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Den mångsidiga Martti
Text: Ville Kettunen, bild: Ville Auvinen

Martti Pyykönen, 25, är teologiestuderande, hemma från Drumsö. Martti är
aktivt med i Sley:s och Sti:s verksamhet. Han har också vid sidan av studierna
verkat som Kertzi-kvällarnas dragare, sysslat med radioarbete och varit med i
kvällsmässornas ljudåtergivningsteam.

M

artti kommer från en troende
familj. Han blev som liten döpt
till att bli Guds barn, och han
har fått växa i denna tro. Martti fann vägen
till evangelieföreningen redan som barn
genom familjelägren. Under skriftskollägret blev Pyykönen ännu mera hemma
i Sley:s verksamhet och han har funnit sin
plats i mässan i Det Heliga Hjärtats kapell.
Sin hustru Sari träffade Martti i Helsingfors. Sari hade flyttat från Karstula till
Helsingfors för att studera kyrkomusik.
Sari blev bekant med Martti genom att
Saris rumskamrat Maria också var med
om att leda Sley:s ungdomskvällar. I Marias och Saris kök hölls många palavrer
om Kertzi-verksamheten. Så småningom
började Martti och Sari sällskapa och i augusti 2,5 år senare gift de sig.
Martti har en egen läsplats i STI. Där
skriver han sin pro gradu om teologin i
Hedbergs predikan. Marttis huvudämne
är dogmatik. Han drömmer om att få teologie magisterexamen och få verka som
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pastor. Det är svåra tider när det gäller
arbetsutsikterna och Pyykönen förhåller sig till framtiden med ett öppet sinne.
Drömmar är drömmar.
Efter att ha kommit in i teologiska fakulteten blev Martti ansvarig för Kertzikvällarna redan under sitt första år. Han
har också ibland medverkat med bibelundervisning vid bibelkurser på Karkku
Evangeliska Institut. I Det Heliga Hjärtats
kapell kan man se Martti förutom som
deltagare i mässan som nattvardsassistent
eller ansvarig för ljudåtergivningen. Dessutom skriver Martti i kristliga tidskrifter
som freelancer.
Martti har varit sommarteolog i Kemijärvi under två somrar. Under den första
sommaren var hans hustru, hans dåvarande fästmö, i samma församling som sommarungdomsteolog. Martti har trivts i
Kemijärvi och säger att ”där finns allt som
en människa behöver”.
– ”Sommararbetet har stärkt min kallelse till kyrkligt arbete. Arbetet har när6

mast gått ut på skriftskolarbete och ungdomsarbete,
och det har gett perspektiv
på och motivation för studierna.
Förutom det kyrkliga arbetet utför Martti en del olika specialtekniska arbeten
– med ljus och ljud. – ”Förkärlek till det ljudtekniska
arbetet föddes under högstadie- och gymnasieåren
i skolans tekniska grupp.
Första gången jag ansvarade
för mixandet var jag under
gymnasiets första år, sen
ansvarade jag för alla fester
ända till abitiden. Jag fick
ansvar och frihet. Nu åker
jag alltid då och då runt
med kristliga musikgrupper, band mera och ibland
mindre. Det är mycket intressant.” Martti har också
ansvaret för mixandet vid
STI:s fester.
Martti har varit till stor
nytta inom STI genom sitt
datatekniska kunnande.
Tack vare Marttis kunnande kunde STI
börja sända sina föreläsningar som video.
Han har också varit i Radio Dei som programkoordinator och ljudtekniker. Radion har varit ett en viktig arbetsform för
honom. Från och med år 2009 har han utvecklat Nuottas radioarbete och varit med
om att producera NuottaFM -magasinet.
STI betyder mycket för Martti. Han har
där fått stöd för sina studier och sitt andliga liv. – ”STI har blivit ett slags arbets-

plats, dit man gärna kommer och där alla
böcker finns. Det är trevligare att gå hem
och lämna alla arbetsuppgifter på STI.
Förutom en graduplats erbjuder STI en
fantastisk daglig andakt, där samtalet som
börjat ibland drar ut till sena kvällen, på
studiernas bekostnad nog.”
Vad studierna beträffar och det kommande arbetet, säger Martti med förtröstan: ”Vi får se vart vår himmelske Fader
leder oss”.
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