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) 31.1.-6.2.2022 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Vuoden 2022
teemaksi on valittu ”Dialogissa ympäristön kanssa – harmonisesti yhdessä”.
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 julistus yhteisymmärrysviikon Facebook-sivujen kautta maanantaina
31.1.2021.

VINKKEJÄ VIIKON VIETTOON:
Seuraa meitä somessa ja osallistu some-haasteisiin. Nostetaan yhdessä yhteisymmärrys ja
dialogitaidot esille. Seuraa ja osallistu: https://www.facebook.com/yhteisymmarrysviikko /
https://www.instagram.com/dialogikasvatus/
Tutustuu uusiin materiaaleihin ja levitä yhteisymmärryksen sanomaa. Viikon aika julkaistaan
uusia materiaaleja yhteisymmärryksen edistämiseksi. Luvassa on esim. yhteistyössä
Rauhankasvatusinstituutin kanssa tuotettu video sekä Katsomusdialogin askeleet materiaali!
Seuraa meitä somessa ja ota materiaalit käyttöösi!
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 meditatiiviselle kävelylle. HUOM! Koronatilanteen vuoksi uusi päivä 20.3.2022. Suomen
Buddhalainen Unioni järjestää osana yhteisymmärrysviikon toimintaa meditatiivisen kävelyn
Töölönlahdeen ympäri. Tapahtumassa esitellään erilaisia mediaatioperinteitä. Mahdollisuus
esittää kysymyksiä! Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä:
http://www.sbu.fi/2021/12/18/meditatiivinen-kavely-toolonlahdella-sunnuntaina-6-2-2022/
Osallistu Tiedekulman tapahtumaan ”No uskaltaako tästä edes puhua. HUOM. Koronatilanteen
vuoksi uusi päivämäärä 15.3.2022 klo 17-19. Tapahtumassa pohditaan asiantuntijavierailijoiden
paneelissa dialogitaitojen merkitystä yhteiskunnassa sekä haitallisen polarisaatioprosessin
ehkäisyä. Lisätietoa: https://dialogikasvatus.fi/no-uskaltaako-tasta-edes-puhua-dialogitaidot-japolarisoitumisen-ehkaisy/
Kuuntele radio-ohjelmaa. 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 Lähiradion kanavalla ma 31.1.2022 klo 17-18. Voit myös kuunnella ohjelman
YouTubesta. YouTube versio sisältää tekstityksen:
https://www.youtube.com/watch?v=bDUITH7RYfU
Laulata lapsia: Laulukirja kouluille ja varhaiskasvatukseen. Jotta jokainen lapsi omine juurineen
tulisi näkyväksi myös lauluissa, Fokus ry:n taidetyöryhmä on tuottanut moninaisen laulukirjan
erityisesti kouluille ja varhaiskasvatukseen. Laulukirja ja laulutiedostoineen löytyy täältä:
https://dialogikasvatus.fi/material/moninaiset-laulut/
Katsele webinaarin “Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?” -tallennus.
Webinaari järjestettiin 8.2.2021 suorana striiminä Tiedekulmasta. Mukana keskustelemassa olivat
presidentti Tarja Halonen, erikoistutkija Pasi Saukkonen, luokanopettaja ja järjestöaktivisti Mina
Bahmanpour sekä juontajina polraisaatioasiantuntia Mirima Attias ja FOKUS ry:n toiminnanjohtaja
Marja Laine. Webinaaritallenne tekstityksin: https://www.youtube.com/watch?v=Ha3AmvTY0TI
Tutustu oppaaseen ja katso koulutusvideot aiheesta “Kulttuuri- ja katsomusdialogi
ympäristökasvatuksessa”. Miksi kulttuuri- ja katsomusdialogi on merkittävä teema
ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Kuinka ympäristötunteet vaikuttavat dialogiin? Kuinka voin
hyödyntää dialogitaitoja työssäni? Maksuton opas ja videot:
https://dialogikasvatus.fi/material/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. Esitteeseen pääset
tutustumaan täällä: https://dialogikasvatus.fi/material/kodin-eri-katsomukset-esite/
Tutustu materiaaliin ja katsele käyttöönottokoulutuksen videoita: Juhlakaruselli -dialogimalli
lapsille. Karuselli tuo uuden, pedagogisesti perustellun työkalun juhlkaperinteen käsittelyyn.
Karuselli auttaa lapsia tutustumaan itselle ja kaverille tärkeään juhlaperinteeseen eri aistien avulla.
Materiaali ja koulutusvideot: https://dialogikasvatus.fi/material/juhlakaruselli/

Tule mukaan Dialogitaitajat -kampanjaan. Yhteisymmärrysviikon ja Dialogitaitajien sivuilta löydät
runsaasti tehtäviä ja vinkkejä opetukseen. Tutustukaa esimerkiksi toistenne juhlaperinteisiin
hauskan Juhlakarusellin avulla tai kuunnelkaa aamunavaus kultaisesta säännöstä. Tutustu myös
yhteisymmärrysviikon vuositeeman tehtäviin! Viikon aikana julkaistaan myös uusia
koulutusvideoita teemalla ”Kokemuksia kouluista ja työkaluja kulttuuri- ja katsomustietoiseen
dialogiin”. Verkkosivut: www.dialogitaitajat.fi
Tutustu uuteen mediakasvatuksen materiaaliin. Kuinka erilaiset katsomukset näkyvät mediassa?
Onko media polarisoivaa? Ota käyttöön uutta materiaalia tai katsele videoita omaksi iloksi:
https://dialogikasvatus.fi/material/kulttuurit-ja-katsomukset-mediassa/
Tee tai vinkkaa #yhteisymmärrysteko. Tiedätkö tai oletko järjestänyt hankkeen, tapahtuman tai
teon, joka on edistänyt uskontojen ja katsomusten rakentavaa vuorovaikutusta paikkakunnallasi?
Lähde mukaan omalla teollasi – maailmaa muutetaan teko kerrallaan! Vuodesta 2022 tunnustus
jaetaan kahdessa kategoriassa: yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat sekä kasvatusalan toimijat,
esim. päiväkodit ja koulut. Lisätietoa:
https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/yhteisymmarrysteko/
Osallistu paikallisiin tapahtumiin. Yhteisymmärrysviikolla tapahtuu ympäri Suomen. Näin koronaaikana tapahtumat ovat siirtyneet verkkoon. Tarjolla on esimerkiksi Afrikan tähden ilta
Mäntsälässä 5.2.2022 ja Afrikkalainen messu ja Yhteisvastuukonsertti Hollolan sovituksen kirkossa
6.2.2022. Molemmat striimataan!
Järjestä oma tapahtuma. Koronatilanne vaikuttaa myös yhteisymmärrysviikon viettoon, mutta
onneksi monia tapahtumia voi järjestää etänä tai ulkona luonnossa! Tässä muutama vinkki oman
tapahtuman järjestämiseen:
● 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.
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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?
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/kasvattajille/
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!
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Lisätietoja: Yhteisymmärrysviikkoa koordinoiva Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
www.kulttuurifoorumi.fi / info@kulttuurifoorumi.fi / puh: 040 826 7777
Yhteisymmärrysviikon verkkosivut: https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/
Haluatko tietoa yhteisymmärrysviikosta sähköpostitse? Tule mukaan Yhteisymmärrysviikon
aktiivien sähköpostilistalle! Pääset mukaan ilmoittamalla kiinnostuksestasi info@kulttuurifoorumi.fi
Yhteisymmärrysviikko ja sen tapahtumat Facebookissa:
https://www.facebook.com/yhteisymmarrysviikko/
Dialogitaitajat-kampanja: www.dialogitaitajat.fi
Kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen portaali: www.dialogikasvatus.fi
Lisätietoja YK:n teemaviikosta: https://worldinterfaithharmonyweek.com/
Yhteisymmärrysviikon logot ja juliste: https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/jarjestatapahtuma/

