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Hankkeen kertomus 
 

Hanke ”Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa” on toimintavuosinaan 2019–2021 tuonut sekä tieteellisellä että 

julkisella keskustelulla esiin uskontolukutaidon käsitettä.  

Hanke järjesti vuosiensa aikana seitsemän seminaaria ympäri Suomen pitäen esillä uskontolukutaidon teemoja. Hanke 

julkaisi myös ensimmäisen avoimesti luettavissa olevan kirjan keskeisistä teemoistaan ”The Challenges of Religious Literacy” 

(2020), jota enemmistö hankkeen työryhmän jäsenistä oli alkanut työstää yhdessä ennen hankkeen alkua. Toinen, 

suomenkielinen kirja ilmestyy vuonna 2022. Uskontolukutaito on esillä myös hankkeen tukemassa uskontotieteen tutkijoiden 

kehittämässä roolipelissä nimeltä ”Legendat”, joka kertoo katsomuslukutaidon teemoista, ja joka julkaistaan Tieteiden yössä 

2022. 

Hanke on alusta alkaen toiminut tiiviisti keskeisen työryhmänsä voimin, jota on johtanut Helsingin yliopiston uskontotieteen 

professori Tuula Sakaranaho ja filosofian tohtori Johanna Konttori. Muut työryhmän jäsenet ovat aakkosjärjestyksessä 

Donner-instituutin johtaja Ruth Illman, Lapin yliopiston politiikkatieteiden yliopistonlehtori Aini Linjakumpu, Tampereen 

yliopiston kasvatustieteen tutkijatohtori Inkeri Rissanen, Siirtolaisuusinsituutin vastaava tutkija Marja Tiilikainen ja Itä-Suomen 

yliopiston uskonnonpedagogiikan professori Martin Ubani. Työryhmän toimintaan ovat osallistuneet myös Lapin yliopistosta 

yliopistonlehtori Tapio Nykänen ja yliopistonlehtori Sandra Wallenius-Korkalo. Hankkeen käytännön toiminnasta ovat 

vastanneet koordinaattorit, uskontotieteen väitöskirjatutkijat Laura Kokkonen (2019–2021) ja Heidi Rautalahti (2021). 

Tämä toimintakertomus kuvaa hankkeen matkaa uskontolukutaidon pariin. Teksti pysähtyy vuosien varrelle ja seminaarien 

äärelle, mutta samalla muistelee jälkikäteen sattumuksia, joita hankkeen toteuttamisen kanssa on käynyt. Matkan varrella 

kuullaan erityisesti työryhmän jäsenten ääniä, nimettyinä ja yleisesti, onnistumisia, haasteita ja siitä, mitä lopulta 

uskontolukutaidosta on opittu – muuttuiko käsitys jossakin kohtaa? Seminaarien esittelytekstit löytyvät lopusta kohdasta 

”Liitteet”. Kertomuksessa näkyy myös, mitä haasteita korona-aika on aiheuttanut hankkeen aikataululle ja työskentelylle. 

Tekstiä varten on kirjallisesti kysytty työryhmän ja koordinaattorien muistoja. Hankkeen kertomusta voi lukea myös käsikirjana 

siihen, miten yksi Argumenta-hanke on toiminut sekä miten monitieteistä ja laajaa hanketta hoidetaan.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47576-5
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Hankkeen johtaja Tuula 

Sakaranaho. Kuva: Hy, 

Teologinen tiedekunta. 

 

Hankkeen johtaja 

Johanna Konttori. 

Kuva: Hy, Teologinen 

tiedekunta. 

Hankkeen 

koordinaattori Heidi 

Rautalahti. Kuva: Heidi 

Rautalahti 

 

 

 

 

 

 

 

Hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman taloudellista tukea, jota Suomen Kulttuurirahasto jakaa Argumenta-hankkeille.  

Suomen Kulttuurirahasto linjaa Argumenta-hankkeistaan:  

”Argumentan lähestymistapa on korostetusti tieteiden välinen. Usein samaa ongelmaa tutkitaan eri tieteenaloilla, mutta 

yhteistä kieltä ratkaisujen hahmottamiseksi on vaikea löytää. Argumentan tarkoituksena on tuottaa tutkijoiden välisen 

keskustelun kautta uusia vastauksia ja johtopäätöksiä yhteiskunnallisesti haastaviin kysymyksiin ja viestiä nämä tulokset 

tieteen sisäpiiriä laajemmalle yleisölle.” (Suomen Kulttuurirahasto). 

”Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa" on monitieteinen hanke, johon on osallistunut tutkijoita 

politiikantutkimuksen, sosiologian, oikeustieteen, historian, kasvatustieteen, uskontotieteen, teologian ja 

tulevaisuudentutkimuksen alalta. Hanke on myös perustunut eri puolilla Suomea toimivien tutkijoiden yhteistyöhön. 

Kotimaisten tutkijoiden ja väitöskirjatutkijoiden ohella hankkeen seminaareihin on osallistunut kansainvälisiä tutkijoita, mikä 

on laajentanut uskontolukutaitoa Suomessa koskevaa keskustelua. Laajalle yleisölle tarkoitettujen tilaisuuksien lisäksi 

hankkeesta on viestitetty tiedetoimijan Katsomukset parista ja Twitterissä (@ArgumentaU). Viestintäoppia hanke sai erityisesti 

kahdessa Kaskas Median järjestämässä koulutuksessa. 

 

 

Hankkeen 

koordinaattori Laura 

Kokkonen. Kuva: Laura 

Kokkonen 

https://twitter.com/ArgumentaU
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Hankkeen marraskuisen vuoden 2021 päätösjuhlan skoolaus onnistuneille vuosille! 

 Kuva: Tapio Nykänen 
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Helsingin keskustelutilaisuus 

huhtikuussa 2019. 

Kuva: Laura Kokkonen 

Hankkeen matka 

 

Hanke järjesti yhteensä seitsemän tapahtumaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Rovaniemellä ja Joensuussa. 

