TERVETULOA JÄRJESTÄMÄÄN TAPAHTUMIA YK:N USKONTOJEN JA
KATSOMUSTEN YHTEISYMMÄRRYSVIIKOLLA

YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith
Harmony Week) 1.-7.2.2021 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Vuoden
2021 teemaksi on valittu ”Dialogissa ympäristön kanssa”. Teeman avulla halutaan nostaa
esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat.
”Dialogissa ympäristön kanssa” teema muistuttaa meitä siitä, että luontoympäristö tarvitsee
meidän kaikkien yhteistyötä. Lisäksi halutaan kiinnittää huomio lähiympäristömme
moninaisuuteen. Meistä jokainen luo ja tukee dialogia arkipäiväisissä kohtaamisissa.
Tunnenko ja tunnistanko lähiympäristöni moninaisuuden? Teeman avulla halutaan nostaa
esiin siis myös esim. kaupunginosatoimijat ja arkiset kohtaamiset: keskustelu- ja dialogitaidot
arjessa.
Kutsumme sinut mukaan osallistumaan viikon toimintaan ja järjestämään tapahtumia.
Tiedotamme mielellämme tapahtumastanne Facebook -sivuillamme. Lisäksi teemme nostoja
tapahtumista muissa viestinnän kanavissa (mm. some-kanavat, verkkojulkaisut, lehtijutut).
Vuoden 2021 viestintää toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Tiedot
paikallisista tapahtumista pyydetään viestimään myös paikallisia kanavia ja verkostoja
käyttäen. Erityisesti toivomme teidän tekevän Facebook-tapahtuman (event), jota voimme
jakaa.
Viikon avajaiset järjestetään yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa perjantaina
29.1.2021 Helsingin yliopiston Porthania -rakennuksen salissa 3 (Yliopistonkatu 3) klo 17
alkaen. Lämpimästi tervetuloa! Tiedotamme ohjelmasta ja julkaisemme linkin
etätapahtumaan lähempänä ajankohtaa.
Avajaisia seuraa runsas kattaus tapahtumia. Seuraathan meitä somessa, jotta saat
ajankohtaisen tiedon tapahtumista ympäri Suomen. Korona-tilanteen vuoksi saamme nauttia
myös verkkotapahtumista. Järjestämme mm. paneelikeskustelun ja koulutuksia verkossa.

Yhteisymmärrysviikon verkkosivut ovat uudistuneet. Uudet sivut toimivat
resurssipankkina toimijoille. Löydät sivuilta runsaasti vinkkejä viikon tapahtumien
järjestämiseksi sekä vinkkejä Yhteisymmärrysviikko-konkareilta.
Vinkkejä korona-ajan tapahtumien järjestämiseen löytyy viikon verkkosivuilta.
Koronatilanne vaikuttaa myös Yhteisymmärrysviikon viettoon, mutta onneksi monia
tapahtumia voi järjestää etänä tai ulkona luonnossa! Listan vinkeistä korona-ajan
tapahtumiin löydät Yhteisymmärrysymmärrysviikon sivuilta, joilla esitellään tarkemmin
esimerkiksi seuraavia ideoita:
●
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Luontopolku -kävelyt
Ikkunatempaus omassa naapurustossasi tai somessa
Dialogitapahtuma esimerkiksi Zoomissa tai Teamsissa
Valokuvakampanja Instagramissa
QR-koodeihin perustuva “suunnistus”
Juhlakaruselli -dialogimalli lapsille omissa ryhmissä toteutettavaksi

Yhteisymmärrysviikon jälkeen palkitaan yhteisymmärrysteko. Tiedätkö hankkeen,
tapahtuman tai teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa
vuorovaikutusta paikkakunnallasi? #yhteisymmärrysteko -kampanja etsii uskontojen ja
katsomusten vuorovaikutusta edistävää ja tukevaa tekoa. Lisää kuva tapahtumasta
Facebookiin tai Instagramiin hashtagilla #yhteisymmärrysteko.

Tervetuloa viettämään viikkoa kanssamme!
Tätä kutsua saa välittää eteenpäin
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Lisätietoja: Yhteisymmärrysviikkoa koordinoiva Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
www.kulttuurifoorumi.fi  / info@kulttuurifoorumi.fi / puh: 040 826 7777 /
Yhteisymmärrysviikon verkkosivut: h
 ttps://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/
Yhteisymmärrysviikko ja sen tapahtumat Facebookissa:
https://www.facebook.com/yhteisymmarrysviikko/
Kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen portaali: www.dialogikasvatus.fi
Lisätietoja YK:n teemaviikosta: w
 ww.worldinterfaithharmonyweek.com
Yhteisymmärrysviikon logot ja juliste:
https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/info-2/

