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Tiivistelmä: 

Tämä tutkielma tarkastelee Suomen kosovonalbaanien jokapäiväisessä elämässä ilmenevää islamia. Tutkielma on 
laadullinen haastattelututkimus, jonka tavoitteena on selvittää, millainen rooli islamilla on Suomen 
kosovonalbaanien elämässä ja miten he suhtautuvat islamiin. Tarkastelen asiaa yksilön arkielämän tasolla sekä 
yhteisön tasolla.  

Suomen kosovonalbaanit muodostavat vähemmistöryhmän, joka on suomalaisille varsin tuntematon. Yleinen 
näkemys on, että kosovonalbaanit eivät ole keskimäärin kovin uskonnollisia ja että vain pieni osa heistä seuraa 
normatiivista islamia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on valottaa näitä vallitsevia näkemyksiä ja tarjota niihin uutta 
näkökulmaa.  

Tutkimusta varten on haastateltu seitsemää nuorta kosovonalbaania, ja mukana oli sekä miehiä että naisia. 
Haastatteluaineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Koska tutkimus keskittyy arjessa 
toteutuvaan islamiin sekä islamin yksilöllisiin muotoihin, teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui eletyn uskonnon 
näkökulma. Eletyn uskonnon näkökulma tarkastelee uskontoa sellaisena kuin se toteutuu tavallisten ihmisten 
elämässä ja toiminnassa, minkä vuoksi se auttaa muodostamaan aineistoni pohjalta tulkintoja, jotka ottavat 
huomioon islamin erilaiset yksilölliset ilmentymismuodot.  

Tutkimus osoittaa, että Suomen kosovonalbaanien islam on yksilöllisesti jokapäiväiseen elämään ja 
ajatusmaailmaan sovellettua. Vaikka lähes kaikki haastateltavat pitävät muslimina oloaan itsestään selvänä, 
islamiin suhtaudutaan keskimäärin rennosti. Normatiivisesta islamista sekä siihen liittyvistä muotojäykistä 
käytänteistä ja virallisista instituutioista ollaan yleisesti ottaen etäällä. Itse usko ja Jumala nähdään kuitenkin 
tärkeinä. Osalle esimerkiksi rukoilu on tärkeä tapa, mutta harva toteuttaa sitä sääntöjen mukaisesti. Jumala on 
valtaosalle päivittäin mielessä oleva asia, joka ohjailee tekemisiä ja rauhoittaa vaikeiden tilanteiden äärellä. 

Haastateltavien islam vaikuttaa olevan yhteisöllisestä näkökulmasta katsottuna ennen kaikkea kuulumista. 
Islamilaisten juhlapyhien aikaan kokoonnutaan yhteen tai vieraillaan muiden Suomen kosovonalbaanien luona. 
Arjen kanssakäymisessä islam ei kuitenkaan juuri näy. Haastatteluista käy ilmi, että islamia ei myöskään pidetä 
välttämättömänä osana albanialaisuutta. Sen sijaan islam ja albanialaisuus ovat haastateltavien mielestä kaksi 
erillistä asiaa. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta haastateltavat pitävätkin itseään ensisijaisesti albaaneina ja vasta 
sitten muslimeina. 
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1. Johdanto 

 

1.1. Aiheen esittely ja tutkimuskysymykset 

Maisterintutkielmani on laadullinen haastattelututkimus, joka keskittyy Suomen 

kosovonalbaaneihin ja heidän valtauskontoonsa eli islamiin sekä tämän rooliin heidän 

elämässään. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten he suhtautuvat islamiin sekä sitä, miten 

se näkyy yksilön arkielämä tasolla kuin yhteisölliselläkin tasolla. Tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä toimii eletyn uskonnon näkökulma, joka keskittyy uskontoon sellaisena kuin se 

toteutuu ihmisten jokapäiväisessä elämässä. 

Kosovo on Länsi-Balkanilla sisämaassa sijaitseva noin kahden miljoonan asukkaan maa, jota 

asuttavat pääosin albaanit. Kosovon albaaniväestöllä on vaiherikas historia: se on ollut 

Ottomaanien valtakunnan hallinnassa, kuulunut osaksi Serbiaa, pyrkinyt yhdistymään Albanian 

kanssa ja ollut osa Jugoslaviaa Serbian tasavallan alaisena autonomisena provinssina. (Perritt, 

2010, s. 1–2.) Kosovo on tullut tunnetuksi konfliktialueena ja yhteiskuntana, jossa pääosin 

islaminuskoiset albaanit ja ortodoksikristityt serbit elävät jakautuneena erillään toisistaan 

rinnakkaisyhteiskunnissa (Duijzings, 2000, s. 1; Perritt, 2010, s. 18). 

Kosovon sota on yksi pääsyistä, miksi kosovonalbaaneja on muuttanut Suomeen (Säävälä, 

2007, s. 70–71). Sota käytiin vuosina 1998–1999, kun Jugoslavian hajoamiseen liittyvä 

kosovonalbaanien sorto äityi. (Perritt, 2010, s. viii; Säävälä, 2008, s. 111.) Taustalla oli vahva 

serbinationalismi ja Kosovon halu itsenäistyä Serbiasta. (Perritt, 2010, s. 1.) Kosovon valtion 

rakentaminen on päässyt käytännössä alkuun vasta sodan päätyttyä eli vuoden 1999 jälkeen. 

Sota oli brutaali ja siihen sisältyi etnistä puhdistusta, karkotuksia ja uhkailua sekä islamiin 

liittyvän infrastruktuurin systemaattista tuhoamista (Račius, 2018, s. 100). Kosovo julistautui 

itsenäiseksi jo vuonna 1991, jolloin monet Jugoslavian tasavallat olivat julistaneet perustavansa 

itsenäisen valtion. Kosovo itsenäistyi lopulta kuitenkin vasta vuonna 2008. (Račius, 2018, s. 

100.) Tällä hetkellä 117 valtiota on tunnustanut itsenäisyyden (Kosovo Thanks You, 14.1.2021) 

Näihin lukeutuu muun muassa Yhdysvallat ja suurin osa EU-maista, mutta ei esimerkiksi Serbia 

(Perritt, 2010, s. 1). 

Suomessa asuvat kosovonalbaanit ovat verrattain pieni ja monelle varsin tuntematon 

vähemmistöryhmä. Maahanmuuton kysymyksiin perehtyneen sosiaali- ja 

kulttuuriantropologian tutkija Minna Säävälän mukaan Suomen kosovonalbaanit muodostavat 
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yhteisön, joka ei juuri ole Suomessa näkyvillä (2007, s. 71). Yhteisön kokoa on vaikea sanoa 

täsmällisesti. Vuonna 2019 Suomen albaniankielisten määrä oli 11 806 (Tilastokeskus, 2019).  

Tilastokeskuksen mukaan kieli on yksi tekijä, jolla pystytään kuvaamaan ja määrittelemään 

väestönosia, jotka ovat peräisin ulkomailta tai joilla on ulkomaalaistaustaa myös useamman 

sukupolven takaa (Tilastokeskus, 2004). Tämän vuoksi tilastokeskuksen ilmoittama 

albaniankielisten määrä antaa osviittaa samalla Suomen kosovonalbaanien määrästä. On 

kuitenkin huomioitava, että albaniankielisiä ei tule pelkästään Kosovosta. Albanian ja Kosovon 

lisäksi heitä on myös muun muassa Serbiassa sekä Pohjois-Makedoniassa, ja tämä ei näy 

Tilastokeskuksen luvuissa (Andoni, Hide, Jano & Klodjan, 2018, s. 14, 34). Suomen 

Kuvalehden vuonna 2015 julkaiseman artikkelin mukaan kosovolaisia olisi ollut Suomessa 

noin 13 000 (Koponen & Väistö, 2015). 

Valtaosan Suomen albaaneista voi kuitenkin olettaa olevan juuri Kosovon albaaneja. Kosovosta 

lähti nimittäin noin miljoona pakolaista Kosovon konfliktin yhteydessä (Beqiri, Karttunen, 

Seppänen, 2008, s. 22–23). Heistä moni päätyi Suomeen, ja he ovat saapuneet pääosin kahdessa 

ryppäässä: jotkut lähtivät pakoon Kosovon poliittista sortoa jo 1990-luvun alkupuolella, ja 

toinen laajempi muuttoaalto saapui vuonna 1999, kun Kosovosta paettiin sodan yllyttyä 

(Säävälä, 2007, s. 70–71). Vuoden 2000 jälkeen Kosovosta muuttaneet ovat lähteneet maasta 

puolestaan pääosin perheenyhdistämissyistä sekä opiskelun ja tilapäisen työn perässä. Lisäksi 

kosovolaisten keskuudessa on laitonta maahanmuuttoa, jonka taustalla on Kosovossa esiintyvä 

köyhyys, laajamittainen korruptio, työttömyys (etenkin nuorten keskuudessa) sekä 

näköalattomuus tulevaisuuden suhteen. (Dobruna, Ejupi & Hollaj, 2015, s. 8.) 

Kosovonalbaanit ovat pääosin uskonnoltaan muslimeja, mutta pieni osuus on katolisia 

(Duijzings, 2000, s. 30; Perritt, 2010, s. 18). Muslimiväestöstä valtaosa on sunnimuslimeja, 

mutta vain vähemmistö heistä identifioituu nimenomaan sunnimuslimeiksi: Pew Research 

Centerin vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan sunnimuslimiksi ilmaisi 

identifioituvansa 24 prosenttia kosovolaisista. Yleisesti muslimiksi identifioituvien luku oli sen 

sijaan 58 prosenttia. Kosovolaisia, jotka eivät identifioituneet minkään uskonnon edustajiksi, 

oli 15 prosenttia. (Pew Research Center, 2012; Račius, 2018, s. 102.) Pew Research Centerin 

tutkimuksessa kyse on kuitenkin nimenomaan siis Kosovossa asuvista kosovonalbaaneista, ei 

Suomessa olevista. 

Kosovon albaanit eivät ole keskimäärin kovin uskovaisia muslimeita tai noudata uskonnollisia 

määräyksiä vaan ovat lähinnä ”tapamuslimeja”, jotka näkevät uskonnon ja siihen kuuluvat 



   
 

3 
 

symbolit sekä tavat osana kulttuuriperintöään (Säävälä, 2007, s. 71; Duijzings, 2000, s. 30). 

Vain vähemmistö seuraa normatiivista islamia (Račius, 2018, s. 102). Pew Research Centerin 

tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, että kosovonalbaanit ovat verrattain maallistuneita ja 

etäällä normatiivisesta islamista. Tutkimus myös osoittaa, että islamiin liittyvät tavat eivät ole 

valtaosan elämässä merkittävässä osassa. Päivittäin rukoilevien osuus on 41 prosenttia, joista 

10 prosenttia rukoilee viisi kertaa päivässä. 13 prosenttia käy kerran viikossa moskeijassa, 

perjantairukouksen yhteydessä. Tätä useammin moskeijassa käyviä on 7 prosenttia. 39 

prosenttia ei käy moskeijassa koskaan ja 44 prosenttia ei koskaan lue Koraania. Toisaalta 44 

prosenttia kosovolaisista piti uskontoa erittäin tärkeänä elämässään ja 81 prosenttia ilmaisi 

uskovansa Jumalaan ja profeetta Muhammediin. (Pew Research Center, 2012.) Etäällä olo 

normatiivisesta islamista ja islamiin liittyvien tapojen suorittamatta jättäminen eivät siis 

kuitenkaan kerro, kuinka tärkeänä yksilö itse näkee uskonsa asteen. 

Säävälä (2007, s. 71) kuvailee Suomen kosovonalbaaneja ja heidän suhtautumistaan islamiin 

seuraavasti:  

Kosovon albaanit ovat suomalaisessa katukuvassa ja mediassa näkymätön ja hiljainen 

ryhmä, jota suomalaiset eivät tunnista erityisenä maahanmuuttajaryhmänä. 

Albaniankielisiä on Suomessa kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi vietnamia tai turkkia 

äidinkielenään puhuvia. Vaikka he ovat muslimeja, useimmat eivät käytä islamiin 

liitettyjä näkyviä tunnusmerkkejä kuten huiveja, kaapuja tai lakkeja.  

 

Säävälän kuvaus osoittaa, että niin mies- kuin naispuolisetkin Suomen kosovonalbaanit 

pukeutuvat siis kuten keskimäärin muutkin suomalaiset. Lisäksi heidän ulkonäkönsä ja julkiset 

käyttäytymistapansa vastaavat keskieurooppalaista (Säävälä, 2008, s. 111).  

Tietyn uskonnon tunnustamisella on ollut Länsi-Balkanilla vähäisempi painoarvo kuin etniseen 

ryhmään kuulumisella. Etnisyyden määrittämät rajat eivät ole ylipäätänsä olleet siellä erityisen 

tiukkoja. Silti uskonnolla on tärkeä rooli etnisyyden määrittämisessä, ja uskonnolliset, 

suurpiirteisestikin harjoitetut, käytänteet kuvaavat alueen etnisiä jakoja (Duijzings, 2000, s. 29–

30). Säävälän mukaan uskonto on ollut olennaisessa osassa kosovonalbaanien ja serbien 

välisessä konfliktissa kuten Jugoslavian hajoamisprosessissa laajemminkin (Säävälä, 2008, s. 

112).  

Albaaninationalismilla on ollut tärkeä rooli albaanien uskonnollisten jakojen kaventamisessa ja 

albaanien yhtenäisyyden vahvistamisessa. Albaaninationalismin ideologian mukaan uskonnot 
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eivät ole olennaisia. Ennemmin se korostaa ”albanismia” oikeana todellisena vakaumuksena 

albaaneille, ikään kuin uskontona. (Duijzings, 2000, s. 158–159.) Ajatus albanismista 

uskonnonomaisena elää myös Suomen kosovonalbaanien mielissä ja kertoo heidän tarpeestaan 

rakentaa kansakuntaa riippumatta uskonnollisista jaoista eli osallistui siihen sitten 

islaminuskoisena tai kristinuskoisena albaanina. Diasporassa elävät kosovonalbaanit 

näkevätkin uskonnon vain yhtenä osa-alueena identiteetissään. (Säävälä, 2008, s. 112–113.) 

Säävälä kuvaa Suomen kosovonalbaanien uskonnon ja etnisyyden välistä jännitettä seuraavasti: 

Uskonnon ja etnisyyden välinen jännite heijastuu myös Suomessa asuvien albaanien 

tavassa ymmärtää oma identiteettinsä suhteessa uskontoon. Monien Suomeen 

asettuneiden kosovonalbaanien tapa vähätellä uskonnon merkitystä liittyy etnisyyttä 

korostavaan identiteettipolitiikkaan yhtä lailla kuin uskonnonharjoittamisen historiaan 

Kosovossa ja vallitsevaan islam–kielteiseen julkiseen keskusteluun Suomessa. (Säävälä, 

2008, s. 112.) 

 

Edellä kuvaillut seikat osoittavat, että Suomessa eläviä muslimeja ei voi laittaa islamiin 

suhtautumisessa samaan muottiin, sillä he muodostavat hyvin monimuotoisen joukon. Siksi 

tutkimusaihe on erittäin tärkeä: Suomessa olevien muslimien määrä kasvaa, ja sen vuoksi on 

olennaista tietää, millaisia erilaisia ihmisiä heihin lukeutuu ja miten he todellisuudessa 

mieltävät islamin. Erityisen mielenkiintoiselta tuntui tutkia aihetta juuri nuorten, kaksi-

kolmekymppisten, näkökulmasta, sillä he ovat asuneet koko elämänsä, tai valtaosan siitä, 

Suomessa eli maassa, jossa valtakulttuuri ei edusta islamia. Siksi heidän suhdettaan islamiin 

tuntuu mielekkäältä valottaa. Tutkielman aiheeseen vaikutti myös vahva Balkanin alueeseen ja 

itäiseen Eurooppaan suuntautuva kiinnostukseni, joka ohjasi aihevalinnan kytkeytymistä näille 

maantieteellisille alueille. Lisäksi taustalla on Säävälänkin esiintuoma näkemys siitä, että 

kosovonalbaanit ovat suomalaisille varsin tuntematon ryhmä eikä heitä ole juurikaan tutkittu, 

etenkään islamin näkökulmasta. Näistä syistä tavoitteenani on löytää vastaukset seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin:  

• Millainen rooli islamilla on Suomen kosovonalbaanien elämässä? Miten he suhtautuvat 

islamiin?  

• Miten islam näkyy yksilön arkielämän tasolla?  

• Entä yhteisöllisellä tasolla? 
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1.2. Aineisto ja metodit  

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla seitsemää Suomessa asuvaa kosovonalbaania. 

Haastattelut toteutettiin videopuhelulla Zoom-palvelussa ajanjaksolla 5.3.–24.4.2021. Koska 

tutkimukseni kohdistuu nimenomaan nuoriin Suomen kosovonalbaaneihin, haastatteluun 

valikoitui 21–33-vuotiaita henkilöitä. Pyrkimyksenäni oli haastatella likimain saman verran 

sekä naisia että miehiä, ja haastateltaviksi löytyikin neljä miespuolista sekä kolme naispuolista 

henkilöä. Kaksi haastateltavista oli syntynyt Suomessa, kolme Kosovossa ja kaksi muualla 

Euroopassa. Muualla kuin Suomessa syntyneet olivat kuitenkin kaikki tulleet lapsena Suomeen, 

tosin vaihtelevan ikäisinä. Kaikki haastateltavat ovat Helsingin seudulla asuvia kaupunkilaisia, 

mikä kertoo siitä, että haastatteluihin on saatu kasaan hyvin rajattu segmentti Suomen 

kosovonalbaaneja. Sama koskee myös sitä, että yhtä haastatelluista lukuun ottamatta kaikki 

joko ovat opiskelleet tai parhaillaan opiskelevat korkeakoulussa eriasteisia tutkintoja, mikä niin 

ikään on olennainen tieto ottaa huomioon. 

