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Mitä on dialogi?

Dialogi on 
vuoropuhelua, jossa 
ihmiset yrittävät 
ymmärtää toisten 
ihmisten elämää, 
vaikka heillä olisi eri 
mielipiteitä, arvoja 
tai uskomuksia kuin 
itsellä.

Kahteen tyhjään korttiin voitte itse keksiä, 
mitä dialogiin voisi kuulua ja mitä siihen ei 
kuulu. 

Jakakaa kortit kahteen ryhmään: 
• DIALOGI ON
• DIALOGI EI OLE

on ei ole

Soveltaen: Tony Blair Faith Foundation – Essentials of Dialogue
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Dialogi on/ei ole

• Yritetään ymmärtää keskustelun 
avulla, miten paljon ihmisillä on 
yhteistä 

• Esitetään kysymyksiä, jotta saadaan 
lisää tietoa eri ihmisten elämästä 

• Tarkoittaa samaa kuin väittely

• Tarkoittaa samaa kuin haastattelu

• Yritetään ystävystyä ihmisten kanssa 

• Kuunnellan huolellisesti, mitä sanot-
tavaa muilla on, ja vastataan heille

• Yritetään katsoa asioita uusista näkö-
kulmista

• Tarkoittaa samaa kuin riitely

• Yritetään työskennellä yhdessä, jotta 
löydettäisiin ratkaisuja yhteisiin 
ongelmiin 

• Yritetään ymmärtää, millä tavoin 
olemme erilaisia 

• Keskustelu, jossa ihmisillä on riit-
tävän turvallinen olo, jotta voidaan 
puhua vaikeistakin asioista 

• Luetaan valmisteltuja kannanottoja 
toisille ihmisille 

• Odotan omaa vuoroani puhua

Soveltaen: Tony Blair Faith Foundation – Essentials of Dialogue
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Loukkaavaa vai ei?

• Tuo oli kiinnostava huomio

• Pystytkö katsomaan asiaa minun näkö-
kulmastani? 

• Olen eri mieltä

• Tuo on roskaa

• Olet väärässä

• Pystytkö selittämään tuon minulla 
uudestaan? 

• On todettava, että olemme tästä asiasta 
eri mieltä. 

• Varmaankin vitsailet? 

• Tuossa ei ollut mitään tolkkua

• Näen asian eri tavalla

• En ymmärrä, mitä yrität sanoa

Soveltaen: Tony Blair Faith Foundation – Essentials of Dialogue
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Katsomusdialogi

http://www.huffingtonpost.com/entry/worlds-top-religious-leaders-issue-rare-joint-appeal_
us_5942c11ee4b06bb7d2719e8e?utm_campaign=hp_fb_pages&utm_source=gn_fb&utm_
medium=facebook&ncid=fcbklnkushpmg00000023

Katsomusdialogi on koulussakin tarvittava taito. Siinä ih-
miset pyrkivät vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen avulla 
ymmärtämään ja hyväksymään omista tavoista ja usko-
muksista poikkeavia tapoja tai uskomuksia.

Edellytys on, että ihmiset haluavat oppia eri 
uskonnoista sekä uskonnottomuudesta.
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http://www.huffingtonpost.com/entry/worlds-top-religious-leaders-issue-rare-joint-appeal_us_5942c11ee4b06bb7d2719e8e?utm_campaign=hp_fb_pages&utm_source=gn_fb&utm_medium=facebook&ncid=fcbklnkushpmg00000023


Katsomusdialogia käydään kahdella tasolla: 

• Uskonto- ja katsomusdialogitoimijoita ovat dialogiin ryhtyneet 
uskontojen tai uskonnottomien liikkeiden johtajat ja aktiiviset 
jäsenet

• Dialogia edistävät myös lukuisat järjestöt ja tapah-
tumat, kuten Kirkkojen maailmanneuvosto,  
Religions for Peace, USKOT-foorumi ja 
YK:n uskontojen yhteisymmärrysviikko

