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Kertomus Karjalan teologisen seuran toiminnasta vuonna 2019 
 
 

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 tehostamalla julkaisutoimin-
taa.  
 
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 16.4.2019. Läsnä oli 13 seuran jäsentä ja 
toiminnantarkastaja.  
 
Vuosikokous valitsi apulaisprofessori Pekka Metson hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 
eteenpäin. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2019–2020 tutkijatohtori Heta 
Hurskainen ja teologian tohtori Harri Koskela sekä vuodeksi 2019 emeritusprofessori Hannu 
Mustakallio. Varajäseniksi valittiin vuodeksi 2019 kirkkoherra Ville Ojala ja teologian kandi-
daatti Asser Spoof. Lisäksi hallitukseen on toimintavuonna kuulunut hiippakuntadekaani, 
teologian tohtori Sakari Häkkinen. 
 
Läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestöä Fides Ostiensista hallituksessa on edustanut 
Veera Ruti ja ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestöä Pististä Harri Linna ja Miska 
Laakso. 
 
Seuran varapuheenjohtajana on toiminut Heta Hurskainen, rahastonhoitajana teologian 
maisteri Katariina Pehkonen ja julkaisusihteerinä Hannu Mustakallio. 
 
Seuran sihteerinä on toiminut teologian kandidaatti Asser Spoof ja 1.11.2019 lähtien 
teologian kandidaatti Noora Palmi. 
 
Vuoden 2019 aikana hallitus piti seitsemän kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 108 asia-
kohtaa.  
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3. Jäsenet 
 
Seuralla oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 135 jäsentä (edellisenä vuonna 130), joista kun-
niajäseniä oli 3 (3), varsinaisia jäseniä 92 (97), opiskelijajäseniä 20 (11) ja kannatusjäseniä 
20 (19). Kannatusjäseniin kuuluivat Kuopion, Mikkelin ja Lapuan hiippakuntien tuomiokapi-
tulit sekä 17 Kuopion hiippakunnan seurakuntaa.  
 

4. Toiminta 
 
4.1. Yleisöillat ja seminaari 

 
Seura järjesti vuonna 2019 neljä yleisöiltaa. Tilaisuuksien osanottajamäärä oli yhteensä noin 
140 henkeä. 

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

 
Pvm 
 

Teema Alustaja Yleisö-
määrä 

21.2.2019 Minne menet, Ukraina? Yliopistonlehtori Teuvo Laitila 
Yliopistonlehtori Mikko Ketola 
Tutkijatohtori Heta Hurskainen 
 

18 

16.4.2019 Uskonto ja kuolemanpelko Professori Kati Tervo-Niemelä 
 

41 

12.11.2019 Ekumenian uusia tuulia – Global 
Christian Forum 
 

TT Harri Koskela 
 

18 

26.11.2019 Voiko ihminen olla vapaa? Tilaisuus 
järjestettiin yhteistyössä Veritas Fo-
rum Finlandin, Joensuun OPKO:n ja 
Joensuun evankelisten opiskelijoi-
den  kanssa. 

Dosentti Jari Ehrnrooth ja pro-
fessori Serafim Seppälä (mode-
raattorina professori Ilkka 
Huhta) 

63 

 
Lisäksi KTS oli suunnitellut yleisöillan ajankohdalle 10.10.2019. Se jouduttiin perumaan 
äkillisesti esiintyjän sairastuttua. Yleisöillan aiheeksi oli sovittu ”Valamolaiset Jumalanäidin 
ihmeitä tekevät ikonit” ja esiintyjäksi metropoliitta Arseni. 
 
KTS sponsoroi ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n 25.–28.10.2019 järjestämää Ihmisen koh-
taamisen teologiaa -seminaaria.  
 

4.2. Vuoden 2020 symposiumin valmistelu 
 
Seura valmisteli vuoden 2019 aikana seuraavaa 10.–11.2.2020 järjestettävää sympo-
siumia, jonka teemana on Maailma. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Pekka Metso, Heta 
Hurskainen, Hannu Mustakallio, Heikki Salomaa ja Asser Spoof. Valmistelutyöryhmä on 
työskennellyt tiiviisti syksystä lähtien. 
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4.3. Muu toiminta 
 
Seura nimesi vuoden opiskelijoiksi läntisen teologian opiskelijat Emilia Heikkisen ja Iiro Pyr-
hösen sekä ortodoksisen teologian opiskelijan Eija Nuutisen. Heikkiselle ja Pyrhöselle luo-
vutettiin kirjalahjakortit Fides Ostiensiksen vuosijuhlassa 26.4.2019 ja Nuutiselle Pistiksen 
vuosijuhlassa 16.10.2019. Yhden kirjalahjakortin arvo oli 250 euroa, jolloin Heikkiselle ja 
Pyrhöselle myönnettiin 125 €:n ja Nuutiselle 250 €:n lahjakortti. 
 

