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Avajaispuhe ortodoksisen papiston  päivillä 
Itä-Suomen yliopistossa 25.9.2014 
 
Osastonjohtaja Matti Kotiranta 
 
Arvoisat ortodoksisen papiston  päivien osanottajat! 
 
Teologian osaston puolesta haluan toivottaa teidät kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi tänne Aurora-rakennuksen teologisiipeen ja filosofiseen 
tiedekuntaan, jonka osa olemme olleet vuodesta 2010, kun Joensuun ja Kuopion 
yliopistot yhdistyivät Itä-Suomen yliopistoksi (ISY). Kun papiston päivät 
järjestetään tänä vuonna täällä yliopistolla on aiheellista todeta tähän alkuun 
muutama sana Itä-Suomen yliopistosta ja sen tuoreesta strategiasta. Teen sen 
lyhyesti kolmen dian avulla: 
 

 Dia 1: Tunnusluvut 
 

 Dia 2:  Visio ja 4 maailmanlaajuista haastetta 
 

 Dia 3: Arvot: (erit.)Tieteen, opetuksen ja oppimisen vapaus 
 
Melko tarkalleen 26 vuotta sitten, vuonna 1988 ortodoksinen pappien ja 
kanttorien koulutus päättyi Kuopion pappisseminaarissa ja se integroitiin osaksi 
yliopisto-opetusta, silloiseen Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan 
yhteyteen ortodoksian laitoksena. Siirto herätti aikoinaan paljon kriittistä 
keskustelua. Erityistä pelkoa ja huolenaihetta herätti se, miten ortodoksinen 
uskonkäsitys voisi säilyä ehjänä yliopistossa, jossa tehdään kriittistä teologista 
tutkimusta. Monet katsoivat, että oikea tapa olisi ollut pitää ortodoksinen pappien 
koulutus edelleen kirkon hallinnoimassa opinahjossa eli pappisseminaarissa. 
 
Kun tänään katsomme taaksepäin kulunutta 26 vuotta, voimme iloiten ja 
ylpeydellä todeta, että ortodoksinen teologia akateemisena oppiaineena voi 
erinomaisen hyvin Itä-Suomen yliopistossa. Tästä konkreettisena osoituksena 
haluan todeta, että elokuun 28. päivänä täällä Joensuun kampuksella 
promovoitiin peräti 3 tohtoria ortodoksisesta koulutusohjelmasta: Eeva 
Raunistola-Juutinen, ensimmäinen teologian tohtorin tutkinnon suorittanut 
ortodoksi nainen, yliopistonlehtorimme Pekka Metso ja priimatohtoriksi valittu, 
siis parhaalla mahdollisella laudatur-arvosanalla väitellyt Maria Takala-
Roszczenko (dia 4). Teologian kunniatohtoriksi valittiin kansainvälisesti tunnettu 
bysantinisti Alice-Mary Talbott. 
Meiltä on teologisen tiedekunnan, nykyisen teologian osaston perustamisen, 
2002 jälkeen, valmistunut ortodoksisesta koulutusohjelmasta yhteensä 9 
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teologian tohtoria (Paul Hesse, Tarja von Creutlain, Juha Riikonen, Mikael 
Sundkvist, Pekka Metso, Eeva Raunistola-Juutinen, Irina Karvonen, Jörg Weber, ja 
Maria Takala-Roszczenko ), 4 lisensiaattia ja 94 teologian maisteria. Ottaen 
huomioon ortodoksisen kirkon jäsenmäärän (n. 60 000), saavutus on huikea! 
 
Voidaan siis todeta, että vuonna  1988 osin kivuliaasti tehty ratkaisu on ollut 
ortodoksisen pappiskoulutuksen kannalta onnistunut ratkaisu. Tänään voimme 
myös aidosti iloita siitä, että Joensuussa annettava ortodoksinen akateeminen 
koulutus on alansa ehdotonta huippua maailmassa. Takana ovat ne ajat, jolloin 
saadakseen ortodoksisen teologian korkeampaa akateemista opetusta piti lähteä 
joko merten taakse USA:han Pyhän Vladimirin tai Bostonien seminaarein, 
Pariisiin, Kreikkaan tai Venäjälle. (Täälle joukolle tuttuja ovat sellaiset nimet 
kuten St. Vladimirissa opiskelleet Matti Sidoroff, Veikko Purmonen, Rauno 
Pietarinen ja Soili Penttonen ja Bostonissa opiskelleet Jarmo Hakkarainen ja 
Markku Aroma, Pariisissa opiskellut Niilo Karjonmaa ja Kreikassa  opiskelleet 
Petri Piiroinen, Hilkka Seppälä ja Hannu Pöyhönen sekä Pietarin hengellisessä 
akatamiassa opiskelleet piispat KP Panteleimon, KS Arseni). Toki mainituilla 
opinahjoilla on edelleen tärkeä merkitys ortodoksisina koulutuslaitoksina, mutta 
tänä päivänä ne ovat – huomatkaa – meidän yhteistyötahojamme. 
 
