Joensuussa 24.1.2018
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen!
Karjalan teologisen seuran (KTS) kevätkauden tärkein tapahtuma on 12. –
13.2.2018 järjestettävä Valta-symposiumi. Kevätkauden ohjelmassa on
lisäksi kaksi yleisöiltaa ja sääntömääräinen vuosikokous. Yleisöilloista yksi liittyy
parhaillaan vietettävään sisällissodan muistovuoteen.
Valta-symposiumi 12. – 13.2.2018
Nyt on enää kaksi ja puoli viikkoa aikaa seuraavaan eli seitsemänteen Joensuussa
järjestettävään symposiumiin. Aiheena on tällä kertaa Valta. Symposiumi
järjestetään Itä-Suomen yliopiston Aurora II -rakennuksen salissa AU100. Tähän
mennessä symposiumiin on ilmoittautunut jo yli 190 osanottajaa tai esiintyjää. (Saliin
mahtuu 250 henkeä.) Osanottajia pyydetään ilmoittautumaan 31.1. mennessä
sähköisellä lomakkeella, joka löytyy KTS:n kotisivuilta
http://www.karjalanteologinenseura.fi.
Symposiumiin on vapaa pääsy muun muassa KTS:n jäsenillä ja sen
kannatusjäseninä olevien yhteisöjen kuten seurakuntien työntekijöillä. Muilta peritään
20 euron osanottomaksu.
Liitän tähän vielä symposiumin mediatiedotteen. Seuraa myös KTS:n kotisivuilta
löytyviä ajankohtaisia tietoja! Sieltä voit seurata esimerkiksi osanottajamäärän
kehittymistä.
Avoin ja piilevä vallankäyttö kirkossa, terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa –
Symposiumi Itä-Suomen yliopistossa 12.–13.2.
Teologit ja terveydenhuollon asiantuntijat pohtivat vallan teemoja Karjalan teologisen seuran
(KTS) järjestämässä symposiumissa Joensuussa 12.–13. helmikuuta. Itä-Suomen
yliopistossa pidettävän symposiumin teemana on valta. Esillä on avoin ja piilevä vallankäyttö
yhteiskunnassa, luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa sekä terveydenhuollossa.
Symposiumi on tarkoitettu teologian opiskelijoille, seurakuntien työntekijöille, sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoille ja työntekijöille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Se
kokoaa niin ollen yhteen ihmisiä hyvin eri aloilta.
KTS:n yhteistyökumppaneina ovat yliopiston lisäksi Kuopion ja Mikkelin luterilaiset
hiippakunnat sekä Kuopion ja Karjalan ortodoksinen hiippakunta.
Symposiumi on jatkumoa KTS:n suuria yleisömääriä keränneille tapahtumille.
Symposiumeista onkin tullut KTS:n tärkein toimintamuoto ja eräänlainen tavaramerkki.
Tälläkin kertaa mukana on nimekäs asiantuntijajoukko, joka on lähtenyt mukaan
talkooperiaatteella.
Useita näkökulmia vallankäyttöön

Ensimmäisen iltapäivän ohjelma on valmisteltu yhdessä terveystieteiden tiedekunnan
kanssa. Kokonaisuus muodostaa eettisen teemapäivän, jonka aikana käsitellään
ajankohtaisia terveydenhuollon kysymyksiä potilaiden, lääkärien ja hoitajien sekä poliittisten
päätöksentekijöiden näkökulmasta.
Teeman Rahat vai henki? pohdinta käynnistyy näyttelijäohjaaja Tero Sarkkisen esittämällä
syöpäpotilaan tarinalla. Sen pohjalta ylilääkärit Juha Mustonen, Minna Kiljunen ja Liisa
Sailas arvioivat lääkärin ratkaisuvaltaa ja siihen liittyviä eettisiä ongelmia. Jakson lopuksi
kansanedustajat Krista Mikkonen, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Tapani Tölli pohtivat
poliitikon vastuuta ja vaikutusta terveydenhuollon resurssien jaossa.
– Symposiumin ehkä kiinnostavin jakso käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä
potilaiden, hoitajien, lääkärien ja yhteiskunnallisten päättäjien näkökulmasta. Näiden eri
ryhmien kohtaaminen on erittäin tervetullutta. Luulen, että rekkakuski Arton tarina antaa
hyvän lähtökohdan Rahat vai henki -teeman käsittelylle, pohtii KTS:n puheenjohtaja,
professori Hannu Mustakallio tulevan symposiumin antia.
Muita alustuksia symposiumissa pitävät professorit Pertti Haapala, Matti Tolvanen, Jaana
Vuori ja Lauri Thurén sekä dosentit Tarja Kvist, Jari Jolkkonen ja Teuvo Laitila,
emeritapäätoimittaja Reetta Meriläinen, teologian tohtori Teemu Kakkuri ja
toiminnanjohtaja Timo Lappalainen.
– Oman yliopistomme näkökulmasta on mielenkiintoista päästä seuraamaan, miten
professori Matti Tolvanen pohtii kansalaisten suhdetta viranomaisiin ja näiden
pakkokeinoihin. Samalla saamme kuulla, miten Tolvanen näkee oman roolinsa juridisten
kysymysten kommentoijana julkisuudessa, kertoo Mustakallio.
Sukupuolentutkimuksen professorin Jaana Vuoren voi omassa esityksessään odottaa
käsittelevän esimerkiksi viime syksystä lähtien maailmanlaajuista huomiota saanutta
#metoo-teemaa. Mustakallio muistuttaa, että sukupuoleen liittyvä valta on yksi vallankäytön
muodoista.
– Ajankohtainen ja merkittävä on myös symposiumin avajaisluento. Professori Pertti
Haapala Tampereen yliopistosta nostaa esille Suomen historian esimerkkejä vallankäytön
tarpeellisuudesta ja tarpeettomuudesta. Hän on maamme parhaita sisällissodan
asiantuntijoita.
Symposiumi järjestetään Itä-Suomen yliopiston Aurora II -rakennuksen salissa AU100.
Ensimmäisen päivän ohjelmaa voi seurata klo 10–17 Kuopion kampuksella videoyhteyden
välityksellä salissa MS302 Medistudia, Yliopistonranta 1 A.
Symposiumin koko ohjelma on seurattavissa striimattuna Joensuun kampuksella Careliarakennuksen ala-aulan videotaululla.

