
Teologit ja terveystieteilijät pohtivat yhdessä elämää ja kuolemaa

– Kuolema yhdistää kaikkia ihmisiä, emme pääse siitä eroon. Mutta erityisen tärkeää
kuoleman pohtiminen on terveydenhuollon ja kirkon piirissä toimiville sekä kumpiakin aloja
opiskeleville, tiivistää kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio tulevan Kuolema-
symposiumin tausta-ajatusta.

Karjalan teologinen seura (KTS) järjestää Joensuun kampuksella 15.–16. helmikuuta
teologisen symposiumin, jonka teemana on Kuolema. Symposiumissa kuolemaa pohtivat
omista lähtökohdistaan teologit sekä terveystieteilijät.

Symposiumiin ilmoittautuneita on jo runsaat 300, joten symposiumia varten varattu Aurora-
rakennuksen AU100-auditorio on jo täynnä. Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat sekä loput
ilmoittautujat ovat kuitenkin tervetulleita kuulemaan symposiumia C2-saliin, johon esitelmät
välitetään videona.

Yhteistyön tulos
Itä-Suomen yliopistossa on haaveiltu jo pitkään teologian, hoitotieteen ja lääketieteen
välisestä yhteistyöstä. Aiemmin kurssimuotoista yhteistyötä on ollut teologian ja hoitotieteen
välillä. Nyt kolmen alan yhteistyö konkretisoituu symposiumissa uudella tavalla.

– Totesimme, ettei kurssi yksinään vastaa asettamiamme tavoitteita. Nyt kun saimme mukaan
myös lääketieteilijät, päätimme lähteä järjestämään yhteistyössä vuosittain eettisiä
teemapäiviä, kertoo soveltavien opintojen yliopistonlehtori Heikki Salomaa.

Teemapäivistä innostui myös Karjalan teologisen seuran hallitus, joka päätti järjestää
ensimmäisen eettisen teemapäivän ympärille oman perinteisen symposiuminsa.

– Näin teemapäivämme saa ansaitsemansa laadukkaat puitteet ja monipuolisen kuolemaa eri
näkökulmista käsittelevän ohjelman ympärilleen.

Päivillä on tarkoitus käsitellä kolmen alan yhteisiä leikkauspintoja, joihin kaikilla liittyy
tutkimustietoa ja koulutuksellisia tavoitteita.

– Samalla symposiumin rakenne antaa suurelle yleisölle mahdollisuuden seurata
asiantuntijapuheenvuoroja jokaista sangen läheltä koskettavasta aiheesta, Salomaa täydentää.



Koukuttavia esityksiä
Kuolema-symposiumin teemana on Ihmisen oikeus kuolla. Tätä teemapäivää seuraa Kuopion
kampuksella huhtikuussa järjestettävä päivä Ihmisen oikeus elää.

Symposiumi välitetään videon kautta Joensuusta Kuopion kampukselle – ja huhtikuussa taas
toisinpäin.

– Molempien teemapäivien esiintyjät ovat tarkoin harkittuja. Joensuussa näkökulmia
aiheeseen tuovat muiden muassa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve ja
lääkintöneuvos Liisa Toppila. Toppila työskentelee Valviran palveluksessa, mutta on myös
ortodoksinen nunna. Mielenkiintoisia puheenvuoroja on siis tulossa, kertoo Mustakallio.

Kuopion teemapäivässä keskitytään muun muassa pohtimaan vammaisen tai vakavasti
vammautuneeksi epäillyn sikiön oikeutta elää. Siellä puhujina ovat muun muassa arkkiatri
Risto Pelkonen ja professori Jaana Hallamaa. Heikki Salomaan mukaan koukuttavia
esityksiä tullaan kuulemaan molemmilla kampuksilla.

– Näkökulmia riittää saattohoidosta hyvään kuolemaan. Itse odotan eniten John Vikströmin
viisaita sanoja sekä muun muassa ylilääkäri Kristiina Tyynelä-Korhosen puheenvuoroa
siitä, kuinka valmentaa kuolevaa lähestyvään lähtöön.

Symposiumiin on vapaa pääsy muun muassa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla, jatko-
opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Kaikkia osanottajia pyydetään ilmoittautumaan 7.2.
mennessä sähköisellä lomakkeella.

Symposiumin ensimmäisen päivän ohjelmaa voi seurata Kuopion kampuksella videoyhteyden
välityksellä: Mediteknia-rakennus, sali MD100, Yliopistonranta 1 B.

Ohjelma ja ilmoittautumiset: http://www.karjalanteologinenseura.fi/symposiumi-2016/

Lisätietoja:
ktssihteeri(at)gmail.com, p. 044 055 3737; hannu.mustakallio(at)uef.fi, p. 029 445 2401,
http://www.karjalanteologinenseura.fi/symposiumi-2016
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