
 
 
 
Joensuussa 2.10.2019  
 
 
 
 
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 
 

Tässä kirjeessä kerron KTS:n ajankohtaisista asioista. 

 

Syksyn yleisöillat  

Syksyllä 2019 KTS järjestää kaksi yleisöiltaa. Ensimmäinen yleisöilta pidetään 10.10. 

klo 18 (Joensuun kaupunginkirjaston Muikkusali, Koskikatu 25). Huomaathan, että 

tällä kertaa yleisöilta järjestetään totutusta poiketen kampuksen ulkopuolella. 

Kuopion ja Karjalan metropolitta, TL Arseni alustaa teemasta Valamolaiset 

Jumalanäidin ihmeitätekevät ikonit. 

Kristuksen kirkastumisen luostarissa Uudessa Valamossa on kaksi sille historiallisesti 

kuuluvaa Jumalanäidin ihmeitätekevänä kunnioitettua ikonia. Tunnetumpi niistä on 

Jumalanäidin Valamolainen ikoni, jota alettiin arvostaa ihmeitätekevänä vielä 

pyhäinkuvan maalanneen pappismunkki Alipin eläessä. Vanhempi ja Athokselta 

peräisin oleva Jumalanäidin Suloisesti suuteleva ikoni liittyy puolestaan pyhittäjä 

Antipa Valamolaisen elämänvaiheisiin. 

Molemmat valamolaiset Jumalanäidin ikonit ovat suhteessa valtaan, niin kirkolliseen 

kuin maalliseenkin. Metropoliitta Arsenin esitelmä perehdyttää kuulijan sekä Suloisesti 

suutelevan- että Valamolaisen Jumalanäidin ikonin vaiheikkaaseen historiaan ja 

asemaan Kristuksen kirkastumisen luostarissa. 

 
+       +       + 

 

Marraskuussa yleisöilta järjestetään tuttuun tapaan yliopiston tiloissa 12.11. klo 18 

(Agora-rakennus, sali AT100). 

TT Harri Koskela alustaa aiheesta Ekumenian uusia tuulia – Global Christian Forum.  

Global Christian Forum on maailman laajapohjaisin ekumeeninen yhteistyöverkosto. 

Sen kolmas kokoontuminen järjestettiin Bogotassa, Kolumbiassa viime vuoden 

huhtikuussa. Neljän päivän aikana paikalla oli 260 osallistujaa 55 maasta. 

Aikaisemmat kokoontumiset ovat olleet Kenian Limurussa ja Indonesian Manadossa. 

Ajatus uudenlaisen ekumeenisen tilan luomiseksi sai alkunsa viime vuosituhannen 

lopussa (1998), kun Kirkkojen maailmanneuvoston piirissä kiinnitettiin huomiota siihen 

tosiasiaan, että suurin osa maailman kristityistä ei kuulu perinteiseen ekumeeniseen 



liikkeeseen. Näin sai alkunsa Global Christian Forum, jonka Bogotan kokoukseen 

osallistui muun muassa katolisia, ortodokseja, kopteja, luterilaisia, metodisteja, 

baptisteja, anglikaaneja, mennoniittoja, evankelikaalisia, adventisteja, vanhakatolisia 

sekä monen suunnan helluntailaisia. Global Christian Forum painottaa, että 

ekumeenisessa työskentelyssä kaikkia kristittyjä yhdistää kristinuskon ydinsanoma 

Jeesuksesta Kristuksesta pelastajana. 

 

+       +       + 
 
Omien yleisöiltojen lisäksi KTS järjestää yhdessä Veritas Forumin kanssa 
keskustelutilaisuuden Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 26.11. klo 16 
(Carelia, C2 Auditorio). Tilaisuuden aiheena on Vapaus. Aiheesta alustavat professori 
Serafim Seppälä ja dosentti Jari Ehrnrooth. 

 

Maailma-symposiumi 

Ensi vuoden alussa 10.–11.2.2020 järjestettävä Maailma-symposiumi on 
järjestyksessään kahdeksas KTS:n symposiumi. Olemme saaneet valmiiksi 
symposiumin ohjelman, jonka löydät tämän kirjeen liitteestä 1 sekä Karjalan teologisen 
seuran kotisivuilta www.karjalanteologinenseura.fi. 
 
Symposiumin teemaa tarkastellaan muun muassa maailmanselitysten, konfliktien, 
ympäristökysymysten ja tulevaisuusvisioitten näkökulmasta. Tapahtuma on tarkoitettu 
seurakuntien työntekijöille, teologian opiskelijoille ja muille opiskelijoille sekä kaikille 
aiheesta kiinnostuneille. Puhujina on kiinnostava kattaus eri alojen asiantuntijoita, 
jotka ovat lähteneet mukaan talkooperiaatteella. Järjestäjinä olemme vakuuttuneita 
siitä, että KTS:n symposiumi on jälleen kerran osallistujille mieluinen ja antoisa 
tapahtuma. 
 
Symposiumin ilmoittautumismaksu on 20 e. Symposiumiin on kuitenkin vapaa pääsy 
muiden muassa KTS:n jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksun, 
sekä jäsenmaksun maksaneiden KTS:n kannatusjäsenten (seurakuntien/ 
tuomiokapitulien) työntekijöillä. 
 
Symposiumi järjestetään Itä-Suomen yliopiston Aurora II -rakennuksen salissa 
AU100. Salissa on tilaa 250 osallistujalle. Kaikkia osanottajia pyydetään 
ilmoittautumaan 31.1.2019 mennessä KTS:n verkkosivuilla. Suora linkki 
ilmoittautumislomakkeeseen on tässä:  
 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23895/lomake.html 
 
Voit mielellään ilmoittautua symposiumiin vaikkapa heti tämän jäsenkirjeen luettuasi 
ja kertoa siitä ystävillesikin. Lämpimästi tervetuloa symposiumiimme! 
 
 
 
 
 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23895/lomake.html


Ihmisen kohtaamisen teologiaa -seminaari 
 
Läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis järjestää 25.–28.10. 
Ihmisen kohtaamisen teologiaa -seminaarin. Järjestyksessä jo kymmenes seminaari 
kulkee tällä kertaa nimellä ”Ihmiseksi oppimassa – Kuka kasvattaa ja ketä?” ja se 
sisältää sekä kasvatusaiheisia luentoja että työpajoja. Puhujina seminaarissa ovat 
muiden muassa lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen ja kirjailija Anna-Mari 
Kaskinen. 
KTS on tänä vuonna mukana sponsoroimassa seminaaria, joten seuran jäsenet ovat 
tervetulleita osallistumaan seminaarin luennoille, jotka järjestetään Joensuussa Itä-
Suomen yliopiston Agora-rakennuksen salissa AT100 perjantaina 25.10. ja 
maanantaina 28.10. Luentojen aiheet ja aikataulut löytyvät liitteestä 2. Tapahtuma on 
ilmainen eikä vaadi ilmoittautumista. 
 
 
 
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 


