RYTKÖNEN AARO
4.10.22

UUTISKIRJE

Lähde mukaan opintomatkalle Omaniin 4. - 11.3.2023
Al Amana -keskus järjestää
uskontodialogimatkoja seurakunnille,
kirkoille, oppilaitoksille ja muille niistä
kiinnostuneille tahoille. Olen keskustellut
yhden tukijaseurakuntani, helsinkiläisen
Lauttasaaren seurakunnan kanssa ja he
ovat järjestämässä kaikille avoimen
opintomatkan Omaniin ensi maaliskuussa.
Viimeksi järjestimme vastaavan matkan
syksyllä 2018 Tapiolan seurakunnan
kanssa ja tuolloin matkalle osallistui
ihmisiä ympäri Suomen. Tämä on
mahdollisuus, joita ei tule kovin usein, joten toivottavasti nähdään Omanissa ensi keväänä. Matkalle
kannattaa hakea avustusta omasta kotiseurakunnasta, ammattiliitosta ja muilta mahdollisilta tahoilta. Matka
on monille myös ammattitaitoa kehittävä opintomatka ja siksi kannattaa selvittää kustannusten
verovähennyskelpoisuus. Lisätietoja ohjelmasta, kustannuksista ja käytännön asioista tämän kirjeen lopussa
olevasta ohjelmasta, mutta aina saa kysyä minulta suoraan esim. sähköpostilla aaro.rytkonen@felm.org.

Nigerialaiset sotilaspapit ja -imaamit koulutuksessa
Al Amana -keskus on jatkanut läpi pandemian yhteistyötä
nigerialaisten imaamien ja pastoreiden kanssa. Nyt kun rajat ovat
jälleen avautuneet ja matkustaminen on helpottunut, saimme
vihdoin kutsua syyskuussa vieraiksemme noin kymmenen imaamia
ja pastoria Nigeriasta. Isännöimme heitä kymmenen päivää
keskustellen
heidän
kanssaan
uskonnon
roolista
konfliktinratkaisussa, erilaisista traumoista, joita ihmiset kohtaavat
päivittäisessä elämässä ja miten uskonnolliset toimijat voivat
yhdessä olla tukemassa ihmisiä heidän omassa kontekstissaan.
Yksi mieleenpainuvimmista sessioista oli, kun imaamit ja pastorit
kirjasivat ylös asioita, jotka heitä ovat toisen uskonnossa
mietityttäneet. Tätä kautta pääsimme keskustelemaan aroistakin
asioista ymmärtävässä ja kunnioittavassa hengessä.

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
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Al Amana -keskus laajenee
Al Amana -keskus on toiminut jo pitkään vanhassa lähetyslääkäreiden kodissa
Muscatin vanhan alueen ytimessä. Meidän työmme perustuu amerikkalaisten
lähetyslääkäreiden ja -sairaanhoitajien pitkäjänteiseen työhön 1900-luvun
aikana. Rakennus sijaitsee aivan Muttrahin sairaala-alueen vieressä ja
nykyisissä tiloissa pystymme hyvin toteuttamaan pieniä ryhmiä ja
majoittamaan reilut kymmenen ihmistä kerrallaan. Olemme pitkään
keskustelleet maan uskontoministeriön kanssa lisätilasta, jonka ministeriö on
luvannut meille jo monia vuosia sitten. Viimeisten kuukausien aikana asiat
ovat edenneet erittäin suotuisasti ja syyskuun alussa saimme varmistuksen,
että maan hallitus myöntää meille tuhat neliömetriä maata aivan meidän
keskuksen vierestä.
Tämä tuo tulevaisuudessa meille monia uusia mahdollisuuksia. Voimme
majoittaa useita ryhmiä kerralla, voimme järjestää erilaisia tapahtumia ja
yhteistyössä uskontoministeriön kanssa voimme myös tarjota maahan
saapuville turisteille informaatiota kristinuskosta Omanissa sekä maan hyvästä uskonnonvapaustilanteesta.
Tulemme tarvitsemaan kumppaniemme, seurakuntien, rahoittajien ja työmme ystävien tukea jatkossa myös
siihen, että saamme rakennettua itsellemme lisärakennuksen sille maalle, joka meille on vihdoin myönnetty.
Olemme vasta tämän hankkeen alussa, mutta halusin teille tästä jo viestiä, sillä se tulee olemaan yksi
suurimmista hankkeista, joka Al Amana -keskuksella on pitkään aikaan ollut.