Haastattelujen pituudet vaihtelivat huomattavasti. Lyhin niistä oli kestoltaan 24 minuuttia ja 

pisin 56 minuuttia. Haastateltavien löytäminen kävi kaiken kaikkiaan sujuvasti. Ensimmäiset 

kaksi haastateltavaa löytyivät tuttavien kontakteja hyödyntämällä, ja näiden ensimmäisten 

haastateltujen avulla löytyi uusia haastateltavia. Hyödynsin siis niin kutsuttua 

lumipallotekniikkaa haastateltavien tavoittamiseksi. Kyseisessä tekniikassa täytyy kuitenkin 

ottaa huomioon, että haastateltavat ovat löytäneet lisähaastateltavia tuttavapiiristään, mikä 

kertoo siitä, että he ovat todennäköisesti samankaltaisista sosiaalisista taustoista. Tämä 

heijastuu siihen, että haastatteluun saatu segmentti on kapeahko. Haastateltavaa joukkoa täytyy 

siis tarkastella kriittisesti analyysistä nousevissa päätelmissä huomioiden tämä kapea-alaisuus. 

Yksi huomioitava seikka on myös haastattelukieli, joka tässä tutkimuksessa oli suomi. Suurin 

osa haastateltavista puhui täysin sujuvaa ja virheetöntä suomea, mutta joillekin se tuotti pientä 

hankaluutta niin, että sopivia sanoja oli vaikea löytää, ja täten ilmaisu saattoi ajoittain ontua. 

Pyrin ottamaan tämän huomioon tulkitessani vastauksia ja sitä, mitä niillä on pohjimmiltaan 

saatettu tarkoittaa. 

Koska tutkimukseni keskiössä on kosovonalbaanien islam, tavoittelin haastateltaviksi 

nimenomaan muslimeita tai muslimitaustaisia henkilöitä, en siis esimerkiksi 

katolilaistaustaisia, joita kosovonalbaanien joukossa myös on. Tässä kohtaa nousi esiin 

kysymys siitä, miten määrittelen, kuka on muslimi. Päädyin jättämään määrittelyn kuitenkin 
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haastateltaville itselleen. Heistä kuusi ilmaisi pitävänsä itseään muslimina. Yksi kertoi olevansa 

ateisti, mutta kasvaneensa muslimiperheessä.  

Taulukko haastateltujen profiileista: 

 

 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluilla. Teemahaastattelu on keskustelunomainen haastattelu, 

jossa pyritään vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa saamaan selville haastattelijaa 

kiinnostavat asiat tutkimuksen aihepiiriin liittyen (Eskola & Vastamäki, 2007, s. 25). Siinä on 

valmiiksi määritellyt keskeiset aihepiirit ja niihin liittyvät tarkentavat kysymykset, joiden 

varassa haastattelu etenee (Eskola & Vastamäki, 2007, s. 27; Sarajärvi & Tuomi, 2009). Tässä 

tutkimuksessa haastattelun aihepiirit liittyivät muun muassa arjen rutiineihin ja juhlapyhien 

viettoon. Teemoilla ei kuitenkaan ollut tarkkaa järjestystä tai muotoa. Haastattelu oli 

puolistrukturoitu, eli haastateltava sai vastata kysymyksiin omin sanoin. Valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei siis ollut. (Eskola & Vastamäki, 2007, s. 27.) 

Haastattelututkimuksen eettisyydessä keskeiseksi nousi haastateltavan anonymiteetin 

varmistaminen. Koen tämän erityisen tärkeäksi tutkimuksessani, sillä joillekin uskonto voi olla 

herkkä aihe niin kuin osa haastateltavista kertoikin. Olen keksinyt haastateltavien nimien tilalle 

albanialaiset pseudonyymit, ja olen varmistanut, että haastateltavia ei pysty tunnistamaan 

muistakaan yhteyksistä. Haastatteluista on kuitenkin otettu suoria lainauksia, ja tästä on 

luonnollisesti informoitu haastateltavia. Tekstissä on vain sellaisia suoria lainauksia, joiden 

NIMI IKÄ SUKUPUOLI SAAPUMINEN 
SUOMEEN 

OPISKELUTAUSTA 

Altin 27 Mies 5-vuotiaana Korkeakoulutettu 

Blerim 31 Mies 5-vuotiaana Korkeakoulutettu 

Donika 21 Nainen 1-vuotiaana Korkeakoulussa 

Egzona 24 Nainen Syntynyt 
Suomessa 

Korkeakoulussa 

Endrit 27 Mies 5-vuotiaana Ei korkeakoulutettu 

Kaltrina 23 Nainen Syntynyt 
Suomessa 

Korkeakoulussa 

Valon 33 Mies 11-vuotiaana Korkeakoulutettu 
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perusteella haastateltavia ei pysty tunnistamaan. Haastatteluaineistoa ei ole jaettu kenenkään 

kanssa.  

Haastatteluaineisto on analysoitu sisällönanalyysin menetelmin. Sisällönanalyysilla pystytään 

analysoimaan systemaattisesti ja objektiivisesti dokumentteja, kuten juuri haastatteluita. Se sopi 

siis hyvin aineistoni analysoimiseksi. Sisällönanalyysin tarkoituksena on etsiä tekstin 

merkityksiä sekä saada tutkittavasta ilmiöstä aikaan selkeä ja sanallinen kuvaus. Siinä aineisto 

järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon ilman, että sen sisältämää informaatiota katoaa. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103–108). 

Tarkemmin ottaen käytössäni oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa seurasin Jouni 

Tuomen ja Anneli Sarajärven ohjeita (2009, s. 110–112). Aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

avulla pelkistin aineistoni niin, että jäljelle on jäänyt vain tutkimuksen kannalta olennainen. 

Nostin aineistosta esiin tutkimuskysymyksen kannalta tärkeitä ilmaisuja ja kuvauksia, jotka 

merkitsin eri väreillä yliviivaamalla. Tämän jälkeen lajittelin yliviivatut kohdat listoiksi, ja 

listoista sain ryhmiteltyä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Näistä 

tiivistin vielä alaluokkia ryhmittelemällä syntyneitä käsitteitä. Tiivistämistä jatkamalla 

muodostui yläluokkia, pääluokkia ja lopuksi yhdistävä luokka. Tällä tekniikalla aineistostani 

nousi esiin yhdistävät luokat henkilökohtainen usko ja islamin yhteisöllinen ulottuvuus, joiden 

alle syntyi alaluokkia.  

 

1.3. Eletyn uskonnon näkökulma 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys keskittyy eletyn uskonnon (lived religion) 

näkökulmaan. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana eletyn uskonnon käsite on kerännyt 

paljon huomiota kansainvälisessä uskonnontutkimuksessa, mikä liittyy tutkijoiden lisääntyvään 

kiinnostukseen tavallisten ihmisten uskonnollisuutta kohtaan. Lisäksi sen taustalla on ollut 

keskustelu ”perinteisten akateemisten uskontokäsitysten sisältämistä taustaoletuksista, jotka 

painottavat kristillisten kirkkojen tulkintaa ”oikeasta” uskonnosta” . (Kupari, 12.5.2015.)  

Yksinkertaisimmillaan ”eletty uskonto viittaa uskontoon sellaisena kuin se toteutuu tavallisten 

ihmisten elämässä” sekä heidän toiminnassaan ja ajattelussaan (Kupari, 2015; Kupari & Vuola, 

2020, s. 10). Keskeinen kanta on, että jokaisen ihmisen uskonto on elettyä, sillä se sovitetaan 

omaan elämään ja se heijastaa elämäämme (Kupari, 2015). Tarkastelussa on, miten uskontoa ja 

hengellisyyttä harjoitetaan, koetaan ja ilmaistaan arkielämän kontekstissa. Keskiössä ovat 
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tavalliset ihmiset ja maallikot, ei niinkään viralliset uskonnolliset edustajat. (Kupari & Vuola, 

2020, s. 13; McGuire, 2008, s. 12.) 

Yksi eletyn uskonnon tutkimuksen olennaisista piirteistä liittyy toimijuuteen: eletyn uskonnon 

tutkimusotteessa ihmiset korostuvat aktiivisina oman uskonnollisuutensa muovaajina sekä 

omien käytänteidensä ja tulkintojensa luojina, ”ei sosialisaatiossa sisäistettyjen opetusten, 

normien ja arvojen passiivisina toteuttajina” (Kupari, 2015; Kupari & Vuola, 2020, s. 18–19). 

Tarkasteltaessa ihmisiä toimijoina tulee kuitenkin muistaa tätä toimintaa tuottavat, rajaavat ja 

ohjaavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitysjärjestelmät sekä rakenteet (Kupari, 2015; 

Kupari & Vuola, 2020, s. 19). Näihin lukeutuvat esimerkiksi uskonnolliset instituutiot (Kupari, 

2015). Myös etnisyyden, joka on vahva osa tätä tutkimusta, voi nähdä tällaisena kulttuurisena 

rakenteena. 

Meredith B. McGuire, joka on yksi tutkimussuuntauksen merkittävimmistä edustajista, pitää 

elettyä uskontoa hyödyllisenä käsitteenä, koska sitä käyttämällä pystytään tekemään ero 

uskonnollisten ihmisten todellisten kokemusten sekä instituutioiden raameissa määriteltyjen 

käytänteiden ja uskomusten välille (McGuire, 2008, s. 12). Kupari ja Vuola (2020, s. 13) tosin 

ovat tästä eri mieltä: heidän mielestään erottelu institutionaalisen ja ei-institutionaalisen, toisin 

sanoen ”virallisen” ja ”epävirallisen”, uskonnon välillä on liiankin tiukka. Myös Ratinen (2020, 

s. 95) toteaa, että elettyä uskontoa on yleisesti pidetty vastakohtana vakiintuneille tai 

”virallisille” uskonnon toteutusmuodoille.  

McGuiren (2008, s. 11) mukaan hallitsevana olettamuksena on ollut, että ihmisen valitsema ja 

harjoittama uskonto olisi tämän koko uskonelämän määrittävää ja muut uskonnot poissulkevaa, 

mikä pohjautuu länsimaiseen ahtaaseen näkemykseen uskonnosta. Tämän näkemyksen mukaan 

siis esimerkiksi katolilainen ei voisi harjoittaa mitään buddhalaisuuteen liittyvää. Eletyn 

uskonnon tutkimuksen tehtävänä onkin karistaa näitä kapeakatseisia käsityksiä. Myös yksilön 

uskonnon muuttuvaisuus ja monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon: uskonnolliset käytännöt ja 

narratiivit, joilla he selittävät elämää, muuttuvat. 

Suomessa tavallisten ihmisten uskontoa on tutkittu runsaasti. Suomalaistutkijat ovat 

hyödyntäneet eletyn uskonnon näkökulmaa aivan uskontotieteellisen tutkimuksen alkuajoilta 

asti ja olleet kiinnostuneita tavallisten ihmisten uskomuksista sekä tavoista. Tämä johtuu 

suomalaisen uskonnontutkimuksen tiiviistä suhteesta folkloristiikkaan ja kansantieteeseen. Silti 

Suomessa on tehty suhteellisen vähän tutkimusta, jossa hyödynnetään itse eletyn uskonnon 

käsitettä, ja jotkut tutkijat ovat kyseenalaistaneet sen, pystyykö käsite tarjoamaan tutkimukselle 
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mitään uutta. (Kupari, 12.5.2015; Kupari, 2016, s. 5.) Uskon kuitenkin näkökulman tarjoavan 

hyödyllisen rungon ”tavallisten” ihmisten uskonnon tutkimiselle, myös tämän tutkimuksen 

yhteydessä. Näkökulma auttaa viemään huomiota normatiiviseen uskonnonharjoittamiseen 

pohjautuvista olettamuksista ihmisten jokapäiväiseen elämään, jota uskontoon liittyvät 

käytänteet värittävät yksilöllisesti ja eri intensiteetillä. Tätä kautta tutkimukseni pystyy 

tarjoamaan tietoa uskonnollisen vähemmistön uskontoon liittyvistä tavoista ja käsityksistä, joita 

on hankalaa havaita perehtymättä vähemmistöä edustaviin henkilöihin ja keskustelematta 

heidän kanssaan heidän arjessa toteutuvasta uskonnosta. 

Eletyn uskonnon voi nähdä näkökulmana, ”joka tuottaa laadulliseen empiiriseen aineistoon 

perustuvia, huolellisesti kontekstualisoituja ja mahdollisimman kokonaisvaltaisia tulkintoja 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä”. Tämä kuvaa osuvasti myös tämän tutkimuksen 

tavoitteita. Eletyn uskonnon näkökulma ei seuraa yhtä vakiintunutta menetelmää. Sen sijaan 

tutkijat lainaavat teoreettisia ja metodologisia työkaluja eri tieteenaloista ja tutkimusperinteistä. 

(Kupari & Vuola, 2020, s. 11). Tässä tutkimuksessa eletyn uskonnon näkökulma kulkee 

toimivasti ja luontevasti aineistolähtöisen sisällönanalyysin sekä kulttuurintutkimuksellisen 

lähestymistavan rinnalla. Näkökulma auttaa muodostamaan tulkintoja, jotka ottavat huomioon 

islamin erilaiset yksilölliset ilmentymät. 

Uskon eletyn uskonnon näkökulman muodostavan sopivan teoreettisen viitekehyksen tämän 

tutkielman aineiston tarkastelulle, sillä sen keskittyminen arjessa yksilöllisesti toteutuvaan 

uskontoon vähemmistön mikrotasolla antaa hyvät edellytykset tarkastella haastateltavien 

islamin toteutumista heidän elämässään. Lisäksi arjen käytänteet ja identiteetit voidaan nähdä 

myös vähemmistöidentiteettien ilmaisukeinona, minkä myötä saadaan näkökulmaa siihen, 

millaista on olla muslimi (Jeldtoft, 2011, s. 1147).  

Haluan tehdä myös pienen huomion uskonnollistamisesta, josta on kirjoitettu Suomen 

muslimeihin liittyvän tutkimuksen yhteydessä. Muslimitaustaisten maahanmuuttajien 

tarkasteleminen etupäässä heidän uskonnollisen taustansa kautta on uusi ilmiö lähihistorian 

kannalta. Uskonnon roolia maahanmuuttajien kohdalla alettiin tunnustaa vasta vähitellen, kun 

heidän määränsä kasvoi. 2000-luvulla erityisesti muslimien uskonnollisesta identiteetistä tuli 

keskeinen. (Martikainen, 2008, s. 66.) Tällaista muutosta voi nimittää uskonnollistamiseksi. 

Siinä erilaisia asioita, liittyen esimerkiksi monikulttuurisuuden ilmiöihin, selitetään 

uskonnollisen taustan kautta ja uskonnollisten vähemmistöjen edustajat nähdään 

uskonnollisempina kuin mitä he todellisuudessa ovat. Uskonnollistamiseen tulee suhtautua 
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kriittisesti, sillä se pystyy selventämään monimutkaisia kokonaisuuksia vain uskonnon osa-

alueen osalta eikä sen kautta tunnisteta uskontoperinteiden monimuotoisuutta. (Martikainen, 

2008, s. 66–67; Sakaranaho, 2006, s. 70). Viitaten tutkimuksessani käyttämääni Säävälän 

(2007) tutkimukseen Martikaisen (2008, s. 67) mukaan Suomessa asuvien albaaneihin liittyen 

”uskonnollistava tulkinta ei vaikuta nousseen yhtä vahvasti esille”. Tämä on helppo uskoa: 

kuten aiemmin mainittiin, kosovonalbaaneja ei tunnisteta samalla tavalla muslimi- ja 

maahanmuuttajaryhmänä kuin vaikkapa somaleja tai arabeja. Tähän luultavasti vaikuttaa 

esimerkiksi kosovonalbaanien länsimaalainen pukeutumistyyli, minkä vuoksi he eivät erotu 

katukuvassa. (Säävälä, 2007, s. 71.) Toisaalta tässäkin tutkimuksessa uskonnollistamisen vaara 

on hyvä pitää mielessä, jotta tulkintani haastateltavien kertomuksista eivät siivilöidy 

yksinomaan uskonnon läpi, vaan onnistun huomioimaan niissä myös muita vaikuttavia 

tekijöitä. 

 

1.4. Aiempi tutkimus 

Suomen kosovonalbaanien islamiin liittyvää tutkimusta on hyvin niukasti, ja ylipäätään heihin 

keskittyvä tutkimus myös muilla osa-alueilla vaikuttaa olevan kovin vähäistä. Tämä tukee 

Säävälän (2008, s. 111) käsitystä siitä, että kosovonalbaanit eivät ole Suomessa kovin esillä 

oleva ryhmä. Maahanmuuton kasvu Suomessa ja sitä myötä muslimien määrän nousu on 

johtanut siihen, että Suomen muslimeihin liittyvä suomalainen tutkimus on lisääntynyt 

nopeasti. Se on keskittynyt kuitenkin pääosin tataareihin ja somaleihin. Muihin 

islaminuskoisiin etnisiin ryhmiin keskittyvä tutkimus on puolestaan jäänyt vähälle, ja tämä 

koskee myös kosovonalbaaneja. (Sakaranaho, 2008, s. 24-25). 

Minna Säävälän Islam Kosovosta Suomeen muuttaneiden naisten elämässä (2008) liittyy 

vahvasti tutkimusaiheeseeni. Keskiössä ovat naispuoliset kosovonalbaanit laajasti eri 

ikäluokista ja heidän suhteensa islamiin, johon liittyen heitä on haastateltu. Esiin nousee kolme 

suhtautumistapaa islamiin: maallistunut islam, sydämen usko ja harras uskovaisuus. Nämä 

kolme suhtautumista muodostavat skaalan uskonnon vähämerkityksisyydestä hartaaseen 

islamiin. Enemmistölle naisista uskonto on epämuodollinen ilmiö, jossa korostuu Allahille tai 

Jumalalle omistautuva sydämen usko. Tähän on vaikuttanut myös negatiivinen mielipide 

islamista ja kosovonalbaaneihin liitetty arabivaikutteinen kuva siitä, millainen muslimi 

olettamuksien mukaan on. (Säävälä, 2008, s. 114, 129) Yksi Säävälän mielenkiintoinen 

havainto koskee eriytyviä uskontoon liittyviä suhtautumistapoja sukupuolten välillä: nuorten 

joukossa on havaittavissa uskonnollista jakautumista, jossa Suomessa kasvaneet nuoret 
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kosovonalbaanimiehet pitävät uskontoa merkityksellisempänä tiukkoine sääntöineen ja 

erovaisuuksineen keskivertosuomalaiseen elämään, kun taas nuoret Suomessa kasvaneet 

kosovonalbaaninaiset eivät pidä uskontoa niin keskeisenä identiteetilleen vaan tulkitsevat 

islamia ensisijaisesti sydämen uskona. Säävälän mukaan kiinnostavaa tulevaisuuden kannalta 

onkin, eriytyvätkö suhtautumiset islamiin kauemmas toisistaan. (Säävälä, 2008, s. 128–129.)  

Suomen muslimeja ja heidän uskonnollisuuttaan on tutkinut myös Marja Tiilikainen 

teoksessaan Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa (2003) keskittyen pakolaisina 

Suomeen tulleiden somalinaisten arjen uskonnollisuuteen. Tiilikainen käsittelee islamia 

elettynä sekä koettuna, ja tutkimuksessa islamia on lähestytty ”sellaisena kuin somalinaiset ovat 

sitä tulkinneet ja määritelleet, eläneet ja tehneet” (Tiilikainen, 2003, s. 282). Islam ja siihen 

liittyvät käytänteet ovat tärkeä osa somalinaisten diasporakodin luomista ja identiteetin 

rakentamista suhteessa lukuisiin muutoksiin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja 

uskontoon, jotka monesti koetaan vieraiksi. Uskonto on apuna myös sisällissodan kärsimysten 

ymmärtämisessä ja toivon luomisessa. Esiin nousee myös somalinaisten vahva toimijuus, 

esimerkiksi uskonnollisesta ja moraalisesta näkökulmasta. Islamiin tukeutuminen on tavallinen 

tapa käsitellä sosiaalista kärsimystä. Tiilikaisen teos osoittaa arjen islamin monimuotoisuuden, 

joka todistaa muslimien yksilöllisyyden uskonnollisina kokijoina ja toimijoina. Siksi pidän 

myös omaa tutkimustani relevanttina ja Suomen muslimeita koskevien näkemysten 

laajentajana. 

Suomen ulkopuolella, mutta edelleen Euroopan kontekstissa, islamia on tutkinut muun muassa 

Nadia Jeldtoft. Hän käy läpi artikkelissaan Lived Islam: religious identity with ‘non-organized’ 

Muslim minorities (2011) haastattelututkimustaan, jossa hän on käsitellyt eletyn uskonnon, 

tarkemmin ottaen eletyn islamin, kautta Kööpenhaminan, Aarhusin ja Hampurin 

muslimivähemmistöjen uskonnollista identiteettiä. Hänen tutkimuskohteenaan ovat olleet 

muslimit, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen järjestöön ja joita hän tämän vuoksi 

kutsuu termillä non-organized muslims. Heidän harjoittamansa islam ei siis ole riippuvaista 

järjestöistä tai instituutioista. Sen sijaan suurin osa tutkimuksen informanteista harjoitti 

uskonnollisia käytänteitä hyvin suurpiirteisesti tai eivät ollenkaan. Jeldtoftin mukaan 

käytänteiden harjoittamisen tutkiminen on tärkeää, sillä se on keskeistä sen kannalta, miten 

informantit ymmärtävät itsensä muslimeina (Jeldtoft, 2011, s. 1140). Tutkimuksen 

päätavoitteena on ollut osoittaa, kuinka keskittyminen järjestäytymättömiin (non-organized) 

muslimeihin voi auttaa valottamaan muslimivähemmistöjen jokapäiväistä elämää ja 

käytänteitä. Sama koskee olennaisesti myös tätä tutkimusta, jossa pääpaino on juuri 
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järjestäytymättömissä muslimeissa ja heidän arjen uskonnollisuudessaan. Jeldtoftin mukaan 

keskittyminen tutkimuksessa vain institutionaaliseen versioon islamista aiheuttaa riskin, että 

muslimit esitetään niin kuin heihin ei liittyisi muuta kuin islamia (Jeldtoft, 2011, s. 1134). Tämä 

liittyy vahvasti uskonnollistamiseen, josta mainitsen seuraavassa kappaleessa. Jeldtoft 

tarkastelee tutkimuksessaan, mitkä identiteetit, käytänteet sekä olemisen ja kuulumisen tunteet 

ovat olennaisia muslimien arkielämässä. Pääaihealueet ovat uskonnon harjoittaminen ja 

harjoittamattomuus (non-practice), asenteet auktoriteetteja ja traditioita kohtaan ja näiden rooli 

sekä kolmantena kuuluminen ja oleminen (being). Kuulumisen yhteydessä olennainen 

näkökulma on se, että islam on vain muslimina oloa ja tätä kautta kuuluvuutta yhteisöön, jonka 

itse mieltää tai jonka muut mieltävät islamilaiseksi. Tällöin keskiöön astuvat arvot ja moraalit, 

jonka kautta esimerkiksi kasvatetaan lapset tai kohdellaan muita ihmisiä. (Jeldtoft, 2011, s. 

1146.) Tutkimuksessa korostuu, että yksilölliset käytänteet ja tulkinnat, hengellisyys sekä 

uskonnollisten perinteiden ja kuulumisen yhteensovittelu ovat ominaisia sille, miten 

informantit muuntelevat, uudelleenmuokkaavat ja selittävät itselleen islamia jokapäiväisessä 

elämässä (Jeldtoft, 2011, s. 1148).  

Denisa Kostovicovan ja Albert Prestreshin Education, gender and religion: identity 

transformations among Kosovo Albanians in London (2003) käsittelee Lontoon 

kosovonalbaanien identiteettimuutoksia keskittyen yhtenä näkökulmana uskontoon. Ottaen 

huomioon asuinmaan rakenteelliset tekijät sekä vaikutukset, joita perinteisiin uskomuksiin ja 

tapoihin pohjautuva vahva kansallistunne aiheuttaa, tutkimus selvittää diasporakontekstissa 

albaaniyhteisön sisäisien jakolinjojen esiinnousua identiteettien eriytymisessä (Kostovicova & 

Prestreshi, 2003, s. 1079). Uskontonäkökulma diasporaympäristön vaikutuksesta 

kosovonalbaanien identiteettien uudelleenmäärittelyssä pyrkii valottamaan muun muassa 

uskontoon liittyviä tuntemuksia diasporakokemuksen yhteydessä sekä yhteyksiä samaa 

uskontoa edustaviin, mutta eri etnistä taustaa oleviin vähemmistöryhmiin Iso-Britanniassa. 

Tutkimuksessa ei tullut ilmi merkittäviä muutoksia kosovonalbaanien uskonnollisissa 

käytänteissä, mutta esiin nousi se, että diasporakonteksti on tarjonnut oivallisen alustan 

albaanikansallistunteen vahvistamiseksi islamin käytänteiden kautta. Samalla ympäristö on 

osoittautunut hedelmälliseksi lisäämään tunnustavaa uskoa, jota albaanit tukevat ja joka on 

pikemminkin pragmaattista kuin hengellistä. (Kostovicova & Prestreshi, 2003, s. 1089–1090.) 

Tutkimukseen osallistuneista harvalla oli minkäänlaista yhteyttä albaanien muslimiyhteisöön 

Iso-Britanniassa. Lisäksi muihin islaminuskoisiin etnisiin ryhmiin on pidetty etäisyyttä, sillä 

heidät nähdään hyvin erilaisina muslimeina hartaan suhtautumistapansa vuoksi. Vain pieni 
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osuus Lontoossa asuvista kosovonalbaaneista harjoittaa islamia aktiivisesti. (Kostovicova & 

Prestreshi, 2003, s. 1091) Yksi tutkimuksen päälöydös oli myös, että uskonnollisesta 

näkökulmasta jakolinja kosovonalbaaniyhteisön sisällä kulkee pääpiiretissään uskontoa 

harjoittavien ja ei-harjoittavien välillä, mikä heijastaa lähtömaan tilannetta (Kostovicova & 

Prestreshi, 2003, s. 1093).  
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2. Islam henkilökohtaisena asiana 
 

 

2.1. Henkilökohtainen usko 

 

Haastattelujen perusteella Suomen kosovonalbaanien islamia vaikuttaa luonnehtivan uskonnon 

henkilökohtaisuus sekä isot vaihtelut siinä, kuinka vahvasti islam on läsnä arjessa ja osana omaa 

identiteettiä islamin sääntöjen ja käytänteiden kautta. Pew Research Centerin vuonna 2012 

tekemän tutkimuksen mukaan kosovolaisista 58 prosenttia ilmaisi identifioituvansa muslimiksi 

ja 24 prosenttia sunnimuslimiksi. Kosovolaisia, jotka eivät identifioituneet minkään uskonnon 

edustajiksi, oli 15 prosenttia. (Pew Research Center, 2012.) Vaikka luvuissa onkin kyse 

Kosovossa asuvista albaaneista, se antaa hyvän vertailupohjan sille, miten haastatellut Suomen 

kosovonalbaaneina mieltävät itsensä muslimeiksi. Yhtä haastateltua lukuun ottamatta kaikki 

heistä kertoivat pitävänsä itseään muslimina. Näin siitäkin huolimatta, että osa sanoo saman 

tien käytännössä harjoittavansa islamia hyvin vähänlaisesti. Haastateltavien välillä on kuitenkin 

merkittävää vaihtelua: Valon kertoo ehdottomasti mieltävänsä itsensä muslimiksi, jopa siinä 

määrin, että muslimina olo on isompi osa hänen ”persoonaa kun albanialaisuus ja 

kosovolaisuus”. Toisessa laidassa on Altin, joka pitää itseään täysin ateistina ja jonka elämässä 

islam ei ole lainkaan tärkeä. 

Kostovicovan ja Prestreshin (2003, s. 1090, 1093) mukaan Iso-Britannian kosovonalbaanien 

keskuudessa ilmenee merkittävä jakautuneisuus hartaiden muslimien ja islamia 

harjoittamattomien välillä sekä toisaalta ateistien ja muslimiksi mieltävien kosovonalbaanien 

välillä. Tällaisen eron pystyy tämänkin tutkimuksen haastatteluissa jossain määrin 

havaitsemaan. Samaan aikaan Valonin ja Altinin väliin jää kuitenkin moninainen joukko, johon 

kuuluu itsensä eriasteisesti muslimiksi mieltäviä henkilöitä. Islamin käytänteet jäävät arjessa 

kuitenkin keskimäärin varsin pieneen rooliin. Tämä nousee esiin selkeästi esimerkiksi Egzonan 

kanssa aiheesta keskusteltaessa: 

Joo [miellän itseni muslimiksi]. Mä sanoisin et mä en oo niin uskovainen kuitenkaa, tai 

siis uskovainen joo, et uskon Jumalaan, mut ehkä mä en kuitenkaa niin paljon harjota 

sitä uskontoo. (Egzona) 

 

Egzona edustaa osuvasti siis haastateltavaa, jolle muslimina olo on täysin itsestään selvää, 

mutta jonka arkielämässä islam jää käytännön tasolla vähemmälle. Muutama haastatelluista 

korostaa islamin roolia elämässään hieman enemmän. Muun muassa Donika painottaa 
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muslimina olon tärkeyttä ja samalla nostaa esiin sen, että se on aina ollut hänen elämässään 

olennaisessa osassa: 

Kyl mä aina, jos multa kysytään, et mihin uskontoon mä kuulun, nii mä aina sanon, et 

islamin uskonto. Se on ollu mulle pienestä pitäen tärkeä. (Donika) 

 

Donikan esimerkki osoittaa islamin olevan siis asia, johon on kasvettu pienestä pitäen perheen 

kautta, ja sen myötä se on kiinnittynyt merkitykselliseksi osaksi omaa elämää sekä identiteettiä. 

Puhuttaessa aiheesta sekä Donikan että muiden haastateltavien kanssa syntyy myös kuva 

islamista, joka on pääasiassa vain itselle kuuluva elämän osa-alue ja jonka käytännön säntillinen 

harjoittaminen jää keskimäärin vähemmälle, toki jälleen joka henkilön kohdalla yksilöllisesti 

vaihdellen. Tämä vahvistaa Säävälän (2008, s. 113) näkemyksen siitä, että diasporassa elävät 

kosovonalbaanit näkevätkin uskonnon vain yhtenä osa-alueena identiteetissään.  

Mitä islamin henkilökohtaisuuteen tulee, Säävälän (2008, s. 119–120) Kosovosta Suomeen 

muuttaneisiin albaaninaisiin keskittyvässä tutkimuksessa henkilökohtaista islamia käsitellään 

”sydämen uskona”, jossa uskonnollinen kokemus on olennaisempaa kuin muodollisuuksien 

seuraaminen. Näin on pääosin myös tämän tutkimuksen haastateltavien kohdalla: 

muodollisuuksien seuraaminen on valtaosalla haastateltavista sivuosassa, mutta usko Jumalaan 

on lähes kaikilla vahva, vaikka sitä ei juuri tuoda muille ilmi. Lisäksi Säävälän mukaan 

uskonnon julkista harjoittamista ei nähty soveliaana sosialistisessa Jugoslaviassa, ja ehkä tämä 

selittääkin osittain sitä, miksi Suomenkin kosovonalbaanien keskuudessa uskonto näyttäisi 

olevan vain itsellä pidettävä asia (Säävälä. 2008, s. 120). 

Uskonnon näkeminen henkilökohtaisena asiana ei ole mitenkään tavaton asia Suomen 

maahanmuuttajataustaisten muslimien keskuudessa. Esimerkiksi Huttusen (2008, s. 204) 

mukaan uskonnon näkeminen henkilökohtaisena asiana vallitsee myös Suomessa asuvien 

Bosnian muslimien keskuudessa, vaikka nykypäivänä Bosnia-Hertsegovinassa asia ei ole yhtä 

selkeä kuin diasporassa olevilla. Lisäksi henkilökohtaisuuden korostumista islamissa on 

havaittu myös Kööpenhaminan, Aarhusin ja Hampurin maahanmuuttajataustaisilla 

muslimeilla. Nadia Jeldtoftin (2011, s. 1145–46) mukaan valta valikoida ja tulkita uudelleen 

islamilaisia käytänteitä asettuu yksilön harteille. Keskiössä on oma yksilöllinen side Jumalaan, 

oli se sitten millaisessa tilassa tai muodossa tahansa. Jeldtoftin mukaan tällaisten 

suhtautumisten taustalla on näkemys siitä, että islamin tulee olla pragmaattista ja istua 

jokapäiväiseen elämään, minkä myötä viralliset opit ja auktoriteetit eivät ole keskeisessä 

roolissa tällä tavalla islamiin suhtautuvien muslimien elämässä. Juuri tällaisessa 
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suhtautumistavassa on nähtävissä paljon samaa useimpien tämän tutkimuksen haastateltujen 

kanssa: uskonto on monelle paljon mielessä oleva ja olennainen elämän osa-alue, mutta sitä ei 

harjoiteta säntillisen muotojäykästi niin, että se ”hallitsisi” kokonaisvaltaisesti kaikkea muuta 

toimintaa arkielämässä. 

Uskonnon henkilökohtaisuuteen liittyen haastatteluissa korostuu näkemys siitä, että ihmisen 

uskonnollinen suuntautuminen on asia, jota ei koeta edes tarpeelliseksi tietää ja siitä 

kyselemisen voi nähdä lähinnä utelemisena. Islam ei myöskään ole pääsääntöisesti mitenkään 

läsnä Suomen kosovonalbaanien arkisessa kanssakäymisessä riippumatta siitä, ollaanko 

Suomessa tai käymässä Kosovossa. Vaikka haastateltavat pitävät islamia henkilökohtaisena 

asiana, siihen ei toisaalta liity myöskään ajatusta siitä, että asiaa pitäisi jotenkin piilotella 

esimerkiksi Suomessa sellaisten henkilöiden seurassa, jotka eivät ole muslimeita. Valon 

kylläkin mainitsee, että hänen uskontonsa tuleminen ilmi saattaa olla joillekin ”kova pala”. 

Muun muassa Endrit on ehdottomasti sitä mieltä, että toisten uskontoasioista ei pidä kysellä, 

koska sellaisia ei koeta tarpeelliseksi tietää: 

Meillä päin ei oo siis tapana kellään kysyy toisen uskontoo tai kyseenalaistaa sitä tai 

vastaavaa, se vaan tuntuu oudolta, jos joku kysyis. (…) Ei niinku kellekään kuulu toisen 

uskonto eikä ketään kiinnosta eikä kukaan kysy semmosta, et se on vaan jokasen oma 

asia. (Endrit) 

 

Uskontoaiheisista asioista ei siis ole tapana kysellä, vaan pikemminkin se tuntuisi omituiselta 

ja tulkintani mukaan ehkä myös tungettelevalta. Myös ateistiksi itsensä mieltävän Altinin 

näkökulmasta asia on näin. Hän on tyytyväinen, että kosovonalbaanien keskuudessa uskonto 

on yksityisasia. Se on taustalla oleva asia kosovolaisten keskuudessa, mutta ei ollenkaan 

hallitsevana: 

Uskonto on sellanen oma henkilökohtainen juttu täällä [Kosovossa]. Sitä ei pusketa 

kenenkään päälle tai ei oo mikään keskeinen teema täällä. (Altin) 

 

Islamin henkilökohtaisuus näkyy myös siinä, että asiaa ei tuoda ilmi esimerkiksi ulkonäön tai 

tavaroiden kautta. Sitä ei myöskään nosteta tavanomaisissa keskusteluissa esiin. Tähän viittaa 

muun muassa Blerim, joka mieltää tällaisen käyttäytymisen olevan toisaalta osa hänen 

suomalaistumistaan:  

Siinä mielessä oon sen verran suomalaistunu, et yleensä en jotenki tällasia uskonnollisia 

ajatuksia tuo esille kummemmin ulkonäössä tai puheessakaan, ellei se keskustelu sit 
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jotenki liity siihen. En siis niinku piilottele sitä tai muuta, mut en aktiivisesti koe, et on 

mitään tarvetta. Se on selkeesti niinku enemmän henkilökohtainen juttu. (Blerim) 

 

Siinä vaiheessa, kun islaminuskoisuus käy ilmi, vastaanotto Suomessa voi olla hyvin 

vaihtelevaa. Uskonto saattaa tulla suurena yllätyksenä osalle ihmisistä, minkä voi olettaa 

kertovan siitä, että tietämys kosovonalbaaneista on Suomessa vähäistä. Tällaista kokemusta 

löytyy Valonilta, josta ei ulkonäön perusteella pysty millään tavalla päättelemään, että hän on 

muslimi: 

Musta ei vois ikinä sanoa, että mä liityn millään tavalla islamiin. Se tulee yllätyksenä 

ihmisille ja joillekin se on aika kova pala. (Valon) 

 

Valonin kertomuksen voi ajatella myös ilmentävän sitä, että Suomessa muslimien ajatellaan 

yleisesti ottaen olevan tietynlaisia: näyttävän tietynlaiselta, käyttäytyvän tietyllä tavalla ja 

omaavan juuret tietynlaisissa maissa. Nämä juurtuneet olettamukset eivät kuitenkaan kuvaa 

kosovonalbaaneita muslimeina. 

Mitä tulee Jumalan rooliin haastateltavien elämässä, Altin kertoo, ettei sillä ole hänen 

elämässään minkäänlaista merkitystä, mutta kaikkien muiden kohdalla asia on päinvastoin. 

Useimmille Jumala on päivittäin mielessä oleva asia. Monet puhuttelevat Jumalaa mielessään 

esimerkiksi suurien kautta, jotka ovat Koraanin lukuja (Haeri, 2013, s. 7). Useat haastateltavat 

myös kertovat Jumalan ohjailevan heidän tekemistään ja auttavan valintojen äärellä: Jumalan 

mielessä pitäminen auttaa esimerkiksi toimimaan oikein oikean ja väärän välillä. Jumala 

nähdään jonain, johon voi turvautua ja joka antaa mielenrauhaa hankalissakin tilanteissa. Näin 

kertoo muun muassa Egzona:  

Jos mä koen itteni vähän heikkona tai etten mä koe et mä oon niinku vahvimmillani vaikka 

psyykkisesti, nii mä yleensä käännyn aina Jumalan puoleen tai jos mä koen, et jollain 

mun tutulla tai perheenjäsenellä on ongelmia terveyden kaa silloin Jumalan puoleen 

kääntyy tai rukoilee, et kaikki olis paremmin. Eli periaatteessa sen kuitenkin pitää 

mielessä. Kuitenki haluu, et Jumala on mua varten eikä mua vastaan, vaikken mä 

kuitenkaan harjota mun uskontoo. Mut mä en haluu uskoo, et vaik mä nyt meen tavallaa 

sääntöjä vastaan, et Jumala ois tavallaan mua vastaan. Kuitenki sellanen joka antaa 

anteeks, se on kuitenki tosi tärkee mulle. (Egzona)  

 

Egzonan vastaus osoittaa, että vaikka hän ei seuraa säntillisesti islamin sääntöjä ja käytänteitä, 

hänelle islam ja Jumala ovat kuitenkin tärkeä osa elämää. Tämä on esimerkki siitä, että 

yleisestikin ottaen islamin normatiivisten käytänteiden noudattamatta jättämisen perusteella ei 
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voida tehdä varmoja johtopäätöksiä siitä, kuinka uskonnolliseksi ihminen itsensä 

todellisuudessa mieltää (Le Gall, 2013, s. 145).  

Jumalan roolista keskusteltaessa kävi myös monesti ilmi, että Jumalan ansioksi saatetaan lukea 

myönteiset tapahtumat tai elämän positiiviset käänteet. Donikalle on tärkeää kiittää Jumalaa, 

kun jotain hyvää tapahtuu: 

Jos mä oon surullinen nii mä käännyn Jumalaa kohti, jos mä oon vihanen, sillon myös. 

Tai jos mä oon tosi ilonen tai jotain hyvää käy, jos mä saan jonkun tosi hyvän uutisen, 

nii mä aina kiitän ensin Jumalaa ennen ku mä teen mitään muuta tai juhlin asiaa tai 

mitään muuta, koska mä tiedän, et kaikki, mitä tapahtuu tässä elämässä, nii se tapahtuu 

Allahin kautta. (Donika) 

 

Näiden Jumalan mahdollistamien positiivisten käänteiden lisäksi Jumalan ajatteleminen voi 

myös tuoda rauhaa esimerkiksi haastavien tilanteiden keskellä. Se lievittää stressiä ja tuo 

toivoa.  Näin kertoo muun muassa Valon: 

[Jumalalla on] isoin mahdollinen rooli, mitä voi olla. Joka päivä ajatuksissa ja onhan se 

sellanen… sanotaan voimaannuttava tekijä, että stressi sun muu pysyy sitä kautta pois 

multa. (Valon) 

 

Tämä Jumalan kautta haasteiden edessä ammennettava voima ja selviytymiskeinot ovat 

Valonille niin tärkeitä, että hän kertoo niiden olevan asia, jonka hän olennaisimpien joukossa 

toivoo lapsiensa omaksuvan. Jumalan antama voima ja elämän työkalut osoittautuivatkin 

haastatteluissa yleisesti ottaen hyvin tärkeiksi. Tämä seikka osoittaa jälleen, että vaikka 

muotojäykkää islamia ei harjoittaisikaan, uskonto saattaa olla silti hyvinkin tärkeä elämän osa-

alue. 

Henkilökohtaisuus liittyy myös islamin omaksumiseen. Useimmille myös uskonnon 

omaksuminen (tai omaksumatta jättäminen) näyttää nimittäin olleen henkilökohtainen prosessi. 

Uskontoa ei ole haastateltaville pyritty pahemmin tuputtamaan esimerkiksi läheisten toimesta. 

Mitä koulun vaikutukseen tulee, monet ovat kouluvuosinaan oppineet joitain islamiin liittyviä 

asioita, mutta sen roolia islamin omaksumisessa ei pidetty erityisen merkittävänä. Koulun 

vaikutusta saatettiin kuvailla jopa negatiiviseksi: Endritin mukaan Suomessa uskonnon 

tunneilla ”tuntu olevan semmosia aika tarkkoja juttuja”, mikä ei ole hänen mielestään linjassa 

sen kanssa että ”Kosovossa ei haluta olla ihan niin uskonnollisia”. Sakaranahon (2008, s. 166, 

173–175) mukaan islamin opetus Suomessa niputtaakin muslimioppilaat yhdeksi ryhmäksi 

ohittaen heidän uskonnolliset eronsa. Opetuksessa ei huomioida erilaisia tulkintaperinteitä, joita 



   
 

19 
 

Suomenkin muslimien keskuudessa esiintyy. Kaikkien muslimitaustaisten oppilaiden 

automaattinen ohjaaminen ”yleisislamin” tunneille kielii Sakaranahon mukaan myös selkeästi 

uskonnollistamisesta. 

Tämän tutkimuksen haastateltavat kertovat myös, että uskonnonopetuksen koettiin olevan 

kaukana käytännön elämästä, jonka kannalta vanhemmilta omaksutut tavat ja tiedot olivat 

olennaisempia. Yhden haastateltavan mukaan puolestaan Kosovon päässä koulussa 

suhtauduttiin paheksuen perjantairukouksessa käymiseen koulupäivän aikana, minkä vuoksi 

kuva koulun roolista islamin omaksumisessa oli hänellä pikemminkin kielteinen kuin 

myönteinen.  

Perheympäristöllä ajatellaan yleisesti olevan ratkaiseva rooli uskonnon siirtymisessä 

sukupolvelta seuraavalle (Scourfield, Gilliat-Ray, Khan & Otri, 2014, s. 10). Myös tässä 

tutkimuksessa se on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi, vaikka väkinäistä uskontoon liittyvää 

ohjailua haastateltavien perheiden puolelta ei olekaan tullut. Puhuttaessa läheisten roolista 

islamiin tutustumisessa kävi ilmi, että monilla haastateltavista on saattanut olla sukulaisia, 

lähinnä omat vanhemmat, joilla on ollut vaikutusta uskontoon liittyvien asioiden 

ammentamisessa. Tosin Altinin perheessä ”islamista ei oikein puhuta” eikä hän ole perehtynyt 

aihealueeseen koulussakaan. Muiden haastateltujen kohdalla lähipiirillä on kuitenkin ollut 

Altinin esimerkkiä enemmän vaikutusta islamin omaksumisessa, ja osalla lähisukulainen onkin 

ollut mukana islamiin perehdyttämisessä. Silti kukin heistä on kokenut saaneensa rakentaa 

islamiin haluamanlaisensa suhtautumisen: 

Kaikki lähti enon kautta pienenä. Että aina Kosovossa se on ollu sellanen kesäleirin 

muotonen et kesäsin kun ei ollu mitään muuta tekemistä ku ulkona leikkiminen nii sit 

mentiin moskeijaan kavereiden kanssa et opittiin siinä uskonnosta ja sit eno ehdotti 

äidille et vie lapset sinne, no sit me mentiin sinne ja sit siellä oli samalla hauskaa, iso 

tila, paljon kavereita nii erittäin hyvä ympäristö oppimaan ja viettämään aikaan. Sitä 

kautta se sitten tuli. Mut sanotaan, et äiti tai isä tai mikään taho ei oo koskaan painostanu 

olemaan uskonnollisempi, että se on tullu omasta halusta tietää enemmän miten tämä, 

miksi näin, miten tämä asia toimii. (Valon) 

 

Valonilla eno on siis ollut tärkeässä asemassa islamin oppimisessa, mutta samalla Valon 

painotti, että hän on itse islamiin perehtymisensä ja siihen liittyvän kiinnostuksen takana. Kyse 

ei siis ole sukulaisten painostamisesta, ja tämä kumpuaa myös muiden haastateltavien 

kertomuksista. Läheisten vaikutuksen ohella islamin omaksumiseen näyttääkin vaikuttavan 

vahvasti oma uteliaisuus ja mielenkiinto. Juuri nämä ovat olleet keskiössä esimerkiksi Blerimin 
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islaminomaksumisprosessissa, mikä tulee ilmi kysyttäessä islamiin liittyvien asioiden 

opettaneista tahoista: 

Varmaan eniten ihan itse. Toki koulussakin oli uskonnon tunteja, mut mä en kokis, et ne 

ois ollu kovin mainittavia. Oma uteliaisuus ennen kaikkea. Sillon teini-iässä tuli käytyä 

aika paljonkin moskeijassa ja sitä kautta siellä… Mut ei sitäkään muutamaa vuotta 

kauempaa sit jatkunu. Et ihan itseopiskelu ollu se pääasiallinen lähde. (Blerim) 

 

Hieman samaan tapaan kuin Blerim myös Donika mainitsee, että hänelle oma uteliaisuus ja 

islamiin liittyvien asioiden selvittäminen on tärkeää. Aikuisiän saavuttamisen jälkeen asioista 

on halunnut ruveta itse ottaa selvää esimerkiksi googlettamalla. Vaikuttaa siis vahvasti siltä, 

että islamin käytänteisiin ja sääntöihin ei niin vain mukisematta mukauduta, vaan niiden 

taustalla olevat perustelut halutaan tietää. Muun muassa Kaltrina mainitsee, että hänestä 

esimerkiksi perustelut alkoholinkäytön kieltävälle säännölle ovat täysin loogiset: alkoholi 

vahingoittaa kehoa, ja siksi sitä ei islamin mukaan tule käyttää. Kenties perusteluiden 

tietäminen auttaakin sääntöjen seuraamisessa.  

Mitä tulee vielä koulun vaikutukseen, vain pari haastateltavista nostaa islamin omaksumisesta 

puhuttaessa esiin kouluopetuksen roolin. Kaltrina mainitsee olennaisimpana isän vaikutuksen 

islamin tuntemuksessa, mutta puhuu myös koulun vaikutuksesta: 

Ehkä isoin merkitys on ollu vanhemmilla just, mut kylhän meil on ollu ala-asteelta asti 

islamin uskonnon tunteja, et tosi paljon ollaan kyllä niidenkin kautta... Et ehkei iskä 

meille vaik sitä historiaa oo selittäny, mut just tällaset elämän opit, jotka on koko ajan 

meillä esillä. Ja et vaikkei sitä Koraania lukis, nii kylhän on ihmisten tiedossa aika moni 

juttu, esimerkiks alkoholi, sianliha ja tämmöset niinku, esimerkiks rikokset ja tämmöset. 

Ne on niinku niin ilmiselviä asioita, et vaikkei lukis sitä koraanii, nii se kulkee tavallaan 

ihmisten tiedossa. Kyl vanhemmilla on isoin painoarvo ollu tässä. (Kaltrina)  

 

Kaltrinan vastaus muiden muassa kuvaa islamin omaksumista käytännönläheisenä ikään kuin 

”perimätietona”, ei niinkään esimerkiksi Koraanin säntillisenä lukemisena. Se, että viralliset 

uskonnolliset tahot tai koulu eivät ole olennaisessa asemassa islamiin tutustumisessa, voi 

selittää, miksi normatiivinen islam on haastateltaville etäisempää. 

Se, että islamiin ei Suomen kosovonalbaanien keskuudessa näytetä perehtyvän merkittävästi 

minkään virallisen opetuksen kautta, eroaa olennaisesti monista muista muslimeista. 

Esimerkiksi Iso-Britannian Leicesterissä asuvien gujarati-musliminaisten keskuudessa on 

hyvin tavallista omata madrasa-taustaa (Bokhari, 2013, s. 56, 60–61, 64). Madrasat ovat 

islamilaisia kouluja, joissa opiskellaan muun muassa arabiaa ja Koraania (Bokhari, 2013, s. 56). 
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Tällaista vastaavanlaista tapaa ei tämän tutkimuksen haastatteluissa tullut esiin, lukuun 

ottamatta Valonin pikkupoikana käymiä islamiin perehdyttäviä kesäkerhoja. Islamin 

omaksuminen on haastattelujen valossa siis ennen kaikkea yksinomaan itsestä, vanhemmista ja 

lähisukulaisista kummunnutta eikä ulkopuoliselta taholta tullutta. Ehkä tämä voi myös osittain 

selittää, miksi esimerkiksi Koraanin tuntemus ei tunnu olevan haastatelluilla keskimäärin kovin 

kattavaa. 

 

2.2. Arkeen heijastuvat käytänteet ja periaatteet 

 

Haastateltavat harjoittavat islamiin liittyviä käytänteitä hyvin eri tavoin: osa ei ollenkaan, osa 

silloin tällöin ja osa useamman kerran päivässä. Kostovicovan ja Prestreshin (2003) arvion 

mukaan vain noin 5–10 prosenttia kosovonalbaanimuslimeista harjoittaa uskontoaan. Toisaalta 

nekin, jotka eivät aktiivisesti harjoita islamia, noudattavat kuitenkin uskonnon peruskäytänteitä 

myös diasporassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että he viettävät islamilaisia pääjuhlapyhiä 

ja välttelevät sianlihan syömistä, etenkin perhepiirissä. (Kostovicova & Prestreshi, 2003, s. 

1090.)  

Haastateltavien keskuudessa islamiin liittyvät arjen käytänteet koskevat ennen kaikkea 

rukoilua. Toiset kertoivat hoitavansa rukoilun suurpiirteisemmin tai olevansa kokonaan 

rukoilematta, kun taas Valon nosti ainoana esiin pyrkimyksensä suorittaa kaikki päivän viisi 

rukousta: 

… Sitten kaikki ne velvollisuudet kuten rukoukset, kaikki syömiset. Mitäköhän muuta… 

Mä aattelen, et se on iso osa mun elämää vaikka se ei näy samalla tavalla arjessa ku mitä 

esimerkiks Lähi-idän maissa, mikä on sit enemmän kulttuurinen juttu. Mutta mä pyrin 

rukoilemaan aina ajoissa, ja töissäki se onnistuu hyvin, töissä tiedetään. (Valon)  

 

Valonille rukoilu on niinkin tärkeä tapa, että töissäkin hän on järjestänyt asiat niin, että 

rukoileminen onnistuu. Egzona puolestaan ei rukoile säntillisesti ohjeiden mukaisesti, mutta 

lausuu rukouksia mielessään: 

En oikeestaa [rukoile]. Just sellasii, et ennen ku meen nukkuu sanon tämmösii 

islaminuskosii rukouksii, mut en periaattees näitä, mitä vaaditaan viis kertaa päivässä ja 

kumarrutaa tiettyyn suuntaan Mekkaan päin. Mä sängyssä sanon rukoukset nopeesti. 

(Egzona) 
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Rukoilemisesta puhuttaessa esiin nousevat suurat. Suurat ovat lukuja, joista Koraani koostuu 

(Haeri, 2013, s. 7). Egzona ja Kaltrina lausuvat niitä mielessään läpi nukkumaan mennessä 

ikään kuin iltarukouksina. Lisäksi Kaltrinalla on tapana käydä niitä läpi ennen tenttiä tai jonkun 

vaikean tilanteen tullen, koska sen jälkeen ”jotenki tuntuu et sielu rauhottuu”. Myös Donika 

osaa suuria ulkoa, mutta lisäksi hänellä on niitä puhelimessaan, josta hän lausuu niitä 

mielessään esimerkiksi lähtiessään lentomatkalle. Suurien läpikäyminen tuo vahvan 

turvallisuuden tunteen. Myös Nadia Jeldtoftin (2013, s. 90-92) tutkimien Aarhusin, Hampurin 

ja Bostonin muslimivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kohdalla suurien läpikäyminen on 

hyvin tavallista, ja tämä usein korvaa perinteisen rukoilurituaalin, mikä kertoo uskonnollisten 

käytäntöjen uudelleenrakentumisesta. Suurien lisäksi olennaisia ovat ayat, jotka ovat suurien 

jakeita (Haeri, 2013, s. 14; Jeldtoft, 2013, s. 90–91). Jeldtoftin mukaan suurien ja aya-säkeiden 

lausuminen mielessä saa useimmilla aikaan tyyneyden ja turvallisuuden tunteen sekä tarjoaa 

rauhoittavan tauon kiireisestä elämästä (2013, s. 90, 92). Toisessa samankaltaisessa 

tutkimuksessaan Jeldtoft (2011, s. 1142) nostaa esiin myös omin sanoin mielessä käytävän 

vuoropuhelun Jumalan kanssa ja meditoimisen, jonka lomassa lausutaan mielessä Koraanin 

jakeita, joita satutaan osaamaan. Näissä seikoissa on selkeästi samankaltaisuutta Egzonan, 

Kaltrinan ja Donikan kertomuksien kanssa. Heillä keskiössä on rukoilun soveltaminen itselle 

ja omaan elämään sopivaksi niin, että perinteinen rukoilurituaali jää taka-alalle. Tilalle tulee 

sen sijaan joustavampi tapa hoitaa rukoilu, johon kuuluu juuri omassa mielessä läpikäydyt 

suurat ja vuoropuhelu Jumalan kanssa.  

Rukoilusta puhuttaessa on otettava myös huomioon, että vaikka haastateltava ei rukoilisi 

säntillisesti sääntöjen mukaan ja säännöllisesti, se ei silti tarkoita, että hänen hartauden tai 

uskonnollisuuden tasosta voisi tehdä vedenpitäviä johtopäätöksiä. Kanadassa Quebecin 

musliminuorien rukoilua tutkineen Josiane Le Gallin (2013, s. 145) mukaan rennommin 

rukoiluun tai muihin islamin ohjeiden mukaisiin käytänteisiin suhtautuvat muslimit eivät pidä 

itseään välttämättä suinkaan vähemmän uskonnollisena. Le Gallin mukaan tosin nekin, jotka 

eivät rukoile säännöllisesti, pitävät sitä kuitenkin tärkeänä tapana. Tässä voi nähdä 

yhtymäkohtia moniin tämän tutkimuksen informantteihin. Esimerkiksi Kaltrina, joka ei rukoile 

säännöllisesti tai osaa juurikaan Koraania, mieltää itsensä silti vahvasti muslimiksi ja pitää 

itseään uskonnollisena henkilönä. Tämä jälleen osoittaa, että islamin normatiivisten 

käytänteiden noudattaminen tai noudattamattomuus ei välttämättä ole linjassa sen kanssa, miten 

ihminen itse näkee uskonnollisuutensa aste 
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Haastatteluissa huomionarvoista on myös se, että vaikka haastateltava ei rukoilisi 

normatiiviseen tyyliin, sitä kuitenkin arvostetaan. Parilla henkilöllä säntillinen rukoileminen on 

myös asia, jota he toivovat vielä joskus tekevänsä, vaikka eivät tässä elämänvaiheessa siinä 

pisteessä vielä olisikaan: 

Mä en ite rukoile tälleen ku sehän on viis kertaa päivässä nii mä en ite sitä oo vielä… En 

oo päässy viel siihen asti, ei mulla oo niinku mitään painavaa syytä siihen, mut se on 

vaan nyt jääny multa mut kyl mä niinku paastoon… (Kaltrina) 

 

Toisessa kohtaa Kaltrina vielä jatkaa aiheesta: 

 
Kyl mä niinku ramadan-kuukauden aikana oon yrittäny olla aktiivisempi rukouksissa, 

vaik et perjantaisin rukoillaan, mut mä en vieläkään päässy siihen, et rukoilisin viis 

kertaa päivässä. Ehkä jonain kauniina päivänä. (Kaltrina) 

 

Kaltrinan kertoma osoittaa, että rukoilemiskäytänteiden noudattaminen on ennemminkin 

henkilökohtainen tavoite, johon olisi hyvä pyrkiä. Tähän tavoitteeseen Kaltrinalla kuitenkin 

tuntuu olevan rento asenne, ja aikataulu rukoilemisen omaksumiseen näyttää olevan hyvin 

lavea: kun joskus elämäntilanne sen sallii ja kun saa aikaiseksi.  Rukoilemisen arvostaminen 

kuitenkin paistaa vastauksesta selvästi läpi, ja myös Säävälä (2008, s. 116–117) on havainnut 

tutkimuksessaan samaa: vaikka ei tulisi juuri rukoiltua, tapaa arvostetaan ja pidetään tärkeänä 

Suomen naispuolisten kosovonalbaanien keskuudessa, vaikka kyseessä olisi itseään 

maallistuneena pitävä henkilökin. 

Kuten esimerkiksi rukoilemiseen liittyvät vastaukset osoittavat, eletyn uskonnon näkökulmaa 

mukaillen haastateltavien uskonnon harjoittaminen ei siis noudata uskonnollisen instituution 

normatiivisia oppeja. Sen sijaan haastateltavat ovat mukauttaneet islamin käytänteitä omaan 

elämäänsä sopiviksi. Perjantairukoustakaan ei noudateta säntillisesti, mutta osa haastateltavista 

nostaa sen kuitenkin tärkeänä esiin. Esimerkiksi Blerimillä oli tapana ennen koronapandemiaa 

silloin tällöin suorittaa perjantairukous moskeijassa: 

Toki perjantaisin ennen koronaa nii jos oli perjantai vapaa niin kävin moskeijassa niinku 

perjantairukouksessa rukoilemassa. (Blerim) 

 

Myös Valon tähtää siihen, että hän pääsisi säännöllisesti muiden menojen puitteissa käymään 

perjantairukouksessa: 

Esimerkiksi perjantairukousten suhteen nii mä pyrin ajottamaan mun kalenteria niin, että 

mä pääsen ainaki kerran kuussa siihen perjantairukoukseen” (Valon)  
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Valonilla ja Blerimillä perjantairukoukseen liittyy siis monesti moskeijassa käynti. Kosovossa 

käydessä se on kuitenkin vaivattomampaa, yleisesti suotavampaa, ja siksi siellä ollessa heidän 

kohdallaan yleisempää. Samantapaisesti ajattelee myös Donika, joka on sitä mieltä, että 

Kosovossa islamin harjoittaminen on yleisen tunnelman vuoksi helpompaa kuin Suomessa, 

vaikka hän ei itse käykään rukoilemassa. Valon kertoo asiasta seuraavasti: 

Se on ihan se ilmapiiri suotavampi. Jotenki just ku miettii moskeijaa ja rukouskutsua, 

kirjaimellisesti rukouskutsu, nii sun on paljon helpompi lähteä siitä vaikka… Varsinki, 

kun sä oot lomilla tietenki, kun sä lähet Kosovoon, nii sit ku sä kuulet rukouskutsun, lähin 

moskeija, joka on siel nii sä meet sinne sisään. Suomessa on sit taas eri asia, sit sä mietit 

et ”nyt on duuni, kauan mul on taukoo, onko mul hetki aikaa, kauan mul menee kotiin…”, 

joutuu kikkailee aikataulun kanssa. (Valon) 

 

Käytänteet näyttäisivät siis muuttuvan kontekstissa. Suomessa ollessa rukoiluun liittyy Valonin 

mukaan enemmän haasteita, mikä vaikuttaisi olevan osittain kytköksissä siihen, että Suomessa 

hoidettavana on työt ja muut arjen pyörittämiseen liittyvät rutiinit. Nämä vaikeuttavat ajan 

löytämistä moskeijaan menoa varten. Toisaalta siihen näyttäisi selvästi vaikuttavan kuitenkin 

myös Suomen erilainen ilmapiiri, jossa islamiin liittyvien tapojen harjoittaminen ei ole 

väestössä tavanomaista, ja moskeijoiden vaikeampi saavutettavuus. Hankaluudet täyttää 

islamin velvoitteita ei-islamilaisessa kontekstissa ovat tavallisia myös muualla. Le Gallin 

tutkimus osoittaa, että myös Quebecin musliminuorilla on tässä haasteita, minkä vuoksi tapoja 

on jouduttu mukauttamaan. Le Gall nostaa esiin vaikeudet suorittaa rukousta viisi kertaa 

päivässä, sillä se on hankalaa maassa, jossa rukoilu ei ole sisällytettynä jokapäiväiseen 

elämänrytmiin. Muun muassa vaikeudet löytää peseytymis- ja rukoilupaikkaa nähdään esteenä. 

(2013, s. 147.) 

Valonia ja Blerimiä lukuun ottamatta muut tutkimuksen haastateltavat eivät käy moskeijassa 

koskaan tai lähes koskaan. Pikemminkin moskeijat tuntuvat olevan heille aika vieraita paikkoja, 

mikä on jälleen osoitus muodollisen islamin kaukaisuudesta haastateltaville. Valtaosa 

haastateltavista on käynyt muutaman kerran moskeijassa elämänsä aikana, osa ei koskaan. 

Egzona ja Kaltrina käyvät moskeijoissa lähinnä turisteina, jos sellainen tulee nähtävyytenä 

vastaan: 

Mä en rukoile nii en moskeijoitakaan käytä. Eri asia, jos me käydään jossain 

turistikohteessa et jos siel on joku moskeija, joku turistinähtävyys, nii kyl mä semmosissa, 

mut en mä muuten kun en mä rukoile nii en käy ollenkaan. (Kaltrina) 
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Kaltrinalle islaminusko on kuitenkin erittäin tärkeä elämän osa-alue, ja sen vuoksi on 

merkillepantavaa, että silti moskeijat ovat todella vieraita paikkoja hänelle. Sama koskee myös 

paria muuta haastateltavaa. Altin puolestaan ei ole koskaan käynyt moskeijassa, mutta olisi 

utelias näkemään, millaisia paikkoja ne ovat: 

En oo itseasiassa koskaan käyny vielä (moskeijassa). Pitäs kyllä käydä kattoo miltä 

näyttää sisältä. Ne on varmaan ihan kauniita rakennuksia. (Altin) 

 

Koraania haastateltavat eivät keskimäärin lue. Osalle se on hyvin vieras, etenkin Altinille, joka 

ei ole koskaan nähnyt Koraania. Blerim puolestaan on lukenut Koraanin useasti läpi, muttei 

osaa siitä osioita ulkoa toisin kuin Valon, joka muistaa ulkoa rukouksen aikana tarvittavia 

osioita. Osa on lukenut sitä satunnaisesti ja osaa ulkoa suuria, mutta Koraanin vaikealukuisuus 

on hankaloittanut lukemista. Silti useat haastateltavista kertovat toivovansa, että joskus 

tulevaisuudessa Koraania tulisi luettua enemmän. Näin kertoo esimerkiksi Egzona: 

Mä oon lukenu varmaan kymmenen sivuu siitä (Koraanista). Siinä on vähän vanhempaa 

kielenkäyttöö albaniaks, joka on vähän hankalampaa… Mut ois kyl mun halu lukee 

Koraani kerran läpi. (Egzona) 

 

Egzonan toiveissa siis on, että hän joskus lukisi Koraanin läpi. Samanlaisia toiveita on parilla 

muullakin haastateltavalla. Haasteena ja hidasteena nähdään kuitenkin juuri Koraanin hankala 

kieli sekä se, että sen syvempien merkitysten ymmärtämiseen tarvittaisiin useampi lukukerta. 

Kuten rukoilemiseen liittyvien tavoitteiden kohdalla oli havaittavissa, myös Koraanin lukua 

koskeviin tavoitteisiin ja haaveisiin vaikutettiin suhtautuvan rennosti jättäen ne hamaan 

tulevaisuuteen. 

Kuten rukoilusta keskusteleminen jo osoitti, arkeen heijastuvat periaatteet ovat osalla iso osa 

elämää ja toisilla vain pienessä roolissa, ennen kaikkea Altinilla. Hänellä esimerkiksi se, ettei 

hän syö sianlihaa, on lapsuudesta jäänyt tapa, jonka suhteen hän on nykyään hyvin joustava. 

Muut ovat sianlihan suhteen tiukempia eivätkä sitä syö. Se, että ei syö sianlihaa, nousee 

haastatteluista esiin kaikkein tärkeimpänä sääntönä, jota haastateltavat pitävät itsestään selvänä 

myös sellaisten kosovolaisten kohdalla, jotka eivät muutoin harjoita ollenkaan islamia. Myös 

Otterbeckin (2011, s. 1177-1178) malmöläisiä ja kööpenhaminalaisia ei-hartaita musliminuoria 

käsittelevässä tutkimuksessa käy ilmi, että sianlihan välttäminen on asia, josta pidetään tiukasti 

kiinni. Sen sijaan halal-ruoan suhteen joustetaan helpostikin esimerkiksi kaupungilla 

kavereiden kanssa aikaa vietettäessä. Tässä korostuu islamiin liittyvien rituaalien valikoiva 



   
 

26 
 

käyttö, jota näyttäisi esiintyvän myös tämän tutkimuksen haastateltavien keskuudessa: 

sianlihasta kieltäydytään ehdottomasti, mutta esimerkiksi rukoilemiseen suhtaudutaan rennosti, 

toki henkilöstä riippuen. 

Sianlihan syömättömyyden lisäksi myös se, ettei alkoholia tulisi käyttää, mainitaan kuuluvan 

tärkeimpiin arjessa näkyviin islamin pääohjenuoriin. Tämän kertoivat myös ne haastateltavat, 

jotka sen tiedostamisesta huolimatta käyttävät alkoholia. Osalla haastateltavista on alkoholiin 

huomattavasti vapaampi suhtautuminen kuin sianlihaan, vaikka Egzonan mukaan alkoholi on 

isompi paha kuin sianliha. Sianlihan ohella Valon ja Blerim eivät käytä alkoholia lainkaan. 

Muun muassa Endrit kuuluu puolestaan niihin, jotka eivät näe minkäänlaista ongelmaa 

alkoholin käytössä: 

Kyllä mä juon. Suurin osa siis juo ja onhan Kosovossa baarit aina täysiä ja yökerhotki 

aina täynnä että… (Endrit) 

 

Donikalla suhtautuminen alkoholiin on yleisesti ottaen kielteisempi, mutta samalla hän ei kiellä 

itseään maistamasta alkoholia joissain tilanteissa: 

Ehkä jos meen jonnekkin juhliin niin mä vaan kokeilen. Mä oon elämäni aikana tähän 

asti kaks kertaa kokeillu sitä. Vaan et mä kokeilen, etten missaa mitään elämässä. Mut 

en juo sitä säännöllisesti enkä oo koskaan juonu sitä ees lasillista. Et ei oo mun juttu, mä 

en tykkää siitä, mut mä en tykkää myöskään siitä ideasta, koska meiät on kasvatettu 

siihen. (Donika) 

 

Kaltrina, Blerim ja Valon ovat alkoholin käytössä tiukimpia. Esimerkiksi Valon ei missään 

tilanteessa käytä tippaakaan alkoholia: 

Sika ja alkoholi ja kaikki muu, mikä vahingoittaa, esimerkiks tupakat ja kaikki muut, ei 

oo koskaan tullu käytettyy. Mut se sika ja alkoholi, mikä on uskonnossa kielletty, haram, 

nii se on ehdottomasti ei. Ei missään muodossa, ei missään määrin. (Valon) 

 

Alkoholin liittyvien vastauksien perusteella haastateltavat jakautuvatkin ikään kuin kahteen 

koulukuntaan: niihin, jotka suhtautuvat siihen todella kielteisesti, sekä niihin, jotka eivät näe 

alkoholin juomisessa ongelmaa, samalla tiedostaen islamin suhtautumisen asiaan. 

Osa haastateltavista mainitsee islamiin liittyväksi periaatteekseen myös sen, että he eivät ota 

tatuointeja. Esimerkiksi Egzona kertoo, että hän pukeutuu täysin vapaasti, mutta tatuoinnit on 

kielletty, ja niillä voi olla negatiivinen vaikutus toisessa elämässä, minkä vuoksi hän haluaa 

pidättäytyä tatuointien ottamisesta. Myös Kaltrina ja Donika ovat samoilla linjoilla. Molempien 

mielestä tatuoinnit näyttävät hienoilta, ja molemmat pitävät niistä, mutta kumpikaan ei koskaan 
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harkitsisi niiden ottamista itselle, koska ne ovat tiukasti kiellettyjä. Vaikka viralliset islamilaiset 

tahot puhuvat tatuointikiellon puolesta, asia ei ole täysin yksioikoinen: sekä historiasta että 

nykyajasta tiedetään islamilaisia ryhmiä ja heimoja, joiden keskuudessa tatuoinnit ovat täysin 

hyväksytty sosiaalinen käytäntö. (Larsson, 2011, s. 251)  

Haastateltavien kertoman mukaan uskonto ei näy heidän ulkonäössään. Donika kuitenkin 

mainitsee, että vaikka hän pukeutuu täysin länsimaalaisesti ja esimerkiksi rannalla pukeutuu 

bikineihin, ei hän silti myöskään pukeutuisi kovin paljastavasti, esimerkiksi todella avaralla 

kaula-aukolla varustettuihin paitoihin. Valon puolestaan kertoo, että hänen ulkonäöstään ei 

millään tavalla pysty päättelemään hänen uskontoaan, ja siksi joillekin tulee suurena 

yllätyksenä, että hän on muslimi. 

Kukaan naispuolisista haastateltavista ei käytä huivia. Lisäksi sekä Kaltrina että Donika 

mainitsevat, että heidän näkemyksensä mukaan huivin käyttäminen ei ole mikään tae siitä, että 

muilta osin olisi hyvä ihminen tai loppujen lopuksi sen kunnollisempi muslimi kuin sellaiset 

muslimit, jotka eivät käytä huivia. Se, että haastateltavat eivät pidä huivia, on vahvasti 

kontrastissa esimerkiksi gujarati-naismuslimeihin Iso-Britannian Leicesterissä, jossa he ovat 

yleisesti ottaen erittäin näkyviä julkisilla paikoilla peittävien mustien kaapujen sekä pään ja 

kasvot peittävien huivien vuoksi. Gujarati-muslimeilla pukeutumiseen liittyy vahvasti monia 

identiteettiin linkittyviä merkityksiä. (Bokhari, 2013, s. 59–60.) Myös Suomessa on muslimeita, 

joiden keskuudessa huivin käyttö on yleisempää. Tämä koskee esimerkiksi somalinaisia. 

Tiilikaisen (2003, s. 140–141) mukaan Suomeen tulon jälkeen monilla somalinaisilla 

hunnuttautuminen on lisääntynyt, mikä on ollut seurausta muun muassa uskonnollisesta 

heräämisestä taikka tarpeesta säilyttää oma kulttuuri tai identiteetti uudessa ympäristössä.  

