Joensuussa 26.3.2018
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen!

Valta-symposiumi 12. – 13.2.2018
KTS:n kuluvan vuoden tärkein tapahtuma, seitsemäs Joensuussa järjestetty
symposiumi, jonka teemana oli Valta, on onnellisesti ohi. Symposiumissa oli noin
215 rekisteröitynyttä osanottajaa, joista KTS:n jäseniä oli noin 30. Saimme
symposiumin yhteydessä myös joukon uusia vuosijäseniä, jotka toivotan lämpimästi
tervetulleeksi seuraamme.
Seuramme jäsenet ja kannatusjäseniemme (seurakuntien ja tuomiokapitulien)
työntekijät pääsivät jälleen nauttimaan edustaan eli mahdollisuudesta osallistua
symposiumiin ilmaiseksi.
Uskallan todeta, että kaikki Valta-symposiumin alustukset olivat hyvin täysipainoisia.
Osanottajien joukossa oli teologian opiskelijoita, seurakuntien työntekijöitä, yliopiston
henkilökuntaa ja jatko-opiskelijoita sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Lisäksi
maanantain ohjelmaa seurasi Kuopion kampuksella terveystieteiden opiskelijoita ja
opettajia.
Esiintyjien talkoopanoksen ja yhteistyökumppaneilta saamiemme avustusten
ansiosta symposiumi onnistui myös taloudellisesti.
Symposiumin teema osoittautui erityisen ajankohtaiseksi. Tämä näkyi myös
mediassa, kun esimerkiksi Karjalainen julkaisi viikon aikana viisi juttukokonaisuutta,
jotka nousivat symposiumimme pohjalta. Myös valtakunnallinen Kotimaa julkaisi
symposiumiin liittyviä juttuja sekä verkkolehdessään että printtiversiossaan. Lisäksi
Joensuun ja Kuopion seurakuntalehdet käsittelivät symposiumia.
Olemme saaneet käyttöömme varsinaisiin alustuksiin liittyvän aineiston kuten
käsikirjoituksia, tiivistelmiä ja Power point –dioja. Olemme voineet avata aineiston
laajempaan käyttöön KTS:n kotisivuilla:
https://www.karjalanteologinenseura.fi/arkisto/valta-symposiumi-2018/

Kevään 2018 viimeinen yleisöilta
+ Tiistaina 10.4. klo 18.00 yleisöilta, Agora-rakennuksen sali AT 100. Dosentti,
yliopistonlehtori Ilkka Huhta alustaa aiheesta Luterilaisen kirkon papit
sisällissodassa.

Dosentti Ilkka Huhta julkaisi vuonna 2010 tutkimuksen Papit sisällissodassa 1918.
Siinä hän tarkastelee kymmenien pappien toimia ja heidän esittämiään käsityksiä
sisällissodan kuukausina 1918.
Yksi tutkimukseen päätyneistä sotapapeista oli Lappajärven kirkkoherranapulainen
A. Y. Häyrinen. Hänen tehtäviinsä kuului muun muassa kuljettaa räjähteitä
Vilppulaan, toimittaa kenttäjumalanpalveluksia, tutkia vangittuja punaisia, siunata
hautaan kaatuneita lappajärveläisiä ja toimittaa rintamalle oleville sotilaille Uusia
testamentteja.
Esitelmä valaisee esimerkein, millä tavoin yksittäiset luterilaisen kirkon papit olivat
osallisia tai osapuolia vuoden 1918 sisällissodassa ja sen välittömissä
jälkiselvittelyissä. Esitelmän lopussa kuullaan myös tutkimukseen perustuva arvio
siitä, millaisia seurauksia pappien tekemisistä tai tekemättä jättämisistä on sittemmin
ollut.
Ilkka Huhta on keskeisesti ollut luterilaisen kirkon puolesta suunnittelemassa ja
toteuttamassa sisällissodan muistovuotta.

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 on lähetetty jäsenille erikseen.
Ennen kokousta on kahvitarjoilu.

1918 ja ortodoksit - ortodoksisen kirkkokunnan asetuksen ja pappiskoulutuksen
juhlaseminaari Joensuussa 20.4.
Itä-Suomen yliopistolla (Joensuun kampus, Agora, sali AG100) järjestetään
perjantaina 20.4. kello 9–14.30 kaikille kiinnostuneille avoin juhlaseminaari.
Vuoden 1918 tapahtumilla oli Suomen ortodoksisen kirkon kannalta kauaskantoiset
seuraukset. Vallankumouksen katkaistua yhteydet Venäjälle ja Suomen
itsenäistyessä maan ortodoksiväestön asema oli epävakaa. Valtio otti määrätietoisen
roolin kirkon olojen vakiinnuttamiseksi. Sen tuella käynnistyi Sortavalassa oma
suomenkielinen pappiskoulutus syksyllä 1918. Marraskuun 26. päivänä 1918
ortodoksien erityisasema Suomen valtiossa määriteltiin Paasikiven hallituksen
antaessa asetuksen Suomen kreikkalaiskatolisesta kirkkokunnasta.
Juhlaseminaari 1918 ja ortodoksit syventyy satavuotisen kirkkokunnan
varhaisvaiheisiin pohtimalla ortodoksisen kirkon ja valtion suhteita, kansallisuuden ja
identiteetin kysymyksiä sekä niiden heijastumia kirkollisen elämän eri aloilla.
Seminaarin ohjelmassa on neljä pääesitelmää ja juhlavuoden monitahoisia
kysymyksiä luotaava paneelikeskustelu:

9.00 Seminaarin avaus – Teologian osaston johtaja Ilkka Huhta
Tervehdyssanat – KS Joensuun piispa Arseni, Kuopion ja Karjalan hiippakunta
9.30 FT Teuvo Laitila (UEF): Pappismunkki Kiprian – "suomalaisten nationalistien
vihollinen nro 1”
10.00 TT Mika Nokelainen (HY): Vähemmistövaltionkirkon synty
10.30 FT Hanna Kemppi (HY): ”Vieras” ja ”kansallinen” ortodoksisessa
kirkkotaiteessa 1918–1939
11.00 TT Juha Riikonen (UEF): Pappiskoulutus kansallisen identiteetin rakentajana
1918–1939
11.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30 Paneelikeskustelu
14.15 Seminaarin päätös ja kahvitarjoilu
Tilaisuuden järjestävät Itä-Suomen yliopiston teologian osasto, Suomen
ortodoksinen kirkko, Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista -hanke / Joensuun
kaupunki sekä Karjalan teologinen seura.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset (kahvitarjoilu): Maria Takala-Roszczenko
(maria.takala@uef.fi), puh. 029 445 2208 tai Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi)
_________________

Lämpimästi tervetuloa kevätkauden viimeisiin tilaisuuksiimme!
Hannu Mustakallio
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja
hannu.mustakallio@uef.fi
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi

