STI

HENKILÖKOHTAISE

Alttarin ja urkuparven avioliitto
Teksti: Martti Pyykönen, kuvat: Martti Pyykönen ja Timo Eskola
Mika Malinen on tehnyt lupauksen vaimolleen. Lupauksen valmistua teologian maisteriksi
ennen joulua. Vuonna
2009 alkaneet opinnot
ovat Mikan osalta saapumassa päätepisteeseensä.
Kansan Raamattuseuran
opiskelijatoiminnan aktiivi Mika Malinen on
kotiutunut myös Suomen
teologisen
instituutin
kahvihuoneeseen ja pitääkin instituutin parhaana antina hyviä teologisia
keskusteluita.
- Jään kaipaamaan
opiskeluajasta kiireetöntä
ilmapiiriä. Olen aina saanut pohtia ja keskustella
teologiasta kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. Olen
varma, että sellainen pohdiskelu jää vähemmälle
papin viran kiireissä, Mika tuumii.
Jokainen opiskelija on
erilainen, toinen pitää
enemmän kirjatenteistä
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ta valmistuneen kirkkomuusikko Minna Malisen kanssa. Häät
olivat vuoden alussa. Pariskunta
toivoo aikanaan työllistyvänsä samalle seudulle.
- Minä en vielä stressaa työllistymisestä. Valmistun ensin ja
mietin sitten. Toivoisin pääseväni töihin jonnekin Järvi-Suomen
alueelle. Haluaisin työssäni opettaa paljon Raamattua ihmisille.
Jossain vaiheessa opiskelujani
minulla oli joitakin hienompiakin syitä, mutta olen nyttemmin
palannut tuohon visiooni, Mika
toteaa.
Mika ja kihlattu Minna viettivät viime
kesän kesätöissä Lappeenrannan seurakunnassa. Yhteinen työkenttä tuo ammatilliset kysymykset helposti myös kotiin,
mutta se ei pariskuntaa ole haitannut.
- Meidän ystävämme ovat pääasiassa
joko teologeja tai kirkkomuuskoita. Kun
ystäviä tulee kylään, puheenaiheet kahvipöydässä eivät ole yllätys, Mika nauraa.
Voisiko STI olla mukana myös jo valmistuneen opiskelijan elämässä?
- Miksei? Jään kaipaamaan erityisesti
niitä keskusteluita ja vääntämistä teologisista kysymyksistä. Sellaista on vaikeampi
etänä tarjota, joten jonkinlaiset muutaman päivän mittaiset tapahtumat voisivat
olla erinomainen tapa koota jo työelämään siirtyneitä takaisin yhteen, Mika
visioi.
STI:ssä Mika on mukana opiskelijaneuvostossa. Heprean taitoa ylläpitääkseen ja
kehittääkseen hän on pitänyt STI:ssä myös
heprean opiskeluryhmää muutaman lukukauden aikana.

ja toinen luentokursseista. Mika Malinen
on ollut luentoihmisiä.
- Säästin suurimmat kirjatentit gradun
jälkeiseen aikaan. Kaipaan elämässäni
usein käytännön tekemistä. Kirjojen pänttääminen ei ole ominta minulle.
Opintojen loppusuoralla odottava gradu on monelle opiskelijalle raskas ja epämieluisa tehtävä, mutta Mika Malinen ei
lannistunut tutkielman edessä.
- Gradun kirjoittaminen oli minusta
hauskaa. Otin kirjan sieltä, kirjan täältä ja
kirjasin paperiin olennaiset asiat. Osmo
Tiililän ja Aarne Siiralan uskonkäsityksiä käsittelevää graduani tein puolitoista
vuotta, josta aktiivisesti viimeisen 3 kuukautta noin 8 tuntia päivässä, Mika kertaa.
Vaikka gradu oli Mika Maliselle mieluista tehtävää, ei hän silti haaveile tutkijan urasta.
- Ei minusta ole tutkijaksi, tarvitsen
paljon enemmän ihmisiä ja kohtaamista
jaksaakseni työssäni, toteaa Mika.
Jämsän seudulta kotoisin oleva Mika
Malinen on naimisissa Sibelius akatemias9
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