 

Helsinki: Tämän päivän lukutaidot, 16.-17.4.2019 

 

Ensimmäinen seminaari järjestettiin Helsingissä. Aiheena oli ”Tämän päivän lukutaidot” tai ”Religious Literacy – Why Do We 

Need It?”, ja pääpuhujana toimi uskontolukutaitotutkimuksen uranuurtaja professori Adam Dinham (Professor of Faith and 

Public Policy, Goldsmiths, University of London). Tiedekulmassa järjestetyssä paneelikeskustelussa puhuivat myös professori 

Tuula Sakaranaho (Helsingin yliopisto) ja professori Martin Ubani (Itä-Suomen yliopisto). Paneelin vetäjänä toimi tohtori 

Johanna Konttori (Helsingin yliopisto).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katsomukset.fi/argumenta/taman-paivan-lukutaidot/
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Tapahtuman alun tutkijaseminaarissa puhuivat monilukutaidosta professori Kristiina Kumpulainen (Helsingin yliopisto), 

tulevaisuuslukutaidosta väitöskirjatutkija Laura Pouru-Mikkola (Turun yliopisto) ja medialukutaidosta apulaisprofessori 

Johanna Sumiala (Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa alustivat myös aiheesta ”Uskontolukutaito ja/tai uskontodialogi”: 

professori Elina Vuola (Helsingin yliopisto), dosentti Jyri Komulainen (Kirkon tutkimuskeskus) ja uskonnon didaktiikan professori 

Arto Kallioniemi (Helsingin yliopisto). 

Mieleenpainuvilta sattumuksilta ei säästytty uuden hankkeen alkumetreillä. Hankkeen koordinaattori Laura Kokkonen 

muisteli kuitenkin ensimmäistä tapahtumaa hyvillä mielin: 

“Helsingin pääluennoitsija [Adam Dinham] jäi jumiin jo lähtömaansa lentokentälle ja piti luentonsa lopulta 

etänä lentokentän loungesta. Lisäksi ei tietenkään salamannopealla muutosaikataululla saatu mitenkään 

seminaaritilassa toimimaan isompaa näyttöä äänineen, joten läsnäolijat ti ivistivät itsensä läppärin ympärille. 

Saatiin siis aikaan aika intiimi luento! Eräs osallistuja otti tehtäväkseen näyttää peukkua kameralle kuittina 

ajantasaisesta dianvaihdosta (diat sentään näytettiin isolla näytöllä.) Luennoitsijan saavuttua seuraavana 

päivänä kohtaamiset olivat iloisia ja erityisesti mieleen jäi, kun luennoitsija kävi vielä erikseen kiittämässä 

peukkuhenkilöä.”     

Hankkeen aloituksessa ja ensimmäisten seminaarien käynnistämisen aikana uskontolukutaidon käsitettä tai toimintatapaa 

vasta pyrittiin hahmottelemaan: 

”Ensimmäisessä tapaamisessa uskontolukutaidon käsite tuntui olevan aikamoinen saippuapala, josta oli vaikea saada 

tuntumaa. Ymmärrys on kuitenkin kasvanut hankkeen aikana suuresti. Tätä on edesauttanut minusta hienosti se, että 

hankkeen tapahtumat ja kirjaprojekti ovat tukeneet toisiaan; tapahtumien oppia on voinut soveltaa kirjan teemojen 

pohtimisessa ja toisaalta kirjan tekeminen on auttanut ymmärtämään paremmin myös tapahtumien antia.” 
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Esitelmät Sibelius-museossa marraskuussa 2019. Kuva: Anna Kimpimäki 

Turku: Religion in contemporary Society – What do we need to know to manage complexity? 31.10.-1.11.2019 

 

Turun seminaarin järjestivät dosentti Ruth Illman (Donner-instituutti) ja dosentti Marja Tiilikainen (Siirtolaisuusinstituutti). 

Tilaisuuden pääpuhujina toimivat professori Paul Bramadat (University of Victoria) ja professori Linda Woodhead (Lancaster 

University). Tilaisuudessa järjestettiin tutkijatyöpajan lisäksi yleisön keskustelutilaisuus. 

Sibelius-museossa järjestetty keskustelutilaisuus houkutteli paikalle laajan yleisön (85). Täällä Linda Woodhead piti esitelmän 

aiheesta: ”De-Reformation: how the old religious and political order came apart and what has taken its place” ja Paul 

Bramadat teemasta “Urban Religion, Irreligion, and Spirituality: After Religion in Canada”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://katsomukset.fi/argumenta/uskonto-ja-suomalainen-yhteiskunta/
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Paneelikeskustelu Turun 

kaupunginkirjastossa. Keskustelemassa 

(vasemmalta): opettaja Zahra al-Take, 

esimies Aharon Tähtinen (Turun 

Synagoga), psykoterapeutti Ari Vuokko 

(Suomen vietnamilaisten buddhalaisten 

yhdyskunnan varapuheenjohtaja), 

professori Terhi Utriainen (Turun yliopisto) 

ja piispa Kaarlo Kalliala (Turun 

arkkihiippakunta). 

Kuva: Anna Kimpimäki 

Tilaisuudesta muisteltiin erityisenä onnistumisena ensimmäisen päivän kirjastokeskustelutilaisuutta: 

”Ehkä erityisesti paneelikeskustelu Turun kaupunginkirjastossa jäi mieleen eloisana ja moniäänisenä keskusteluna, joka 

tavoitti myös tavallisia kansalaisia. Tämä oli vielä aikaa ennen koronaa!” 

Turun tapahtumassa kiiteltiin myös sitä, miten työryhmän paikallisjärjestäjät saattoivat yhteisen seminaarijärjestämisen 

kautta lujittaa myös pohjaa mahdolliselle jatkoyhteistyölle.  

“Det blev ett oerhört lyckat tillfälle med två mycket intressanta gäster, Paul Bramadat från Kanada och Linda Woodhead 

från UK. Det här var ju precis före koronan slog till, så vi var ännu lyckligt ovetande om att det snart skulle bli omöjligt att 

träffas ansikte mot ansikte. Vår öppna föreläsningsdag med keynotes drog en massa folk, det gjorde också den 

finskspråkiga paneledebatten på stadsbiblioteket.” 
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Lori Beaman esitelmöi. 