Myös teologisen tiedekunnan, nykyisen teologian osaston perustaminen 2002, 
jolloin silloisen teologisen tiedekunnan alle koottiin kaksi koulutusohjelmaa, 
ortodoksinen teologia ja läntinen teologia, on ollut – näin uskallan väittää – 
menestystarina, jossa on toteutunut 2000-luvulla win–win-periaate. Molemmat 
koulutusohjelmat ovat voittaneet! Ortodoksinen koulutusohjelma epäilemättä 
metodisten valmiuksien opettamisen osalta, joka on siis meillä yhteinen 
opetusalue; ja molemmat koulutusohjelmat siinä, että meiltä valmistuneilla 
maistereilla on ekumeenista työskentelyä ajatellen paremmat perustiedot 
molemmista traditiosta kuin HY:sta tai Åbo Akademista valmistuneilla 
maistereilla. Yksin kumpikaan koulutusohjelma ei myöskään voisi menestyä 
kovassa kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa! 
 
Teologian osaston tutkimuksellinen strategia rakentuu perusajatukselle, että 
idän ja lännen kohtaaminen ei perustu vain talouden, juridiikan tai kielen 
tuntemiseen. Akateemisen tutkimuksen on porauduttava kulttuurien ytimeen, 
kuten uskonnolliseen ajatteluun ja käytänteisiin ja niiden juurille. On 
ymmärrettävä myös idän ja lännen kulttuurien yhteinen pohja. Tässä 
nivoudumme luontevasti yhteen ISY:n tutkimuksen keihäänkärjistä, 
kansainvälisen huipputason tutkimusalueeseen ”Kulttuurien kohtaaminen, 
liikkuvuus ja rajat”, johon meillä on osaltamme ortodoksisuuden, 
rajatutkimuksen sekä Venäjän tutkimuksen osalta annettavaa. 
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Aiemmin viittasin ISY:n arvoihin, jotka ovat koko yliopistomme toiminnan 
kulmakivi. Näistä tieteen, opetuksen ja oppimisen vapaus on luovuttamaton arvo. 
NÄIN on myös ortodoksisen akateemisen teologian kohdalla! Ortodoksinen 
teologia ja traditio kestävät kyllä kriittisen tarkastelun! Tämän myös 2000-luvulla 
tohtoroituneet ortodoksitutkijamme ovat hyvin osoittaneet 
väitöskirjatutkimuksissaan. Eikä tämä historiallisesti katsoen ole edes mitään 
uutta. Sama krittinen tutkijanote yhdisti aikoinaan Kappadokian isiä – Gregorios 
Nyssalaista, Gregorios Naziansialaista ja Basileios Suurta – jotka esittivät 
suhteessa aiempiin kolminaisuusopin muotoiluihin korrektiivin, josta sittemmin 
tuli ohjeellinen koko kristikunnassa Khalkedonin 451 konsiilin myötä.  
 
Akateemisessa ortodoksisessa teologiassa, jota harjoitamme  Itä-Suomen 
yliopistossa  kantavana pohjasävelenä, cantus firmuksena, ei voi yliopistossa olla 
Georges Florovskyn esittämä ajatus, että ortodoksisen teologian tehtävänä on 
“tarjota ei-ortodokseille todistus ortodoksian totuudesta”. Tämä voi toki olla 
kirkon uskontodistus, mutta se ei voi olla akateemisen teologian lähtökohta, jossa 
orientoituminen “ortodoksiksi” voi tapahtua vain kriittisen tutkimuksen kautta. 
 
Henkilökohtaisesti en näe tässä ristiriitaa nykypolven ortodoksitutkijoidemme 
keskuudessa. Tiede tutkii sitä, kuinka isät opettivat ja ortodoksinen traditio on 
historian saatossa kehittynyt esim. Bysantissa, Kreikassa, Venäjällä, Suomessa tai 
ns. ekumenian aikakaudella. Sen sijaan tiede ei julista yhtä uskon totuutta. Tämä 
tehtävä kuuluu kirkolle. 
 
Näen myös, että ortodoksinen teologia seisoo täällä Itä-Suomessa tukevasti 
kahdella jalalla, yhtäältä se nojaa akateemiseen kriittiseen yliopistoteologiaan, 
joka tutkii “uskon aarteita” ja isien teologiaa modernin tutkimuksen keinoin. 
Ilokseni olen huomannut, että tämä on myöskin todettu ortodoksisen kirkon 
uudessa strategiassa vuosille 2010-2015 ja Kirkon koulutuksen 
asiantuntijaryhmän loppuraportissa toukokuulta 2014. Myöskin uusi 
ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys edellyttää, että papiksi vihittävien tulisi olla 
teologian maisterin tutkinnon suorittaneita. 
 
Toisen tukijalan muodostaa luonnollisestikin ortodoksinen seminaari, jolla on 
erittäin tärkeä tehtävä ortodoksi opiskelijoiden spiritualiteetin vaalijana ja 
vahvistajana. Osastollamme on myös vakiintunut yhteistyösuhde ns. soveltavien 
opintojen osalta. Liturgiset harjoitukset niin pappislinjan (kirkon ja kulttuurin 
suuntautumisvaihtoehto) kuin kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdoissa 
toteutetaan seminaarin kirkossa. Tässä yhteydessä haluan kiittää lämpimästi isä 
Mikko Sidoroffia erittäin hyvästä ja toimivasta keskusteluyhteydestä ja 
ymmärrykseni mukaan jaamme hyvin pitkälle saman vision ortodoksisesta 
teologikoulutuksesta. 
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Seminaarilla tullee olemaan myös tärkeä rooli kirkon oman jatkokoulutuksen – 
niin sanottujen kirkon ominen opintojen järjestämisessä – yhdessä Valamon ja 
muiden oppilaitosten kanssa. Näen hyvin tärkeäksi kirkon koulutuksen 
asiantuntijaryhmän raportin lopputuleman, jossa se jättää pohdittavaksi 
opiskeluaikaisen mentoroinnin käytänteiden ottamisen osaksi Ortodoksisen 
seminaarin tehtävää. Tämä voisi olla – kuten asiantuntijaryhmä esittää – alkuna 
vakiintuneelle mentorointikäytännölle, joka palvelee kirkon työntekijöiden 
hengellistä ja älyllistä kasvua ja kehitystä läpi koko työuran.  

 

Tällainen järjestely on yliopiston näkökulmasta erittäin kannatettava, koska se 
takaa vastavalmistuneitten opiskelijoidemme tai kirkon työssä aloittavien uusien 
työntekijöiden mahdollisuuden palkalliseen työharjoittelukauteen papin tai 
kanttorin opastuksessa. 

 

Teologian osaston puolelta haluan tuoda tähän tilaisuuteen myös konkreettisen 
ehdotuksen ortodoksiselle pappien liitolle alumnitoiminnan käynnistämiseksi. 
Teologian osastolle on erittäin tärkeää, että toisen suuren työnantajamme, 
Suomen ortodoksisen kirkon papisto, tuntee koulutusjärjestelmämme ja 
tutkimuksemme painopisteet  ja voi olla omalta osaltaan tekemässä tunnetuksi 
korkeatasoista tutkimustamme. 

 

Viimeksi mainittuun liittyen olen ihmetellyt kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, miten 
vähän ortodoksinen kirkko käyttää hyväkseen korkeasti koulutettujen 
tohtoriemme tietotaitoa kirkkokunnan hyväksi. 

Toiseksi. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että ortodoksisissa piireissä on kyllä 
laajasti tunnustettu ortodoksisen teologian ulkopuolella vaikuttaneiden 
ortodoksisten voimahahmojen – vain kaksi nimeä mainitakseni esimerkiksi 
Joensuun yliopiston entisen rehtori Heikki Kirkisen tai Heikki Koukkusen –
meriitit. Sen sijaan on arasteltu tuoda esiin ortodoksisen teologisen tutkimuksen 
viimeaikaisia tuloksia. Nyt on aika ja tähän haluan päättää; on todellakin tullut 
aika iloita ja olla ylpeitä ortodoksisen akateemisen teologian saavutuksista, joista 
saimme nauttia elokuisen promootion yhteydessä.  

 

Teologian osaston puolesta haluan toivottaa monia armorikkaita vuosia 
korkeatasoiselle ortodoksisen teologian tutkimukselle Itä-Suomen yliopistossa! 