Malmön ja Kööpenhaminan arabitaustaisten ei-hartaiden musliminuorten kohdalla puolestaan 

on havaittu, että islamiin liittyviä vaatteita tai asusteita, kuten huivia tai miesten perinteistä 

islamilaista päähinettä, saatetaan käyttää ainoastaan tietyissä tilanteissa ja paikoissa, 

esimerkiksi sukulaisten luona vieraillessa. Tällöin rituaalinen käyttäytyminen määräytyy siis 

suhteessa sosiaaliseen ympäristöön sekä aikaan ja paikkaan. (Otterbeck, 2011, s. 1178–1179.) 

Tällaista vastaavaa ei kuitenkaan tämän tutkimuksen haastatteluissa tullut esiin. Ehkä tämän 

voi ajatella vahvistavan ajatusta siitä, että kosovonalbaanien keskuudessa islam on ollut 

”maallista” laajasti jo useiden sukupolvien ajan niin, että iäkkäämmillekään sukulaisille ei 

tarvitse ”esittää” sen uskonnollisempaa kuin mitä on.  
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Kuten edellä mainituista esimerkeistä huomaa, kosovonalbaanit eivät keskimäärin noudata 

säntillisesti uskonnollisia määräyksiä. Tämä näkyy siinä, että islamin sääntöihin suhtaudutaan 

haastateltujen keskuudessa vaihtelevalla vakavuudella ja hyvin yksilöllisellä tavalla. Islamin 

sääntöjä ja ohjenuoria sovelletaan vaihdellen omaan jokapäiväiseen elämään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

29 
 

3. Islamin yhteisöllinen ulottuvuus 

 

3.1. Yhteisöllisyys ja islamilaiset juhlapyhät 

Valtaosa haastateltavista on tekemisissä muiden Suomen kosovonalbaanien kanssa. Osalla 

tiiviimpi yhdessäolo on tosin vuosien saatossa jäänyt vähemmälle, ja tähän on vaikuttanut muun 

muassa se, onko lähistöllä asunut kosovolaistuttuja. Kaikilla ei ole Suomessa juurikaan 

sukulaisia tai kosovonalbaanituttuja, vaan aikaa on tullut vietettyä piireissä, joissa ei 

kosovonalbaaneja ole tullut vastaan. Kosovonalbaanikavereiden kanssa ajanvietto koostuu 

hyvin tavanomaisista asioista, kuten hengailusta sekä kahvilla käymisestä. Vuosien saatossa 

tällaiset tapaamiset ovat tosin korvautuneet osittain puhelinyhteyksillä, etenkin 

koronapandemian aikana. Suomessa olevien sukulaisten kanssa vietetystä ajasta kertoo näin 

muun muassa Blerim: 

En niin paljon (vietä aikaa Suomessa olevien sukulaisten kanssa) kun haluisin mutta kyllä 

sinänsä pyrin olee yhteyksissä vähintään joihinkin kuukausittain, joihinkin vähän 

harvemmin, mut kyllä varsinki vanhempien kautta kuulee kuulumisia ja on kyllä sillai 

kiinnostusta. Toki nyt sitten somen kautta on helppo nähä mitä kaikki tekee. Vaikkei se 

silleen oo interaktiivista, mutta se on vähän korvannu osansa. (Blerim) 

 

Kosovossa oleviin sukulaisiin kaikilla haastateltavilla on läheiset välit, ja Kosovoon pyritään 

matkustamaan säännöllisesti. Sama tapa on voimissaan myös muiden Suomessa asuvien 

maahanmuuttajataustaisten muslimien kohdalla, esimerkiksi toiseen Balkanin muslimiryhmään 

kuuluvien keskuudessa, eli Bosnian muslimeilla. Useat Suomen bosnialaiset vierailevat Bosnia-

Hertsegovinassa säännöllisesti, pohtivat paluumuuton mahdollisuutta, lähettävät rahaa siellä 

asuville sukulaisille ja omistavat talon lähtömaassa. (Huttunen, 2008, s. 197.) Myös monen 

tämän tutkimuksen osallistujan perheellä on Kosovossa talo, jossa vietetään etenkin kesäisin 

aikaa, kun lomat mahdollistavat Kosovossa käymisen. Tällöin myös kosovolaisten sukulaisten 

kanssa vietetään aikaa tiiviisti. Suomessa ollessa heihin pidetään yhteyttä puhelimitse soitellen 

tai viestitellen. Tämä pätee muun muassa Egzonaan: 

Joo pidän (yhteyttä Kosovon sukulaisiin), etenkin mun serkkuihin, jotka on mun ikäsii. 

Heihin oikeestaan enemmän ja sit enoihin sillon tällön, yleensä synttäreinä tai jos heidän 

lapsillaan on synttärit nii sellanen onnittelu. En niin usein enoihin ja täteihin, mut heidän 

lapsiin melkein päivittäin. (Egzona) 
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Egzonan kohdalla välejä Kosovon sukulaisiin luonnehtii tiivis päivittäinen yhteydenpito. Tämä 

kertoo vahvoista siteistä toiseen kotimaahan. Toisaalta yhteydenpitoa voi myös olla vain 

harvakseltaan, mutta läheiset välit Kosovon sukulaisiin säilyvät silti: 

Mä oon yrittäny (pitää yhteyttä), mut oon huomannu, ettei se oikeen luonnistu niinku 

tekstin kautta ja niil on oma elämä täällä (Kosovossa) ja silleen. Se on yleensä sellasta, 

et mä tuun tänne ja jatketaan siitä mistä jäätiin ja ollaan taas tosi läheisiä ja kysellään 

ja sitten täällä ollaan tosi tiiviisti yhteydessä. Joka päivä on joku, joka soittaa et ”hei 

läheksä kahville?”. Täällä on perhearvot niinku tosi korkeella ja se on sen takia, että on 

vaan niinku tyyliin sukulainen nii se on jo itsessään niinku tosi tärkee ja ollaan läheisiä 

ja välitetään toisistamme, se on niinku oletusarvona. (Altin) 

 

Altinin mukaan sukulaisuussuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä kosovonalbaanien keskuudessa, 

ja tämä tuntuu olevan tyypillistä myös muiden haastateltavien vastauksien perusteella. 

Vastausten pohjalta voi myös kuitenkin sanoa, että Suomen kosovonalbaanien yhdessäolossa 

ei pääasiallisesti ole läsnä uskonto. Oma lukunsa on kuitenkin juhlapyhien vietto, johon 

palataan tuonnempana. Säävälän (2008, s. 111) mukaan myöskään Suomen kosovonalbaanien 

yhdistyselämässä uskonnolla ei ole suurta roolia.  

Blerim kuitenkin mainitsi käyvänsä Kosovossa kotikylänsä moskeijassa, jossa samalla tapaa 

paljon tuttuja, minkä vuoksi siinä korostuu yhteisöllinen aspekti. Valon taas sanoi välillä 

käyvänsä tuttujen ja sukulaisten kanssa uskontoon liittyviä keskusteluja, mutta vain tiettyjen 

henkilöiden kanssa, kuten enon. Tietyn lähipiirin kesken hänen tulee myös käytettyä 

islamilaisia arabiankielisiä lausahduksia puheen seassa kuten alhamdulillah (kiitos ja ylistys 

Jumalalle) tai inshallah (jos Juamala suo). Myös Donikalla on samanlainen tapa. Esimerkiksi 

kotoa lähdettäessä sanotaan bismillah, jolla toivotetaan Jumalan suojelusta.  

Islam nousee esiin yhteisön yhdessäolossa siis lähinnä juhlapyhistä puhuttaessa. Kaikki 

haastateltavat viettävät tai ovat lapsuudessa ja nuoruudessa viettäneet islamilaisia juhlapyhiä, 

vaikkakin kaikille niillä ei ole kovin suurta uskonnollista merkitystä yhdessäolon ohella. 

Islamilaiset juhlapyhät, etupäässä ramadanin päättymisen kunniaksi juhlittava eid, ovat 

tapahtumia, jotka tuovat Suomen kosovonalbaaneja yhteen vähintään pienimuotoisesti 

lähisuvun kesken.  

Hieman samaan tapaan Jonas Otterbeckin Malmön ja Kööpenhaminan arabitaustaisia, 

tapauskovaisia musliminuoria käsittelevässä tutkimuksessa nousee esiin, että ramadanilla on 

yhteisöllinen merkitys myös heidän keskuudessaan. Tutkimuksen uskontoa aktiivisemmin 

harjoittavilla nuorilla on tapana esimerkiksi katsoa islamilaisia televisiolähetyksiä ramadanin 
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aikaan, mikä Otterbeckin mukaan kielii kuulumisen ja solidaarisuuden tunteen korostamisesta. 

Hänen mukaansa rituaaleihin osallistuminen painottaa yhteisöön kuulumisen tunteen 

merkitystä. (Otterbeck, 2011, s. 1174.) Myös Jeldtoftin (2011, s. 1147) mukaan 

Kööpenhaminan, Aarhusin ja Hampurin tapamuslimeilla islamilaisten juhlapyhien vietossa on 

ennen kaikkea kyse kulttuurisesta, etnisestä ja kansallisesta kuulumisen tunteesta. Heidän 

keskuudessaan juhlapyhät vietetään kulttuuriseuroissa tai tämän tutkimuksen haastateltavien 

tavoin yksityiskodeissa perheen ja ystävien kanssa. Uskonnolliset juhlat liitetään perhe- tai 

ryhmäidentiteettiin sekä muslimeina ja esimerkiksi afgaaneina. Mielestäni tämä on pääosin 

linjassa tästä tutkimuksesta nousevien tulkintojen kanssa, sillä monet haastateltavat korostavat 

juhlapyhissä ajanviettoa perheen kanssa ja yhteen kokoontumisen tärkeyttä. Myös itsensä 

ateistiksi mieltävä Altin on ollut mukana juhlapyhien vietossa vain muiden seurana, mikä 

kenties kertoo kuulumisen tunteen voimakkuudesta ja sen vahvistamisen tarpeesta. 

Haasteltavista ainoastaan yhdellä on tapana paastota ramadanin aikana, mutta kaikille sen 

jälkeen juhlittava eid on tärkeä tai ainakin sellainen, jota perheen mukana on ollut tapana juhlia 

tavan vuoksi. Blerimille juhlapyhissä uskonnollinen puoli on tärkeä, mutta myös yhteisöllisyys 

on niissä hänellä merkittävässä asemassa: 

Käytännön kannalta ehkä enemmän niissä on tämmönen yhteisöllinen kun sit niinku 

henkinen puoli. Et siis toki on se niinku uskonnollinenki puoli tärkee mut kyllä niissä 

korostuu se yhteisöllisyys. Kaikki juhlii nii on kyllä mukava olla mukana siinä.(Blerim) 

 

Blerimillä juhlapyhlissä korostuu siis kaksi puolta. Altin puolestaan ei juhli islamilaisia 

juhlapyhiä, mutta joskus hän on viettänyt eid-juhlaa vanhempiensa seurassa ollessa. 

Tällöinkään juhlalla ei tosin ole hänelle mitään uskonnollista merkitystä, vaan kuten aiemmin 

mainittiin, siinä on keskiössä yhdessäolo: 

En vietä (islamilaisia juhlapyhiä). Mun vanhemmat joskus vietti sitä bajrami1, mikä on 

se paastokuukauden jälkeinen juhla. Se on vähän hassu siinä mielessä, koska me ei 

paastota yhtään, se on vaan että ”noniin nyt loppu se paasto ja nyt syödään vielä 

enemmän kun yleensä”. Se on enemmän sitä, että kutsutaan vieraat, läheiset ihmiset kotia 

ja sit mennään niiden luo. (Altin) 

 

Altinin kertomat asiat tukevat näkemystä, jonka mukaan kosovonalbaaneissa on paljon 

”tapamuslimeja”, jotka näkevät uskonnon ja siihen kuuluvat symbolit sekä tavat osana 

kulttuuriperintöään (Säävälä, 2007, s. 71; Duijzings, 2000, s. 30). Valonilla puolestaan on hyvin 

                                                           
1 Bajram on muun muassa bosnianmuslimien käyttämä nimitys eid-juhlasta (Halilovich, 2013, s. xiii).  
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erilainen suhde juhlapyhiin. Ne ovat hänelle tärkeitä tapahtumia, joiden vuoksi töistäkin 

saatetaan ottaa vapaata: 

No varsinkin paaston jälkeinen eid nii sillä on syvempi merkitys totta kai, et on pystynyt 

paastoamaan ja suoriutunu siitä velvotteesta nii se on vähän niinku pakollinen juhla, että 

tää on ansaittu. Ja sitten tietenki ne muutkin juhlat nii niillä on aina uskonnollinen 

merkitys minkä takia ylipäätänsä vietetään niitä. Vaikka se onkin sellanen hyvin pieni 

tapa viettää tai ihan vaan sellanen ”hei hyvää iidiä” tai jotain sellasta mutta kunhan se 

jotenki muistuu se päivä. (Valon) 

 

Vaikka juhlapyhien vietto on haastateltaville keskimäärin tärkeää, valtaosalla niihin ei juuri 

sisälly islamin normatiivisten sääntöjen mukaiset rituaalit. Myös Otterbeckin tutkimuksen 

malmöläisen ja kööpenhaminalaisen kohderyhmän osalta asia on samalla lailla: vieraita 

kutsutaan kylään, rupatellaan yömyöhälle asti, valmistetaan runsas juhla-ateria ja annetaan 

lahjoja, kuten rahaa. Teini-ikäiset tapaavat toisiaan, kun perheen kesken on ensiksi vietetty 

aikaa. Kyseessä on eid-perinteiden luomista ilman uskonnon asiantuntijoita. (Otterbeck, 2011, 

s. 1176.)  

Tämän tutkimuksen usealla henkilöllä eidissä on kyse perinteestä, jonka aikana käydään 

lyhyillä vierailuilla kosovolaissukulaisilla ja -ystävillä. Tämän lisäksi huolellisesti valmistettu 

runsas juhla-ateria on monilla tärkeä. Useimmille uskonnolliset rituaalit jäävät siis sen sijaan 

vähemmälle huomiolle, mutta tähän vaikuttaa Blerimin mukaan esimerkiksi se, ollaanko juhlaa 

vietettäessä Suomessa vai Kosovosssa. 

Yleensä ollaan syöty joku hyvä ateria ja eipä siinä sinänsä oikeen mitään muita rituaaleja 

oo. Voi olla et se juhla on myös erinäkönen, erilainen, jos ois Kosovossa ja sitten vois 

vaikka ostaa jonku lampaan uhrattavaks niinku kuuluu, mut ei toki sitä sit Suomessa. 

Lähinnä se on se ateria perheen kanssa ja sit näitä vierailuja. (Blerim) 

 

Tähän voisi ajatella vaikuttavan myös sen, että länsimaissa islamilaisia juhlapyhiä ei tunnisteta 

yleisinä vapaapäivinä, ja siksi niitä vietetään hyvin yksityisesti (Daskalovski, 2017, s. 338, 

340). Tämän taas voi ajatella johtavan siihen, että Kosovossa juhlapyhien vietto voi olla hyvin 

erilaista, sellaista niin kuin sen kuuluukin olla. Myös Otterbeck mainitsee malmöläisiä ja 

kööpenhaminalaisia muslimitaustaisia nuoria käsittelevässä tutkimuksessaan, että ideaaliversio 

eidistä muodostetaan omassa mielessä narratiivien kautta, joita kukin kuulee maasta, jossa omat 

juuret sijaitsevat (2011, s. 1176). 

Juhlapyhistä puhuttaessa huomionarvoisia ovat myös joidenkin haastateltavien kertomukset 

siitä, että yhteen kokoonnutaan myös muiden kuin islamilaista alkuperää olevien juhlien vuoksi. 
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Useimmat mainitsivat, että he viettävät tai ovat joskus viettäneet uudenvuoden tienoilla joulua 

muistuttavaa perhejuhlaa, joka näyttäisi olevan Suomen kosovonalbaanien keskuudessa yleinen 

tapa: 

Meillä on joulukuusi, mut meil se joulunaika on aika semmosta vapaata, et käydään 

toistemme luona ja muuta, niinku kyläillään, koska kaikilla on vapaata ja kaikki on 

yleensä kiinni, mut sit uus vuos on se, mitä me vietetään ns. ihan juhlana, et sillon 

kokoontuu kosovolaiset ja sillon juhlitaan ja aikuiset juo ja niin poispäin. (Endrit) 

 

Endritin kertoman tavoin myös Altinin perheessä on ollut monesti joulukuusi. Myös joulupukki 

ja lahjat ovat lapsuudessa olleet mukana: 

Meillä on sellanen kiva lämmin perhejuhla uutenavuotena tai uudenvuodenaattona. Mä 

muistan vielä, et pienenä nii oli joulukuusi ja sitte oli myös puhe joulupukista, ihan täysin 

kopioitu. Uudenvuodenaattona ihan lahjoja annettiin ja onhan se kiva lämmin 

perhejuhla. (Altin) 

 

Osa haastateltavista on tutustunut jouluun myös kristittyjen joulunvieton kautta. Altin on 

viettänyt joulua tyttöystävänsä mukana, kun hän on ollut tämän perheen kanssa viettämässä 

joulua. Blerim on myös viettänyt joulua avovaimonsa perheen kanssa vaikkei joulun 

uskonnollisia aspekteja koekaan omakseen. Nämä kertomukset joulunvietosta voi nähdä olevan 

selkeästi yhteydessä eletyn uskonnon näkökulman tavoitteeseen karistaa vallitsevia 

näkemyksiä siitä, että ihmisen valitsema ja harjoittama uskonto olisi täysin muut uskonnot 

poissulkeva ja koko uskonelämän yksiselitteisesti määrittämä. Kertomukset heijastavatkin 

eletyn uskonnon näkökulman korostamaa uskonnon monimuotoisuutta, joka tämän 

tutkimuksen kontekstissa tarkoittaa islamin ohella harjoitettavia kristillistä alkuperää olevia 

tapoja, tässä tapauksessa joulun kaltaisen juhlan viettoa (McGuire, 2008, s. 11.). Suomen 

kosovonalbaanien kohdalla tähän on todennäköisesti vaikuttanut ennen kaikkea asuminen 

Suomessa, jossa valtakulttuuri ei edusta islamia.  