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 teologian fuksiopiske-
lijoiden haalareista. 
 

6. Julkaisutoiminta 
 
Seura julkaisi eläkkeelle jääneen professori Hannu Mustakallion emeritusjuhlan yhtey-
dessä 28.2. teoksen Kaikki me olemme jostain kotoisin. Puheita ja artikkeleita professori 
Hannu Mustakallion Joensuun-kaudelta 2003–2019 (464 s.). Kirjassa oli 65 kirjoitusta, 
joista 25 oli refereearvioinnin läpikäyneitä tieteellisiä artikkeleita. Yksi osasto oli omistettu 
Karjalan teologiselle seuralle, ja siinä julkaistiin muun muassa KTS:n historiikki vuosilta 
2003–2018. 
 
Kirjan toimittajina olivat professori Ilkka Huhta ja apulaisprofessori Pekka Metso. Sen toi-
mituskuntaan kuuluivat lisäksi dosentti Jouko Kiiski ja yliopistonlehtori Heikki Salomaa. Kir-
jan graafisesta suunnittelusta ja taitosta huolehti graafikko Leea Wasenius, ja se painettiin 
Grano Oy:n kirjapainossa Kuopiossa.  
 
Kirjan hinta oli tavallisille tilaajille 35 euroa, yhteisöille 60 euroa ja opiskelijatilaajille 20 eu-
roa. Markkinointi eri kohderyhmille hoidettiin etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. 
Juhlakirjan Tabulassa oli 462 nimeä, joista 60 oli yhteisöjä. Osa kirjan jakelusta hoidettiin 
emeritusjuhlan yhteydessä, osa suorajakeluna Joensuussa, Helsingissä ja Oulussa. Eme-
rituskirja tuotti seuralle ylijäämää noin 1 250 euroa. 
 
Seuran julkaisutoiminnasta vastaa sen hyväksymän ohjesäännön mukaan julkaisutoimi-
kunta. Siihen kuuluivat professori Hannu Mustakallio, joka toimi julkaisusihteerinä, ja apu-
laisprofessori Pekka Metso. Hallitus hyväksyi toimikunnan ehdotuksesta, että vuonna 2020 

http://www.karjalanteologinenseura.fi/
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seuran julkaisujen sarjassa julkaistaan yksi teos, joka oli kertomusvuoden aikana valmis-
teilla. Lisäksi valmisteltiin toisen teoksen julkaisemista vuonna 2020.  
 
Seura solmi kertomusvuoden aikana Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Tiedekirja-
myymälän kanssa sopimuksen kirjojensa välittämisestä myyntiin ja ottamisesta säilytettä-
väksi TSV:n julkaisuvarastossa. KTS haki kertomusvuoden aikana Suomen tiedekustanta-
jien liiton jäsenyyttä. 
 

 
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 2019 yhteensä 74 (vuonna 2018 vastaavasti 70) 
varsinaista jäsentä 92:sta, 12 (4) opiskelijajäsentä 20:stä ja 20 (19) kannatusjäsentä 20:stä 
(19:stä). Hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä (5 + 2), rahastonhoitajalta (1) sekä 
kunniajäseniltä (3) ei ole peritty jäsenmaksua. Jäsenmaksutulot olivat 4 459 (4 124) euroa. 
 
Suurimmat menoerät olivat julkaisutoiminnan kulut ja palkat/palkkiot. 
 
Seuran taloudellinen tulos osoittaa alijäämää -4 624,83 euroa. Alijäämää selittää sympo-
siumin sekä julkaisutoiminnan tulojen ja menojen jakaantuminen kahdelle vuodelle. 
 
Seuran verkkosivuilla on ollut Pohjois-Karjalan Sähkön (PKS) mainos. 
 
Seuran toiminnantarkastajana on ollut Tommi Mäki ja varatoiminnantarkastajana Harri Nou-
siainen. Seuran palkanlaskennasta on huolehtinut Tilitoimisto Laskentatulos Oy (Jenna Ker-
vinen). 