Kuva: Laura Kokkonen 

Helsinki: Multifaceted non-religiosity / Uskonnottomuuden monet muodot, 28.-29.11.2019 

 

Seuraava Helsingin tapahtuma alkoi tutkijaseminaarilla, jossa puhuivat professori Lori Beaman (University of Ottawa) 

aiheesta ”Nonreligion in a Complex Future: An Exploration of the Social Impact of Nonreligion” yliopistonlehtori Teemu Taira, 

(Helsingin yliopisto) ”Non-religious Identification in Finland”, väitöskirjatutkija Roosa Haimila (Helsingin yliopisto) ”What do 

non-religious atheists believe in? Exploring secular worldviews and beliefs”, yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki (Turun yliopisto) 

“Non-religion and gender” ja professori Kati Tervo-Niemelä (Itä-Suomen yliopisto) otsikolla ”The changing profile of non-

religious in the Nordic countries”. 

Päivää jatkettiin Tiedekulmassa yleisötilaisuudella. Aiheesta ”Uskonnottomuus Suomessa” olivat keskustelemassa Kimmo 

Ketola (Kirkon tutkimuskeskus), Esa Ylikoski (Vapaa-ajattelijat) ja Irma Peiponen (Humanistiliitto). 

Seuraavana päivänä Lori Beaman piti toisen esitelmän aiheesta “Whose Culture, Whose Heritage? Majoritarian Religion 

and New Diversities”. Esitystä oli kommentoimassa Teemu Taira. Esitelmässä ja keskustelussa nousivat esiin uskontoihin liittyvät 

perinteet ja kysymys siitä, milloin perinne on osa kulttuuria.  

Tilaisuuksien kulisseissa tapahtui koko ajan monenlaista toimintaa, kuten koordinaattori Laura Kokkosen antama neuvo 

osoittaa: 

”Aloita suunnittelu ajoissa. Varmista että kaikki tietävät tehtävänsä ja vastuualueensa. Tarkista kaikki ainakin kolmesti. Tällä 

kaavalla kaikki tapahtumamme menivät lopulta todella sujuvasti. Jotain äkillistä haastetta tulee joka kerta, sillä 

tapahtumissa on paljon liikkuvia osia, mutta hyvä valmistutuminen auttaa hoitamaan tilanteet tehokkaasti.”    

 

 

 

 

 

https://katsomukset.fi/argumenta/uskonnottomuuden-monet-muodot/
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Tilaisuus järjestettiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Kuva: Laura Kokkonen 

Helsinki  
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Rovaniemi: Researching religion: Mapping the politics of knowledge, 22.-23.1.2020 

 

Muutama kuukausi Helsingin tapahtuman jälkeen järjestettiin Rovaniemen tilaisuus tavallisena lähitapahtumana. 

Tapahtuman järjestivät Aini Linjakumpu ja Sandra Wallenius-Korkalo sekä Tapio Nykänen. 

Lapin yliopistoon Rovaniemelle saapui puhumaan tutkija Mariecke van der Berg (Utrecht University) otsikolla “Who do you 

say I am?” The production of religion in controversies over Elisabeth Ohlson’s Ecce Homo”, ja tutkija Georgios Trantas (Marie 

Curie Research Fellow, Aston University) aiheesta “Entopic Aesthetics within the Greek-Orthodox Migrant Heterotopia”. 

Päivän aikana esiintyivät myös dosentti Markku Ruotsila aiheesta ”Understanding Religion and Politics in the Age of Trump” 

ja professori Titus Hjelm teemasta “Religion is What Passes for Religion: A Sociology of Knowledge Perspective on Religion in 

the Post-Lie Age” Helsingin yliopistosta.  

Seminaari muistui erityisesti mieleen runsaan yleisön puolesta, joka oli saapunut alkuillasta Rovaniemen kaupunginkirjastoon 

kuuntelemaan yliopistonlehtori Tapio Nykäsen (Lapin yliopisto) vetämää paneelikeskustelua aiheesta: ”Toksinen 

hengellisyys? Uskonto yhteiskunnassa ja politiikassa”. Kirjasto paikkana veti puoleensa sellaista kuuntelijakuntaa, joka ei 

välttämättä muutoin aiheen pariin olisi löytänyt: 

”Yliopistolla pidettiin tieteellinen tilaisuus ja kaupunginkirjastolla suurelle yleisölle tarkoitettu tilaisuus. Varsinkin yleisötilaisuus 

jäi mieleen; paikalla oli paljon ihmisiä ja he tuntuivat olevan kovasti kiinnostuneita aiheesta. Oli myös mukava saada 

vieraaksi hankkeen muita ihmisiä. Lisäksi kansainvälisten vieraiden kanssa oli hienoa tavata useampaan kertaan 

epävirallisesti ja kierrellä myös Rovaniemen nähtävyyksissä.” 

”Hanke on onnistunut tuomaan keskustelua tieteellisten tilojen lisäksi myös kaupunginkirjastoihin. Kirjastoissa tavoitimme aina 

suurimmat yleisömäärät ja yleisötilaisuuksien keskusteluaktiivisuus yllätti myös iloisesti. Tällaisten keskusteluiden vienti 

pienempiinkin kaupunkeihin on yleisömääristä päätellen oikein tervetullutta.” 

 

https://katsomukset.fi/argumenta/uskonto-eri-tieteenalojen-tutkimuskohteena/
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Paneelikeskustelu: Titus Hjelm, Markku Ruotsila ja Aini Linjakumpu. 

Kuva: Tapio Nykänen 

Markku Ruotsila ja Trump. 

Kuva: Tapio Nykänen 
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Jenny Berglundin esitelmä online-

yhteyksien kautta. 

Kuva: Claudia Cervantes 

Tampere: Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa / (Non)Religion in school, 19.11.2020 

 

Pian Rovaniemen tapahtuman jälkeen vuoden 2020 alkupuolella koronapandemia sulki Suomen, mikä muutti myös 

hankkeen työjärjestystä sekä aikataulua. Hankkeen toimintaan tuli väistämättä useamman kuukauden tauko, kun uusia 

malleja toteuttaa ja tehdä harjoiteltiin. Kaksivuotisesta hankkeesta tulikin kolmivuotinen ja myöhemmät seminaarit 

järjestettiin hybriditapahtumina, jotka streamattiin niin, että niitä saattoi seurata etänä. Tapahtumista tehtiin samalla myös 

tallenteet, jotka ovat nähtävillä YouTubessa. 

