media islamia myös muulla tavoin? Tätä voidaan pohtia 

katsomalla kuvia 1 ja 2, jotka löytyvät kuva-arkistoista hakusanoilla islam ja muslimi.  

  

 
Kuva 1. Wissam Al-Okaili, AFP HS 24.9.2006  
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Kuva 2. Laura Oja HS 28.10.2010  

  

1.1. Tutkimuskysymys ja tutkimuksen merkitys   

  

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaista visuaalista järjestystä 

Helsingin Sanomat rakentaa ramadan-aiheisissa valokuvissaan vuosina 1990─2015 ja 

kuvata sitä, miten lehti representoi ramadania, islamia ja sen uskonnonharjoittajia. 

Tutkielmani osallistuu omalta osaltaan siihen keskusteluun, jota käydään median 

islamkuvasta tuomalla siihen visuaalisen aspektin.  

Islam oli 1970-luvulle saakka suomalaisille vieras, jopa eksoottinen uskonto 

ja ilmiö, kunnes vuoden 1979 Iranin vallankumouksen myötä islam ja sen uskonnon 

harjoittajat, muslimit, ilmestyivät mediaan. Suomeen saapui 1990-luvun alussa 

somalialaisia maahanmuuttajia, ja heidän uskontonsa tuli entistä tutummaksi 

suomalaisille. Suomalaisten tietoisuuteen islamin toi viimeistään syyskuun yhdestoista 

2001 ja siitä asti islam on kuulunut kiinteästi median agendalle (Hämeen-Anttila 2013, 

7.) Samaan aikaan myös islamin tutkimus alkoi lisääntyä.   
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Islaminuskoisia on maailmassa noin 1,6 miljardia ja se on maailman toiseksi 

suurin uskonto kristinuskon jälkeen, mutta siitä on kasvamassa tällä vuosisadalla 

maailman suurin uskonto. Raportissa arvioidaan Suomen muslimiväestön kasvavan 

vuoteen 2015 mennessä 0,8 prosentista 3,4, prosenttiin (Pew Research Center 2015.)  

Islam tarkoittaa alistumista Jumalalle. Muslimiksi kutsutaan islaminuskon 

tunnustajaa, häntä, joka alistuu Jumalalle. Islam on maailmanuskonnoista nuorin, ja se 

tunnustaa yhden ainoan Jumalan, Allahin. Uskonto syntyi Arabian niemimaalla vuonna 

610, kun profeetta Muhammad (570–632) sai Jumalan välittämän sanoman, joka on 

kirjoitettuna Koraaniin, islamin pyhään kirjaan. Toinen kirjallinen lähde on Hadithkorpus, 

profeetan tekoja ja puheita käsittelevä perimätieto.   

Länsimaissa islam ymmärretään usein kokonaisuudeksi.  Islamilainen 

maailma on kuitenkin monimuotoinen, ja uskonto voidaan luokitella niin opillisesti, 

kulttuurisesti kuin alueellisestikin hyvin erityyppisiksi osioiksi (Hämeen-Anttila 2013, 

174.) Perusjako islamin sisällä on tapana tehdä opillisesta näkökulmasta: se jaetaan 

kahteen pääsuuntaukseen, sunnalaisuuteen ja shialaisuuteen. Lähes 90 prosenttia 

maailman muslimeista on sunneja. Näiden kahden suuntauksen lisäksi on olemassa vielä 

joukko näitä pienempiä ryhmittymiä. Shialaisuus jakautuu eri haaroihin, joista 

merkittävin on kaksitoistashialaisuus, Iranin valtionuskonto. Muita shiialaisia 

vähemmistöjä ovat Syyrian ja Turkin alaviitit. (Hämeen-Anttila 2013, 174─175.)  

Sunnalaisuus ja shiialaisuus ovat siis islamin pääsuuntaukset, mutta uskonto  

on mahdollista jakaa myös toisin, nimittäin sen perusteella, millaisen merkityksen uskova 

antaa Jumala-kokemukselle. Suufilaiset etsivät mystistä, välitöntä Jumala-kokemusta. 

Terminä suufilaisuus on laaja ja se pitää sisällään askeettisia, mystisiä, filosofisia ja 

sosiaalisia suuntauksia (Hämeen-Anttila 2013, 184.) Monitahoisen islamilaisen mystiikan 

ja virallisen islamin välillä on aina ollut jännittyneisyyttä (Hattstein 2006, 48).  

Islam jakautuu paitsi opillisesti myös alueellisesti. Se muotoutui synnyin- 

seudullaan Arabian niemimaalla, Lähi-idässä, Syyriassa ja Irakissa. Nykyisin muslimeja 

on kuitenkin eniten Pakistanissa, Intiassa, Bangladeshissa, Malesiassa ja Intiassa. Lähi-

itä on siitä huolimatta edelleen islamin opillinen painopistealue (Hämeen-Anttila 2013  

185─186.)   

Kun yksilön identiteetti määritellään uskonnon kautta, ajatellaan uskonnon  

niveltyvän osaksi yksilön maailmankatsomusta. Islam on muslimin maailmankuvassa se 

olennainen osa. Määritelmä on selkeä, mutta se ei suinkaan kerro, miten islam näyttäytyy 

yksittäisen muslimin elämässä.(Palva & Perho 2005, 13.) Ja koska islam usein mielletään 
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yhdeksi kokonaisuudeksi siitä seuraa, että muslimit uskonnollistetaan myös 

vääristyneellä tavalla. Muslimien elämä saatetaan nähdä pelkästään uskonnon 

sävyttämänä, vaikka on olemassa monenlaista ja monen vahvuista islamia, ja monen 

muslimin elämä saattaa olla hyvinkin maallistunutta, samoin hänellä voi olla monenlaisia 

identiteettejä.  

Kaikki muslimit kuuluvat kuitenkin islamin ummaan Palva & Perho (2005, 

16) toteavat, että sanaa umma on haastavaa yrittää kääntää yhdellä sanalla. Se nimittäin 

merkitsee samassa moskeijassa käyviä ihmisiä, mutta abstraktina käsitteenä se viittaa 

kaikkien maailman muslimien muodostamaan yhteisöön. Umma ei ole organisaatio, 

vaikka sellaistakin on joskus yritetty luoda. Umman ykseys siis merkitsee myös 

tietyntyyppistä yhteyttä eri maissa asuvien muslimien kesken, koska selittää kansallisen, 

rodullisen ja kielellisen yhteenkuuluvuuden tunteen (Hämeen-Anttila 2013, 188).   

Mikäli ihminen on syntymästään saakka liitetty ummaan, niin islamista ei voi  

julkisesti luopua vailla vakavia seuraamuksia. Luopunut joutuu Koraanin mukaan 

helvettiin, ja myös maallinen rangaistus saattaa olla uhkana. Toisaalta on luvallista ja 

myös välttämätöntä luopua uskonnosta, mikäli se hyödyttää omaa yhteisöä tai jos se 

pelastaa oman hengen.  

Islam on luonteeltaan sosiaalinen, yhteistä uskonnonharjoitusta korostava  

uskonto, jonka peruspilarit ovat uskontunnustus, rituaalinen rukous, paasto, pyhiinvaellus 

Mekkaan ja almuvero. Uskonnon sosiaalista puolta korostavat myös monet juhlapäivät 

(Hattstein 2006, 15.), joista kaksi on kanonisoitu: ramadan-kuukauden hiljaiselon 

päättävä ”uhrijuhla”, joka on Mekan pyhiinvaelluksen kohokohta.   

Valokuvaa ei uskontotieteessä ole juurikaan tutkittu. Näen tutkielmani  

uskontotieteellisen merkityksen siinä, että tarkastelen sitä, miten islamin uskonnon 

harjoituksen yhtä ydinasiaa, ramadania, ja uskonnonharjoittajia, muslimeja, esitetään 

maamme suurimmassa päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä Helsingin Sanomissa. 

 Muslimit ja heidän uskontonsa ovat lähes koko ajan tavalla tai toisella 

esillä mediassa. Sen lisäksi, että ramadan on yksi islamin peruspilareista, niin se on 

kiinnostava tapahtuma myös visuaalisesti. Tutkielmani on osa median uskonnollisen 

kuvaston tutkimusta, joka on vielä sangen vähäistä. Erityistä merkittävyyttä tutkielmalle 

antaa se, että käsittelen yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen, islamin, kuvallista 

esittämistä. Perustelen tätä sillä, että esimerkiksi Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ovat 

jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan olleet eräs poliittisen ja yhteiskunnallisen 

keskustelun keskeisistä aiheista.   
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Teemu Taira toteaa artikkelissaan (2014,13), että uskonnon ja uskontojen  

mediakuvausten tutkiminen on entistä tärkeämpää, sillä osa verrattain maallistuneista 

suomalaisista muodostaa mielikuvansa uskonnosta median kautta. Samaan tulokseen ovat 

tulleet myös Maasilta ym. tutkimuksessaan (2008, 6) ”Islam suomalaisissa joukko-

viestimissä”. Tästä voidaan päätellä, että myös islam-aiheisilla valokuvilla on vaikutusta 

siihen, miten suhtaudumme kyseiseen uskontoon ja sen harjoittajiin.  

Samuel P. Huntington esitti jo vuonna 1993 kuuluisan teesinsä läntisen ja  

islamilaisen sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä. Huntingtonin teoria perustuu siihen 

yksinkertaiseen väittämään, että maailmassa on sivilisaatioita, joiden yhteensovittaminen 

on mahdotonta. Tällaisia sivilisaatioita ovat läntinen ja islamilainen, koska niiden arvot 

ovat olennaisilta osiltaan erilaisia. Voidaan kysyä, miten varmalta tieteelliseltä pohjalta 

kyseinen teoria ponnistaa (Hämeen-Anttila 2013, 231─233.), mutta esimerkiksi Raittila 

& Maasilta toteavat (2008, 239), että tuo kyseinen teesi jäsentää monella tavalla 

kansainvälisen median ja sitä kautta myös Suomen median ulkomaan uutisoinnin 

sisältöjä. Huntingtonin teesi sai uutta kaikupohjaa World Trade Centerin kaksoistornien 

tuhouduttua syyskuun 11. päivä 2001. Toistuvasti todetaan, että tämä tapahtuma muutti 

maailmaa ja sen jälkeen uskonnot ja erityisesti islam tulivat osaksi median jokapäiväistä 

uutisvirtaa.   

Reaaliaikaisesti lähetetyt kuvat World Trade Centerin kaksoistornien  

tuhosta pysäyttivät maailman. Kuvat tulivat suorina ja tekivät meistä joukkosurman 

silminnäkijöitä. Päivästä tuli mediatapahtuma, joka käynnisti kahden sivilisaation erojen 

ja samanlaisuuksien etsimisen ja vertaamisen, jaon ”meihin” ja ”muihin”. Edellinen yhtä 

dramaattinen tapahtuma oli ollut presidentti Kennedyn salamurha vuonna 1963, joka 

esitettiin televisiossa kuitenkin vasta 12 vuotta tapahtuman jälkeen.   

 Yhtäältä väitetään,  että lännen  tiedotusvälineet  uhkaavat islamilaista  

maailmaa enemmän kuin mitkään muut tahot. Näin sanoo muun muassa länsimaisen 

tiedonvälityksen kriitikko, brittiläispakistanilainen media- ja islam-tutkija Akbar S. 

Ahmed. Hän väittää, että lännen tiedotusvälineet kohtelevat uskonnollista kulttuuria sitä 

ankarammin mitä perinteisempi se on. Täten paine kohdistuu kaiken eniten islamia ja 

vähiten kristinuskoa kohtaan (1992, 223–225.) Toisaalta todetaan, että mediassa ei ole 

mitään sisäänrakennettua vihamielisyyttä islamia kohtaan. Kyseinen uskonto on aihe 

muiden joukossa, mutta maailmanpoliittiset tilanteet vaikuttavat siihen, miten media 

jokapäiväisessä työssään painottaa asioita (Maasilta ym. 2008, 7).  
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Suomi on kokenut 25 vuodessa historiallisen murroksen muuttumalla  

selkeästi yhtenäiskulttuurisesta maasta monikulttuuriseksi. Vuonna 1990 Suomeen saapui 

suuri määrä muslimipakolaisia ja siitä lähtien muslimit ja heidän harjoittamansa uskonto, 

islam, ovat olleet esillä median sanassa ja kuvassa. Kantasuomalaisten suhtautumisessa 

maahanmuuttajiin on eroja ja tutkimuksissa on selvitetty, että muslimimaahanmuuttajiin 

suhtaudutaan kielteisemmin kuin muista uskontokunnista tulleisiin muuttajiin 

(Sakaranaho & Pesonen 2002, 13).  

 Mielenkiintoinen  yksityiskohta  on, että suomalaisen  valokuvauksen  

historian suurin tekninen murros, siirtyminen kemiallisesta valokuvauksesta digitaliseen 

kuvaukseen siirtyminen tapahtui (Salo 2015, 7) samaan aikaan kuin Suomen 

muuttuminen homogeenisesta yhteiskunnasta heterogeeniseksi.  

Lienee perusteltua todeta, että valokuvat eivät vain peilaa todellisuutta,  

vaan ne myös luovat sitä. Kuvien stereotypiat ja normit saattavat synnyttää tai vahvistaa 

ennakkoluuloja tai antaa mahdollisuuden toisenlaiseen tulkintaan. Siksi on tärkeää mennä 

kuvien pinnan alle ja tutkia kuvissa vaikuttavia vallan toimintamekanismeja. Me kaikki 

käytämme valtaa, eivät vain valokuvaajat, kuvatoimittajat ja muut media-alalla 

työskentelevät. Tulkitessamme kuvia ja antamalla niille merkityksiä osallistumme kaikki 

vallankäyttöön. Samalla, kun kuvat voivat myötävaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevan 

rasismin, seksismin ja kulttuurista etnosentrismin 1  jatkumiseen niin ne voivat myös 

vastustaa sitä. Kuvat ovat siis toimijoita, aivan kuten ovat puhe ja kirjoitettu tekstikin 

(Sumiala 2010, 33).   

Tieteessä tapahtui 1900-luvulla lingvistinen, kielellinen käänne, joka viittaa  

länsimaisessa filosofiassa tapahtuneeseen muutokseen, jossa keskeistä oli filosofian ja 

muiden humanististen tieteiden huomion kiinnittyminen kieleen todellisuuskäsityksiä 

muovaamana tekijänä. W.J.T. Mitchell lainaa Richard Rortya (Mitchell 1994,11), joka on 

luonnehtinut filosofian historiaa käänteiden sarjana (series of turns). Käänteissä uudet 

ongelmat nousevat esiin ja vanhat puolestaan katoavat. Antiikin ja keskiajan filosofia 

keskittyi asioihin, 1600- ja 1700-luvuilla ajattelun keskiössä olivat ideat.   

Mitchell (1994,11) siteeraa edelleen Rortya, jonka mukaan olemme nyt  

seuraavassa käänteessä – kuvallisessa käänteessä (pictorial turn), joka tapahtui 1990luvun 

loppupuolella. Kuvallista käännettä todistaa ympärillämme vellova kuvatulva. 

                                                 
1 Oman kansan arvojärjestelmä, ominaisuudet ja tavat ovat ainoat oikeat tai ne mielletään muita paremmiksi.  
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Valokuvaus on kännykkäkameroiden ja muun digitaalisen tekniikan myötä lähes jokaisen 

ulottuvilla. Kommunikoimme sanan ohella yhä enenevässä määrin myös kuvilla.   

 Kuvallisuutta  ei  kuitenkaan  ole  mielekästä  määrittää  aikamme  

erityispiirteeksi vain sen takia, että kuvia vyöryy eteemme enemmän kuin aikaisemmin, 

vaan on syytä miettiä, miten tuo kuvallisuus muokkaa ajatteluamme ja miten 

analysoimme kuvallisuutta (Rossi & Seppä 2007, 14). Kuvat on osa kulttuuriamme, johon 

esteettisten taidekuvien lisäksi kuuluvat kaikenlaiset kuvat kuten kännykkäkuvat, 

mainoskuvat ja uutiskuvat. Puhumme medioitumisesta2, joka tarkoittaa yhtäältä juuri 

median vyöryä, määrää ja toisaalta laatua, joka tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa 

kokemuksistamme on mediavälitteistä3 . Samaa tähdentää myös Sumiala (2010, 214) 

toteamalla, että media ei enää välitä vain sosiaalisia suhteita, vaan me kohtaamme 

itsemme ja toisemme mediassa.  

 Yhtäältä  kuva ja visuaalinen  kulttuuri  ovat siis  erottamaton  osa  

arkipäiväämme ja niistä on tullut osa myös tieteellistä tutkimusta, toisaalta taas kuvan 

merkitystä on vähätelty, kuten Koskela (2005, 8) toteaa. Hän korostaa, että kirjoitettua 

tekstiä on perinteisesti pidetty yksiselitteisempänä, arvokkaampana ja vakavampana kuin 

kuvaa, jonka on ajateltu olevan moniselitteinen ja tulkinnanvarainen. Toisaalta on 

mahdollista määritellä teksti myös laajasti, jolloin se muodostuu paitsi puhutuista ja 

kirjoitetuista sanoista, niin myös kuvista, veistoksista ja äänistä. (Fornäs 1998, 182–183).   

Koska kuvat voivat vahvistaa tai hälventää ennakkoluulojamme vierasta  

kulttuuria kohtaan, niin taito lukea kuvia (visuaalinen lukutaito) on tärkeää. Visuaalista 

lukutaitoa omaavalla ihmisellä on kyky ymmärtää visuaalisten järjestysten kulttuurisia 

merkityksiä (Seppänen 2011, 148.) Kuvia jokainen meistä tulkitsee omalla tavallaan, 

mutta kuvia voidaan analysoida myös systemaattisesti. Otaksun, että tutkielmani tulokset 

antavat viitteitä siihen, miten uskontoaiheisia valokuvia voidaan tulkita yleisemminkin ja 

miten uskontoa luetaan valokuvasta.   

  

1.2. Muslimit Suomessa  

  

Islam ei suinkaan ole uusi uskonto Suomessa. Venäjältä muutti jo 1850-luvulta lähtien 

Suomeen muslimitataareita, jotka aloittivat uskonnollisen toimintansa heti, kun saapuivat 

                                                 
2 Medioituminen tulee englanninkielen sanasta mediatization, josta Suomessa on käytetty ilmauksia mediatisaatio, 

medioituminen, medialisaatio ja mediatisoituminen. Uskonnontieteilijöiden keskuuteen on vakiintunut ilmaisu 

mediatisaatio. Se kuvaa prosessia, jossa median valta kasvaa ja media alkaa ohjata muita instituutioita (poliittisia, 

uskonnollisia, ja taideinstituutioita). Teemu Taira Uskonto mediassa -kurssi syksyllä 2016  
3 Juha Herkmanin luento Mediakasvatus-kurssilla 28.9.2016  
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maahan. Helsingissä oli tuolloin imaami ja islamilainen hautausmaa Helsingin 

Hietaniemessä otettiin käyttöön vuonna 1871. Suomen islamilainen seurakunta 

perustettiin vuonna 1925 ja Suomen valtio tunnusti virallisesti islamilaisen yhteisön 

ensimmäisenä länsimaalaisena valtiona (Sakaranaho & Pesonen 1999, 9.) Tataarit 

integroituivat ongelmitta suomalaiseen yhteiskuntaan (Sakaranaho ym. 2002, 105), joten 

heistä ei mediassa ole juurikaan puhuttu.  

