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Kertomus Karjalan teologisen seuran toiminnasta vuonna 2020 
 
 

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 teologisen symposiumin.  
 
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. 
 
Vuonna 2020 Karjalan teologisen seuran toimintaan vaikutti monin tavoin globaalin ko-
ronapandemian aiheuttama yhteiskunnallinen poikkeustilanne Suomessa. Maaliskuun puo-
livälistä alkaen KTS mukautti toimintaansa valtioneuvoston ja paikallisviranomaisten rajoi-
tuksiin ja suosituksiin. Seuran normaali toiminta keskeytyi kevätkaudella ja vuosikokouksen 
pitäminen viivästyi. Syyskaudella toiminta käynnistyi uudelleen, joskin toimintasuunnitel-
masta poikkeavin järjestelyin.  
 
 

2. Vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt 
 
KTS:n vuosikokous viivästyi seuran säännöissä ilmoitetusta ajankohdasta ja pidettiin vasta 
kokoontumisrajoitusten hellittäessä 16.6.2020 Joensuun luterilaisessa seurakuntakeskuk-
sessa. Läsnä oli 7 seuran jäsentä.  
 
Vuosikokous valitsi apulaisprofessori Pekka Metson hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 
eteenpäin. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2020–2021 valittiin hiippakuntade-
kaani Sakari Häkkinen ja pastori, teologian maisteri Tuomas Kallonen. Varajäseniksi vuo-
deksi 2020 valittiin yksimielisesti kirkkoherra, oikeustieteen tohtori Jari Uimonen ja teologian 
kandidaatti Asser Spoof. Lisäksi hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet teologian toh-
tori Harri Koskela ja teologian tohtori Heta Hurskainen. 
 
Läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestön Fides Ostiensiksen ja ortodoksisen teologian 
opiskelijoiden ainejärjestön Pistiksen edustajat eivät osallistuneet hallituksen työskentelyyn. 
 
Seuran varapuheenjohtajana on toiminut Heta Hurskainen, rahastonhoitajana teologian 
kandidaatti Noora Palmi  ja julkaisusihteerinä Hannu Mustakallio. 
 
Seuran sihteerinä on toiminut teologian kandidaatti Noora Palmi. 
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Vuoden 2020 aikana hallitus piti kuusi kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 100 asiakoh-
taa. Syyskaudella hallituksen kokoukset järjestettiin etäyhteyksin. 
 
 

3. Jäsenet 
 
Seuralla oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 142 jäsentä (edellisenä vuonna 135), joista kun-
niajäseniä oli 3 (3), varsinaisia jäseniä 97 (92), opiskelijajäseniä 22 (20) ja kannatusjäseniä 
20 (20). Kannatusjäseniin kuuluvat Kuopion, Mikkelin ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapi-
tulit sekä 17 Kuopion hiippakunnan seurakuntaa. 
 

4. Toiminta 
 
4.1. Maailma-symposiumi 

 
KTS järjesti 10.–11.2.2020 Maailma-symposiumin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuk-
sella. Järjestyksessään kahdeksas symposiumi toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopis-
ton, Mikkelin ja Kuopion luterilaisten hiippakuntien sekä Kuopion ja Karjalan ortodoksisen 
hiippakunnan kanssa. 
 
Osallistujia symposiumissa oli noin 220 henkeä, joista esiintyjiä oli 14. Symposiumia oli mah-
dollista seurata myös striimattuna. Symposiumin käytännön järjestelyistä kantoivat vastuun 
seuran hallituksen jäsenet ja muut aktiivit sekä 10 opiskelija-avustajaa. 
 
Symposiumin toteutus onnistui suunnitellusti sekä ohjelman toteutuksen ja talouden että ta-
pahtuman tunnelman ja sisältöjen osalta. Palautetta symposiumista saatiin 64 osallistujalta. 
Palautteen perusteella tapahtuma oli korkeatasoinen ja onnistunut sekä vastasi osallistujien 
ennakko-odotuksia. 
 
