
Joensuussa 20.5.2016 
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 
Karjalan teologinen seura (KTS) on tullut jo 13 vuoden ikään. Seura 
perustettiin Joensuussa 8.5.2003. Sen tarkoituksena on muodostaa 
ekumeeninen keskustelufoorumi eri kirkkojen piirissä ja erilaisissa tehtävissä Itä-
Suomessa toimivien teologien ja teologian harrastajien kesken. 

Kuolema-symposiumi 15. – 16.2.2016 
Helmikuun puolivälissä Joensuussa järjestetty Kuolema-symposiumi oli seuralle 
suuri voimainponnistus. Siinä oli peruutukset ja jälki-ilmoittautuneet huomioon ottaen 
noin 320 osanottajaa, joista runsaat 30 KTS:n jäseniä. Osanottajien joukossa oli 
teologian opiskelijoita, seurakuntien työntekijöitä, yliopiston henkilökuntaa ja jatko-
opiskelijoita sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Lisäksi maanantain ohjelmaa 
seurasi Kuopion kampuksella videoyhteyden välityksellä parikymmentä kuulijaa. 
Koska symposiumiin tuli ilmoittautua etukäteen, saimme aiempaa tarkemmat tiedot 
osanottajista ja heidän taustoistaan. 
Symposiumin onnistumiseen vaikutti ratkaisevasti se, että olimme saaneet paikalle 
17 asiantuntija-alustajaa arkkipiispa John Vikströmistä alkaen. Olemme arvioineet 
symposiumia jälkikäteen ja käyneet läpi osanottajien antamaa palautetta. Kaikki 
alustukset vastasivat hyvin tarkoitustaan. Kokonaisuudesta muodostui hyvin 
täysipainoinen. Järjestelyjen taso oli palautteen mukaan suurin piirtein yhdeksän (9) 
tasoa.  
Symposiumin kaikkia koskettava teema nousi odotustemme mukaisesti myös 
julkisuuteen. Olemme vielä koonneet Kuolema-symposiumiin liittyviä tiedotteita, 
esityksiä ja haastatteluja seuramme kotisivuille: 
http://www.karjalanteologinenseura.fi/arkisto/  
Saimme Kuolema-symposiumissa seuraamme runsaasti uusia jäseniä. Tervetuloa 
mukaan toimintaan! 

Vuosikokous 19.4.2016 
KTS piti vuosikokouksensa 19.4.2016. Siihen osallistui 13 jäsentä. Vuosikokous 
valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 edelleen professori Hannu 
Mustakallion. Erovuoroiset hallituksen jäsenet hiippakuntadekaani Sakari 
Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. 
Hallituksen varajäseninä jatkavat kirkkoherra Ville Ojala ja pastori Hanne 
Janhonen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat teologian tohtori Kati Kemppainen ja 
yliopistonlehtori Jouko Kiiski sekä teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajat 
Sari Salonen ja Annamari Muikku. 



Edellistä vuotta koskevasta vuosikertomuksesta ilmenee, että seuralla oli vuoden 
2015 lopussa yhteensä 119 jäsentä, joista kunniajäseniä oli 3, varsinaisia jäseniä 88, 
opiskelijajäseniä 10 ja kannatusjäseniä 18. Kannatusjäseniin kuuluivat Kuopion, 
Mikkelin ja Lapuan hiippakuntien tuomiokapitulit sekä 15 Kuopion hiippakunnan 
seurakuntaa. 
Seura järjesti vuonna 2015 kuusi kaikille avointa yleisöiltaa, yhden iltaseminaarin ja 
yhden jäsenille tarkoitetun tupaillan. Tilaisuuksien osanottajamäärä oli yhteensä 238 
henkeä. Eniten osanottajia kokosi armenialaisten kansanmurhan satavuotismuiston 
johdosta järjestetty iltaseminaari (64 henkeä). 
 Muuta tapahtunutta 
KTS luovutti perinteisen kirjalahjakortin läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestön 
Fides Ostiensiksen vuosipäivän iltajuhlassa 13.4. teologian kandidaatti Jani 
Mäkitalolle. Hän on perustelujen mukaan järjestötoiminta-aktiivi ja monen 
nuoremman opiskelijan opastaja teologian ja järjestöjuttujen saralla. Kirjalahjakortin 
arvo on 150 euroa. 
Olethan huomannut, että KTS on ollut jo vuoden verran mukana myös Facebookissa 
ja tehnyt siellä toimintaansa liittyviä päivityksiä. Voit käydä katsomassa ja 
”tykkäämässä”. 

Syksyn 2016 tilaisuudet 
KTS jatkaa toimintaansa aiempien suuntaviivojen mukaisesti syyskaudella 
järjestämällä yleisöiltoja, joissa kuullaan asiantuntijoiden pitämiä alustuksia. 
Kerromme tilaisuuksien teemoista syyskuussa.  

Seuraavan symposiumin ajankohta ja teema 
Helmikuun symposiumin yhteydessä moni ilmaisi olevansa kiinnostunut seuraavasta 
eli seitsemännestä symposiumistamme. 
Hallitus on tänään valinnut symposiumin ajankohdaksi maanantain ja tiistain 12. – 
13.2.2018. Symposiumi sijoittuu tämänvuotisen symposiumin tavoin viikolle 7. 
Merkitse symposiumi jo nyt kalenteriisi! 
Voimme jo tässä vaiheessa julkistaa myös symposiumin alustavan teeman, joka 
tarkentuu myöhemmin alaotsikkonsa osalta. Se on hieman provosoivasti Rahat vai 
henki? Pohdimme taloudellisten tekijöiden ja ihmisarvon välistä suhdetta mutta myös 
sitä, miten valtaa käytetään – piilevästikin - terveydenhoidon ja kirkollisen toiminnan 
piirissä. Pääotsikkoa valitessamme olemme ottaneet huomioon, että maanantai-
iltapäivä on määrä järjestää jälleen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Kuopion 
kampuksen terveystieteilijöiden kanssa. 
  



Jäsenmaksu 
Toimitamme lähiaikoina jäsenmaksukehotuksen niin varsinaisille, opiskelija- kuin 
kannatusjäsenillemme. Vuosikokous piti hallituksen esityksestä kaikki jäsenmaksut 
entisellä tasollaan: varsinaiset jäsenet 20, opiskelijajäsenet 7 ja kannatusjäsenet 120 
euroa.  
Jäsenmaksuja ei peritä niiltä, jotka liittyivät jäseneksi Kuolema-symposiumin 
yhteydessä ja maksoivat henkilökohtaisesti sen osanottajamaksun. 
Pyydän ystävällisesti, että jokainen jäsen huolehtisi maksustaan ilman 
lisäkehotuksia. Toimintamme järjestäminen on pitkälti mahdollista jäsenmaksujen 
turvin. Vuonna 2015 jäsenmaksutulomme nousivat 3 877 euroon, missä oli pientä 
kasvua edelliseen vuoteen. 

+ + +  
Toivotan jäsenillemme oikein virkistävää kesää. Tapaamme syksyllä teologisten 
teemojen parissa KTS:n tilaisuuksissa!  
 
Hannu Mustakallio 
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja  
hannu.mustakallio@uef.fi 
 
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 
Sihteeri Katariina Pehkonen: ktssihteeri@gmail.com 
 


