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1 YLEISTÄ
Vuonna 2019 USKOT-foorumin toiminnan tavoitteena oli toiminnan selkeyttäminen, ydinviestin määrittely sekä näiden pohjalta tapahtuva linjakas ja järjestelmällinen vaikuttamistyö.
Vuosi 2019 oli Foorumissa muutosten vuosi. Foorumin vuosikokous valitsi maaliskuussa uuden hallituksen uudeksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajaksi valittiin Suomen Juutalaisten Seurakuntien
Keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik
ja varapuheenjohtajiksi Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta sekä Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon piispa Kaisamari Hintikka. Toiminnanjohtaja
Inka Nokso-Koivisto siirtyi uusiin tehtäviin toukokuussa, ja tehtävässä aloitti elokuussa Katri Kuusikallio. Foorumin viestintään saatiin työvoimaksi kaksi
harjoittelijaa ja lopulta osa-aikainen viestintävastaava
Miina Noroila.
Puheenjohtajuuden vaihtumisen lisäksi vuosikokous
hyväksyi jo pitkään suunnitelmissa olleen sääntömuunnoksen, jonka johdosta Foorumin jäsenpoh-

jan laajentaminen aloitettiin. Nyt myös perustajajäsenyhteisöjen ulkopuoliset yhteisöt voivat liittyä
Foorumiin, aloittaen kahden vuoden tarkkailijajäsenyydellä. Vuoden 2019 lopulla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ja Suomen
Buddhalainen Unioni osoittivat kiinnostustaan tarkkailijajäseneksi liittymiseksi ja laittoivat hakemuksensa Foorumille. Vuoden 2020 vuosikokous päättää
tarkkailijajäsenten hyväksymisestä.
Vuoden 2019 vaikuttamisen teemoiksi oli nimetty
1) moninaisuus voimavarana, 2) positiivinen uskonnonvapaus ja vihan torjunta sekä 3) uskontojen
yhteistyö ja ilmastokysymys. USKOT-foorumi teki
monipuolista vaikuttamistyötä teemoihin liittyen.
Foorumi muun muassa laati varjoraportin viharikosten uhrien kokemuksista, antoi lausuntoja viranomaisille, osallistui kansainväliseen uskontojen
rauhantyöhön ja järjesti monipuolisia tapahtumia seminaareista tarinateatteriesitykseen. Foorumille tehtiin viestintästrategia, joka tukee vakiinnuttamisen ja
vaikuttamisen tavoitteita.

2 JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Jäsenet ja tarkoitus
Vuosi 2019 oli USKOT-foorumin yhdeksäs toimintavuosi. ”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland
rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011. Yhdistys rekisteröitiin
15.5.2012.
Yhdistyksen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea
uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Suomen evankelis-luterilainen
kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on
vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen

välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä
kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.
2.2 Vuosikokous 2019
USKOT-foorumin yhdeksäs vuosikokous pidettiin
12.3.2019 Kirkkohallituksen tiloissa, kokoushuone
Henrikissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Kaarlo Kalliala ja sihteeriksi
toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto. Vuosikokous
käsitteli sääntöjen määrittelemät asiat.
Vuosikokouksessa hallitus hyväksyi sääntömuutoksen, jonka johdosta myös perustajajäsenyhteisöjen
ulkopuoliset ryhmät voivat hakea ensin kaksivuotista
tarkkailijajäsenyyttä ja sen jälkeen täysivaltaista jäsenyyttä.
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2.3 Hallitus
Vuosikokous valitsi USKOT-foorumille järjestyksessä viidennen hallituksen. Hallituksen kaksivuotinen kausi alkoi vuosikokouksesta.
Uusi puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja:
Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry
Varapuheenjohtajat:
Kaisamari Hintikka, Suomen evankelis-luterilainen
kirkko
Pia Jardi, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)
Hallituksen jäsenet:
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN):
Mari-Anna Auvinen,
varalla Milena Parland
Jan Edström, varalla Jari Portaankorva
Suomen evankelis-luterilainen kirkko:
Elina Hellqvist, varalla Laura Maria Latikka
Suomen Islam-seurakunta:
Atik Ali, varalla Kadriye Bedretdin
Gölten Bedretdin, varalla Ramil Belyaev

Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE):
Anas Hajjar, varalla Abdessalam Jardi
Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry:
Yvonne Westerlund, varalla Daniel Weintraub
Hallituksen puheenjohtajistoon valittiin ensimmäistä kertaa naisia. Hallitus kokoontui vuoden 2019
aikana yhdeksän kertaa. Kokoontumiset järjestettiin
USKOT-foorumin toimiston kokoustilassa, Islam-talossa, osoitteessa Fredrikinkatu 33 A, Helsinki.
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana yhdeksän
kertaa. Kokoontumiset järjestettiin USKOT-foorumin toimiston kokoustilassa, Islam-talossa, osoitteessa Fredrikinkatu 33 A, Helsinki.
2.4 Jaostot
Jaostot ovat oman alansa neuvoa-antavia asiantuntijaelimiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Ne voivat myös tehdä aloitteita toimialaansa
koskevissa asioissa. Hallitus voi pyytää jaostoja toteuttamaan hallituksen niille antamia tehtäviä.
Hallitus valitsee jäsenet jaostoihin. Jäsenten tulee
tarkoituksenmukaisella tavalla edustaa jäsenyhteisöjä
ja tarvittavaa asiantuntemusta. Jaostojen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtajisto Pia Jardi (vas.), Yaron Nadbornik ja Kaisamari Hintikka.
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Jaostot jatkoivat toimintaansa vuonna 2019 seuraavilla kokoonpanoilla:
Ihmisoikeusjaosto
Jaoston tehtävänä on:
1. seurata Suomen ihmisoikeustilannetta erityisesti
uskonnonvapauden kannalta;
2. tehdä hallitukselle esityksiä ihmisoikeuksien
edistämiseksi ja toteuttamiseksi;
3. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen kannanottoja ihmisoikeusnäkökulmasta;
4. pitää yhteyttä ihmisoikeusjärjestöihin Suomessa.
Puheenjohtaja: Atik Ali
Jäsenet:
Jan Edström
Janina Hasenson
Isä Heikki Huttunen
Pia Jardi
Pamela Slotte
Vuonna 2019 jaosto teki useita vierailuja ja antoi ulkoministeriölle lausunnon mm. eläinten hyvinvointiin liittyvästä laista.
Kansainvälisten asioiden jaosto
Jaoston tehtävänä on:
1. kartoittaa Foorumin kannalta tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä bilateraalisella ja multilateraalisella tasolla;
2. tehdyn kartoituksen perusteella tehdä hallitukselle esityksiä yhteyksien luomiseksi ja kehittämiseksi sekä edesauttaa olemassa olevien yhteyksin ylläpitämistä;
3. seurata kansainvälisiä kysymyksiä ja ehdottaa
hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida.
Puheenjohtaja: Anas Hajjar
Jäsenet:
Mari-Anna Auvinen
Ramil Belyaev
Elina Hellqvist
Kaisamari Hintikka
Abdessalam Jardi
Jyri Komulainen
Anja Toivola-Stambouli
Yvonne Westerlund
Vuonna 2019 jaosto edisti Foorumin kansainvälisiä
yhteyksiä muun muassa tapaamalla kansainvälisiä
vieraita ja osallistumalla Religions for Peace -verkoston yleiskokouksessa Saksassa.

Uskonnonopetusjaosto
Jaoston tehtävänä on:
1. perehtyä uskonnonopetusta koskeviin valmisteluihin ja päätöksiin sekä seurata näiden toteutusta käytännössä;
2. valmistella hallitukselle lausuntoja viranomaisia
tai joukkotiedotusvälineitä varten;
3. pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin uskonnonopetuksessa aktiivisesti toimiviin tahoihin.
Puheenjohtaja: Daniel Weintraub
Jäsenet:
Abbas Bahmanpour
Charlotta Buchert
Pekka Iivonen
Pia Jardi
Sirpa Okulov
Suaad Onniselkä
Milena Parland
Tuula Sakaranaho
Osmo Vartiainen
Tuula Vinko
Vuonna 2019 jaosto edisti viranomaisyhteyksiään ja
osallistui uskonnonopetuskeskusteluun aloittamalla
uudelleen vuonna 2018 aloitetun blogisarjan.
Viestintäjaosto
Jaoston tehtävänä on:
1. seurata julkista keskustelua ja ehdottaa hallitukselle asioita, joihin tulisi reagoida;
2. pitää yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin;
3. tukea verkkosivuston ylläpitoa ja kehittää verkkosivuston sisältöä;
4. esittää hallitukselle toimenpiteitä Foorumin näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi.
Puheenjohtaja: Yaron Nadbornik
Jäsenet:
Mari Leppänen
toiminnanjohtaja
harjoittelija/viestintävastaava
Tiina Parkkinen
Oussama Yousfi
Vuonna 2019 jaosto hyväksyi Foorumin viestintäsuunnitelman, suunnitteli uudet toimivat verkkosivut ja aloitti uusien jäsenien rekrytoinnin. Uusiksi
jäseniksi nimettiin Miriam Attias, Rebekka Naatus,
Vesa Nessling ja Urpu Sarlin.
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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto
Jaoston tehtävänä on:
1. edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää;
2. laatia ja ylläpitää suunnitelmaa tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi;
3. tehdä hallitukselle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia esityksiä;
4. kommentoida hallituksen pyynnöstä sen hankkeita / kannanottoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta;
5. toimia sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämiseksi ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon
edistämiseksi;
6. vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,
joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon
edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa;
7. laatia ja ylläpitää tasa-arvosuunnitelmaa.

Puheenjohtaja: Laura Maria Latikka
Jäsenet:
Gölten Bedretdin
Pia Jardi
Heikki Nenonen
Anja Toivola-Stambouli
Katariina Väisänen
Yvonne Westerlund
Vuonna 2019 jaosto laati Foorumille tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman ja aloitti sen toteutumisen arvioinnin sekä järjesti seminaarin tasa-arvosta
uskonnollisissa yhteisöissä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumisen arvioinnin hyväksyy vuosikokous 2020.

3 VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 Tapahtumat
Ymmärryksen ja hämmennyksen hetkiä –
tarinateatteri-ilta uskontojen kohtaamisesta
yhteisymmärrysviikolla
USKOT-foorumi, Suomen evankelis-luterilainen
kirkko ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestivät
yhdessä Tarinateatteri Foxtrottin kanssa uskontojen
kohtaamisen illan Nukketeatteri Sampossa, Helsingissä 5.2. Tapahtuma oli osa YK:n yhteisymmärrysviikon ohjelmaa. Tarinateatteri on improvisaatioon
perustuva teatterin muoto: jokainen esitys on erilainen ja rakentuu yleisön ja esiintyjien vuorovaikutuksessa. Esityksen kantavana teemana oli eri uskontojen
välinen kohtaaminen.
Uskonnonvapaus – missä menee raja?
-seminaaritapahtuma yhteisymmärrysviikolla
Suomen vapaakristillinen neuvosto järjesti yhdessä
eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n,
Frikyrklig Samverkan FS rf:n, Suomen Ekumeenisen
Neuvoston, USKOT-foorumin ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa seminaaritapahtuman eduskunnan kirjaston Aurora-salissa 6.2. Seminaari oli osa
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YK:n yhteisymmärrysviikon ohjelmaa. Tapahtuman
päämääränä oli uskonnon- ja katsomuksen vapauden
edistäminen sekä vuorovaikutuksen, yhteisymmärryksen ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Puhumassa
oli mm. presidentti Tarja Halonen ja panelisteina eri
puolueiden kansanedustajia.
Moniuskontoinen iftar-illallinen
USKOT-foorumi järjesti 13.5. Suomen Islam-seurakunnan tiloissa muslimien paastokuukausi ramadanin kunniaksi moniuskontoisen iftar-illallisen.
Ramadanin aikana monet muslimit syövät ja juovat
vain auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana, ja
paaston rikkovaa ateriaa kutsutaan iftariksi. Noin
kuudenkymmenen hengen illallisseurue koostui jäsenyhteisöjen edustajista, USKOT-foorumin verkostoista ja yhteistyökumppaneista.

Professori Tuula Sakaranaho yhteisymmärrysviikon uskonnonvapausseminaarissa.

Ymmärryksen ja hämmennyksen hetkien äärellä yhteisymmärrysviikon tarinateatteri-illassa.
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USKOT-foorumi kutsui eri uskontojen edustajia iftar
-illalliselle Suomen Islam-seurakunnan tiloihin.
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Kirkkopäivien paneelissa keskusteltiin moniuskontoisuudesta rikkautena.

Maailma kylässä -festivaalin dialogihetki.
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Puheenjohtaja Yaron
Nadbornik ja uskonnonopetusjaoston jäsen
Suaad Onniselkä SuomiAreenassa.

Moniuskontoinen Suomi – mihin tarvitsemme
toisiamme? -paneelikeskustelu Kirkkopäivillä
USKOT-foorumi järjesti paneelikeskustelun uskontojen kohtaamisesta Jyväskylän Kirkkopäivillä 17.5.
Mukana keskustelemassa oli edustaja kustakin kolmesta USKOT-foorumin jäsenuskonnosta: Turun
hiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala; peruskoulun
ja lukion islamin lehtori, VTM Isra Lehtinen sekä
työelämämentorina toimiva Yvonne Westerlund
Helsingin juutalaisesta seurakunnasta. Tilaisuuden
juonsivat Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki
ja uskontojournalisti Samuli Suonpää. Keskustelussa muistutettiin moniuskontoisuudesta rikkautena ja
etsittiin asioita, joita eri uskontojen edustajat voisivat
oppia toisiltaan.

Älä tallaa toisen pyhää -paneeli SuomiAreenassa
USKOT-foorumi ja Suomen evankelis-luterilainen
kirkko järjestivät 19.7. SuomiAreenassa paneelin katsomuskasvatuksen ja uskonnonopetuksen merkityksestä ja tulevaisuudesta. Panelisteina olivat koulun ja
päiväkodin, kodin ja nuorten sekä uskontojen ja uskonnottomien edustajat: Jarmo Kokkonen (johtaja,
Kirkkohallitus, Kirkon kasvatus ja perheasiat), Arno
Kotro (filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja;
Opetusalan eettisen neuvottelukunnan pj.), Suaad
Onniselkä (johtava opettaja, Vesalan peruskoulu,
Helsingin kaupunki; USKOT-foorumin uskonnonopetusjaoston jäsen) sekä Kirsi Tarkka (erityisasiantuntija, Opetushallitus). Tilaisuuden juonsivat toimittajat Anna Patronen ja Ilona Turtola.

Uskontojen kylä Maailma kylässä -festivaaleilla
USKOT-foorumi osallistui näytteilleasettajana 25.26.5. Kaisaniemen puistossa Helsingissä järjestettyyn
Maailma kylässä -festivaaliin osana Helsingin seurakuntayhtymän koordinoimaa Uskontojen kylää.
Festivaalin vuoden 2019 teema oli ilmasto. Foorumia edusti harjoittelija Tiina Parkkinen. Uskontojen
kylässä järjestettiin myös dialogihetki, jossa pureuduttiin uskontodialogiin ja sen mahdollisuuksiin.
Keskustelussa mukana olivat Foorumin varapuheenjohtaja Pia Jardi, Harriet Haras-Rafael Helsingin juutalaisesta seurakunnasta sekä luterilainen pappi Elina
Perttilä.

Uskontojen rauhankävely Helsingissä
USKOT-foorumi järjesti uskontojen yhteisen rauhankävelyn YK:n päivänä 24.10. Kävely järjestettiin
merkkinä ystävyydestä ja halusta edistää rauhaa ja
turvallisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Mukana kävelemässä oli kirjava joukko kristittyjä eri
kirkkokunnista, muslimeja, juutalaisia, buddhalaisia,
mormoneja ja muiden katsomusten edustajia. Pysähdyspaikoilla kuultiin puheenvuorot Foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornikilta, hallituksen jäsen
Gölten Bedretdiniltä sekä Helsingin hiippakunnan
piispa emerita Irja Askolalta. Jokainen heistä painotti
puheessaan, kuinka kaikki uskonnot perustuvat toisen kunnioittamiseen ja yhteiseen tavoitteeseen rauhasta kaikkien välillä.
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Rauhankävelyllä edistettiin rauhaa, turvallisuutta ja uskontojen välistä yhteistyötä.
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Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan aidan
kukitus solidaarisuuden merkiksi.

Synagogan kukitus
Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuoret aikuiset
järjestivät 18.11. Helsingin juutalaisen seurakunnan
synagogan aidan kukituksen. Kukitus oli solidaarisuuden osoitus kristalliyön muistopäivänä häirinnän
kohteeksi joutuneelle juutalaiselle yhteisölle. USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik piti
rauhaa ja toisten kunnioittamista korostavan puheenvuoron. Myös ulkoministeri Pekka Haavisto sekä Israelin, Saksan, Itävallan ja Unkarin suurlähettiläät
olivat mukana tapahtumassa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto järjesti seminaarin tasa-arvoista uskonnoissa.
Kuvassa toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio
(vas.) sekä jaoston jäsenet Gölten Bedretdin,
Anja Toivola-Stambouli, Pia Jardi, Laura
Maria Latikka ja Yvonne Westerlund.
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Uskonto ja taantuva
tasa-arvo -seminaari
USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto järjesti
tasa-arvoseminaarin
Kirkon talon Mikael-salissa 26.11. Kirkon viestintä striimasi
seminaarin. Tilaisuuden moderaattorina
toimi USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston puheenjohtaja Laura Maria Latikka. Puhujina olivat jaoston
jäsenet Yvonne Westerlund, Gölten Bedretdin ja Pia
Jardi sekä Meri-Anna Hintsala (teologian tohtori
ja pappi) ja Minna Mannert (teologian maisteri ja
pappi). Alustusten jälkeen keskustelua tasa-arvosta
uskonnollisissa yhteisöissä jatkettiin pienryhmissä
Learning Café -menetelmällä. Osallistujien antaman
palautteen mukaan seminaari oli ajankohtainen ja
tarpeellinen.
Sofia Forum Suomi
Sofia Forum Suomi -seminaari kokosi 9.–
10.12.2019 eri taustoista tulevia yhteiskuntavaikuttajia ja asiantuntijoita pohtimaan konkreettisia

ratkaisumalleja maapallon suuren haasteen eli
ilmastonmuutoksen
pysäyttämiseksi.
Tapahtuman järjestäjinä
olivat Suomen Ekumeeninen Neuvosto,
Helsingin yliopiston
Ilmakehätutkimus
Keskus (INAR), Sitra ja Kulttuurikeskus
Sofia. USKOT-foorumista osallistui aktiivisesti useita edustajia Forumiin.
Vihapuheesta myötätuntoon -seminaari
Suomen vapaakristillinen neuvosto järjesti yhdessä
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Frikyrklig Samverkan FS rf:n, Suomen Ekumeenisen Neuvoston, USKOT-foorumin, Helsingin seurakuntayhtymän, Kirkkohallituksen, Vapaa-ajattelijain Liiton,
Suomen Humanistiliiton ja eduskunnan uskonnonja omantunnonvapausryhmän kanssa Vihapuheesta myötätuntoon -seminaarin 11.12. eduskunnan
Pikkuparlamentissa. Foorumin hallituksen jäsen Jan
Edström oli seminaarin toisena moderaattorina, ja
niin ikään hallituksen jäsen Yvonne Westerlund piti
yhden seminaarin puheenvuoroista.

Kriisiviestintäkoulutus
USKOT-foorumi ja Suomen evankelis-luterilainen
kirkko tekivät valmistelut vuoden 2020 alussa järjestettävälle kriisiviestintäkoulutukselle, erityisesti
Suomen vähemmistöuskontoja edustavia yhteisöjä
varten. Kouluttajaksi lupautui evankelis-luterilaisen
kirkon viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura. Tilaisuudessa käytiin läpi erilaisia kriisiviestinnän muotoja ja vaiheita tapausesimerkkien avulla.
3.2 Julkaisut ja vaikuttaminen
Uhrien kokemuksia viharikoksista Suomessa
vuosina 2014-2018
USKOT-foorumi laati yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa raportin Suomessa viimeisen viiden
vuoden aikana tapahtuneista viharikoksista. Raportti
julkaistiin 7.3. Raportista käy ilmi viharikosten usein
pitkäkestoiset vaikutukset uhriin sekä uhrien kokema
moninainen avun tarve. Raportointi on osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta, jota rahoittaa
EU-komissio.
Havaintoja viharikoksista kerättiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin ja
somalin kielellä. Tiedonkeruun ja raportin laatimisen
toteutti toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto, joka
myös esitteli raporttia eri asiantuntijatilaisuuksissa ja
Ylen aamussa yhdessä Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åbergin kanssa. Nokso-Koivisto kävi myös kouluttamassa aiheesta poliiseja.
Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti
uskonnonvapaudesta
USKOT-foorumin työ huomioitiin kansainvälisesti.
Yhdysvaltain ulkoministeriön julkaisemassa raportissa ”2018 Report on International Religious Freedom” kuvailtiin uskonnonvapauden toteutumista
kaikissa maissa. Raportti kattaa hallitusten periaatteet ja käytännöt loukkauksissa uskonnollisia ryhmiä
ja yksilöitä kohtaan. Suomen kohdalla mainittiin viharikosraportti, ja että opetus- ja kulttuuriministeriö
tuki uskontojen välistä vuoropuhelua USKOT-foorumin kautta.

Hallituksen jäsenet Yvonne Westerlund ja Jan Edström
Vihapuheesta myötätuntoon -seminaarissa.

Uskonnonopetusjaoston blogisarja ja vaikuttamistyö
Uskonnonopetusjaosto aloitti uudelleen blogisarjan
uskonnonopetuksen merkityksestä, erityisesti Suomen vähemmistöuskontojen edustajille. Jaosto pohtii
realistisia mahdollisuuksia järjestää uskonnonopetus
kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ja tekee tiivistä
viranomaisvaikuttamistyötä.
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3.2.1 Lausuntoja viranomaisille
Helmikuussa USKOT-foorumi antoi sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön
lapsistrategian ohjausryhmälle lausunnon vähemmistöjen huomioimisesta lapsistrategiassa. Lausuntoa valmisteli Foorumin uskonnonopetusjaosto.
Maaliskuussa USKOT-foorumi antoi Opetushallitukselle lausunnon lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta uskonnonopetukseen liittyen. Lausuntoa valmisteli Foorumin uskonnonopetusjaosto.
Syyskuussa USKOT-foorumi antoi sekä ulkoministeriölle lausunnon että oli osallisena ETNO:n
(Etnisten suhteiden neuvottelukunnan) laatimaan
lausuntoon laadittaessa Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen. Lausunnot koskivat eläinten teurastusta sekä
uskontoperusteista vihapuhetta. Lausuntoa valmisteli
Foorumin ihmisoikeusjaosto.
Lokakuussa Foorumi antoi oikeusministeriölle lausunnon koskien Against Hate -hankkeen suosituksia
viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön. Suositukset perustuvat osaksi hankkeeseen kuuluvaan,
maaliskuussa 2019 julkaistuun, USKOT-foorumin
ja Rikosuhripäivystyksen toteuttamaan, uhrien kokemuksiin perustuvaan viharikosraporttiin. Lausuntoa
valmisteli Foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto.
Marraskuussa Foorumi antoi ulkoministeriölle lausunnon koskien Suomen perusraporttia yhdistyneiden kansakuntien sopimusvalvontaelimille. USKOT-foorumin tavoitteena on yhteiskuntarauhan
vaaliminen uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että uskonto ja uskonnolliset yhteisöt otetaan huomioon myös
Suomen perusraportissa.
3.2.2 Muut kannanotot
USKOT-foorumi tuomitsi Nurmijärvellä buddhalaisissa temppeleissä tehdyn ilkivallan ja ilmaisi huolensa vihan ilmauksista eri uskontojen edustajia kohtaan
29.1.
USKOT-foorumi ilmaisi huolensa Oulussa toistuvasti tehtyjen moskeijaiskujen vuoksi ja vaati toimia
muslimien turvallisuuden takaamiseksi 27.2.
USKOT-foorumi ilmaisi kannanotollaan järkytyk-
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sensä Uuden-Seelannin Christchurchin kahdessa
moskeijassa 15.3. tehdystä iskusta ja esitti osanottonsa uhreille ja heidän omaisilleen.
Suomen uskontojohtajat antoivat 26.3. yhteisen lausuman, jossa he tuomitsevat eri uskontojen edustajiin kohdistuneet väkivallanteot ja vihapuheen Suomessa ja maailmalla. Mukana lausunnossa olivat
USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik
sekä hallituksen jäsenet Gölten Bedretdin, Anas Hajjar ja Mari-Anna Auvinen.
USKOT-foorumi tuomitsi vahvasti väkivaltaisen ja
kuolettavan terrori-iskun synagogaa kohtaan juutalaisten pyhimpänä päivänä Jom Kippurina Hallessa,
Saksassa keskiviikkona 9.10. Foorumi ilmaisi syvän
järkytyksensä ja osanottonsa omaisten suruun.
USKOT-foorumi valmisteli omat hallitusohjelmatavoitteensa vaalikaudelle 2019–2023 ja pyrki tuomaan niitä esiin poliittisille päättäjille: 1. Taataan
turvallisuus ja uskonrauha. 2. Suojellaan oikeutta uskontoon. 3. Otetaan uskonnolliset yhteisöt mukaan
paremman yhteiskunnan rakentamiseen. 4. Edistetään uskontolukutaitoa ja vuoropuhelua.
3.2.3 Edustukset viranomaisten työryhmissä
ja neuvottelukunnissa
USKOT-foorumi valittiin vuonna 2016 Etnisten
suhteiden neuvottelukunnan ETNO:n yhdeksi valtakunnalliseksi jäsenjärjestöksi sekä neuvottelukunnan
työjaoston varajäseneksi. ETNO edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen
välistä vuoropuhelua. USKOT-foorumin edustajana
ETNO:n valtakunnallisessa neuvottelukunnassa toimi vuonna 2019 toiminnanjohtaja ja varajäsenenä
hallituksen jäsen Atik Ali.
Yhdenvertaisuusasiain neuvottelukunnassa USKOT-foorumia edusti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston puheenjohtaja Laura Maria Latikka. Tulevalle
kaudelle USKOT-foorumi on nimennyt ehdokkaiksi
Katri Kuusikallion ja John Bursteinin. RadiNetissa
(Väkivallan vastaisessa ohjelmassa) USKOT-foorumia
edusti Atik Ali. Kansainvälisten ihmisoikeusasiain
neuvottelukuntaan 2020-2024 USKOT-foorumi
nimesi edustajikseen Atik Alin ja hänen varaehdokkaakseen Katri Kuusikallion.