Symposiumi toi ilahduttavan paljon näkyvyyttä seuralle. Tapahtumasta ja siinä esiintyneistä 
henkilöistä uutisoivat printtimedioista Karjalainen, Karjalan Heili, Kotimaa ja Kirkko ja Koti. 
Myös yliopiston tiedotus, Teologia.fi ja Kotimaa24.fi julkaisivat symposiumia koskevia juttuja 
verkossa. Lisäksi YLE Pohjois-Karjala haastatteli Pekka Metsoa symposiumiin liittyen. 

 
 

4.2. Yleisöillat ja webinaari 
 
Seura järjesti vuonna 2020 kaksi yleisöiltaa. Kevätkaudelle suunnitellut yleisöillat jouduttiin 
koronatilanteen johdosta perumaan. Syyskaudella järjestettiin kaksi yleisöiltaa ja webinaari, 
jotka toteutettiin verkkovälitteisesti Zoom-ohjelmalla. Yleisöillat toteutettiin keskustelevalla 
tyylillä, ja osallistujat saivat esittää kysymyksiä kirjallisesti keskustelutoiminnon välityksellä. 
Tallenteet yleisöilloista julkaistiin KTS:n Youtube-kanavalla.   

 
Seuraavassa on lueteltu yleisöillat ja webinaari teemoineen, alustajineen ja osanottajamää-
rineen.  
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Pvm 
 

Teema Alustaja Yleisö-
määrä 

29.10.2020 Homoseksuaalisuus ja papit –Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon 
pappien käsitykset samaa suku-
puolta olevien avioliitosta ja asen-
teet homoseksuaalisuutta kohtaan 
 

Teologian tohtori Laura Kallatsa 
 

38 

19.11.2020 Reformaatio   kirjeiden   välityksellä 
– Kirjeenvaihto, vallankäyttö ja Mar-
tin Lutherin naisverkostot 
 

Yliopistonlehtori Sini Mikkola 
 

27 

3.12.2020 Uskonto, perhe  ja hyvinvointi -we-
binaari. Tilaisuus järjestettiin yhteis-
työssä teologian osaston kanssa. 

Professori Auli Vähäkangas, yli-
opistonlehtori Suvi-MariaSaare-
lainen, tutkija Mari Parkkinen ja 
teologian tohtori Teemu Ratinen 
(juontajina teologian tohtori 
Laura Kallatsa ja apulaisprofes-
sori Pekka Metso) 

63 

 
 

4.3. Vuoden 2022 symposiumin valmistelu 
 
Seura alkoi vuonna 2020 valmistella seuraavaa, 14.–15.2.2022 järjestettävää sympo-
siumia, jonka teemana on Totuus. Valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet Pekka Metso, 
Heta Hurskainen, Tuomas Kallonen, seurakuntapastori Niina Pehkonen ja teologian opis-
kelija Annika Juurikka sekä sihteerinä Noora Palmi. Valmistelutyöryhmä on työskennellyt 
tiiviisti syksystä lähtien. 
 
 

5. Tiedotus 
 
Seuran toiminnasta kerrottiin jäsenille jäsenkirjeiden välityksellä sekä yliopiston piirissä. 
Pääasiallisena tiedotuskanavana olivat sähköposti, nettisivut ja Facebook. Uutena tiedotus-
kanavana mukaan on tullut Twitter. 
 