Kevään 2018 yleisöillat
+ Tiistaina 20.3. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen
luentosali AT 100. Dosentti Esko Ryökäs alustaa aiheesta Onko diakonia
ymmärretty väärin?

Miksi 1900-luvun alku- ja keskivaiheilla usein vain kolmasosa
merkittävimmistä diakonian varhaisvaiheiden suomalaisista kuvauksista
vastasi alkuperäislähteitä? Kun jo 1700-luvun lopulla oli löydetty
luotettavampi lukutapa yhteen 300-luvun tekstiin, miksi kesti yli 200
vuotta, ennen kuin suomalaisessa diakoniakirjallisuudessa havahduttiin
korjaamaan vanhentunut tieto? Mitä diakoniasta oikeastaan on
opetettu ja miten annettu opetus vastaa varhaisen kirkon käsityksiä?
TT, YTL Esko Ryökäs etsii vastausta kysymykseen diakonian
ymmärtämisestä uusimpien aihepiiriä koskevien tutkimustulosten avulla.
Hän toimii Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtajana.
+ Tiistaina 10.4. klo 18.00 yleisöilta, Agora-rakennuksen sali AT 100. Dosentti Ilkka
Huhta alustaa aiheesta Luterilaisen kirkon papit sisällissodassa.
Karjalan teologisen seuran vuosikokous
+ Tiistaina 10.4. klo 17.00, Agora-rakennuksen luentosali AT 103. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Seuran henkilöjäsenet ja kannatusjäsenten edustajat ovat
tervetulleita vuosikokoukseen. Virallinen kokouskutsu lähetetään jäsenille
myöhemmin.
Kirkko ja sisällissota -aiheisia tilaisuuksia
Sisällissota-teema on siis esillä edellä mainitussa dosentti Ilkka Huhdan
vuosikokousesitelmässä. Samaan tematiikkaan liittyy Joensuussa kaksi muutakin
esitystä:
+ Rantakylän kirkossa sunnuntaina 11.3. klo 10 alkavan messun jälkeen professori
Hannu Mustakallio alustaa aiheesta Kirkko ja vuoden 1918 sisällissota. Alustus
muodostaa kirkkokahvien yhteydessä paastonajan pöytäpuheen (15 minuuttia).
+ Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla (Tohmajärventie 31, Kiihtelysvaara) on
historiailta tiistaina 13.3. klo 17.30. Pastori, TM Jukka Erkkilä pitää esitelmän
aiheesta Ala-Karjalan papit sisällissodassa. Miten kriisi kosketti seutumme
seurakuntien elämää? Mitä papit itse ajattelivat? Esitelmä perustuu Erkkilän 2014
valmistuneeseen kirkkohistorian pro gradu -tutkielmaan. Tilaisuudessa on myös
musiikkiohjelmaa (tenori Aapo Romppanen ja pianisti Tiina Linjama). Kahvituksen
tuotto tulee Yhteisvastuun hyväksi.
Piispa Matti Sihvosen uusi historiateos Sortavalan maaseurakunnasta
Seuramme kunniajäsen, piispa Matti Sihvonen on viime vuoden lopulla saanut
valmiiksi synnyinseurakuntaansa koskevan historiateoksen Sortavalan
maaseurakunta 1918 – 1949 (222 s.). Teos julkistettiin Alavan kirkossa Kuopiossa
9.1.

Kirjassa selvitetään, millä tavalla Sortavalan seudun aiempi hengellinen elämä löi
leimansa seurakunnalliseen aktiivisuuteen 1900-luvulla. Sotavuodet merkitsivät
seurakunnalle kotiseudun menettämistä ja evakoksi joutumista. Uudelle
paikkakunnalle jouduttuaankin Sortavalan maaseurakunnan jäsenet halusivat pysyä
oman seurakuntansa jäseninä. Seurakunta lakkautettiin vuoden 1949 lopussa.
Sihvosen kirjoittamaa historiateosta voi ostaa muun muassa Sacrumin
verkkokaupasta (https://sacrum.fi/). KTS:n symposiumissa se tulee Sacrumin
myyntipöydälle 30 euron hintaan.

Lämpimästi tervetuloa Valta-symposiumiin ja muihin tilaisuuksiimme!
Hannu Mustakallio
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja
hannu.mustakallio@uef.fi
Puh. 040 531 3214
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi

