7.12.2010 illalla klo 19 aikoihin soitin kirkkoherra Tuomas Hynyselle. En tavoittanut häntä, joten jätin
hänen puhelinvastaajansa seuraavansisältöisen viestin: Hei! Kuulin Eestistä jotain sinua koskevaa
asiaa. En usko huhuihin, enkä niitä levitä, joten haluaisin keskustella kanssasi. Olisitko ystävällinen ja
soittaisin minulle?
7.12.2010 klo 21.06 sain kirkkoherra Tuomas Hynyseltä seuraavansisältöisen tekstiviestin: Kysyit Upe
jotain huhuista. Tiedämme molemmat minkä verran huhuihin voi luottaa, saattaa olla totta, osa totta, tai
sitten ei. Jätetään huhut omaan arvoonsa. Yst. terveisin Tuomas Hynynen Lopen srk
Tämän jälkeen kävimme seuraavansisältöisen nettikeskustelun:
Lähettäjä: Upe Poutiainen [mailto:info@suomenidantyoup.fi]
Lähetetty: 8. joulukuuta 2010 13:56
Vastaanottaja: Hynynen Tuomas
Aihe: Tekstiviestisi 7.12.2010
Hyvä Tuomas!
Kiitos tekstiviestistäsi. Toivoin voivani keskustella kanssasi puhelimitse, mutta käyhän se näinkin.
Tiedän, että tämä yhteydenottoni ei ole kovin viisas siirto, mutta minut on vain rakennettu sellaiseksi,
että en kuuntele juoruja enkä niitä levitä. Periaatteenani on ollut, etten puhu kenestäkään selän takana
sitä, mitä en voi kasvotusten ihmiselle sanoa. Jos kohtaan vääryyttä, siihen myös puutun.
En siis kuulu siihen porukkaan, joka kahvikuppi kädessä ja pikkusormi pystyssä supsuttaa selän takana
toiselle ihmiselle kolmannesta poissaolevasta ihmisestä. Itse olen saanut kyllä olla tuollaisen
supsuttelun kohteena.
Periaatteenani on ollut Martti Lutherin tavoin, ”syytettäköön minua mistä muusta hyvänsä, mutta ei
jumalattomasta vaikenemisesta”.
Nyt asiaan. Varastollani on käynyt jo viidentoista vuoden ajan Jyrin seurakunnasta diakoniatyöntekijä
Talvi Aruaas ent. Rump. Hän ei ole mikä tahansa diakoniatyöntekijä. Hänet on valittu vuoden
diakoniatyöntekijäksi Eestissä! Tämä sitkeä nainen on ollut 8 lapsen yksinhuoltaja. Hän tekee työtään
Jumalalle, ei ihmisille. Hänen kaikki lapsensa puolisoineen tekevät Eestissä vapaaehtoista
diakoniatyötä.
Eilen saimme Lidliltä 48 kuormalavallista uusia lahjoitustavaroita, täyteen ahdetun täysperävaunullisen
rekan. Tavarat on lajiteltava ja pakattava uudelleen ennen itään kuljetusta.
Talvi tuli eilen päivällä Eestistä diakoniaharjoittelijan kanssa varastolle. He lajittelivat tavaroita miltei läpi
yön ja jatkavat työtä tänään päivällä, ennen kuin palaavat iltayöstä Eestiin. Talvi on vuosikausien ajan
auttanut meitä samalla tavoin. Hän vie mennessään avustustavaroita Eestin köyhille. Nytkin 3-lapsiselle
perheelle, joka menetti tulipalossa kotinsa ja kaiken irtaimen omaisuuden.
Sanot tekstiviestissäsi:” Tiedämme molemmat minkä verran huhuihin voidaan luottaa, voi olla totta, osa
totta, tai sitten ei”.
Toivon ettei seuraavassa kertomuksessa olisi edes osa totta. Toivon sitä Sinun vuoksesi. Tosin en ole
saanut Talvi Aruaasia kertaakaan valheesta kiinni.
