Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät
Kevät on tänä vuonna edennyt nopeasti luonnossa. Toivottavasti se enteilee kevättä myös kirkon
elämään. Joka tapauksessa olette tervetulleita mukaan Yhteys-liikkeen kevään ja kesän toimintaan.
Tästä kirjeestä löytyy myös muuta hyödyllistä tietoa.
Kevätkokous ja keskustelu lähetystyöstä
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n kevätkokous pidetään tiistaina 29.4.2014 klo 17 Kallion
seurakuntakodin isossa salissa, Siltasaarenkatu 28, Helsingissä. Kokouksessa käsitellään mm. viime
vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Toivottavasti mahdollisimman monet tukiyhdistyksen
jäsenet käyttävät tilaisuutta kantaa vastuuta toiminnastamme. Kaikki Yhteys-liikkeen tukijat ovat
tervetulleita seuraamaan kokousta.
Kevätkokouksen jälkeen klo 18 samassa paikassa järjestetään keskustelutilaisuus kysymyksestä:
Miten voidaan vaikeissa oloissa lähetyskentillä edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen
ihmisoikeuksia?
Alustajina ovat Suomen Lähetysseuran pitkäaikaiset Etiopian lähetit Anna-Kaarina ja Matti Palmu,
jotka ovat pitäneet perhetyön kursseja yhdessätoista maassa, SLS:n uusi kehitysyhteistyöpäällikkö
Katri Leino-Nzau, joka on ihmisoikeuksien ja vaikuttamistyön asiantuntija, sekä Setan kansainvälisen
työryhmän puheenjohtaja Krister Karttunen, joka on myös Ulkoasiainministeriön kansainvälisten
ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsen.
Tapahtumia sateenkaaripareille
Yhteys-liike on mukana yhteistyökumppanina Kataja-Parisuhdekeskuksen käynnistämässä
kolmivuotisessa Sateenkaariparit –hankkeessa, jolla kehitetään parisuhdetoimintaa ja -materiaalia
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen parisuhteen vahvistamiseksi. Projektissa on koulutettu jo
ensimmäiset vertaisohjaajat. Edistyksen merkkinä voi mainita, että myös kirkkohallitus on mukana
yhteistyökumppanina
Hankkeen avasi Sateenkaariperheet ry:n järjestämä seminaari parisuhteiden tukemisesta ja
eroauttamisesta sateenkaariperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille Balder-Salissa
Helsingissä 20.3. Seminaari keräsi noin 100 osanottajaa.
Tulevia tapahtumia ovat Kotolan parisuhdelauantai 12.4. klo 10-18 (Yrjönkatu 29 A 1, 4. krs,
Helsinki), Rikasta minua –parisuhdeviikonloppu 9.-11.5. Räfsön saarella Kirkkonummella, Tahdolla ja
taidolla –ryhmä 27.8.-24.9 klo 17-19.30 Katajan Parisuhdekeskuksessa (Lapinlahdenkatu 3 A 3 krs,
Helsinki) ja Rikasta minua –parisuhdeviikonloppu 26-.28.9, Hotelli Waltikassa Valkeakoskella.
Lisätietoja: www.sateenkaariparit.fi tai www.parisuhdekeskus.fi
Seminaari tasa-arvoisesta avioliitosta
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Armon Vihreät ja Etelä-Suomen Vasemmistonuoret järjestävät
seminaarin teemasta Tasa-arvoinen avioliitto moniarvoisessa yhteiskunnassa Suomen

