Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät!
Uusi, tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1.3. Iloitsemme kaikkien kanssa, jotka vihdoin voivat
mennä naimisiin ja toivotamme heille Jumalan siunausta avioliittoonsa!
Kantona kaskessa kirkko ei salli kirkollista vihkimistä. Monet liikkeemme jäsenet ovat tässä
tilanteessa valmiit tyytymään piispojen suositukseen järjestää mahdollisimman kauniin rukoushetken
maistraatissa solmitun avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi muuttamisen jälkeen.
Monet papit ovat kuitenkin valmiit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Monet lakimiehet ovat
sitä mieltä, että tämä on jo nykysäännöksin mahdollista. Jos pappi valittaa tuomiokapitulin
kurinpitotoimenpiteestä, asia voi tulla hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Pappi voi saada juridista apua
ottamalla yhteyttä tukiverkostomme yhteyshenkilöön, pastori Aino Immeli, puh, 046 5244 945,
aino.immeli(at)gmail.com. Hänen kauttaan myös parit voivat saada henkistä ja hengellistä tukea.
Piispoille postia
Tasa-arvoisen avioliiton edistämiseksi papit ovat lanseeranneet Piispoille postia -kampanjan, johon
voit liittyä mukaan Facebookissa tapahtuman sivulla
https://www.facebook.com/events/409817249366766/ Papit tasa-arvoisen kirkollisen vihkimisen
puolesta -Facebook-yhteisön osoite on www.facebook.com/kirkollisenvihkimisenpuolesta
Tulkaa kaikki –liikkeen avioliittokeskustelu Lahdessa 19.4.2017
Avioliittokeskustelu jatkuu Tulkaa kaikki –liikkeen teematapaamisessa ”Kirkko ja avioliitto – missä nyt
mennään” keskiviikkona 19.4. klo 18 Lahdessa, Takatasku-tilassa, aseman naapurissa, Huovilankatu
4. Tuomiokapitulin maallikkojäsen Sami Ojala alustaa. Keskustelua, kahvitarjoilu.
Kevätkokous 25.4.2017
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 25.4. klo 18
Helsingin seurakuntayhtymän talossa, 3. linja 22, Ekelund nimisessä tilassa 1. kerroksessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita, ennen kaikkea vuoden 2016 toimintakertomusta.
Turun kirkkopäivät 19.-21.5.2017
Turun kirkkopäivillä 19.-21.5. Henrikin seurakunta yhdessä Turun Malkusryhmän kanssa järjestää
sateenkaarimessun lauantaina 20.5. klo 18 Henrikinkirkossa, Peltolantie 2. Messun jälkeen on
teehetki. Kirkkopäivien ohjelmassa uusi avioliittolaki ei näy, mutta perjantaina 19.5. klo 13-14
Logomon salissa 1, Köydenpunojankatu 14, on tilaisuus otsikolla Ajankohtaista ja ikuista, jossa
avioliittolakia todennäköisesti käsitellään. Logomon kirkkotorilla Yhteys-liikkeellä on esittelypöytä.
Päivystäjiä tarvitaan, jos olet käytettävissä vähänkin aikaa, ota yhteys jorma.hentila(at)gmail.com
Piispa Irja Askola mukana Helsinki Pride ihmisoikeuskeskustelussa 29.6.2017
Helsinki Pride –viikolla Yhteys-liike järjestää torstaina 29.6. klo 19.00 Kallion kirkossa, Itäinen
papinkatu 2, tilaisuuden otsikolla Kolme viisasta naista – keskustelu ihmisoikeuksista. Kolme viisasta
naista ovat piispa Irja Askola, pääsihteeri Tuija Brax ja Kirkon Ulkomaanavun puheenjohtaja Tarja
Kantola. Tilaisuudessa arvioidaan ihmisoikeuksien toteutumista kirkossa, erityisesti hlbtiq-

oikeuksien näkökulmasta. Ennen keskustelutilaisuutta klo 18 kirkossa pidetään seurakunnan
viikkomessu, joka on myös sateenkaariväen toimittama.
Tavalliseen tapaan osallistumme Pride-viikon aikana myös perjantai-illan sateenkaarimessuun Kallion
kirkossa, sekä lauantain kulkueeseen ja puistojuhlaan.
Hyvää pääsiäistä!
Ulf Särs
johtokunnan puheenjohtaja