Tästä huolimatta Suomi oli 1980-luvulla etniseltä pohjaltaan sangen homo-

geeninen maa, joka muuttui heterogeenisempaan suuntaan 1990-luvun alussa 

somalipakolaisten saavuttua Suomeen. Alku muutokseen ei ollut lupaava. Helsingin 

Sanomat otsikoi 29. marraskuuta 1990: ”Rantanen (silloinen sisäministeri Jarmo 

Rantanen) valmis somalien käännyttämiseen itärajalta. Pakomatkat Moskovan kautta 

jatkuivat Suomen vastalauseista huolimatta”.   

Somalipakolaisten tulo aiheutti kohua yhteiskunnassa, vaikka heitä tullut ei  

tullut mitenkään suurta määrää. Voidaan sanoa, että 1990-luvun alusta lähtien juuri 

somalit ovat aiheuttaneet keskustelua niin mediassa, politiikassa kuin kahvipöydissäkin, 

usein negatiivista. Marja Tiilikainen (1999, 60) katsoo, että somalialaisten maahantulo 

sattui heidän kannaltaan huonoon aikaan, sillä Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen 

talousvaikutuksiltaan historian pahimpia. Somalit koettiin kilpailijoiksi kapenevilla 

työmarkkinoilla ja heidän sosiaaliturvaansa kalliina laman kourissa olevalle Suomen 

taloudelle.   

Tiilikainen (1999, 60) jatkaa, että somalit ovat ehkä myös ärsyttäneet  

suomalaisia ylväällä olemuksellaan ja siistillä pukeutumisellaan. Heitä on ollut vaikeaa 

mieltää uutisista tuttuun mielikuvaan ”oikeista” pakolaisista. Kaiken lisäksi somalit ovat 

muslimeita, joita monet suomalaiset pitävät jopa pelottavina. Kantasuomalaisten 

suhtautumisessa maahanmuuttajiin on eroja ja tutkimuksissa on selvitetty, että 

muslimimaahanmuuttajiin suhtaudutaan kielteisemmin kuin muista uskontokunnista 

tulleisiin muuttajiin (Sakaranaho & Pesonen 2002, 13).  

Maahanmuuttajien uskontoja tutkinut Siirtolaisinstituutin johtaja Tuomas 

Martikainen esittää muslimien vähimmäisarvioksi 70 000 vuonna 2015. 4  Lukuun on 

otettu mukaan syksyn 2015 pakolaiskriisin vaikutus. Näin muslimien osuus olisi noin 1,3 

prosenttia Suomen väestöstä. Lännen Median vuonna 20.11.2015 julkaistussa 

tutkimuksessa suomalaiset arvioivat islaminuskoisten määrän olevan kolminkertainen 

                                                 
4 Muslimien määrän laskeminen eri maissa on vaikeaa johtuen ensinnäkin erilaisista tilastointitavoista ja toiseksi siitä, 

mitä sanalla “muslimius” tarkoitetaan (Martikainen ym. 2008, 79).  
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todelliseen määrään verrattuna. Arvioitu osuus oli 4,5 prosenttia. Tutkijat selittävät tulosta 

sillä, että muslimit ovat olleet julkisuudessa niin näkyvä ja kiistelty ryhmä. On syytä 

korostaa, että Suomen muslimit eivät ole yhtenäinen ryhmä vaan yhteisön jäsenillä on 

uskonnollisia, kansallisia ja kulttuurisia eroja (Sakaranaho  & Pesonen 1999, 8).  

Islam, muslimit ja heidän kulttuurinsa ovat vuonna 2016 olennainen osa 

Suomen arkea ainakin pääkaupunkiseudulla. On mahdollista kohdata abayaan ja hijabiin 

sonnustautuneita nuoria tyttöjä, jotka ovat yhdistäneet perinteisen muslimivaatetuksen 

trendikkäästi tennareihin, ramadanin päättävää id al-fitriä (eidiä) viettäviä perheitä 

ostoskeskuksessa tai rukoilijoita jalkapallokentällä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että islam ja sen uskonnonharjoittajat ovat  

suomalaista todellisuutta ja valtaväestö ja muslimit elävät rinnakkain. Suomi on 

moniuskontoinen ja monikatsomuksellinen maa.  

On siis ratkaistava, miten monikulttuurisessa Suomessa enemmistön ja  

vähemmistön vuorovaikutusta rakennetaan parhaiten. Suomalaisten on omalta yhtäältä 

päätettävä, miten he suhtautuvat maahanmuuttajiin ja toisaalta sallittava heille riittävä 

etninen liikkumavara. Maahanmuuttajat puolestaan etsivät omaa paikkaansa 

yhteiskunnassa ja tasapainoilemaan kahden kulttuurin välissä. Muslimimaahanmuuttajia 

erottaa valtaväestöstä myös uskonto (Saranaho & Pesonen 1999, 20.)   

 

 2.  TEOREETTINEN VIITEKEHYS  

  

Koska tutkielmani käsittelee uskontoa, valokuvaa ja mediaa, aihetta voi lähestyä monesta 

näkökulmasta. Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu siis eri tieteenalojen 

tutkimuksesta ja tutkielman näkökulma on poikkitieteellinen. Siinä on aineksia 

uskontotieteestä, visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta (mediatutkimus), 

kulttuuritutkimuksesta ja osittain myös semiotiikasta.   

  

Uskontotiede  Visuaalinen  

kulttuuri/mediatutkimus  

Kulttuurintutkimus  Semiotiikka  

Islam  Visuaalinen järjestys  Identiteetti  Denotaatio  

Islam ja media  Representaatio  Stereotypia  Konnotaatio  

  Kuva-analyysi, 

visuaalinen lukutaito  

Toiseus    

Taulukko 1. Yhteenveto islamin tutkimuksesta eri näkökulmista  

  

Tiedemaailma ja tutkijat ovat alkaneet kiinnostua visuaalisesta kulttuurista  
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entistä enemmän. Tutkimus ei kuitenkaan edusta tieteenfilosofisessa mielessä uutta 

koulukuntaa. pikemminkin termi liittää löyhästi yhteen eri alojen tutkijoita, joita yhdistää 

halu tehdä kuvatutkimuksesta entistä poikkitieteellisempää ja etsiä uusia näkökulmia 

kuviin (Seppä 2012, 12.). Rajaan visuaalisen kulttuurin käsitteen tarkoittamaan kuvan (tai 

kuvallisuuden) ja representaation tutkimista (Rossi & Seppä 2007, 7), mutta laajennan 

käsitettä tarkoittamaan myös tekstejä (juttua ja kuvatekstiä) ja tulkitessani aineistoa 

tarkastelen kuvien lisäksi myös juttujen tekstejä. Yhtäältä ilman kuvatekstiä katsoja ei 

välttämättä edes tiedä, missä kuva on otettu. Toisaalta kuvateksti saattaa myös jossain 

määrin ohjata lukijaa vastaanottamaan yhdenlaisia merkitysviestejä ja sulkemaan toisia 

pois (Hall 1984, 148).   

Altti Kuusamo kirjoittaa (1990, 202–203), että kuva ja sana liittyvät  

toisiinsa kolmella tavalla. Ensinnäkin kuva ja teksti muodostavat tiiviin kokonaisuuden 

ankkuroitumalla toisiinsa. Toiseksi kuva ja teksti voivat olla väljässä semanttisessa 

suhteessa toisiinsa (kuva ja sana viittaavat eri asioihin, mutta katsoja liittää ne yhteen). 

Kolmanneksi sana erottuu tekstimassasta ja hakee itsenäistä paikkaansa kuvataitollisessa 

kokonaisuudessa. Erityisesti journalistisen kuvan, sanomalehtikuvan, merkitykset 

syntyvät aina tekstin, ingressin ja otsikon kudelmassa (Seppänen 2005, 79). Kuusamo 

(1990, 203) tekee kuvan ja tekstin suhteesta kiinnostavan johtopäätöksen:  

  

Eri aikoina korostuvat eri puolet näistä suhteista. Kuitenkin on selvää, että 

nykyisen teollisesti tuotetun kuvan aikakaudella kaikki nämä suhteet tulevat 

kerta kerralla uudelleen hyödynnetyksi, sanat piiloutuvat kuviksi ja kuvat 

muovataan kirjaimiksi, sanat ylittävät kuvan kehykset ja kuvat kehystävät 

sanoja. Lopuksi sanat eivät erotu kuvista eivätkä kuvat sanoista.  

  

 Tutkielmani  taustaoletuksena  on  se,  että  elämme  merkitysten  

monimuotoisessa ja monimutkaisessa maailmassa. Elämä kokonaisuudessaan on 

tulkintatyötä: kulttuurin jäsenet ovat symboleja käyttäviä, tulkitsevia olentoja (Kunelius 

2003, 153). Määritän symbolin merkiksi, sanaksi tai kuvaksi, jolla on kyky liittää asioita 

yhteen ja rakentaa assosiaatioita ja tulkintaa (Sumiala 2010, 10─11.)  

Kirjallisen tekstin ja kuvan välillä on kuitenkin eroja. Ensinnäkin se, että  

siinä, missä kirjallinen viesti pystyy ajoittain kontrolloimaan sanomansa lukemista, niin 

kuvaan sisältyy aina enemmän assosiatiivisuutta ja tulkintaa (Kunelius 2003, 45). 

Ranskalainen filosofi ja semiootikko Roland Barthes toteaa, että myös valokuva on 

sanoma, mutta kooditon (1985, 120–122). ”Mikä sitten on valokuvan sanoma ja mitä 

valokuva viestii?” Barthes kysyy. Hänen määritelmänsä mukaan se näkymä, mitä 
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valokuva esittää, on kirjaimellisesti ottaen itse todellisuus. Valokuvilla on tekstiä 

suorempi, kausaalinen yhteys kohteeseensa. Semioottisesti määritellen valokuva on 

indeksinen eli sen, mitä näemme. Siten kuva on todiste siitä, että valokuvaaja 

kameroineen on ollut paikan päällä (Väliverronen 2009, 61). Valokuvalla on suora yhteys 

kohteeseensa ja sen sanoma on ilmeinen (denotatiivinen eli ilmisisältö). Mutta kuten 

edellä todettiin, niin kuvaan liittyy enemmän tulkintaa kuin tekstiin, jolloin voidaan puhua 

konnotatiivisesta (lisämerkitys) sanomasta. Tutkielmassani käytän käsitteitä konnotaatio 

ja assosiaatio tarkoittamaan samaa asiaa.   

  

2.1. Käsitteet   

  

Tässä luvussa määrittelen visuaalista järjestystä ja muita käsitteitä, joilla katson olevan 

merkitystä vieraan uskonnollisen yhteisön visuaalisen järjestyksen rakentamisessa. 

Käsitteet ovat identiteetti, stereotypia ja representaatio. Ne ovat käsitteitä, joilla ”toista” 

on tieteessä määritelty. Tässä tutkielmassa ”toiseus” ja ”toinen” eron tekemisenä omaan 

itseen nähden, erilaisten ryhmien pois sulkemisena ja erojen tekemisenä ”meidän” ja 

”muiden” välille.   

Pohdin lopuksi myös sitä, mitä visuaalinen lukutaito tarkoittaa. Seppänen 

(2011, 224) katsoo visuaalisen lukutaidon määrittämiseen tarvittavan kahta peruskäsitettä: 

visuaalista järjestystä ja katsetta. Tässä tutkimuksessa rajaan katseen käsitteen pois ja 

keskityn visuaalisen järjestyksen käsitteeseen.   

Kävelin keväällä 2016 pitkin Helsingin Rikhardinkatua kohti Kasarmikatua  

miettien, että jokin ei ole niin kuin sen pitäisi olla. Ei ollutkaan, sillä Kasarmikadulta oli 

”hävinnyt” iso toimistorakennus. Se oli purettu ja entisen rakennuksen tilalla oli 

ammottava aukko. Kaupungin visuaalinen järjestys oli muuttunut ja se havahdutti minut 

kummastelemaan.  

Visuaalisia järjestyksiä on paitsi fyysisessä ympäristössämme niin myös  

kuvallisissa esityksissä (representaatioissa 5 ), Seppänen toteaa (2011, 34). Elämme 

keskellä visuaalisia järjestyksiä. Visuaalinen järjestys puolestaan liittyy läheisesti 

representaatio-käsitteeseen. Seppäsen mukaan visuaalinen ei ole satunnaista 

näköaistimusten virtaa vaan siihen muodostuu järjestyksiä, visuaalisten esitysten 

                                                 
5 Representaatio eli esittäminen on läsnä monissa inhimillisissä toiminnoissa. Erilaiset merkit, kuvat, mallit ja äänteet 

representoivat eli esittävät jotakin itsensä ulkopuolista: liikennemerkki sääntöä. sanomalehden uutiskuva tapahtumaa 

maailmassa, keskustelussa kuultu lause puhujan ajatusta.  



 

12 

 

säännönmukaisuuksia (Seppänen 2011, 34). Ymmärrän tämän tutkielmassani niin, että on 

järjestykset muodostuvat representaatioiden kautta.  

Seppäsen (2011, 35–36) toteaa edelleen, että erityisen tärkeät visuaaliset  

järjestykset liittyvät esimerkiksi siihen, miten etnisiä vähemmistöjä esitetään. 

Visuaalisista järjestyksistä puhuttaessa on tärkeää myös huomata, että ne sisältävät 

kulttuuria merkityksiä. Lisäksi on syytä Seppäsen (2011, 74) tavoin korostaa, että 

visuaalisia järjestyksiä rakennetaan aktiivisesti.   

Identiteetin, stereotypian ja” toiseuden” käsitteet ovat toistuvasti esillä  

puhuttaessa toisen, vieraan kulttuurin käsittelemisestä ja esittämisestä. Tämä pätee 

erityisesti muslimien esittämiseen. Kuten edellä todettiin, peilaamme itseämme toisiin 

usein erojen kautta.  Mitä eroja meissä on? Mitä samaa? Puhun tutkielmassani yleisesti 

muslimeista, mutta tiedostan eri kansojen, ominaisuuksien ja tapojen moninaisuuden.   

Leena-Maija Rossin (2011, 165) mukaan suomalaisessa mediakulttuurissa  

toistetaan ja luodaan tietynlaista kuvaa ”oikeanlaisesta” suomalaisesta, kansallisvaltio 

Suomen kansalaisesta. Rossi kuvaa vuonna 2006 esitetyn televisiosarjan ”Mogadishu  

Avenue” pohjalta tekemäänsä tapaustutkimusta. Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten 

valkoisten ja ”eriväristen” hahmojen välisiä suhteita sarjassa esitettiin ja minkälaista 

tuttuutta ja outoutta suhteuttamisessa kehittyi (mts. 184).  

Rossi (2011, 185) väittää, että on mahdollista visioida jollakin tapaa  

erilainen monikulttuurisuusmuotti: voi olla ”meidän” suomalaisten, tuttujen ja tunnettujen 

joukko, joka joutuu elämään ”heidän” vieraiden ja outojen kanssa, mutta voi olla myös 

mahdollista esittää vitivalkoista suomalaisuutta outona ja jonkin muun väristä puolestaan 

tuttuna ja tunnistettava. Oletan, että Helsingin Sanomat haluaa esittää islamin 

uskonnonharjoittajat tarkastelemissani valokuvissa juuri näin: tuttuina ja tunnistettavina.   

Kootusti totean Seppäsen (2011, 35) tavoin visuaalisen järjestyksen olevan  

inhimillisen toiminnan tulosta. Me muutamme ja rakennamme uudelleen visuaalista 

ympäristöämme ja tuotamme kuvallisia esityksiä, joihin rakennamme visuaalisia 

järjestyksiä. Esimerkiksi sanomalehden kuvallisen representaation tekemiseen osallistuu 

useita ihmisiä: valokuvaajia, toimittajia, kuvatoimittajia jne. Visuaalinen järjestys 

rakentuu siis inhimillisessä kanssakäymisessä. Tämän ohella esimerkiksi journalistien 

ohjeet määrittävät, mitä kuvassa voidaan näyttää ja mitä ei. Seppäsen (2011, 36) mukaan 

visuaalisten järjestysten piirre on se, että ne sisältävät vakiintuneita ja yhteisesti jaettuja 

kulttuurisia merkityksiä. Medialla on monia keinoja rakentaa visuaalisia järjestyksiä 
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kulttuuristen merkitysten verkossa ja nimenomaan arkeemme vahvasti liittyvillä 

uutiskuvilla on tärkeä osa ihmisten mielipiteen muodostuksessa.  

Stuart Hall (1984, 54) olettaa, että kansalliset kulttuurit eivät ole yhtenäisiä, 

vaan ne perustuvat diskursiivisiin keinoihin, jotka esittävät eron yhtenäisyydeksi tai 

identiteetiksi eli samuudeksi. Diskurssi kansoista ja kansakuntien järjestyksistä siis 

tukahduttaa yksilöiden väliset erot ja muuttaa ne samuudeksi.   

Ihmisellä on lukuisia mahdollisuuksia määritellä itsensä, muodostaa käsitys  

siitä, kuka on. Hän voi määritellä itsensä ammattiryhmän edustajana, vanhempiensa 

jälkeläisenä, jälkeläistensä vanhempana, jonkin harrastajaryhmän jäsenenä, sukupuolensa 

edustajana, jonkin maantieteellisen alueen asukkaana, perheenjäsenenä, työyhteisönsä 

osana - listaa voisi jatkaa kai loputtomiin. Kaikki määreet, joiden kautta ihminen 

muodostaa käsityksen itsestään yhdessä muodostavat ihmisen yksilöllisen identiteetin. 

Identiteetillä ei tarkoiteta kuitenkaan mitään pysyvää, yhtenäistä kokonaisuutta. Eri 

aikoina ja eri tilanteissa ihminen määrittelee itsensä eri kriteereiden perusteella ja ottaa 

eri identiteettejä.   

Kansallisuus ja etnisyys ovat kuitenkin yhä edelleen tärkeitä identifikaation  

kohteita. Suomalaista jopa 70 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaisten tulisi tehokkaasti 

varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan 

(Maasilta & Rahkonen 2008, 8.)  

Maahanmuutto on ollut ja on yhä yksi keskustelluimmista aiheista mediassa  

ja tutkijat ovat pohtineet ja selvittäneet maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyen 

kansallisen ja etnisen identiteetin käsitteitä (muun muassa Jasinskaja-Lahti & Mähönen, 

2009).  

 Nimenomaan  islamin  ajankohtaistuminen  niin  maahanmuuton  kuin  

kansainvälisten tapahtuminen takia on moninkertaistanut islamia koskevan tutkimuksen.  

Teoksessa pohditaan myös, miten maahanmuuttajien ja ”kanta-asukkaiden” suhteita 

voitaisiin edistää hyvällä tavalla (Jasinskaja-Lahti & Mähönen, 2009, 119). Näkemykseni 

mukaan medialla on merkittävä rooli maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten suhteiden 

luomisessa ja sillä on myös tärkeä rooli stereotyypittämisessä eli toisin sanoen siinä, ketkä 

median kehystyksessä kuuluvat ”meihin” ja ketkä ”heihin”.   

Edellä esitetty luonnehdinta identiteetistä edellyttää yhtäältä sitä, että oman  

identiteetin rakentaminen vaatii vastakohdan, mutta toisaalta identiteettiä voidaan 

tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Kyse ei ole siitä, ”keitä me olemme” tai ”mistä 

me tulemme”, vaan siitä, kuinka meidät on esitetty, representoitu (Hall, 2005, 250).  
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Esittäessään ihmisiä valokuvat rakentavat, muokkaavat ja vahvistavat identiteettejä.  