Ensimmäinen hankkeen hybridiseminaari järjestettiin tutkijatohtori Inkeri Rissasen (Tampereen yliopisto) johdolla 

Tampereella, jossa keskusteltiin uskonnosta ja uskonnottomuudesta koulumaailmassa. Erilaiset näkemykset uskontojen 

yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä ohjaavat käsityksiä uskonnon paikasta julkisessa tilassa – koulussa. 

Tilaisuudessa tarkasteltiin erityisesti monikatsomuksellisen koulun kysymyksiä. 

 

 

 

 

 

 

Tilaisuudessa puhuivat professori Jenny Berglund Tukholman yliopistosta otsikolla “Swedish perspectives on Muslim practices 

in schools”, ja dosentti Saila Poulter Helsingin yliopistosta jatkoi aiheella ”Julkinen koulu, yksityinen uskonto? Sekulaari koulu 

kasvatuksellisena tilana”.  

 

 

https://katsomukset.fi/2020/11/30/monikatsomuksellisten-koulujen-juhlakulttuuri/
https://www.youtube.com/channel/UCIQdLafPyJBYCpGTrJEUOUw
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Päivää seurasi Inkeri Rissasen vetämä paneelikeskustelu otsikolla ”Mikä on uskontojen ja muiden katsomusten paikka 

koulussa?”. Panelisteina olivat opetusneuvos Kati Mikkola (Opetushallitus), vanhempi tutkija Tuukka Tomperi 

(elämänkatsomustiedon ja filosofian opetuksen asiantuntija, Tampereen yliopisto), kouluyhteistyöstä vastaava asiantuntija 

Tuula Vinko (Suomen ev. lut kirkko), toiminnanjohtaja ja kouluttaja Milena Parland (Ad-Astra) ja virka-apulaisrehtori Suaad 

Onniselkä (Puistopolun peruskoulu).  

Tampereen tapahtuma järjestettiin yhteistyössä ”Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä” (KuTiMat) –

hankkeen kanssa, jota rahoittaa Opetushallitus. 

Tampereen uudenlainen, sittemmin vakiintunut tapa järjestää etä- sekä lähiosallistuminen, teroitti hankkeen tapaa 

suunnitella tulevat tapahtumat: 

”Tapahtuma peruttiin ensin koronan vuoksi, sitten järjestettiin hybridimuotoisena. Tässä tuli opittua paljon uutta, ja yllättävän 

mukavasti tällainen hybridimuotoinen tapahtumakin onnistui, kun sai tehdä töitä osaavien ammattilaisten kanssa, 

hankkeen rahoitus onneksi mahdollisti kaikkien teknisten seikkojen ulkoistamisen ammattilaisille. Näin tämän pitäisikin 

mennä!” 

”Lähitapahtuma on parempi kuin etätapahtuma, vaikka myös etätapahtuman voi saada onnistumaan, tietenkin. Itse 

tapahtumassa kannattaa olla riittävästi apukäsiä, koska usein tulee eteen yllättäviä tilanteita. Yksi ihminen ei liikene 

kaikkialle.” 
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Helsinki (Zoom): Religion in Diverse Public Space, 15-16.4.2021 

 

Hankkeen toiseksi viimeinen tapahtuma järjestettiin toisen koronavuoden keväällä 2021 kokonaan Zoomissa. Tällä haluttiin 

varmistaa tapahtuman toteutuminen. Tapahtuma oli alun perin tarkoitus järjestää Helsingissä.  

Etänä järjestettävissä kansainvälisissä tapahtumissa on tärkeää muistaa eri maiden aikaero:  

”Helsingin viimeisessä etätapahtumassa eräs luennoitsija unohti aikaeron. Ehdimme kuitenkin saamaan hänetkin linjoille - 

jopa ennen hänen puheenvuoronsa alkua!” 

Vaikka tapahtuman alku olikin kulisseissa jännitysnäytelmä, kuultiin etänä monta keskeistä puheenvuoroa 

uskontolukutaidon ääreltä. Tapahtuman ensimmäisenä päivänä tohtori Sabrina Pastorelli (Centre Maurice Halbwachs) piti 

esitelmän aiheesta ”Religion in the Public Space: French Debates”. Esitelmää kommentoi Johanna Konttori.  

Esitelmää seurasi paneelikeskustelu ”Uskontolukutaito viranomaistyössä”. Keskustelemassa olivat Sini Paukkunen 

(ulkoministeriö), kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden asiantuntija Nexhat Beqiri (sisäministeriö) ja tutkijatohtori Maija Butters 

(Turun yliopisto). Keskustelua johti yliopistotutkija Tuomas Martikainen. 

Seuraavana päivänä jatkettiin tohtori Ragna Lillevikin (Fafo Institute for Labour and Social Research) esitelmällä “Addressing 

“bad religion”: policy aims and practices for reshaping conservative attitudes through civil society engagement”. Esitelmää 

oli kommentoimassa yliopistotutkija Tuomas Martikainen. Tätä seurasi Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden 

tutkimusaiheiden esittely ja paneelikeskustelu: Katri Karhunen ”Hijab ja työasu sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla 

Suomessa”, Helmi Halonen ”Uskontolukutaidon merkitys Maahanmuuttoviraston turvapaikkatyössä” ja Karin Creutz 

”Uskontolukutaidon merkitys turvallisuusalalla”. Keskustelua kommentoi tutkijatohtori Tuomas Äystö. 

 

https://katsomukset.fi/argumenta/uskontolukutaito-monikulttuurisessa-yhteiskunnassa/
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 Zoom-paneelikeskustelu löytyy videona Katsomusten YouTube kanavalta. Keskustelijat ylhäältä vasemmalta Nexhat Beqiri, Tuomas 

Martikainen, Maija Butters ja Sini Paukkunen. 

Ruutukaappaus: Heidi Rautalahti 

https://www.youtube.com/channel/UCIQdLafPyJBYCpGTrJEUOUw
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Joensuu: Religious literacy and education in public schools / Uskontolukutaito ja koulukasvatus, 14.9.2021 

 

Syksyllä 2021 jälleen tautitilanteen mutkistaessa matkaa Joensuun alun perin kaksipäiväinen tapahtuma supistui yhteen. 