Talvi kertoi, että hän oli 2009 Lopen seurakunnan kutsumana vieraanasi kolmen tai neljän vanhuksen
kanssa. Seurakunta oli luvannut maksaa kaikki kulut, matkalipun, ruuat ja polttoaineen.
Talvi oli syönyt laivalla vanhusten kanssa aamiaisen. Hän oli sanonut vanhuksille, ettei heidän tarvitse
maksaa aamiaista, koska Lopen seurakunta on luvannut maksaa ruuat.
Sinä olit kuitenkin kieltäytynyt maksamasta noita aamiaisia?!?
Talvi maksoi nuo aamiaiset omista vähistä rahoistaan, koska oli luvannut vanhuksille, ettei heidän
tarvitse aamiaistaan maksaa!
Jos tuo kertomus on totta, se ei Sinulle hyvää tiedä!
Kävit vierailulla Jyrin seurakunnassa. Tiedät, kuinka matkustit, kuinka yövyit ja kuinka paljon poltit
veronmaksajien rahoja.
Odotan vastaustasi, ennen kuin laitan asian eteenpäin.
Siunaavin terveisin
Upe Poutiainen
kerjäläinen
toiminnanjohtaja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hei,
Lopen seurakunnan lähettämässä kutsussa on sanottu: "Kutsuja maksaa laiva-auto paketin ja ruoat
täällä". Nämä kustannukset on maksettu marraskuussa 2009 Talville.
Omat virkamatkani teen virkaehtosopimuksen mukaisesti, ja ne on tilintarkastuksessa ja
tilinpäätöksessä hyväksytty.
Siunattua adventtiaikaa,
Tuomas Hynynen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hei,
kiitos viestistäsi.
Vastauksesi ei yllättänyt. Näinhän virkamies vastaa. Teit varmasti Eestinmatkankin virkaehtosopimuksen
mukaisesti käyttäen edullisinta kulkuneuvoa ja edullista majoitusta.
Seurakunnan kutsussa oli avainsana "täällä". Uskoit varmasti Talvin huonosti suomea taitavana
ymmärtävän tuon sanan. Teit päätöksen niinkuin virkamies sen tekee.
Entisenä virkamiehenä tiedän, että virkamies voi käyttää sydäntään tai hypätä pykälän taakse.
Mahdatko tietää, että meidät yksilönä ja yhteisönä punnitaan sen mukaan, kuinka me suhtaudumme
kaikkein vähäisimpiin sisariin ja veljiimme.
Lopen seurakunta olisi varmasti mennyt konkurssiin, jos olisit suostunut maksamaan tuon laiva-aamiaisen.
Ajattelit varmaan, että kun Talvi rypee rahassa, maksakoon vanhusten aterian, kun on sen tarjonnutkin.
Mieleesi ei varmaan pälkähtänyt, että nuo vanhukset olivat lähteneet liikkeelle aamuyöstä ja aamiainen oli
heille enemmän kuin tarpeen.
Kehottaisin sinua tutustumaan nettipäiväkirjaani. Valehtelisin, jos sanoisin, että minun mieleni ei tee
julkistaa tätä kirjeenvaihtoa nettipäiväkirjassani.
Mahdatko tietää, että jätämme jälkeemme sen hyvän ja pahan, mitä teemme.
Mietin, olisiko nuoruutesi ja mahdollisesti elämänkokemuksesi puute syy armahtaa sinua.
Siunaavin ja säälivin terveisin
Upe Poutiainen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upe,
Ihmettelen viestisi hyökkäävää ja uhkaavaa sävyä.
Talvin asioista jatkan keskustelua tarvittaessa Talvin itsensä kanssa.
Tuomas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hei Tuomas,
uskon, että vilpittömästi ihmettelet. Kuulut ilmeisesti siihen ihmisryhmään, joka ei tee virheitä tai ei
ainakaan tunnusta niitä.
On olemassa kolmenlaisia ihmisiä: 1. niitä, jotka oppivat toisten virheistä, 2. niitä, jotka oppivat omista
virheistään ja 3. niitä, jotka eivät opi omista eivätkä toisten virheistä.
Minä en uhkaile. Teen sen, mitä lupaan. Jos et tätä usko, tee tiedustelukierros esim. luterilaisten kirkkojen
piispojen parissa. Tulet vakuuttuneeksi, että en uhkaile.
Siunatuksi lopuksi tältä paikalta: "Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä
käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat
ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä
kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi."
-Upe!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lähettäjä: Upe Poutiainen [info@suomenidantyoup.fi]
Lähetetty: 28. joulukuuta 2010 10:23
Vastaanottaja: Hynynen Tuomas
Aihe: Viestini piispa Matti Revolle
Kun en kähmi kenenkään selän takana, ilmoitan tiedoksesi, että olen pitkän harkinnan jälkeen lähettänyt
valokopiot käymästämme nettikeskustelusta piispa Matti Revolle lähettämäni elämänkertakirjan, Miehen
parempi tie, mukana.
Siunaavin terveisin
Upe Poutiainen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Hynynen Tuomas
To: Upe Poutiainen
Sent: Tuesday, December 28, 2010 10:32 PM
Upe,
En pelkää sitä, että piispa Matti Repo tai kapituli arvioi viranhoitoani. Omatuntoni on puhdas.
Tuomas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuomas!
Natsienkin omatunto oli aikoinaan puhdas!
He olivat virkamiehiä, jotka vain noudattivat saamiaan käskyjä!
Olisit voinut armahtaa noita köyhiä eestiläisiä, erikoisesti Talvia. Sitä et tehnyt.
Monet papit, jotka ovat kuulleet menettelystäsi, sanovat, että he olisivat omasta lompakostaan maksaneet
nuo aamiaiskulut! Eikö olekin ihmeellistä Tuomas?

Lähettäjä: Upe Poutiainen [mailto:info@suomenidantyoup.fi]
Lähetetty: 29. joulukuuta 2010 0:31
Vastaanottaja: Hynynen Tuomas
Aihe: Viestisi
Tuomas,
olisin halunnut säästää sinua, ymmärtää nuoruuttasi ja täydellistä elämänkokemattomuuttasi.
Ylpeyttäsi en voi ymmärtää. Vastauksesi viesteihini ovat mielettömän groteskeja. Siispä olen päättänyt
julkaista kirjeenvaihtomme kotisivuillani. Antakoot lukijani tuomionsa meille. Ilmeisesti sinulla ei ole
mitään tätä julkaisemista vastaan, koskapa omatuntosi on puhdas.
-Upe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upe,
Ymmärrät varmasti hyvin, että minua sitoo tietty salassapitovelvollisuus sekä sydämen että pykälien
tasolla. Siksi en kerro Talvin asioista enempää kuin sen, minkä sinulle jo kerroin. Jos haluat
yksipuolisen näkemyksesi perusteella julkaista asian, en voi sille mitään.
Talvin asiat eivät myöskään kuulu kotisivujesi lukijoille, ellet ole saanut Talvin lupaa niitä julkaista.
Vastaan työstäni tuomiokapitulille, kirkkovaltuustolle (eli seurakuntalaisille) ja ennen kaikkea Jumalalle.
Tuomas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talvi Aruaasin kommentti kaikesta käymästämme keskustelusta:
- En ole koskaan tapellut tällaisten herrojen kanssa. Olen elämäni varrella huomannut, että Jumala on
hoidellut heidät.
Joken kommentti:
- Poutiainen, teet aivan turhaa työtä. Ne eivät ymmärrä, mitä ne tekevät. Saksassa oli toisen
maailmansodan aikana yli-ihmisiä, jotka saivat alemmilleen tehdä mitä hyvänsä. Nämä ovat hyviä ja
pyhiä ja saavat meille rupusakille tehdä mitä hyvänsä.