Representaatio voidaan määritellä merkityksen tuottamiseksi mielessämme  

olevien käsitteiden avulla (Seppänen 2005, 82). Valokuva on esitys eli representaatio ja 

samanaikaisesti se on myös osa laajempaa representaatiota, toisin sanoen uutisjuttua. 

Representaatio-käsitteen avulla kyetään peilaamaan sitä, millä tavoin eri mediat esittävät 

ja tuottavat todellisuutta, kenen positiosta ja millaisin välinein (Seppänen 2005, 70.) Se 

on myös monimutkaista työtä, erityisesti silloin, kun ollaan tekemisessä erojen kanssa 

(Hall 2005, 140.) Hall pohtii sitä, miten merkityksellistämme ja representoimme ihmisiä, 

jotka ovat erilaisia kuin me itse olemme? Missä piilee ”toiseuden” kiehtovuus? Ennen 

kaikkea millaisia stereotyypistäviä esityksiä media tuottaa? Hallin (2005, 139) mukaan 

mediassa etnisyys ja rotu ovat merkittäviä teemoja.   

 Vierasta kulttuuria  esittävää valokuvaa katsoessa voi pohtia, kuinka 

intensiivisesti ja herkästi valokuvaaja on ollut läsnä kuvaustilanteessa, koska mitä 

herkemmin ja henkilökohtaisella etäisyydellä kuvaaja on ollut siinä läsnä, niin sitä 

paremmin katsoja pystyy eläytymään kulttuuriin, jonka tavat ovat tuntemattomia ja 

vieraita.   

 Stereotypiat esittävät jonkin ihmisryhmän ikään kuin se olisi piirteitään 

homogeeninen ja näiden homogenisoitujen piirteiden nähdään olevan luonteeltaan paitsi 

pysyviä myös luonnollisia ja myötäsyntyisiä. (Hall 2005, 189). Juha Herkmanin mukaan 

stereotyypittely jakaa ihmiset meihin (normi) ja muihin (stereotyypit). Herkman jatkaa, 

että stereotyyppi ensiksikin pelkistää ihmisryhmän edustajat joihinkin harvoihin 

ominaisuuksiin, toiseksi kärjistää kyseisten ominaisuuksien merkitystä ihmisryhmän 

ominaispiirteinä ja kolmanneksi se pyrkii tekemään ominaispiirteistä pysyviä (2007, 83). 

Tämä juontaa juurensa erilaisten identiteettien – maahanmuuttajien, naisten, homojen jne. 

– stereotyyppisistä kuvauksista, representaatioista mediassa ja ihmisten jokapäiväisessä 

puheessa (Dyer 2002, 45.)   

Ihmisille on luonnollista jaotella, tyypitellä ihmisiä eri lokeroihin. Dyerin  

lainaaman Walter Lippmanin mukaan (mts. 45) tyypitys on absoluuttinen 

välttämättömyys. Luokittelemme ihmisiä erilaisten roolien mukaan (äiti, pomo, 

eläkeläinen jne.), erilaisten ryhmien mukaan (sukupuoli, ikä, kansallisuus, seksuaalinen 

suuntautuminen jne.) tai persoonallisuustyypin mukaan (ujo, vilkas, vakava jne.) 

Stereotyypillistäminen pelkistää ja luonnollistaa eroja (Hall 2005, 190.) Näin ollen 
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ennakkoluuloinen luokittelu on stereotyypillistämistä, suvaitsevainen luokittelu 

puolestaan on tyypillistämistä.  

Voidaan todeta, että s tereotyypillistäminen luo rajan ”meidän” ja ”muiden” välille. 

Taustalla on ajatus, että juuri stereotyypillistäminen mahdollistaa toiseuden.   

Hypoteesini on, että Helsingin Sanomat ei stereotyypittele vaan tyypittelee  

ja näin ollen representoi muslimit suvaitsevalla tavalla. Käsitykseni mukaan 

stereotyypittelyn ja tyypittelyn ero saattaa kuitenkin olla häilyvä.  

 Yksi tapa tutkia yhteisöä on mediakuvastojen  analysointi.  Millaisia  

kuvastoja media levittää? Miten kuvien ympärille syntyvät käytännöt rakentuvat ja 

muovautuvat mediassa? Keiden toimijoiden ympärille se syntyy? (Sumiala 2010, 82.) 

Mediakuvastojen analysointi edellyttää visuaalista lukutaitoa niin tutkijoilta kuin median 

käyttäjiltä. Pidän visuaalisen lukutaidon hallitsemista tärkeänä eritoten nyt 

multimodaalisuuden6 aikana.   

Seppänen lainaa (2011, 141) Richard Sinatraa, jonka mukaan ”visuaalinen  

lukutaito on aiemman visuaalisen kokemuksen jäsentämistä uusien visuaalisten viestien 

avulla merkityksen muodostamiseksi.” Visuaalinen lukutaito on kaksisuuntaista liikettä: 

visuaalinen lukutaito on kyky tulkita kuvallisia esityksiä ja kyky tuottaa niitä, viestiä 

niiden avulla. Visuaalinen lukutaito on siis kyky ymmärtää visuaalisten järjestysten 

kulttuurisia merkityksiä. (Seppänen 2011, 145, 148).   

Kupiainen (2007, 37) puolestaan ymmärtää visuaalisen lukutaidon niin  

sanotuksi vahvaksi lukutaidoksi, jonka avulla voidaan suhtautua kriittisesti visuaalisten 

medioiden tarjoamiin esityksiin, representaatioihin. Puustinen & Seppänen (2010, 8) 

puolestaan toteavat:  

Hieman kärjistäen voisi sanoa, että samalla, kun lukijan on voitava luottaa 

siihen, että uutiskuvissa pyritään mahdollisimman tarkkaan todellisuuden 

kuvaamiseen, hänen olisi samalla kyettävä katsomaan kuvaa mahdollisimman 

kriittisesti. Lukijan tulisi tällöin olla mahdollisimman hyvin perillä 

journalistisista käytännöistä. Esimerkiksi eri kuvatyypeille, mainoskuville tai 

uutiskuville asetetaan erilaisia objektiivisuusvaatimuksia.  

  

Tutkielmassani tarkastelen luvun alussa esitetyn viitekehyksen avulla sitä, millaista 

visuaalista järjestystä Helsingin Sanomat rakentaa ramadanista.  

 

 

                                                 
6 Multimodaalisuus tarkoittaa informaation moniaistillista käsittelyä (Mikkonen 2012, 296.)  
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2.2. Islam ja media  

  

Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten islamia on esitetty suomalaisessa mediassa. Aiheesta 

on useita tutkimuksia, joista esittelen Tairan ja Maasilta ja Rahkosen tekemät sekä 

Tommy Sarlinin tutkimukset. On mielenkiintoista nähdä, mihin aineistoni sijoittuu tässä 

kontekstissa.  

Taira (2014, 15) on tutkinut sitä, miten uskonto oli esillä ja miten sitä 

esitettiin sanomalehdissä (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Turun Sanomat) tavallisena 

arkipäivänä. Tutkimuksen johtopäätös oli, että islamista kirjoitettiin erityisesti ulkomaan 

uutisissa ja yleensä se yhdistettiin väkivaltaan ja terrorismiin. Islamista on tullut 

ajankohtainen aihe maahanmuuton ja kansainvälisten tapahtumien vuoksi niin 

tieteellisessä tutkimuksessa kuin mediassakin. Islamin käsittelyä suomalaisessa mediassa 

on kuitenkin tutkittu vähän (Maasilta & Rahkonen 2008, 10.)  

 Taira  (2008, 200─219) on selvittänyt  myös  sitä,  miten  islamin  

julkisuuskuva muuttui vuosina 1946–1994. Tutkimuksen ydinkysymys oli toisaalta se, 

miten ja missä kehyksissä islamille annetaan merkityksiä ja toisaalta se, miten kehykset 

kytkeytyvät suomalaiseen ja länsimaiseen modernisaatioon. Taira painottaa, että islamia 

käsittelevissä jutuissa annetaan määritelmä ennen kaikkea sille, millainen on hyvä ja 

moderni suomalainen. Taira myös toteaa, että kymmenien vuosien aikana puhe islamista 

on muuttunut. Käsittämätön ja kaukainen islam on tullut lähelle. Globaalin liikkuvuuden 

myötä islam ja muslimit ovat tulleet osaksi suomalaista identiteettikamppailua.  

Taira (2008, 214) osoittaa, että islamin kehyksiin sisältyy vuosien varrella  

erilaisia retorisia painotuksia. Hänen mukaansa representaatioiden retoriikka on 

toiseuttavaa siinä mielessä, että islam on erilainen kuin moderni länsi ja Suomi. Tutkija 

toteaa, että islamia kuvataan myös myönteisesti, mutta hän päättelee kuitenkin, että  

”positiivisemman” puolen kuvaaminen ei ole idealisointia viattomuudesta tai erilaisen 

kauneudesta, vaan nimenomaan pientä poikkeamaa länsimaisesta mallista.   

Tutkimuksensa yhteenvedossa Taira (2008, 219) arvioi islamia koskeneen  

julkisen keskustelun monimuotoistuneen. Siitä huolimatta, että islamin julkisuuskuva on 

kehittynyt monimuotoisempaan suuntaan, se ei tarkoita toiseuttavien kuvausten 

häviämistä. Taira väittää, että islamin julkisuuskuva ja suomalaislänsimaisen identiteetin 

määrittely ovat sidoksissa toisiinsa ja siten myös suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja 

merkityssysteemeihin. Keskityn analyysissani tarkastelemaan näitä suomalaisen 
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yhteiskunnan merkityksiä ja arvoja. Suomalaisia arvoja ovat käsitykseni mukaan muun 

muassa tasa-arvo, ahkera työnteko, rehellisyys, turvallisuus ja perinteet, kuten joulu ja 

sen traditiot.   

 Myös  Maasilta  ym.  (2008)  ovat  tutkineet  islamia  suomalaisissa  

joukkotiedotusvälineissä. Heidän tuloksensa on yhtäpitävä Tairan tuloksen kanssa siinä, 

että media korostaa islamin väkivaltaisuutta ja ääri-ilmiöitä (2008, 35). Tutkijat tulivat 

siihen johtopäätökseen, että Suomen muslimien tavallisesta elämästä on juttuja edelleen 

vähän, eivätkä ne riitä tasapainottamaan ulkomailta kantautuvien, usein negatiivisten 

uutisten virtaa. Islamista rakentuu journalismissa kaksi pääluokkaa: yhtäältä levottoman 

ja sotaisan Lähi-Idän ja keski-Aasian islam, toisaalta taas Suomessa ja muualla 

Euroopassa asuvien muslimien rauhanomaisempi islam. Maasilta ym. (2008, 29–30.) 

sivusivat jonkin verran myös valokuvia ja katsoivat, että islam-aiheisten juttujen kuvitus 

oli hyvin perinteistä:   

Juttujen kuvituksena olivat tavanomaiset ulkomaauutisten kuvat pommi-

iskuista syytetyistä henkilöistä ja iskujen uhreista, mielenosoittajista, 

poliiseista, sotilaista ja poliittisista johtajista, jotka eivät mitenkään liittyneet 

jutun aiheeseen. Peräti 18 kuvassa esiintyi islamiin tyypillisesti liitettyjä 

symboleita, kuten paratiisia, turbaanipäisiä miehiä, huiveihin ja tummiin 

kaapuihin pukeutuneita naisia ja tyttöjä ja moskeijoita tai minareetteja. 

Innovatiivisinta kuvitusta edustaa Hesburger-hampurilaisketjun Lähi-itään 

laajenemisesta kertova talousjuttu, jonka kuvituksena on digitaalisesti käsitelty 

kuva Hesen hampurilaiskotelosta, johon on painettu kuunsirppi, mutta tällaiset 

kuvat ovat poikkeuksia aineistossamme.   

  

Maasilta ym. (2008, 55) jakavat ”islam-journalismin” kahteen alalohkoon:  

yhtäältä konfliktijournalismiin ja toisaalta normaalijournalismiin, jossa islam esitetään 

ilman arvolautauksia, kohuja ja konflikteja. Tutkijat kutsuvat normaalijournalismia myös 

nimellä suvaitsevaisuusjournalismi.   

Raittila & Maasilta tulivat analyysissaan (2008, 239) siihen tulokseen, että  

suomalainen valtavirtamedia on yleensä poliittisesti korrektia kirjoittaessaan ja 

kuvatessaan islamia ja muslimeja. Tutkijoiden mukaan ongelma ei näin ollen ole islamia 

koskevien valheiden ja väitteiden levittäminen, vaan faktojen yksipuolinen esittäminen. 

Muslimien toiseus tuotetaan rutiininomaisella ja puolueettomalla esittämisellä, jossa 

keskeistä on islamilaisen maailman poliittisten tapahtuminen uskonnollistaminen ja 

aiheiden yksipuolisuus. Tutkijat lainaavat Oivvio Politeaa, joka tiivistää islamin ja 

muslimien esittämisen ytimen. Politean mukaan väkivallan teoista kirjoitetaan (ja niitä 
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kuvataan) totuudenmukaisesti, mutta totuus ei suinkaan rakennu vain yksittäisten juttujen 

tosiasioiden pitävyydestä vaan tekstien ja valokuvien kokonaisuudesta mediassa.   

Raittila & Maasilta (2008, 239–240.) väittävät yhtäältä, että suomalaisen  

median näkökulma islamiin on ulkopuolinen. Toisaalta he toteavat, että ulkopuolinenkin 

voi olla kahdella tapaa: ”meidän” ja ”heidän” välille voidaan rakentaa vastakkaisuutta, 

mutta aivan yhtä hyvin olisi mahdollista rakentaa vuoropuhelua ja myönteistä 

vuorovaikutusta. Tämän ulkopuolisuutta korostavan väitteen pyrin kyseenalaistamaan 

tutkielmassani, jossa analysoin Helsingin Sanomien ramadan-aiheisia valokuvia.  

Kansainvälisesti tunnettu islamintutkija Edward Said toteaa (2011, 271)  

yksiselitteisesti, että uutiskuvissa arabit esitetään aina massoina. Useimmat kuvat esittävät 

hänen mukaansa raivoavia väkijoukkoja, kurjuutta tai järjettömän näköisiä eleitä. Said 

väittää, että kaikkien tällaisten kuvien yllä leijuu jihadin uhka.   

Tommi Sarlin tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan ”Muslimit uutisena”  

sitä, millainen kuva muslimeista rakentuu lehtiteksteissä. Hän analysoi keväällä 1995 

ilmestyneet Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Hufvudstadsbladetin Suomen 

muslimeja käsitelleet uutiset (Sakaranaho & Pesonen 1999). Sarlinin mukaan somalit 

nähtiin Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa lähes aina ongelmatilanteissa ja hän 

havaitsi, että varsinkin Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa rakennettiin erottelua  

”meidän” ja ”heidän” välille (mts. 130, 140). Tämä saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta, koska 

hän kirjoittaa toisaalta, että Helsingin Sanomat kertoi islamista erittäin myönteisesti 

esimerkiksi kirjoittamalla ramadan-kuukaudesta ja sen loppumiseen liittyvästä id al-fitr 

juhlasta myönteisellä tavalla (mts. 136─137).   

Tutkielmassani pyrin valottamaan sitä, kuinka paljon monimuotoisempi  

median antama kuva islamista ja sen uskonnonharjoittajista on, kuin mitä se 

tutkimuksessa ja arkipuheessa näyttäytyy.   

  

 3.  ISLAMIN YTIMESSÄ  

  

Kaj Öhrnberg kirjoittaa (2005, 86), että ajanlaskumme viisi, kuusi ensimmäistä vuosisataa 

Lähi-idässä taisteltiin eri uskontojen tunnustajista. Tärkeimpiin uskontoihin kuuluivat 

juutalaisuus, kristinuskon eri suunnat muun muassa gnostilaisuus (viitataan sellaisiin 

uskonnollisiin oppijärjestelmiin, joiden mukaan kaikkeus on pahan ja tietämättömän 

alemman luojajumalan luomus), nestoriolaisuus (kristillinen suuntaus, jonka keskeisenä 

oppina oli se, että Kristus ei ollut yksi persoona, vaan hänessä oli kaksi erillistä persoonaa, 



 

19 

 

jumalallinen ja inhimillinen), monofysitismi (Kristuksella on vain yksi luonto, ja 

duofysitismi.(Kristuksella on kaksi luontoa). Duofysitimistä tuli vuoden 451 

Khalkedonin kirkolliskokouksen jälkeen Bysantin kirkon virallinen oppi. Muita 

uskontoja olivat zarathustralaisuus (korostaa dualistista erottelua hyvän ja pahan välillä), 

Mithra-kultti (Rooman valtakunnassa vaikuttanut mysteeriuskonto) ja manikealaisuus 

(synkretistinen uskonto, jossa on saanut vaikutteita ainakin kristinuskosta, 

zarathustralaisuudesta ja buddhalaisuudesta. Tästä uskontojen monipuolisuudesta 

huolimatta Arabian niemimaalle syntyi uusi uskonto, islam. Miksi?   

Hämeen-Anttila toteaa (2013, 13), että islamin syntyhistoria liittyy Profeetta 

Muhammadiin. Koraanissa ja muissa lähteissä on paljon tietoa Muhammadin toiminnasta 

ja elämästä. Länsimainen tutkimus on kuitenkin kyseenlaistanut aineiston, koska 

Koraania lukuun ottamatta muut kirjalliset lähteet ovat profeetan elämää myöhäisempiä. 

Hämeen-Anttila jatkaa, että on muistettava, että islamin yhteisö on omaksunut 

tietynlaisen kuvan uskontonsa alkuajan vaiheista. Nykyisin ei siis ole tärkeää, mitä todella 

tapahtui vaan se, mitä myöhemmin on uskottu tapahtuneen.  

Kaj Öhrnberg (2005, 89) puolestaan arvioi, että uskontoa valittaessa ei ollut  

kysymys vain muista uskonnoista. Uskonnon valinta oli myös tuolloin heidän mukaansa 

poliittinen valinta. Islamin omaksuminen 600-luvun Arabina niemimaalla oli 

itsenäisyyden julistus. Islamin myötä ei näin olleen sanouduttu irti vain a ja kristinuskosta 

vaan myös poliittisten mahtien ylivallasta. ”Vastarintaa” alkoi johtaa profeetta 

Muhammad, joka ei ollut vain uskonnollinen johtaja vaan myös yhteiskunnallisten 

ongelmien ratkaisuja hakeva uudistaja. Profeetan tavoitteena oli muodostaa yhteisö, 

johon kaikkien Arabian arabien olisi määrä liittyä. Hän halusi myös koota heidät 

Koraanin taakse, jonka Jumala oli hänelle ilmoittanut.   

Seuraavaksi siirryn käsittelemään islamin ydinasioita ja peruspilareita,  

joihin myös tutkimukseni kohteena oleva ramadan kuuluu. Käsittelen ensiksi islamia 

yleisellä tasolla, jonka jälkeen siirryn koraanin ja sunnan sekä peruspilareiden tarkempaan 

esittelyyn. Luku päättyy paaston ja ramadanin tarkasteluun.   

