Joensuussa 22.11.2016
Hyvä Karjalan teologisen seuran jäsen!
Vuoden 2016 lähestyessä loppuaan haluan kutsua seuramme jäseniä vielä
kahteen tilaisuuteen.
Yleisöilta 29.11.2016
Tiistaina 29.11. klo 18.00 järjestämme vuoden viimeisen yleisöillan (Itä-Suomen
yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT 100).
Professori Hannu Mustakallio alustaa aiheesta Suomen Kirkkohistoriallinen Seura
ja Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 120 vuotta – yhteinen perustaminen ja
Kirkkohistoriallisen seuran alkuvaiheet.
Suomen kirkkohistoriallinen seura ja Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura ovat
teologisia seuroja, joilla on yhteiset syntyvaiheet. Kummankin seuran perustamista
valmisteltiin vuodesta 1887 alkaen yksityisissä pappeinkokouksissa. Kuopiossa 1889 pidetty
kokous teki varsinaisen perustamispäätöksen. Keisarillinen senaatti vahvisti kummankin
seuran säännöt kesäkuussa 1891.
Seurojen perustaminen liittyi sekä kirkollisiin uudistuspyrkimyksiin että kansanvalistusintoon
ja suomen kielen aseman kohottamiseen. Kirkkohistoriallinen seura pyrki kartuttamaan
kansakunnan henkisiä varantoja vanhoja lähteitä julkaisemalla. Teologinen kirjallisuusseura
puolestaan tavoitteli suomenkielisen uskonnollisen kirjallisuuden yleiskustantajan roolia.
Yliopistoteologien rooli oli seuroja perustettaessa melko vähäinen. Kirkkohistoriallisen
seuran sijaintipaikkana on koko ajan ollut Helsinki, mutta Teologinen kirjallisuusseura toimi
aluksi piispankaupungeista Kuopiosta ja Savonlinnasta käsin.

Yleisöillan alustaja ja teema ovat vaihtuneet. Dosentti Mikko Malkavaara on
joutunut sairastumisen vuoksi peruuttamaan tulonsa Joensuuhun. Toivomme
voivamme palata teemaan Intian kirkot, kasti ja nouseva dalit-liike vielä ensi vuoden
puolella.
Parisuhde- ja perhekysymysten seminaari 8.12.2016
Karjalan teologinen seura järjestää yhdessä Itä-Suomen yliopiston teologian osaston
kanssa yliopistonlehtori Jouko Kiiskin 60-vuotisjuhlaseminaarin Joensuussa
8.12.2016. (Merkkipäivä oli tasan vuosi aiemmin). Seminaari on kaikille avoin eikä
edellytä ennakkoilmoittautumista.
Paikka: Agora-rakennus, sali AT 100
9.00–10.35
Seminaarin avaus: osastonjohtaja professori Matti Kotiranta
Professori Paavo Kettunen: Parisuhteessa ja sen purkautumisesta koettu häpeä
Yliopisto-opettaja Maria Buchert: Teologian opiskelija, urasuunnittelu ja muuttuva
perhe

10.50–12.10
Yliopistotutkija Pekka Metso: Ekumeenisen perheasetelman ja vähemmistöaseman
vaikutus ortodoksiseen uskontokasvatukseen
Professori Serafim Seppälä: Maskuliinisen ja feminiinisen yhtymisen mystiikkaa ja
metafysiikkaa juutalaisuudessa
12.10–13.10 Lounastauko
13.10–14.30
TT Harri Koskela: Lapsen menetyksen vaikutukset perhedynamiikkaan ja
vanhemman sosiaalisiin suhteisiin
TT Hanna Ranssi-Matikainen: Vertaistuen merkitys parisuhdekriisin käsittelyssä
14.30–15.00 Kahvitauko
15.00–16.30
Yliopistonlehtori Vesa Hirvonen: Samaa sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen
teologian näkökulmasta
Yliopistonlehtori Jouko Kiiski: Avioeroon liittyvät eettiset kysymykset
Seminaarin päätös: KTS:n puheenjohtaja professori Hannu Mustakallio
+++
Toivotan jäsenillemme oikein hyvää alkavaa adventinaikaa. Tapaamisiin
tilaisuuksissamme!
Hannu Mustakallio
Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja
hannu.mustakallio@uef.fi
KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi

