
Joensuussa 14.9.2016 
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 
Karjalan teologisella seuralla (KTS) on takanaan vilkas kevätkausi, johon 
kuului ennen muuta helmikuussa pidetty Kuolema-symposiumi.   

Alkaneella syyskaudella haluamme tarjota kaksi mielenkiintoista 
yleisöiltaa, jotka antavat virikkeitä teologisiin ja yhteiskunnallisiin, jopa globaaleihin 
pohdintoihin. 

Syksyn 2016 tilaisuudet 
Torstaina 22.9. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT 
100. Pääsihteeri, teologian tohtori Mari-Anna Pöntinen alustaa aiheesta 
Marginaalien missio - ekumeenisen missiologisen ajattelun näkökulmia. 

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) on julkaissut uutta missiologista 
ajattelua koskevan asiakirjan Together Towards Life vuonna 2012. Sen pohjaintentio 
suhteessa kirkkojen missioon on käänteinen verrattuna aiempaan missiologiseen 
ajatteluun. Asiakirja näkee kirkon mission lähtevän yhteiskuntien ja ihmisyhteisöjen 
marginaaliryhmistä. Asiakirja haastaa niin yksityiset kristityt kuin kirkotkin 
uudenlaiseen pohdintaan kirkkojen tehtävästä tämän päivän maailmassa. 

Esitelmässä tarkastellaan KMN:n asiakirjan taustalla olevia näkemyksiä 
teologiasta, ihmisestä ja Jumalasta. Näitä verrataan reformaation jumalakäsitykseen 
ja tämän päivän katoliseen missiologiseen ajatteluun, erityisesti paavi Franciscuksen 
asiakirjaan Evangelii Gaudium, ”Evankeliumin ilo”. Esitelmän taustalla on paitsi 
ekumeeninen missiologinen ajattelu ja reformaation jumalakäsitys myös 
kontekstuaalisen teologian haaste länsimaiselle kristillisyydelle. 
 
Tiistaina 29.11. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT 
100. Dosentti Mikko Malkavaara alustaa aiheesta Intian kirkot, kasti ja nouseva 
dalit-liike. 

Intia on valtaisa ja moninainen. Sen kulttuuria ja yli 1,2 miljardin 
suuruista väestöä tuntuu pitävän koossa ennen muuta kastilaitos. Jokainen syntyy 
kastiinsa ja pysyy sen jäsenenä kuolemaansa saakka. Kasti on yhteisöllinen 
voimatekijä, mutta samalla syrjinnän, jopa sorron lähde.  

Kastilaitoksen alimmalla portaalla ovat dalitit, joita ennen kutsuttiin 
kastittomiksi tai koskettamattomiksi. Nämä syntymästään saastaiset ovat viime 
vuosina lähteneet vaatimaan oikeuksiaan, mistä on seurannut mielenosoituksia, 
mellakointia ja väkivaltaa. 



Kristillinen kirkko on elänyt Intian maaperällä kauan. Perimätiedon 
mukaan apostoli Tuomas kuoli lähetysmatkallaan Intiassa 50-luvulla. 300-luvulla 
Intian lounaisrannikolla oli kristillisiä seurakuntia. 

Nykyisistä intialaisista kristittyjä on vain muutamia prosentteja, silti 
kymmeniä miljoonia. On ortodokseja, katolilaisia ja protestantteja. Kirkot ovat 
sopeutuneet kastilaitokseen omalla tavallaan. Niillä on myös omat tapansa 
suhtautua dalitien vapautusliikkeeseen. 

Teologian tohtori, dosentti Mikko Malkavaara on tutkinut Intian kirkkoja 
ja kastia 1990-luvulta saakka. Esitelmässään hän piirtää kuvan Intian 
kirkkohistoriasta erityisesti kastiin ja kastisyrjintään suhtautumisen näkökulmasta.  

Intia on neljän suuren uskonnon (hindulaisuus, buddhalaisuus, 
jainalaisuus, sikhiläisyys) kotimaa. Monilla muilla uskonnoilla (islam, kristinusko, 
juutalaisuus) on jalansijansa Intiassa. Esitelmässä sivutaan myös muiden uskontojen 
roolia kastilaitoksessa, mutta pääpaino on kristinuskossa ja kastilaitoksessa sekä 
erityisesti dalit-kysymyksessä. 

 
 Jäsenmaksu 
Kesän aikana olemme lähettäneet jäsenmaksukehotuksen niin vuosi-, opiskelija- 
kuin kannatusjäsenillemme. Useimmat ovatkin suorittaneet jäsenmaksunsa, jonka 
turvin toimintamme on taloudellisesti mahdollista.  

Erityisen ilahduttavaa on, että lähes kaikki kannatusjäsenemme ovat 
huolehtineet maksamisesta. Se osoittaa, että seuramme symposiumit ovat löytäneet 
paikkansa seurakuntien työntekijöiden koulutustapahtumana.  

Pyydämme jäseniä ilmoittamaan seuran sihteerille Katariina Pehkoselle 
(ktssihteeri@gmail.com) myös posti- ja sähköpostiosoitteiden muutoksista. 

Kerromme toiminnastamme sekä kotisivuillamme että Facebookissa. 
Oletko jo käynyt ”tykkäämässä”? 

+ + +  
Toivotan jäsenillemme oikein hyvää syksyä teologisten teemojen parissa. 
Tapaamisiin tilaisuuksissamme! 
Hannu Mustakallio 
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 
hannu.mustakallio@uef.fi 
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 