Islam on tiukasti monoteistinen uskonto ja muslimien mielestä juuri  

yksijumalaisuus erottaa sen muista uskonnoista ja Jumala on koko maailmankaikkeuden 

luoja ja ylläpitäjä. Hän on määrännyt kaiken edeltä käsin ja ohjaa kaikkea tapahtuvaa. 

Islamin mukaan kristinuskon kolminaisuusoppi tarkoittaa kolmen eri jumalan palvomista 

(Hattstein 2006, 20.), kun taas kristillisen käsityksen mukaan Jumala tulee parhaiten 

ymmärretyksi Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.  
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Jumala todistaa yhdessä enkelien ja tietävien ihmisten kanssa, että ei ole muuta 

jumalaa kuin hän. Hän hallitsee oikeudenmukaisesti. Ei ole muuta jumalaa kuin 

hän; Mahtava, Viisas. Jumalan edessä oikea uskonto on islam. Ne, jotka ovat 

saaneet Kirjan, ovat keskinäisessä kateudessaan ruvenneet riitelemään saatuaan 

tiedon. Joka ei usko Jumalan merkkeihin, tietäköön, että Jumala on nopea 

pitämään tiliä. Jos he kiistelevät kanssasi, sano: Minä ja ne, jotka seuraavat 

minua, alistumme Jumalalle. Kysy niiltä, joilla on Kirja, ja myös pakanoilta: 

Alistutteko te? Jos he alistuvat, he kulkevat oikealla tiellä, mutta jos he 

kääntyvät pois, ei sinun tehtäväsi ole kuin viedä viestimme. Jumala näkee kyllä 

palvelijansa. (Koraani 3:18–20.)  

  

Islam ei ole vain uskonto ja elämäntapa, vaan se on paljon muutakin. Ahmed (1999, xii) 

luonnehtii modernin islamin erilaisia puolia ja moniäänisyyttä kiehtovalla tavalla:  

Islamia voi tarkastella niin monesta eri näkökulmasta. Se ei ole vain 

ihastuttavaa mystistä runoutta, loistavan symmetristä arkkitehtuuria tai 

esoteerista suufilaista ajattelua. Ei, islam on myös väkijoukkoja kadulla, 

nuoria miehiä hyökkäämässä suurlähetystöihin ja kuvia itsemurhaiskuista. Se 

on kaikkea. Islam ei ole vain teologiaa vaan myös polemiikkia, väittelyitä, 

uutiskuvia, konflikteja ja yksi näkökulma.7    

 Islam  on  maailmanuskonto,  joka  on  nykyään  Euroopan  suurin  

vähemmistöuskonto. Se on myös uskonto, jolla on maantieteellinen keskipiste: Mekka ja 

siellä sijaitseva Kaaban pyhäkkö. Muslimit rukoilevat Mekkaan päin ja kuoleman jälkeen 

heidät haudataan kasvot kohti pyhää kaupunkia. Rituaalisessa teurastuksessa eläin 

käännetään Mekkaan päin. Moskeijat rakennetaan kaupungin suuntaan ja Mekka on myös 

pyhiinvaelluskohde (Hjärpe 1992, 8.)   

Mekan pyhiinvaellukselle osallistui vuonna 2015 yli kaksi miljoonaa  

ihmistä, ja se on maailman suurin joka vuosi järjestettävistä uskonnollisista tapahtumista. 

Maailman suurin uskonnollinen tapahtuma on kuitenkin hindujen pyhiinvaellusjuhla 

Kumbh Mela, joka järjestetään Intiassa joka kolmas vuosi.  

  

3.1. Koraani ja sunna  

  

Jumalalle kuuluu niin kuin länsikin. Minne tahansa käännyttekin, edessänne on 

Jumalan kasvot, Jumala, Tietävä, on kaikkialla (Koraani 2:115) .  

  

                                                 
7  Consider how many different ways Islam is viewed. Islam is not only attractive mystical poetry, superbly 

symmetrical architecture and esoteric Sufi thought; Islam is also mobs in the street, young men attacking embassies 

and images of self-flagellation on the television screen. Islam has become all things to all people. It is not only 

theology; it is also polemics, debate, media images, conflict and a point of view. (2001, xii.) Käännös Riitta Ince.  
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Islamin pyhän kirjan, arabiankielisen Koraanin katsotaan olevan profeetta Muhammadin 

saama sanatarkka ilmestys, siis Jumalan sanaa sellaisenaan (Hattstein 2006, 12). Se on 

Jumalan omaa puhetta ja sen totuus on ikuinen ja muuttumaton. Koska Koraani on 

Jumalan sanaa, niin se voi olla aitoa vain arabiaksi, ja sen käännökset ovat pelkästään 

alkuperäisen Koraanin tulkintoja (Hämeen-Anttila 2013, 89─90.)   

  

Ei tätä Koraania ole sepitetty valheellisesti ilman Jumalan käskyä, vaan se on 

Maailman herralta tullut vahvistus sille, mitä oli ennen sitä, ja selvitys 

Kirjalle, jota ei voi epäillä. Vai sanovatko he: »Hän on sepittänyt sen!» Sano: 

Tuokaa siis yksi samanlainen suura ja kutsukaa avuksenne, kenet voitte 

Jumalaa lukuun ottamatta, jos kerran puhutte totta. (Koraani 10:37-38.)  

  

Islamin opin mukaan Jumalan sanansaattaja ylienkeli Gabriel välitti 

Koraanin tekstin profeetta Muhammadille. Muhammadin ilmestykset alkoivat perinteisen 

käsityksen mukaan vuonna 610 ja niitä kirjattiin satunnaisesti ylös tai ne säilyivät 

ihmisten mielissä siihen saakka, kun Koraania alettiin koota profeetan vuonna 632 

tapahtuneen kuoleman jälkeen. Eräiden lähteiden mukaan Koraani olisi koottu muotoonsa 

jo profeetta Muhammadin eläessä, mutta valtaosa tutkijoista on tullut siihen tulokseen, 

että Koraani koottiin vasta pari vuosikymmentä profeetan kuoleman jälkeen. On myös 

tutkijoita, kuten John Wansbrough katsoo, että Koraani koottiin vasta 800-luvun tienoilla  

(Hämeen-Anttila, 2013, 96.)  

Koraani on siis keskeisin osa islamin uskonnonharjoitusta ja uskovalle  

muslimille se sisältää kaiken. Kirjassa on 114 suuraa, joissa kussakin on 3-286 jaetta ja 

siinä on 30 osaa, joista yksi osa Islamin käsityksen mukaan välitettiin Muhammadille 

ramadanin yönä. Tämä ei kuitenkaan kiistattomasti vastaa ilmestysten historiallista 

kronologiaa (Palva & Perho 1998, 64.)  

Koraanin jälkeen tärkein auktoriteetin lähde on sunna, jolla tarkoitetaan  

profeetta Muhammadin esikuvallista elämäntapaa, sitä miten hän menetteli missäkin 

tilanteessa ja muslimien kuuluu noudattaa elämässään profeetan esikuvaa. (Hämeen-

Anttila 2013, 97.)   

  

3.2. Islamin peruspilarit  

  

Islam korostaa yhteistä uskonnonharjoitusta, joka ilmenee viitenä peruspilarina. Ne ovat 

uskontunnustus (shahada), rukous (salat), almuvero (zakat), paasto (saum) ja 

pyhiinvaellus (hajj). Nämä peruspilarit ovat islamin monimuotoisuudesta, 
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maantieteellisistä ja kansallisista eroista huolimatta kaikkialla islamilaisessa maailmassa 

samat.  

Sunnalaisten uskontunnustus koostuu kahdesta osasta: ”Ei ole muuta 

Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä”. Shiialaiset lisäävät 

uskontunnustukseen lauseen… ja Ali on Jumalan ystävä. (Hämeen-Anttilan käännös 

2015, 110.) Koraani toteaa: Jumalalle kuuluu niin itä kuin länsikin. Minne tahansa  

käännyttekin, edessänne ovat Jumalan kasvot. Jumala, Tietävä on kaikkialla” (Koraani: 

2015, 29).   

Islamissa Jumalalle on 99 nimeä, jotka on otettu Koraanista esiintyvistä 

Jumalan määreistä.  

Jumalalle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet. Rukoilkaa Häntä niillä ja ne, 

jotka häpäisevät Hänen nimiään; heidät kyllä palkitaan tekojensa mukaan 

(Koraani 7, 180).  

  

Toinen peruspilari on viisi kertaa päivässä toistettava rituaalirukous. Salat- 

rukous on eräänlainen jumalanpalvelus, ja sen muodot on tarkkaan määritelty. Rukous 

koostuu sarjasta liikkeitä ja sen aikana lausutaan Koraanin ensimmäinen suura. Päivään 

kuuluu viisi rukousta: Aamunkoiton rukous, Keskipäivän rukous, Iltapäivän rukous, 

Auringonlaskun rukous ja Iltarukous (Hallenberg 2005, 27.)  

Rukoilemiseen ei tarvita mitään erityistä paikkaa. Se riittää, että puhtauden  

vaatimukset täyttyvät, rukoilla voi siis kotona, työpaikalla tai moskeijassa. Ympäristö ei 

siis ratkaise, miten Jumalaa voi lähestyä, koska uskonnonharjoituksen välineistä tärkein 

on ihminen itse. (Palva & Perho 1998, 61.) Rukoussuunta on kohti qiblaa, Mekan Kaabaa 

ja ennen rukousta rukoilijan on puhdistauduttava. Puhdistautumiseen kuuluu rituaalipesu: 

kasvojen pesu, käsien ja käsivarsien pesu kyynärpäihin saakka, päälaen pyyhkiminen 

märällä kädellä ja jalkojen pesu (Islamin peruskurssi syksyllä 2015.)   

  

Ei Jumala tahdo aiheuttaa teille vaivaa, vaan Hän tahtoo puhdistaa teidät ja 

tehdä armonsa teille täydelliseksi, jotta te olisitte kiitollisia. (Koraani 5:6)  

  

 Almuvero  on kolmas muslimin  velvollisuuksista.  Islamilainen  tasa- 

arvokäsitys perustuu siihen, että Jumala tahtoi toiset rikkaiksi ja toiset köyhiksi, mutta 

rikkaiden on osoitettava kiitollisuuttaan hyvästä osastaan antamalla almuja. Almuveron 

määrää laki ja sitä peritään sekä omaisuudesta että käteisvaroista. Veron maksaminen on 

jokaisen muslimin velvollisuus. ja se käytetään leskien, orpojen, sairaiden ja 

velkaantuneiden hyväksi Monissa maissa almuvero on jäänyt jo pois käytöstä ja muun 
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tyyppinen verotus on korvannut zakat-verotuksen. (Hattstein 2006, 23 ja Hallenberg 

2005, 39.)   

Neljäs islamin peruspilarista on pyhiinvaellus (uskonnollisten motiivien 

vuoksi suoritettu matka pyhään paikkaan) Mekkaan. Pyhiinvaellus on ainoa kerran 

elämässä suoritettava velvollisuus ja se valmistaa uskovan sekä fyysiseen kuolemaan että 

hengelliseen syntymään. Pyhiinvaellus suoritetaan kuukalenterin 12. kuukauden (dhu 

alhijja) 8.-12. päivinä ja näin ollen se päättää islamilaisen vuoden. Perimätiedon mukaan 

profeetta Muhammad teki vain yhden pyhiinvaelluksen. On pantava merkille, että vain 

muslimeilla on pääsy Mekkaan ja Medinaan, joten myös siellä työskentelevien median 

edustajien on oltava muslimeja.   

Mekassa sijaitseva Kaaban temppeli on islamilaisen maailman pyhin 

paikka. Rakennuksen yhdessä nurkkauksessa on musta kivi, jonka sanotaan olevan 

Abrahamin ja hänen poikansa Ismaelin sinne tuoma. Kaaban temppeli kivineen on 

Jumalan, Jumalalta tulleen profeetallisen ilmestyksen ja islamin yhtenäisyyden 

vertauskuva. (Allahwerdi & Hallenberg 2002, 55 - 56.) Pyhiinvaellus ei tarkoita, mitä 

tahansa vierailua Mekkaan, vaan se täytyy suorittaa tiettyjen säädösten mukaisesti 

(HämeenAnttila 2013, 109).   

Pyhiinvaelluksen merkitys muslimien yhdistäjänä on suuri. Tätä korostaa 

esimerkiksi se, että miehet pukeutuvat samanlaiseen valkoiseen saumattomaan 

pyhiinvaellusasuun (ihram), joka on merkki pyhiinvaeltajien tasa-arvoisuudesta. Miehet 

myös ajelevat päänsä. Naiset puolestaan voivat käyttää arkivaatteitaan, mutta hiusten on 

oltava peitetyt. Kasvoja ei pyhiinvaelluksen aikana saa peittää. (Allahwerdi & 

Hallenberg 2002, 55─56). Yhteiskunnallinen asema tai varallisuus eivät näin ollen 

määritä ihmistä, vaan pyhiinvaelluksen aikana tärkeintä on ihmisen sisäinen tila. 

Koraanin mukaan pyhiinvaeltajien on lisäksi käyttäydyttävä soveliaalla tavalla.  

Pyhiinvaellus on nykyään valtava logistinen operaatio, kun kaksi miljoona 

uskovaa on samassa paikassa. Suurten ihmismassojen liikuttaminen ja ohjaaminen vaatii 

erityisiä käytännön toimia, kuten tarkkoja turvallisuusjärjestelyjä, sillä Mekassa on 

pyhiinvaelluksen aikana tapahtunut pahoja onnettomuuksia.  

Seuraavassa luvussa tarkastelen tarkemmin viidettä peruspilaria, ramadan-

kuukauden paastoa, jonka representaatioon tutkielmani paneutuu. Koska ruoka liittyy 

olennaisena osana ramadanin, kerron lopuksi lyhyesti islamissa kielletyistä ruoka-

aineista. Paasto merkitsee siirtymistä lapsuudesta täysi-ikäisyyteen ja se vaatii itsekuria. 

Paasto liittyy sukukypsyyteen ja se valmistaa lisäksi avioliittoon (Hallenberg 2005, 30).  
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3.3. Paasto ramadan-kuussa  

  

Ramadan-kuukauden paasto on uskonnollinen velvollisuus ja kuukauden aikana 

muslimin pitää paastota joka päivä aamuhämärästä iltahämärään. Vain terveydellisten 

syiden takia paastosta voi pidättäytyä. Paasto ei tarkoita vain syömättömyyttä vaan myös 

juomista, tupakasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä pidättäytymistä. Yhtä tärkeää kuin 

paaston ulkoinen puoli, on paaston sisäinen, moraalinen puoli (Hämeen-Anttila 2013, 

124.) Paaston tarkoituksena on luoda ihminen uudelleen ja sen aikana tyhjennytään 

entisestä ja tehdään tilaa uudelle (Hallenberg 2005, 31).  

  

Teille, jotka uskotte, säädetään paasto niin kuin niille, jotka olivat ennen teitä, 

jotta te oppisitte pelkäämään Jumalaa (Koraani 2:183).    

  

Paastoaika on Ramadan-kuukausi, jona Koraani on lähetetty johdatukseksi 

ihmisille, selkeäksi merkiksi ja ratkaisuksi (Koraani 2:185).  

  

Paastopäivän rytmi on erikoinen, sillä ”aamiainen” (iftar) syödään illalla,  

kun aurinko on laskenut ja ”illallinen (sahur) keskiyön jälkeen. Päivän paasto päätetään 

nauttimalla jokin pieni suupala, ja usein se on profeetta Muhammadin esimerkin 

mukaisesti pariton määrä taateleita. Tämän jälkeen on rukouksen vuoro ja iftar-ateria 

(paastonavausateria) yhdessä perheen ja sukulaisten kesken (Allahwerdi & Hallenberg 

2002, 239.) Paaston kohokohta on sen lopuksi pidettävä paastonpäättämisjuhla, id al-fitr. 

Juhla tarkoittaa ystävien ja sukulaisten tapaamista, hyvää ruokaa, lahjojen antamista ja 

juhlavaa pukeutumista.  

Ramadan tunnetaan ennen kaikkea paastokuukautena, mutta se tarkoittaa 

myös islamilaisen kuukalenterin yhdeksättä kuukautta. Kalenteria kutsutaan myös hijra-

kalenteriksi. Kuukalenterin vuodessa on 12 kuukautta ja noin 354 päivää ja koska 

kuuvuosi on 11 päivää lyhempi kuin aurinkovuosi, juhlat siirtyvät tavallisesti 

gregoriaanisen kalenterin suhteen noin 11 päivää vuodessa. Islamilainen ajanlasku alkaa 

vuodesta 622, jolloin profeetta Muhammad siirtyi Mekasta Medinaan maanpakoon 

(hijja). Me elämme nyt vuonna 2016 kuukalenterin mukaan vuotta 1437.   

Pohjoisissa maissa paasto aiheuttaa ongelmia, sillä Lapissa paastokuukausi  

voi sattua yöttömän yön aikaan. Muslimit pyrkivät ensi sijassa tällöin noudattamaan 

Koraanin ohjeistamaa luonnollisen hämärän aikaa, mutta mikäli se on mahdotonta, niin 
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tapana on seurata lähimmän muslimimaan tai Mekan paastoaikataulua. (Hämeen-Anttila 

2013, 126.)    

Tarkastelen lopuksi vielä islamilaista ravintoa, jossa kiellettyä on sianliha, 

veri, alkoholi, raadot ja väärin teurastettu liha. Oikeaoppisesti liha on teurastettava halal-

säännösten mukaisesti. Eläimeltä viilletään kurkku auki, jotta veri pääsee valumaan pois. 

Hallenberg 2005, 22.)    

Tutkielmani ajanjaksolle sijoittuneet ramadan-kuukaudet luettelen liitteessä 

1. Paaston alkamisajankohta ramadan-kuussa vaihtelee hieman eri puolilla maailmaa.  

Suomessa ramadan alkoi joinain vuosina päivää aikaisemmin kuin muualla.  

  

4. METODI JA AINEISTO  

  

Seuraavaksi siirryn esittelemään metodin ja aineiston keräämisen. Pohdin ensiksi 

teoreettisella tasolla sitä, miten kuvia luetaan ja analysoidaan ja toiseksi käyn läpi oman 

aineistoni keräämisen ja sen analysointivaiheet tuloksineen.  

Kuinka ”luemme” kuvaa. Mitä se väittää? Hall (2005, 142–143, 146)  

mukailee Roland Barthesia ja pohtii kuvan piilevää viestiä tai sanomaa. Samassa 

valokuvassa voi olla monia, vastakkaisiakin merkityksiä. Hall kehottaa arvioimaan sitä, 

minkä monista merkityksistä media kulloinkin asettaa ensisijaiseksi merkitykseksi. 

Jokaista kuvaa luetaan myös laajemmasta, kulttuurisen yhteenkuuluvuuden ja eron 

näkökulmasta. Lisäksi kuvaa luetaan ajankohtaisesta maailmanpoliittisesta kontekstista.   

Miksi eroilla sitten on väliä? Tätä pohtii Hall ja luettelee kolme teoreettista  

selitysmallia (2005, 152–153). Ensimmäiseksi eroilla on väliä, koska ne ovat olennaisia 

merkityksen kannalta (esim. musta/valkoinen tai kristitty/muslimi). Teoriamalli on 

lingvistinen. Toiseksi eroa tarvitaan, koska merkityksiä on mahdollista rakentaa 

ainoastaan vuoropuhelussa ”toisen” kanssa. Kyseinen malli on myös kieliteoreettinen. 

