
Joensuussa 12.4.2019 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Jälleen on aika kertoa KTS:n lähiaikojen toiminnasta. 

Seuraava vuosikokous  

KTS:n vuosikokous pidetään tiistaina 16.4.2019 klo 17.00 (Agora-rakennus, sali AT 
102). Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu on 
lähetetty henkilö- ja kannatusjäsenille sähköpostissa 13.3. Tervetuloa! 

Vuosikokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja kuluvalle vuodelle, kaksi 
erovuoroista hallituksen jäsentä vuosiksi 2019–2020 sekä kaksi hallituksen 
varajäsentä vuodeksi 2019. 

Olen toiminut KTS:n puheenjohtajana viisi vuotta, vuodesta 2014 lähtien. 
Hallituksessa olen työskennellyt vuodesta 2004 lähtien, ensiksi varajäsenenä. En ole 
enää käytettävissä puheenjohtajaksi, kylläkin valmis jatkamaan hallituksen jäsenenä. 

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Kati Kemppainen ja Jouko Kiiski ovat ilmoittaneet, 
etteivät he ole enää käytettävissä. Vuosikokouksella on siis todellinen mahdollisuus 
vaikuttaa KTS:n hallituksen kokoonpanoon ja toimintaan! 

KTS:n yleisöilta 

Vuosikokouksen jälkeen pidetään kevään viimeinen yleisöilta 16.4. klo 18.00 (Agora-
rakennus, sali AT 104). 

Professori Kati Tervo-Niemelä alustaa teemasta Uskonto ja kuolemanpelko. 

Valtaosa ihmisistä pelkää kuolemaa jossain elämänvaiheessa. Se on normaali tunne 

ihmisille. Äärimmäinen kuolemanpelko voi kuitenkin monella tapaa rajoittaa ja lamaannuttaa 

elämää. Mitä kuolemassa pelätään ja miten uskonto liittyy kuolemanpelkoon? 

Lisääkö vai vähentääkö uskonto kuolemanpelkoa? Ihmisiin liittyvän sosiaalitutkimuksen 

kentältä on vaikea löytää aihetta, joka on yhtä kiistanalainen kuin uskonto ja kuolemanpelko. 

Aiheesta on tehty satoja tutkimuksia. Tulokset ovat keskenään hyvinkin ristiriitaisia. 

Esitelmässä tarkastellaan tapauskertomusten kautta erilaisia tapoja ymmärtää, miten 

uskonnollisuus ja muut uskontoon liittyvät tekijät ovat vaikuttamassa kuolemanpelkoon. 

Lisäksi esitelmässä tarkastellaan kuolemanpelkoa kirkon työntekijöiden näkökulmasta. Miten 

kuolemanpelko näyttäytyy kirkon työssä ja mikä merkitys sillä on työhyvinvoinnille? 

Seuraava symposiumi 

Seuraavan, 10.–11.2.2020 järjestettävän symposiumin valmistelu jatkuu. 

Teemaksihan on valittu Maailma. Jatkamme monissa asioissa entisiä käytäntöjä.  

Esimerkiksi kaikilla tämän vuoden jäsenmaksun maksavilla seuramme jäsenillä ja 

jäsenseurakuntien työntekijöillä on vapaa pääsy symposiumiin. (Jäsenmaksu 

peritään myöhemmin.)  



Yhteistyökumppaneinamme ovat Itä-Suomen yliopisto, Kuopion ja Mikkelin 

luterilaisten hiippakuntien tuomiokapitulit sekä Kuopion ja Karjalan ortodoksinen 

hiippakunta. 

Yliopistonlehtori Heikki Salomaan lähtöjuhla 

Itä-Suomen yliopiston soveltavien opintojen yliopistonlehtori Heikki Salomaa jää 

hyvin ansaituille eläkepäiville 1.8.2019. Teologian osasto järjestää hänen 

lähtöjuhlansa keskiviikkona 15.5. Siihen kuuluu Taizé-messu Genesis-kappelissa klo 

10.00 (järjestäjänä Pielisensuun seurakunta), tervehdysten vastaanotto klo 13–14 

(tiedustelut suvi.saarelainen@uef.fi) ja klo 14.00–16 pidettävä Heikki Salomaan 

lähtöseminaari Joensuun teologian maisterit työelämässä (Agora-rakennus, sali AT 

104). Seminaarin jälkeen on teologian osaston järjestämä kahvitarjoilu. 

Tarkemmat ohjelmatiedot ovat osoitteessa http://www.uef.fi/-/15-5-yliopistonlehtori-

heikki-salomaa-lahtoseminaari-joensuun-teologian-maisterit-tyoelamassa-joensuu.  

