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RISKIRETKET: Keskustelutilaisuus uskontojen sisäisestä monimuotoisuudesta
Miten uskonnot käsittelevät omaa monimuotoisuuttaan ja ääriliikkeitään? Miten ääriliikkeet määritellään? Ketkä
radikalisoituvat? Miten?
Maanantai 2.2.2015 klo 12.30 – 15.30 Eurooppasalissa, Malminkatu 16, Helsinki. Tilaisuuden juontaa Marketta Mattila

Yaron Nadbornik on Helsingin juutalaisen seurakunnan johtaja ja juutalaisten seurakuntien
keskusneuvoston varapuheenjohtaja. 34-vuotias KTM
Nadbornik on toiminut kaksi vuotta USKOT-foorumin
puheenjohtajana sekä viisi vuotta Helsingin juutalaisen
seurakunnan johtajana. Hän osallistuu aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun, on kokenut kyseenalaistaja ja
rutinoitunut uusien ideoiden luoja sekä kehittäjä.

Yaron Nadbornik

Kaarlo Kalliala

Kaarlo Kalliala on Turun piispa ja USKOT-foorumin varapuheenjohtaja. Hänen
leipälajinsa on arki: juuri arkena arki on Jumalan kohtaamisen paikka. Tähän
vakaumukseen hän on tullut paitsi teologisen tutkimuksen kautta, myös
käytännön työssä merimiespappina ja diakoniajohtajana. Piispa Kallialan
erityisenä vastuualueena Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on diakonian
ja sielunhoidon kehittäminen sekä uskontojen välinen vuoropuhelu.
Pia Jardi on Suomen Musliminaiset ry:n puheenjohtaja, Suomen Islamilaisen
Neuvoston SINE:n varapuheenjohtaja ja USKOT-foorumin hallituksen jäsen. Hän
toimii aktiivisesti muslimiyhteisössä ja sen hyväksi erilaisissa projekteissa sekä eri yhteisöissä. Erityisesti hautaukseen
liittyvät asiat vainajan pesuista hautapaikkojen etsintään ovat hänelle tuttua toimintaa. Jardi edustaa musliminaisia
OSCE/ODIHR verkostossa joka käsittelee musliminaisiin kohdistuvien viharikosten torjuntaa ja tilastointia.
Ramil Belyaev on Suomen Islam-seurakunnan imaami. Hän syntyi Venäjällä, Nizhni Novgorodin
alueen tataarikylässä ja opiskeli Moskovan Islamilaisessa yliopistossa. Vuodesta 2000 hän toimi
imaamina Moskovassa ja Kolomnassa ja Suomen Islam-seurakunnan kutsusta täällä Suomessa
vuodesta 2004. Hän on myös Mähallä habärläre (Seurakunnan uutiset) lehden päätoimittaja.
Belyaev on kirjoittanut "Ramadan kuukauden hadithit" ja "Suurat ja rukoukset" kirjat sekä
ohjannut dokumenttielokuvan "Moskeijaan johtanut tie".
Ramil Belyaev
Leena Malkki on terrorismiin ja poliittiseen väkivaltaan erikoistunut
yliopistolehtori Helsingin yliopistosta. Hän on perehtynyt mm. terrorismiin radikalisoitumiseen
ja siitä irtautumiseen, länsimaisen terrorismin historiaan ja kouluampumisiin. Hänen
tutkimuksiaan on julkaistu useissa kansainvälisissä aikakausjulkaisuissa. Hän on toimittanut
yhdessä Jukka Paastelan ja työryhmän kanssa kirjan Terrorismin monet kasvot (WSOY
Oppimateriaalit 2007).
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