Kirkkopäivät, Pride ja sateenkaarifoorumi
Tervetuloa kirkkopäiville, myös avustajaksi
Toivottavasti moni liikkeemme jäsen voi osallistua Kouvolan kirkkopäiville ja Yhteys-liikkeen yhdessä
Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa järjestämään Vihkiikö kirkko? –keskustelutilaisuuteen lauantaina 23.5.
klo 13-15 Tuulensuoja-rakennuksessa, Hallituskatu 10. Tilaisuudessa pohditaan, miten kirkon on
toimittava, kun eduskunta on hyväksynyt tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteen pohjalta.
Paneelikeskusteluun osallistuvat Turun piispa Kaarlo Kalliala, liikkeemme perustaja Liisa Tuovinen,
kirkolliskokousedustaja Aino Vesti sekä avioliiton teologiasta väitellyt teol.tri Antti Yli-Opas.
Paneeliin tulee myös henkilö, joka toivoo voivansa solmia avioliiton samaa sukupuolta olevan
partnerinsa kanssa ja saavansa kirkon siunauksen liitolleen.
Keskustelutilaisuus on maksullinen. Siihen voi osallistua joko kirkkopäivälipulla tai tilaisuuslipulla.
Kirkkopäivälipun hinta on yhdeltä päivältä 50 euroa ja kahdelta 90 euroa, tilaisuuslipun hinta on 15
euroa. Lisätietoja kirkkopäivälipuista: www.kirkkopaivat.fi/liput. Tilaisuuslippuja myydään ovelta
(vain käteisellä). Ovet avataan puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua ja 150 ensimmäistä mahtuu
sisään. Kannattaa siis tulla ajoissa.
Tilaisuuden jälkeen järjestetään Yhteys-liikkeen ja Tulkaa kaikki –liikkeen yhteinen jäsentapaaminen,
josta lisätietoja myöhemmin.
Kirkkopäivillä on myös Kirkkotori, jossa meillä on esittelypöytä. Siihen tarvitaan päivystäjiä. Kirkkotori
on avoinna perjantaina 22.5. klo 10.00-20.30 ja lauantaina 23.5. klo 9.00-20.30. Jos olet valmis
seisomaan jonkin tovin pöytämme takana ja vastaamaan kysymyksiin, voit ilmoittautua Jorma
Hentilälle, jorma.hentila@gmail.com
Helsinki Pride –viikolla tapahtuu
Helsinki Pride –viikko on tänä vuonna 22.-28.6. Vuoden pääteemana on hyvinvointi. Yhteys-liike
pohtii sateenkaariväen mielen ja ihmissuhteiden vointia keskiviikkona 24.6. klo 19 Kallion
seurakunnan seurakuntasalissa, Siltasaarenkatu 28. Torstaina 25.6. klo 19 HeSetan Malkusryhmä
järjestää keskustelutilaisuuden otsikolla Tekeekö usko onnelliseksi? Perjantaina 26.6. klo 18 on
sateenkaarimessu Kallion kirkossa.
Lauantaina 27.6. olemme mukana Pride-kulkueessa, joka lähtee Senaatintorilta ja päätyy
Puistojuhlaan Kaivopuistossa. Siellä on viimevuoden tapaan myös konttikirkko, jonka yhteydessä
meillä on esittelypöytä ja suunnittelemme myös ohjelmaa. Laittakaa jo nyt nämä tapahtumat jo
kalentereihinne.

Kansallinen sateenkaarifoorumi Lohjalla 2.-4.10.
Syksyllä järjestetään taas kansallinen sateenkaarifoorumi, tällä kertaa Lohjalla 2.-4. lokakuuta. Sen
teemana on Kirkko siunatkoon! Foorumi on tarkoitettu sateenkaarikansalle ja heidän läheisilleen
koko maasta ekumeenisessa hengessä; kirkkojen työntekijöitä, seurakuntien jäseniä ja aktiiveja.
Tämän lisäksi seminaaripäiväksi 3.10. kutsutaan järjestöistä ja hiippakunnista vieraita, joilla on
mahdollisuus vaikuttaa Suomessa käytävään keskusteluun avioliiton asemasta kirkoissa.
Pääpuhujaksi saamme Härnösandin emeritapiispa Tuulikki Koivunen-Bylund. Hän kertoo siitä
prosessista joka Ruotsin kirkossa kesti kolmekymmentä vuotta ja päätyi tulokseen, että Ruotsin
kirkko vihkii samaa sukupuolta olevia pareja. Hän valottaa teologisia syitä jotka olivat
Kirkolliskokouksen päätöksen takana ja kertoo nykytilanteesta.

Lauantain ohjelma alkaa laudeksella Lohjan kirkossa, sitten on alustuksia, lounas, paneelikeskustelu,
ryhmäporinoita, päivän koonti, soppapäivällinen ja sateenkaarimessu kirkossa. Foorumia varten on
varattu koko Lohjan seurakuntakeskus lapsityötiloineen, Pyhän Laurin kirkon ja Saarikon
leirikeskuksen. Leirikeskuksessa voidaan majoittua omatoimisesti, asumisesta ei veloiteta. Tervetuloa
iloitsemaan ja voimistumaan yhdessä!
Malkus kokoaa sateenkaarikalenterin
Uusi valtakunnallinen Sateenkaariyhdistys Malkus ylläpitää yhteistä kalenteria sateenkaarimessuista
ja muista sateenkaaritapahtumista osoitteessa www.malkus.fi. Kalenteriin voi pyytää lisättäväksi
tulevia tapahtumia joiden aika ja paikka ovat varmistuneet. Tapahtumien tiedot voi lähettää
osoitteeseen jouni.heikkila@malkus.fi.
Lähiajan tapahtumia
Turun ja Kaarinan perheasiain neuvontakeskus järjestää Coming Out – Coming Home –seminaarin
kysymyksestä, kuinka auttaa perheitä sopeutumisessa lapsensa homoseksuaalisuuteen. Seminaari
pidetään tiistaina 14.4. klo 8.30-16 Turun yliopiston päärakennuksessa, Tauno Nurmela –
luentosalissa, os. Henrikinkatu 2
Puhujana on professori Michael C. LaSala. Havahtuminen oman lapsen homoseksuaalisuuteen voi
herättää monenlaisia reaktioita vanhemmissa ja muissa perheenjäsenissä. Prof. Michael LaSala on
tutkinut tätä vaihetta ja sopeutumista edistäviä asioita vuosien ajan. Hän on kirjoittanut aiheesta
mm. teoksen ”Coming Out - Coming Home”. Englanninkielisessä koulutuspäivässä LaSala tuo esille
käytännön esimerkkejä, rooliharjoituksia ja teoriaa sopeutumisvaiheeseen liittyen. Lisää
luennoitsijasta: www.michaellasala.com, www.comingoutcominghome.com
Seminaarin hinta on 50 euroa sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin. Ilmoittautumiset 31.3.2015
mennessä katja.koskinen(at)evl.fi; puh. 040 3417 256. Lisätiedot ja lehdistökontaktit: sari.sundvallpiha(at)evl.fi, puh. 040 3417 337
Aktuaali-koulutuspalvelut (Juha Kilpiä) järjestävät Sukupuolien moninaisuus ja sensitiivinen
kohtaaminen - koulutuskiertueen 30.3.-10.4. Koulutusiltapäivät sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja
opetusalan ammattilaisille ja illalla avoin koulutus- ja keskustelutilaisuus kaikelle väelle. Koulutukset
toteutetaan Kotkassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Oulussa, Vaasassa ja
Porissa. Lisätietoa http://aktuaali.fi/koulutus/
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