Kolmas selitysmalli on puolestaan antropologinen ja sen mukaan kulttuuri on 

riippuvainen siitä, että asioille annetaan merkitys jakamalla niitä erilaisiin asemiin 

luokittelemalla niitä. Näin ollen erojen merkitseminen on kulttuuriksi kutsutun 

symbolisen järjestelmän perusta.   

Miten sitten tulkitsemme ja analysoimme kuvia? Toisaalta heijasta mme  

kuviin merkityksiä jo ennen kuin tiedämme, mistä on kysymys. Systeemi, joka jäsentää 

kuvia on yhteydessä ajattelumme ja arvostustemme mekanismeihin. (Kuusamo 1990, 15.) 

On siis syytä korostaa, että katsomme ja tulkitsemme kuvaa tiettyjen ennakkoehtojen 
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perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, katsojat saattavat tulkita valokuvaa toisin 

kuin, mitä valokuvaaja on halunnut sillä viestittää tai ilmaista.  

Janne Seppäsen mukaan visuaalisen aineiston sisällönanalyysi ei ole  

mitenkään monimutkaista. Lainaan tutkimusesimerkin Seppäseltä (2005, 142–143). 

Meillä on empiiristä kokemusta naistenlehdistä. Yleissilmäys lehtien kansiin näyttää, että 

kansien kuvissa poseeraa nuori (valkoinen) nainen. Pitääkö se paikkansa? Yhden kannen 

perusteella emme voi saada vastausta, mutta asian voi tarkistaa helposti käymällä läpi 

lehden yhden vuosikerran kaikki numerot. Mikäli sen perusteella näyttää siltä, että 

suurimmassa osassa kansikuvia on nuori valkoinen nainen, olemme saaneet vahvistuksen 

käsityksellemme. Tällöin voimme todeta, että lehden kannet rakentavat julkisuuteen 

visuaalista järjestystä, joka koostuu nuorista valkoisista naisista. Kyseinen järjestys 

puolestaan rakentaa osaltaan niitä kulttuurisia merkityksiä, joita ylimalkaan liittyy 

naiseuteen.   

Sisällönanalyysi kohdistuu aina suurempaan aineistoon, mutta sen avulla  

voi analysoida myös yksittäisiä representaatioita. Mediakuvaston systemaattinen 

sisällönanalyysi voi antaa vastauksia siitä, millaisia visuaalisia järjestyksiä eli 

visuaalisten esitysten säännönmukaisuuksia ja rakenteita kuvallisessa julkisuudessa on 

(Seppänen 2005, 143–144.)  Tutkielmani aineiston perusteella on mielenkiintoista 

tarkastella, rakentaako Helsingin Sanomat etnisiä eroja.  

Van Leeuwen & Jewitt toteavat (2001, 6) että sisällönanalyysista on tullut  

suosittu metodi, koska se näyttäytyy maalaisjärjellä ymmärrettäväksi tavaksi tutkia 

median tuottamia merkityksiä ja sisältöjä. Sisällönanalyysi on erinomainen metodi silloin, 

kun on mahdollista määritellä selvät muuttujat ja niille arvot: siinä missä joku yhtäältä 

mittaa eri osa-aineistojen kuvakokoja ja vertaa mustavalkoisten ja värikuvien osuutta, 

toinen voi puolestaan tarkastella sitä, millaisissa rooleissa miehet ja naiset esiintyvät 

mainoskuvissa (Heikkilä 2003, 124) tai kuten minä, tutkia ramadanin esittämistä 

sanomalehdessä.   

Kuvien sisällönanalyysissä on huomioitava myös kuvien synnyttämät  

konnotaatiot, henkilökohtaiset mielikuvat ja kuvien rakenteelliset seikat. (Lehtonen, 

1998, 87, Barrett 2001, 37).  

Aineistonani ovat Helsingin Sanomien valokuvat. Lehti on levikiltään 

Suomen suurin tilattava sanomalehti ja Pohjoismaiden suurin tilattava päivälehti, ja se 

kuuluu Sanoma Media Finland-mediataloon. Vuonna 2014 lehden levikki oli arkipäivisin 

285 223 ja sunnuntaisin 321 014, ja lukijoita sillä oli keskimäärin 712 000.   
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Taulukko 2. Suurimmat suomalaiset sanomalehdet vuonna 2014 (Media Audit Finland Oy)  

  

Helsingin Sanomien liitteenä ilmestyy aikakausilehti Kuukausiliite ja  

perjantaisin ilmestyvä Nyt-liite. Helsingin Sanomat on ollut ja on yhä suuri 

mielipidevaikuttaja Suomessa ja sitä pidetään laatujournalismin edustajana.  

Koska tarkastelen mediakuvia, niin aineistoni oli lähtökohtaisesti valmiissa  

muodossa. Seuloin ja keräsin kuvat Päivälehden arkiston tutkijasalissa, jossa kaikki 

vuosien 1990–2015 Helsingin Sanomat ovat käytettävissä sähköisessä muodossa.  

Joistakin sähköisistä lehdistä puuttuivat juttuun liittyvät valokuvat, joten etsin ne lehden 

paperikappaleista. Yhtä Kuukausiliitteessä julkaistua juttua lukuun ottamatta, aineistoni 

koostuu Helsingin Sanomien jutuista ja kuvista.  

Siinä vaiheessa, kun aloitin aineiston keräämisen, halusin saada tuntuman  

siihen, millaista materiaalia Helsingin Sanomissa on islamin uskonnon harjoituksen 

ydinkohdista. Etsin ensin materiaalia hakusanoilla islam, ramadan, pyhiinvaellus, rukous, 

rituaali, uskonto, moskeija, Mekka, Allah, Jumala ja Koraani. Taustalla oli ajatus, että 

laajaan materiaalin tutustumisen avulla saisin esiymmärryksen siitä, mihin laajempaan 

kontekstiin oma tutkielmani asettuu. Käydessäni tutkimusaineistoa läpi, se saavutti 

viimein saturaatiopisteen, jossa aineistolle tehdyt kysymykset alkoivat useiden 

lukukertojen jälkeen tuottaa samanlaisia vastauksia.  

 Tämän  jälkeen  näytti  perustellulta  keskittyä  Suomessa  vietettävään  
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paastoon. Hakusanoina olivat ramadan, paasto, Suomi. Osa ramadan-kuvista oli otettu 

paastokuukauden aikaan, osa sen ulkopuolella, mutta kaikissa käsittelemissäni jutuissa 

oli mainittu ramadan ja sen vietto. Jätin pois jutut, joissa ramadan oli mainittu vain 

faktalaatikossa. Tutkimuskriteerini täyttäviä kuvia oli 79 ja juttuja 34.  

Valokuva oli ylivoimainen juttujen kuvituksena, sillä vain yhden aineistoni  

jutun kuvituksena oli kartta (valokuvia oli tässäkin jutussa kartan lisäksi kolme).  

  

5. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoin aineistoni teemojen mukaan. Aineiston  

analysointi oli sangen hidasta, mutta jo alkuvaiheessa siitä alkoivat erottautua selkeät 

teemat, joihin kiinnitän tutkielmassani huomion:   

  

• otsikko ja ingressi   

• kuvan aihe/mitä kuvassa tehdään  

• keitä/mitä kuvassa on  

• kuvattavan sosiaalinen etäisyys8  

• kuvauspaikka, kuvan/jutun sanoma  

• kuvan rakenne (esimerkiksi kasvojen ilmeet ja värimaailma)  

• oma konnotaatio kuvasta  

• mitä kuvattava/haastateltava kaipaa entisestä kotimaastaan   

• mikä ramadanissa on tärkeintä tai mitä hyötyä siitä on uskovalle.   

  

Tulkintani ovat aineistolähtöisiä. Seppänen (2005, 200–201) toteaa, että  

kuvatutkija pyrkii avaamaan kuvien merkityksiä oman kokemuksensa ja teoreettisen 

tietämyksensä avulla. Seppänen pitää tällaisten tulkintojen yleistettävyyttä 

ongelmallisena, mutta siihen on sopeuduttava.   

Aineiston ryhmittelyn ja sisällönanalyysin avulla haen siis vastausta siihen,  

millaista visuaalista järjestystä Helsingin Sanomat rakentaa ramadanin vietosta ja 

millaiset kuvat tätä visuaalista järjestystä rakentavat. Sisällönanalyysi on Seppäsen 

mukaan sekä metodisesti että teoreettisesti joustavaa, joka sisältää sekä kvantitatiivisia 

että kvalitatiivisia aineksia.   

 Ensisijaisesti  hahmottelen  analyysissani  kuitenkin  kuvien  keskeisiä  

                                                 
8 Intiimiltä lähietäisyydeltä näemme vain pään, lähietäisyydeltä pään ja olkapäät, henkilökohtaiselta etäisyydeltä 

toisen ihmisen vyötäröstä ylöspäin, sosiaaliselta lähietäisyydeltä koko toisen ihmisen vartalon, sosiaaliselta 

etäisyydeltä puolestaan koko vartalon ympäristöineen ja julkiselta etäisyydeltä vähintään neljän-viiden ihmisen 

vartalot. (Seppänen 2005, 172). Tässä tutkielmassa näillä tarkoitetaan valokuvaajan ja kuvattavan etäisyyttä toisiinsa 

nähden.  
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aihealueita laadullista analyysia käyttäen. Laadullisen aineiston koko herättää usein 

kysymyksiä. Koko ei kuitenkaan ole merkittävä kriteeri varsinaisen työn laadulle, sillä 

tutkimuksen tarkoitus ei ole pyrkiä tilastolliseen yleistettävyyteen. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ennemminkin kuvata, ymmärtää ja tulkita tutkittavana olevaa aihetta. 

Siksi myöskään aineiston otos ei ole satunnainen, kuten määrällisessä tutkimuksessa, 

vaan harkitusti valittu tutkimukseen sopivaksi. Otoksesta päättää tutkija itse (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85–86.)   

Rajaan aineistoni käsittelyn siten, että pääasiassa keskityn valokuvan  

merkityksiin ja jätän rajauksen ulkopuolelle muut ilmaisukeinot kuten rajaukset ja 

valotuksen. Päähuomioni on sisällöllisessä aineksessa ja kuvien aihepiirissä.  

  

5.1. Islam tulee lähelle  

  

Alkuvuosina 1991–1995 otsikointi keskittyi pakolaisiin, esimerkiksi vuonna 1991 

toimittaja Aila Käyhty9 kuvaili Reitkallin vastaanottokeskuksen tunnelmia näin:  

Reitkallin kartanossa syödään öisin ja kuunnellaan Teheranin radiota. 

Paastopäivä kääntyy illaksi. Aurinko vajoaa kymenlaaksolaisen lumitasangon 

taakse. Pimeyden laskeuduttua paasto loppuu myös Vehkalahdella Reitkallin 

kartanoon sijoitetussa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa. Paaston 

on määrä alkaa uudelleen aamun sarastaessa sillä hetkellä kun valkoisen langan 

voi erottaa mustasta. Näin Koraani neuvoo määrittelemään paastopäivän 

alkamisen.   

  

Jutussa näkyy ”meidän” ja ”muiden” ero toimittajan kuvaillessa vierailua 

vastaanottokeskuksessa seuraavasti:  

Radiosta alkaa tulvia Koraanin lukua. Ulkonäöltään radio kuuluu siihen 

laitesukupolveen, josta oli tapana kuunnella Pekka Tiilikaisen ja Paavo 

Noposen selostamat Salpauselän kisat. Radio tuntuu itsekin ihmettelevän 

sisuksistaan lähtevää ohjelmaa ja lyhytaaltolähetys Teheranista tukehtuu 

häiriöön. Sitä ei kukaan jää suremaan, huomenna ehkä saadaan kuunnella lisää 

insallah, jos jumala tahtoo.  

  

Vuosina 1991, 1993,1995 ja 1997 ramadanista kerrottiin seuraavin otsikoin:  

Islam tulee lähelle10  

Islam muutti Vuosaareen11  

                                                 
9 Aila Käyhty HS 30.3.1991  
10 Anu Nousiainen HS 20.6.1993  
11 Riitta Astikainen HS, Kuukausiliite 19.3.1994  



 

30 

 

Pakolaisoppilaat paastosivat koulussa. Ayana sai syödä, mutta vanhemmat 

koululaiset lukivat läksyjä ruokailun ajan12  

Muslimien Ramadan-kuukauden päätösjuhla muistuttaa kovasti suomalaista 

joulunviettoa. Hämeentien Svenska Gården täyttyy tänään Id-al Fitrin 

juhlijoita13  

  

Otsikot osoittavat selvästi, että lukijoita aletaan tutustuttaa heti 1990-luvun  

alusta lähtien uuteen, ennen niin kaukaiseen uskontoon. Ramadanin vertaaminen jouluun 

on yleistä koko tutkielman ajanjaksona. Kuten vuonna 2006: ”Ramadanin loppumista 

juhlitaan yksi päivä. Paaston päättävä eid al-fitr on joulun kaltainen juhla”14.  

  

Vuonna 2001 otsikoihin nousivat suomalaiseen identiteettiin liitettävät  

merkitykset ja arvot:  

Ramadan on helppoa Suomen talvessa15  

Bashirin perhekin katsoo Linnan juhlia16  

Muslimien paasto päättyi hampurilaisiin Itäkeskuksessa17  

  

Vuonna 2000 oltiin tultu jo siihen tilanteeseen, että osa pakolaisista ja  

maahanmuuttajista oli työllistynyt. Helsingin Sanomat otsikoi oivaltavasti: ”Seuraava 

pysäkki: rukoushuone. Bussinkuljettaja Abdulkadir Omar pystyy yhdistämään työn ja 

uskonnon”18  

 Paaston aiheuttamat  vaikeudet  Suomen  yöttömässä  yössä nousevat  

otsikoihin läpi vuosien:   

Kesäpäivän ramadanin paasto on pitkä. Ramadanin aikaan Suomen muslimit 

ovat syömättä ja juomatta päivittäin 19 tuntia”19   

Muslimien ramadan yöttömässä yössä. Yötön ramadan. Rovaniemellä 

paastotaan kellon armoilla20  

Pitkän päivän paaston jälkeen on jano. Muslimien ramadan osuu tänä vuonna 

valoisimpaan aikaan21 

  

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1990-luvun alussa lehti tekee islamia ja  

                                                 
12 Raija Kaikkonen HS 2.3.1995  
13 Kaisa Hakkarainen HS 8.2.1997  
14 Riku Jokinen HS 25.10.2006 
15 Heidi Korva HS 2.12.2001 

16 Heidi Korva HS 6.12.2001 
17 Kimmo Oksanen HS 28.12.2001  
18 Susanna Reinboth HS 17.12.2000 
19 Susanna Kosonen HS 28.7.2012  
20 Ville Vaarne HS 1.8.2013  
21 Tuula Toivio HS 24.6.2014 
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sen uskonnonharjoittajia tutuiksi lukijoille. Ramadanin vertaaminen suomalaiseen 

jouluun ja yöttömän yön ramadan ovat tavallisia aiheita koko tutkielman ajanjaksona. 

Näin ollen voidaan sanoa, että muslimeja tarkastellaan suomalaisuuden linssin läpi ja 

muslimeille sovitetaan ainakin osittain suomalaista identiteettiä.   

  

5.2. Ihminen kuvassa  

  

Aivan yleisluontoisen määrällisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että lähes 

kaikissa kuvissa esiintyi ihminen. Valokuvan aiheet jakautuivat seuraavasti ruoka ja 

ihminen (22)22, ihminen rukoilemassa (17), miten paasto vaikuttaa muslimin elämään 

kesällä/talvella, miten työn tai opiskelun yhdistäminen paastoon onnistuu (10) ja 

kulutus/ostokset (3). Osittain aiheet menevät päällekkäin, kuten esimerkiksi ruoka ja 

ruokaostokset. Mielenkiintoista on havaita, että kuvattavien joukossa oli vain yksi 

uskonnollinen auktoriteetti23. Tämäkin havainto tukee saamaani tulosta siitä, että lehti on 

halunnut antaa äänen tavalliselle uskonnonharjoittajalle ja arjen islamille eikä niinkään 

uskonnollisille auktoriteeteille.   

Muslimit esitettiin aineistoni kuvissa lähes poikkeuksetta yksilöinä, sillä  

eniten kuvissa oli valokuvaajan ja kuvattavan välillä henkilökohtaista etäisyyttä ja 

toiseksi eniten sosiaalista lähietäisyyttä. Poikkeuksen tekevät kuvat, jossa iso 

ihmisjoukko rukoilee moskeijassa tai ulkona. Intiimiä etäisyyttä oli kaikkein vähiten. 

Kuvat oli suurelta osin otettu joko henkilökohtaiselta etäisyydeltä tai sosiaaliselta 

lähietäisyydeltä. Tämä lienee yhtäpitävä sen kanssa, että katsoja voi pitää valokuvaa läsnä 

olevana ja näin ollen eläytyä vierasta kulttuuria esittävään kuvaan.  

Huomionarvoista on, että vaikka lähes aineistoni kaikissa kuvissa esiintyi  

ihminen tai ihmisiä, niin vain kolmessa jutussa oli mukana kantasuomalaisia (ei-

muslimeja). Muslimien kanssa yhdessä heitä oli vain kahdessa kuvassa. Nämä kuvat ovat 

jutuissa ”Sairaalasta suunta Mekkaan”24ja ”Seuraava pysäkki: rukoushuone”25 . Tästä 

voisi päätellä, että Helsingin Sanomat kuvitusvalinnallaan korostaa ”meidän” ja ”muiden” 

eroa kuvaamalla muslimeita ”irrallisena” yhteisönä, toisina.  

Kuvissa esiintyneistä miehiä oli 47, naisia 15 ja perheitä 12. Miehet 

esiintyvät usein yksin tai perheen kanssa, naiset useimmiten perheen tai muiden naisten 

                                                 
22 ks. esim. HS 30.3.1991  
23 Anu Nousiainen HS 20.6.1993  
24 Päivi Punkka HS 29.12.2012  
25 Susanna Reinboth HS 17.12.2000  
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kanssa. Isoja joukkoja, kuten miehiä rukoilemassa oli vähän. Voidaan todeta, että 

kuvattavia kohdeltiin yksilöinä tai pienen ryhmän jäseninä.  

  

5.3. Herkuttelua ja kulttuurien kohtaamisia  

  

Ramadan on herkuttelujuhla. kuten joulukin. Niinpä ruoka on keskeisessä osassa myös 

aineistossa. Ensimmäinen ruuan valmistusta esittävä juttu26 ja kuva julkaistiin vuonna 

1991. Kuvassa vastanottokeskuksessa asuva pakolainen valmistaa ruokaa keittiössään.  

 
Kuva 3. Jukka Gröndahl HS 30.3.1991  

Erityisesti 2000-luvulla nousivat esille syömiseen ja herkutteluun liittyvät  

otsikot:  

Paaston jälkeen herkutellaan Suomessa asuvat indonesialaiset pitopöytien 

äärelle juhlimaan ramadanin päättymistä”27 Muskotti tuoksuu paaston aikana28   

Mitä profeetta Muhammad tapasi syödä?29  

Muslimit herkuttelevat Helsingissäkin auringon laskettua. Ramadan mullistaa 

arjen30  

Muslimien pyhä kuukausi on puolivälissä. Ramadan on vilkkainta kaupan aikaa 

islamilaisessa maailmassa31  

Eid mubarak, sanoo Kivikko. Paastokuukausi päättyi, ja muslimit juhlivat 

puistoissa ja palloiluhalleissa32  

                                                 
26 Aila Käyhty HS 30.3.1991  
27 Satu Kaaria HS 26.10.2006  
28 Miia Jonkka HS 12.9.2008  
29 Kristiina Markkanen HS 13.1.2011  
30 Tiina Rajamäki HS 28.8.2010  
31 Tiina Rajamäki HS 28.8.2010  
32 Reetta Räty HS 19.7.2015  
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Hieno esimerkki 2000-luvun ruoka-ja herkutteluaiheisista kuvista ovat 

Laura Ojan vuonna 2006 ottamat kuvat33.  

