
 
 
 
Joensuussa 26.1.2021  
 
 
 
 
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 
 

Uuden vuoden alussa on hyvä katsoa tulevaan ja kertoa KTS:n toiminnasta vuoden 

2021 alkupuolella.  

 

Kevään yleisöillat ja vuosikokous 

Keväällä 2021 KTS järjestää neljä yleisöiltaa, jotka toteutetaan etäyhteyksillä 

Zoomissa. Linkit yleisöiltoihin julkaistaan KTS:n verkkosivulla 

www.karjalanteologinenseura.fi kutakin yleisöiltaa edeltävänä 

päivänä.  

Tämän kevään yleisöillat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön, 

Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä 

tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Teemavuoden tavoitteena on 

muun muassa tehdä tunnetuksi tutkitun tiedon lähteitä, kuten uutta 

tutkimustietoa. Avoimet ja kaikille kiinnostuneille suunnatut seuramme yleisöillat 

palvelevat hyvin tutkitun tiedon saavutettavuuden edistämistä. 

Vuoden ensimmäinen yleisöilta järjestetään 4.2. klo 18-19:30. Alustajana on TT 

Aarne Ylä-Jussila, joka marraskuussa 2020 väitteli Itä-Suomen yliopistossa 

kansallistamistoimista Itä-Karjalan sotilashallinnon kirkollisessa työssä 1940-luvulla. 

Ylä-Jussilan yleisöillan aiheena on Itä-Karjalan sotilashallinnon kirkollinen nuorisotyö 

1941–1944. 

Esitelmässä tarkastellaan Itä-Karjalan sotilashallinnon kirkollisen nuorisotyön lähtökohtia, tavoitteita ja 

toteutusta sekä siinä ilmenneitä ongelmia ja niiden syitä. Itä-Karjalan suomalaismiehityksen aikana oli 

sotilashallinnon pappien erityisen mielenkiinnon kohteena alueen nuoriso. Kouluissa ja 

nuorisojärjestöissä ateistisen kasvatuksen saaneet lapset ja nuoret haluttiin johdattaa 

mahdollisimman nopeasti kristillisen uskon piiriin. Samalla heistä haluttiin kasvattaa hyviä Suur-

Suomen kansalaisia, jotka tuntisivat Suomen omaksi isänmaakseen. Sotilashallinnon luterilaisten ja 

ortodoksisten pappien osittain erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet itäkarjalaisen nuorison 

uskonnollisessa ja kansallisessa kasvatuksessa aiheuttivat kuitenkin koko miehitysajan 

erimielisyyksiä kirkollisen nuorisotyön toteutuksessa. Esitelmän taustana on Aarne Ylä-Jussilan 

väitöskirja Heimo, uskonto ja isänmaa.  

+       +       + 

Maaliskuussa TT Suvi Saarelainen alustaa 22.3. klo 18 aiheena Ikääntyvien 

kokemus elämän merkityksellisyydestä. Saarelainen toimii soveltavien opintojen 

yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa. Hänen tutkimuksensa 

http://www.karjalanteologinenseura.fi/


on kohdistunut iän ja elämäntilanteiden heijastumiseen eksistentiaalisiin 

kysymyksiin. 

Esitelmässään Saarelainen tarkastelee kahden tutkimusaineiston kautta ikääntyvien ihmisten elämän 

merkityksellisyyden kokemusta. Ensimmäisen katsaus kohdistuu siihen, miten yli 80-vuotiaat ihmiset 

sanoittavat elämän merkityksellisyyttä ja merkityksen kriisejä. Toiseksi perehdytään siihen, miten 65-

vuotta täyttäneet kotisaattohoidon potilaat kuvasivat merkityksen kokemusta lähestyvän kuoleman 

edessä. Yhteenveto osoittaa, että läheisten ihmisten läsnäolo, kuulumisen kokemus ja mahdollisuus 

autonomian säilyttämiseen ovat keskeisiä merkityslähteitä sekä kotisaattohoidossa oleville henkilöille 

että arkielämää eläville ikääntyvälle. 

Kokemus elämän merkityksestä voidaan jakaa (positiiviseen) merkityksellisyyden kokemukseen ja 

(negatiiviseen) merkityksen kriisiin: positiivisessa kokemuksessa elämän merkityslähteet ovat tasapai-

nossa, negatiivisessa kokemuksessa merkityslähteet ovat uhattuina tai horjuneet. Elämän 

merkityslähteet ovat osa ihmisen persoonallisuutta. Merkityslähteet muodostuvat henkilökohtaisista 

arvoista ja maailmankuvasta, keskeisistä uskomuksista ja rituaaleista, joiden kautta 

merkityksellisyyden kokemusta vahvistetaan. Merkityslähteet ovat osin tietoisia ja osin 

tiedostamattomia tekijöitä, joiden avulla ihminen pyrkii rakentamaan elämässään merkityksellisyyden 

kokemusta. Eksistentiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta on osoitettu, että nuoremmat sukupolvet 

tuntevat huonosti ikääntyneiden eksistentiaalisia tarpeita ja kokemuksia elämän merkityslähteistä. 

+       +       + 

Huhtikuussa järjestettävässä yleisöillassa TT Eveliina Ojala pitää 20.4. klo 18 

esitelmän Mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon rippikoululeireillä yhteisöllisyysnäkökulmasta tarkasteltuna.  

Kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisen rippikoulun olevan menestystarina, joka kokoaa 

vuosittain merkittävän osan 15-vuotiaiden ikäluokasta vähintään puolen vuoden mittaiselle matkalle 

yhdessä luterilaisen seurakunnan kanssa. Tuolla matkalla rippikouluun osallistuvat nuoret pohtivat 

yhdessä rippikoulutyöntekijöiden kanssa elämän tärkeitä kysymyksiä ja nuorten omaa suhdetta 

kirkkoon ja sen jäsenyyteen. Usein rippikoulumatka sisältää leirijakson, joka jättää nuoreen 

parhaimmillaan pitkäkestoisen tai jopa ikimuistoisen myönteisen jäljen. Erityisesti leirijaksolla koettu 

yhteisöllisyys heijastuu myönteisinä kokemuksina rippikoulusta. Tähän liittyy leirijakson luonne 

muusta maailmasta erillisenä tilana, jossa ikään kuin etäännytään hetkeksi leirin ulkopuolisesta 

todellisuudesta. Mobiililaitteet ja sosiaalinen media voivat kuitenkin haastaa tämän perinteisen 

ymmärryksen leirin luonteesta, sillä teknologia tuo ulkopuolisen maailman jatkuvasti silmien eteen 

rikkoen leirillä syntyvää rippikouluryhmän omaa sisäistä todellisuutta. Samalla uudet 

kommunikaatioteknologian mahdollisuudet laajentavat rippikoulun toteutustapoja, joita erityisesti 

vuodesta 2020 lähtien on ollut välttämätöntä pohtia jokaisessa ev.lut. kirkon seurakunnassa 

yhteiskunnan poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen.   

Esitelmä perustuu Eveliina Ojalan marraskuussa 2020 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa 

tiedekunnassa tarkastettuun väitöskirjaan The sense of community, mobile devices and social media 

in Finnish Lutheran confirmation preparation – The challenges when perceiving confirmation camp as 

liminal space. Esitelmässä laajennetaan väitöskirjaan pohjautuvia näkökulmia ottamalla huomioon 

pandemian aiheuttamat vaikutukset rippikoulutyön toteutuksessa vuosien 2020 ja 2021 aikana.. 

+       +       + 

Toukokuussa järjestettävässä kevätkauden viimeisessä yleisöillassa esiintyy 

professori Veli-Matti Kärkkäinen Fullerin teologisesta seminaarista Yhdysvalloista. 

Hänen esitelmänsä käsittelee eskatologisen teologian paikkaa kirkoissa nykyaikana. 

Yleisöillan ajankohta ei vielä ole selvillä. Tieto päivittyy aikanaan KTS:n 

verkkosivuille ja Facebookiin sekä Twitteriin (@KTS_tiedottaa), ja asiasta 

tiedotetaan myös myöhemmin keväällä lähetettävässä jäsenkirjeessä. 



KTS on lisäksi järjestämässä maalis-huhtikuussa keskustelutilaisuutta yhteistyössä 

Veritas Forumin kanssa. Tapahtuman teema, ajankohta ja esiintyjät eivät vielä tätä 

kirjoittaessa ole kaikilta osin selvillä. Tiedot tarkentuvat lähiaikoina. Voit seurata 

tiedotusta yllä mainituilta KTS:n kanavilta.  

+       +       + 

KTS:n vuosikokouksen tarkkaa ajankohtaa ei vielä ole päätetty. Seuraamme KTS:n 

hallituksessa koronatilanteen kehittymistä ja sen vaikutusta vuosikokouksen 

järjestämiseen. Toivomme, että kykenisimme järjestämään vuosikokouksen 

huhtikuussa fyysisenä kokouksena. Kutsu kokoukseen lähetetään aikanaan hyvissä 

ajoin KTS:n jäsenille.  

+       +       + 

Totuus-symposiumi 

Reilun vuoden päästä järjestetään KTS:n seuraava teologinen symposiumi. 
Symposiumin teemana on tällä kertaa Totuus. Tapahtuma järjestetään 14.-
15.2.2022. Ajankohta on jo hyvä merkitä kalenteriin, vaikka ilmoittautuminen 
symposiumiin alkaa vasta syksyllä. Symposiumin alustava ohjelma valmistuu kevään 
kuluessa. 
 
 
Tapaamisiin kevään 2021 yleisöilloissa! 
 
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: Noora Palmi, puh. 044 055 3737, ktssihteeri@gmail.com 


