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Al Amana -keskus vahvempana kuin koskaan
Moikka, tässä on Aaro Rytkönen, teidän lähettämänä Al Amana -keskuksessa Omanissa. Useiden
organisaatioiden kamppaillessa koronaviruksen aiheuttamien haittojen parissa, Al Amana -keskus on
pystynyt uudistamaan toimintaansa siten, että meidän organisaatiomme on tällä hetkellä ohjelmallisesti
vahvempi kuin koskaan. Ennen koronaa Al Amana keskuksen työ keskittyi Omanissa pidettäviin työpajoihin
ja koulutuksiin, mutta korona on vauhdittanut Al
Amanan tekemän työn monipuolistumista. Olen ollut
viemässä tätä prosessia eteenpäin vuoden 2021 alkuun
saakka järjestön toiminnanjohtajana ja siitä eteenpäin
järjestön strategiajohtajana. Tämänkertaisessa
uutiskirjeessä haluan jakaa esimerkkejä siitä, miten
suomalaisina seurakuntina olette olleet mukana
edistämässä entistä vahvempaa ja tehokkaampaa työtä
rauhan ja sovinnon puolesta.

Vieraana Nigerialaisessa televisio-ohjelmassa
Al Amana -keskus on jatkanut pandemiasta huolimatta
yhteistyötä nigerialaisten imaamien ja pastoreiden
kanssa. Uskonnolliset yhteisöt ovat pandemian aikana
viestittäneet rokotusten tarpeellisuudesta ja välittäneet
oikeaa tietoa viruksesta eri kanavia pitkin. Yksi osa tätä
työtä on ollut viikoittainen ajankohtaisohjelma, jota Al
Amanan yhteistyöjärjestön johtaja, imaami Shefiu
juontaa. Hänellä on ollut vieraana pari paikallista
uskonnollista johtajaa sekä kansainvälinen vieras.
Osallistuin
zoom-yhteyden
kautta
kansallisen
televisioaseman kautta lähetettävään ohjelmaan sekä
elokuussa että syyskuussa tuoden terveiset sekä Suomesta että Omanista. Puhuimme uskonnon merkityksestä
sovinnon edistäjänä. Toisessa lähetyksessä puhuimme uskonnollisten toimijoiden tärkeydestä
korruptionvastaisessa työssä. Kuten huomaatte, teemojen kirjo on suuri mutta kaikki liittyvät rauhaan ja
sovintoon tavalla tai toisella.

Enemmän tukea uskonnollisten yhteisöiden naisille
Al Amana -keskus on pandemian aikana pyrkinyt löytämään keinoja, joilla tukea uskonnollisia yhteisöitä
muuttuneessa tilanteessa. Erityisesti Al Amana -keskus on halunnut keskittyä uskonnollisten yhteisöjen
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naisiin, jotka ovat usein vaikeassa tilanteessa. Syksyn aikana Al Amana -keskus on aloittanut vertaistukiryhmät
sekä Keniassa ja Syyriassa ja ennen joulua tarkoituksena on aloittaa myös Etelä-Sudanissa.
Minä olen vastannut ohjelman rakentamisesta, rahoituksen varmistamisesta ja ohjelman kehittämisestä.
Ryhmien vetäjinä toimivat minun naispuoliset Al Amana -keskuksen kollegat. Ryhmien tarkoituksena on
kuunnella osallistujien tarinoita, tarjota työkaluja henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin sekä rakentaa
osallistujien kanssa yhteistä tulevaisuuden ajattelutapaa, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä
yksilöiden että yhteisöjen hyvinvoinnissa. Osallistujien palaute on ollut erittäin hyvää ja Al Amana etsii
jatkossa uusia mahdollisuuksia tarjota tukea konfliktialueilla asuville naisille ja naispuolisille rauhantekijöille.
Itsekin olen ollut erittäin ylpeä siitä, että olemme saaneet nämä ryhmät toimimaan etäyhteyksillä. Kollegani
ovat sekä Omanissa että Yhdysvalloissa ja he ovat pitäneet yhteyksiä niin Keniaan kuin Syyriaan, joissa
yhteydet eivät aina ole toimivat. Me olemme kuitenkin huomanneet, että ryhmien ohjaaminen etänä on
mahdollista. Tällöin kuuntelun merkitys korostuu entisestään. Olemme myös huomanneet, että ihmisten
kertomien tarinoiden kautta luottamusta voi rakentaa myöskin etäyhteyksien kautta.

