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Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelija ja teologisen instituutin hallituksen
jäsen Soili Haverinen on tuttu henkilö monille Suomen teologisen instituutin
opiskelijoille, työntekijöille ja työn ystäville. Sisäministeri Päivi Räsäsen
erityisavustajana toiminut Haverinen kokee politiikan ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen edelleen itselleen tärkeäksi. Tällä hetkellä Soili Haverinen tekee
väitöskirjaa sukupuolen teologiasta STI:n stipendiaattina ja valmistautuu
uusiin tehtäviinsä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) keväällä
avautuvalla Luther-kirkolla.
– Pääaineenani on uskonnonfilosofia ja
tarkemmin tutkimukseni aiheena sukupuolen teologia. Artikkeliväitöskirjassani
tutkin kristilliseen oppiin kohdistettua
feminististä kritiikkiä ja siitä versonutta teologista keskustelua. Erityisesti tuota kritiikkiä kohdistetaan jumalakuvaan
sekä valta- ja hierarkiakäsityksiin, Soili
Haverinen kertoo.
Haverisen väitöskirja koostuu yhteensä neljästä vertaisarvioidusta artikkelista,
joista kaksi on jo julkaistu. Ensimmäinen
artikkeli ”Feministinen teologia”, julkaistiin Kirjapajan Modernin teologian suuntauksia -teoksessa. Jälkimmäinen, nimeltään ” Trinity, Embodiment and Gender”,
julkaistiin hollantilaisessa Ars Disputandi
Supplement Series -sarjassa.
– Modernin teologin suuntauksia
-teoksessa julkaistu vertaisarvioitu artikKulmakivi 6/2015

kelini sai julkisuudessa kritiikkiä osakseen esimerkiksi siitä, että tutkijana en
suhtautunut kritiikittömän myötämielisesti tutkimuskohteeseeni. Tunteet käyvät
kuumana, mutta minusta on surullista,
jos tutkimuksessa on sallittu vain yksi näkökulma. Olen kuitenkin tavannut myös
paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja käynyt
hyviä keskusteluja, Soili Haverinen summaa.
Valtaa ja hierarkiaa tutkittaessa saatetaan esittää ranskan vallankumouksen
hengessä kaiken vallan olevan luonteeltaan alistamista. Tähän vallan ja alistamisen problematiikkaan on tarjottu vastaukseksi esimerkiksi sosialismia. Haverinen
kertoo tutkivansa väitöskirjassaan kristinuskon tarjoamaa vaihtoehtoa alistamishierarkian kumoamiselle, olennaisesti
erilaista kuin sosialismi.
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– Käsittelen väitöskirjassani myös sitä, millainen Jumalakäsitys on sukupuolikäsitysten
taustalla. Esimerkiksi on ollut
valaisevaa huomata, kuinka ratkaisevasti teologinen Jumala-käsitys muuttuu, jos Isä-Jumalasta
ryhdytään puhumaan Äiti-Jumalana. Sitä, miten Jumala-käsitys muuttuu, en vielä täysin suostu paljastamaan, Soili Haverinen
hymyilee.
Soili Haverinen toimii myös
Priscilla ry:n puheenjohtajana.
Priscilla ry. pyrkii tukemaan herätyskristittyjen
naisteologien
kutsumusta, identiteettiä ja työllistymistä. Priscilla ry. järjestää
esimerkiksi lounaita, saunailtoja
ja koulutustoimintaa naisteologeille. Työ on tärkeää, sillä sen
jälkeen, kun paimenvirka kahdeksankymmentäluvulla avattiin
myös naisille, on niiden naisteologien työllistyminen kirkossa
hankaloitunut oleellisesti, jotka
eivät koe kutsumusta pastorin
virkaan.

Kohti uusia haasteita
Helluntaina 2016 Sley avaa uudelleen Fredrikinkatu 42:ssa sijaitsevan Helsingin Luther-kirkon. Vuonna 1894 rakennettu
kirkko myytiin muun kiinteistön
mukana vuonna 1989, ja siinä
ehti 27 vuoden kuluessa toimia

useita yökerhoja ja ravintoloita. Soili Haverinen
aloittaa vuoden 2016 alusta työn miehensä Martti
Haverisen rinnalla.
– Työnkuvani ja roolini tarkentuu vielä vuoden
alkupuolella, mutta se liittyy ainakin vastuunkantajien koulutukseen ja tavoittavaan työhön Lutherkirkolla. Meillä on hyviä kokemuksia aviomieheni
kanssa työparina toimimisesta jo aiemmilta vuosilta. Esimerkiksi idea VIP-lehdestä syntyi aikanaan yhdessä, Soili Haverinen kertoo.
Soili Haverinen näkee Helsingin ytimessä sijaitsevan kirkon erityisen hyväksi mahdollisuudeksi
tavoittaa helsinkiläisiä evankeliumilla. Aivan kirkon läheisyydessä paitsi asuu, myös työskentelee
valtava määrä ihmisiä.
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