3.3. Yhteistyö ja verkostot

USKOT-foorumi liittyi vuonna 2019 yhteistyökumppaniksi European Jewish Congressin Turvallisuus- ja kriisikeskuksen (Security and Crisis Centre)
luotsaamaan turvallisuustietoisuuskampanjaan (Security Awareness Program). Kampanjan tarkoituksena on turvallisuuden edistäminen yhdessä viranomaisten kanssa tarjoamalla tietoa ja toimintamalleja
niin yhteisöille kuin yksittäisille ihmisillekin.
3.3.1 Jaostojen ja toiminnanjohtajan
toteuttamat vierailut
USKOT-foorumin ihmisoikeusjaosto ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto vierailivat ulkoministeriössä

10.1. Vierailulla keskusteltiin ulkoministeriön ihmisoikeus- ja tasa-arvotyöstä liittyen uskontoihin ja
uskonnonvapauteen. USKOT-foorumi jakoi tietoa
omasta työstään.
Uskonnonopetusjaosto vieraili 4.2. kommentoimassa
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa lapsistrategiaa seuraaviksi
vuosikymmeniksi. Jaoston edustajat keskustelivat
asiasta vähemmistöuskontoihin kuuluvien lasten näkökulmasta ohjausryhmän vetäjän Marianne Heikkilän kanssa. Esillä oli tärkeitä aiheita mm. uskonnonopetukseen, positiiviseen uskonnonvapauteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyen.
Suomen buddhalaisen unionin kymmenvuotisjuhlat
USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto kutsuttiin viettämään Suomen buddhalaisen unionin kymmenvuotisjuhlia kansainvälisenä
buddhalaisuuden päivänä 6.4. Tilaisuudessa kuultiin

USKOT-foorumi vierailulla ulkoministeriössä.

USKOT-foorumin edustajat
keskustelemassa sosiaali- ja
terveysministeriön lapsistrategiasta ohjausryhmän vetäjän
Marianne Heikkilän kanssa.
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Suomen buddhalaisen unionin kymmenvuotisjuhlat.

Äiti Amman tapaaminen.

myös Suomen buddhalaisten yhteisöjen kuulumisia,
ja ohjelmassa oli resitaatiota sekä runonlausuntaa.
Ylen Horisontti -ohjelma
Puheenjohtaja Yaron Nadbornik vieraili Ylen Horisontti -radio-ohjelmassa 29.9. jaksossa ”Saako omaa
uskontoa näyttää ja harjoittaa työpaikoilla?”. Ohjelmassa pohdittiin, miten suomalainen työelämä kestää eri uskontoja keskuudessamme. Vieraina olivat
Nadbornikin lisäksi musliminaisten huivin käyttöä
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työpaikoilla tutkiva Katri Karhunen ja ylitarkastaja
Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Toimittajina Anna Patronen ja Ilona Turtola.
Äiti Amman tapaaminen
Foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio oli
uskontodialogiryhmän mukana tapaamassa äiti Ammaa 14.11. Espoon Metro Areenalla. Tapaamisessa
tutustuttiin Amman ja hänen suomalaisten seuraajiensa edustamaan uskonnollisuuteen.

3.3.2 Oppilaitos- ja yliopistoyhteistyö
Moni taho ilmaisi kiinnostustaan Foorumin toiminnasta vuoden 2019 aikana. USKOT-foorumi teki jälleen oppilaitos-, yliopisto- ja tiedeyhteistyötä.

telussa somen merkitystä ääriajattelua edistävien ryhmittymien muodostamisessa ja toivoivat sovinnollista
ilmapiiriä Suomeen.

Helsingin yliopiston uskontotieteen ainejärjestö
Mythos ry vieraili USKOT-foorumilla 15.5. Toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto ja harjoittelija Tiina
Parkkinen esittelivät Foorumin toimintaa uskontojen
yhteistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille.

3.4 Kansainvälinen toiminta

USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik
osallistui 23.10. European Values and Migration –
the added value of Churches and religious communities-seminaariin Helsingissä osuudessa:
”Developing European migration policies - what role
for Churches and religious communities?”
Tilaisuus oli osa Euroopan muuttoliikeverkoston
konferenssia From Tampere 20 to Tampere 2.0.
USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio kävi Tikkurilan lukiossa kertomassa uskontojen
välisestä yhteistyöstä Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa -kurssilla 13.11. Nuoret toivat esiin keskus-

3.4.1 Kansainväliset vierailut USKOT-foorumissa
Argentiinan suurlähettilään vierailu
USKOT-foorumi sai 28.2. vieraita Argentiinan suurlähetystöstä. Foorumin toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto sekä hallituksen jäsenet Jan Edström ja
Elina Hellqvist pääsivät jakamaan ajatuksia uskontodialogista sekä keskustelemaan Suomen ja Argentiinan uskontotilanteiden eroista ja samankaltaisuuksista suurlähettiläs Facundo Vilan ja apulaisjohtaja
Nicolás Villamilin kanssa.
World Syahdah Council Malesiasta
USKOT-foorumi sai 12.9. vieraakseen malesialaisen
World Syahadah Councilin, jota edustivat tohtori Ismail Hj Kassim, Saidahel Akmar, Mohamad Haziff ja
Faida Uyop. Heidän päätavoitteensa on rakentaa rau-

Argentiinan suurlähettiläs vierailulla USKOT-foorumissa.
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Helsingin suurlähetystön edustajat Nick Lavertyn,
Maria Kivelän ja Irene Hurmerinnan. Keskustelua
aiheena oli uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä
Suomessa että Yhdysvalloissa.

