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Happy hours voimassa 
20.1.2020 kello 16-24.

Plussa-pisteet ostoistasi.

Asko Rauma, Kairakatu 1. Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15, su 12-16

Huomenna 20.1. alkaen klo 16, asko.fi klo 24 asti.

*Alennukset normaalihinnoista,  
ei koske aiemmin tehtyjä  

kauppoja eikä Huippuetutuotteita.

vähintään

Kaikki 
sohvat

vähintään

Kaikki 
matot

vähintään

Kaikki 
moottorisängyt

tulokseksi, että pietismin vastus-

tus vaikutti Runebergiin ja hänen 

tuotantoonsa jo varhain 1820-lu-

vulla.

– Jos Runebergin aikana Suo-

messa ei olisi esiintynyt jyrkkää 

herätyskristillisyyttä siinä mitas-

sa, kuin sitä esiintyi, kansallisru-

noilijamme ajatusmaailmasta ja 

maailmankuvasta olisi muodostu-

nut toisenlainen, Niittynen toteaa.

Ville Niittysen väitöskirja Kan-
sakunnan rakentaminen ja maa-
ilmankielteisyyden poliittisuus. 
J. L. Runebergin pietismin vas-
tustus ja sen teologiset, filosofi-
set ja poliittiset syyt tarkastet-

tiin Turun yliopistossa eilen lau-

antaina 18.1.

Niittynen toimi Rauman seu-

rakunnan johtavana kappalaise-

na vuosina 2011–2015. Nykyisin 

hän toimii Kaarinan kirkkoher-

rana ja Turun tuomiorovastikun-

nan lääninrovastina.

Runeberg olisi halun-
nut rakentaa Suomea 
ajan modernien aat-
teiden sekä valoisan 
ja elämänmyönteisen 
kristillisyyden pohjalle.

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

Tilausbussilla väitöstilaisuuteen Turkuun
 > Rauma

KAIJA ULMANEN, LÄNSI-SUOMI

Sää oli kolea mutta tunnelma 

odottavan iloinen eilen Rau-

man linja-autoasemalla. Johta-

va kappalainen Jukka Purho-

nen yritti viimassa pitää kiinni 

vihkosta, johon oli merkitty mat-

kalaisten nimet.

Reilut parikymmentä innokas-

ta oli lähdössä seuraamaan Ville 

Niittysen väitöstilaisuutta Tur-

kuun. Oili Sandelin ja Raija 

Mäkinen saivat kuulla matkas-

ta Kymppiluokan tapaamisessa 

ja kiinnostuivat oitis.

Kumpikin muistaa Niittysen tä-

män Rauman-vuosilta ”kauhean 

pidettynä pappina”.

Sandelin ja Mäkinen osallistui-

vat väitöstilaisuuteen ensimmäis-

tä kertaa elämässään.

– Emme me osaa odottaa mi-

tään. Haluamme vain avartaa it-

seämme, he hymyilivät.

Lähtijöillä oli erilaisia muistoja 

väittelijästä. Sinikka Ringbo-

min muistot liittyvät lapsuuteen. 

Hänen ja Niittysen perheet olivat 

aikoinaan tekemisessä toistensa 

kanssa. Ringbomin Ville-poika 

oli nuorempi kuin Syvärauman-

kauden toisessa päässä perheen-

sä kanssa asunut Ville Niittynen.

– Muistan, kun kerrankin kan-

nettiin pitkin Syväraumankatua 

hänen sänkynsä meidän Villen 

käyttöön.

Kauan sitten sovittu
Idea matkasta Ville Niittysen väi-

töstilaisuuteen oli Jukka Purho-

sen. He olivat työkavereita ennen 

kuin Niittynen siirtyi kirkkoher-

raksi Kaarinaan vuonna 2015.

Väitöskirja oli työn alla jo Rau-

malla.

– Silloin oli puhetta, että kun 

se on valmis, tulemme väitösti-

laisuuteen tilausbussilla. Ja niin 

sitten sattui, että pystyin tämän 

järjestämään.

Useita väitöstilaisuuksia aiem-

min seurannut Purhonen koki täl-

lä matkalla jotain uutta. Hän jäi 

Turkuun vähän pitemmäksi ai-

kaa, kun muu ryhmä palasi väi-

töskahvien jälkeen Raumalle.

– En ole koskaan osallistunut 

väitöstilaisuuden jälkeiseen ka-

ronkkaan. Se tulee olemaan mie-

lenkiintoista.

”Emme me osaa odottaa 
mitään. Haluamme vain 
avartaa itseämme.”
OILI SANDELIN JA RAIJA MÄKINEN

Juha Sinisalo

Johtava kappalainen Jukka Purhonen (oik.) Rauman seurakunnasta luotsasi joukon raumalaisia väitöstilaisuuteen Turkuun. Bussiin nou-
sivat muiden muassa Martta Männistö (vas.), Raija Mäkinen, Oili Sandelin, Sinikka Ringbom ja Kerttu Landvik.


