
Joensuussa 13.11.2018 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Ohessa vielä kertauksena tietoa syyskauden kahdesta viimeisestä 

yleisöillasta. Emeritusprofessori Valtaojan ja piispa Jolkkosen 

keskustelutilaisuus on ensi viikon keskiviikkona klo 16.15–18. Huomaa tavallista 

suurempi sali (AU100), johon mahtuu noin 250 henkeä. 

Yleisöillat 

+ Keskiviikkona 21.11. klo 16.15 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Aurora II -
rakennuksen luentosali AU100. Professori emeritus Esko Valtaoja ja piispa, dosentti 
Jari Jolkkonen: Usko ja tiede – kaksi kieltä, yksi todellisuus? Tilaisuuden avaus: 
Danielle Miettinen (Veritas Forum) ja Hannu Mustakallio (KTS). Moderaattori: 
professori Kati Tervo-Niemelä. Tilaisuus järjestetään yhdessä Veritas Forumin 
kanssa. 
 
Kerromme lisää keskustelutilaisuudesta myöhemmin. Olemme varanneet tavallista 
suuremman salin – saman, joka on ollut symposiumien kokoontumispaikkana. Professori 
Valtaoja on tutkitusti yksi Suomen tunnetuimmista tiedemiehistä. Mahtuvatko kaikki paikalle? 

 
+ Tiistaina 11.12. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen 

luentosali AT100. Yliopistonlehtori Damaskinos Olkinuora: Pyhän Athosvuoren 

hengellinen perintö 

Damaskinos Olkinuora kertoo yli tuhat vuotta vanhan pyhän Athosvuoren luostaritasavallan 

hengellisyydestä niin historian varrella kuin tänäkin päivänä. Hän on itse paitsi Itä-Suomen 

yliopiston systemaattisen teologian ja patristiikan yliopistonlehtori myös Athosvuoren 

pyhittäjä Ksenofonin luostarin munkkidiakoni. 

Athosvuori on ainutlaatuinen, UNESCOn maailmanperintökohteeksi luetteloitu autonominen 

alue Kreikassa. Sen kaikki lähes kolmetuhatta asukasta ovat ortodoksisia munkkeja. 

Niemimaa on suljettu naisilta. Sillä on kaksikymmentä pääluostaria sekä satoja pienempiä 

asumuksia.  

Historian varrella Athosvuori on ollut merkittävässä asemassa niin ortodoksisen opin kuin 

hengellisen kilvoittelunkin suunnannäyttäjänä. Luostarit varjelevat myös taideaarteita ja 

henkistä kulttuuriperintöä: tuhatvuotisten rakennusten, ikonien ja kirkkokalusteiden lisäksi 

Athoksen kirjastoissa on kymmeniätuhansia Bysantin aikaisia käsikirjoituksia, joissa riittää 

edelleen työsarkaa nykytutkijoille. 

Kirjalahjakortti Nicholas Grigoriadisille  
 
Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän 
yhteydessä 31.10.2018 ortodoksista teologiaa teologilinjalla opiskelevalle Nicholas 
Grigoriadisille.  
 
Nicholas on perustelujen mukaan aktiivinen aamiais- ja päivällispöydän keskustelun 
avaaja. Hän on ollut erittäin aktiivinen järjestämään ohjelmaa ortodoksisen 



seminaarin yhteisöllisiin juhliin. Näitä ovat olleet seminaarin avajaiset, Johannes 
Teologin päivä ja päättäjäiset etenkin silloin, kun tehtävään ei ole ilmoittautunut 
muita innokkaita. 
 
Nicholas on aina kirkossa jumalanpalveluksissa ja tuuraa usein palvelusvuoroissa, 
oli sitten kyse kanttoroinnista, lukijavuorosta tai ponomarina toimimisesta. Hän on 
myös toiminut vastuullisesti ipodiakonin tehtävissä piispallisissa 
jumalanpalveluksissa ja perehdyttänyt muita tähän tehtävään. Hänen opintonsa ovat 
edenneet selkeästi ja hyvin. 
 
KTS:n kirjalahjakortin arvo on 250 euroa. Se jaetaan molempien teologian 
opiskelijoiden ainejärjestöjen Fides Ostiensiksen ja Pistiksen vuosijuhlien 
yhteydessä. 
 

 + + +  

Tapaamisiin tilaisuuksissamme! 

Hannu Mustakallio 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 

hannu.mustakallio@uef.fi 

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 
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