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Iid mubarak - hyvää juhlaa 
 
Salma ja Muhis ovat laittaneet lahjaksi saadut uudet vaatteet päälle. He lähtevät perheensä 
kanssa läheiselle palloiluhallille iid-rukoukselle. On toinen muslimien juhlapäivistä, iideistä. 
Halliin kerääntyy paljon ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia, mutta jokainen mahtuu tiiviisiin 
riveihin rukoilemaan. Melkein jokaisella on mukanaan rukousmatto, joka asetetaan lattialle, 
ja sen päällä tehdään määrätyt rukousliikkeet ja sanotaan arabian kielellä Jumalalle suun-
natut sanat ja rukoukset. Yhteisrukouksen jälkeen alueen imaami pitää pienen puheen, 
jossa hän neuvoo ihmisiä tekemään hyväntekeväisyyttä ja muita hyviä tekoja. Pois läh-
tiessä nuoret jakavat ovella ilmapalloja ja karkkeja lapsille. Perhe lähtee kotiin syömään 
kakkua, tänään saa juhlia! 
 
Salma ja Muhis pyytävät naapurin nuoriakin heille juhlistamaan päivää. Sen jälkeen he 
lähtevät paikalliseen ostoskeskukseen leffaan ja syömään.  
 

 Oletko nähnyt muslimeita viettämässä juhlaa? Mitä he silloin tekevät? 

 Hyväntekeväisyys tarkoittaa toisten auttamista. Mitä hyviä tekoja olet tehnyt toisille 
ihmisille? 

 Miten muslimit rukoilevat? Etsikää yhdessä lisätietoa. Englanninkielisiä videoita voi 
etsiä esimerkiksi sanoilla ’muslim prayer guide’. Selvittäkää, mitä suomeksi tarkoit-
tavat sanat, jotka rukouksessa sanotaan. 

 
Muhis kertoo, kuinka muslimeilla on kaksi isompaa juhlaa, iidiä. Toinen juhla on heti rama-
dan-paastokuukauden päätyttyä. Sen nimi on iid al fitr, paaston päätösjuhla. Silloin juhlis-
tetaan siunatun kuukauden loppumista. Toinen juhla on reilu kaksi kuukautta tämän jäl-
keen, iid al adha, uhrijuhla. Tämä juhla on pyhiinvaelluksen, hajjin aikana ja siinä muistel-
laan profeetta Ibrahimin ja hänen perheensä tapahtumia. Uhrijuhlaan liittyy lampaan tai 
lehmän teurastaminen, jota sanotaan uhraamiseksi. Moni perhe hankkii lihakauppiaan 
kautta uhratun lampaan lihaa ja jakaa sitä sukulaisille sekä köyhille, jotta hekin saisivat 
juhlan tunnetta. Koska islamilaiset kuukaudet vaihtuvat uuden kuunsirpin mukaan, juhla-
päivä selviää paaston lopussa yhtä iltaa aiemmin kahdesta vaihtoehtoisesta päivästä. Uh-
rijuhlan tarkka päivä tiedetään jo kymmenen päivää aiemmin. Islamilaisen kuukalenterin 
vuosi on 10–11 päivää lyhyempi kuin Suomessa käytössä olevan gregoriaanisen kalenterin 
vuosi, joten juhlien sijainti aikaistuu joka vuosi. Tämän vuoksi juhlia ei voi merkata pysyvästi 
meidän kalenteriimme. 
– Intiassa perheet vierailevat toistensa luona noina päivinä, Ambar kertoo. 
– Samoin Somaliassa, Muhis nyökkäilee, – Suomessa meillä ei ole montaa sukulaista, siksi 
vietämme juhlapäivät usein ostoskeskuksissa, trampoliinipuistoissa tai muissa leikkipai-
koissa ja käymme ulkona syömässä. Lapset saavat yleensä lahjaksi uudet vaatteet ja muita 
lahjoja tai rahaa. Kotia koristellaan ja erilaisia herkkuja leivotaan. Lisäksi meillä Salma ja 
siskot tekevät hennavärillä käteensä kauniit koristelut. Muslimit toivottavat toisilleen hyvää 
juhlaa sanomalla esimerkiksi ”iid mubarak”. 
– Iid mubarak, Kiran toistaa, – iid mubarak, Salma ja Muhis!  



 

 

 

 Selvitä, milloin kyseiset iidit ovat tänä vuonna. Voit käyttää apuna juhlakalenteria 
www.juhlakalenteri.fi/kalenteri/ 

 Mikä on sinulle tärkeä juhlapäivä? Miten sitä vietät? 

 Islamin juhlien ajankohta määrittyy kuun vaiheiden perusteella. Ota selvää, mikä 
kuun vaihe nyt on. 
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