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Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen! 

 

Uusi akateeminen lukuvuosi on aluillaan, mikä tarkoittaa myös uuden toimintavuoden 

käynnistymistä seurassamme. Tätä kirjettä kirjoittaessani kesä on taittumassa syksyksi: ulkona 

jyrisee ukkonen kesäiseen tapaan, mutta ajatukseni hapuilevat jo tulevaan syksyyn.  

 

Seurassamme tapahtui keväällä henkilöstövaihdoksia. Seuraa kaksi vuotta luotsannut 

apulaisprofessori Pekka Metso jätti puheenjohtajuuden ja vuosikokouksessa minut valittiin uudeksi 

puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa TT Heta Hurskainen. Hallituksen 

varsinaisia jäseniä ovat TT Sakari Häkkinen, TM Tuomas Kallonen ja TT Harri Koskela. 

Varajäseniä ovat TM Noora Palmi ja TK Asser Spoof. Myös sihteerimme on vaihtunut. Noora 

Palmin seuraajaksi valittiin TK Annika Juurikka.  

 

Olen aloittanut uutena puheenjohtajana innostunein mielin. Olen ollut – ja yhä olen – monessa 

asiassa täysin uuden äärellä. On kuitenkin ollut upeaa huomata, kuinka hallitus, sihteeri sekä entiset 

puheenjohtajat Pekka Metso, Hannu Mustakallio ja Paavo Kettunen ovat olleet vahvasti tukenani 

ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä kertoo siitä, että KTS on yhteistyön seura. Tällaista yhdessä 

tekemistä haluan vaalia jatkossakin.  

 

Tulevana lukuvuonna seuramme toiminnan ytimen muodostavat yleisöillat sekä helmikuussa 

järjestettävä symposiumi. Syyslukukaudella yleisöiltoja on kolme. 16.9. avaamme 

toimintavuotemme varsin ajankohtaisella aiheella, kun pääsemme seuraamaan paneelikeskustelua 

aiheesta Korona ja kirkot. Panelisteina on niin tutkijoita kuin pappejakin. 28.10. yleisöillan 

alustajaksi saapuu TT Keijo Karvonen, jonka väitöskirja Julistajasta kuuntelijaksi. Irja Kilpeläinen 

suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960–1969 ilmestyi KTS:n julkaisusarjassa viime 

keväänä. Lisäksi joulukuulle on suunnitteilla kolmas yleisöilta, jonka alustaja vahvistuu 

myöhemmin. Lukuvuoden päätapahtumamme on 14.–15.2.2022 järjestettävä symposiumi, jonka 

teemana tänä vuonna on Totuus.  

 

Vallitseva pandemiatilanne on tuonut haasteita ja avannut uusia mahdollisuuksia seuramme 

toiminnalle. Viime lukuvuonna kaikki yleisötilaisuutemme olivat verkkovälitteisiä. Tavoitimme 



Zoomissa järjestetyillä yleisöilloilla paljon uusia ihmisiä, ja palaute tilaisuuksistamme oli 

kannustavaa. Samaan aikaan moni meistä on kuitenkin kaivannut kasvokkaisia kohtaamisia. 

Pyrimme järjestämään ainakin osan syksyn yleisöilloista Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla, 

mutta jatkamme myös etätilaisuuksia. Ajankohtaista tietoa tilaisuuksista saatte seuramme 

nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Youtube-kanavallamme on myös tallenteet viime 

lukuvuoden yleisöilloista. 

 

Erityisesti näinä aikoina teidän jäsenten merkitys seurallemme on suuri. Paitsi, että jokainen 

maksettu jäsenmaksu luo perustan seuramme taloudelle, vie jokainen akateemisesta teologiasta 

kiinnostunut ihminen osaltaan myös tiedettä eteenpäin. Ajattelen kiitollisena teitä jokaista! Olen 

iloinnut suuresti jokaisesta yhteydenotostanne ja toivon, että otatte matalalla kynnyksellä yhteyttä 

myös jatkossa. Yhdessä teemme KTS:stä vieläkin elävämmän akateemisen seuran!  

 

Lopuksi haluan vielä muistuttaa viime vuonna julkaistuista kirjoistamme, joita voi ostaa 

sihteeriltämme.  

• Pappi, opettaja, parantaja. Isä Jarmo Hakkaraisen juhlakirja. Toim. Talvikki Ahonen, Pekka 

Metso & Juha Riikonen.  

• Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Juhlakirja dosentti Jouko Kiiskin täyttäessä 65 vuotta 

8.12.2020. Toim. Laura Kallatsa, Pekka Metso, Mari Parkkinen & Kati Tervo-Niemelä.  

• Keijo Karvonen, Julistajasta kuuntelijaksi. Irja Kilpeläinen suomalaisen 

sairaalasielunhoidon uudistajana 1960–1969. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Toim. Hannu 

Mustakallio. 

 

Jos tunnet jonkun teologiasta kiinnostuneen, joka ei vielä ole seuramme jäsen, toivota hänet 

lämpimästi tervetulleeksi mukaan seuramme toimintaan!  

 

Odotan innolla, että tapaamme syksyn yleisöilloissa joko Joensuussa tai etäyhteyden välityksellä.  

 

Kaunista syksyä toivottaen, 

Laura Kallatsa 

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja  

 

laura.kallatsa@uef.fi  puh. 050 4687085 
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