 
Kuva 4. Laura Oja HS 26.10.2006  

  

Kuvan otsikko ja kuvat täydentävät toisiaan ja kuvien värimaailma on 

herkullinen. Jutussa verrataan indonesialaisten syömätapoja suomalaisten tapoihin. 

Toimittaja Satu Kaaria 34  kirjoittaa: ”Indonesialaiset syövät arkena niin kuin 

suomalaisetkin, jokainen itsekseen silloin kun on nälkä ja sitä mitä jääkaapista sattuu 

löytymään.” Jutussa esitellään indonesialaista ruokakulttuuria ja reseptejä. Ramadanin 

hengelliseen puoleen ei viitata, vaan kerrotaan, että ramadanin päättyminen on muslimien 

tärkein ruokajuhla. Indonesialaiset itsekin vertaavat id al-fitriä jouluun: Syödään 

syömästä päästyä ja saadaan lahjoja. Ramadaniin liittyvän ruokakulttuurin kielteistä 

puolista, kuten ylensyömisestä ja mässäilystä alettiin puhua 2000-luvulla, mutta samalla 

alettiin painottaa sitä, että uskonnollisesta paastosta saattaa olla myös käytännön hyötyä, 

kuten tupakanpolton lopettaminen tai laihdutuskuurin aloittaminen35.   

                                                 
33 Satu Kaaria HS 26.10.2006   
34 Satu Kaaria HS 26.10.2006  
35 Riku Jokinen HS 25.10.2006   
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5.4. Suomalaiset instituutiot kohtaavat islamin  

  

  
Kuva 5. Sami Kero HS 13.3.2011  

 

Maahanmuuttajien kotoutumisessa yhteiskunnallisilla toimijoilla on tärkeä rooli ja 

seuraavaksi käsittelen sitä, miten suomalaiset instituutiot, kuten koulut, sairaalat ja 

työpaikat ottavat vastaan islamin uskonnonharjoittajat.  

Vuonna 1995 toimittaja ja kuvaaja vierailivat Vantaan Havukosken kou-

lussa tutustumassa koululaisten paaston viettoon.36. Jutun viesti oli, että paastoaminen 

sujuu hyvin: Hassanin veljekset, Mustafa ja Muhamed ovat viimeksi syöneet varttia vaille 

kuusi. He joivat teetä ja söivät jauhelihapiirakan. Veljeksillä ei kuitenkaan ole nälkä. 

”Kymmenen ensimmäistä päivää ovat vaikeita, silloin väsyttää ja maha huutaa. Sitten siihen 

tottuu”, he kertovat.  

Jutussa todetaan, että muslimi yrittää olla hyvä pyhän kuukauden aikana. 

Toimittaja kertoo ramadanin lisäksi myös muista islamin peruspilareista. Hän esittelee 

kattavasti uusia kulttuurisia tapoja. Haastateltavat kertovat, että ramadanin päättymisen 

juhlintaan kuuluvat hyvä ruoka, mukava yhdessä olo ja ilmapallot.  

                                                 
36 Raija Kaikkonen HS 2.3.1995  
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Kuva 6. Christian Westerback HS 24.10.2008  

  

Eri kulttuurin kohtaamista esiteltiin myönteisessä ja ymmärtävässä 

hengessä kuvissa ja jutussa, jossa koululaiset tutustuivat muslimikulttuurin perinteisiin ja 

juhliin 37 . Kavereissa on kyllä muslimeja, viidesluokkalainen Anton Helander kertoo 

maalatessaan kartongille arabiankielellä hyvää Eid-juhlan toivotusta. Luokanopettaja Marika 

Fagerstedtille juhlan valmistelu on myös ollut opettavainen kokemus: ”Nyt tiedän, mitä syitä 

muslimien tavoille on.”   

 

  

                                                 
37 Riikka Haikarainen HS 24.10.2008  
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Eräs juttu käsitteli kulttuurien kohtaamista sairaalan arjessa38.   

 

 
Kuva 7. Outi Pyhäranta 29.12.2012  

  

Anteeksi, missä on Mekka? Tätä Mustafe Mohamad Jama kysyi Jorvin  

sairaalan lastenosaston hoitajilta. Jutun mukaan kysymys ei ole harvinainen Helsingin ja 

Uudenmaan sairaaloissa. Kuvatekstissä kerrotaan, että muslimi-isä yöpyy ja rukoilee 

patjalla tyttärensä huoneen lattialla. Hoitohenkilökunnalle haasteita aiheuttaa eniten 

muslimikulttuuri. ”Eräs miespotilas ei ramadanin aikaan antanut naishoitajan mitata 

verenpainetta.”   

Jutussa käydään läpi muitakin tapojen erilaisuuksia ja haasteita, mutta kuvat  

osoittavat, että arki sujuu hyvin ja maahanmuuttajat ovat sopeutuneet, vaikka tavat 

ovatkin erilaisia kuin heidän omansa:   

”Harvemmin enää musliminainen kieltäytyy mieslääkärin hoidosta. 

Tilanteet ovat normalisoituneet ja maahanmuuttajatkin ovat tottuneet 

meidän kulttuuriimme”, synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Jari 

Sjöberg toteaa.   

  

 Toisessa kuvatekstissä  kirjoitetaan:  ”Yhteisen  kielen  puuttuminen  ei  

häirinnyt sairaanhoitaja Seija Vuorenpään ja Khadija Jaman ponileikkejä.”  

                                                 
38 Päivi Punkka HS 29.12.2012  
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Kaiken kaikkiaan kuvat ja teksti puhuvat yhteistä kieltä toinen toisiaan  

täydentäen. Myös tekstillä voidaan visualisoida. Toimittaja Päivi Paulavaara aloittaa ja 

lopettaa juttunsa siten, että lukija voi helposti mieltää olevansa Mekassa.   

”Mutta missä se Mekka sijaitsee Jorvin L3-osaston huoneesta neljä katsottuna.”  

Jama: ”Aurinko laskee tuolta ja laskee tuonne”, Jama viittelöi. Joten minä 

rukoilen tuohon suuntaa”, hän osoittaa. Toimittaja jatkaa: Siellä jossain se 

on, 5000 kilometrin päässä, viereisen lastenosastorakennuksen, metsien ja 

meren tuolla puolen”. 39  

  

Työn ja paaston yhteensovittamista käsiteltiin kahdessa jutussa. ”Seuraava  

pysäkki: rukoushuone”40 (2000) ja ”Ramadan on muslimeille iloinen asia” (2014)41.   

 

Kuva 8. Outi Montonen HS 17.12.2000  

  

Vuonna 2000 ilmestyneessä jutussa seurataan bussinkuljettaja Abdulkadir 

Omarin työpäivää ramadanin aikana. Pääkuvassa on iloinen kuljettaja. Kuva ja ingressi 

tähdentävät toinen toistaan tukien Omarin pystyvän yhdistämään työn ja uskonnon 

ongelmitta. Myös kuvateksti korostaa tätä toteamalla, että Omar on ollut HKL:n 

kuljettajana kaksi vuotta ja viihtynyt hyvin.   

Omar kertoo, että HKL on joustava työnantaja, koska siellä voi vuosiloman  

voi ottaa ramadanin ajaksi, sillä joillekin työn teko paaston aikana on liian rankkaa.  

                                                 
39 Päivi Punkka HS 29.12.2012  
40 Susanna Reinboth HS 17.12.2000  
41 Jorma Palovaara ja Paula Paukku HS 2.8.2011  
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Omarille uskonto on tärkeä, mutta hän on silti mieltä, että islam ei ole ainoa oikea uskonto, 

vaan kristinusko ja muut uskonnot ovat ihan yhtä hyviä. Juttu on jälleen arkinen, mutta 

hyvin positiivinen tarina yhden Suomessa asuvan muslimin elämästä. Jutun toimittaja 

Susanna Reinboth kirjoittaa lopuksi: Rukoushetki on päättynyt. Matkustajat odottavat.  

Tekstiä tukee erinomaisesti Outi Montosen kuva HKL:n taukotuvassa 

polvistuneesta Omarista, joka lopettelee rukoustaan. Arkisuus ja uskonnon harjoitus 

kohtaavat hienosti kuvassa ja painottavat sitä, että uskonnon harjoitus ei ole paikasta 

kiinni. Suomalaisten sovittelevuutta tähdennetään vielä toisen työnantajan lausumalla: 

”Kun ramadan nyt sattuu suomalaisten parhaaseen loma-aikaan, kesälomissa on ollut 

enemmän sovittelemista kuin tavallisesti”, liikennejohtaja Mårten Winqvist Nobinalta 

kertoo42. 

Työn ja uskonnon yhteensovittamisesta kirjoitettiin jälleen vuonna 2014. 

Haastateltavana ja kuvattavana oli tässäkin jutussa bussinkuljettaja ja hänen lisäkseen 

lähihoitaja ja jalkapalloilija. Bussinkuljettaja on iloisesti hymyilevä kantasuomalainen 

käännynnäinen Uthman. Pirttimäki vahvistaa asian vielä haastattelussa: Monet luulevat, 

että ollaan vaan nälissään, mutta ramadan on iloinen asia. Jos sydän on puhdas ja terve, 

se tuo hyvää itselle, perheelle ja yhteisölle. Saamme suuren palkan Allahilta  

Tärkeä se on myös jalkapalloilija Armend Kabashille, joka toteaa: Joitain  

paastopäiviä on jätettävä väliin, jotta pääsee treenaamaan ja pelaamaan. Toisaalta voin 

jättää muutaman treenipäivän väliin paaston takia. Toimittaja kirjoittaa, että Kabashin 

valmentaja ymmärtää, että ramadan on pelaajalle tärkeä asia. Jutussa haastetallaan myös 

lähihoitaja Marwa Awadhia, joka määritellään liberaaliksi muslimiksi.  

  
Kuva 9. Touko Hujanen ja Aapo Huhta HS 2.8.2011  

                                                 
42 Jorma Palovaara ja Paula Paukku HS 2.8.2011  
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Ammatteja käsittelevien juttujen pääsanomat olivat lähes identtiset. Työn ja  

uskonnon yhteensovittamisen todettiin sujuvan todella hyvin. Molemmissa jutuissa kuvat 

tukivat tekstiä.  

”Yhä useampi kääntyy muslimiksi”-jutussa43 on kuvassa ja haastateltavana 

31-vuotias Teemu Hyytiä, joka kertoo löytäneensä islamista tasapainoisen elämän. 

Kuvassa Hyytiä rukoilee polvistuneena Tampereen Islam-yhdyskunnan moskeijassa.  

Kuva on sekä intiimi että harras.   

Suomalaisesta käännynnäisestä kertovassa jutussa haastateltava kertoo, että  

hänen ei ole tarvinnut muuttaa ruokailutottumuksiaan muuten paitsi jättämällä sianliha 

ruokavaliosta pois, mutta paasto on Hyytiälle tärkeä asia ja sitä hän kertoo viettävänsä. 

Toimittaja kysyy, miten hän suhtautuisi, jos lapset haluaisivat vaihtaa islamin johonkin 

muuhun uskontoon? Hyytiä vastaa, että se olisi kuin vaihtaisi Mersun Ladaan. Hänen 

mukaansa muslimiksi kääntymiseen on työpaikalla suhtauduttu hyvin ja rukoushetket 

ovat osa työpäivän rutiineja. Vanhemmat ja ystävät ovat myös suhtautuneet hyvin lukuun 

ottamatta hänen mummoaan, joka aluksi vierasti ajatusta. Mummokin hyväksyi asian, kun 

huomasi, että pojan juhliminen jäi vähemmälle.   

Ammatteja käsittelevien juttujen pääsanomat olivat lähes identtiset. Työn ja  

uskonnon yhteensovittamisen todettiin sujuvan todella hyvin. ja kaiken kaikkiaan voidaan 

päätellä, että suomalaiset instituutiot, kuten sairaalat ja koulut antavat hyvin tilaa islamin 

uskonnonharjoitukselle.   

  

5.5. Tuttuuden kautta  

  

Kuvauspaikoista suosituin on ehdottomasti koti (35), jonka jälkeen tulevat työpaikka (11) 

ja moskeija (9). Vastaanottokeskus oli kuvauspaikkana vain yhdessä jutussa (4 kuvaa).44   

Koti on valokuvan katsojalle mitä tutuin ympäristö ja se mahdollistaa samaistumisen 

kuvattaviin. Siitä huolimatta, että kodit sijaitsivat pääasiassa ItäHelsingissä, niin 

yhdessäkään jutussa tai kuvassa ei annettu negatiivista kuvaa Itä-Helsingin lähiöistä. 

Päinvastoin. ”Islam muutti Vuosaareen” 45  toimittaja Riitta Astikainen toteaa, että 

maailman suurkaupungeissa ulkomaalaiset ovat monista eri syistä keskittyneet niin 

                                                 
43 Sara Anttila ja Maria Närkki HS 9.9.2003  
44 Aila Käyhty HS 30.3.1991  
45 Riitta Astikainen HS 19.3.1994  
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kutsutuille huonoille asuntoalueille. Vuosaarta ei hänen mukaansa voi parhaalla 

tahdollakaan sanoa sellaiseksi.  

 
  

Kuva 10. Heidi Piiroinen HS 12.9.2008  

  

Suomi oli 1990-luvun-luvun alussa vasta totuttautumassa uuteen uskontoon  

ja sen harjoittajiin. Vuonna 1991 jutussa kuului vielä lähes yksinomaan toimittajan oma 

ääni46, mutta muuten lähes valtaosassa jutuista muslimit pääsevät ääneen. Tiivistettynä 

voidaan sanoa, että kuvien ja tekstien pääsanoma 1990-luvun alusta lähtien on vierauden 

ja tuttuuden yhdistäminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Vuonna 1993 

toimittaja47 kirjoittaa:  

Yhä useammalla maahanmuuttajalla on Koraani matkalaukussaan. Yhtenä 

päivänä Niemisten naapuriasuntoon ilmestyy Ahmed Hussein tai Hassan Ali 

Yussef, joka ei syö sianlihaa ja rukoilee viisi kertaa päivässä.  

                                                 
46 Aila Käyhty HS 30.3.1991  
47 Anu Nousiainen HS 20.6.1993  
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Kuva 11. Hannes Heikura HS 20.6.1993  

Vuonna 1994 Kuukausiliitteessä julkaistiin pitkä juttu ”Islam muutti 

Vuosaareen”48. Ingressissä kirjoitettiin: Helsingin itäisin lähiö opettelee elämään uutta 

monikulttuurista aikaa. Seinän takana saattaa asua outoja tapoja omaava naapuri, joka 

rukoilee usein ja käy moskeijassa, mutta ei viihdy kapakassa.   

Juttu on tehty ramadanin vieton aikaan ja sen avulla kerrotaan, miten 

Vuosaaresta on tullut monikulttuurinen lähiö, ja miten eri kulttuureista tulleet ihmiset ovat 

sopeutuneet suomalaiseen elämäntapaan.  

Toisaalta jutussa verrattiin ramadanin päättymistä jouluaattoon, toisaalta 

tuotiin esille muslimien tapojen ja suomalaisten tapojen yhdistämisen vaikeus: 

Ramadankuukauteen liittyvä öinen ruuanlaitto on aiheuttanut suukopua 

elementtikerrostaloissa. Vihannesten pilkkomisesta tulee väistämättä ääniä.  

Alla oleva Hannes Heikuran kuva on hyvä esimerkki siitä, miten 

valokuvassa voidaan esittää suomalaisuutta luovalla tavalla.   

                                                 
48 Riitta Astikainen HS 19.3.1994  
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 Kuva 12. Hannes Heikura HS 19.3.1994   

  

Kuvatekstissä todetaan: Jusuf Mumir noudattaa ramadanin sääntöjä, käy 

moskeijassa ja lähettää rahaa köyhille islamin käskyjen mukaan.   

Kuva ja kuvateksti rakentavat oivaltavasti visuaalista järjestystä vieraasta 

kulttuurista tuttuuden kautta. Jutussa ja kuvissa representoidaan arjen islamia ja sen 

uskonnonharjoitusta. Kuvien ja tekstin yleissävy on positiivinen. Jutun rukousaiheisiin 

kuviin on saatu tunnelmaa ja hartautta liike-epäterävyyden käytöllä. Samaan juttuun 

liittyy lyhyt oheistarina nimeltään ”Jose ja sen kaveri”. Kuvassa somalitaustainen Abdi 

Jose, 18, pitää kättä kaverinsa Tuomas Ettalan olkapäällä. Abdi Josen ramadanin vietosta 

ja sen vaikutuksesta kaveruussuhteeseen toimittaja Riitta Astikainen kirjoittaa:  

Kaveeraaminen sujuu tavalliseen tapaan muuten, jos ei oteta lukuun sitä, että 

Abdi eli tuttavallisesti Jose pitää siinä lomassa päivittäiset rukoushetkensä.  

Ramadanin aikaan tulee pitempi tauko. Silloin Jose on enimmäkseen 

kotosalla.” ”Se tulee sieltä takaisin vähän laihempana, Tuomas selittää.   
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Kuva 13. Hannes Heikura HS 19.3.1994  

  

 Vuonna 1995 toimittaja ja kuvaaja vierailivat Vantaan Havukosken 

koulussa tutustumassa koululaisten paaston viettoon49. Sanoma oli, että hyvin:   

Hassanin veljekset, Mustafa 19, ja Muhamed 17, ovat viimeksi syöneet varttia 

vaille kuusi. He joivat teetä ja söivät jauhelihapiirakan”. Veljeksillä ei 

kuitenkaan ole nälkä. ”Kymmenen ensimmäistä päivää ovat vaikeita, silloin 

väsyttää ja maha huutaa. Sitten siihen tottuu”, he kertovat.   

  
Jutussa todetaan, että muslimi yrittää olla hyvä pyhän kuukauden ja 

kerrotaan ramadanista ja muista islamin peruspilareista. Uusia kulttuurisia tapoja 

esitellään kattavasti ja myös ramadanin päättymisestä kerrotaan. Siihen kuuluvat 

haastateltavien mukaan hyvä ruoka, lahjat, mukava yhdessä olo ja ilmapallot. Ramadanin 

päättyminen iloisena ja yhteisöllisenä juhlana toistuu jutuissa ja kuvissa läpi vuosien.   

Taira (2008, 200) painottaa, että islamia käsittelevissä jutuissa annetaan 

määritelmä ennen kaikkea sille, millainen on hyvä ja moderni suomalainen. Väite saa 

tukea tarkastelemalla Helsingin Sanomien juttusarjaa Bashirien perheestä. 