Kansainväliset kutsuvieraat esitelmöivät Zoomin välityksellä ja tilaisuutta johtanut Martin Ubani juonsi Joensuusta käsin. Nyt 

jo tottuneesti löysi yleisö streamin äärelle muutamien saapuessa Joensuuhun paikan päälle.  

Päivän keskustelutilaisuus käytiin Joensuun yliopistossa, kun taas iltapäivän alustusta sekä paneelikeskustelua varten siirryttiin 

Joensuun kaupungin Carelicum-juhlasaliin. 

Tapahtuman keynote-esitelmät pitivät professori Martin Biesta (National University of Ireland and Maynooth ja University of 

Edinburgh) aiheesta “Religious literacy and the aims of education” ja professori Martha Shaw (London South Bank University) 

“Beyond RE – Worldview Literacy as Critical Engagement in Plurality”. Tätä seurasi professori Tuuli Lähdesmäen (Jyväskylän 

yliopisto) alustus aiheesta “Kulttuurista lukutaitoa opettamassa ja oppimassa” jatkuen paneelikeskusteluun teemasta 

“Kulttuurilukutaito ja uskonto 21. vuosisadan koulun kasvatustehtävässä”. Keskustelemassa olivat professori Laura Hirsto (Itä-

Suomen yliopisto), opetusneuvos Kati Mikkola (Opetushallitus), apulaisprofessori Pekka Metso (Itä-Suomen yliopisto), 

yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto) ja opettaja Riitta Saarelainen. Paneelikeskustelua kommentoimassa 

oli uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi (Helsingin yliopisto). 

Hankkeen nostamia teemoja ja keskusteluaiheita pohdittiin myös vallankäytön näkökulmista: 

”Tapahtumaa järjestäessä tuli pohdittua paljon edustamiseen liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi paneelikeskustelua järjestäessä 

todella konkreettisesti tajuaa valta-asemansa, mahdollisuuden vaikuttaa siihen, kuka pääsee ääneen, ja minkälaisia 

oletuksia rakennetaan siitä, keitä tämä ihminen edustaa. Uusia ääniä jotka olisivat valmiita esiintymään esimerkiksi 

panelisteina ei ole kovin helppo löytää. Ja toisaalta jos esimerkiksi katsomuksellisten vähemmistöjen edustajia panelisteiksi 

löytyykin, ei ole reilua järjestää keskusteluja joissa enemmistöjen edustajat ovat ammattilaisia ja valta-asemassa olevia, 

vähemmistöjen edustajat taas "vain" kokemusasiantuntijoita. Tämä vaatii kovasti tasapainoilua.”  

 

 

 

https://katsomukset.fi/argumenta/uskonnonopetuksen-mallit-meilla-ja-muualla/
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Perillä 
 

Monitieteisyys näyttäytyi hankkeen työskentelyssä jo työryhmän jäsenten omista tieteenaloista lähtien puhumattakaan 

maantieteellisistä sijainneista. Hanke parhaimmillaan lähensi näin myös satojen kilometrien päässä toimivia instituutioita 

toisiinsa entistä paremmin. Tämä osoittaa myös sen, miten uskontolukutaito ei ole vain yhden tahon määriteltävissä. 

Hankkeen kutsumana Suomeen matkasivat myös kansainväliset puhujat, ja uskontolukutaidon käsitettä sekä keskustelua 

laajennettiin Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Vaikka hanke päättyy vuoden 2021 lopussa, tulossa on vielä toinen kirja ja osallistuminen roolipeliprojektiin 

katsomuslukutaidosta. Hanke on kuitenkin opettanut valtavasti niin käytännön järjestämisestä, tiedeviestinnästä kuin 

monialaisen työryhmän hyvistä puolista haastavan ja monipuolisen käsitteen ymmärtämiseen.  

 

Hankkeen järjestelyistä opittua 

 

Hanke on ollut siihen osallistuneille erittäin opettavainen kokemus ja uskontolukutaidon ymmärtämystä on työryhmässä 

pohdittu useaan otteeseen: 

“Olen oppinut tosi paljon uskontolukutaidosta. Tapahtumat ovat olleet toki edesauttamassa oppimista, 

mutta erityisesti kirjaprojektin aikana käydyt keskustelut sekä tekstien lukemiset ja kommentoimiset ovat 

olleet oppimisen kannalta todella keskeisiä. Monitieteinen työske ntely on ollut tässä tapauksessa edellytys 

oppimiselle; yhden tieteenalan hankkeena ei olisi ollut tällaista oppimisen kokemusta. Hanke on ollut 

itsessään arvokas, mutta uskon, että siinä oppimilla asioilla on merkitystä myös jatkossa omissa 

tutkimuksissa.”  

Uskontolukutaidon käsitteestä tuli hankkeen myötä tutumpi ja kasvava osa julkista keskustelua, jota erityisesti seminaarit ja 

hankkeen muu viestintä sosiaalisessa mediassa toi esille: 
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”Hanke on ollut tärkeä avaus uskontolukutaitoa koskien Suomessa ja myös kansainvälisesti. Ennen tätä hanketta Suomessa 

ei juurikaan asiasta keskusteltu. Tuleva uskontolukutaito-kirja on ensimmäinen suomenkielinen teos aiheesta ja tulee varmasti 

kiinnostamaan monia tahoja. Tämä hanke poikinee uusia yhteistyökuvioita ja myös uusia tutkimushankkeita aihepiiriin 

liittyen.” 

Hankkeen käytännöt muistuttavat myös hankekoordinoinnin tai aloittamisen askelista: 

”Hankkeen hakemustekstiä kirjoittaessa kannattaa pyytää vinkkejä ja neuvoja sellaiselta henkilöltä, joka on jo onnistunut 

rahoituksen saamaan, myös yliopiston viestintätiimit auttavat. Koordinaattori on kullan arvoinen, häneen kannattaa 

panostaa. Mikäli mahdollista, koordinaattorin työaika voisi olla jopa 50 %. Meidän hankkeessamme suurimman osan aikaa 

koordinaattori teki 25 % työaikaa. Markkinointiin tulee käyttää riittävästi aikaa ja resursseja. Siihen menee yllättävänkin 

paljon aikaa. Ja someen kannattaa panostaa alusta alkaen, löytää myös yhteistyökumppaneita.” 

