
Joensuussa 15.11.2017 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Vuoden 2017 lähestyessä loppuaan haluan kutsua seuramme jäseniä vielä yhteen 

omaan yleisöiltaan ja toiseen kiinnostavaan tilaisuuteen. Samalla kerron ensi 

helmikuussa järjestettävän symposiumin ohjelmasta.  

Yleisöilta 21.11.2017 

Tiistaina 21.11. klo 18.00 järjestämme vuoden viimeisen yleisöillan (Itä-Suomen 
yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT 100). Yliopistotutkija Pekka Metso alustaa 
aiheesta Kreetan yleisortodoksinen synodi. Uudenlaista ortodoksisen yhteyden 
etsimistä ja ekumenian tulkintaa. 

Kreetalla kokoontui kesäkuussa 2016 yleisortodoksinen synodi. Kyseessä oli historiallinen 

tapahtuma, sillä samanlaista ortodoksisten kirkkojen yhteistä kokousta ei ole järjestetty 

vuosisatoihin. Kokousta oli valmisteltu 1920-luvulta lähtien. Kreetan synodin ensisijaisena 

tavoitteena oli ortodoksisen kirkon ykseyden julistaminen ja vahvistaminen.  

Synodin alla ortodoksisen kirkon sisäiset jännitteet nousivat pintaan, kun viisi 

kaikkiaan neljästätoista ortodoksisesta paikalliskirkosta ilmoitti jättäytyvänsä pois synodista. 

Kärkkäimmin synodin valmistelua ja arvovaltaa arvosteli Moskovan patriarkaatti, joka on 

jäsenmäärältään suurin ortodoksinen paikalliskirkko. 

Esitelmässä tarkastellaan ja arvioidaan Kreetan synodin valmistelua ja synodin 

julkaisemia asiakirjoja. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa kysymys synodin 

onnistumisesta ortodoksisen kirkon sisäisen yhtenäisyyden vahvistamisessa, synodin 

näkemykset ekumeenisesta dialogista toisten kirkkojen kanssa sekä suhde sekulaariin 

maailmaan. 

Katolinen näkökulma Martti Lutheriin 1.12.2017 

Joensuun Suomi - Italia -yhdistys (Circolo culturale di Joensuu) järjestää Joensuun 

seurakuntakeskuksen yläsalissa (Kirkkokatu 28) kaikille avoimen esitelmä- ja 

keskustelutilaisuuden perjantaina 1.12.2017 kello 17.30 - 19.30.  

Katolinen pappi, isä Krystian Kalinowski alustaa aiheesta Paavi Leo X 

ja Martti Luther. Alustuksen jälkeen on keskustelua illan aiheesta. Tilaisuus liittyy 

reformaation merkkivuoden viettoon. 

Niin Karjalan teologisen seuran jäsenet kuin muutkin asiasta 

kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. 

Valta-symposiumi Joensuussa 12. – 13.2.2018 

Olemme jo puolitoista vuotta valmistelleet seuraavaa teologista symposiumia, joka 
järjestetään Joensuussa 12. - 13.2.2018. Kyseessä on seitsemäs symposiumi, jonka 
KTS järjestää. Nyt voimme julkistaa symposiumin koko ohjelman.  



Symposiumin teemana on tällä kertaa Valta. Pyrimme tarkastelemaan 
valtaa ja vallankäyttöä muusta kuin poliittisesta näkökulmasta. Symposiumissa on 
esillä avoin ja piilevä vallankäyttö yhteiskunnassa, luterilaisessa ja ortodoksisessa 
kirkossa sekä terveydenhuollossa. 

Symposiumi on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, teologian 
opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille sekä kaikille muille 
aiheesta kiinnostuneille. 

Maanantain 12.2. iltapäivän ohjelmasta vastaavat yhdessä Itä-Suomen 
yliopiston terveystieteiden tiedekunta ja teologian osasto. Kokonaisuus muodostaa 
eettisen teemapäivän, jonka aikana käsitellään ajankohtaisia terveydenhuollon 
kysymyksiä potilaiden, lääkärien ja hoitajien sekä poliittisten päätöksentekijöiden 
näkökulmasta. Teeman Rahat vai henki? pohdinta käynnistyy Joensuun 
kaupunginteatterin näyttelijän monologilla. 

Symposiumissa esiintyy tälläkin kertaa nimekäs asiantuntijajoukko, joka 
on lähtenyt mukaan talkooperiaatteella. Tarkemmat tiedot selviävät oheisessa 
liitteessä olevasta ohjelmaesitteestä sekä Karjalan teologisen seuran kotisivuilta 
www.karjalanteologinenseura.fi. 

Symposiumin ilmoittautumismaksu on 20 e. Symposiumiin on kuitenkin 
vapaa pääsy muiden muassa KTS:n jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2017 
jäsenmaksun, sekä jäsenmaksun maksaneiden KTS:n kannatusjäsenten 
(seurakuntien/tuomiokapitulien) työntekijöillä.  

Symposiumi järjestetään Itä-Suomen yliopiston Aurora II -rakennuksen 
salissa AU100. Salissa on tilaa 250 osallistujalle.  

Kaikkia osanottajia pyydetään ilmoittautumaan 31.1.2018 mennessä 
KTS:n verkkosivuilla. Suora linkki ilmoittautumislomakkeeseen on tässä:  
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16997/lomake.html 

Voit mielellään ilmoittautua symposiumiin vaikkapa heti tämän jäsenkirjeen luettuasi 
ja kertoa siitä ystävillesikin. Lämpimästi tervetuloa symposiumiimme! 
 

KTS:n uusi sihteeri 

Seuran sihteerinä on toiminut alkusyksystä lähtien teologian kandidaatti Asser 

Spoof. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteesta ktssihteeri@gmail.com  ja 

puhelinnumerosta 044 055 3737.  

+++ 

Toivotan jäsenillemme oikein hyvää alkavaa adventinaikaa. Tapaamisiin 

tilaisuuksissamme! 

Hannu Mustakallio 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 

hannu.mustakallio@uef.fi 

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 
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