                                                 
49 Raija Kaikkonen HS 2.3.1995  



 

44 

 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2001 julkaistun jutun50 kuvassa perheen isä laittaa ruokaostoksia 

muovikassiin lippalakki päässään Itäkeskuksen Citymarketissa. Kuvassa ja tekstissä 

painotetaan hyvin arkisia asioita.   

 
  

Kuva 14. Jukka Gröndahl HS 2.12.2001  

 

Perheen ja isän elämäntavan vaatimattomuus korostuu sekä kuvissa että 

tekstissä. Isän ilme on iloinen ja hän näyttää erittäin tyytyväiseltä. Kuvatekstissä sanotaan, 

että Bashir Dahir joutui tällä kertaa kauppaan, koska vaimo sairastui. Teksti painottaa sitä, 

miten säästeliäästi perheessä käytetään rahaa: Kierroksen loputtua Bashirin perheen 

kärryssä on vain maitoa, appelsiinimehu, vanukasta, kermapurkki, kananmunia, muroja 

ja tervashampoota.”  

Perhe aikoo myös katsoa Linnan juhlia, joiden katsomiseen osallistuu yli 

kaksi miljoona suomalaista. Bashirin perheen ramadanin vietosta kerrotaan myös 2. 

joulukuuta 2001 ilmestyneessä lehdessä51. Kuvassa isä sekoittaa salaattia etualalla ja äiti  

                                                 
50 Heidi Korva HS 6.12.2001  
51 Heidi Korva HS 2.12.2001  
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Kuva 15. Jukka Gröndahl HS 6.12.2001  

  

on tiskipöydän ääressä. Haastateltavat toteavat, että ramadania on helppo viettää Suomen 

talvessa.  

Teksti liittää perheen tuttuuden kautta suomalaisuuteen, kun toimittaja 

Heidi Korva kirjoittaa, että Bashirin perheen iltapäivä näyttää tutun hektiseltä. Tällaista 

meilläkin on! Myös ruokateema on esillä, ruuista ja juomista mainitaan muun muassa 

lihapuuro, kardemummatee ja maissiöljyssä paistetut lihasampuusipiirakat, jotka 

ramadanin ja muiden juhlien aikana syötävä erikoisherkku.  

Kolmannessa sarjan jutussa seurataan perheen tytärtä Fadumaa, joka on 

kuvassa ystävänsä kanssa Helsingin keskustassa. Molemmat ovat pukeutuneet tyypillisiin 
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muslimivaatteisiin. Jutussa kerrotaan, että Bashirin perheen ”joulu” oli juuri loppunut 

paastokuukausi, jolloin perheen pienimmät lapset saivat lahjoja.   

Lehti kehystää Bashirin perheen suomalaisuuteen tuttuuden kautta 

esittelemällä arjen islamia. Kuvien arkiset aiheet olivat ruoka, ruuan valmistus ja 

ruokakaupassa käyminen.   

Vuoden 2001 ramadanin päättymisestä Helsingin  Sanomat  kirjoitti 

otsikolla: ”Muslimit päättivät paaston Itäkeskukseen”.52 Kuvassa 16 somalityttö Fowsia 

ajeluttaa Sagalia ramadanin päättymisen kunniaksi Itäkeskuksen Pelikaani-salissa.  

 

Kuva 16. Vesa Oja HS 28.12.2001  

                                                 
52 Kimmo Oksanen HS 28.12.2001  
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Kuva 17. Vesa Oja HS 28.12.2001  

Kuvassa 17 kolme naista ja kaksi poikaa syövät hampurilaisia ja juovat pirtelöitä Carrols 

hampurilaisravintolassa. Molemmat kuvat korostavat arjen islamia. Jutussa haastateltu 

Irakin kurdi, 21-vuotias Tavga, kiteyttää sen, mistä ramadanissa on hänen mielestään 

kysymys:  

Islamilaisuudessa ramadanin aikana puhdistaudutaan. Sydämen puhtaus ja 

kielen puhtaus ovat tärkeitä…ei saa käyttää rumia sanoja eikä väkevää kieltä. 

Sydämen puhtauteen kuuluu, että pitää olla ihmisten kanssa hyvä, silloin ei 

saa olla väkivaltainen…Kaikki eivät tietenkään ole.53  

  

Se, että Helsingin Sanomat juuri vuoden 2001 ramadanin aikaan seurasi  

laajasti muslimien elämää monesta arkisesta näkökulmasta saattaa liittyä siihen, että lehti 

halusi syyskuun 11. päivän terrori-iskun esitellä lukijoilleen tavallisia 

uskonnonharjoittajia ja näin luoda vastadiskurssia terrorismiuutisoinnille.  

    

                                                 
53 Kimmo Oksanen HS 28.12.2000   



 

48 

 

  
Kuva 18. Hannes Heikura HS 23.12.2007  

  

Kuvien rakennetta tarkastellessani kiinnitin erityistä huomiota kuvattavien 

ilmeisiin, jotka olivat suurelta osin iloisia ja tyytyväisiä. Kuvattavilla oli pääosin myös 

luonteva kontakti sekä toisiin kuvattaviin että valokuvaajaan.54 Yhtäkään vihaista ilmettä 

ei aineistosta löytynyt.   

Hartaita ilmeitä oli toiseksi eniten. Hartauden kuvaamista edustaa Hannes 

Heikuran hieno kuvasarja moskeijasta55. Kuvaaja on lähestynyt pyhää tilaa ja uskonnon 

harjoittajia ja kuvasarjan värimaailma on kauniin hämyinen, jopa mystinen.  

  

                                                 
54 Esim. Tuula Toivio HS 24.6.2014 
55 Jukka Huusko HS 23.12.2007   
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Kuva 19. Krista Åkerblom HS 9.9.2003  

  

5.6. Yöttömän yön ramadan  

  

Koska islamilainen kalenteri on kuukalenteri, niin ramadan ei ole aina samana 

vuodenaikana kuten esimerkiksi joulu, vaan se kiertää noin 30 vuoden kuluessa kaikkien 

vuodenaikojen ympäri. Suomessa omat ongelmansa ramadanin viettoon tuo tietenkin 

kesäaika, jolloin pimeää ei ole lainkaan.   

Kesä- tai talviaikaan vietetty paasto oli aineistoni kolmanneksi suosituin 

aihe. Vuonna Bashirin perheen tehdyn juttusarjan aikaan ramadan osui vuoden 

pimeimpään aikaa56. Tuolloin alkoi Helsingissä kello 6.00 ja päättyi kello 15.45. ”Näin 

talvella ramadanin vietto on Suomessa helppoa, kun päivät ovat lyhyitä”, perheen miehet 

vakuuttavat.  

Vuonna 2012 paastokuukausi oli kesällä. Helsingin Sanomat kirjoitti, että 

Suomen muslimit eivät syö eivätkä juo 19 tuntiin. 57  Jutun kuvassa vantaalaisen 

BenHachemin perhe valmistautuu paastonjälkeiseen ruokailuun: Ei ole tarkoitus, että 

                                                 
56 Heidi Korva HS 2.12. ja 6.12.2001  
57 Susanna Koponen HS 28.7.2012  
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voivotellaan, kun ei saa syödä eikä juoda. Tämä on mahdollisuus olla parempi ihminen, 

sanoo Hamid Ben Hachemi.   

 Aineiston edustavin kuvareportaasi ramadanin vietosta on toimittaja Ville  

Vaarneen kirjoittama58 ja valokuvaaja Kaisa Rautaheimon kuvaama ”Yötön ramadan” 

vuonna 2013. Teksti ja kuvat tukevat toinen toisiaan. Suomalainen maisema ja 

mielenmaisema yhdistyvät kuvissa erinomaisella tavalla islamin uskonnon harjoituksen 

tärkeään peruspilariin. Kuvat yhdistävät kauniilla tavalla paaston viettämisen 

suomalaisessa ympäristössä. Tuttuus rakentuu kuvissa ja tekstissä kotoisilla asioilla, 

kotoisilla asioilla, kuten ruuan valmistamisella, syömisellä, pyykkien keräämisellä ja 

kotoisalla ympäristöllä.   

Tulkitsen kuvia niin, että valokuvaaja on ollut kuvaustilanteessa aidolla 

tavalla läsnä ja näin päässyt lähelle kuvattavia. Kuvat peilaavat hartautta hienosti myös 

värimaailman puolesta. Kaiken kaikkiaan kuvat ja teksti yhdessä tavoittavat ramadanin 

vieton käytännölliset ja uskonnolliset puolet.   

Aurinko paistaa täydeltä terältä männynlatvoihin ja niiden yläpuolelle 

viidennen kerroksen asuntoon. Olohuoneessa on hiljaista. Perheen isä Musa Abo Hamdah 

rukoilee ja kumartuu kohti Mekkaa. Ruoka on tässäkin jutussa esillä monipuolisesti sekä 

tekstissä että kuvissa:  

Arkkupakastimen kannen päälle on pinottu katayef-piirakkaa, taateleita ja 

keksejä. Pöytä on vääränään hedelmiä. Isossa vadissa on nuudeleita ja kotijuustoa, josta 

valmistuu makeaa, porkkanaraasteen näköistä jälkiruokaa. Siihen tulee paljon kotitekoista 

siirappia. Kukaan ei ahmi ruokaa. Tunnelma on kuin suomalaisessa päivällispöydässä.   

                                                 
58 Ville Vaarne HS 1.8.2013  
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Kuva 20. Kaisa Rautaheimo HS 1.8.2013  

  

Haastateltaville annetaan mahdollisuus kertoa asioista omin sanoin ja omiin 

ja heidän omiin kokemuksiinsa perustuen. Toimittaja kirjoittaa myös haastateltavien ja 

kuvissa esiintyvien yksinäisyydestä, työttömyydestä, moskeijan puuttumisesta, 

opiskelusta ja unelmista. Työttömyyden takia paastoaminen on pitkäveteistä. Musa Abo 

Hamdah tarttuu kuvitteelliseen rattiin ja kääntää sitä: ”Näen unia rekka-auton ajamisesta.”  

Televisiosta tulee suora lähetys rukousohjelma Mekasta. Maahanmuuttajat 

kysyvät uudessa kodissaan aina ensimmäiseksi, voivatko he asentaa lautasantennin. 

Antennin merkitys korostuu ramadanin aikana. Se antaa kosketuksen yhteisöön, jossa 

kaikki paastoavat. Rovaniemeltä yhteisö puuttuu, sillä moskeijaa ei ole.  

Yksi haastateltava toteaa, että 22,5 tunnin paastoaminen ei ole lainkaan 

vaikeaa, vaikka se toistuu kuukauden ajan päivästä toiseen. Hänen mukaansa on paljon 

vaikeampaa elää yksin ilman työtä tai opiskelupaikkaa.  

Artikkeli painottaa, että islamin uskonnon harjoituksessa yhteisöllisyys on 

tärkeää erityisesti ramadanin aikaan. Mikäli yhteisöä ei löydy läheltä, sitä haetaan 

asuinpaikan ulkopuolelta uuden tekniikan avulla.  
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Vuonna 2014 lehti teki jutun suomalaismarokkolaisesta Jardin perheestä, 

jossa suomalainen äiti on käännynnäinen. Jutussa käsiteltiin jälleen ramadanin osumista 

kesäaikaan ja siihen liittyviä ongelmia 59 . Iloisesti hymyilevä perhe on kuvattu 

kerrostalopihan keinussa. Jutussa ja kuvassa toistuvat teemat, jotka nousevat yhä 

uudelleen esiin aineistostani: tuttuuden luominen kuvauspaikan valinnalla, iloiset ilmeet, 

perhe, paasto Suomen kesässä, ramadanin päättymisen vertaaminen jouluun ja jutusta 

välittyvä positiivisuus.   

  

    
Kuva 21. Laura Oja HS 24.6.2014  

  

5.7. Mukavaa yhdessäoloa ja Jumalan läheisyyttä  

  

Haastateltavat puhuivat jutuissa myös siitä, miltä ramadanin vietto tuntuu  

läpeensä evankelis-luterilaisessa maassa. Alkuvuosien kuvista ja teksteistä peilautuu 

pakolaisten koti-ikävä. Monet kaipasivat moskeijaa. Ramadanin päättymistä halutaan 

viettää juhlavassa, pyhäksi koetussa paikassa, ei jalkapallokentällä.   

Somaliassa taatelitkin ovat tuoreita, totesi haastateltava 30.3.1991 

Suomi on kova yhteiskunta, sanoi toinen 28.12.1992.  

  

 

 

                                                 
59 Tuula Toivio HS 24.6.2014  
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Kaiken kaikkiaan aineiston perusteella voidaan todeta, että ramadanin 

viettäminen sujuu Suomessa hyvin. Joitakin esimerkkejä kulttuurien yhteentörmäyksestä 

ainakin alkuvuosina oli, sillä toivat hyvin vähän kielteisiä kokemuksia esille. Kuvissa ei 

myöskään ollut kriittistä näkökulmaa. Joitain tapauksia, joissa kulttuurit törmäävät 

kuitenkin mainittiin. 1990-luvun alussa kirjoitettiin, että yöllinen ruuanvalmistus häiritsee 

kantasuomalaisia naapureita60. Samaan viitattiin vuonna 2014 julkaistussa jutussa61. 

Juttuun haastateltu Pia Jardi kertoo, että moni että moni muslimiperhe matkustaa 

ramadanin ajaksi ulkomaille, koska Suomessa ei ole tarpeeksi suuria rukoustiloja, 

etenkään naisille. Naapurit saattavat myös hänen mukaansa valittaa yöllisestä metelistä.  

Aineistoni osoittaa, että muslimit pitivät paaston viettämistä erittäin 

tärkeänä osana elämässään. Ramadanissa on tärkeintä Jumalan läheisyys, nälkäisten 

ymmärtäminen, paaston jälkeinen, parempi olo, itsekuri, kärsivällisyyden kasvattaminen, 

hyvä ruoka, lahjat ja mukava yhdessäolo. Ramadanin aikana pitää myös olla ystävällinen 

toisia ihmisiä kohtaan. Paasto saattaa myös auttaa aloittamaan laihdutuskuurin tai 

lopettamaan tupakanpolton. Lasten mielestä idissä tärkeintä on hauskuus, juhliminen ja 

koristeet.   

Paaston jälkeen on oloni paljon parempi. Paastotessani tunnen olevani lähellä 

Jumalaa, sanoo Said6263.  

  

Ramadanin aikana ei saa kiroilla, ei sanoa huonoja sanoja, ei riidellä, ei 

suuttua, ei valehdella, Mustafa muistuttaa. Toimittaja: Jos kumminkin 

lipsahtaa huono sana? Pisteet laskevat Jumalan edessä, Mustafa sanoo63.  

 

5.8. Vuoden 2015 kuvat kiteyttävät tutkielman tuloksia  

  

Viimeiset analysoitavat kuvat ovat vuodelta 2015 jutussa ”Eid mubarak, sanoo 

Kivikko.”64 Ajassa on tapahtunut huomattava muutos, sillä otsikon perusteella oletetaan, 

että kantasuomalaiset ymmärtävät jo, mitä ”Eid mubarak” tarkoittaa.   

                                                 
60 Riitta Astikainen HS 19.3.1994  
61 Tuula Toivio HS 24.6.2014  
62 Aila Käyhty HS 30.3.1991  
63 Raija Kaikkonen HS 2.3.1995  
64 Reetta Räty HS 19.7.2015   
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Kuva 22. Aleksi Poutanen HS 19.7.2015  

  

Lehti olettaa, että ramadanin vietto ja sen tavat ovat jo tuttuja suomalaisille. 

Jutussa ja kuvissa toistuvat kaikki ne asiat, joilla ramadanin viettoa ja islamin uskonnon 

harjoittajia aineistossani tehtiin tutuksi. Jutussa jopa todetaan, että naiset ovat keksineet 

uuden ramadan-herkun, eid-piparin. Parempaa esimerkkiä suomalaisuuteen 

identifioitumisesta on vaikeaa löytää. Ramadan on itsetutkiskelun aikaa, sanoo Maryam 

Ratilainen-Elabbasy:  

Syödään hodareita, hampurilaisia ja kakkuja. Lapsille on pomppulinna ja 

kasvomaalausta.  

Eid al-fitr on muslimeille vähän kuin joulu kristityille. Lapset saavat lahjoja, 

perheet kokoontuvat syömään, rukoilemaan mennessä pannaan ykköset päälle. 

Ramadanista mainitaan usein juuri paasto, mutta se on muutakin. Paaston 

tarkoitus on päästä lähemmäksi Jumalaa ja auttaa ymmärtämään niitä, joilla ei 

ole tarpeeksi ruokaa.  
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Toimittaja Reetta Räty esittää haastateltaville klassikkokysymyksen eli sen,  

että miten muslimit jaksavat paastota Suomessa, jossa aurinko laskee myöhään illalla tai 

ei olleenkaan. Jutun teksti ja kuvat tukevat toisiaan, koska molemmissa kuvataan 

herkuttelua ja hartauden harjoittamista. Juttu ja kuvat luovat jälleen kerran positiivista 

tunnelmaa ja iloisuutta, ja pääkuva voisi olla minkä tahansa tavallisen suomalaisen 

kerrostalopihan grillijuhlista. Kuvissa kiteytyy aineiston luoma kuva Helsingin Sanomien 

visuaalinen järjestys ramadanin vietosta Suomessa: se on iloinen ja yhteisöllinen, mutta 

samalla harras tapahtuma suomalaisissa kehyksissä. Toimittaja kirjoittaa Sheekhin perhe 

tulleen Turusta Helsinkiin juhlimaan.  

Täällä on enemmän meininkiä, sanoo kolmannessa kuvassa (oik.) oleva 

Saadiya Sheek. Millaista meininkiä on löytynyt?  

Hyvää! Eilen oltiin Myllypurossa rukoilemassa ja mentiin sitten sukulaisten 

luokse syömään, Saadiya vastaa.  

  

 6.  YHTEENVETO JA POHDINTAA  

  

Seuraavaksi esittelen tutkielmani keskeiset tulokset ja lopuksi pohdin vielä prosessin 

seurauksena esiin nousseita jatkotutkimusehdotuksia.   

Helsingin Sanomien ramadanin visuaalinen järjestys vuosina 1990─2015 

rakentuu arjesta ja tuttuudesta, ja näin se tuo vierasta kulttuuria ja uskontoa entistä 

lähemmäksi lukijoita. Tästä seuraa, että suomalaisen lukijan on helppo ymmärtää 

ramadania ja sen käytäntöjä. Samalla voitaneen olettaa, että lehti pyrkii lisäämään 

suvaitsevaisuutta vierasta uskontoa kohtaan ja lisäämään tietoa islamin 

monimuotoisuudesta.   

Muslimeille sovitetaan yhtäältä suomalaista identiteettiä, mutta toisaalta 

heidät kuvataan täysipainoisesti sekä muslimeina että suomalaisina. Voidaan todeta, että 

Helsingin Sanomat ei lainkaan painota sitä, ”mistä me kukin tulemme”, vaan lehti esittää, 

rakentaa ja muokkaa uudelleen muslimien identiteettejä ja osittain myös vahvistaa 

olemassa olevia identiteettejä. Tuttuuden ja vierauden yhdistäminen kuvissa ja teksteissä 

on luovaa ja aineisto itsessään antaa uskottavan kuvan ramadanin vietosta Suomessa.  

