
Joensuussa 30.5.2017 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Karjalan teologinen seura (KTS) on tullut jo 14 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. 

Vuosikokous 28.3.2017 

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 28.3. Vuosikokous valitsi seuran 
puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 edelleen professori Hannu Mustakallion. 

Erovuoroiset hallituksen jäsenet teologian tohtori Kati Kemppainen ja professori 
Jouko Kiiski valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen varajäseniksi valittiin 
kirkkoherra Ville Ojala ja pastori Salla Romo.  

Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija 
Pekka Metso sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa. 

Edellistä vuotta koskevasta vuosikertomuksesta ilmenee, että seuralla oli vuoden 
2016 lopussa yhteensä 127 jäsentä, joista kunniajäseniä oli 3, varsinaisia jäseniä 99, 
opiskelijajäseniä 7 ja kannatusjäseniä 18. Kannatusjäseniin kuuluivat Kuopion, 
Mikkelin ja Lapuan hiippakuntien tuomiokapitulit sekä 15 Kuopion hiippakunnan 
seurakuntaa. 

Seura järjesti vuonna 2016 Kuolema-symposiumin, jonka osanottajamäärä oli noin 
320 henkeä, perhe- ja parisuhdekysymyksiä käsitelleen seminaarin (81 osanottajaa) 
sekä neljä kaikille avointa yleisöiltaa (8 – 24 kuulijaa). 

KTS:n hallitus on vuosikokouksen jälkeen valinnut seuran varapuheenjohtajaksi 
Pekka Metson. Nykyinen sihteeri Katariina Pehkonen on ruvennut hoitamaan 
myös rahastonhoitajan tehtäviä. Hänen edeltäjänsä oli pastori Marita Tiili, joka toimi 
myös KTS:n sihteerinä 2011 – 2013.  

Lämmin kiitos Maritalle hänen palveluistaan seuramme hyväksi! 

 Muuta tapahtunutta 

Kevätkauden yleisöilloissa ovat alustaneet muiden muassa professori Reijo E. 
Heinonen (Uskontodialogin mahdollisuudet ja kompastuskivet) ja dosentti Mikko 
Malkavaara (Intian kirkot, kasti ja nouseva Dalit-liike). Olemme saaneet seuran 
arkistosivuille (https://www.karjalanteologinenseura.fi/arkisto/) edellisen esityksen 
käsikirjoituksen ja jälkimmäiseen liittyneet diat, jotka muodostavat kokonaisen 
luentosarjan aineiston. Käy tutustumassa! 



KTS luovutti perinteisen kirjalahjakortin ainejärjestö Fides Ostiensiksen 20-
vuotisjuhlassa 26.4. läntistä teologiaa opiskelevalle Katja Räsänen-Vesalalle.  

Katja on perustelujen mukaan antanut luovaa ja ammatillista osaamistaan sekä 
aikaansa monipuolisesti eri tahojen käyttöön. Hän on luotettava ja rehti 
vastuunkantaja, jolta ideat eivät lopu. Sen lisäksi Katja on aina valmis talkoilemaan 
ja siirtämään hiljaista tietoa uusille teologisukupolville. Katja on suunnitellut 
esimerkiksi Kuolema-symposiumin logon. 

KTS on jatkuvasti nostanut kirjalahjakortin arvoa, joka tällä kertaa oli 200 euroa. 

Syksyn 2017 tilaisuudet 

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

Valta-symposiumi Joensuussa 12. – 13.2.2018 

KTS järjestää seitsemännen symposiuminsa Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 
12. – 13.2.2018. Sen yleisteemana on Valta. Pyrimme tarkastelemaan valtaa ja 
vallankäyttöä muusta kuin poliittisesta näkökulmasta. Tammikuussa 2018 on 
presidentinvaalien ensimmäinen kierros ja maakuntavaalit, 11.2. presidentinvaalien 
mahdollinen toinen kierros.  

Symposiumissa on esillä avoin ja piilevä vallankäyttö yhteiskunnassa, luterilaisessa 
ja ortodoksisessa kirkossa sekä terveydenhuollossa. 

Symposiumin koko ohjelma alkaa olla kohta valmis, mutta julkistamme sen vasta 
syksyllä. Tässä kuitenkin muutamia esimerkkejä jo varmistetuista alustuksista: 

- Symposiumin avausesitelmä: prof. Pertti Haapala, Tampereen yliopisto 
- Kuka saa koskea minuun? Viranomaiset, kansalaiset ja pakkokeinot: prof. 

Matti Tolvanen 
- Täytyykö aina totella? Kristityn suhde esivaltaan: prof. Lauri Thurén 
- ”Valta on aina väärin – paitsi kun se on meidän käsissämme.” Teologisia ja 

filosofisia pohdiskeluja vallankäytöstä: piispa Jari Jolkkonen 
- Vallan linnake? Vallankäyttö tämän päivän luterilaisessa kirkossa: teol. toht. 

Teemu Kakkuri 
- Valta ortodoksisissa kirkoissa kylmän sodan jälkeen: dosentti Teuvo Laitila 

Maanantai-iltapäivä on perinteiseen tapaan eettinen teemapäivä, jota olemme 
suunnitelleet yhdessä Itä-Suomen yliopiston Kuopion-kampuksen 
terveystieteilijöiden kanssa. Silloin Valta-teemaa tarkastellaan potilaiden 
kokemuksen, asiantuntijoiden tiedon ja poliittisten päättäjien vallankäytön 
näkökulmasta. Esillä on ennen muuta lääke- ja hoitotieteellinen problematiikka. 
Luvassa on alan parhaita asiantuntijoita. 



Symposiumiin on jo nyt mahdollista ilmoittautua KTS:n kotisivuilla olevalla 
sähköisellä lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16997/lomake.html 

 Jäsenmaksu 

Toimitamme lähiaikoina jäsenmaksukehotuksen niin varsinaisille, opiskelija- kuin 
kannatusjäsenillemme. Vuosikokous piti kaikki jäsenmaksut entisellä tasollaan: 
varsinaiset jäsenet 20, opiskelijajäsenet 7 ja kannatusjäsenet 120 euroa.  

Vuoden 2017 jäsenmaksun suorittavat pääsevät osallistumaan ilmaiseksi ensi 
vuoden Valta-symposiumiin. Sama etu koskee niitä työntekijöitä, jotka ovat 
kannatusjäseniemme (seurakuntien tai hiippakuntien) palveluksessa. Jäsenyydestä 
on siis konkreettista hyötyä. 

Pyydän ystävällisesti, että jokainen jäsen huolehtisi maksustaan ilman 
lisäkehotuksia. Toimintamme järjestäminen on pitkälti mahdollista jäsenmaksujen 
turvin.  

+ + +  

Toivotamme jäsenillemme oikein virkistävää kesää. Tapaamme syksyllä teologisten 
teemojen parissa KTS:n tilaisuuksissa!  

Hannu Mustakallio 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja  

hannu.mustakallio@uef.fi 

Katariina Pehkonen 

KTS:n sihteeri ja rahastonhoitaja 

ktssihteeri@gmail.com (jäseneksi ilmoittautumiset, osoitteenmuutokset) 


