
Joensuussa 10.6.2019 

 

Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

Tässä kirjeessä kerron KTS:n ajankohtaisista asioista. 

Vuosikokous  

KTS:n vuosikokous pidettiin tiistaina 16.4.2019 Itä-Suomen yliopiston Agora-
rakennuksessa. Kokoukseen osallistui 14 henkeä. Vuosikokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat sekä tehtiin henkilövalintoja.  

Hannu Mustakallio oli 12.4.2019 päivätyssä jäsenkirjeessä ilmoittanut seuran 
jäsenille jättävänsä seuran puheenjohtajan tehtävän. Vuosikokous valitsi minut 
uudeksi puheenjohtajaksi. 

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui muitakin muutoksia. Varsinaisiksi jäseniksi 
vuosiksi 2019–2020 valittiin tutkijatohtori Heta Hurskainen ja teologian tohtori Harri 
Koskela sekä vuodeksi 2019 emeritusprofessori Hannu Mustakallio. Varajäseniksi 
vuodeksi 2019 valittiin kirkkoherra Ville Ojala ja TK Asser Spoof.  

Syksyn yleisöillat ja seuraava symposiumi 

Syksylle 2019 on kaavailtu kaksi yleisöiltaa. Tätä kirjoittaessani ei vielä ole täyttä 
varmuutta esiintyjistä ja iltojen ajankohdista. Illoista tiedotetaan tarkemmin 
alkusyksystä muun muassa KTS:n nettisivuilla ja jäsenkirjeessä. 

Seuraavan, 10.–11.2.2020 järjestettävän Maailma-symposiumin valmistelu on 
edennyt hyvin. Tällä hetkellä lupautuneiden esiintyjien joukossa ovat esimerkiksi 
Kuopion piispa Jari Jolkkonen, Espoon piispa Kaisamari Hintikka, Euroopan 
kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen, kääntäjä Kersti Juva, kirjailija 
Antti Suominen ja professori Serafim Seppälä. Symposiumin ohjelma valmistuu 
alkusyksystä. 

Jäsenmaksu 

Hallitus päätti pitää seuran jäsenmaksun ennallaan vuonna 2019 (opiskelijajäsenet 7 
€, varsinaiset jäsenet 20 € ja kannatusjäsenet 120 €). Jäsenmaksujen kerääminen 
käynnistyi loppukeväästä, ja olet varmaankin jo saanut siitä ilmoituksen. Maksathan 
jäsenmaksusi ja olet siten tukemassa KTS:n toimintaa myös tänä vuonna. 

Muistutan tässä, että kaikilla tämän vuoden jäsenmaksun maksavilla seuramme 
jäsenillä ja jäsenseurakuntien työntekijöillä on vapaa pääsy helmikuiseen Maailma-
symposiumiin. 

 

 



Lopuksi 

Uutena puheenjohtajana haluan kiittää saamastani luottamuksesta, jota seura on 
minua kohtaan osoittanut. Pyrin hoitamaan tehtäväni hyvin, jotta seuran toiminta 
jatkuisi menestyksellisenä myös tästä eteenpäin.  

Haluan tässä erityisesti kiittää Hannu Mustakalliota hänen arvokkaasta työstään 
seuran puheenjohtajana ja pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä. KTS:n toiminta 
jatkuu hänen puheenjohtajakaudellaan vakiintuneissa muodoissa, vaikka joitain 
pieniä muutoksia saattaakin olla tulossa. Esimerkiksi yleisöiltojen nykyistä 
suuremman tavoittavuuden osalta voi olla tarpeen etsiä uudenlaisia ratkaisuja. 

 

Ystävällisesti tervehtien, 

Pekka Metso 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 

pekka.metso@uef.fi 

Puh. 029 445 2651 

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 

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

 

 

 