Ainoastaan 1990-luvun alussa jutussa65 näkyy jonkin verran ”meidän” ja 

”muiden” ero toimittajan kuvaillessa vierailuaan vastaanottokeskuksessa. Tulokset 

                                                 
65 Aila Käyhty HS 30.3.1991  
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tukevat hypoteesiani siitä, että Helsingin Sanomat ei stereotyypittele muslimeja. Lehti ei 

pelkistä kuvissaan eikä teksteissään muslimeja joihinkin harvoihin ominaisuuksiin, vaan 

kuvissa ja teksteissä heille annetaan monenlaisia identiteettejä muun muassa 

työntekijöinä, perheenjäseninä, koululaisina ja kuluttajina.   

Helsingin Sanomat ei myöskään representoi muslimeja ennakkoluuloisen 

stereotyyppisesti toisin kuin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa saatetaan tehdä. Tulosta 

voidaan havainnollistaa esimerkiksi sillä, että miehet ja naiset näyttäytyvät aineistossa 

tasa-arvoisina ja tasaveroisina. Kuvissa ja teksteissä yritetään osittain purkaa vallitsevia, 

muslimeihin liitettyjä stereotypioita ja ”meidän” ja ”muiden” etnisiä eroja, siis toiseutta. 

Tulkintani mukaan stereotypioita ja etnisiä eroja ei millään lailla korostettu, mutta 

toisaalta tulos näyttää ristiriitaiselta sen vuoksi, että kuvissa esiintyy vain kolme 

kantasuomalaista ei-muslimia. Tämän voisi tulkita siten, että ainakin mediassa muslimit 

ja suomalaiset elävät vielä tiukasti omissa todellisuuksissaan.   

Tutkielmani ajanjakson alkupuolella islam oli vielä suomalaisille kaukainen 

uskonto ja elämäntapa, mutta Helsingin Sanomissa sitä alettiin jo tuolloin tehdä tutuksi 

lukijoille.  

Tutkielmani näyttää toteen, että ramadanin vietto näyttäytyy 

suomalaisuuden linssin läpi, kun uutta kulttuuria esitetään lukijoille tuttujen asioiden 

kautta ja ramadania voidaan myös pitää asiana, jolla muslimiyhteisöä kiinnitetään kuvin 

ja jutuin suomalaisuuteen ja tuttuuteen. Ramadanin viettoa kuvaillaan tuttujen asioiden 

avulla esimerkiksi vertaamalla ramadanin päätösjuhlaa jouluun. Samoin muslimien 

elämäntapaa verrataan suomalaiseen elämäntapaan ja näin tehdään vierasta kulttuuria 

tutuksi lehden lukijoille.  

Helsingin Sanomien kuva ramadanista on yleisesti ottaen 

käytännönläheinen, jopa kotoisa. Arjen islamin kuvaaminen on aineistoni perusteella 

onnistunutta. Ramadan näyttäytyy tavallisten ihmisten, ruuan, suomalaisuuden ja 

yöttömän yön kehyksissä.   

Hartauden harjoittamista ja rukoilua kuvataan kauniisti uskonnon- 

harjoittajia kunnioittaen. Kuvissa päästään lähelle ihmistä yksilöinä eikä pelkästään 

ihmisjoukkoina. Erityisen tyylikkäästi hartauden harjoittamista kuvaavat Hannes Heikura 

ja Kaisa Rautaheimo. Kuvaajilla on taito visualisoida islamin uskonnon harjoituksen 

ydinkohtaa ja siihen liittyvää hartautta. Lukijan helppo samaistua kuviin, koska ne ovat 

niin läsnä olevia. Kun otetaan huomioon ramadan yhtenä islamin peruspilarina, niin 

uskonnollista sanomaa oli kuvissa ja jutuissa yllättävän vähän.  
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Tutkielmani tulokset vahvistavat Tairan väitettä siitä, että islamia 

käsittelevissä jutuissa annetaan usein määritelmä sille, millainen on hyvä ja moderni 

suomalainen. Aineistosta piirtyy kuva muslimista hyvänä ja myös hyväksyttävänä, kun 

hänet voidaan esittää suomalaisia arvoja toteuttavana ja toimivana ihmisenä. Helsingin 

Sanomien ramadan-aiheisten kuvien ja juttujen perusteella muslimit ovat osa suomalaista 

yhteiskuntaa. Ongelmia näyttäisi olevan melko vähän. Muslimit eivät kritisoi kristinuskoa 

lainkaan ja melko harvoin arvostelevat suomalaista yhteiskuntaa tai suomalaisten 

elämäntapaa.  

Kuvien ja juttujen pääsanoma on tulkintani mukaan kunnioittava 

suhtautuminen toisaalta Helsingin Sanominen puolelta muslimeja ja heidän uskontoaan 

kohtaan ja toisaalta muslimien puolelta kristinuskoa ja suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. 

On myös merkille pantavaa, että lähes kaikissa valokuvissa esiintyi ihminen tai ihmisiä, 

perhekuvia oli joukossa useita. Kuvien rakennetta tarkastellessani huomioni kiinnittyi 

siihen, että kuvattavien ilmeet olivat enimmäkseen iloisia eikä vihaisia ilmeitä ollut 

aineistossani lainkaan. Näin ollen Saidin ja Ahmedin näkemykset islamin ja median 

suhteesta näyttäytyvät aineistoni valossa liian mustavalkoisilta. On mielenkiintoista 

todeta, että politiikka ei jutuissa juurikaan käsitelty. Ainoa poikkeus oli algerialaisen 

laulaja Khaledin haastattelu 66 , jossa hän toteaa, että politiikkaa ja uskontoa ei pidä 

sekoittaa.   

Edellä esitetyt huomiot johtavat päätelmään, että Helsingin Sanomat haluaa 

antaa äänen tavallisille muslimeille, joiden elämään väkivalta eivätkä konfliktit kuulu 

millään lailla. Maasilta ym. (2008, 62) väittävät, että media käsittelee vain vähän Suomen 

muslimien tavallista elämää, eivätkä jutut riitä tasapainottamaan väkivaltaan ja 

konflikteihin keskittyviä uutisia. Tutkimusaineistoni ei ole niin laaja eikä asiasta ole 

käsittääkseni tehty tutkimusta, joten en pysty kiistämään Maasilta ym. (2008) väitettä, 

mutta on kuitenkin tärkeää, että tasapainottavia juttuja tehdään ja vastadiskurssia 

väkivaltauutisointiin rakennetaan.  

Professori Jaakko Hämeen-Anttila toteaa Helsingin Sanomien 

haastattelussa vielä vuonna 2017, että suomalaisia kiinnostaa islamissa yleensä vain 

väkivalta ja naisen asema67. Hänen mukaansa kielteisistä asioista jauhaminen vain lisää 

islamvihaa. Senkin takia on tärkeää, että tavallisille muslimeille annetaan ääni mediassa.  

                                                 
66 Pirkko Kotirinta HS 2.11.2004  
67 Annamari Sipilä HS 8.1.2017  
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Tutkimusaineistoni antaa uutta tietoa yhtäältä ramadanin vietosta ja 

toisaalta muslimien elämästä ja elämäntavasta yleisestikin. Näiden tavallisten ihmisten 

ääni saattaa olla pelkkä kuiskaus uutisvirrassa, mutta joka tapauksessa arjen islamin 

esittely luo vastadiskurssia konflikteihin painottuvaan ulkomaan uutisointiin. Ramadanin 

”varjolla” pystytään esittelemään muslimien elämää laajemminkin kuin pelkästään 

uskonnollisessa mielessä. Näin lehti esittelee uusia kulttuurisia tapoja, jotka ovat olleet 

meille vieraita. Tällä tavalla muslimikulttuuria tuodaan pikku hiljaa suomalaisten 

tietoisuuteen.   

Kuvia ja juttuja ruuasta oli kaikkein eniten. Ruoka toimii eri kulttuurien 

yhdistävänä ja välittäjänä, mutta se myös kirvoittaa monia tapoja lähestyä sitä osana 

ramadanin viettoa. Yhtäältä kuvataan id al-fitriin kuuluvaa ruuasta nauttimista, toisaalta 

kirjoitetaan ylensyömisestä ja mässäilystä ja siitä, että paasto voi toimia myös 

laihdutuskuurina. Vuosien varrella lehti julkaisi uusia reseptejä ja näin lukijat ovat 

tutustuneet muslimien rikkaaseen ruokakulttuuriin. Monet ruuat ja ruoka-aineet, jotka 

vielä 1990-luvun alussa olivat tuntemattomia, ovat nykyään hyvin tunnettuja.   

Pohdin myös sitä, korostettiinko aineistossa ”meidän” ja ”muiden” etnisiä 

eroja. Siis toiseutta. Tulkintani mukaan etnisiä eroja ei millään lailla korostettu, mutta 

toisaalta tulos näyttää ristiriitaiselta sen vuoksi, että kuvissa esiintyy vain kolme 

kantasuomalaista ei-muslimia. Tämän voisi tulkita siten, että ainakin mediassa muslimit 

ja suomalaiset elävät vielä tiukasti omissa todellisuuksissaan  

Vuonna 1991 julkaistussa jutussa (”Reitkallin kartanossa syödään öisin ja 

kuunnellaan Teheranin radiota”) kuului lähes yksinomaan toimittajan ääni. Jutussa 

ihmetellään maahamme tulleita vieraita ja heidän uskonnollisia tapojaan. Toimittaja yritti 

parhaansa mukaan tulkita vieraiden tuntemuksia ja tekstin sävyn arvioin hieman 

alentuvaksi. Kuvateksteissä ei myöskään mainita kuvattavien nimiä. Vuodesta 1992 

lähtien kuvattavien nimet mainitaan, ellei kuvassa ole esimerkiksi iso joukko rukoilijoita. 

Samoin kyseisen vuoden jälkeen pääsääntöisesti puheenvuoro annetaan haastateltaville ja 

heidän äänensä kuuluu läpi tekstien. Haastateltavat ja kuvattavat ovat pääosin tavallisia 

muslimeja. Vain vuonna 1993 vuonna julkaistun jutun ”Islam tulee lähelle” kahdessa 

kuvassa esiintyi imaami. Näyttää siltä, että Helsingin Sanomien valokuvaajien ja 

toimittajien suhde muslimeihin ei ole ulkopuolinen.  

Maasilta ym. (2008, 239) tulivat analyysissaan siihen tulokseen, että 

suomalainen valtavirtamedia on yleensä poliittisesti korrektia kirjoittaessaan ja 

kuvatessaan islamia ja muslimeja. Tutkijoiden mukaan näin ollen ongelma ei ole faktojen 
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yksipuolinen esittäminen vaan se, että muslimien toiseus tuotetaan rutiininomaisella ja 

puolueettomalla uutisoinnilla, jossa keskeistä on islamilaisen maailman poliittisten 

tapahtumien uskonnollistaminen ja aiheiden yksipuolisuus. Väitän aineistoni valossa 

kuitenkin, että näin ei ole. Siitä huolimatta, että ramadan on jokavuotinen tapahtuma ja 

siitä uutisointia voidaan kutsua rituaaliseksi, niin aineistoni osoittaa, että ammattitaitoiset 

ja taitavat valokuvaajat ja toimittajat ammentavat ramadanista esiin monenlaisia 

näkökulmia.   

Kuten alussa totesin, niin aineistoni vahvistaa oikeaksi sen, että Helsingin 

Sanomat ei representoi islamin uskonnonharjoittajia homogeenisena ryhmänä, vaan heille 

määritellään useita identiteettejä paitsi uskonnonharjoittajina niin myös esimerkiksi 

perheenjäseninä, koululaisina, työntekijöinä ja kuluttajina. Voidaan kuitenkin todeta, että 

identiteetit ovat melko perinteisiä. Kuvista puuttuvat kokonaan korkeasti koulutetut 

henkilöt, samoin esimerkiksi taiteilijat. Lisäksi kaikki kuvatut naiset esiintyvät 

muslimiasuissa. Toisenlainenkin näkökulma olisi ollut mahdollinen.   

Mitä sitten kuvattavat ja ikävöivät entisestä kotimaastaan? Monet kaipasivat 

moskeijaa. Ramadanin päättymistä halutaan viettää juhlavassa, pyhäksi koetussa 

paikassa, ei jalkapallokentällä. Ramadan koetaan hyvin yhteisöllisenä juhlana, ja jos 

yhteisöä ei löydy läheltä, niin sitä haetaan asuinpaikan ulkopuolelta uuden tekniikan 

avulla.  

Kaiken kaikkiaan aineiston perusteella voidaan todeta, että ramadanin 

viettäminen sujuu Suomessa hyvin ja erityisesti suomalaiset instituutiot ovat tehneet 

paljon työtä kulttuurien yhteentörmäyksien välttämiseksi. Törmäyksiä on toki ollut, mutta 

haastateltavat toivat niitä esille hyvin vähän kielteisiä kokemuksia. Kriittistä näkökulmaa 

kuvissa ja teksteissä ei juurikaan ollut puolin eikä toisin. Joitain tapauksia kuitenkin 

mainittiin, kuten se, että yöllinen ruuanvalmistus häiritsee kantasuomalaisia naapureita68. 

Samaan viitattiin vuonna 2014 julkaistussa jutussa 69 , jossa Pia Jardi kertoo monen 

muslimiperheen toiveesta matkustaa ramadanin ajaksi ulkomaille, koska Suomessa ei ole 

tarpeeksi suuria rukoustiloja, etenkään naisille. Naapurit saattavat myös hänen mukaansa 

valittaa yöllisestä metelistä.  

Aineistoni peilaa muslimien elämää aivan toisella tavalla kuin uutiskuvat 

väkivallasta, terrorismista ja konflikteista. Tämän perusteella voidaan olettaa, että 

                                                 
68 Riitta Astikainen HS 19.3.1994  
69 Tuula Toivio HS 24.6.2014  
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Helsingin Sanomat rakentaa vastadiskurssia konflikti -ja väkivaltajournalismille, josta 

mediaa usein syystäkin syytetään.  

Tutkielmani käsittelee perinteistä mediaa, sanomalehteä, joka kaiken lisäksi 

kuuluu laatumedian genreen. Tutkielmaa tehdessäni tulin yhä tietoisemmaksi siitä, miten 

tärkeää visuaalinen lukutaito on ja sitä se on ja erityisesti aikamme multimodaalisessa 

ympäristössä. Juha Herkman70 toteaa, että kulttuurin kuvastot ovat erityisen voimakkaita 

epämuodollisen kasvatuksen välineitä. Uskonnolliset ja uskontoaiheiset kuvastot 

kuuluvat luonnollisena osana kulttuurin kuvastoon.   

Tutkielmani perusteella näyttää siltä, että islamin, ramadanin ja muslimien 

esittäminen arkisissa yhteyksissä auttaa omalta osaltaan tuomaan monivivahteisuutta 

siihen yksipuoliseen islam-kuvastoon, josta mediaa arvostellaan.  

Pidän hyvänä Hokan ym. (2013, 19) ehdotusta laajentaa uskonnon ja 

median suhteen tutkimusta myös perinteisen sanomalehtijournalismin ulkopuolelle, 

uuteen mediaan. Olisi kiinnostavaa tutkia, millaista visuaalista järjestystä 

multimodaalinen ja uusi media rakentavat ramadanista. Voisiko muslimien kuvasta tulla 

entistä monipuolisempi, kun kuvaa, tekstiä ja ääntä voidaan yhdistää uudella, luovalla 

tavalla, vetoamalla muihinkin aisteihin kuin vain näkemiseen. Olisi myös mielenkiintoista 

nähdä, miten muslimit itse valokuvaisivat ramadanin viettoa Suomessa tai millaisena 

ramadanin visuaalinen järjestys näyttäytyy muissa Pohjoismaissa.  

Tutkimusprosessi herätti myös pohtimaan median islam-kuvaa 

laajemminkin, sillä voidaan todeta, että media käsittelee islamia kaksijakoisesti. Se 

näyttäytyy joko korostetun väkivaltaisena tai sitä kuvataan tavallisten muslimien kautta 

arkisena ja myös suomalaisille tuttuja piirteitä omaavana uskontona. Itseäni jäi 

askarruttamaan kysymys siitä, mitä näiden ääripäiden väliin jää. Pohdin, että olisiko 

median mahdollista rakentaa islamista ja sen uskonnon harjoittajista myös kolmatta 

kuvaa, jossa kuvattavat näyttäytyisivät entistä monipuolisimmilla elämänalueilla kuten 

kulttuurin, tieteen ja taiteen piirissä.  

Itselleni oli yllätys, että löytyi niin paljon erilaista kuvamateriaalia ja 

aineistoa ramadanista. Ramadanin kuva Helsingin Sanomissa tutkimusajanjaksona oli 

mielenkiintoinen, lähestyttävä, lämmin ja myönteinen. 

Myönteisen ja asiallisen kuvan rakentaminen islamista ja muslimeista on 

entistä tärkeämpää ajankohtana, jolloin Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump 

virkaan tulonsa ensimmäisellä viikolla kielsi tiettyjen muslimimaiden kansalaisten pääsyn 

                                                 
70 Juha Herkmanin luento Mediakasvatus-kurssilla 20.9.2016  
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maahan. Voidaan todeta, että jälleen kerran islamin uskonnonharjoittajat 

uskonnollistettiin tavalla, joka ei huomioi islamin monimuotoisuutta. 

   

  

  



 

 

LIITE 1  

  

Ramadan-kuukaudet tutkielman ajanjaksona  

  

28.3.1990  

17.3.1991  

5.3.1992  

23.2.1993  

12.2.1994  

1.2.1995  

22.1.1996  

10.1.1997  

20.12.1998  

9.12.1999  

28.11.2000  

17.11.2001  

6.11.2002  

27.10.2003  

16.10.2004  

5.10.2005  

24.10.2006  

13.9.2007  

2.9.2008  

22.8.2009  

11.8.2010  

1.8.2011  

20.7.2012  

9.7.2013  

29.7.2014  

18.6.2015  

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  

  
ESIMERKKIVALOKUVAT   

Lupa kuvien käyttöön on saatu Helsingin Sanomien kuvatoimituksen esimieheltä 

Markku Niskaselta  

Kuva 1 AFPW/Wissam Al-Okaili HS 24.9.2006  

Kuva 2 Laura Oja HS 28.10.2010  

Kuvat 3 Jukka Gröndahl HS 30.3.1991  

Kuva 4 Laura Oja HS 26.10.2006  

Kuva 5 Sami Kero HS 13.3.2011  

Kuva 6 Christian Westerback HS 24.10.2008  

Kuva 7 Outi Pyhäranta HS 29.12.2012  

Kuva 8 Outi Montonen HS 17.12.2000  

Kuva 9 Touko Hujanen ja Aapo Huhta HS 2.8.2011  

Kuva 10 Heidi Piiroinen HS 12.9.2008  

Kuva 11 Hannes Heikura HS 20.6.1993  

Kuva 12Hannes Heikura HS, Kuukausiliite 19.3.1994  

Kuva 13 Hannes Heikura HS, Kuukausiliite 19.3.1994  

Kuva 14 Jukka Gröndahl HS 2.12.2001  

Kuva 15 Jukka Gröndahl HS 6.12.2001  

Kuva 17 Vesa Oja HS 28.12.2001  

Kuva 18 Hannes Heikura HS 23.1.2007  

Kuva 19 Krista Åkerholm HS 9.9.2003  

Kuvat 20 Kaisa Rautaheimo HS 1.8.2013  

Kuva 21 Laura Oja HS 24.6.2014  

Kuvat 21 Outi Montonen HS 17.12.2000  

Kuvat 22 Aleksi Poutanen HS 19.7.2015  
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