Uskonnot yhdessä sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta
Yksi erittäin kiinnostava tehtävä tämän
syksyn aikana on ollut yhteistyöhanke
Lähetysseuran
Tansanian
toiminnan
kanssa. Tavoitteena on vähentää naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuolten
välistä
epätasa-arvoa
Tansaniassa.
Yhteistyössä ovat mukana myös YK:n
väestörahasto
(UNFPA),
Tansanian
evankelisluterilainen kirkko ja Tanzania
Interfaith Partnership (TIP).Eri puolilta
Tansaniaa tulevia uskonnollisia toimijoita
koulutetaan
etäyhteyksien
päästä
pohtimaan
omaa
suhtautumistaan
uskontoon, sukupuoltenväliseen tasa-arvoon ja siihen, miten uskonnot voivat yhdessä ehkäistä naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa. Olemme huomanneet, että osallistujille oli tärkeää kokoontua alueellisiin ryhmiin jo
alussa. Kouluttajat sen sijaan olivat Yhdysvalloissa, Omanissa ja Suomessa ja tämä malli toimi erittäin hyvin.
Al Amana -keskus onkin lähtenyt rakentamaan omaa ohjelmaansa siten että maan rajojen auetessa ryhdymme
jälleen järjestämään kursseja ja koulutuksia Omanissa ja samalla panostamme entistä enemmän etäyhteyksien
päästä tapahtuvaan koulutukseen ja fasilitointiin. Al Amana -keskus on myös investoinut etäyhteyksiin
Muscatissa, järjestön tiloissa ja teknologian kehittymisen kautta myös ryhmien kouluttajat voivat osallistua
tapahtumiin menemättä itse Omaniin saakka. Tämä säästää usein niin kalliissa lentokuluissa ja on
tulevaisuudessa entistä järkevämpi toimintamalli.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

AARO RYTKÖNEN
10.11.21

UUTISKIRJE
Aaro organisoimassa uutta koulutuskokonaisuutta rauhanvälittäjille

Yksi Al Amana -keskuksen ohjelman kehittämiskohteista on ollut kurssitoiminnan järjestäminen
rauhanvälittäjille. Pitkien valmisteluiden jälkeen on ilo kertoa, että Al Amana -keskus järjestää joulukuun
alussa ensimmäisen koulutuksen paikallisista rauhanvälityksen periaatteista ja siitä, miten uskonto on otettu
huomioon paikallisissa omanilaisissa rauhanvälityksen käytänteissä. Tämä kurssi on osoitus siitä, että Al
Amana -keskus on minun johtamana mennyt eteenpäin viimeisten vuosien aikana, sillä kyseisen kurssin
järjestäminen ei olisi ollut mahdollista vielä muutama vuosi sitten.

Heli ja Iiro Aaron vieraina Omanin Al Amana -keskuksessa
Lähetysseuran uudet työntekijät, Heli Vuohelainen ja Iiro Pankakoski vierailivat luonani Al Amana keskuksessa lokakuun puolivälissä. Se oli ensimmäinen työmatka heille sillä
koronan aikaan matkustaminen ei ole ollut mahdollista. Heli on Lähetysseuran
alueellinen viestinnän asiantuntija ja teimme hänen kanssaan paljon
materiaalia tulevaisuutta varten. Kannattaa myös seurata Lähetysseuraa niin
Instagramissa kuin Facebookissa, sillä molemmissa on Helin tuottamaa
materiaalia myös Omanin matkalta. Iiro taas on Lähetysseuran uusi
hankehallinnon asiantuntija ja hän vastaa mm. Al Amana -keskuksen
hankkeista Lähetysseuran puolelta. Vajaan viikon aikana ehdimme tutustua
Al Amana -keskuksen toiminnan eri osa-alueisiin, omanilaiseen kulttuuriin ja
ihmisiin sekä tietenkin kauniiseen luontoon. Kuvassa Heli on valmistelemassa
videokuvaussessiota Bimmah sinkhole -nimisessä paikassa aikaisin
pyhäaamuna.

Aaro Rytkönen

Omanin sulttaanikunnassa
toimivan uskontodialogikeskus
Al Amanan strategiajohtaja.
Tehtävääni kuuluu järjestön
toiminnan kehittäminen,
uskontojenvälisen yhteistyön
asiantuntijana toimiminen ja
järjestön rahoituksen
varmistaminen.

Rukousaiheet
•

•
•

Rauhan ja
oikeudenmukaisuuden
puolesta kaikkialla
maailmassa
Koronasta kärsivien
puolesta
Fransin (10 v) ja Olgan (5
v) koulunkäynnin ja
päivähoidon puolesta

Fransin (10 v) ja Olgan (5 v) isä
ja abyssinialaiskissa Moseksen
(8kk) palvelija.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

