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Hyvät Kuolema-symposiumin esiintyjät ja osanottajat!
Hyvää huomenta tänne Aurora-rakennuksen isoon saliin, hyvää huomenta Careliaan
ja hyvää huomenta Kuopion Meditekniaan! Haluan Karjalan teologisen seuran
puolesta toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi aloittamaan tätä
kaksipäiväistä tapahtumaa.
Symposiumin varsinainen järjestäjä on Karjalan teologinen seura KTS.
Se on teologian alalla toimiva tieteellinen seura, joka on perustettu Joensuussa
keväällä 2003. Sääntöjensä mukaan KTS tarjoaa itäsuomalaiselle teologikunnalle
ekumeenisen keskustelufoorumin ja osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun. KTS:n näkyvimmiksi toimintamuodoiksi ovat tavallisten
esitelmätilaisuuksien ohella muodostuneet teologiset symposiumit, joita olemme
vuodesta 2005 lähtien järjestäneet jo viisi kertaa (kuva).
Symposiumien teemat ovat olleet varsin keskeisiä ja samalla
ajankohtaisia. Viimeksi olemme kokoontuneet sellaisten teemojen ympärille kuin
Jumala ja Kirkko myrskyn silmässä. Symposiumimme ovat osanottajamääristä
päätellen herättäneet varsin suurta kiinnostusta, eniten ensimmäisenä järjestetty
Kristinusko Suomessa -symposiumi, jota järjestämässä oli muitakin tahoja.
Symposiumeille on vakiintunut kahden vuoden rytmi. Niiden
valmisteluissa ja järjestelyissä olemme voineet seurata hyväksi havaittuja muotoja ja
myös ottaa oppia aiemmista kokemuksista. Kun tässä kaksivuotisrytmissä puolitoista
vuotta on valmistautumista seuraavaan symposiumiin, KTS:n toiminta on todella
keskittynyt symposiumien ympärille.
Kun nyt olemme aloittamassa kuudetta symposiumia, on jotain uuttakin
kerrottavissa. Sinänsä erittäin vähäinen asia on se, että meille tapahtuman
perusmuoto on suomen kielen suositusten mukaan nyt symposiumi, ei enää
symposium. Paljon merkittävämpää on se, että tämänkertaisen symposiumimme
järjestelyissä on ensimmäistä kertaa konkretisoitunut yhteistyö teologien ja
terveystieteilijöiden välillä.
Uudessa Itä-Suomen yliopistossa olemme pitkään etsineet mielekästä
toimintatapaa, joka opetuksen alalla toisi yhteen teologian, lääketieteen ja
hoitotieteen kiinnostuksen ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa kohtaan.
Tämänkertaisen symposiumin suunnittelu lähti liikkeelle Kuopion kampuksella, mistä
tarjottiin yhteistyön kättä Joensuussa toimivalle KTS:lle. Lopputuloksena oli, että
symposiumin ensimmäisen päivän iltapäivän muodostaa teologian ja
terveystieteiden eettinen teemapäivä. Teemapäivän otsikkona on Ihmisen oikeus
kuolla. Karjalan teologinen seura on sitten suunnitellut tämän rungon ympärille

muuta ohjelmaa. Koko symposiumin yleisaiheeksi on samalla muodostunut Kuolema
(Kuolema-logo).
Vastaavasti Kuopion kampuksella järjestetään huhtikuussa uusi eettinen
teemapäivä, jonka otsikkona on Ihmisen oikeus elää. Tämän osuuden järjestelyissä
KTS ei ole mukana, mutta itse tapahtuma välitetään videoteitse Joensuun
kampukselle.
Haluan lausua iloni teologien ja terveystieteilijöiden hyvästä yhteistyöstä
tämän symposiumin järjestämisessä. Kuolema-teema yhdistää kaikkia niitä ryhmiä,
joille tämä symposiumi on tarkoitettu: teologian opiskelijoita, seurakuntien
työntekijöitä, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja työntekijöitä sekä kaikkia muita
aiheesta kiinnostuneita. Kuolema yhdistää itse asiassa kaikkia ihmisiä taustaan tai
koulutukseen katsomatta. Jokaisen meistä on kerran astuttava kuoleman portille.
Silloin meidän on luovuttava kaikista titteleistä. Siksi olemme osanottajatunnuksiinkin
paria poikkeusta lukuun ottamatta merkinneet vain osanottajan nimen ja kotipaikan.
Symposiumin alustuksissa kuolema-teemaa lähestytään teologisista,
lääketieteellisistä ja kulttuurisista näkökulmista. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää
alustajiamme, jotka ovat talkooperiaatteella olleet valmiit tulemaan vieraaksemme ja
välittämään meille asiantuntemustaan.
Ohjelmaamme tutustunut arkkiatri Risto Pelkonen pitää sitä ”todella
hienona”. Hän toivottaa kaikkea hyvää ”syvälliselle keskustelulle ihmisen oikeudesta
kuolla”. Huhtikuussa hän tulee Kuopion kampukselle pohtimaan ihmisen oikeutta
elää. Arkkiatri – lääkärikunnan vanhin - lähettää kunnioittavat terveisensä läsnä
oleville piispoille ja koko seminaariväelle.
Alustajamme ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että symposiumimme on
jo etukäteen herättänyt poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa. Kun meillä on ollut
ensimmäistä kertaa käytössä pakollinen ennakkoilmoittautuminen, olemme selvillä jo
tässä vaiheessa tarkasta osanottajamäärästä ja joistakin taustatekijöistä. Ennakkoon
ilmoittautuneita on hieman yli 330, joista tähän saliin on mahtunut 250 ja C2-saliin
loput 80 henkeä. Lisäksi mukaan on laskettava ohjelmaa Kuopion kampuksella
seuraavat, joihin kuuluu sekä terveystieteilijöitä että pappeja. Ehkä saamme
iltapäivällä tiedon siitä, kuinka paljon Mediteknian saliin on kokoontunut symposiumin
seuraajia.
(kuva osanottajien jakaumasta) Koko joukosta noin 30 % (102) on
yliopistomme opiskelijoita, ennen muuta teologeja. Henkilökuntaan tai jatkoopiskelijoihin kuuluvia on 30. Työelämässä mukana olevia luterilaisen kirkon pappeja
tai muita työntekijöitä on vajaat sata (94). Lisäksi tulee joukko eläkepappeja.
Osanottajien joukossa on myös yksittäisiä ortodoksisen kirkon ja vapaiden
protestanttisten yhteisöjen työntekijöitä. Muut-ryhmä käsittää vajaat sata henkeä,
joihin kuuluu ilahduttavan paljon terveydenhuoltoalan väkeä. Alueellisestikin
symposiumimme kokoaa ihmisiä eri puolilta Suomea. Olen huomannut, että
yksittäisiä osanottajia on tullut muun muassa pääkaupunkiseudulta.
Vielä kerran tervetuloa pohtimaan yhdessä elämän ja kuoleman
kysymyksiä näiden kahden päivän aikana!

