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Henkilökohtaisesti

Johdatus hengelliseen työhön

Tampereelta kotoisin oleva diplomi-insinööri Mikko 
Satama päätyi Helsinkiin opiskelemaan teologiaa, koska 
diplomi-insinöörin ura ei tuntunut oikealta vaihtoehdol-
ta. Pitkän kyselemisen ja rukoilemisen päätteeksi hän sai 
varmuuden siitä, että hän lähtisi opiskelemaan itselleen 
hengellistä ammattia.  

”Olin aktiivina Hervannan seurakunnassa, ja huoma-
sin, että tykkään hengellisestä vastuunkantamisesta. Kun 
diplomi-insinööriopinnot ja työt rasittivat, mietin, että 
haluaisin tehdä jotain enemmän. Rukoilin ja paastosin ja 
kyselin Jumalan tahtoa elämääni, ja lopulta sain rauhan 
siitä, että hengellinen työ olisi minun juttuni.” 

”Kun kamppailin kutsumukseni kanssa, koin, että Ju-
mala oli lähellä. Hän antoi sisäisen rauhan ja vakuutuksen 
siitä, mikä oli oikein.” 

Valmistuttuaan Tampereen teknillisestä yliopistosta 
keväällä 2006 Mikko pyrki saman tien Helsinkiin teo-
logiseen tiedekuntaan, jossa hän aloitti opinnot syksyllä 
2006.  

Tampereelta Helsinkiin 
”Vaikka Helsinki tuntuikin aluksi vieraalta ja ihmiset 
täällä kiireisiltä ja totisilta, on teologinen tiedekunta tun-
tunut kuitenkin oikealta paikalta. Välillä on ollut rankkaa, 
ja tiedekunnan liberaaliteologiakin on vaivannut, mutta 
silti olen kokenut tämän johdatukseksi”, Mikko pohtii.  

”Onneksi on STI, joka tuo hyvää vastapainoa yliopiston 
opinnoille. Siellä saa tukea muilta samanhenkisiltä opis-
kelijoilta ja työntekijöiltä”, Mikko kiittelee. 

Mikko on suorittanut teologian maisterin tutkintoa 
vauhdikkaasti. Tällä hetkellä tähtäimessä on ekumeniikan 
graduseminaari ja vuoden päästä valmis tutkinto. 
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”Päämääränäni minulla on ollut papin työ, 

vaikka konservatiivisten teologien tulevaisuus 
näyttääkin synkältä. Kirkon nykytilanne huoles-
tuttaa, enkä tiedä, onko siellä minulle palvelus-
paikkaa. Toivoisin kuitenkin saavani tulevaisuu-
dessa työn, jossa saisin käyttää omia lahjojani. 
Erityisesti Raamatun opettaminen on minulle 
tärkeää.” 
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Jumalasta koko elämän 
perusta 
”Olen saanut kristillisen kotikas-
vatuksen, mutta yläasteiässä ajau-
duin kauemmaksi Jumalasta ja 
elin elämää, joka ei ollut Jumalan 
tahdon mukaista. Koin hengelli-
sen herätyksen noin 16–17-vuoti-
aana alettuani lukea säännöllisesti 
Raamattua. Tulin voimakkaaseen 
synnintuntoon, tein parannuksen 
ja luovutin elämässäni kaiken Ju-
malalle”, Mikko kertoo.

Nuorena uskovaisena Mikko 
kuitenkin koki, ettei samanikäisiä 
kristittyjä juurikaan ollut. Vasta lu-
kion jälkeen, aloittaessaan opinnot 
Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa hän löysi tiensä kristillisiin 
järjestöihin. 

”Opiskeluaikana löysin usko-
via ystäviä Tampereen kristittyjen 
teekkarien yhdistyksestä ja Kansan 
raamattuseuran opiskelijatoimin-
nasta. Sitä kautta sain huomata, 
kuinka korvaamaton asia on usko-
vien yhteys.” 

”Usko Jeesukseen on minul-
le kaikki kaikessa. Se merkitsee 
elämän perusedellytystä, turvalli-
suutta ja mielekkyyttä, huolenpitoa 
ja johdatusta”, Mikko kertoo. 

”Nyt toiveenani on saada pal-
vella Jumalaa ja elää tasapainoista 
elämää. Toivoisin, että omalla elä-
mälläni olisi merkitys muillekin 
ihmisille.”

Mariliina Metsävirta