Symposiumista tiedotettiin sähköpostitse sekä jäsenille että markkinointilistalla oleville, ja  
lisäksi teologian opiskelijoille ainejärjestöjen ja opiskelijoiden Yammer-kanavan kautta. Syk-
syn yleisöilloista informoitiin sähköpostitse jäseniä sekä Suomen evankelis-luterilaisia hiip-
pakuntia. Lisäksi yleisöiltoja mainostettiin Kirkkotien, Karjalaisen ja Karjalan Heilin välityk-
sellä, Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien sivuilla, yliopiston tapahtumakalenterissa, teolo-
gia.fi-sivustolla sekä menoinfo.fi-sivustolla. Seura on ollut yhtenä osapuolena myös Face-
bookissa Tieteelliset teologiset seurat -sivulla. Seura on ostanut mainospaikan teologian 
fuksiopiskelijoiden haalareista. 
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6. Julkaisutoiminta 
 

Toimintavuosi vahvisti KTS:n julkaisutoiminnan profiilia selvästi. Sen aikana seura julkaisi 
kaksi artikkelikokoelmaa eli juhlakirjaa. Sarjassa Karjalan teologisen seuran julkaisuja on 
tähän mennessä ilmestynyt yhteensä viisi teosta. 
 
Seura julkaisi eläkkeelle jääneelle ortodoksisen käytännöllisen teologian lehtorille isä 
Jarmo Hakkaraiselle omistetun juhlakirjan Pappi, opettaja, parantaja (192 s.). Juhlakirjan 
toimittivat YTT Talvikki Ahonen, apulaisprofessori Pekka Metso ja TT Juha Riikonen. 
KTS:n puolesta toimitustyössä oli mukana julkaisusihteeri Hannu Mustakallio.  
 
Juhlakirjaan sisältyi katsaus jubilaarin henkilökohtaiseen tiehen, seitsemän vertaisarvioitua 
artikkelia, kolme katsausartikkelia, neljä puheenvuoroa ja Jarmo Hakkaraisen bibliografia 
1979–2019. Tabulaan osallistui 144 onnittelijaa, joista yhteisöjä oli 29 ja yksityisiä (tai pa-
riskuntia) 115. Oulun (ortodoksisen) hiippakunnan säätiö myönsi 1 000 euron avustuksen 
juhlakirjan julkaisemiseen. Juhlakirja jäi siihen kohdistetuista odotuksista huolimatta talou-
delliselta tulokseltaan hieman alijäämäiseksi. Juhlakirjan painatuskulut näkyvät vasta seu-
raavan vuoden tilinpäätöksessä. 
 
Kirjan taitosta huolehti graafikko Leea Wasenius, ja se painettiin Grano Oy:n kirjapainossa 
Kuopiossa. Juhlakirja luovutettiin pienimuotoisessa tilaisuudessa joulukuun alussa Jarmo 
Hakkaraiselle. Korona-aika pakotti luopumaan suunnitellusta julkistamistilaisuudesta.  
 
Toisen juhlakirjan seura omisti läntisen käytännöllisen teologian yliopistonlehtorille Jouko 
Kiiskille. Otsikkona oli Uskonto, perhe ja hyvinvointi (247 s.). Juhlakirjan toimittivat TT 
Laura Kallatsa, apulaisprofessori Pekka Metso, TM Mari Parkkinen ja professori Kati 
Tervo-Niemelä. KTS:n puolesta toimitustyössä oli mukana julkaisusihteeri Hannu Musta-
kallio.  
 
Juhlakirjaan sisältyi 11 vertaisarvioitua artikkelia ja yksi katsausartikkeli sekä Jouko Kiiskin 
bibliografia 1995–2019. Tabulaan osallistui 108 onnittelijaa, joista yhteisöjä oli 10 ja yksityi-
siä (tai pariskuntia ym.) 98. Juhlakirja jäi alijäämäiseksi. 
 
Kirjan taitosta huolehti graafikko Leea Wasenius, ja se painettiin Printon AS:n kirjapai-
nossa Tallinnassa. Juhlakirja julkistettiin Jouko Kiiskin syntymäpäivän kunniaksi järjeste-
tyssä webinaarissa joulukuun alussa. Korona-aika pakotti luopumaan suunnitellusta julkis-
tamistilaisuudesta.  
 
