
 

 
Teksti: Sari Sorsa ja Ulla Akso          

  

  
  
  

 

 

 

  

 

 

Ramadan – mikä se on? 
 
Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Muutama hattarapilvi eksyy taivaalle. Kaislakuja kol-
mosen nuoret makaavat pihanurmella ja ihastelevat taivasta. Kesäloma on juuri alkanut ja 
reput heitetty nurkkaan! Nuoret ovat tunteneet toisensa useampia vuosia, sillä naapurusto 
viettää paljon aikaa pihallaan ja moni käy samoja koulujakin.  
 
Tänään pihalla hengaavat Sasu ja Roope, Viktoria sekä Muhis ja Salma. Osa taloyhtiön 
nuorista on jo reissussa. Nuoret keskustelevat kesälomasuunnitelmistaan. Sasu ja Roope 
kertovat, kuinka seuraavalla viikolla he lähtevät perheen kanssa Päijänteen mökille pariksi 
viikoksi. Viktoria kertoo löytäneensä kesätyön ja lähtevänsä vasta loppulomasta käymään 
isovanhempiensa luona Moskovassa. Muhis ja Salma kertovat lähtevänsä perheen kanssa 
Ramadanin viimeisinä päivänä sukuloimaan Dubaihin. Sasu ja Roope katsovat toisiansa: 
– Ramadan on se muslimien erityinen kuukausi, se paastokuukausi. Milloin se siis on? 
 

 Tunnetko jonkun, joka viettää ramadania? Mitä erityistä siinä on? 

 Ramadan on muslimien paastokuukausi. Mitä tarkoittaa paasto? Ota selvää, miten 
ja milloin muissa uskonnoissa ja katsomuksissa paastotaan. 

 
Muhis kertoo, että ramadan muuttaa ajankohtaa joka vuosi. Ramadan on yhden islamilai-
sen kalenterin kuukauden nimi. Siinä kalenterissa se on yhdeksäs kuukausi. Kuukauden 
vaihtuminen katsotaan taivaalta kuun uudesta sirpistä. Yhdessä islamilaisessa kuukau-
dessa on vain 29 tai maksimissaan 30 päivää. Joka vuosi ramadanin alku aikaistuu 10-11 
päivällä, koska islamilainen vuosi on vähän lyhyempi kuin gregoriaanisen kalenterin vuosi, 
eli sen kalanterin, joka on Suomessa käytössä. Ramadan on nyt touko-kesäkuussa, mutta 
kymmenen vuoden päästä se on jo lopputalvesta. 
– Onko nyt siis ramadan? Viktoria huudahtaa. 
– Kai sä olet huomannut, etten hörpi juomapullosta? Salma kysäisee ja jatkaa, – Ramadan 
on yksi islamin peruspilareista eli jos tahdomme harjoittaa uskontoa, terveen aikuisen pi-
täisi olla syömättä, juomatta ja riitelemättä noina päivinä. Ennen auringon sarastusta nou-
sen syömään aamupalan. Aamurukouksen tultua en enää syö tai juo mitään, kunnes au-
rinko laskee ja on iftar-ruoan aika. Silloin syön hyvää linssikeittoa, sambuuseja, riisiä lihalla 
ja kaikkea hyvää muuta. Tosi moni aina kauhistelee, että ei edes vettä? Ja ei, koska tavoit-
teena on juurikin oppia itsehillintää ja samalla kasvattaa myötätuntoa köyhiä kohtaan. Yri-
tän muutenkin tsempata tuossa kuussa, että lukisin enemmän pyhää kirjaa Koraania ja 
miettisin uskon asioita.  
 
Viktoria ja kaksospojat kuuntelevat nyökytellen:  
– Aika paha, he toteavat. – Mitä jos sun tarttee ottaa lääkettä?  
Muhista ja Salmaa naurattaa:  
– Sitten otamme lääkkeen, sillä sairaana ei paastota, samoin kuin esimerkiksi raskaana 
ollessa, imettäessä, kuukautisten aikana tai matkustaessa. Ei se ole kidutuskuukausi, vaan 



 

 

siunattu kuukausi ja siihen on helpottavia säännöksiä. Eli sairastamispäivät voidaan kor-
vata myöhemmin, esimerkiksi talvella. Vanhukset tai pysyvästi sairaat tarjoavat päivittäin 
ruoan köyhälle, jolloin he saavat samat palkkiot kuin paastoava. 
– Siis saako siitä rahapalkkion? Sasu kysyy.  
– Ei, vaan muslimit uskovat Tuonpuoleiseen eli kuoleman jälkeen jokaisen teot katsotaan 
ja punnitaan ja silloin paasto ja muut hyvät teot auttavat pääsemään Paratiisiin, Muhis to-
teaa. 
 

 Ota selvää: Mitä eri uskonnoissa ja katsomuksissa ajatellaan siitä, mitä tapahtuu 
kuoleman jälkeen? 

 Mitä itse ajattelet: onko kuoleman jälkeen elämää? Jos on, millaista se on? Onko se 
kaikilla samanlainen, vai vaikuttavatko tämän elämän teot siihen? 

 


