
Joensuussa 5.2.2019 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Toivotamme jäsenemme jälleen tervetulleiksi ajankohtaisten teologisten 

aiheiden pariin. Seuramme täyttää keväällä 16 vuotta, kun se perustettiin 

toukokuussa 2003. 

Seuraava symposiumi 

On tullut jälleen aika ruveta valmistautumaan seuraavaan symposiumiin, joka on 

järjestyksessään kahdeksas. Teologiset symposiumithan ovat KTS:n joka toinen 

vuosi järjestettävä päätapahtuma. 

Merkitse kalenteriisi, että symposiumi järjestetään maanantaina ja tiistaina 10. – 

11.2.2020. Yhteistyökumppaneinamme ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi 

perinteisesti ainakin Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien tuomiokapitulit.  

Symposiumin teemana on Maailma, joka antaa mahdollisuuden myös ortodoksisten 

teemojen entistä parempaan huomioon ottamiseen. Hallitus on asettanut 

toimikunnan suunnittelemaan symposiumia.  

Yleisöillat  

+Torstaina 21.2.2019 klo 18.00, Agora-rakennuksen sali AT 100: Minne menet, 

Ukraina? 

Yleisöiltaan sisältyy kolme ajankohtaista alustusta. 

Yliopistonlehtori Teuvo Laitila: Itsenäisen Ukrainan ortodoksisen kirkon syntyvaiheet  

Yliopistonlehtori Mikko Ketola (Helsingin yliopisto): Uniaattien (Rooman alaisen 

kirkon) rooli Ukrainassa 

Tutkijatohtori Heta Hurskainen: Ukrainan kirkollisen tilanteen vaikutus ekumeniaan  

 

Marraskuun alussa 2018 Konstantinopolin patriarkka Bartholomeos ja Ukrainan presidentti 

Petro Porošenko allekirjoittivat sopimuksen Ukrainan ortodoksisen kirkon (Kiovan 

patriarkaatin ja autokefaalisen kirkon muodostaman uuden kirkon) perustamisesta. Tällainen 

kirkko perustettiin joulukuussa 2018. Tammikuun alussa 2019 Konstantinopolin patriarkaatti 

tunnusti sen virallisesti lailliseksi ortodoksiseksi kirkoksi. Venäjän kirkko on puolestaan 

ilmoittanut, että se ei enää tunnusta Konstantinopolin patriarkaattia. Osa maailman 

itsenäisistä ortodoksisista kirkoista on tukenut Venäjän kirkkoa, osa Konstantinopolia. 

Ukrainan tapahtumat voivat siten johtaa ortodoksisen maailman sisäiseen kriisiin. 

 



Teuvo Laitila kertoo yleisöillassa Ukrainan kirkollisen kriisin ja uuden täysin itsenäisen kirkon 

syntymisen taustoista. 

 

Mikko Ketola tarkastelee Ukrainan kreikkalaiskatolista tai niin sanottua uniaattikirkkoa 

poliittisena ja ekumeenisena muutosvoimana. Kirkko perustettiin jo 1596, sulautettiin 

Venäjän ortodoksiseen kirkkoon pakolla 1946 ja sai aloittaa uudelleen julkisen toimintansa 

1980-luvun lopulla. Siitä tuli nopeasti tärkeä tekijä Länsi-Ukrainan poliittisessa 

liikehdinnässä. Itsenäisen Ukrainan aikana kirkko on tullut tunnetuksi demokraattisten 

ihanteiden ja länsisuuntautumisen kannattajana. Kirkko tunnetaan myös valmiudestaan 

ekumeeniseen yhteistyöhön. 

 

Heta Hurskainen tarkastelee puolestaan Venäjän ortodoksisen kirkon ja Konstantinopolin 

patriarkaatin yhteyksien katkeamisen vaikutuksia. Ne näkyvät esimerkiksi Euroopassa, 

minne Venäjän ortodoksinen kirkko on päättänyt perustaa oman järjestäytyneen 

hallintoalueen, eksarkaatin. Vaikutukset näkyvät myös ekumeenisissa suhteissa, joissa 

ortodoksit ovat perinteisesti vedonneet koko ortodoksisen maailman yksimielisyyteen. 

+ Tiistaina 16.4. klo 18.00, Agora-rakennuksen sali AT 100  

Professori Kati Tervo-Niemelä alustaa aiheesta Uskonto ja kuolemanpelko. 

Karjalan teologisen seuran vuosikokous 

+ Tiistaina 16.4. klo 17.00, Agora-rakennuksen sali AT 102. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Seuran henkilöjäsenet ja kannatusjäsenten edustajat ovat 

tervetulleita vuosikokoukseen. Virallinen kokouskutsu lähetetään jäsenille 

myöhemmin. 

Jäähyväisluento 

+ Torstaina 28.2. klo 13.00, Agora-rakennuksen sali AT 100  

Jäädessäni eläkkeelle maaliskuun alussa pidän 28.2. jäähyväis- eli emeritusluennon 

”Kirkkohistorian oppiainetta kehittämässä Joensuussa”. Yliopisto tarjoaa luennon ja 

siihen liittyvien juhlallisuuksien jälkeen kahvit klo 14. Kaikki ovat tervetulleita, ei 

ennakkoilmoittautumista. 

Luentoon liittyy myös KTS:n kustantaman emerituskirjan ”Kaikki me olemme jostain 

kotoisin” julkistaminen (professori Ilkka Huhta ja apulaisprofessori Pekka Metso). 

Kirjassa on yhteensä 65 artikkelia ja siihen sisältyy 463 sivua.  

Kirjan ennakolta tilanneet saavat luennon jälkeen oman kappaleen. Muut voivat 

ostaa kirjan hintaan 35 euroa (opiskelijat 20 euroa). Käteismaksu (mielellään 

tasaraha) tai laskutus. Varaa kirjaa varten myös pussi. Niille, jotka eivät pääse 

julkistamistilaisuuteen, kirja toimitetaan myöhemmin. 



Ystävällisin terveisin 

Hannu Mustakallio 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 

hannu.mustakallio@uef.fi 

Puh. 040 531 3214 

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 
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