Hanke itsessään avasi myös käytännön tapahtumajärjestämisen avulla uusia näkökulmia tieteidenvälisyyteen ja 

monitieteiseen yhteistyöhön: 

”Tieteiden välisyys ja näkökulmien runsaus on kuitenkin mielestäni oleellista juuri Argumenta-hankkeille: eri näkökulmista 

keskustellaan, väitelläänkin, ja etsitään samalla yhteisiä linjoja ja näkemyksiä. Tämä vie tieteellistä keskustelua enemmän 

eteenpäin kuin vain samanmielisten yhteistoiminta. Emme siis edes työryhmän sisällä ole olleet kaikesta samaa mieltä, ja 

siihen päälle vielä tapahtumiimme osallistuneiden kutsuttujen puhujien ja muiden näkökulmat. Hankkeessamme on 

kuitenkin kaiken aikaa ollut hyvä henki, ja sen puitteissa on ollut turvallista olla eri mieltä. Tämä on mielestäni myös erittäin 

tärkeää. Näin jälkikäteen huomaan, ettemme ole asiaan erityisesti panostaneet, mutta näin vain on ollut. Ehkä jos hanke 

käsittelisi hyvin vahvoja ristiriitoja sisältävää teemaa ja toisi yhteen vahvasti polarisoituneita näkemyksiä, voisi tapahtumissa 

olla hyvä olla mukana ammattitaitoinen fasilitaattori.” 

Eri yliopistojen välinen sujuva yhteistyö oli tärkeää. Muita neuvoja hankkeen järjestämisestä työryhmän osalta todettiin näin:  

”Moniyliopistoisuus sujui näkökulmastani yllättävän sujuvasti, sillä kunkin yliopiston vastuuhenkilöt saivat toimia omassa 

tapahtumassaan, kuten parhaaksi näkivät, niin teeman kuin käytännön järjestelyiden suhteen. Hankkeen johdon selvillä 

ohjeilla ja luottamuksella jokaisen tiimin osaamiseen ja päätöksentekoon oli valtava vaikutus siihen, että tapahtumista tuli 

itsenäisiä kokonaisuuksia.”   
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Uskontolukutaito ilmiönä ja käsitteenä kehittyi matkan varrella. Käsite herätti kysymyksiä siitä, miten ihmisillä olisi tietoa ja 

taitoa toisista katsomuksista ja uskonnoista, mutta samalla tasa-arvoisesti oikeus pitää kiinni omista näkemyksistään. 

Uskontolukutaitoon liittyy myös halu haastaa itseään ja toisen näkemyksiä. 

”Jag tycker att begreppet har blivit både mera bekant men också svårare att sätta fingret på för ju mera vi diskuterar det, 

desto mera problem ser jag också med dess tillämpning. Jag anser ännu att det är trubbigt som akademisk analyskategori 

men att det fungerar utmärkt som utgångspunkt för en vetenskaplig samhällsdialog, och det är ju också poängen med 

Argumenta-finanseringen.” 

Hankkeen järjestämät tapahtumat ja seminaarit auttoivat rakentamaan ymmärrystä siitä, miten lähestyä uskontolukutaitoa 

parhaalla mahdollisella tavalla:  

”Monitieteinen työryhmä on ollut tässä tapauksessa edellytys oppimiselle; yhden tieteenalan hankkeena ei olisi ollut tällaista 

oppimisen kokemusta.” 

Käsitteenä uskontolukutaito on ollut esillä aikaisemminkin, mutta hanke edisti aiheesta käytävää julkista keskustelua:  

”Uskontoihin ja katsomuksiin liittyvä osaaminen tarvitsee helposti ymmärrettävän käsitteen, joka toimii eri yhteyksissä. Toki 

uskontolukutaito on ollut Suomessakin käyttökäsitteenä jo 2000-luvun alkupuolelta.” 

Hankkeen videoidut seminaarit, esitelmät ja keskustelut löytyvät sisarhankkeen Katsomukset YouTube-kanavalta ja 

tallennettuna Katsomusten kotisivujen yhteyteen. Hankkeesta on raportoitu säännöllisesti Katsomuksissa olevalla 

”Argumenta” sivustolla.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIQdLafPyJBYCpGTrJEUOUw
https://katsomukset.fi/argumenta/
https://katsomukset.fi/argumenta/
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Kirjaprojektit 

 

Seminaarien ja yleisötapahtumien ohella hankkeen työryhmä on työstänyt kaksi kirjaa. Ensimmäinen oli englanninkielinen 

kirja ”The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland”, jonka julkaisi Springer vuonna 2020 ja toinen on 

suomenkielinen uskontolukutaitoa käsittelevä kirja, joka lähti kustantajan arvioon joulukuussa 2021.  

Suomen Kulttuurirahaston hankerahan turvin ensimmäinen kirja julkaistiin kaikille avoimena versiona. Kirjan lukuja on tähän 

mennessä ladattu yhteensä yli 13 000 kertaa.   

Hankkeen johtajat Tuula Sakaranaho ja Johanna Konttori kirjoittavat joulukuussa 2021 julkaistussa blogitekstissä:  

”Viisi vuotta sitten alkanut yhteistyö kulminoituu suomenkieliseen uskontolukutaitoa käsittelevään kirjaan. Käsikirjoitus on 

viime silausta vaille valmis ja lähtee arviointiin joulukuussa 2021. Kirja on kollektiivisesti tuotettu monografia, jossa tuodaan 

yhteen kaikki se anti, jonka hankkeemme tapahtumat ovat antaneet. Lisäksi kirja pohjaa työryhmän lukuisiin pitkiin 

kirjapalavereihin, joissa olemme miettineet yhdessä uskontolukutaitoon liittyviä määritelmällisiä kysymyksiä, haasteita ja 

mahdollisuuksia. Argumenta-hanke on mahdollistanut eri puolilla Suomea asuvien eri taustoista tulevien tutkijoiden välisen 

yhteistyön ja aihetta koskevan maan laajuisen akateemisen ja yhteiskunnallisen keskustelun. Kirjan myötä pitkän 

tutkimuksellisen yhteistyön ympyrä sulkeutuu.” 

 

Roolipeli katsomuslukutaidosta  

 

Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -hanke tuki viimeisenä toimintavuotenaan Katsomukset tiedetoimijan 

koordinoiman roolipelin kehitystä. Roolipeli julkaistaan Tieteiden yössä Helsingissä 20.1.2022.  

