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Hyvät Kuolema-symposiumin osanottajat!

Karjalan teologisen seuran järjestämä järjestyksessään kuudes symposiumi alkaa
olla lopuillaan. On päätössanojen aika. Takanamme on kaksi intensiivistä päivää,
joiden aikana olemme eri näkökulmista lähestyneet kuoleman problematiikkaa.
Päivien anti on koostunut peräti kuudestatoista alustuksesta ja yhdestä
draamaesityksestä.

Haluan järjestäjien puolesta ensiksi kiittää lämpimästi arvoisia
alustajiamme siitä, että he ovat paneutuneet syvällisesti omiin teemoihinsa ja
tehneet sen myös tavalla, joka on kiinnostanut kuulijoita ja virittänyt yhteistä
keskustelua. Alustajat ovat noudattaneet kutsuamme aidossa talkoohengessä.
Symposiumin ja sen järjestäjän periaatteiden mukaisesti kaikki ovat olleet valmiit
huolehtimaan osuudestaan ilman luentopalkkiota. Toivon, että yleisön aito kiinnostus
on korvannut sen, mitä emme symposiumin järjestäjänä pysty korvaamaan.

Osa symposiumimme ohjelmaa oli teologian ja terveystieteiden
ensimmäinen yhteinen eettinen teemapäivä eli maanantain iltapäiväosuus.
Teemapäivän valmistelu toi Itä-Suomen yliopiston terveystieteilijät ja teologit,
Kuopion ja Joensuun kampuksen hedelmällisellä tavalla yhteen. Toivon, että tämä
yhteistyö saa tulevina vuosina vielä jatkoa. Symposiumi on myös rakentanut
seuramme periaatteiden mukaista ekumeenista yhteistyötä, niin kuin erityisesti
tiistaipäivän alustukset osoittivat..

Toiseksi haluan kiittää teitä symposiumin osanottajia siitä, että vastasitte
kutsuumme ja tulitte symposiumiimme, osa pitkienkin matkojen takaa. Osanottajissa
on ollut teologian opiskelijoita ja kirkon työntekijöitä, mutta myös sosiaali- ja
terveysalalle kouluttautuvia tai sillä työskenteleviä. Kuolema-teema on tuonut meitä
kaikkia yhteen. Lämmin kiitos myös kummankin päivän puheenjohtajille piispa Jari
Jolkkoselle ja professori Paavo Kettuselle, jotka pitivät huolen siitä, että symposiumi
pysyi suunnitellussa aikataulussa.

Symposiumin ohjelman täysipainoisuus ja osanottajien tyytyväisyys ovat
tärkeä puoli arvioitaessa tapahtuman onnistumista. Symposiumin läpivieminen vaatii
kuitenkin myös sen taloudellisen puolen suunnittelua. Tässäkin suhteessa
järjestäjätaho voi olla tyytyväinen. Olemme voineet tarjota ilmaisen osallistumisen
yliopistoyhteisön jäsenille, Karjalan teologisen seuran jäsenille ja sen
kannatusjäseninä olevien seurakuntien työntekijöille. Muut osanottajat ovat olleet
valmiita maksamaan pienen osanottomaksun. Taloudellista tukea olemme lisäksi
saaneet eri tahoilta. Näitä ovat Joensuun seurakuntayhtymä, Kuopion hiippakunta,
Mikkelin hiippakunta, Karjalan hiippakunta ja Pohjois-Karjalan rovastikunnan teologit.
Koko osanottajajoukolle kahtena päivänä tarjotun kahvituksen sponsoroinnista ovat
huolehtineet Suomen kirkon pappisliitto ja Joensuun kaupunki.



Kiitos myös median edustajille, jotka ovat välittäneet ja välittävät tietoa
symposiumista myös niille, jotka eivät ole itse päässeet osallistumaan siihen. Oli
mieluista kuulla etukäteen Yleisradion Pohjois-Karjalan toimituksen edustajalta, että
kuolema-teema koskettaa myös kaikkia radion kuulijoita.

Karjalan teologista seuraa ja sen teologisia symposiumeja ei olisi, ellei
Joensuuhun olisi saatu omaa teologian alan koulutusyksikköä. Siksi kiitos kuuluu
myös tärkeimmälle yhteistyökumppanillemme, Itä-Suomen yliopistolle ja sen
teologian osastolle.

Viimeiseksi mutta ei vähiten haluan kiittää symposiumin valmisteluista ja
toteuttamisesta vielä Karjalan teologisen seuran hallitusta ja sen asettamaa
työryhmää, johon ovat lisäkseni kuuluneet dosentti Jouko Kiiski, yliopistotutkija
Pekka Metso, yliopistonlehtori Heikki Salomaa sekä KTS:n uusi sihteeri, teologian
kandidaatti Katariina Kauppi. Tällä porukalla on ollut hyvä huolehtia symposiumin
valmisteluista, jotka ovat kiihtyneet viime vuoden lopulta lähtien. Parhaat kiitokset
myös vapaaehtoisille teologian opiskelijoille, jotka ovat olleet mukana symposiumin
käytännön järjestelyissä.

Samalla kun totean Kuolema-symposiumin päättyneeksi, uskon, että
ensi vuodenvaihteeseen mennessä voimme välittää julkisuuteen tiedon siitä, milloin
ja minkä teeman ympärille Karjalan teologinen seura aikoo järjestää seitsemännen
symposiuminsa.


