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Seminaari seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta Aholansaaressa 
 

Luterilaisen kirkon piirissä käydään nyt vaikeaa vääntöä. Kysymys samaa sukupuolta olevien kirkol-
lisesta vihkimisestä on aiheuttanut riitaa, suuttumusta, pelkoa — toisten haavoittamista sanoilla — 
toisten sijoittamista joko konservatiivi- tai liberaalikupliin.  
  
Tämä kaikki on aiheuttanut myös surua siitä, että pitää riidellä ja haavoittaa. 
  
Kuumiakin tunteita herättänyttä aihetta halutaan käsitellä rauhallisesti ja kaikkia ihmisiä kunnioit-
tavasti Nilsiän Aholansaaressa, jossa järjestetään 2.–4.3.2018 seminaariviikonloppu Sukupuolisuus 
ja seksuaalisuus Raamatun maailmasta tähän päivään. Se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Tarkoituksena on tarjota teologista tutkimusta ja keskustelua mielipiteiden muodostamisen tueksi. 
  
Seminaarin järjestää Aholansaarisäätiö yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen kanssa. Seminaariohjel-
maa on mahdollista seurata myös kotona suorana lähetyksenä Facebook-tapahtuman kautta. 
 
Seminaarin 3.3.2018 alustajat: 
  

• Professori Martti Nissinen, Helsinki. Miksi sukupuolten kirjo pelottaa — Raamatusta tähän päi-
vään. Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissisen erikois-
alana on muinaisen Lähi-idän profetian tutkimus. Hän on tarkastellut myös sukupuolisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Kesäisin Hiltulanlahden mökillään Kuopiossa viihtyvä Nissinen ei ole aikoi-
hin julkisesti esiintynyt kotimaakunnassaan.  

• Professori emeritus Paavo Kettunen, Joensuu: Seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvän 
häpeän kokemukset uskonnollissa yhteisöissä. Itä-Suomen yliopiston professori emeritus Paavo 
Kettunen on kansainvälisesti tunnettu häpeän tutkija. Hänen teoksensa Kätketty ja vaiettu — 
suomalainen hengellinen häpeä ja Häpeästä hyväksyntään ovat herättäneet huomiota ja saa-
neet kiitosta. 

• Oppilaitospastori Matleena Ikola, Hämeenlinna: Tarinoita toiseuden kokemuksesta — miksi 
suvaitseminen voi satuttaa? TM Matleena Ikola on opinnoissaan keskittynyt feministiseen teo-
logiaan. 

• Rehtori Jukka Hautala, Ylivieska: Avioliittoteologia uudelleenarvioinnissa — patriarkaalisesta 
kontekstista tasa-arvokontekstiin. TL Jukka Hautalan toimii rehtorina Raudaskylän kristillisellä 
opistolla. Hänen teoksensa Ilmoitusasiaa — Miten Raamattuun pitäisi suhtautua on lisännyt 
monien ymmärrystä ja tietoa Raamatun tulkinnasta liittyen myös seminaarin teemaan. 

• Kommenttipuheenvuorot notaari, rovasti Marja-Sisko Aalto ja ELL, teol. yo Laura Siponmaa. 

• Seminaarin ihmettelijänä toimii ”Minna Maallikko”, Aholansaarisäätiön edustaja Minna Kettu-
nen. 

 
Tiedustelut:  Minna Kettunen, Aholansaarisäätiön ja Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen jäsen,  

puh. 050 330 3389, minna.kettunen@vaarninpappila.fi  
Lisätietoja järjestäjistä: www.aholansaari.fi ja www.h-y.fi 
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