Julkaisutoiminnan tulot olivat tilinpäätöksen mukaan 7337,00 euroa ja menot 8083,40 eu-
roa.  
 
Seuran julkaisutoiminnasta vastaa ohjesäännön mukaan julkaisutoimikunta. Siihen kuului-
vat professori Hannu Mustakallio, joka toimi julkaisusihteerinä, ja apulaisprofessori Pekka 
Metso.  
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Seura on Suomen tiedekustantajien liiton jäsen. Se on sopinut Tieteellisten seurain val-
tuuskunnan (TSV) Tiedekirja-myymälän kanssa kirjojensa välittämisestä myyntiin ja otta-
misesta säilytettäväksi TSV:n julkaisuvarastossa. 
 
 

 
7. Talous 

 
Seuran talous perustui ennen muuta jäsenmaksutuloihin. Jäsenmaksu oli 20 euroa varsi-
naisilta jäseniltä, 7 euroa opiskelijajäseniltä ja 120 euroa kannatusjäseniltä.  
 
Jäsenmaksusta vapautettuja vuonna 2020 olivat edellisen ja tämän vuoden hallituksen jä-
senet ja varajäsenet (9 varsinaista jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä), symposiumityöryhmän 
jäsenet (1 varsinainen jäsen), symposiumiharjoittelija (1 opiskelijajäsen), edellinen rahas-
tonhoitaja (1 varsinainen jäsen), sihteeri/rahastonhoitaja (1 opiskelijajäsen, joka tosin mak-
soi jäsenmaksunsa), kunniajäsenet (3 kunniajäsentä), Fides ry:n hallituksen puheenjohtaja 
(1 opiskelijajäsen) ja 8 symposiumin yhteydessä opiskelijajäseneksi liittynyttä jäsentä.  
 
Vuonna 2020 jäsenmaksunsa suoritti 80 maksuvelvollista varsinaista jäsentä 87:sta 
(vuonna 2019: 74), 7 maksuvelvollista opiskelijajäsentä 10:stä ja yksi 1 vapaaehtoinen opis-
kelijajäsen (vuonna 2019: 12), kaikki 19 maksuvelvollista kannatusjäsentä (vuonna 2019: 
20). Yksi kannatusjäsen oli maksanut kaksinkertaisen maksun edellisenä vuonna, minkä 
vuoksi sitä ei laskutettu vuonna 2020. Lisäksi kaksi varsinaista jäsentä ja yksi kannatusjäsen 
maksoivat jäsenmaksunsa kaksi kertaa. Ylimääräiset maksut korvaavat ennakkoon asian-
omaisten vuoden 2021 jäsenmaksun. 
 
Jäsenmaksutulot olivat 4 187 €, josta 161 € on jäsenmaksusaatavia. (Vuonna 2019: 4 469 
€, josta jäsenmaksusaatavia oli 375 €). 
 
Suurimmat menoerät olivat julkaisutoiminnan kulut ja palkat/palkkiot. Vuoden 2020 talous 
jäi alijäämäiseksi. Syynä on ennen muuta julkaisujen ennakkotilaustuoton jääminen huo-
mattavasti odotettua alhaisemmaksi. Valtaosa julkaisukulujen kattamisesta jää vuodelle 
2021. Seuran sihteerin syyskauden työtunnit laskutetaan alkuvuodesta 2021, joten huomat-
tava osa vuoden 2020 palkkakuluista kirjautuu menoiksi seuraavalle tilikaudelle.  
 
Seuran taloudellinen tulos osoittaa alijäämää -1 108,12 €  (-4624,83) €. 
 
Seuran verkkosivuilla on ollut Pohjois-Karjalan Sähkön (PKS) mainos. 
 
Seuran toiminnantarkastajana on toiminut hallintopäällikkö Tommi Mäki. Seuran palkanlas-
kennasta on huolehtinut Tilitoimisto Laskentatulos Oy. 


