Joensuussa 20.11.2015
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen!
Vuoden lähestyessä loppuaan haluan muistuttaa Sinua parista
ajankohtaisesta asiasta.
Yleisöilta 26.11.2015
Syksyn yleisöilloista kaksi on takana. Jäljellä on vielä seuraava tilaisuus, johon kaikki
ovat tervetulleita:
+ Torstaina 26.11. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen
luentosali AT 100. Teol. lis., Isä Jarmo Hakkarainen alustaa aiheesta Pyhittäjä
Johannes Siinailaisen teos Portaat hengellisen parantumisen askelmina.
Bysanttilaisen luostaritradition mukaan ihmisen askeesi sitoutuu Jumalan
elämästä kasvavaan suureen myönteisyyteen. Jumala on ihmisen elämän ja
rakkauden lähde. Siksi osallistuminen Jumalan elämään sisältää myös Hänen
rakkautensa jakamisen. Elämän pyhyys merkitsee ihmisen olemassaolon
ylentämistä, sen eheyden pelastamista, katoamattomaksi tekemistä ja
kirkastamista.

Symposiumi 15. – 16.2.2016
Ensi helmikuussa järjestettävän teologisen symposiumin ohjelma on ollut lokakuun
alusta lähtien nähtävillä KTS:n kotisivuilla (www.karjalanteologinenseura.fi).
Symposiumin teemana on Kuolema, jota lähestytään eri näkökulmista. Ensimmäinen
päivä toteutetaan suurimmaksi osaksi yhdessä Itä-Suomen yliopiston
terveystieteiden tiedekunnan kanssa.
Niin kuin olemme aiemmin kertoneet, KTS:n varsinaiset jäsenet ja kannatusjäseninä
olevien yhteisöjen (seurakuntien ja kolmen tuomiokapitulin) työntekijät sekä
yliopiston henkilökunta ja (jatko)opiskelijat pääsevät osallistumaan symposiumiin
ilmaiseksi. Muille symposiumiin osallistuminen maksaa KTS:n jäsenmaksun verran
eli 20 euroa.
Kaikkien symposiumiin osallistuvien on ilmoittauduttava etukäteen käyttämällä
kotisivuilta löytyvää sähköistä lomaketta. Suosittelen, että ilmoittaudut mukaan
mahdollisimman pian. Näin varmistat pääsysi varsinaiseen tapahtumapaikkaan eli
yliopiston luentosaliin AU 100, johon mahtuu noin 300 henkeä. Samalla olemme
koko ajan selvillä osanottajamäärän kehityksestä. Loput seuraavat symposiumia
videoteitse Carelia-rakennuksen salista C2.
Tarkistamme kaikkien osanottajien ilmoittautumisen ennen symposiumin alkua
infopisteessä ja jaamme osallistumistunnuksen.

Symposiumin ohjelmaa voi seurata myös Kuopiossa yliopistokampuksella
ensimmäisenä päivänä eli maanantaina 15.2. videoyhteyden välityksellä. Sali on MD
100 Mediteknialla, Yliopistonranta 1 B. Yhteys avautuu klo 10.
Kuopiossa ohjelmaa seuraavien ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon eikä maksaa
osanottomaksua. Videoyhteyttä ei ole kuitenkaan toisena päivänä eli tiistaina.
Kotisivuillamme on myös tietoa hotelli Aadan edullisesta majoitustarjouksesta, joka
on varattava viimeistään 15.1.2016. Muutenkin kannattaa seurata kotivuja, joille
päivitämme symposiumia koskevia tietoja.
KTS:n sihteeri vaihtuu
Seuran sihteerinä on runsaan kahden vuoden ajan toiminut TK Atte Hokkanen.
Hänen seuraajakseen hallitus on valinnut teol. yo Katariina Kaupin. Katariina
opiskelee teologiaa Joensuussa neljättä vuotta pääaineenaan eksegetiikka.
Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi näköalapaikalle. Samalla kiitämme
Attea erinomaisesta paneutumisesta sihteerin tehtäviin. Vahdinvaihdos tapahtuu
joulukuun alussa. Samalla sihteerin sähköpostiosoite ja puhelinnumero
(ktssihteeri@gmail.com, 044 055 3737) siirtyvät Atelta Katariinalle.
+++
Toivotan jäsenillemme hyvää loppuvuotta. Tapaamisiin tilaisuuksissamme!
Hannu Mustakallio
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja
hannu.mustakallio@uef.fi
Puh. 040 531 3214
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi

