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Johdanto 
 
Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran (UKKT) tarkoituksena on tukea ja 
edistää uskontojen ja katsomusten sekä kasvatuksen laaja-alaista ja monitieteistä tutki-
musta. Viidennen toimintavuoden alkaessa seuran toiminta on jo varsin vakiintunut ja se 
on päässyt hyvään alkuun edellä mainitun tarkoituspykälän toteuttamisessa. Vuonna 2020 
puhjennut koronapandemia on uuden toimintavuoden alkaessa jo helpottanut otettaan, 
josta syystä toimintasuunnitelma voidaan rakentaa ottamatta sen tuomia rajoituksia huomi-
oon. Alkuvuoden osalta tämä suunnitelma sisältää jo toteutunutta toimintaa. 
 
Hallinto 
 
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksessa valittua varsi-
naista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. 
Vuoden 2023 vuosikokouksessa erovuoroisia ovat Anita Ahtiainen, Minna Valtonen ja Kati 
Tervo-Niemelä. Yksi henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä kolme peräkkäistä kolmivuo-
tiskautta. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus 
kokoontuu vuonna 2023 4–5 kertaa ja pitää lisäksi yhden koko päivän mittaisen kasvokkai-
sen suunnittelukokouksen. Hallituksen tehtävät on määritelty seuran säännöissä. Hallituk-
sen kokoukset valmistelevat puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan muodostama 
työvaliokunta. Seuran vuosikokous pidetään 28.3.2023. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. 
 
Jäsenet 
 
Uusien jäsenten rekrytoiminen käynnistyi hyvin seuran ensimmäisen toimintavuoden ai-
kana, mutta hidastui poikkeusolojen takia vuosina 2020–2022. Koska poikkeusolojen voi-
daan katsoa olevan jo takana vuonna 2023, voidaan jäsenhankintaa kohdistaa erityisesti 
niihin tilaisuuksiin, joissa seuralla on oma esittelypiste ja sen jäsenet osallistuvat ohjelman 
toteuttamiseen. Määrällinen jäsentavoite vuoden 2023 lopussa on 60 henkilöjäsentä (vuo-
den 2022 lopussa 45), 40 opiskelijajäsentä (28) ja 10 yhteisöjäsentä (8). Jäsenhakemuksia 
varten on seuran verkkosivuilla sähköinen lomake. Sen toimivuutta arvioidaan ja kehite-
tään edelleen. Jäsenrekrytointia suunnataan aikaisempaa enemmän sekä eri uskontojen 
että yhteiskunnan kasvatuksen tutkimuksen suuntaan. Tämä otetaan huomioon viestin-
nässä ja tapahtumien sisällöissä. Yhteyttä jäseniin pidetään postittamalla seuran julkai-
sema Uskonto, katsomus ja kasvatus tieteellinen aikakauskirja painettuna kaikille jäsenille 
kotiosoitteeseen. 
 
Uskonto, katsomus ja kasvatus -aikakauskirja   
 
Uskonto, katsomus ja kasvatus. Tieteellinen aikakauskirja (UKK) ilmestyi ensimmäisen 
kerran vuonna 2021, ja vuonna 2022 siitä ilmestyi kaksi numeroa. Tavoite on, että jatkos-
sakin UKK tulee ilmestymään kahdesti vuodessa, tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. 
Aikakauskirja on julkaistu sekä painettuna että verkossa seuran sivuilla (ukkt.fi) ja Jour-
nal.fi-alustalla. Painettua julkaisua puoltaa sen käytettävyys markkinoinnissa ja parempi 



huomioarvo. Toimituskuntaan kuuluvat Kati Tervo-Niemelä (päätoimittaja), Anuleena Ki-
manen, Jouko Porkka ja Minna Valtonen, Arniika Kuusisto Toimituskuntaa voidaan täyden-
tää tarpeen mukaan. Toimitussihteeri on Isto Peltomäki. Koska Uskonto, katsomus ja kas-
vatus -aikakauskirja ei ole vielä saanut Julkaisufoorumin (JUFO) tasoluokitusta, haetaan 
sitä uudelleen vuonna 2023.  
  
Tapahtumat ja toiminta  
  
Ensimmäinen tapahtuma, johon UKKT osallistuu ohjelman toteuttajana ja näytteilleasetta-
jana on Nuori 2023 tapahtuma, joka järjestetään 18.-20.4.2023 Jyväskylän messu- ja ta-
pahtumakeskus Paviljongissa. Tapahtuman järjestää Suomen nuorisoalan kattojärjestö Al-
lianssi ry ja Kirkkohallitus. NUORI2023 on tarkoitettu kasvatus- ja nuorisoalan ammattilai-
sille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille. Paikalle odotetaan noin 3000 osallistujaa. Luvassa on 
luentoja, työpajoja, paneeleita, elämyksiä ja uusia tuttavuuksia.  
 