Muiden kuin islamilaisten juhlapyhien viettäminen ei kuitenkaan ole suinkaan kaikkien 

haastateltavien omaksumaa, vaan selkeitä eroja haastateltavien välillä löytyy myös tämän asian 

kohdalla. Osalle joulun viettäminen on nimittäin vieraampaa, ja siihen voidaan suhtautua 

varauksellisesti tai jopa kielteisesti. Valon kertoo, että hänen perheessään ei vietetä joulua, 

koska heillä ei ole tapana juhlia muiden uskontojen juhlia. Heillä juhlapyhien vietto rajoittuu 

islamilaisiin juhliin. Egzona puolestaan mainitsee, että hän ei ole koskaan viettänyt joulua, 
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koska hänen äitinsä, jota Egzona kuvailee hartaaksi muslimiksi, ei tahdo heidän kotiinsa mitään 

jouluun viittaavaa, kuten joulukuusta:  

Äiti ei oo koskaan halunnu meille joulukuusta. Isää ei haittais yhtään, isä ei oo niin 

uskonnollinen kuitenkaa. Uskoo Jumalaan toki, mut ei harjota uskontoo ja äiti on se, joka 

harjottaa uskontoo ja rukoilee viis kertaa päivässä. Äiti ei oo halunnu ikinä mitään 

joulukuusta kotiin. Ei oo ikinä tullu mitään lahjoja ees lasten takii. (Egzona) 

 

Kosovonalbaanien joulunvietto saattaa herättää peräti negatiivisiakin ajatuksia. Kaltrinan 

mukaan joulua ei islamin oppien mukaan tulisi juhlistaa, eikä hän siksi ole viettänyt sitä 

koskaan millään tavalla. Tähän sisältyy muun muassa joulukuusen ottaminen kotiin. Hänelle se 

on ”tosi iso haram ja synti”, koska silloin ”uskoo johonkin muuhun”. Lisäksi Kaltrina 

huomauttaa, että kristillisten juhlien ottaminen tapoihin on kyseenalaista myös siksi, että 

kristitytkään eivät vietä muslimien juhlia. Kristillisten juhlapyhien ja islamin välillä on osan 

mielestä isompaa tai pienempää ristiriitaa, kun taas toiset näkevät, että niitä voi kumpiakin 

viettää ongelmitta. Tässä nousee jälleen siis esiin hyvin yksilöllinen ja vaihteleva 

suhtautuminen uskontoon ja siihen liittyviin sääntöihin. 

Juhlapyhistä keskusteltaessa lähes kaikki haastateltavat mainitsevat, että nykyään islamilaisten 

juhlapyhien viettäminen on jäänyt yhteisöllisessä mielessä aiempaa marginaalisemmaksi. 

Syynä ovat jokaisen omat kiireiset elämäntilanteet, jotka hankaloittavat ajan löytämistä 

yhdessäololle: 

Suomessa sitä (juhlapyhien viettoa) ei yleensä huomaa niin paljoo, koska ennen oli 

tapana mennä enemmän kyläilee toisten luo, mut kaikille on omat työpaikat ja harva 

kuitenkaa jää juhlapyhinä niinku kotiin, et menee töihin. (Egzona) 

 

Altinilla taustalla on myös uskonnollisten juhlapyhien muutenkin vähäisempi painoarvo 

elämässä: 

Nyt mä ite oon vähän irtaantunut siitä (juhlapyhien vietosta), koska ennen lapsena se oli 

ihan mukava lähteä siihen mukaan, koska perhetuttavissa oli lapset siinä mukana ja 

lapsena sitä nyt leikki niiden kanssa, mutta nyt on enemmän omia menoja ja ei oo niin 

lähellä sydäntä se juhla. (Altin) 

 

Yhteisöllisyydestä puhuttaessa keskusteluun nousee myös islamilaisiin seurakuntiin tai 

yhdistyksiin kuuluminen. Haastateltavista vain yksi, Valon, kuuluu Suomessa islamilaiseen 

seurakuntaan. Kosovon päässä kukaan ei kuulu seurakuntaan. Moni ei kuitenkaan osannut 
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varmuudella sanoa, kuuluvatko he Suomessa tai Kosovossa johonkin seurakuntaan. 

Valonillakin, joka kuuluu seurakuntaan, oli taustalla vahvasti hyväntekeväisyystoiminnassa 

mukanaolo eikä ilmeisesti niinkään esimerkiksi aktiivinen uskonnollinen toiminta. 

Seurakuntiin kuulumisen vähyyttä on havaittu diasporassa elävien kosovonalbaanien kohdalla 

myös Iso-Britanniassa: Kostovicovan ja Prestreshin mukaan (2003, s. 1091) vain 

vähemmistöllä Iso-Britannian albaaneista oli minkäänlaisia yhteyksiä paikalliseen albaanien 

islamilaiseen yhdistykseen. Seurakuntaan kuuluminen on siis hyvin erilaista kuin vaikkapa 

Suomen evankelisluterilaisuudessa, jossa valtaosa kuuluu seurakuntaan kasteen myötä, vaikka 

kristinuskoa ei aktiivisesti harjoitettaisikaan. 

 

3.2. Albanialaisuus ja islam 

 

Islamin yhteisöllinen ulottuvuus nousee esiin myös puhuttaessa Kosovossa vallitsevasta 

islamista, yhden haastateltavan sanoin, ”perinteisestä kosovolaisesta islamista”. Haastatteluista 

piirtyy käsitys kosovonalbaanien islamista jonain hyvin erityisenä ja vaalittavana, joka leimaa 

kosovonalbaaneja. Suomen Bosnian muslimeita tutkineen Laura Huttusen mukaan samaa on 

havaittu Bosnian muslimien keskuudessa, niin Bosnia-Hertsegovinassa kuin diasporassakin. 

Heillä on tapana tehdä eroa heidän ”eurooppalaisen” islamin version ja tuntemattomamman ei-

eurooppalaisen islamin välille. Huttusen mukaan bosnialaismuslimien keskuudessa tätä kuvaa 

”Euro-muslimeista” tuotetaan mielikuvalla ”vapautetusta” länsimaisista pukeutumissäännöistä 

kiinnipitävästä naisesta (Huttunen, 2008, s. 203). Tämä ajattelutapa on erittäin samankaltainen 

tämän tutkimuksen Suomen kosovonalbaanien keskivertotavalle tuoda esiin islamiaan: se on 

liberaalia, rennompaa ja sitä kautta muista muslimeista merkittävästi poikkeavaa. Tämä 

miellyttää muun muassa Altinia, joka niin ikään nostaa esiin eurooppalaisuuden:  

Pidän siitä, että se (islam) on ihan maltillista, vaikka oon kuullu myös joistain 

poikkeuksista, missä jotkut ovat omaksuneet vähän radikaalisempia suuntauksia 

islamista, mutta en haluis, että kävis silleen, että uskonto ottais suurempaa roolia täällä 

Kosovossa, vaan että pysyy tällasena sekulaarisena ja kyllä täällä niinku ihmisillä on 

niinku fiilis, että ne haluavat niin sanotusti eurooppalaistua. (Altin) 

 

Myös Blerim näkee asian samalla tavalla, vaikka hänen elämässään islamilla onkin 

merkittävästi suurempi rooli kuin Altinilla: 

Aika maallistunutta (Kosovossa) on ja seki osuus, mikä ei oo maallistunutta, nii on 

pääosin aika maltillista islamia, se on niinku se perinteinen kosovolainen islam. Tokihan 
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sitte aika paljon eri Lähi-idän maista tulee ihan tarkoituksellista vaikuttamista ja itse en 

tykkää siitä ajatuksesta ollenkaan, koska niinku koen, että oma islam on nimenomaan se, 

mitä Kosovossakin on eli semmosta maltillista ja suht liberaalia. Et en kyl haluis missään 

nimessä semmosta fundamentaalisempaa ajattelua. (Blerim) 

 

Blerimin vastauksessa korostuu Kosovossa vallitseva omaleimainen islam, jonka hän näkee 

maltillisena. Myös sen asema yhteiskunnassa on hänen mielestään niin ikään maltillista, mikä 

on hänestä hyvä asia. Samankaltaista, uniikkia kosovolaista islamia korostavaa, 

suhtautumistapaa on havaittu Iso-Britanniassa diasporassa elävillä kosovonalbaaneilla. Siellä 

kosovonalbaanit ovat olleet vastahakoisia mukautumaan jo aiemmin maassa olleeseen 

muslimiyhteisöön. Sen sijaan he ovat pyrkineet vahvistamaan institutionaalisesti heidän 

itsenäisyyttä maailmanlaajuisesta islamistisesta yhteisöstä (ummah) ja perustaneet 

kosovolaisten islamilaisen keskuksen (The Kosova Islamic Centre in Britain, KICB). 

(Kostovicova & Prestreshi, 2003, s. 1091.) Tämän tutkimuksen haastatteluista nousee esiin, että 

myös Suomessa monet kosovonalbaaneista haluavat tehdä pesäeroa muihin muslimeihin ja 

ennen kaikkea fundamentalistisempaan islamiin sekä ulkopuolelta tulevaan vaikuttamiseen. 

Näitä seikkoja painottaa esimerkiksi Egzona: 

Mä sanoisin, et meil on aika vapaata kuitenkin. Mä sanoisin muutenki kosovolaisten 

keskuudessa tosi moni ei hyväksy hijabia tai niqabia. Ne sanoo, et se ei kuulu meiän 

kulttuuriin vaan se on arabialainen vaatetustyyli. Vaikka sillä ei periaatteessa oo 

tekemistä kulttuurin kaa vaan uskonnon kaa, mut moni ei hyväksy sitä. Mun enon tyttö 

on pitkään halunnu laittaa huivin päälle, mut eno ei tykänny siitä kovinkaan paljoo. Toki 

se on hänen vapaus, mut kosovolaisten keskuudessa se ei vaan oo niin suosittu 

kuitenkaan, aika harvinaisuus. (Egzona) 

 

Egzonan vastauksen perusteella perinteiset islamiin liittyvät symbolit ovat herkkiä aiheita 

kosovonalbaanien keskuudessa. Niiden käyttäminen mielletään vieraana ja jonain, mikä ei 

istu kosovolaiseen islamiin. 

Säävälän (2008, s. 112) mukaan monilla Suomen kosovonalbaaneilla on monesti tapana 

vähätellä uskonnon merkitystä, mikä liittyy muun muassa etnisyyttä painottavaan 

identiteettipolitiikkaan. Vähättelevä, tai jopa kritisoiva, sävy näkyy esimerkiksi Endritin 

vastauksista, jotka koskevat Kosovossa vallitsevaa islamia ja ulkoapäin tulevaa uskonnollista 

vaikuttamista: 

Meil on esimerkiks Kosovossa ja etenki Suomessa, jos vaik nähää jossain vaikka 

kauppakeskuksessa joku kosovolainen, jolla on esimerkiks burkha tai tämmönen miehillä 

se valkonen kaapu, nii häntä enemmänkin kummaksutaan. Et me ollaan enemmänki sitä 
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mieltä et ei se oikee edusta meitä eurooppalaisina vaan vie kivikaudelle. Ongelmanahan 

on nyt ollu viimevuosina et etenki Turkki rakennuttaa Kosovoon moskeijoita ja yrittää 

palauttaa kosovolaisia niinku… Mut kyl ollaan sitä mieltä et mennään eteenpäin. 

(Endrit) 

 

Myös Endritin vastauksessa näkyy selkeästi halu korostaa eroa Kosovon islamin sekä 

vanhoillisemman Lähi-idässä vallitsevan islamin välillä Kosovonalbaanit eivät kuitenkaan ole 

suinkaan ainoita, joista monet pyrkivät tekemään tällaista pesäeroa. Ulkopuolelta tuleva 

vaikuttaminen on tuttua myös toisessa Balkanin islaminuskoisessa väestöryhmässä. Huttusen 

mukaan Bosnia-Hertsegovinassa on havaittu yleistyvää huntuamistyyliä, joka on rantautunut 

maahan ulkopuolelta ja joka eroaa selkeästi perinteisestä bosnialaisesta muslimien hunnusta. 

Taustalla on Kosovon tapauksen tapaan konservatiivisemmat muslimimaat, jotka aloittivat 

Bosnia-Hertsegovinassa rahoittaa kouluja ja orpokoteja Bosnian sodan aikana. (Huttunen, 

2008, s. 201.)  

Lisäksi Egzonan kertomus siitä, kuinka hänen enonsa oli tuohtunut lapsensa, eli Egzonan 

serkun, ajatuksesta käyttää huivia, kuvaa sitä, kuinka vahvoja reaktioita normatiiviseen islamiin 

liittyvät uskonnolliset symbolit saattavat aiheuttaa. Tämä ei vaikuttaisi olevan tavatonta 

muillakaan Euroopan maahanmuuttajataustaisilla muslimiryhmillä. Otterbeck (2011, s. 1181) 

puhuu tutkimuksessaan iranilaistanskalaisesta musliminaisesta, joka ystävänsä innoittamana oli 

kiinnostunut huivin käytöstä, mutta jonka isä suivaantui ajatuksesta ja kielsi huivin käytön. 

Tapaus kuvastaa osuvasti sitä, kuinka vaatetuksesta tulee hyvin kiistelty ja tunteita herättävä. 

Tämä koskee myös juuri esiin nostamaani Egzonan tarinaa ja Endritin vastauksen sitaattia, jossa 

hän kritisoi burkhan ja miesten valkoisen kaavun käyttöä viitaten siihen kummeksuttavana ja 

kivikautisena. 

”Vieraan” islamin suhteenkaan haastateltavat eivät ole kuitenkaan täysin yksimielisiä. Donika 

ja ennen kaikkea Kaltrina kertoivat, että heidän mielestään kosovonalbaanien elämässä 

islamilla pitäisi olla isompi rooli. Donika viittaa tällä lähinnä rukoiluun, jonka olisi hänen 

mielestään hyvä olla laajemmin jokapäiväinen rutiini kosovonalbaanien keskuudessa ihan jo 

rauhoittumisen kannalta. Kaltrina sen sijaan mainitsi toivovansa, että Kosovossa islam 

otettaisiin enemmän huomioon ja nosti esille kritisoivaan sävyyn esimerkiksi hiljattain 

valmistuneen näyttävän katolilaisen kirkon pääkaupunki Pristinan keskustassa tai hiljaisempien 

rukouskutsujen kannattajat. Hän ilmaisikin Kosovoon liittyvän huolensa siitä, että ”miten 

paljon on muuttunu esimerkiks elämä Kosovossaki ku siihen on yritetty ottaa eurooppalaisuutta 

niin totta kai siinä pikkuhiljaa sitte hävii se uskontoki, uskonnon merkitys”. Kaltrina kritisoi 
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myös kosovonalbaaneja Suomen päässä siitä, että Suomessa asumisen myötä on alettu omaksua 

liiallisesti ”eurooppalaisuutta”, ja sitä myötä uskonto sekä ”oma kulttuuri” on jätetty enemmän 

taka-alalle: 

Tolleen ku miettii  nii en ymmärrä, miks ihmiset tekee noin sen takii vaa, et kuuluu johonki 

ryhmään. Et ehkä enemmän sellanen et ”joo mä teen, koska mä asun Suomessa” mut ei 

se tarkota et… Kylhän Suomi on tosi vapaa maa, et kyl se niinku antaa harjottaa minkä 

uskonnon tahansa tai minkä kulttuurin tahansa, et ei sun tarvii niitä ottaa välttämättä 

ittelles. Ne luulee, et ne ottaa hyviä asioita, mut sit ne on pahaks ihmiselle. (Kaltrina)

  

Kaltrinan kertomaa voi pitää hieman yllättävänä ottaen huomioon hänen rento suhtautumisensa 

useimpiin islamin käytänteisiin, esimerkiksi rukoiluun tai Koraanin tuntemukseen. Toisaalta 

tulemme jälleen siihen, että islamilaisten normatiivisten käytänteiden seuraamattomuus ei 

välttämättä kerro henkilön todellisesta suhtautumisesta islamiin tai hänen uskonsa vahvuudesta. 

Ehkä Kaltrinan näkemykset voisikin nähdä tietynlaisena tasapainotteluna: toisaalta 

oikeanlaisen islamin vaaliminen tuntuu tärkeältä, mutta samalla hän elää maassa, jossa islam ei 

ole osa valtakulttuuria ja jossa hän elää osana uskonnollista vähemmistöä.  

Kaltrina ja Donika ajattelevat esimerkiksi Blerimiin ja Altiniin nähden eri tavalla myös 

Kosovon ulkopuolelta tulevasta islamista ja siihen liittyvästä uskonnollisesta vaikuttamisesta 

kosovonalbaanien keskuudessa vallitsevaan islamiin. He näkevät esimerkiksi Turkin 

moskeijoiden rakennuttamisen Kosovoon todella myönteisenä: 

Turkkihan on tehny tosi paljon Kosovon eteen, et onhan Turkki rakentanu tosi paljon 

moskeijoita Kosovoon ja antanu taloudellista apuu Kosovolle. Mun mielestä sitä ei pidä 

kattoo pahalla. Totta kai taas on se sosiaalinen media ja kaikki lehdet ja tämmöset, et on 

aika paljon propagandaa ja näin, et en mä ite niinku… Et jos se on sellasta apua, mitä 

tarvitaan, nii musta se on ihan tervetullutta tai sillee et mä ite nään Turkin tosi ihanana. 

(Kaltrina) 

 

Kaltrina myös uskoo, että muslimit näkevät Turkin vaikuttamisen eri tavalla, eivät niin 

negatiivisessa valossa. Toinen islamin Jumalaan uskova nähdään luotettavana auttajana, joka 

ei aja omia tarkoitusperiään. 

