
Joensuussa 6.6.2018 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Karjalan teologinen seura (KTS) on tullut jo 15 vuoden eli rippikouluikään. 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 10.4.2018 

KTS piti vuosikokouksensa 10.4.2018. Siihen osallistui yhdeksän jäsentä. 

Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 edelleen professori 

Hannu Mustakallion. Erovuoroiset hallituksen jäsenet hiippakuntadekaani Sakari 

Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. 

Hallituksen varajäseninä jatkaa kirkkoherra Ville Ojala. Uudeksi varajäseneksi 

valittiin teologian tohtori Heta Hurskainen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat teologian 

tohtori Kati Kemppainen ja yliopistonlehtori Jouko Kiiski sekä teologian 

opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajat Ira Sirkiä ja Harri Linna. 

Seuran toiminnantarkastajana pitkään ja ansiokkaasti toiminut lehtori Juhani Sainio 

halusi luopua tehtävästään. Hänen seuraajakseen valittiin hallintojohtaja Tommi 

Mäki (varalla talouspäällikkö Harri Nousiainen).  

Edellistä vuotta koskevasta vuosikertomuksesta ilmenee, että seuralla oli vuoden 

2017 lopussa yhteensä 124 jäsentä, joista kunniajäseniä oli 3, varsinaisia jäseniä 92, 

opiskelijajäseniä 11 ja kannatusjäseniä 18. Kannatusjäseniin kuuluivat Kuopion, 

Mikkelin ja Lapuan hiippakuntien tuomiokapitulit sekä 15 Kuopion hiippakunnan 

seurakuntaa. 

Seura järjesti vuonna 2017 kuusi kaikille avointa yleisöiltaa, joissa oli yhteensä 117 

osanottajaa. Seuran toimintaa hallitsi valmistautuminen 12. – 13.2.2018 järjestettyyn 

Valta-seminaariin. Koko toimintakertomus löytyy KTS:n kotisivuilta. 

 Muuta tapahtunutta 

KTS luovutti perinteisen kirjalahjakortin läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestön 

Fides Ostiensiksen vuosipäivän iltajuhlassa 20.4. hieman myöhemmin teologian 

maisteriksi valmistuneelle Jani Kaaresalolle. Hän on toiminut Fideksen 

hallituksessa ja tuutorina. Jani on perustelujen mukaan ollut aktiivinen auttaja aina 

kun sellaista on tarvittu, viimeksi KTS:n Valta-symposiumissa. Kirjalahjakortin arvo 

on nostettu jo 250 euroon. 

Olethan huomannut, että KTS on ollut jo kolme vuotta mukana myös Facebookissa 

ja tehnyt siellä toimintaansa liittyviä päivityksiä. Voit käydä katsomassa ja 

”tykkäämässä”. 

 



Syksyn 2018 tilaisuudet 

KTS jatkaa toimintaansa aiempien suuntaviivojen mukaisesti syyskaudella 

järjestämällä yleisöiltoja, joissa kuullaan asiantuntijoiden pitämiä alustuksia. 

Kerromme tilaisuuksien teemoista syyskuussa.  

 Marraskuun kuukausikokouksen ajankohta ja esiintyjät ovat jo selvillä. 

Järjestämme keskiviikkona 21.11. klo 16.15 tilaisuuden, jossa emeritusprofessori 

Esko Valtaoja ja piispa Jari Jolkkonen keskustelevat tieteen ja kristinuskon 

suhteesta. Yhteistyökumppaninamme tilaisuuden järjestelyissä on Veritas Forum, 

joka on järjestänyt vastaavia tilaisuuksia eräissä muissa yliopistokaupungeissa. 

Olemme saaneet varatuksi yleisöiltaa varten Aurora-rakennuksen salin AU100, 

johon mahtuu 300 henkeä. Kannattaa jo merkitä aika ja paikka kalenteriin. 

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 Valta-symposiumin yhteydessä 

ja maksoivat henkilökohtaisesti sen osanottajamaksun. 

Pyydän ystävällisesti, että jokainen jäsen huolehtisi maksustaan ilman 

lisäkehotuksia. Toimintamme järjestäminen on pitkälti mahdollista jäsenmaksujen 

turvin.  

+ + +  

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 Asser Spoof: ktssihteeri@gmail.com 
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