
 
 
 
Joensuussa 15.12.2020  
 
 
 
 
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 
 

Toivon, että tämä jäsenkirje tavoittaa Sinut täysissä sielun ja ruumiin voimissa. 
Tässä kirjeessä kerron KTS:n toiminnasta, johon globaalin koronapandemian 
leviäminen Suomeen on heijastunut eri tavoin. Kevätkaudelle 2020 suunniteltu 
toiminta jäi pitkälti toteutumatta, kun poikkeusolojen johdosta emme voineet järjestää 
suunnittelemiamme yleisöiltoja maalis-toukokuussa. Samasta syystä 
vuosikokouksen järjestäminen venyi kesäkuulle. Syyskaudella KTS:n toiminta on 
koronarajoituksista huolimatta käynnistynyt uudelleen, mutta olosuhteista johtuen 
muuttuneessa muodossa.  

 

Vuosikokous ja hallitus 

Vuosikokous järjestettiin 16.6. Joensuun evankelis-luterilaisessa 
seurakuntakeskuksessa heti tiukimpien kokoontumisrajoitusten hellittäessä. Rovasti 
Petri Karttusen johtama vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2020 
Pekka Metson. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2020–2021valittiin 
hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja pastori, teologian maisteri Tuomas Kallonen. 
Varajäseniksi vuodeksi 2020 valittiin kirkkoherra, oikeustieteen tohtori Jari Uimonen 
ja teologian kandidaatti Asser Spoof. Hallituksessa jatkavat lisäksi Heta Hurskainen 
ja Harri Koskela. Seuran sihteerinä jatkaa teologian kandidaatti Noora Palmi. 

 

Yleisöillat ja tapahtumat 

Syksyn käynnistyessä kävi ilmeiseksi, että yleisötilaisuuksien järjestäminen totuttuun 
tapaan ei olisi mahdollista loppuvuonnakaan. Halusimme kuitenkin jatkaa toimintaa, 
jolloin syksyn yleisöillat päätettiin järjestää etäyhteyksin. Loka-marraskuussa 
järjestimme kaksi yleisöiltaa Zoom-videoyhteydellä. Projektitutkija, TT Laura Kallatsa 
piti lokakuussa verkkoluennon aiheesta Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta. 
Yliopistonlehtori, TT Sini Mikkola vieraili marraskuisessa yleisöillassa luennoimassa 
aiheesta Reformaatio kirjeiden välityksellä – Kirjeenvaihto, vallankäyttö ja Martin 
Lutherin naisverkostot. 

Molemmat yleisöillat toteutuivat erinomaisesti ja vetivät mukavasti yleisöä. 
Etäyhteydet mahdollistivat osallistumisen mistä päin maailmaa tahansa, ja yleisön 
joukossa olikin ilahduttavan paljon osallistujia muilta paikkakunnilta kuin Joensuusta. 
Yleisöilloista saamamme palaute oli hyvin myönteistä. Mikäli et päässyt 



osallistumaan yleisöiltoihin tai haluat katsoa ne uudelleen, löydät niiden tallenteet 
KTS:n Youtube-kanavalta: 
https://www.youtube.com/channel/UCYW_RF5sGXSOmvxsCk5EqGA.  

Joulukuussa 3.12. KTS järjesti yhteistyössä Itä-Suomen teologian osaston kanssa 
webinaarin aiheesta Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Tapahtumassa esitelmän pitäjinä 
olivat TT Suvi-Maria Saarelainen, professori Auli Vähäkangas, TM Mari Parkkinen ja 
TT Teemu Ratinen. Webinaariin osallistui yli 60 henkeä. 

 

Julkaisutoiminta 

KTS on pari vuotta sitten lähtenyt tietoisesti vahvistamaan julkaisutoimintaansa. 
Tämän tuloksena viime vuonna ilmestyi professori Hannu Mustakallion emerituskirja 
Kaikki me olemme jostain kotoisin. Päättyvänä vuonna KTS:n julkaisusarjassa 
ilmestyi kaksi uutta nimikettä.  