Indonesian uskontoasioista vastaavan ministeriön
edustajia USKOT-foorumin vieraana.

haa maailmassa. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia
uskontojen vuoropuhelusta ja rauhan rakentamisesta
yhteisöissä ja pohdittiin rauhan toteutumisen esteitä.
USKOT-foorumia edustivat toiminnanjohtaja Katri
Kuusikallio, puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja hallituksen jäsen Atik Ali.
Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystön vierailu
USKOT-foorumi sai 1.10. vieraaksi Yhdysvaltain

Indonesialainen uskontoasioista
vastaava ministeriö
USKOT-foorumi sai 2.10. vieraaksi indonesialaisen
delegaation, jonka jäsenet edustivat maansa uskontoasioista vastaavaa ministeriötä ja organisaatioiden
johtoa. Tapaaminen järjestettiin Suomen Islam-seurakunnan tiloissa. Keskusteluissa todettiin yhteinen
haaste: vihapuheen ehkäiseminen digiaikana, kun
viestit kulkevat nopeaan tahtiin ja tallentuvat vuosiksi. USKOT-foorumia edustivat varapuheenjohtaja Pia Jardi, toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio,
hallituksen jäsenet Elina Hellqvist, Atik Ali, Ramil
Belyaev ja Kadriye Bedredtin sekä arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen.
Muslim World Leaguen pääsihteerin vierailu
Muslim World Leaguen pääsihteeri Sheikh Muhammad bin Adbdul Karim al-Issa Saudi-Arabiasta vieraili tutustumiskäynnillä USKOT-foorumissa 27.11.
Järjestö edistää uskontodialogia kansainvälisesti sekä
yhteisö- ja organisaatiotasolla että henkilökohtaisten
tapaamisten kautta, tarkoituksena vähentää ennakkoluuloja. Pääsihteerin tapasivat toiminnanjohtaja
Katri Kuusikallio, hallituksen puheenjohtaja Yaron
Nadbornik, varapuheenjohtaja Pia Jardi sekä kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtaja Anas Hajjar.

USKOT-foorumin edustajat tapasivat indonesialaisen delegaation Suomen Islam-seurakunnan tiloissa.
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USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja
Muslim World Leaguen pääsihteeri Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa.

Varapuheenjohtaja Pia Jardi ja General Secretary William F. Wendley RfP -yleiskokouksessa Lindaussa.

3.4.2 USKOT-foorumin ulkomaanvierailut
Religions for Peace -tapaaminen Brysselissä
USKOT-foorumin varapuheenjohtaja Pia Jardi osallistui Religions for Peace -järjestön Euroopan verkoston vuosittaiseen tapaamiseen Brysselissä toukokuussa. RfP on maailmanlaajuinen uskonnollisten
rauhanedistäjien verkosto, jonka virallinen edustaja
Suomessa on USKOT-foorumi. Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa jäsenmaiden vuosikokousasioita
sekä Lindaussa elokuussa järjestettyä RfP:n kansainvälistä kokoontumista.

Religions for Peace -yleiskokous Lindaussa
USKOT-foorumin varapuheenjohtaja Pia Jardi ja
hallituksen jäsen Elina Hellqvist osallistuivat Religions for Peace -verkoston kymmenenteen yleiskokoukseen Lindaussa, Saksassa 19.–23.8. Kokouksen
teemana oli "Caring for our Common Future - Advancing Shared Well-Being". Jardi ja Hellqvist toivat
tapaamisessa muidenkin tietoisuuteen hyviä kokemuksia uskontojen välisestä yhteistyöstä ja rakenteista Suomessa.

Varapuheenjohtaja Pia Jardi Religions for Peace -tapaamisessa Brysselissä.
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4 TOIMINNAN EDELLYTYKSET JA KEHITTÄMINEN
4.1 Toiminnan kehittäminen
USKOT-foorumissa jatkettiin ja käynnistettiin erilaisia kehittämishankkeita vuoden 2019 aikana.
Vuosikokouksen vahvistama sääntömuutos takaa,
että vuosia suunnitelmissa ollutta jäsenpohjan laajentamista voidaan edistää.
Foorumin tavoitteiden ja toiminnan selkeyttämiseksi
sekä ydinviestin kirkastamiseksi vuonna 2018 aloitettu vaikuttamistyö Rud Pedersen Public Relations
-yhtiön kanssa saatettiin päätökseen alkuvuodesta
2019. Työ kirkasti erityisesti Foorumin yhteiskunnallista sanomaa.
Vuoden 2019 lopulla nähtiin kuitenkin tarve vielä
yksityiskohtaisemmalle strategialle, jossa määritellään
konkreettisia suunnitelmia Foorumin tulevaisuudelle. Työtä jatketaan keväällä 2020.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto laati vuoden
2018 aikana Foorumille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Vuosikokous hyväksyi Foorumin
suunnitelman vuonna 2019. Vuoden 2020 alussa
suoritetaan ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvosuunnitelman toteutumisen arviointi.
4.2 Viestintä
Viestinnän kehittäminen linjakkaampaan ja suun-

