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UUTISKIRJE
Uuteen vuoteen intoa täynnä
Moikka, tässä on Aaro Rytkönen, teidän lähettämänä Al
Amana -keskuksessa Omanissa. Al Amana -keskuksen työ
jatkui vuodenvaihteen yli samoissa merkeissä kuin edellinen
vuosi päättyi. Vaikka korona heikkenee Suomessa ja ihmiset
alkavat suunnittelemaan elämää pandemian jälkeen, Al Amana
-keskuksen työ jatkuu vielä vahvasti online-pohjaisena ja minä
vietän paljon aikaa tietokoneen ääressä olemalla paljon
yhteyksissä eri puolille maailmaa. Meidän online-työskentely
uskopohjaisten naisten kanssa heidän vertaistukiryhmiensä
tukemiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja epätasa-arvon poistamiseksi sai jatkoa niin Keniassa,
Tansaniassa, Etelä-Sudanissa kuin Syyriassakin. Olen kehittämässä yhteistyötä erityisesti Suomen
Lähetysseuran Tansanian toimiston kanssa ja yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Tansanian
evankelisluterilainen kirkko ja maan uskontojenvälinen neuvosto ovat olleet erittäin hyviä kumppaneita ja
odotamme mielenkiinnolla, miten voimme jatkaa hyvin alkanutta työtä. Olemme etsimässä rahoitusta tähän
työhön, ei pelkästään suomalaisilta seurakunnilta vaan myös kansainvälisesti.
Elättelimme joulun tienoilla toiveita, että globaali koronapandemia olisi vähitellen hellittänyt ja että
tammikuussa Al Amana -keskuksessa olisi voinut järjestää koulutuksia paikan päällä. Meillä oli kalenterissa
kolme erillistä tapahtumaa: kaksi pakistanilaisten kumppaneiden kanssa ja yksi uskopohjaisille
rauhantekijöille tarkoitettu retriitti. Kaikki nämä piti siirtää tulevaisuuteen, sillä Omanin koronatilanne on ollut
tammikuussa pahempi kuin mitä se oli vielä vuoden 2021 lopulla. Nyt tilanne näyttää helpottavan vähitellen
ja uskon, että voimme toivottaa tervetulleiksi nigerialaiset imaamit ja pastorit ja uskopohjaisten toimijoiden
retriitin lähitulevaisuudessa. Samoin pakistanilainen kumppanijärjestö on tulossa piakkoin Omaniin, joten nyt
näyttää siltä, että meidän työskentelymme paikan päällä pääsee jälleen käyntiin.

Persianlahden kirkot tekevät yhteistyötä keskenään ja tukevat jäseniään
Olen

saanut

työni

puolesta

kunnian

toimia

Persianlahden kirkkojen yhteisön (Gulf Churches
Fellowship / gulfchurches.org) sihteerinä jo useiden
vuosien ajan. Verkoston tarkoituksena on tarjota
vertaistukea alueen kirkon johtajille ja kokoontua kerran
vuodessa yhteen keskustelemaan ajankohtaisista
asioista. Edellisen kerran ryhmä on kokoontunut
konkreettisesti yhteen tammi-helmikuun vaihteessa
2020, juuri ennen globaalin pandemian puhkeamista. Tämän jälkeen olemme kokoontuneet etäyhteyksien
varassa. Niin tänäkin vuonna. Tammikuussa lähes 30 kirkkojenjohtajaa katolisesta kirkosta, ortodoksisista
kirkoista sekä anglikaani- ja protestanttiyhteisöistä kokoontui yhteen keskustelemaan kirkkojen tilanteesta
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alueella. Usein kuulee sanottavan, että muslimimaissa kirkkojen toimintaedellytykset ovat olemattomat ja että
kirkkoja ja kristittyjä alueella sorretaan. On totta, että kirkot ovat kaikissa maissa (Saudi-Arabia, Bahrain,
Kuwait, Qatar, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Oman) vähemmistöinä ja heidän jäsenensä ovat lähes kaikki
siirtotyöläisiä Aasiasta ja Afrikasta. Usein kuitenkin unohtuu, että kirkot toimivat alueella erittäin aktiivisesti
ja palvelevat jäseniään upeasti. Kirkkojen rooli alueella on todella tärkeää ihmisille, jotka ovat muuttaneet
kauas perheistään. Minä olen saanut olla jo usean vuoden ajan tukemassa kirkkoja tässä työssä ja ajattelen että
jatkossa raportoin tästä vieläkin useammin.

