YK:N USKONTOJEN JA KATSOMUSTEN YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO LÄHESTYY - TULE
MUKAAN TAPAHTUMIIN JA JÄRJESTÄ OMAA OHJELMAA!

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”.
Kutsumme sinut mukaan osallistumaan viikon toimintaan ja järjestämään tapahtumia. Tästä viestistä
löydät vinkkejä tapahtumien järjestämiseksi sekä linkkejä eri tapahtumiin.
Koronatilanteen vuoksi viikon avajaiset korvaa verkossa julkaistava Yhteisymmärrysviikon julistus.
Tervetuloa kuuntelemaan presidentti Tarja Halosen yhteisymmärrysviikon julistus viikon
Facebook-sivujen kautta maanantaina 1.2.2021.

VINKKEJÄ VIIKON VIETTOON:
Järjestä QR-koodikävely. Vuoden teemaan, ”Dialogissa ympäristön kanssa”, liittyen olemme koonneet
eri uskontojen ja katsomusten edustajien lyhyitä sitaatteja luontoon ja ympäristöön liittyen QR-koodien
taakse. QR-koodikävely on hauska tapa tutustua lähiluontoon sekä perehtyä erilaisiin näkemyksiin
ympäristöstä. Ohjeet materiaalin käyttöön ja oman kävelyn järjestämiseen löytyvät täältä:
https://dialogikasvatus.fi/material/qr-koodikavely/

Osallistu Zen-valokuvauksen verkkokurssille ”Paikka meidän lähellä”. Suomen Buddhalainen Unioni
järjestää osana yhteisymmärrysviikon ohjelmaa Zen-valokuvauksen verkkokurssin. Kurssi sisältää kaksi
esitelmää zen-valokuvauksen juurista ja hiljaisesta tavasta retkeillä ja havainnoida maailmaa kameran
kanssa sekä palautekeskustelun. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä:
http://www.sbu.fi/2020/11/18/zen-valokuvauksen-nettikurssi-paikka-meidan-lahella/
Kuuntele radio-ohjelmaa. Osana yhteisymmärrysviikon juhlintaa tuotetaan radio-ohjelma. Ohjelma on
katsomuksellisesti ja kulttuurisesti laajapohjainen ja siinä saavat äänen eri taustaisten ihmisten ja
yhteisöjen näkemykset keskinäisen yhteisymmärryksen tärkeydestä. Ohjelma koostuu musiikista ja
ruohonjuuritason dialogitoimijoiden esittelystä. Ohjelma esitetään myöhemmin ilmoitettavilla kanavilla
sekä julkaistaan myöhemmin tallenteena Youtubessa. Lisätietoa ohjelmasta on luvassa tammikuussa.
Laulata lapsia: Laulukirja kouluille ja varhaiskasvatukseen. Jotta jokainen lapsi omine juurinen tulisi
näkyväksi myös lauluissa, Fokus ry:n taidetyöryhmä tuottaa moninaisen laulukirjan erityisesti kouluille ja
varhaiskasvatukseen. Laulukirja on maksuton ja se julkaistaan sekä pienenä painoksena, että verkossa.
Lisätietoa laulukirjasta julkaistaan dialogikasvatuksen portaalissa tammikuussa 2021.
Osallistu webinaariin “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?” Webinaari
järjestetään maanantaina 8.2. klo 17-19 suorana striiminä Tiedekulmasta osoitteessa
https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=7
6122444. Mukana keskustelemassa ovat presidentti Tarja Halonen, erikoistutkija Pasi Saukkonen,
luokanopettaja ja järjestöaktivisti Mina Bahmanpour sekä tutkimuspäällikkö Shadia Rask. Webinaari
julkaistaan myös tallenteena. Lisätietoa webinaarista löytyy täältä:
https://www.facebook.com/events/1808752862621287
Osallistu koulutukseen “Arvot - Tulevaisuuden työelämän vahvuus? Ekososiaalisuus,
oikeudenmukaisuus ja osallisuus suuntaviivoina”. Tervetuloa maksuttomaan koulutukseen
keskiviikkona 3.2.2021 kello 14-16 etäyhteyksin Zoomissa! Yhteisymmärrysviikolla järjestettävässä
koulutuksessa pohditaan arvojen merkitystä työelämässä. Linkki koulutukseen julkaistaan myöhemmin
täällä:
https://dialogikasvatus.fi/course/arvot-tulevaisuuden-tyoelaman-vahvuus-ekososiaalisuus-oikeudenmuk
aisuus-ja-osallisuus-suuntaviivoina/

Tutustu uuteen oppaaseen ja osallistu koulutukseen “Kulttuuri- ja katsomusdialogi
ympäristökasvatuksessa”. Miksi kulttuuri- ja katsomusdialogi on merkittävä teema
ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Kuinka ympäristötunteet vaikuttavat dialogiin? Kuinka voin
hyödyntää dialogitaitoja työssäni? Tule etsimään vastauksia näihin kysymyksiin kanssamme
keskiviikkona 3.2.2021 klo 12.30-15.30 järjestettävään verkkoseminaariin ja tutustu julkaisemaamme
oppaaseen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen löytyvät täältä:
https://dialogikasvatus.fi/course/kulttuuri-ja-katsomusdialogi-ymparistokasvatuksessa/

Tue esitteen avulla perheitä: “Kodin eri katsomukset” esite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Esitteessä kerrotaan millaisia seikkoja perheissä kannattaa nostaa esiin esimerkiksi ennen yhteisten
lasten syntymää, jotta erilaisten katsomusten ja uskontojen yhteiselo todella tuntuisi rikkaudelta.
Yhteisymmärrysviikolla esite julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Esitteeseen pääset tutustumaan
täällä: https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2020/01/kodin-eri-katsomukset.pdf
Tutustu uuten materiaaliin ja osallistu käyttöönottokoulutukseen: Juhlakaruselli -dialogimalli lapsille.
Karuselli tuo uuden, pedagogisesti perustellun työkalun juhlkaperinteen käsittelyyn. Karuselli auttaa
lapsia tutustumaan oomaaitselle ja kaverille tärkeään juhlaperinteeseen eri aistien avulla.
Käyttöönottokoulutus järjestetään zoomissa 25.1.2021. Näin pääset käyttämään karusellia
yhteisymmärrysviikon aikana lapsiryhmissä. Linkki koulutukseen julkaistaan täällä:
https://dialogikasvatus.fi/course/hyppaa-juhlakaruselliin-uusi-menetelma-eri-juhlaperinteiden-kasittelly
yn/