Heikki Salomaalla on ollut tärkeä rooli KTS:n perustamisessa ja toiminnassa. Hänen 

kokemuksensa ja asiantuntemuksensa on ollut käytettävissä myös kaikissa 

seitsemässä KTS:n järjestämässä teologisessa symposiumissa. Siksi kutsun myös 

KTS:n jäsenet saattelemaan Heikkiä eläkkeelle. 

Julkaisutoimintaa 

KTS julkisti emerituspäivänäni 28.2. kustantamansa artikkelikokoelman Kaikki me 

olemme jostain kotoisin. Sen toimittivat professori Ilkka Huhta ja apulaisprofessori 

Pekka Metso. Toimituskuntaan kuuluivat heidän lisäkseen dosentti Jouko Kiiski ja 

yliopistonlehtori Heikki Salomaa. Kirjaan, jossa on 463 sivua, sisältyy yhteensä 65 

artikkelia. 

KTS:lla on kirjassa oma osastonsa, johon sisältyy sen historiikki ensimmäiseltä 

kymmenvuotiskaudelta (2003–2013). Artikkeliin on täydennetty muun muassa tiedot 

seuran luottamushenkilöistä ja toimihenkilöistä viime vuodenvaihteeseen saakka. 

KTS:lla on oma mielenkiintoinen historia! 

Kirjan ennakkoon tilanneet saivat nimensä sen lopussa olevaan Tabula 

gratulatoriaan. Siihen kertyi yli 460 nimeä, joista 60 oli yhteisöjä. Mukana on muun 

muassa noin puolet KTS:n jäsenistä. Tilausmaksut tekivät mahdolliseksi 

kirjahankkeen taloudellisen onnistumisen. 

Haluan kiittää lämpimästi Karjalan teologista seuraa siitä, että se toteutti ideani 

emerituskirjan julkaisemisesta ripeästi ja tiedeyhteisön pelisääntöjen mukaisesti. 

Kirjaan sisältyvät 25 tieteellistä artikkelia kävivät läpi vertaisarviointiprosessin.  

Julkaisusarjamme Karjalan teologisen seuran julkaisuja kuuluu Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan hallinnoiman Julkaisufoorumin luokituksessa kategoriaan 1. 

Kirjaa on edelleen saatavissa. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: 

http://www.uef.fi/-/15-5-yliopistonlehtori-heikki-salomaa-lahtoseminaari-joensuun-teologian-maisterit-tyoelamassa-joensuu
http://www.uef.fi/-/15-5-yliopistonlehtori-heikki-salomaa-lahtoseminaari-joensuun-teologian-maisterit-tyoelamassa-joensuu


- Käännyt KTS:n sihteerin Asser Spoofin puoleen (yhteystiedot kirjeen lopussa) 

ja sovit hänen kanssaan, miten käyt noutamassa kirjan yliopistolta. Hinta on 

30 euroa, opiskelijoille 20 euroa. 

-  Hankit kirjan tieteellisten seurojen yhteisestä kirjamyymälästä Tiedekirjasta 

Helsingistä (Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, avoinna ma, ti ja to klo 

10.30–17, ke 10.30–18 ja pe 10–16; www.tiedekirja.fi). Hinta on 30 euroa, 

KTS:n jäsenille (25 prosentin alennus) 22,50 euroa. Toimitukseen lisätään 

postimaksu (10 euroa).   

KTS:n julkaisusarjassa ilmestyi ensimmäisenä teoksena vuonna 2009 professori 

Paavo Kettusen juhlakirja Terve sielu terveessä ruumiissa (toim. Hannu Mustakallio, 

374 s.). Sitä on vielä saatavilla KTS:n sihteeriltä 10 euron hintaan (yhteystiedot 

kirjeen lopussa). 

Lopuksi 

Niin kuin tästä kirjeestä ilmenee, haluan luovuttaa vastuun KTS:n vetämisestä uusille 

voimille. Näillä näkymin tämä on viimeinen jäsenkirje, jonka olen seuran 

puheenjohtajana laatinut. 

Haluan kiittää seuran jäseniä yhteistyöstä ja toimintamme tukemisesta. Samalla 

toivotan KTS:lle menestyksellisiä tulevia vuosia. 

Ystävällisin terveisin 

Hannu Mustakallio 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 

hannu.mustakallio@uef.fi 

Puh. 040 531 3214 

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 

KTS:n sihteeri: Asser Spoof, puh. 044 055 3737, ktssihteeri@gmail.com  
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