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Soli Haverinen är fortsättningsstuderande vid teologiska fakulteten och
medlem i teologiska institutets styrelse och är alltså bekant för många av
STI:s studerande, anställda och arbetskamrater. Haverinen har fungerat som
inrikesminister Päivi Räsänens specialmedarbetare och upplever att politiken
och inverkan på samhället är viktiga för henne själv. Just nu arbetar hon med
en doktorsavhandling om könsuppfattningen i teologin som stipendiat för STI
och förbereder sig för sina nya arbetsuppgifter inom Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys (Sley) vid Luther-kyrkan som ska öppna under våren.
– Mitt huvudämne är religionsfilosofi
och mer specifikt är ämnet för min avhandling könsuppfattningen i teologin. I
min sammanläggningsavhandling forskar
jag kring den kristna läran i förhållande
till feministisk kritik och den teologiska
diskussion som uppstår ur detta. Denna
kritik riktar speciellt in sig på gudsbilden
samt makt- och hierarkiuppfattningen,
berättar Soili Haverinen.
Haverinens doktorsavhandling består
av fyra referentgranskade artiklar, av vilka
två redan är publicerade. Den första artikeln ”Feministinen teologia” publicerades
i boken ”Modernin teologian suuntauksia” från Kirjapaja. Den senare som heter
”Trinity, Embodiment and Gender” publicerades i den nederländska Ars Disputande Supplement -serien.
– I referentgranskningen som publicerades i ”Modernin teologin suuntauksia”
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fick min artikel i allmänhetens ögon kritik bland annat därför att jag som forskare
inte förhöll mig kritiklöst och bejakande
till mitt forskningsobjekt. Känslorna går
heta, men jag tycker det är tråkigt om det
i forskningen bara tillåts ett enda perspektiv. Jag har ändå mött många intressanta
människor och fört goda diskussioner,
summerar Haverinen.
När man undersöker makt och hierarki
kan i franska revolutionens anda all makt
framställas som om den till sin natur endast vore förtryck eller underordnande.
Som lösning på denna problematik kring
makt och underordnande har man er
bjudit till exempel socialismen. Haverinen
berättar att hon i sin doktorsavhandling
undersöker det alternativ till upphävandet
av förtryckshierarkin som kristendomen
erbjuder, något som till sitt väsen skiljer
sig från socialismen.
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– Jag behandlar också i min doktorsavhandling på vilket sätt gudsbilden fungerar som bakgrund till könsuppfattningen. Det har exempelvis
varit belysande att se i hur avgörande
grad den teologiska gudsuppfattningen förändras om man börjar tala
om fadersguden som en modersgud.
Hur gudsbegreppet förändras vill jag
ännu inte riktigt avslöja, säger Haverinen med ett leende.
Soili Haverinen fungerar även
som ordförande för Priscilla ry. Priscilla ry. strävar till att stödja kallelsen,
identiteten och arbetsmöjligheterna
hos de väckelsekristna kvinnoteologerna. Man ordnar bland annat luncher, bastukvällar och fortbildningsverksamhet för kvinnliga teologer.
Arbetet som görs är viktigt: ända
sedan herdeämbetet på 80-talet öppnades för kvinnor har arbetssituationen i kyrkan för de kvinnor som inte
känner en kallelse till pastorsämbetet
försvårats betydligt.

– Min arbetsbeskrivning och roll kommer ännu att klarna under årets början,
men den tangerar åtminstone utbildandet
av ansvarstagare och det uppsökande arbetet vid Lutherkyrkan. Jag och min man
har sedan tidigare goda erfarenheter av att
jobba tillsammans som ett arbetspar. Idén
om VIP-tidningen föddes till exempel tids
nog tillsammans, berättar Soili Haverinen.
Soili Haverinen ser kyrkan som ligger i
Helsingfors centrum som en synnerligen
god möjlighet att möta Helsingforsborna
med evangeliet. Bara riktigt i närheten av
kyrkan inte bara bor utan arbetar också
många människor.

Mot nya utmaningar
På pingstdagen 2016 kommer Sley att
öppna Luther-kyrkan på Fredriksgatan 42 i Helsingfors på nytt. Kyrkan
som byggdes 1894 såldes tillsammans med andra fastigheter år 1989,
och under loppet av 27 år hann flera
nattklubbar och restauranger verka i
kyrkans utrymmen. Soili Haverinen
inleder i början av 2016 arbetet där
tillsammans med sin man Martti Haverinen.
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