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Kertomus Karjalan teologisen seuran toiminnasta vuonna 2018 
 
 

1. Yleistä 
 

Karjalan teologinen seura on perustettu Joensuussa keväällä 2003. Seuran tehtävänä on 
tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle sekä osallistua 
ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näitä tavoitteita seura toteutti toimintavuo-
den aikana muun muassa järjestämällä esitelmätilaisuuksia ja teologisen symposiumin.  
 
Seura on pyrkinyt tilaisuuksien teemoissa ottamaan huomioon ajankohtaisuuden sekä liitty-
misen lännen ja idän kirkon perinteisiin. 
 
Karjalan teologinen seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen. 
 
 

2. Vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt 
 
Karjalan teologisen seuran vuosikokous pidettiin 10.4.2018. Läsnä oli 8 seuran jäsentä.  
 
Vuosikokous valitsi professori Hannu Mustakallion hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 
eteenpäin. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin erovuorossa olleet hiippakuntadekaani 
Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija (sittemmin apulaisprofessori) Pekka Metso. Varajäseniksi 
valittiin kirkkoherra Ville Ojala ja tutkijatohtori Heta Hurskainen. Lisäksi hallitukseen ovat 
toimintavuonna kuuluneet teologian tohtori Kati Kemppainen ja dosentti Jouko Kiiski.  
 
Läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestöä Fides Ostiensista hallituksessa on edustanut 
Ira Sirkiä ja ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestöä Pististä Harri Linna. 
 
Seuran varapuheenjohtajana on toiminut Pekka Metso, rahastonhoitajana TK Katariina 
Pehkonen ja julkaisusihteerinä Hannu Mustakallio. 
 
Seuran sihteerinä on toiminut TK Asser Spoof. 
 
Vuoden 2018 aikana hallitus piti seitsemän kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 91 asia-
kohtaa. Yksi kokouksista oli sähköpostikokous. 
 
 

3. Jäsenet 
 
Seuralla oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 130 jäsentä (edellisenä vuonna 124), joista kun-
niajäseniä oli 3 (3), varsinaisia jäseniä 97 (92), opiskelijajäseniä 11 (11) ja kannatusjäseniä 
19 (18). Kannatusjäseniin kuuluivat Kuopion, Mikkelin ja Lapuan hiippakuntien tuomiokapi-
tulit sekä 16 Kuopion hiippakunnan seurakuntaa.  
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4. Toiminta 
 
4.1. Yleisöillat ja seminaari 

 
Seura järjesti vuonna 2018 viisi yleisöiltaa. Tilaisuuksien osanottajamäärä oli yhteensä noin 
316 henkeä. 

 
Seuraavassa on lueteltu yleisöillat, niiden teemat, alustajat ja osanottajamäärät.  

 
Pvm 
 

Teema Alustaja Yleisö-
määrä 

20.3.2018 Onko diakonia ymmärretty väärin? Dosentti Esko Ryökäs 
 

12 

10.4.2018 Luterilaisen kirkon papit sisällisso-
dassa. 

Dosentti Ilkka Huhta 
 

40 

25.9.2018 Uskonnonopetuksen ajankohtaisia 
haasteita 

Professori Martin Ubani 
 

17 

21.11.2018 Usko ja tiede – kaksi kieltä, yksi to-
dellisuus? 
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 
Veritas Forum Finlandin kanssa. 

Professori emeritus 
Esko Valtaoja ja piispa, 
dosentti Jari Jolkkonen 
(moderaattorina profes-
sori Kati Tervo-Niemelä) 

n. 220 

11.12.2018 Pyhän Athosvuoren hengellinen pe-
rintö 

Yliopistonlehtori Damas-
kinos Olkinuora 
 
 

27 

KTS järjesti lisäksi 17.10. teologian osaston avioliiton tutkimusryhmän kanssa avioliitto-
seminaarin, jossa oli yhteensä 52 osanottajaa. 
 
 

4.2.  Valta-symposiumi 
 
KTS järjesti seitsemännen symposiuminsa Joensuussa 12. – 13.2.2018. Yhteistyökump-
paneina olivat Itä-Suomen yliopisto sekä Kuopion, Mikkelin ynnä Kuopion ja Karjalan hiip-
pakunnat. Taloudellista tukea antoivat lisäksi Joensuun seurakuntayhtymä, Joensuun ro-
vastikunnan teologit, Korhonen Yhtiöt ja Joensuun kaupunki. 
 
Symposiumin teemana oli Valta, jota käsiteltiin sen rajojen ja oikeutuksen sekä median ja 
kirkkojen vallan näkökulmasta. Ensimmäisenä päivänä järjestettiin yhteistyössä terveystie-
teiden tiedekunnan kanssa eettinen teemapäivä, jossa valtakysymystä pohdittiin lääkärien, 
hoitajien, potilaiden ja yhteiskunnallisten päättäjien näkökulmasta. 
  
