
Psalmipiiri Jukka Palolan johdolla keväällä 
Ke 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5. klo 18 – 20.
Raamattupiiri Johanneksen evankeliumista 
Ke 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4. Ahtikirkko, 22.4., 13.5. ja
27.5. klo 18.
Taizé –messu kuukauden viimeinen tiistai klo 18
Ti 24.2., 31.3., 28.4. ja 26.5. Tule rauhoittumaan Taizé
–laulujen, hiljaisuuden ja rukouksen pariin. Yhteinen eh-
toollinen. Iltatee. Mukana Mari Järvinen ja Sofia Tolonen.
Lähetysillat sunnuntaisin klo 18
Su 15.2. ”Mitä Raamattu sanoo lähetyksestä?” Vieraana
pastori Seija Uimonen Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
ry:stä. 
Su 1.3. ”Suomalainen apu menee perille Kambodzhassa”.
Vieraana Tasaus-lähettiläs Esko Makkonen Tuusulan seu-
rakunnasta.
Paastonajan aloittava tuhkakeskiviikon messu 
ke 25.2. klo 18. Hiljaisuutta, rukousta, musiikkia, haluk-
kaille piirretään otsaan tuhkaristi katumuksen merkkinä.
Seppo Lappalainen, Mari Järvinen, Ari Häyrinen.
Lasten safari ”Ilo sulle ja mulle” 1. – 6.3. 
Su 1.3. messun jälkeen kirkkokahvit ja Lasten safari ”Ilo
sulle ja mulle” -näyttelyn avajaiset. Näyttely on auki 1.3. klo
13 asti ja myös klo 17 – 18. Viikolla näyttely on auki ma –
pe klo 9 – 15 ryhmäkohtaisesti ilmoittautuneille sekä satun-
naiskävijöille. Lisätiedot Seppo Lappalainen, p.2340 3219.
Terve, Maria!
Su 22.3. klo 18 Maria- aiheista musiikkia keskiajalta 
nykypäivään. Minna Holm, sopraano, Ari Häyrinen, urut
ja piano. Säveltäjinä mm. J.S.Bach ja F. Schubert. Vapaa
pääsy ja ohjelma.

LASSILAN SRK-KODILLA
Esikoisvauvakerho alkaa maanantaina 16.3.2009 klo
13.30 – 15. Ryhmä on tarkoitettu äideille ja heidän alle 8kk-
ikäisille esikoisvauvoilleen. Ilmoittautuminen Sofia Tolo-
selle, p. 2340 3224.

Vuonna 2009 keräämme kotimaassa varoja
maahanmuuttajien työllistymisen tukemisek-
si. Kansainvälisen avustustoiminnan kohde
on Bangladesh, missä vahvistetaan toimeen-
tulon ja työllistymisen tukitoimia. 

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on heikompi
kuin valtaväestön ja heidän työttömyysasteensa on edelleen
noin kolminkertainen kantaväestöön nähden. Maahanmuut-
tajien työllistymistä vaikeuttavat monet tekijät. Vaikka
maahanmuuttajilla olisi ammattikoulutus ja paljon työko-
kemusta, siitä huolimatta työllistyminen Suomessa on vai-
keaa. Työllistymisvaikeuksia lisäävät korkeat kielivaati-
mukset, ennakkoluulot ja syrjivät asenteet rekrytointiti-
lanteissa. Kuka tahansa maahanmuuttaja saattaa joutua vai-
keasti työllistyvän asemaan tilanteissa, joissa työmarkkinat
eivät tarjoa heille työtilaisuuksia.

Yhteisvastuu edistää vaikeasti työllistyvien maahan-
muuttajien oikeaa työllistymistä eli pääsyä avoimille työ-
markkinoille mahdollisimman pitkäaikaisiin työsuhteisiin
ja sitä kautta tukea heidän kotoutumistaan, valtaistumistaan
ja osallistumistaan. Yhteisvastuu pyrkii lisäämään suoma-
laisen työelämän monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta
sekä hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalista eheyttä.

Pienlainoja ja yrittäjyyttä 
Bangladeshissa ihmiset elävät monenlaisten ulkopäin tu-

levien asioiden armoilla. Heidän hyvinvointiinsa ja eloon-
jäämiseensä vaikuttavat maan poliittinen tilanne, maail-
mantalous ja ympäristön ja ilmaston aiheuttavat muutokset,
kuten tulvat ja hirmumyrskyt. Nämä asiat tuottavat enna-
koimattomia muutoksia jokapäiväiseen elämään. Tämän to-
dellisuuden keskellä toimeentulon turvaaminen yhteisöis-
sä on äärimmäisen haastavaa. 

Yhteisvastuu kerää varoja niille bangladeshilaisille, jot-
ka tarvitsevat tukea työn ja toimeentulon säilymiseksi.
Avun toimittaa perille kehitysyhteistyöjärjestö Rangpur Di-
najpur Rural Service eli RDRS, joka on Kirkon Ulkomaan-
avun pitkäaikainen kumppani. RDRS on perustettu 1972 ja
on auttanut Luoteis-Bangladeshin maaseudun köyhiä jo lä-
hes 40 vuotta, esimerkiksi tukemalla maattomien edunval-
vontayhdistysten kehittymistä ja antamalla järjestäytymis-
koulutusta.

Yhteisvastuuvaroin Bangladeshissa tuetaan pienyrittä-
jyyttä, maanviljelyä ja naisten ansiotyömahdollisuuksia. 

VOIT OSALLISTUA ERI TAVOIN 
KERÄYKSEEN!

• listakerääjänä:
Keräyslistan voit kuittausta vastaan noutaa kirkkoher-

ranvirastosta (anneli.kolbe@evl.fi, p.2340 3200) tai diako-
niapastorilta (mari.h.jarvinen@evl.fi, p. 2340 3213) tai dia-
koniatyöntekijöiltä (sofia.tolonen@evl.fi, p. 2340 3224 ja
maarit.nuorkivi@evl.fi, p. 2340 3223)

• lipaskerääjänä:
Lipaskeräystempaus Pohjois-Haagan yläostarilla, Tha-

lian aukiolla, Pohjois-Haagan asemalla sekä Lassilan Ale-
pan edessä la 7.3. klo 10 – 14. Voit noutaa keräyslippaan
kirkolta edellisellä viikolla ke 4.3. klo 16 – 19 tai keräys-
päivän aamuna klo 9 – 10. Anna ajastasi 1 tunti hyvälle
asialle!

• tulemalla konserttiin, messuun, Yhteisvastuulounaal-
le ja myyjäisiin sekä ostamalla Yhteisvastuu-tuotteita: 

Yhteisvastuukonsertti Hakavuoren kirkossa su 8.3. klo
16. Markku Perttilä ja Maria Laakso esiintyvät. Ohjelmia
à 10 € voi ostaa ovelta ennen konserttia. Myynnissä Yhteis-
vastuu-tuotteita.

Palmusunnuntain perhemessu ja Yhteisvastuutapah-
tuma Hakavuoren kirkolla su 5.4. klo 10 – 15. Messus-
sa mukana Nukketeatteri Valkovilla. Yhteisvastuulounas
messun jälkeen, liput 10 € (aikuiset), 5 € (lapset), alle 3-v.
ilmaiseksi. Myyjäispöydissä leivonnaisia ja käsitöitä,
myynnissä Yhteisvastuu-tuotteita. Mahdollisuus laulaa
virsi-karaokea. Mukana Marja Mäkilä, Mari Järvinen ja Ari
Häyrinen sekä diakonia- ja lapsityöntyöntekijät.

• lahjoittamalla rahaa suoraan Yhteisvastuun valtakun-
nallisille keräystileille:

Nordea 208918-6775
OP-Pohjola 500001-20236228
Sampo 800016-51651

Merkitse lahjoitukseesi Hakavuoren seurakunnan viitenu-
mero 308061, niin lahjasi näkyy seurakunnan keräystuo-
tossa.
Voit lahjoittaa myös verkossa
www.haastaennakkoluulosi.fi 

Lisätietoja: 
www.yhteisvastuu.fi 
www.helsinginseurakunnat.fi/
hakavuori
mari.h.jarvinen@evl.fi

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 1/2009
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Jukka Palola
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Yhteisvastuukeräys ”Työ ja osallisuus”
alkanut 1.2.