Vuoden 2020 julkaisuista ensimmäinen julkistettiin yllä mainitun webinaarin 
yhteydessä 3.12. Kyseessä on dosentti Jouko Kiiskin juhlakirja Uskonto, perhe ja 
hyvinvointi. Juhlakirja dosentti Jouko Kiiskin täyttäessä 65 vuotta 8.12.2020. 
Käytännöllisen teologian opettajana Itä-Suomen yliopistossa toimivan Kiiskin 
juhlakirjaan sisältyy 12 artikkelia. Niissä käsitellään uskonnollista sosialisaatiota ja 
vähemmistöasemaa, seksuaalietiikkaa, elämän kriisejä sekä kuolemaa ja surua. 
Lisäksi kirjassa paneudutaan käytännölliseen teologiaan oppiaineena sekä 
työelämään liittyviin kysymyksiin. Jouko Kiiskin juhlakirjan ovat toimittaneet Laura 
Kallatsa, Pekka Metso, Mari Parkkinen ja Kati Tervo-Niemelä.  

Joulukuussa julkistettiin myös toinen juhlakirja, joka on omistettu viime vuonna 
eläkkeelle siirtyneelle käytännöllisen teologian lehtorille Jarmo Hakkaraiselle. Pappi, 
opettaja, parantaja. Jarmo Hakkaraisen juhlakirja on kokoomateos Hakkaraisen 
työtoverien ja oppilaiden tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä henkilökohtaisia 
puheenvuoroja. Artikkelien aiheitten kirjossa peilautuu Jarmo Hakkaraisen syvä 
näkemys kristinuskosta, historiasta, kulttuurista ja taiteesta. Teoksen ovat 
toimittaneet Talvikki Ahonen, Pekka Metso ja Juha Riikonen. 
 
Molempien uutuuskirjojen taitosta vastaa Leea Wasenius. Kumpaakin teosta on 
mahdollista ostaa 25€ hintaan. Kätevimmin ostaminen tapahtuu Tiedekirjan 
verkkokaupasta (www.tiedekirja.fi), mutta teoksia voi tiedustella myös KTS:n 
sihteeriltä. Hannu Mustakallion emerituskirja on myynnissä alennettuun hintaan 20€.  
 
 
Kevät 2021 
 
KTS:n yleisöillat jatkuvat keväällä 2021. Suunnitteilla on kolmesta neljään tilaisuutta, 
jotka tullaan tämänhetkisen tiedon mukaan toteuttamaan etäyhteyksillä. Yleisöiltojen 
suunnittelu on hyvässä käynnissä, ja kevään aikatauluista tiedotetaan tarkemmin 
tammikuussa sekä KTS:n nettisivuilla, Facebook-sivulla ja Twitter-tilillä että vuoden 
2021 ensimmäisessä jäsenkirjeessä.  
 



KTS:n seuraavan, helmikuussa 2022 järjestettävän symposiumin suunnittelu on 
käynnissä. Valmistelut ovat siinä pisteessä, että pystymme alkuvuodesta 
julkaisemaan alustavan ohjelman ja aloittamaan tapahtuman ennakkomainonnan.  
 

*        *        * 
 
On ilo voida todeta, että koronatilanteen aiheuttamista rajoituksista ja haasteista 
huolimatta KTS:n toiminta on vuoden 2020 lopussa sekä käynnistynyt uudelleen että 
kehittynyt eteenpäin. Tämä luo hyvät edellytykset jatkaa seuramme toimintaa 
teologisen tutkimuksen tukemiseksi ja ajankohtaiseen tutkimukseen kytkeytyvän, 
yhteiskunnallisesti merkityksellisen keskustelun edistämiseksi myös ensi vuonna. 
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan vuonna 2021 järjestämäämme toimintaan! 
 
Lopuksi haluan toivottaa Sinulle ja läheisillesi rauhallista ja levollista joulua sekä 
valoisaa uutta vuotta 2021. 
 
 
Pekka Metso 
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja 
 
 
pekka.metso@uef.fi 
Puh. 029 445 2651 
 
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi 
KTS:n Facebook-sivu: https://www.facebook.com/Karjalanteolseura   
KTS:n Twitter-tili: @KTS_tiedottaa  
KTS:n sihteeri: Noora Palmi, puh. 044 055 3737, ktssihteeri@gmail.com 


