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Iltapäivystäjä Pirkko Ylöstä kantaa usko
Kristukseen
Teksti: Martti Pyykönen, kuva: Ville Auvinen

S

uomen teologinen instituutti elää
mukana opiskelijoiden arjessa hyvin
monella tavalla. Aina eivät opiskelijan työajaksi riitä virka-aika, kahdeksan
ja kuudentoista väliin osuvat tunnit, vaan
esseitä, kandidaatintutkielmia ja graduja
kirjoitetaan ja kirjoja luetaan myös myöhempään. Jotta ovet opiskelijoille pysyvät
auki myös henkilökunnan työajan ulkopuolella, tarjoavat apunsa monet Suomen
teologisen instituutin uskolliset ystävät
toimien iltapäivystäjän tärkeässä tehtävässä. Joillakin heistä tehtävä kulkee jopa
perheessä eteenpäin, kuten monelle opiskelijalle hyvin tutuksi tulleella Pirkko Ylösellä.
Nummi-Pusulasta lähtöisin, vuonna
1965 Espooseen muuttanut Pirkko, on
tehnyt elämäntyönsä Diakonissalaitoksen lastenkodissa. Kotisisaropiston käynyt
Pirkko jäi ensin kesätöihin opiston omaan
lastenkotiin, mutta pian huomasi siellä ilmoituksen työpaikasta Diakonissalaitoksen lastenkodissa.
– Lapset olivat se minun juttuni. Tykkäsin kovasti työstäni, vaikka se oli hyvin
intensiivistä. Lapset asuivat kokoaikaisesti
lastenkodissa, ja niin asuimme me työntekijätkin, vaikka omissa huoneissamme.
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Lastenkodissa oli aluksi lapsia 3-vuotiaasta täysi-ikäisyyteen saakka, Pirkko Ylönen
kertoo.
Jonkin aikaa myöhemmin saman lastenkodin yhteyteen perustettiin vauvala,
jossa asui vain vauvaikäisiä lapsia, ja Pirkko siirtyikin töihin vauvojen pariin yhdeksäksi vuodeksi.
– Vauvalassa työ oli hyvin rankkaa,
mutta pidin siitä. Rankkaa oli, kun näki,
millaisista taustoista vauvat lastenkodin
vauvalaan tulivat, Pirkko kertaa.
Vauvalan työt jäivät Pirkko Ylösen
joutuessa ennenaikaiselle eläkkeelle liikenneonnettomuuden vuoksi. Pirkko ja
aviomies Ahti olivat lomamatkalla Vuokatissa pyöräilemässä. Kolmion takaa
tullut auto törmäsi Pirkkoon, kun autoilija ei huomannut Ahdin takana pyöräilevää vaimoa. Pirkko lensi pyörän selästä
asfalttiin ja loukkasi päänsä. Hänet kiidätettiin Oulun keskussairaalaan ja sieltä aikanaan Jorviin. Kesästä 2002 kului
sairaaloissa kaksi kuukautta. Pirkko on
saanut tähän päivään asti kuntoutusta
onnettomuuden aiheuttamaan traumaattiseen aivovammaan. Ulospäin vammaa
ei huomaan, ja Pirkko on itse oppinut
elämään sen kanssa.
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Pirkko Ylösen rinnalla
on kulkenut hänen miehensä Ahti. Pari avioitui vuonna 1983.
– Olen aina uskonut Jumalaan, mutta Ahdin kautta
sain tutustua Jeesukseen ja
rukoukseen, Pirkko kertoo.
Ahti Ylönen oli toiminut
Suomen teologisen instituutin iltapäivystäjänä yli
kymmenen vuoden ajan, ja
Pirkko sai tutustua instituutin toimintaan erilaisten talkootehtävien kautta, missä
aviopari oli yhdessäkin töissä. Ahdin jäätyä terveydentilansa vuoksi iltapäivystäjän tehtävästä sivuun sai
Pirkko kutsun jatkamaan
miehensä paikalla instituutin illoissa.
– Kirsi Sell soitti syksyllä 2013 ja pyysi minua iltapäivystäjäksi. Ajattelin ensin,
etten osaa, enhän ole Ahti, Pirkko muistelee.
Pirkko Ylönen saapuu tiistai-iltaisin
Suomen teologiseen instituuttiin vähän
ennen neljää. Työtehtäviin iltapäivystäjällä kuuluu Pirkon sanojen mukaan ”enimmäkseen ovien avaamista ja kysymyksiin
vastaamista.”
– Suurin osa tervehtii tulessaan ovesta,
ja se on mukavaa. Tykkään nuorista, olette
niin sööttejä, Pirkko nauraa.
Ovet Pirkko sulkee seitsemän aikaan
ja lähtee kotiinsa. Silloinkin instituutin
pimenevään iltaan saattaa jäädä joku vanhempi opiskelija, jolle on uskottu haltuun
oma avain.

Espoonlahden kotiseurakunnassaan
Pirkko toimii aktiivisesti mukana. Erityisen lähellä sydäntä hänellä on rukousrengastoiminta, jossa Pirkko sai olla aluksi
Ahdin kanssa yhdessä. Rukousrengas
muistaa aina nimeltä seurakunnan työntekijöitä ja kesän rippikoululaisia, mutta
se on olemassa myös erilaisia erityistilanteita varten.
– Rukousrenkaalta voi tulla rukouspyyntöjä tekstiviestinä milloin vain. Joskus aluksi koin raskaaksi sen, kun kännykkään tuli monta rukouspyyntöä kerralla,
mutta sen jälkeen kun olen itsekin tarvinnut rukoustukea ja sitä myös saanut, olen
ymmärtänyt kuinka tärkeää se on. Ja minä
saan olla siinä mukana, Pirkko iloitsee.
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