KEVÄÄN TAPAHTUMIA
KIRKOLLA

Amerikkalainen maahanmuuttaja kertoo: ”Suomen työmarkkinat
ovat ulkomaalaisille lohduttomat. Edes minun kaltaisiani miellyt-
täviä, päteviä amerikkalaisia ei ole helposti palkattu, ellei kysees-
sä ole työ, johon ei saada ketään muuta. Voin rehellisesti sanoa,
että ei ollut mukavaa elää 30 vuoden ajan taloudellisen katastro-
fin partaalla. Emme nähneet nälkää, meillä oli aina katto pääm-
me päällä, mutta emme koskaan tienneet, miten eläisimme seu-
raavan vuoden.” (Kun elämä muuttuu. Maahanmuuttajan arkea
Suomessa. Kirkkopalvelut ry, 2005)

Maahanmuuttajan todellisuus voi olla Suomessa karu. Myös hy-
vin koulutetun voi olla erittäin vaikea saada töitä, kotoutua ja
päästä näin sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Kuitenkin tilastot puhuvat puolestaan. Iltasanomien mukaan (IS
15.11.2008) kaikille Suomen työttömille maksettiin erilaisia
etuuksia (peruspäivärahoja, työmarkkinatukea, ansiopäivärahoja) 
v. 2006 n. 2299 miljoonaa euroa. Ulkomaalaisille maksettu osuus
oli vain noin 5% kaikista työttömyyskustannuksista, 123 miljoo-
naa euroa. Iltasanomissa pohdittiin, ettei ulkomaalaisten työttö-
myystukirahoilla saisi edes kokonaista musiikkitaloa Helsingin
Töölönlahdelle, vaan 140 miljoonan euron arvoisesta talosta jäi-
sivät ainakin ikkunat ja osa ilmastointiputkia hankkimatta. 

Toinen häkellyttävä laskelma löytyi Helsingin Sanomista (HS
2.10.2008). Sen mukaan yhteiskunta nettoaisi Helsingissä noin 58
miljoonaa euroa vuodessa, jos maahanmuuttajien työllisyys saa-
taisiin samalle tasolle kuin kantaväestöllä. Rahaa tulisi lisää ve-
rotuloina ja samalla säästettäisiin erilaisissa sosiaaliavustuksissa. 

Raamattu muistuttaa meitä tämän todellisuuden keskellä: ”Koh-
delkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat hei-
molaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itse-
kin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Juma-
lanne.” (3. Moos. 19:34)

Yhteisvastuukeräys tarjoaa mahdollisuuden toimia paremman ja
oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Osallistu. Autat.

Mari Järvinen

Milloin maahanmuuttaja
lakkaa olemasta 

maahanmuuttaja?

Jenny Ania Niemi 94 v.
Hilja Ilomäki 96 v.
Hilkka Ilona Seppäläinen 94 v.
Pauli Olavi Karhu 84 v.
Aino Emilia Pakarinen 90 v.
Katri Räsänen 74 v.
Olavi Kalliomäki 80 v.
Mailis Anita Niskanen 80 v.
Eero Tapio Kykkänen 80 v.
Helge Verner Vähä-Soini  95 v.
Karl Valter Holmlund 90 v.
Ritva Marketta Hankala 55 v.
Aune Hämäläinen 82 v.
Anja Sylvi Elisabet Malmila 88 v.

KuolleetAvioliittoon
kuulutetut

Kastetut

Rami Juhani Heikkilä ja
Jaana Maarit Kainulainen

Silja Rakel Marketta Saloranta
Vili-Casper Antero Saariniemi
Leo Sakari Hallikainen
Ilona Helmi Aurora Hämäläinen
Nathalie Zahra Acacia Kontio
Valto Aukusti Laitinen
Pihla Alise  Tergujeff
Lauri Christopher Csere
Jammi Christian Kari
Anni Iiris Olivia Tuomola
Saara Sofia Elisabet Yli-Sirniö
Akseli Antinpoika Eestilä
Paavo Ahti Eemeli Koskinen
Anton Aukusti Kaipainen
Luna Ilona Kristiina Teljä
Noel  Matias af Hällström

Jumala, avioliiton asettaja, siunaa näitä liitto-
ja, anna aviopuolisoille yksimielisyyttä ja rak-
kautta ja tee heidän kodistaan kristitty koti.

Herra, me muistamme Sinun edessäsi
poisnukkuneita rakkaitamme, lohduta su-
revia ylösnousemuksen ja iankaikkisen
elämän toivolla.

Rakas Vapahtaja, varjele nämä
kastetut aina kasteen armossa ja
anna heidän kasvaa Sinun tuntemi-
sessasi. Siunaa heidän vanhempi-
aan, kotiväkeään ja kummejaan.
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