
Joensuussa 10.2.2015 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Karjalan teologisen seuran (KTS) kevätkausi on pyörähtänyt käyntiin. Tarjoamme 

jälleen jäsenillemme ja muille kiinnostuneille tilaisuuksia, joissa voi paneutua 

ajankohtaisiin teologisiin kysymyksiin. Kevätkauden ohjelmassa on kolme yleisöiltaa, 

yksi jäsenille tarkoitettu tupailta sekä sääntömääräinen vuosikokous. Lisäksi 

informoimme vuoden päästä pidettävästä symposiumista ja yhdestä 

tapahtumapäivästä, jonka järjestelyissä emme itse ole mukana.  

Kevään 2015 yleisöillat 

+ Tiistaina 24.2. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali 

AT 100.  

Tutkijatohtori Heta Hurskainen alustaa aiheesta Suomen luterilaisen kirkon ja 

Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelut. Sosiaalietiikan teologiaa 1970 – 2014.  

Suomen luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvotteluja on kansainvälisesti 
pidetty menestyksellisinä. Yhdeksi syyksi on nähty neuvottelujen pitäytyminen teologiaan. 
Neuvottelut kuitenkin katkesivat loppukesästä 2014. Venäläiseltä puolelta esitettiin yhdeksi syyksi 
se, että neuvotteluista puuttui rohkeus puhua sosiaalieettisestä (antropologisesta) teemasta 
teologisesti. Luennossa luodaan katsaus neuvottelujen sosiaalieettiseen teemaan ja siihen, miten 
niiden päättyminen liittyi teologiseen pohdintaan. 

 
+ Torstaina 19.3. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali 

AT 100.  

Valtiotieteen maisteri, Suomen Lähetysseuran projektipäällikkö Timo Stewart 

alustaa aiheesta Kristillisen sionismin synty. 

Laajamittainen kristillinen Israel-harrastus tai kristillinen sionismi on 1950-luvulta lähtien 

muodostanut omintakeisen ja varsin näkyvän osan suomalaista kirkollista kenttää. Näin on ollut 

etenkin herätyskristillisissä piireissä. Miksi monet suomalaiset kristityt ovat olleet niin kiinnostuneita 

Israelin valtiosta ja kokeneet sen itselleen läheiseksi asiaksi? Ilmiötä voi lähestyä esimerkiksi 

aatehistorian kautta tarkastelemalla varhaista kotimaista Lähi-idän matkakirjallisuutta, 

lähetystyöntekijöiden roolia ja hiljalleen yleistynyttä kristillistä profetiakirjallisuutta. Näin avautuu 

mielenkiintoisia näkökulmia siihen tapaan, jolla suomalaiset herätyskristityt ovat samaistaneet oman 

maansa ja Israelin kertomukset ja nähneet Israelin valtion jopa Raamatun luotettavuuden 

todisteeksi. 

+ Tiistaina 14.4. klo 18.00 yleisöilta, Agora-rakennuksen sali AT 100. Piispa, 

teologian tohtori Matti Sihvonen alustaa aiheesta Ortodoksinen ja luterilainen kirkko 

Raja-Karjalassa vuosina 1917 – 1940.  

Raja-Karjala oli Moskovan ja Pariisin rauhassa Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan itäisin 

osa. Sen väestö oli pääosin ortodokseja, kun taas luterilaisia oli vajaa kolmannes. 

Teollistuminen muutti alueen yhteiskunnallisia oloja ja kirkollisia rakenteita. Tässä 



murroksessa syntyi myös jännitteitä, jotka joskus olivat vaikeita. Kuopion emerituspiispa 

Matti Sihvonen on tutkinut Raja-Karjalan kirkollista elämää erityisesti Suomen itsenäisyyden 

ensimmäisinä vuosikymmeninä. Joensuulainen kustantamo Ilias julkaisi vuonna 2014 hänen 

tutkimuksensa Rinnakkain rajalla. 

Tupailta 

KTS:n tupailtaperinne saa jatkoa:   

+ Tiistaina 10.3. klo 18.00 Tiina ja Jouko Kiisken luona (Marjala, Syyskatu 8) 

pidetään tupailta, joka on tarkoitettu seuran jäsenille. Yliopistonlehtori, dosentti 

Jouko Kiiski alustaa aiheesta Mitä teologian opiskelijat ajattelevat virsistä? 

Etukäteisilmoittautuminen viimeistään 6.3.: jouko.kiiski@uef.fi.  

Jouko Kiiskeltä ilmestyi Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuna vuonna 2014 tutkimus Teologian 

opiskelijat ja virret. Ovatko virret aarteita vai museotavaraa. Hän esittelee tupaillassa tutkimustaan. 

Osanottajilla on tilaisuus keskustella virsistä alustuksen pohjalta ja myös veisata tutkimuksessa esille 

nousseita virsiä. Kanttorina toimii Leena Mustakallio. 

Vuosikokous 

+ Tiistaina 14.4. klo 17.00 pidetään Karjalan teologisen seuran vuosikokous, Agora-

rakennuksen sali AT 102. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Seuran henkilöjäsenet 

ja kannatusjäsenten edustajat ovat tervetulleita vuosikokoukseen. Virallinen kutsu 

lähetetään myöhemmin. 

   Vuoden 2016 symposiumi 

KTS:n hallitus on ruvennut suunnittelemaan ensi vuonna järjestettävää 

symposiumia, joka on järjestyksessä jo kuudes. Symposiumin ajankohdaksi on 

valittu maanantai ja tiistai 15. – 16.2.2016. Teemana on yksinkertaisesti Kuolema. 

Ensimmäisen iltapäivän ohjelma valmistellaan ja toteutetaan yhdessä Kuopion 

kampuksen terveystieteiden edustajien kanssa niin, että sitä voi seurata videoteitse 

Kuopiosta käsin.  

Merkitse symposiumin ajankohta jo kalenteriisi. Lopulliset ohjelmatiedot pyrimme 

antamaan ensi lokakuussa.  

Uusia ikkunoita juutalaisuuteen 

Tämän jäsenkirjeen liitteenä on tietoa koulutuspäivästä Uusia ikkunoita 

juutalaisuuteen, joka järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 19. 

maaliskuuta. Järjestäjinä ovat luterilaisen kirkon ulkoasiain osaston kirkko ja 

juutalaisuus -työryhmä, Kuopion hiippakunta ja Itä-Suomen yliopiston teologian 

osasto. KTS ei kuulu tapahtuman järjestäjiin, mutta kerromme siitä mielellämme. 

Samana päivänä on vielä erikseen oma edellä mainittu yleisöiltamme, jonka teema 

sopii koulutuspäivän yleisaiheen alle. 

+ + + 

mailto:jouko.kiiski@uef.fi


Toivotan jäsenillemme oikein hyvää kevään jatkoa itäsuomalaisen teologian 

parissa.Tapaamisiin tilaisuuksissamme! 

 

Hannu Mustakallio 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 

hannu.mustakallio@uef.fi 

Puh. 040 531 3214 

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 
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