
UUTISET RAUMA JA ALUE
LÄNSI-SUOMIsunnuntai 19.1.20208

Etutuotteiden myynti lukijamarkkinoinnissamme, Susivuorentie 2, Rauma. 
Avoinna ma-pe 8 – 16. Ei puhelinvarauksia. 

Tilaa Länsi-Suomi netin kautta: 
ls24.fi tai maksuttomasta 

palvelunumerostamme: 0800-39-8338 
(ma-pe klo 8–16)

LS-etukortti
Länsi-Suomen tilaajana saat runsaasti rahanarvoisia 

etuja. Edut saat käyttöösi henkilökohtaista 
etukorttiasi näyttämällä. 

2020

Noin viikon -studiosta 
tutut koomikot 

Eeva Vekki, 
Anders Helenius, 
Antti Haapala ja 
Tomi Haustola

Noin viikon  
stand up -kiertue

La 18. 4. klo 20 Brummissa

(norm. 28€)
max 4 lippua/etuTarjouslippuja rajoitettu määrä.

LS-KESTO-
TILAAJILLE

23€/kpl

Käsikirjoitus : 
Edward Taylor  

Ohjaus: Otto Kanerva
Rooleissa:

Timo Julkunen, 
Juha Kulmala, 
Mona Lehtola, 

Veera Tapanainen

(norm. 27,50€) 
max. 2 kpl/hlö.

1 kortti/hlö

Lisätietoa näytelmästä:    
raumanteatteri.fi/ohjelmisto/ 
kylma-murha/  

Länsi-Suomen ennakkonäytös

Kylmä murha
To 30.1. klo 19 Rauman teatterissa

Lippuja 
myynnissä 

173 kpl

LS-KESTO-
TILAAJILLE

14€/kpl

 > Turku
LÄNSI-SUOMI

VTM, TM Ville Niittysen väi-

töskirjassa käydään ensimmäistä 

kertaa kattavasti läpi ne teologi-

set, filosofiset ja poliittiset syyt, 
joiden vuoksi J. L. Runeberg 

vastusti jyrkkää herätyskristilli-

syyttä eli pietismiä. 

Runeberg olisi halunnut raken-

taa Suomea ajan modernien aat-

teiden sekä valoisan ja elämän-

myönteisen kristillisyyden pohjal-

le. Herätysliikkeiden yhteiskun-

taan ja kulttuuriin negatiivisesti 

asennoitunut maailmankieltei-

nen uskonnollisuus oli sovitta-

mattomassa ristiriidassa Rune-

bergin tavoitteiden kanssa.

2011–2015
VILLE NIITTYNEN TOIMI RAUMAN SEURA-
KUNNAN JOHTAVANA KAPPALAISENA.

Hän kävi määrätietoista kamp-

pailua pietismiä vastaan, millä 

oli suuri vaikutus hänen oman 

ajattelunsa kehitykseen.

Kulttuuri, sivistys, 
taide ja tiede
Niittysen tutkimus kattaa 

1820–1840-luvut, jolloin Suo-

mesta rakennettiin kansakun-

taa kansakuntien joukkoon. Sa-

maan aikaan maahan syntyi his-

torian ensimmäinen merkittävä 

kansanliike, kristillinen herätys-

liike, jonka tavoitteet olivat lähes 

vastakkaiset kansakunnan raken-

tamiselle.

Runebergin mukaan ihmisen 

tehtävä oli rakentaa kauniista 

luomakunnasta entistä parem-

paa paikkaa elää.

– Kulttuuri, sivistys, taide ja 

tiede olivat Kaitselmuksen an-

tamia hyviä lahjoja, eikä maail-

maa tullut nähdä yksipuolisesti 

synnin ja turmeluksen näkökul-

masta, summaa Niittynen Rune-

bergin käsityksiä.

Liberaalisuudesta kohti 
konservatiivisuutta
Runeberg kiinnittyi ajattelus-

saan valistusfilosofiaan, kansal-
lisromantiikkaan ja hegelismiin. 

Niiden julistama järjen ja tiedon 

hyödyllisyys, yksilön uhrautumi-

nen yhteisön ja kansan puolesta, 

kansanrunouden arvo, optimis-

tinen käsitys kehityksestä sekä 

valtion roolille annettu keskei-

syys olivat kaikki yhteensopimat-

tomia pietismin maailmankiel-

teisyyden kanssa.

Poliittisesti Runebergin kehi-

tys kulki nuoruuden liberaalisuu-

desta kohti konservatiivisuutta. 

Pietistien kyseenalaistettua po-

liittisen ja kirkollisen johdon auk-

toriteetin niin valtakunnallisella 

kuin paikallisellakin tasolla Ru-

nebergin oli valittava puolensa. 

Hegeliläinen legalismi ja valtio-

keskeisyys vahvistuivat Runeber-

gin ajattelussa ja lehdistön sen-

suurikin tuli hänen silmissään 

hyväksyttävämmäksi.

Pietismin vastustus 
vaikutti tuotantoon
Niittynen on selvittänyt väitök-

sessään muun muassa verkosto-

tutkimuksen avulla Runebergin 

tutustumista pietismiin ja saanut 

Pietismiä vastaan taistelu vaikutti 
Runebergin ajattelun kehitykseen
Ville Niittynen tutki väitöskirjassaan, mihin kansallisrunoilijamme kiinnittyi omassa ajattelussaan.

Ville Niittysen väitöskirja tar-
kastettiin lauantaina Turun yli-
opistossa.