”Legendat” on roolipeli katsomuslukutaidosta ja katsomusten kohtaamisista myyttisissä maailmankuvissa. Peli syntyi 

uteliaisuudesta tarkastella sitä, miten roolipelin keinoin voitaisiin yhdessä tutkia erilaisia uskomuksia ja maailmankuvia. Peliä 

ovat olleet suunnittelemassa Helsingin yliopiston uskontotieteen ja kirkkohistorian väitöskirjatutkijat (aakkosjärjestyksessä) 

Katri Karhunen, Karolina Kouvola, Saara Kuoppala, Heidi Rautalahti ja Olli Saukko. Tutkimuksellisesta lähtökohdasta 

huolimatta peli on tehty nautittavaksi avoimin mielin hyvässä seurassa. Roolipelissä ei ole oikeita tai vääriä ratkaisuja, eikä 

https://katsomukset.fi/2021/12/01/uskontolukutaito-moniarvoisessa-yhteiskunnassa/


22 

 

Roolipelin Legendat kuvituskuvaa. 

 Kuva: Katsomusten ropetiimi 

pelissä ole voittajia tai häviäjiä. Pelin tavoitteena on keskustelun kautta eläytyä toisen ihmisen elämään ja 

kokemusmaailmaan sekä löytää yhdessä monenlaisia ratkaisuja tilanteisiin, jotta niistä voitaisiin edetä yhdessä. Roolipeli on 

käyttänyt taustamateriaalinaan erityisesti hankkeen ensimmäistä kirjaa ”The Challenges of Religious Literacy. The Case of 

Finland”. 
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Uskontolukutaidon neuvot 
 

Viimeisenä toimintavuotenaan työryhmä suunnitteli vielä hankkeen neuvot, jotka toimisivat laajalle yleisölle julkilausuttuina 

ja suunnattuina virkkeinä avaten sitä, mitä uskontolukutaidolla voidaan arkisissa ympäristöissä tarkoittaa: työpaikalla, 

asiakaspalvelussa, oppilaitoksessa, virnaomaistyössä tai yhdistyskentällä. Tätä varten hanke suunnitteli ja toteutti infograafin, 

jossa kuusi uskontolukutaidon neuvoa ovat esillä.  

 

1. Uskontolukutaito on uskontojen ymmärtämystä, tilanne- ja 

tapauskohtaisuuden huomioimista ja kriittisyyttä.  

2. Uskontolukutaitoa tarvitsevat niin uskonnolliset kuin ei-uskonnolliset 

ihmiset.  

3. Uskontolukutaitoa tarvitaan, koska se edistää yhteisymmärrystä, 

yhteiskuntarauhaa ja yhdenvertaisuutta.   

4. Uskontolukutaito näkyy kasvatuksessa, viranomaistyössä ja tutkimuksessa. 

Se on osa ammatillista kompetenssia.  

5. Uskontolukutaitoa tarvitsevat kansalaiset, asiakaspalvelijat, opettajat, 

viranomaiset ja päättäjät.  

6. Uskontolukutaito on kansalaistaito.  
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Lähteet 
 

• Hankkeen työryhmän jäsenten ja koordinaattorin kirjalliset haastattelut.  

• Muu hankkeen materiaali toimintavuosien ajalta.  

Katsomusten Argumenta-sivusto: katsomukset.fi/argumenta/  

Katsomukset – YouTube: youtube.com/channel/UCIQdLafPyJBYCpGTrJEUOUw  

Linjakumpu, Aini et al. (tulossa), Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa. Käsikirjoitus.  

Sakaranaho, Tuula, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori (eds.) (2020), The Challenges of Religious Literacy. The Case of 

Finland. Cham: Springer. (Open access). link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47576-5  

Sakaranaho, Tuula ja Johanna Konttori (2021). Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa. Blogiteksti. Katsomukset.fi 

katsomukset.fi/2021/12/01/uskontolukutaito-moniarvoisessa-yhteiskunnassa/. 

Suomen Kulttuurirahasto,  https://skr.fi/ajankohtaista/argumenta-hankkeet-haettavina.  

 

Liitteet 

 

• Tämän päivän lukutaidot Helsinki, 16.-17.4.2019 

Mitä uskontolukutaito tarkoittaa? Mihin sitä tarvitaan? Tilaisuudessa keskustelevat professorit Adam Dinham, Tuula 

Sakaranaho ja Martin Ubani. Tilaisuus on englanniksi. Yleisökysymyksiä on mahdollista esittää myös suomeksi. Tilaisuus on osa 

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Argumenta-hanketta "Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa". 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47576-5
https://skr.fi/ajankohtaista/argumenta-hankkeet-haettavina
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• Religion in contemporary Society – What do we need to know to manage complexity? Turku, 31.10.-1.11.2019 

The study of religion faces many controversies today. When focusing on Western societies, many researchers conclude that 

a steady process of secularisation is under way and that religions have played out their roles as socially relevant factors. In 

a more global perspective, however, secularisation does not seem to form an inevitable consequence of modernisation 

and parallel trends are visible as well, e.g. the emergence of religiously motivated political and ideological groups and 

movements and the increased interest in alternative religiosity. 

Simultaneously, the issues and debates related to religion and society seem to become ever more complex and multi-

layered, tying into aspects of equality and human rights, freedom of speech, migration, security, legislation, global 

economy and climate change. The role of religion in secular Western societies seems to be both decreasing and increasing 

at the same time, fueling many different interpretations and predictions about religion as a player in secular society. 

This seminar seeks to address the question of what kind of knowledge about religion is needed in order to decipher and 

deal with the complex challenges of our times. Which concepts are best used to describe the relationship between society 

and religion today? Are the traditional religious institutions of Europe able to answer to the challenges of increasingly diverse 

societies? Is there still space and understanding for religiousness and communities based on religious ideologies and non-

secular values in secular Europe? What does religious literacy imply in this situation? 

 

• Multifaceted non-religiosity / Uskonnottomuuden monet muodot Helsinki, 28.-29.11.2019 

The seminar is arranged by the Argumenta Project “Religious Literacy in diverse society”, funded by the Finnish Cultural 

Foundation. / Seminaari on osa Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa -hanketta ja sitä rahoittaa Suomen 

Kulttuurirahasto. 

Since the beginning of the 1990’s, Finland has become an increasingly diverse society with a growing number of different 

religions, cultures, languages and ethnicities. At the same time, however, Finland has also become more secular, indicated 

in a growing indifference to religion and in declining numbers of church membership. Thus, with respect to religious diversity, 

it is important also to pay attention to non-religion and how it is discussed in public. 
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The papers in this seminar will deal with a variety of issues related to non-religion, topics such as the growing number of 

people who have no religious affiliation and who are indifferent to religiosity and in addition, partly in parallel with this 

development, the growing demand for non-religious rituals in order to mark different stages in the human lifecycle. From a 

theoretical perspective, this seminar will also look at secularity, atheism and irreligion in general. Questions about gender in 

respect of religiosity and non-religion will also be broached. 

• Researching religion: Mapping the politics of knowledge Rovaniemi, 22.-23.1.2020 

Religious phenomena are commonplace in contemporary societies. We can follow the news of various religions, religious 

movements and their members daily through the media. In addition to the media, religions and religious phenomena are 

inherently also of interest to various academic disciplines. Earlier, theology, church history, and comparative religion in 

particular have been the sources of knowledge related to the different religions and faith systems. Today, religions and 

religious phenomena are increasingly being studied in other disciplines, such as political science, international relations, 

sociology, literary studies and geography. 

The knowledge produced by the research is multifaceted, distinctive and even contradictory. In some situations, the 

knowledge it provides is of particular significance to religious collectives or churches themselves; sometimes information is 

needed especially by non-members, former members of movements and society as a whole. Research perspectives can 

sometimes be sympathetic to religious groups, sometimes they can be critical, rejective or pejorative. 

The seminar will discuss the nature and diversity of knowledge related to different religions and spiritualities, interdisciplinary 

approaches to the study of religions and the role of religious inquiry in society. In addition, the function, meaning and 

relevance of knowledge in different contexts are considered. In this way the seminar will explore what religious literacy 

means in the context of the academic research, i.e., how to be a religiously literate in research and societal knowledge 

production. 

Paneelin ”Toksinen hengellisyys? Uskonto yhteiskunnassa ja politiikassa” esittelyteksti: 

Uskonnon rooli yhteiskunnassa ja politiikassa ei ole kadonnut maallistuneessa Suomessa, puhumattakaan muusta 

maailmasta. Uskontoon liittyvät ilmiöt ovat jokapäiväisiä, ja yleensä niihin liittyy jonkinlainen kielteinen ulottuvuus. Jotkut 

ilmiöt ovat kaikkien nähtävillä median välityksellä, kuten vaikkapa uskonnon nimissä tehdyt terroriteot. Toisenlaisista 

konflikteista kertovat suomalaisessa julkisuudessa käydyt keskustelut Suvivirrestä ja koulujen joulukirkoista. Jotkut uskontoon 
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liittyvät ilmiöt ovat silmiemme edessä, mutta niitä ei välttämättä osata tulkita. Tällaisesta on esimerkkinä Yhdysvaltain 

presidentti Donald Trumpin kannatuksen eräs keskeinen tukipilari eli uskonnollinen oikeisto. Uskonnon vaikutukset 

yhteiskunnassa saattavat olla myös piiloisia, niin kuin esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuuden vaikutukset politiikan ja talouden 

alueilla. Paneelissa keskustellaan uskonnon moninaisesta asemoitumisesta yhteiskuntaan: miten uskontoa pitää tulkita, 

miten sitä pitää ”lukea” yhteiskunnan ja politiikan alueilla. Millaista uskontolukutaitoa vaaditaan kansalaisilta uskontoon 

nivoutuvien ilmiöiden ymmärtämisen suhteen? Miten tutkijoiden pitäisi jäsentää ja tulkita uskontoa yhteiskunnassa ja 

politiikassa? 

• Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa / (Non)Religion in school Tampere, 19.11.2020 

Minkälaisia uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyviä kysymyksiä kouluissa kohdataan? Miten uskonnon ja vakaumuksen 

vapaus toteutuu koulujen arjessa ja juhlassa? Minkälaisia valmiuksia opettajat ja rehtorit tarvitsevat monikatsomuksellisessa 

koulussa, ja miten katsomustietoista koulujen toimintakulttuuria rakennetaan? Uskontojen rooli kouluissa nousee Suomessa 

usein esiin erityisesti koulujen juhlakulttuuria koskevassa julkisessa keskustelussa, mutta uskontoihin ja muihin katsomuksiin 

liittyviä kysymyksiä kohdataan jatkuvasti myös koulujen arkipäivässä. Yhteiskunnan katsomuksellisen moninaisuuden 

lisääntyessä ja tullessa näkyvämmäksi koulut ovat usein eturintamassa ratkaisemassa katsomusten väliseen 

yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja rakentamassa monikatsomuksellista yhteiskuntaa. Erilaiset näkemykset uskontojen 

yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä ohjaavat käsityksiä uskonnon paikasta julkisessa tilassa – koulussa. 

Monikatsomuksellisen koulun kysymyksiä tarkastellaan tässä tapahtumassa, joka on maksuton ja kaikille avoin. 

• Religion in Diverse Public Space  Zoom, 15-16.4.2021 

Paneelin esittelyteksti: 

Paneelissa keskustellaan uskontolukutaidosta viranomaistyössä. Viranomaiset kohtaavat työssään eri kulttuureista ja 

uskonnoista tulevia ihmisiä, ja siksi heillä on näköalapaikka moniarvoistuvaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Paneelissa 

pohditaan, millaisiin uskontoon ja kasvavaan uskonnolliseen monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin viranomaiset 

törmäävät omassa työssään ja miten he pyrkivät noita kysymyksiä ratkomaan. 

• Religious literacy and education in public schools / Uskontolukutaito ja koulukasvatus Joensuu, 14.9.2021 
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The Seminar takes on questions and discussions of religious literacy and education, the future of religious education and 

pedagogy globally and in a Finnish context, and aspects on plurality and critical engagement. 

The Seminar welcomes all participants, professionals and students alike, interested in the future challenges of religious 

education in a Finnish context as well as globally to join the Seminar Day online or onsite. 
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