Järjestä oma tapahtuma. Koronatilanne vaikuttaa myös yhteisymmärrysviikon viettoon, mutta onneksi
monia tapahtumia voi järjestää etänä tai ulkona luonnossa! Tässä muutama vinkki oman tapahtuman
järjestämiseen:
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Kortteleiden ja kaupunginosien ikkunakampanja: Innosta lähiympäristöäsi juhlimaan
yhteisymmärrysviikkoa ikkunakampanjan avulla. Laitan viikon ajaksi ikkunaasi esim. jokin
katsomuksen symboli tai esine. Voit myös printata ikkunaasi ulospäin näkyväksi vaikkapa
yhteisymmärrysviikon logon tai julisteen.
Luontopolku-tapahtumat: Millä teemalla kotikapungissasi voisi järjestää yhteisymmärrysviikon
luontopolun? Kokoa joukko eri katsomusten edustajia nauttimaan luonnosta ja pohtikaa
yhdessä kuinka eri katsomukset näkevät luonnon merkityksen. Teeman voi olla vaikkapa
luonnon pyhyys.
Valokuvakampanja instagramissa: Järjestä valokuvakampanja yhteisymmärrysviikon sanoma tai
vuositeema huomioiden. Opastuksena voi olla esim. ”Kerää luonnosta materiaaleja ja
hahmottele niistä kokonaisuus, jossa näkyvät kunnioitus luontoa kohtaan sekä dialogin ja
harmonian teemat”. Tägää kuvasi tunnisteella #yhteisymmärrysviikko, #yhteisymmärrysteko
Tutustu pyhiin paikkoihin virtuaalisesti: Järjestäkää yhdessä eri katsomusten kanssa
virtuaalikierros erilaisiin pyhiin paikkoihin. Kukin esittelee oman tilansa tai pyhään
luontokohteen etänä. Millaiseen dialogiin eri katsomusten pyhiin paikkoihin tutustuminen
ohjaa?
ETÄNÄ Elokuvanäytös: Kutsu työyhteisösi näytökseen tai järjestä eri katsomusten edustajille
näytös vaikkapa elokuvasta Aatos ja Amine. https://maailmankoulu.fi/aatosjaamine/ Lisää
vinkkejä elokuvasta dialogin välineenä: https://www.upf.tv/outreach/
ETÄNÄ Paneeli, seminaari tai keskustelutilaisuus: Paneelit, seminaarit ja keskustelutilaisuudet
ovat yhteisymmärrysviikon kestosuosikkeja. Mitkä aiheet ovat juuri nyt pinnalla? Kuka olisi hyvä
asiantuntija omalla alueellasi puhumaan vaikkapa viikon teemasta?
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ETÄNÄ Koulutus tai luento: Dialogikoulutuksia järjestetään toki ympäri vuoden, mutta
yhteisymmärrysviikko tuo lisänäkyvyyttä järjestämällesi koulutukselle tai luennolle. Aiheena voi
olla dialogivalmiuksien ohella vaikkapa moninainen ruokakulttuuri, taide tai käsityöt.
Oppitunti, päivänavaus tai leikkihetki: Löydät yhteisymmärrysviikon kasvatusmateriaalit
verkosta maksutta: https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/kouluille-ja-paivakodeille/
Lausunto, julkilausuma, mielipidekirjoitus tai puhe: Joskus viestin saa selkeimmin perille
tekemällä vaikkapa lausunnon tai mielipidekirjoituksen. Tai voisiko yhteisösi tehdä julistuksen
uskonto- ja katsomusdialogin tueksi? Kokoa yhteen eri yhteisöiden toimijoita alueeltasi ja luokaa
yhdessä julkilausuma. Esimerkiksi YK kokoaa yhteisymmärrysviikon tukijoiden julkilausumia:
https://worldinterfaithharmonyweek.com/letters-of-support/
Kohenna ja korjaa: Joskus dialogityö on tarttumista työkaluihin ja pesurättiin. Onko jokin paikka
jonka voitte kunnostaa yhdessä? Onko jonkin yhteisön tila päässyt rapistumaan tai onko jokin
pyhä paikka tai jonkin yhteisön tila kokenut vandalismia? Tai haluatteko tuoda yhdessä
vehreyttä pyhille paikoille? Talkoot pystyyn turvavälit huomioiden!
ETÄNÄ TAI TURVAVÄLIT HUOMIOIDEN Huomio ympäristö: Kokoa paikalliset katsomustoimijat
yhteisen ympäristön suojelun ääreen. Onko jokin paikka tai esim. ilmastonmuutokseen liittyvä
teema, jonka kimppuun voisitte yhdessä käydä?
ETÄNÄ TAI TURVAVÄLIT HUOMIOIDEN Musiikki- ja taide-esitykset: Musiikki- ja
taidetapahtumat ovat dialogityössä usein käytettyjä foorumeita.
Rauhankävelyt ja -retket: Yhteisymmärrysviikolla kävellään yhdessä rauhan puolesta. Kävelyt
voivat esimerkiksi kiertää eri katsomusten pyhiä paikkoja tai kirkkoja/temppeleita/synagogia ja
päättyä yhteiseen ateriaan. Yhteisymmärrysviikolla ollaan liikuttu myös bussikyydillä, jos matka
tuntuu liian pitkältä käveltäväksi.
ETÄNÄ TAI TURVAVÄLIT HUOMIOIDEN Työskentely yhteisen hyvän eteen: Kokoa alueesi
toimijat yhteisen hyvän äärelle. Toteuta yhdessä eri katsomusten edustajien kanssa esimerkiksi
roskienkeräys, villasukkien kudontatempaus asunnottomille, viheralueen istutus, talkoot
yhteisen puiston korjaamiseksi tai yhteisen tilan maalaamiseksi ja somistamiseksi.
VIRTUAALISESTI TAI TURVAVÄLIT HUOMIOIDEN Avoimet ovet: Yhteisymmärrysviikon klassikko
on yhteisöjen avoimet ovet. Kutsu muut tutustumaan yhteisöösi ja sen tiloihin. Voit tarjota
pientä purtavaa, järjestää valokuvanäyttelyn tai vaikkapa tarjota hengähdystauon ja juttuseuraa.
Messu, saarna tai muu katsomuksellinen tilaisuus: Nosta uskonto- ja katsomusdialogi teemaksi
vaikkapa messussa.
Kolehti tai muu keräys: Löytyisikö alueesi katsomuksellisista toimijoista innostusta
yhteiskeräykseen vaikkapa kansainväliseen ihmisoikeustyöhön tai luonnonsuojeluprojektiin?
Esimerkiksi ekumeenisissa jumalanpalveluksissa kolehtikohde voidaan päättää yhdessä.
TURVAVÄLIT HUOMIOIDEN Aamupala tai kahvit: Yhteisöt ympäri maailman järjestävät
yhteisymmärrysviikolla yhteisiä aamiaisia tai muita ruokaan liittyviä tapaamisia. Ne järjestyvät
pienellä kustannuksella ja yhteistyöllä. Kenet sinä voisit kutsua mukaan? Millaisia moninaisia
yhteisöjä voit kutsua kahville omasta lähiympäristöstäsi? Suomessa yhteisymmärrysviikolla
järjestetään mm. Kirkkokahveja.
VALTIONEUVOSTON OHJEISTUS HUOMIOIDEN Basaari tai toritapahtuma: Jokaisessa yhteisöstä
löytyy luovia ja osaavia toimijoita, jotka voivat innostua laittamaan pystyyn oman basaarin tai
toritapahtuman. Olisiko teemana vaikkapa maailman ruokakulttuurien kohtaaminen ostarilla?
Ketkä kaikki toimijat saatte mukaan? Pyydä mukaan kotikuntasi eri katsomukset ja
monikulttuurisuustoimijat sekä -yhdistykset

Tervetuloa viettämään viikkoa kanssamme!

Tätä viestiä 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/tapahtumien-jarjestaminen/