Sosiaalifoorumissa lauantaina 26.4. klo 16.00 Helsingin ruotsinkielisessä työväenopistossa,
Dagmarinkatu 3, luokka 11. Seminaarin aiheina ovat uskonnonvapaus ja kansalaisoikeudet, avioliiton
tulkinta eri uskonnoissa sekä seksuaalisen monimuotoisuuden huomioiminen kouluissa ja
seurakunnissa. Tavoitteena on luoda dialogia ja ymmärrystä uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja
uskontoihin kriittisesti suhtautuvien kuten myös samaa sukupuolta olevien avioliitosta eri mieltä
olevien välillä.
Homofobian vastainen päivä
Kansainvälinen homofobian vastainen päivä (International Day Against Homophobia) on lauantaina
17. toukokuuta. Teemapäivä nimettiin ensi kerran vuonna 2005, ja siitä on muodostunut
vuosittainen tapaus. Seurakunnissa päivää voisi huomioida esim. järjestämällä rukoushetki
syrjimättömyyden puolesta tai lisäämällä asiaa seuraavan sunnuntain kirkkorukoukseen. Päivän
johdosta voisi myös julkaista kirjoituksia paikallislehtiin. Lisätietoja löytyy kotisivulta
www.homofobia.fi

European Forum vieraanamme
Kuten varmaan jo tiedätte, eurooppalainen verkostomme Europen Forum of LGBT Christian Groups
järjestää toukokuun lopussa lähivesillämme laivakonferenssin ja rantautuu Helsinkiin lauantaina
24.5. klo 9-17 Alppilan kirkolle. Heitä on noin 100 henkeä parista kymmenestä Euroopan maasta.
Aamupäivällä meillä on yhteistä ohjelmaa jumppasalissa ja lounastamme vieraidemme kanssa
puolenpäivän tienoilla. Ohjelman päätteeksi vietämme sateenkaarimessun, jossa piispa Irja Askola
saarnaa.
Tervetuloa mukaan! Ennen kaikkea kaipaamme talkoolaisia eri tehtäviin. Voit ilmoittautua
talkoolaiseksi ruokapalkalla Arcuksen kotisivuilla www.arcusfinland.net/ Samasta linkistä löydät
myös ilmoittautumistiedot, jos haluat osallistua koko päivän ohjelmaan. Veloitamme silloin päivästä
ruokailujen hinnan 20 €.
Helsinki Pride –viikon seminaari
Helsingin seudun Seta ry (HeSeta) on valinnut vuoden 2014 Helsinki Pride -tapahtuman teemaksi
työelämän. Tavataan Helsingissä heti juhannuksen jälkeen 23.-29.6.2014. Koko viikko on täynnä
tilaisuuksia. Viikko huipentuu kulkueeseen ja puistojuhlaan lauantaina 28.6.2014. Yhteys-liikkeellä on
esittelypöytä puistojuhlassa.
Yhteys-liike järjestää torstaina 26.6. klo 15-18 Kallion seurakuntakodissa, Siltasaarenkatu 28.,
seminaarin teemana Kirkkokiusatut – kirkkosiunatut. Seurakunta työpaikkana seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöille.
Jeppis Pride
Tänä vuonna järjestetään ensimmäinen Pride-tapahtuma Pietarsaaressa nimeltään Jeppis Pride 25.27.7. Sen yhteydessä pidetään perjantaina 25.7. ulkoilmajumalanpalvelus. Tapahtumalla on oma
Facebook-sivu nimeltään Jeppis Pride 2014.

Uusia kirjoja
Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi tärkeää hbt-kirjaa:
Korhonen Johanna & Östman Jeanette (toim.) Kaikella rakkaudella – Sanoja seksuaalisuudesta ja
sukupuolesta. Into. (Ruotsiksi nimellä Klartext (med all respekt). Jasilti) Neljäntoista kirjoittajan ja
kertojan puheenvuoro. Useimmiten homoista, biseksuaaleista ja transihmisistä puhuvat heterot.
Tässä kirjassa he ovat äänessä itse.
John Corvino. Mitä väärää on homoseksuaalisuudessa? Like. John Corvino pureutuu samaa
sukupuolta olevien ihmisten suhteeseen ja avioliitto-oikeuteen. Ennen kaikkea hän tarkastelee
väitettä, että homoseksuaaliset suhteet ovat moraalisesti väärin. Hän tekee selväksi, että väite on
merkittävä yksilöille, yhteiskunnalle, käynnissä olevalle avioliittokeskustelulle ja muille poliittisille
kysymyksille.
Siunattua kevättä ja kesää!
Ulf Särs
Yhteys-liikkeen puheenjohtaja