nitelmallisempaan suuntaan oli yksi vuoden 2019
päätavoitteista. Viestintää jatkettiin vuoden 2019 aikana niin sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Instagram), verkkosivuilla kuin perinteisenkin median kautta. Medianäkyvyyttä saatiin muun muassa yhteisymmärrysviikon tarinateatteriesityksestä,
kevättalvella valmistuneesta viharikosraportista sekä
lokakuun rauhankävelystä. Vuoden 2018 vuosikertomus julkaistiin painettuna suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi, ja se toimitettiin muun muassa kaikille
kansanedustajille.
Verkkosivu-uudistus on ollut tärkeä askel Foorumin viestinnän kehittämisessä ammattimaisempaan
suuntaan. Vuoden 2019 alkupuolella USKOT-foorumi sai uudet, selkeämmät ja paremmin Foorumin
tämänhetkistä toimintaa palvelevat verkkosivut, joilla julkaistaan enemmän sisältöä kuin aikaisemmilla
sivuilla. Verkkosivut tehtiin yhteistyössä Grapevine
-yrityksen kanssa.
Helmikuussa Foorumin Facebookissa jatkettiin vuonna 2018 aloitettua seuraajia osallistavaa USKOT-kirjavisaa, jossa esitettiin kysymyksiä eri uskontoihin
liittyvistä teksteistä. Vastanneiden kesken arvottiin
teos, josta kyseinen katkelma löytyy. Kampanjaan
lahjoittivat kirjoja Basam Books, Gaudeamus ja Kirjapaja.

USKOT-foorumin uudet verkkosivut julkaistiin maaliskuussa 2019.
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Tärkeä osa Foorumin viestintää on uskonnollisista
juhlapäivistä viestiminen. Uskontokalenteri on USKOT-foorumin verkkosivujen yksi vierailluimmista
kohteista, ja nostot kolmen uskonnon juhlista Facebookin puolella ovat olleet suosittuja. Uskontokalenteri on käännetty venäjäksi ja arabiaksi, ja tekstit
odottavat siirtoa nettisivuille.

laati Foorumille viestintäsuunnitelman ja osallistui
verkkosivujen uudistamisprosessiin. Uskontotieteen
kandidaatti Tiina Parkkinen työskenteli viestinnän
harjoittelijana huhtikuun alusta kesäkuun loppuun.
Parkkinen kehitti erityisesti viestinnän seurantaa ja
aloitti videoprojektin nuorten uskontojen edustajien
kanssa.

Uppsalan yliopiston opiskelija Matias Uusisilta teki
jälleen vapaaehtoistyönä USKOT-foorumin verkkosivuille ja somekanaville podcastin, tällä kertaa
Omanissa toimivan Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja Aaro Rytköstä haastatellen. Podcastissa
keskusteltiin uskontodialogista Arabian niemimaalla
sekä scriptural reasoning -menetelmästä.

Noroila palkattiin lokakuussa 2019 osa-aikaiseksi
viestintävastaavaksi 10 tunnin viikkotyöajalla.

Viestintään keskittyvän työntekijän palkkaaminen
nähtiin erittäin tärkeänä tekijänä viestinnän kehittämisessä. Joulukuussa 2018 aloittanut viestinnän harjoittelija, uskontotieteen kandidaatti Miina Noroila
päätti harjoittelunsa helmikuun lopussa. Noroila

4.3 Talous
USKOT-foorumin toiminta oli vuonna 2019 edelleen hyvin riippuvaista opetus- ja kulttuuriministeriön jakamasta tuesta uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseen. Vuonna 2019 OKM myönsi
Foorumille 65 000 euroa yleisavustusta.
Valtionavustuksen lisäksi Foorumi sai tuloja jäsenyhteisöjen maksamista jäsenmaksuista, joita kerättiin vuonna 2019 8000 euroa. Summa perustui

Uskontojen rauhankävely päättyi Vanhaan kirkkopuistoon.
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kunkin viiden taustatahon jäsenmaksuihin siten,
että neljä jäsenmäärältään pientä yhteisöä maksoi
kukin 1 000 euroa ja Suomen ev.lut. kirkko maksoi
4 000 euroa.
Rahoituspohjan laajentamiseksi alettiin tehdä kartoitusta. Haettiin avustuksia yhteensä neljältä eri
taholta. Päivikki ja Sakari Solhbergin säätiö myönsi
USKOT-foorumille 6 000 euroa avustusta vuodelle
2020.
Toimintaa rahoitettiin myös viharikosraportoinnista
saaduilla tuotoilla.
4.4 Henkilöstö ja toimitilat
Toiminnanjohtajana toimi 31.5.2019 asti 90% työajalla filosofian tohtori Inka Nokso-Koivisto. Nokso-Koiviston kanssa toimistolla työskenteli alkuvuonna kaksi viestinnän harjoittelijaa. TE-toimiston
työkokeilun mahdollistamana viestinnän harjoittelija
Miina Noroila työskenteli 28.2. asti. Tiina Parkkinen
teki korkeakouluharjoittelunsa USKOT-foorumilla
1.4.-30.6.2019.
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Nokso-Koiviston siirryttyä uusiin työtehtäviin uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin teologian maisteri
Katri Kuusikallio. Kuusikallio on toiminut pitkään
Järvenpään seurakunnassa pappina, työalanaan yhteiskuntatyö. Hän oli vuosina 2013-2016 Tansaniassa Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Kuusikallio
aloitti työssään 15.8.2019.
Foorumin palkkiopohjaisena rahastonhoitajana jatkoi SEN:in rahastonhoitaja Perry Johansson alkuvuoden 2019. Huhtikuussa 2019 USKOT-foorumi
ulkoisti taloutensa tilitoimisto Rantalaisen hoidettavaksi.
Alkuvuonna harjoittelijana toiminut Miina Noroila
palkattiin loppuvuodeksi osa-aikaiseksi viestintävastaavaksi lokakuussa 2019, työaikanaan 10 tuntia viikossa. Vuonna 2020 Noroila toimii 50% työajalla.
Foorumi jatkoi toimintaansa Suomen Islam-seurakunnan toimistohotellissa osoitteessa Fredrikinkatu
33 A.
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