1. USKONTO- JA KATSOMUSDIALOGITOIMIJAT

http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3518151/Rauhankavely+toi+uskonnot+yhteen++paaministeri+johti+joukkoja

http://yhteisymmarrysviikko.fi/uskontodialogitoimijan-puheenvuoro-nahla-hewidy/
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• Katsomusdialogi voi olla keskenään eri 
tavoin uskovien yhteistoimintaa, kuten 
harrastuskerhoja

• Katsomusdialogia voi edistää myös 
etukäteen suunnittelemattomissa 
kohtaamisissa

2. ARKISTEN KOHTAAMISTEN KATSOMUSDIALOGI
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• 1960-luvulla monet tutkijat ennustivat, 
että uskonto tulee katoamaan maail-
masta. Useimmat pitävät käsitystä ny-
kyisin virheellisenä.

• Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa 
karismaattiset kristilliset liikkeet, kuten 
helluntailaisuus, kasvavat vauhdilla. 

• Yhdysvalloissa kristinuskolla on valtava 
yhteiskunnallinen merkitys.

Uskonto ei ole katoamassa
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• Islam on maailman nopeimmin kasva-
va uskonto.

• Suomessa useat luterilaiseen kirkkoon 
kuuluvat ihmiset uskovat yhä enem-
män eri tavalla, kuin mitä kirkko opet-
taa. Uskominen sinänsä ei ole kuiten-
kaan kadonnut.

• Suomessa ihmisten elämänkatsomus-
ten kirjo on suuri ja maahanmuutto li-
sää moninaisuutta entisestään.



Mitä näet kuvassa?
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https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/26/women-
westminster-bridge-london-womens-march-solidarity-attack-victims

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muslim-women-
stand-solidarity-london-terror-attack-victims-westminster-bridge-
khalid-masood-a7651361.html

http://www.independent.co.uk/news/uk/unseen-photographs-
capture-the-devastating-and-emotional-aftermath-of-the-1996-ira-
bomb-in-9538378.html#gallery

https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/26/women-westminster-bridge-london-womens-march-solidarity-attack-victims
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/26/women-westminster-bridge-london-womens-march-solidarity-attack-victims
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muslim-women-stand-solidarity-london-terror-attack-victims-westminster-bridge-khalid-masood-a7651361.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muslim-women-stand-solidarity-london-terror-attack-victims-westminster-bridge-khalid-masood-a7651361.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muslim-women-stand-solidarity-london-terror-attack-victims-westminster-bridge-khalid-masood-a7651361.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/unseen-photographs-capture-the-devastating-and-emotional-aftermath-of-the-1996-ira-bomb-in-9538378.html#gallery
http://www.independent.co.uk/news/uk/unseen-photographs-capture-the-devastating-and-emotional-aftermath-of-the-1996-ira-bomb-in-9538378.html#gallery
http://www.independent.co.uk/news/uk/unseen-photographs-capture-the-devastating-and-emotional-aftermath-of-the-1996-ira-bomb-in-9538378.html#gallery
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Wikimedia commons: By Manfred Werner - <a title="User:Tsui" href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Tsui">Tsui</a> - <span class="int-own-work" lang="fi">Oma teos</span>, <a title="Creative 

Commons Attribution-Share Alike 3.0" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6139561">Linkki</a>
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Mitä tarkoittaa uskonnonvapaus?

Wikimedia Commons: By Koshy Koshy from New Delhi, India - Obeisance, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6935306 

By Ed Yourdon - Flickr: NY Jets vs. Buffalo, Oct 2009 - 02, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14714749
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Mitä tarkoittaa uskonnonvapaus?

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/03/a-distressing-map-of-religious-freedom-around-the-world/?utm_term=.1a2410b1fac0

Tiedätkö, kuinka monta prosenttia maailman ihmisistä 
elää maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin 
seurauksin?

• 25 prosenttia 

• 50 prosenttia 

• 75 prosenttia
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Suomeen saapuu joka vuosi 
pakolaisia, joita on kotimaassaan 

vainottu uskontonsa takia. 
Löytävätkö he Suomesta turvan?

Wikimedia commons: By Jeangagnon - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41345640