Yksi ajatuksia herättävä keskustelunaihe haastatteluissa oli se, miten kosovonalbaanius ja islam 

linkittyvät toisiinsa. Kostovicovan ja Prestreshin (2003, s. 1090) mukaan nationalismi 1980-

luvun lopun Balkanilla ja siitä syntyneet konfliktit johtivat Kosovon etnisten ryhmien 
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uskonnollisten rajojen vahvistumiseen. Vaikka uskontoa käytettiin konfliktien jakolinjojen 

määrittämiseen etnisten ryhmien välillä, se ei vaikuttanut kosovonalbaanien keskinäiseen 

solidaarisuuteen. Haastattelujen perusteella voikin sanoa, että kosovonalbaanien keskinäinen 

yhteisöllisyys ei nykypäivänäkään katso uskontoon liittyviä rajoja, ja myös Suomen 

kosovonalbaanit kantavat tätä ajatusta. Vaikka Kaltrina toivoo kosovonalbaanien valtauskontoa 

eli islamia vahvistettavan, hän myös sanoo albanialaisuuden ja muslimiuden olevan hänen 

mielestään kaksi eri asiaa, joita ei pitäisi sekoittaa keskenään. Samantapaisesti albanialaisuuden 

ja islamin suhteesta ajattelevat useat muutkin, muun muassa Altin: 

Mulla on vahvasti sellanen fiilis, että kosovolaisuus on oma juttunsa ja onhan sillä 

islaminkin kanssa tekemistä, koska sehän on islamilainen valtio, mut se ei oikeen tuu 

sitten niin vastaan tässä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa (Altin) 

 

Altinin mukaan islam ei siis määritä kosovonalbanialaista identiteettiä. Nykyään samoilla 

linjoilla on myös Valon. Hänellä ajatus aiheesta on muuttunut vuosien saatossa siihen suuntaan, 

että islam ja albanialaisuus eivät ole vankkumattomasti kytköksissä: 

Aikaisemmin mä koin et ne (albanialaisuus ja islam) ois ollu vahvasti linkittyneet, mut 

nyt se linkki on jotenkin heikentynyt, et jotenki ne kaks käsitettä erkanee toisistaan näin 

ajan myötä. Jotenkin minulle se kosovolaisuus ja uskonto ei oo enää sama ku mitä ennen 

oli. (Valon) 

 

Valonin vastaus osoittaa, että ajatus aiheesta voi myös muuttaa muotoaan. Nykyään kuitenkin 

albanialaisuus ja islam eivät hänen näkemyksensä mukaan kulje käsi kädessä, mutta Valonilla 

henkilökohtaisesti muslimi-identiteetti on vahvempi kuin albaani-identiteetti. Haastatteluissa 

esiin nousee myös päinvastainen näkemys: etnisyys, eli tässä tapauksessa albanialaisuus, voi 

olla tärkeämpi osa identiteettiä kuin muslimina olo: 

Koen itelläniki silleen identiteetin kannalta et mä oon ensijaisesti albaani ja sen jälkeen 

tulee muut määrittävät tekijät, vaikka muslimius ja niin poispäin. (Blerim) 

 

Haastatteluista nousee siis varsin yksimielisesti esiin näkemys siitä, että islaminusko ja 

albanialaisuus eivät kulje käsi kädessä, vaan että albanialaisuutta määritellessä uskonto on 

toissijaista. Tähän liittyen albaanien uskonnollisten jakolinjojen kaventamisessa ja heidän 

yhtenäisyytensä vahvistamisessa albaaninationalismi on ollut ensiarvoisen tärkeässä asemassa. 

Albaaninationalismin ideologian mukaan uskonnot eivät ole olennaisia, vaan se korostaa 

ennemmin ”albanismia” oikeana todellisena uskontona. (Duijzings, 2000, s. 158–159.) 
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Haastateltavista kaksi puhuu albanialaisuudesta juuri tähän tapaan, ikään kuin albanialaisuutta 

uskontoon rinnastaen: 

Albanialaisuus on se tärkeempi. Moni kans korostaa, et meiän uskonto on albanialaisuus, 

kansalaisuus tai etninen tausta. Ne on aika vapaita, et niille on tärkeämpää se 

albanialainen… Esim meiän kulttuurissa on tärkeetä, et albaani ottaa albaanin 

(puolisoksi), et sil ei oo mitään merkitystä onkse muslimi vai katoli kunhan on albaani, 

et vaik se on Makedonian albaani, Albanian albaani tai Montenegron albaani, niin se 

etninen tausta on se tärkein. (Egzona) 

 

Egzonan kertomuksessa albaani-identiteetin ensisijaisuutta korostaa hänen mainintansa 

etnisyyden tärkeydestä aviopuolison valinnassa. Egzonan näkemys on kosovonalbaanien 

keskuudessa yleinen ja, tätä myös Säävälän (2008, s. 127) ajatukset vahvistavat, sillä hänen 

mukaansa Suomen kosovonalbaanien keskuudessa aviopuolisonvalinnassa ensisijaista on 

albaani-identiteetti, ei uskonto. 

Säävälän (2008, s. 112) mukaan ajatus albanismista jonain uskonnonomaisena elääkin myös 

Suomen kosovonalbaanien mielessä, ja tämän osa haastatteluistani vahvistaa. Tämä voi kertoa 

kosovonalbaanien tarpeesta rakentaa kansakuntaa riippumatta uskonnollisista jaoista eli 

osallistui siihen sitten islaminuskoisena, kristinuskoisena tai ateistisena albaanina. Lisäksi se 

ulottuu selvästi myös diasporissa eläviin albaaneihin, minkä tämän tutkimuksen haastattelut 

myös osoittavat.  

Etnisyyden nostamista uskonnon yläpuolelle ei kuitenkaan suinkaan esiinny kaikissa Euroopan 

muslimiyhteisöissä. Esimerkiksi Lontoon East Endissä asuvia toisen sukupolven 

bengalimuslimeita koskevassa tutkimuksessa selkeä valtaosa luokitteli muslimi-identiteettinsä 

kaikkein korkeimmalle, esimerkiksi bengali-identiteetin ohi. Lisäksi nekin, jotka eivät 

sijoittaneet muslimi-identiteettiään ensimmäiselle paikalle, kertoivat, että sen pitäisi olla 

ykköspaikalla. (Nilsson DeHanas, 2013, s. 76–77.) Lisäksi Jeldtoftin (2011, s. 1147) tutkimien 

Kööpenhaminan, Aarhusin ja Hampurin tapamuslimien keskuudessa ilmeni, että he eivät erota 

islamia kulttuuristaan ja kansallisuudestaan, vaan esimerkiksi turkkilainen tarkoittaa 

automaattisesti muslimia. Tähän tutkimukseen haastatelluista Suomen kosovonalbaaneista 

myös Valon mainitsi luokittelevansa muslimiutensa albaanialaisuuden yläpuolelle, mutta 

muuten tämän kaltaisia selkeitä näkemyksiä ei haastatteluissa tullut ilmi. Kaikkia 

haastateltavia, myös Valon mukaan lukien, kuitenkin yhdisti se, että heidän mukaansa 

albanialaisuus ja islaminusko eivät kulje käsi kädessä. Ollakseen albaani ei siis tarvitse olla 
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muslimi tai minkään muunkaan uskonnon edustaja. Yhdistävänä tekijänä on ensisijaisesti 

albanialainen etninen tausta. 
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4. Loppupäätelmät 

 

Tämä tutkielma on tarjonnut katsauksen siihen, millainen rooli islamilla on Suomen 

kosovonalbaanien elämässä. Olen keskittynyt tarkastelemaan tätä haastatteluiden kautta 

henkilökohtaisella yhteisöllisellä tasolla. Tutkimuksen haastatteluaineiston analyysi osoittaa, 

että Suomen kosovonalbaanit ovat islaminuskoltaan omanlaisensa vähemmistö. Lähes kaikille 

haastateltaville muslimina olo on itsestään selvä asia, mutta keskimäärin islamiin suhtaudutaan 

hyvin rennosti muuntaen sen käytänteitä omaan elämään sopivaksi niin, ettei uskonto hallitse 

kokonaisvaltaisesti arkea. Itse usko on kuitenkin lähes kaikille haastateltaville todella tärkeä 

asia. Jumala on päivittäin mielessä, ja sen ajatteleminen ohjaa jokapäiväisen elämän toimintaa 

esimerkiksi valintojen äärellä ja stressin sekä ilonhetkien keskellä. Islamin rooli on siis tärkeä, 

mutta sovellettu. Jumalaan kukin on kokenut saaneensa rakentaa haluamanlaisensa suhteen, 

mikä on yksi osoitus siitä, että Suomen kosovonalbaanien islam on hyvin henkilökohtainen 

asia: siitä ei kysellä eikä sen perusteella arvoteta muita ihmisiä. 

Islamin säännöistä keskeisimmäksi haastateltavilla nousee se, ettei sianlihaa syödä. Alkoholiin 

osa suhtautuu hyvin vapaamielisesti, osa taas ei käytä sitä lainkaan. Myöskään tatuointeja osa 

ei halua uskonnon vuoksi ottaa. Ulkonäössä kenelläkään ei uskonto näy: kukaan naispuolisista 

ei käytä huivia ja miespuolisetkin haastateltavat pukeutuvat länsimaalaisesti. 

Rukoilu on monelle haastateltavalle tärkeää, mutta rukoilumuodot vaihtelevat. Kaksi 

haastateltavista suorittaa rukoilun sääntöjen mukaisesti, tosin toinen heistä vain kerran 

päivässä. Heille myös Koraani on tutumpi kuin muille haastatelluille. Kolme haastateltavaa 

rukoilee käymällä suuria läpi tai puhuttelemalla Jumalaa mielessään, mikä on osoitus 

normatiivisten uskontoon liittyvien käytänteiden soveltamisesta omaan elämään. Moskeijat 

ovat keskimäärin haastateltaville vieraita paikkoja: osa ei ole edes koskaan käynyt moskeijassa. 

Parilla haastateltavista tulee Kosovossa ollessa käytyä moskeijassa hieman useammin, koska 

siellä niitä on tiheämmin ja rukoilu on enemmän rakentunut osaksi väestön arkielämää. 

Kosovonalbaanien yhteisöllisyys on haastateltaville tärkeää ja etenkin sukulaisiin on tiiviit 

välit, niin Kosovossa kuin Suomessa asuviin. Monilla tuttava- ja kaveripiiri Suomessa koostuu 

etupäässä kosovonalbaaneista, mutta parilla kosovonalbaaneita ei juuri ole tuttavina 

sosiaalisissa verkostoissaan. Perhe- ja sukulaisuussiteet kuitenkin näyttäytyvät tärkeinä. Niissä 

ei kuitenkaan islam ole juuri esillä: uskontoasioista ei pahemmin keskustella eikä ne 

muutenkaan näy arkisessa kanssakäymisessä. Islamin yhteisöllinen näkökulma korostuu 
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kuitenkin islamilaisissa juhlapyhissä, joiden vuoksi saatetaan kokoontua suurella joukolla ja 

vierailla muiden Suomen kosovonalbaanien luona. Osan haastateltavista perhepiirissä 

seurataan normatiivisempaa uskonnollisen juhlapyhän kulkua, esimerkiksi rukoilemalla 

yhdessä. Joskus juhlapyhien vietto tosin on hyvin pienimuotoista esimerkiksi töiden vuoksi. 

Osalle juhlapyhien vietto on pääosin muiden mukana juhlimista ja siinä etusijalla on 

yhteisöllinen aspekti. Uskonnon kautta vahvistuva kuulumisen tunne vaikuttaakin olevan 

keskeinen, vaikkei albanialaisuuteen sinänsä kukaan suoraan yhdistä islamia, päinvastoin 

albanialaisuutta määriteltäessä uskonto on toissijaista. Näin on ennen kaikkea Altinille, jolle 

uskonnollisten juhlapyhien vietto on ollut vain ajanviettoa muiden kanssa. Toisaalta moni 

haastateltavista kertoo myös viettävänsä muitakin kuin islamilaisia juhlapyhiä, lähinnä joulua. 

Osa taas näkee muiden kuin islamilaisten juhlapyhien vieton syntinä. 

Suomen kosovonalbaanien islamia yhteisöllisestä näkökulmasta kuvaa se, että heidän 

keskuudessa vallitseva islam koetaan maltilliseksi ja erilaiseksi kuin esimerkiksi arabien islam. 

Siihen halutaan tehdä pesäeroa ja sen sijaan korostaa eurooppalaista islamia, joka nähdään 

modernimpana. Tämän vuoksi esimerkiksi burkhat ja miesten valkoiset kaavut ovat usealle 

hyvin etäinen ajatus. Tämän seurauksena suhtautuminen Turkista ja Lähi-idästä tulevaan 

uskonnolliseen vaikuttamiseen suhtaudutaan kriittisesti eikä sitä toivota. Kaksi haastateltavista 

tosin on sitä mieltä, että islam saisi olla kosovonalbaanien elämässä enemmän läsnä, niin 

Suomen kuin Kosovon päässä. Siksi esimerkiksi Turkin uskonnollista vaikuttamista he eivät 

katsoneet pahalla.  

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että haastateltavien suhtautuminen islamiin on keskenään hyvin 

samantapaista. Kukaan ei seuraa islamin normatiivisia sääntöjä ja käytänteitä täysin 

säntillisesti. Valtaosa suhtautuu niihin hyvin suurpiirteisesti. Tarkemmin asiaa tarkasteltaessa 

selkeitä eroja kuitenkin löytyy: yksi näkee itsensä ateistina ja toisessa päässä on verrattain hyvin 

uskonnollinen henkilö. Erilaisia suhtautumistapoja löytyy lähes joka asiaan, esimerkiksi 

alkoholinkäyttöön, rukoilemiseen, juhlapyhien viettoon, Koraaniin, islamin rooliin 

yhteiskunnassa sekä kosovolaisen islamin vertautumiseen muihin versioihin islamista. 

Haastateltujen välillä on siis selkeitä eroavaisuuksia suhtautumisessa islamiin ja siihen liittyviin 

käytänteisiin, mikä luultavasti kertoo siitä, että näin on Suomen kosovonalbaanien joukossa 

laajemminkin. 

Eletyn uskonnon näkökulmasta tarkasteltuna analyysi osoittaa, että Suomen kosovonalbaanien 

elämässä toteutuva islam poikkeaa paljon normatiivisesta islamista ja siihen kuuluvista 
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säännöistä sekä käytänteistä. Haastateltujen islam on omaan elämään sovitettua niin, että islam 

ei sanele kaikkea, mitä jokapäiväisessä elämässä tapahtuu, vaan he aktiivisesti muokkaavat 

uskonnon istumaan omaan elämäntilanteeseen ja ajatusmaailmaan. Virallisten islamilaisten 

instituutioiden rooli jää siis vähemmälle. Eletyn uskonnon tutkimuksen näkemys siitä, ettei 

ihmisen harjoittama uskonto ole tämän koko uskonelämän määrittämää, pätee myös tämän 

tutkimuksen tuloksiin: haastateltavien elämässä ei ole tavatonta viettää epämuodollisesti 

kristinuskoon liittyviä perinteitä tai osasia niistä. Eletyn uskonnon näkökulman ajatusta siitä, 

että yksilön uskonnolliset käytännöt ja ajatukset muuttuvat, toteutuu myös tutkimuksessa. 

Esimerkkinä voi nähdä muutoksen Valonin ajatuksessa albanialaisuuden ja islamin välisestä 

linkistä tai siinä, että Blerim ei ennen teini-ikää juuri rukoillut, mutta aloitti sen myöhemmin. 

Tulokset vahvistavat myös aiemmin havaittuja tutkimustuloksia Suomen kosovonalbaanien 

islamia koskien. Valtaosalle Säävälän tutkimuskohteena olleille naisille uskonto oli hyvin 

epämuodollinen ilmiö, jossa korostui Jumalalle omistautuva sydämenusko. Tällaisena islam 

näyttäytyy myös tämän tutkimuksen haastatelluilla. Muotojäykät käytänteet ja pilkuntarkka 

sääntöjen noudattaminen on sivuosassa, mutta henkilökohtainen usko on tärkeä, mikä 

mielestäni tiivistää hyvin yhden tämänkin tutkimuksen olennaisimmista huomioista. Lisäksi 

tutkimukseni vahvistaa käsitystä siitä, että islam voi olla myös ennen kaikkea kuulumista: se 

on muslimina oloa ja tätä kautta kuulumista yhteisöön, jonka itse mieltää tai muut mieltävät 

islamilaiseksi 

Haastatteluiden perusteella suhtautumisessa islamiin ja islamin rooliin elämässä ei ilmene eroja 

sen mukaan, onko henkilö syntynyt Suomessa, Kosovossa vai muualla. Myöskään sukupuolten 

välillä ei pysty havaitsemaan jakolinjoja asian suhteen. Vaikka haastatelluista tunnollisimmin 

islamia harjoittava oli miespuolinen, niin myös islamiin välinpitämättömimmin suhtautuva oli 

mies. Myöskään Säävälän maininta ja pohdinta siitä, että miespuoliset nuoret kosovonalbaanit 

Suomessa vaikuttavat suhtautuvan selkeästi konservatiivisemmin ja säntillisemmin islamiin 

kuin naispuoliset nuoren Suomen kosovonalbaanit, ei tämän tutkimuksen valossa saa 

vahvistusta. Muutenkin tutkimuksen otanta on liian pieni siihen, että kattavia tulkintoja 

esimerkiksi sukupuoltenvälisten erojen suhteen voisi tehdä. Tutkimuksen perusteella on 

ylipäätään vaikea tehdä täysin aukottomia johtopäätöksiä nuorten kosovonalbaanien 

suhtautumisesta islamiin myös sen vuoksi, että haastateltavien taustat ovat hyvin homogeenisiä 

esimerkiksi koulutustaustan osalta sekä siksi, että haastateltavat on hyvin pitkälti hankittu 

samoista verkostoista. 
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Tutkimus antaa kuitenkin hyvin osviittaa Suomessa asuvien nuorten kosovonalbaanien 

suhtautumisesta islamiin ja siksi tulevaisuudessa aihetta olisikin mielenkiintoista viedä 

eteenpäin tai laajentaa. Suomen kosovonalbaaneja voisi esimerkiksi vertailla Suomen 

bosnianmuslimeihin, jotka, jotka muodostavat toisen islaminuskoisen maahanmuuttajaryhmän, 

jolla on tausta Balkanilla. Olisi myös kiinnostavaa vertailla Suomessa asuvien 

kosovonalbaanien ja Kosovossa asuvien kosovonalbaanien arjen islamia sekä selvittää, miten 

eläminen toisenlaisessa valtakulttuurissa vaikuttaa islamia koskeviin suhtautumistapoihin. 
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