UKKT:n ehdotus Nuoren hyvinvointi, koti ja rippikoulu - ohjelma on hyväksytty ohjelmasi-
sällöksi. Ohjelmassa esitetään tutkimustietoa siitä, millainen vaikutus kodin uskonnollisuu-
della on lasten hyvinvointiin ja millä tavoin rippikoulu tukee nuorten hyvinvointia. Kana-
vassa tarkastelemme lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia kahden tutkimuksen kautta. 
Kansainvälinen ”Uskonnollisuus sukupolvien välillä” -tutkimushanke tarkastelee perheitä ja 
uskonnollista perinteensiirtoasukupolvien välillä viidessä maassa sekä laajan kyselyn että 
perheissä tehtyjen haastattelujen kautta. Millainen yhteys kodinuskonnollisuudella on las-
ten onnellisuuteen ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen? Valtakunnalliseen rippikoulu-
kyselyyn vastaajia oli yli 22 000. Aineiston avulla arvioidaan rippikoulun vaikutusta nuorten 
henkiseen hyvinvointiin, joka oli tämän vuoden teema. Kanavassa mukana professori Kati 
Tervo-Niemelä ja TT Laura Kallatsa (Itä-Suomen yliopisto), TT Jouko Porkka (Diak) ja ke-
hitysjohtaja Jari Pulkkinen (LNK).  
 
UKKT:n tutkimuksen päivä järjestetään vuonna 2023 koko päivän mittaisena tapahtumana, 
joka toteutetaan yhteistyössä hallituksen jäsenten taustaorganisaatioiden kanssa. Tapah-
tuman teema muodostuu äskettäin valmistuneiden nuoriin ja rippikouluun liittyvien tutki-
musten tulosten esittelystä ja niiden merkitysten pohdinnasta. Syksyllä 2023 ilmestyvän 
nuorisobarometrin aihe on uskonto. Tämän lisäksi rippikoululaisten ja isosten itsearviointi-
kyselystä on kertynyt jo merkittävä pitkittäisaineisto, koska sen kokoaminen on jatkunut jo 
kuusi vuotta (2018–2023) ja vastaajia on viimeisten vuosien aikana ollut noin 20 000. Kan-
sainvälisen rippikoulututkimuksen aineistonkeruu toteutettiin vuonna 2022 ja sen tulokset 
ovat myös saatavilla. Samassa yhteydessä jaetaan myös Majakka-palkinto, jossa huomi-
onosoituksen saavat edellisen valinnan jälkeen ilmestyneet parhaat opinnäytetyöt, joka liit-
tyvät seuran tavoitteisiin. 
 
Vuoden 2023 aikana seura osallistuu Turussa Arkenista 22–24.5.2024 järjestettävien Teo-
logian ja uskonnon tutkimuspäivien (TUTP) valmisteluun.  
 
Luodaan yhteyksiä esim. Suomen uskonnonopettajien liitto SUOL ry:n tapahtumiin. 
 
Viestintä 
 
Viestinnän kehittäminen ja viestintästrategian valmisteleminen tulee olemaan toimintakau-
den painopiste. Viestintästrategialta odotetaan vastausta kysymykseen, mikä on se viesti, 
jota tutkimusseura haluaa lähettää ympäröivään yhteiskuntaan. Erityisen tärkeää on ottaa 
huomioon viestinnässä lasten ja nuorten hyvinvointi ja suvaitsevaisuus ja yhdessä elämi-
sen taito. 



 
Viestinnän kannalta on keskeistä edelleen kehittää seuran verkkosivujen tarjoamia mah-
dollisuuksia. Tässä kiinnitetään huomiota sivujen rakenteeseen, sisältöihin ja päivittämi-
seen. Seuran Facebook-tilin käyttöä jatketaan ja kehitetään tavoitteellisemmaksi. Sisäi-
sessä viestinnässä kehitetään edelleen hallituksen jäsenten käytössä olevia verkkosivujen 
extranet-sivuja. Perustetaan toimintakauden aikana viestintätyöryhmä kehittämään seuran 
viestintää. Vuosikokouksessa käydään keskustelua tutkimusseuran viestinnän strategi-
asta.  
 
Talous 
 
Toimintavuoden aikana kiinnitetään edelleen huomiota seuran talouden huolelliseen hoita-
miseen. Tavoitteena on, että jäsenmaksut, avustukset ja muut tulot muodostavat riittävän 
laajan ja kestävän pohjan taloudelle, joka mahdollistaa seuran tavoitteiden mukaisen toi-
minnan pitkäjänteisen toteuttamisen. Jäsenten hankkiminen ja jäsenistöstä huolehtiminen 
on osa tätä taloudenpitoa. Tulo- ja menoarvio esitellään erikseen. 
 
Hallitus 31.1.2023 
(Vuosikokous 28.3.2023) 
 