Symposiumissa oli noin 215 osanottajaa, joiden joukossa oli opiskelijoita, yliopiston henki-
lökuntaa, KTS:n jäseniä ja kannatusjäsenten (seurakuntien) työntekijöitä.  Seura sai osan-
ottajista myös uusia jäseniä.  
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Symposiumi sai runsaasti huomiota mediassa, erityisesti Karjalaisessa, Kotimaassa (Koti-
maa24) ja yliopiston viestinnässä. 

 
4.3. Vuoden 2020 symposiumin valmistelu 

 
Seura on päättänyt järjestää seuraavan symposiuminsa 10.–11.2.2020. Symposiumin 
yleisteemana tulee olemaan Maailma. Valmistelutyöryhmään kuuluvat Hannu Mustakallio, 
Pekka Metso, yliopistonlehtori Heikki Salomaa, Heta Hurskainen ja Asser Spoof.  
 

4.4. Muu toiminta 
 
Seura nimesi vuoden opiskelijoiksi läntisen teologian opiskelijan Jani Kaaresalon ja ortodok-
sisen teologian opiskelijan Nicholas Grigoriadisin. Kaaresalolle luovutettiin kirjalahjakortti Fi-
des Ostiensiksen vuosijuhlassa 20.4.2018 ja Grigoriadisille Pistiksen vuosijuhlassa 
31.10.2018. Kirjalahjakortin arvo nostettiin 250 euroon.  
 

5. Tiedotus 
 
Seuran toiminnasta kerrottiin jäsenille jäsenkirjeiden välityksellä sekä yliopiston piirissä. 
Pääasiallisena tiedotuskanavana oli sähköposti. KTS on tiedottanut myös muista Joen-
suussa järjestettävistä toimialaansa liittyvistä tilaisuuksista.  
 
Yleisöilloista tiedotettiin lisäksi Kirkkotien, Karjalaisen ja Karjalan Heilin välityksellä, seuran 
Facebook-seinällä, Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien sivuilla, yliopiston tapahtumakalente-
rissa, teologia.fi-sivustolla sekä menoinfo.fi-sivustolla. Seuralla on omat verkkosivut osoit-
teessa www.karjalanteologinenseura.fi. Se on ollut yhtenä osapuolena myös Facebookissa 
Tieteelliset teologiset seurat -sivulla. Seura on ostanut mainospaikan Fideksen ilmestys -
lehdestä ja teologian fuksiopiskelijoiden haalareista. 
 

6. Julkaisutoiminta 
 
Seuralla on ollut Julkaisufoorumin luokittelussa arvo 1. Se vahvisti toimintavuoden aikana 
profiiliaan tieteellisenä julkaisijana ja hyväksyi itselleen julkaisuohjesäännön, jonka mu-
kaan seuran julkaisujen sarjasta vastaavat julkaisusihteeri ja julkaisujen toimituskunta.   
 
Tieteellisten seurain valtuuskunta myönsi seuralle vertaisarviointitunnuksen, jolla tieteelli-
sen arvioinnin läpikäyneet julkaisut tai artikkelit merkitään.  
 
Hallitus hyväksyi referee-lausuntojen perusteella seuran julkaisujen sarjassa painettavaksi 
Hannu Mustakallion käsikirjoituksen Kaikki me olemme jostain kotoisin. Puheita ja artikke-
leita professori Hannu Mustakallion Joensuun-kaudelta 2003 - 2019. Kirjan toimittajina 
ovat professori Ilkka Huhta ja apulaisprofessori Pekka Metso. Sen toimituskuntaan kuulu-
vat lisäksi dosentti Jouko Kiiski ja yliopistonlehtori Heikki Salomaa. Kirja julkaistaan Hannu 
Mustakallion jäähyväisluennon yhteydessä 28.2.2019. 
 
 

http://www.karjalanteologinenseura.fi/
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7. Talous 
 
Seuran talous perustui ennen muuta jäsenmaksutuloihin. Jäsenmaksu oli 20 euroa varsi-
naisilta jäseniltä, 7 euroa opiskelijajäseniltä ja 120 euroa kannatusjäseniltä.  
 
Jäsenmaksunsa suoritti vuonna 2018 yhteensä 70 (vuonna 2017 vastaavasti 73) 
varsinaista jäsentä 97:sta, 4 (7) opiskelijajäsentä 11:stä ja 19 kannatusjäsentä 19:stä. 
Hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä (5 + 2), rahastonhoitajalta (1) sekä kunniajäseniltä (3) 
ei ole peritty jäsenmaksua. Jäsenmaksutulot olivat 4 124 (3 960) euroa.  
 
Suurimmat menoerät olivat sihteerin palkkakulut ja mainoskulut. 
 
Seuran taloudellinen tulos osoittaa ylijäämää 2 777,82 euroa. 
 
Seuran verkkosivuilla on ollut Pohjois-Karjalan Sähkön (PKS) mainos. 
 
Seuran toiminnantarkastajana on toiminut hallintojohtaja Tommi Mäki ja varatoiminnantar-
kastajana talouspäällikkö Harri Nousiainen. Seuran palkanlaskennasta on huolehtinut Tili-
toimisto Laskentatulos Oy (Terttu Huovinen, sittemmin Jenna Kervinen). 


