
 

 

VALO IV-VI 

IV Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4) 

1. Uskonnot ja katsomukset Suomessa  

 Moniarvoinen ja monikulttuurinen Suomi 

 Suomen uskonnollinen ja katsomuksellinen kenttä 

 Uskontojen ja katsomusten vuoropuhelu 

 

2. Suomalainen uskonnollisuus  

 Uskonnollisuus muutoksessa 

 Millaista on nykypäivän luterilaisuus? 

 Herätysliikkeet ja karismaattisuus osana luterilaisuutta 

 

3. Luonnonuskonnoista katoliseen keskiaikaan  

 Suomen alueen vanhat luonnonuskonnot 

 Kristinusko saapui idästä ja lännestä 

 Katolinen keskiaika 

  

4. Luterilaiset vuosisadat osana Ruotsia ja Venäjää  

 Luterilaisuuteen siirryttiin poliittisista syistä 

 Puhdasoppisuuden aikana kirkko huolehti, rankaisi ja opetti 

 Valistus korosti järkeä, pietismi uskoa 

 Herätysliikkeet haastoivat kirkkoa ja yhteiskuntaa 

 Uusia aatteita ja askeleita kohti uskonnonvapautta 

 

5. Uskonnon muuttuva rooli itsenäisyyden aikana  

 Itsenäisyys, uskonnonvapaus ja poliittisia jännitteitä 

 Taistelutahtoa, kirkkokritiikkiä ja uutta herätystä 

 Naispappeja, ruoka-avustuksia ja jumalanpalveluksen uudistus 

 Uskonnollinen tarjonta monipuolistuu ja kirkko moniarvoistuu 

 

6. Uskonnon ja omantunnon vapaus  

 Uskonnonvapaus on ihmisoikeus ja perusoikeus 

 Uskonnonvapauslaki 

 Uskonrauha, sananvapaus ja vähemmistöjen oikeudet 

 

7. Uskonto ja kirkko julkisella sektorilla  

 Kirkon ja valtion yhteistyö 

 Luterilaisen kirkon hallinto 

 Uskonnollisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa 

 

 



 

 

 

 

 

8. Uskonto, työelämä ja talous  

 Työn merkitys, muutos ja työelämän haasteet 

 Työlainsäädäntö ja eri perinteiden huomioiminen 

 Kantavatko yritykset yhteiskuntavastuun? 

 

9. Uskonnot osana kansalaistoimintaa  

 Aktiiviset kansalaiset järjestäytyvät arvojensa mukaan 

 Kirkon yhteiskunnallinen työ ja diakoniatyö 

 Kirkon monipuolinen työkenttä 

 Katsomukset ja uskonnot kansalaisyhteiskunnassa 

 

10. Uskonto kodeissa ja tapakulttuurissa  

 Uskonnollinen ja uskonnoton tapakulttuuri 

 Vuotuiset juhlapäivät vahvistavat yhteisöä 

 Juhlia läpi elämänkaaren 

 

  

 

V Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5) 
 

11. Uskonnon suhde taiteeseen ja populaarikulttuuriin  

 Taide ja uskonto ovat kulttuurin osa-alueita 

 Erilaisia käsityksiä taiteesta 

 Populaarikulttuuri ja uskonnollinen käyttötaide 

 Esteettisten ja uskonnollisten kokemusten suhde 

 Islamilainen taide havainnollistaa Jumalan sanaa 

 Hindulaisuuden ytimessä on nähdä ja tulla nähdyksi 

 Zen-buddhalaisuudessa taide on meditaatiota 

 

12. Pyhät tilat ja uskonnollinen arkkitehtuuri  

 Pyhiä paikkoja ja tiloja uskonnon harjoittamiseen 

 Uskonnollisten tilojen erilaisia pyhyyksiä 

 Kirkkoarkkitehtuuri heijastaa teologisia ihanteita 

 Hindulainen temppeli on jumalten koti 

 Šintolaiset pyhät tilat muuttuvat ja säilyvät 

 Uskontojen vuorovaikutus pyhissä tiloissa 

  

 

 

 

 



 

 

 

13. Kuvataide kristillisten kertomusten välittäjänä  

 Taide ja tulkinta 

 Kristillisen taiteen esikuvia ja vaikutteita 

 Paratiisielämää ja syntiinlankeemus 

 Vanhan testamentin henkilöiden jumalasuhteita 

 Jeesuksen syntymä 

 Jeesus ristillä 

 

14. Taide kristillisen opin tulkkina  

 Kuva-aiheet ja tulkintojen kirjo 

 Symbolit ovat uskonnon äidinkieltä 

 Gentin alttari avaa kristillisen opin pelastuksesta ja tuonpuoleisesta 

 Viimeisen ehtoollisen erilaiset sanomat 

 Kirkkotaiteen suomalaisille räätälöimä uskonto 

 

15. Uskonto suomalaisessa kulttuuriperinnössä  

 Moniaineksinen kulttuuriperintö 

 Kirkkoarkkitehtuuri ja kirkkotaide 

 Uskonto kirjallisuudessa 

 Kirkollista, hengellistä ja uskonnoista ammentavaa musiikkia 

 

16. Uskonto tieteellisen tutkimuksen kohteena  

 Teologia ja uskontotiede tutkivat uskontoa 

 Teologian tutkimusalat ja ajankohtainen tutkimus 

 Uudet luonnontieteelliset tutkimusmenetelmät valottavat historiaa 

 Tekstilöydöt avaavat näkökulmia varhaiseen kristinuskoon 

 Etnografinen tutkimus antaa tutkittaville äänen 

 

17. Tieteellinen tutkimus ja tulosten soveltaminen  

 Länsimainen tiedekäsitys 

 Tieteen etiikka ja pelisäännöt 

 Kulttuuritulkit yritysten voimavarana 

 Bioteknologian kehityksen eettiset kysymykset 

 Yhteys maailmankaikkeuteen 

 

VI Uskonnot ja media (UE6)  
18. Uskonto mediassa  

 Median valta ja uskonnon medialisoituminen 

 Sananvapaus ja yksityisyyden suoja 

 Uskonto ja luterilainen kirkko suomalaisessa mediassa 

 Journalistin eettiset ohjeet 

 Uskonto suomalaisissa sanomalehdissä 

 Pilakuvakohun mediakertomus 



 

 

 

19. Uskonto, arvot ja mainonta  

 Mainokset luovat mielikuvia 

 Uskonto mainoksissa 

 Mainonnan eettiset ohjeet 

 Katsomuksellinen mainonta 

 Vastamainokset ovat kulttuurihäirintää 

 

20. Uskonnot ja sosiaalinen media  

 Media vaikuttaa asenteisiin ja mielipiteisiin 

 Median murros 

 Monilukutaito ja medialukutaito 

 Internetin kannustus- ja vihapuheryhmät 

 Uskonnolliset palvelut netissä 

 Isis ja muut ääri-islamilaiset järjestöt 