Al Amana -keskus tiivistää yhteistyötä suurten toimijoiden kanssa
Rauhantyössä on tärkeää, että ei toimita yksin vaan tehdään yhteistyötä toisten kanssa. Uusien
kumppanuuksien löytäminen ja vanhojen vahvistaminen on yksi työni tärkeistä osa-alueista. Viimeisten
kuukausien aikana olemme edenneet tässä erittäin hyvin. Religions for Peace -järjestö, joka on suurin
uskontojenvälisen yhteistyön järjestö maailmassa, halusi
järjestää kahdenvälisen suunnittelusession Al Amanan
kanssa helmikuussa; tämä osana prosessia, jossa
tiivistämme heidän kanssaan yhteistyötä. Olemme jo
laatineet
yhteistyösopimuksen
heidän
Afrikan
aluejärjestönsä kanssa (African Council for Religious
Leaders) ja sovimme yhteistyön tiivistämisestä.
Luterilainen maailmanliitto oli yhteydessä Al Amanaan ja
halusi järjestää meidän kanssamme yhteistyössä Nuorten uskontodialogi tänä päivänä -webinaarin, johon
osallistui pitkälti toistasataa ihmistä. Ja Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean tämän hetken
puheenjohtaja, tuomari Agnes Aboum valittiin Al Amana -keskuksen hallitukseen marraskuussa 2021. Kaikki
tämä osoittaa, että Al Amana -keskuksen tärkeys ja rooli uskontojenvälisessä rauhantyössä nähdään
maailmalla erittäin vahvana.

Uskontojenvälistä yhteistyötä Suomessa
Lauantaina 12. helmikuuta Al Amana -keskus oli järjestämässä
ensimmäistä Katsomusmatkaa. Katsomusmatka on nuorten aikuisten
järjestöjen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on tuoda nuoria
aikuisia keskustelemaan uskontoihin liittyvistä asioista ja
tutustumaan toisiin uskontoihin. Ensimmäinen tapaaminen
järjestettiin etänä, mutta seuraavaa tapaamista on suunniteltu
kasvotusten pidettäväksi Helsingissä. Tuolloin on tarkoitus vierailla
myöskin moskeijassa ja kirkossa. Tällainen ruohonjuuritason
uskontojen kohtaaminen on parasta rauhantyötä. Al Amana -keskus
on tässä mukana, sillä meillä on kokemusta uskontodialogikeskusten
perustamisesta ja tällaisen yhteistyön alkuun saattamisesta.
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Tulevaisuudessa tarkoituksena on tuoda entistä enemmän suomalaisia uskotaustaisia toimijoita ja
uskontojenvälisen dialogin toimijoita yhteen ja löytää synergioita toimijoiden välillä.

Al Amana -keskukseen lisää suomalaisväriä
Al Amana -keskus on löytänyt paikkansa osana suomalaisten kirkollisten
ja uskonnollisten toimijoiden kenttää. Meillä on ollut viime vuosina useita
suomalaisia harjoittelijoita, ryhmiä ja vapaaehtoisia. Syksyn aikana TM,
diakoni Virpi Paulanto auttoi Al Amana -keskusta viestintästrategiamme
laatimisessa ja valt. yo. Ninette Kouhia tuki naishankkeen työtä. Nyt
vuoden alusta Al Amana -keskuksen FELM vapaaehtoisena on aloittanut
FM Riina Laurila ja kaksi muuta FELM vapaaehtoista aloittaa maaliskuun
alkupuolella. Marraskuun hallituksen kokouksessa Al Amana -keskuksen
hallitukseen valittiin pastori Juha Rintamäki. Minä taas kävin
saarnaamassa useampaan kertaan syksyn aikana ja jatkan tätä nyt
keväällä. Jos haluatte, että tulen saarnaamaan seurakuntaanne, niin olkaa
ihmeessä yhteydessä ja katsotaan, miten saadaan se toimimaan.

Aaro Rytkönen
Omanin sulttaanikunnassa
toimivan uskontodialogikeskus
Al Amanan strategiajohtaja.
Tehtävääni kuuluu järjestön
toiminnan kehittäminen,
uskontojenvälisen yhteistyön
asiantuntijana toimiminen ja
järjestön rahoituksen
varmistaminen.
Fransin (10 v) ja Olgan (5 v) isä
ja abyssinialaispentukissa
Moseksen (helmikuun lopussa
ensimmäiset synttärit) palvelija.

Rukousaiheet





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