Al Amana -keskus uusien mahdollisuuksien äärellä
Al Amana -keskuksen tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Olemme saaneet luotua uusia kontakteja ja meillä
on useita ryhmiä, jotka odottavat pääsyä Omaniin, jos vain saamme rahoituksen kerättyä. Suomen
Lähetysseuran tuella olemme kuluneen vuoden aikana pystyneet toteuttamaan
nigerialaisten kanssa kaksi hanketta tämän vuoden aikana. Samoin olemme
toteuttaneet hankkeita tansanialaisten, syyrialaisten ja botswanalaisten kanssa.
Lisäksi keväällä järjestetty rauhanrakentajien retriitti toteutui, kiitos Suomen
Lähetysseuran ja meidän työn tukijoiden.
Olemme järjestämässä tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa työpajan
omanilaisista rauhanrakennusmenetelmistä kansainvälisille rauhanvälittäjille.
Samoin
olemme
tekemässä
PhotoVoice
-hanketta
Luterilaiselle
maailmanliitolle. Nämä molemmat hankkeet ovat pääsemässä Omanin
uskontoministeriön listalle, osana heidän suvaitsevaisuustyötään.

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
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Kun näihin uusiin kumppanuuksiin ja mahdollisuuksiin liittää tuon edellä mainitun rakennusprojektin, olen
erittäin inspiroitunut siitä kaikesta, mitä voimme tulevaisuudessa tehdä vielä laajemmin ja vielä tehokkaammin
rauhan ja sovinnon eteen eri puolilla maailmaa. Tässä tarvitsemme teidän tukeanne ja teidän rukouksianne.
Vietän nykyään paljon aikaa myös Suomessa ja olen käytettävissä seurakunnissanne, jos teitä kiinnostaa kuulla
enemmän siitä, mitä teemme ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia meillä voisi Al Amana -keskuksen, Suomen
Lähetysseuran ja teidän seurakuntanne välillä olla.

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

Rukousaiheet





Rauhan ja
oikeudenmukaisuuden
puolesta kaikkialla
maailmassa
Al Amanan toiminnan ja
uuden rakennusprojektin
puolesta
Fransin (11v) ja Olgan
(6v) koulunkäynnin ja
eskarin puolesta

Fransin (11v) ja Olgan (6v)
isä ja abyssinialaiskissa
Moseksen (1v 7kk) 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
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OPINTOMATKA OMANIIN 4. - 11.3.2023
Al Amana –keskus yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa järjestää uskontojenväliseen
yhteistyöhön ja kirkkojen rooliin Persianlahdella painottuvan opintomatkan Omanin
sulttaanikuntaan 4.-11.3.2023. Matkan tarkoituksena on perehtyä islaminuskoon sen alkuperäisessä
kontekstissa, vähemmistökirkkojen ja -kristittyjen elämään muslimimaassa sekä tutustua
ystävälliseen ja vieraanvaraiseen omanilaiseen kulttuuriin käytännönläheisesti ja interaktiivisesti.
Matkan jälkeen osallistujat ymmärtävät paremmin uskonnon roolia yhteiskunnassa,
vähemmistöuskontojen asemaa muiden uskontojen keskellä sekä tuntevat kaunista omanilaista
luontoa, paikallisia ihmisiä ja ruokakulttuuria. Matkan aikana on myös mahdollista saada välineitä
ja valmistella uskontojenvälistä toimintaa omassa kotiseurakunnassa.
Matkan ohjelma:
4.3. Saapuminen Muscatiin, Omaniin. Lentokentältä kuljetus Al Amana -keskukseen.
5.3. Muscat, Al Amana -keskuksen historia ja nykypäivä: uskonto, rauha ja sovinto. Saamme
tutustua keskuksen työhön ja perehtyä osallistuvaan- ja kuuntelevaan dialogiin. Harjoittelemme
dialogimenetelmiä uskontojen viitekehyksessä. Päivällinen souqissa (basaari). Täällä saamme
tutustua ihmisiin, kuulla heidän tarinoitaan, tuntea mausteiden tuoksut ja kauppapaikan elämän.
6.3. Tutustuminen päämoskeijaan, sekä alueen ihmisiin. Mahdollisuus keskusteluun musliminaisten
kanssa. Tutustumme Muscatissa oleviin kirkkoihin ja vierailemme hindutemppelissä. Illaksi vielä
mahdollisuus vierailla souqissa ja tehdä ostoksia.
7.3. Lähtö kohti Jebel Shamsia. Täällä sijaitsee eksoottinen Nizwan kaupunki, joka on kuin suoraan
tuhannen ja yhden yön tarinoista. Taatelibasaarissa on lukematon määrä eri tyyppisiä hyvin
herkullisia taateleita. Ohjelmassa tapaaminen paikallisen imaamin kanssa. Nousemme
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
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kahdentuhannen metrin korkeuteen vuorille. Iltanuotiolla pohdimme ympäristön ja kontekstin
vaikutusta rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja valmistaudumme seuraavan päivän vaellukseen.
Majoittautuminen vuoristossa (mökkikylä, 2hh).
8.3. Vaellamme vuoristossa, ihaillen alueen kanjonin kauneutta. Ajomatkalla Nahkliin mahdollisuus
tutustua paikalliseen maatilaan ja keskustella ihmisten kanssa. Omanilainen juhlapäivällinen ja
ihmisten kohtaamisia. Mahdollisuus myöskin hennatatuointeihin. Illaksi paluu Muscatiin.
9.3. Workshop uskontojenvälisestä dialogista ja mahdollisuuksista omassa kotiseurakunnassa.
Vaihtoehtoisesti tutustuminen Omanin kansallismuseoon. Lounas Al Amana -keskuksessa.
Päivällinen intialaisessa ravintolassa (intialaiset ovat Omanin suurin yksittäinen vierastyöläisten
ryhmä). Lisämaksusta mahdollisuus hankkia liput Omanin kansallisoopperaan (esityksessä Giselle,
esittäjänä Teatro Dell’opera di Roma Ballet yhdessä Armenian kansallisen sinfoniaorkesterin
kanssa).
10.3. Jumalanpalvelus paikallisessa protestanttisessa kirkossa. Lounas, jonka jälkeen workshop
uskontojenvälisestä dialogista jatkuu. Yhteenveto matkasta ja askeleet eteenpäin. Illalla vapaa-aikaa
esimerkiksi ostoksille souqissa.
11.3. Kuljetus lentokentälle ja matka jatkuu eteenpäin, kuka minnekin.
Matkan hinta Omanin maapaketilla 1490 euroa, sisältäen täysihoidon Omanissa, kuljetukset, retket,
ohjelman ja keskusteluiden fasilitaation. Jokainen matkaan lähtevä hoitaa tämän lisäksi lentoliput,
viisumin ja matkavakuutukset. Lisätietoja antavat: pastori Marko Heusala marko.heusala@evl.fi
pastori Aaro Rytkönen arytkonen@alamanacentre.org
TERVETULOA MUKAAN ÄÄRIMMÄISEN MIELENKIINTOISELLE JA ANTOISALLE
OPINTOMATKALLE
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