Hyvä Yhteys-liikkeen tukija!
Tervetuloa kirkkopäiville keskustelemaan ja antamaan panoksesi liikkeemme hyväksi
Kouvolan kirkkopäivät lähestyvät. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä voi osallistua
yhdessä Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa järjestelemäämme keskustelutilaisuuteen Vihkiikö
kirkko? lauantaina 23.5. klo 13-15 Tuulensuoja-rakennuksessa, Hallituskatu 10. Toisin kuin
aikaisemmin ilmoitettu tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaan mahtuu vain 150 henkilöä,
joten kannattaa tulla ajoissa.
Kirkkopäivillä sinulla on myös mahdollisuus antaa pienen työpanoksen liikkeemme hyväksi.
Kirkkotorilla meillä on esittelypöytä, johon 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 hetken
pöydän takana keskustelemassa muiden kirkkopäivien osanottajien kanssa, voit ilmoittautua
Jorma Hentilälle. jorma.hentila@gmail.com.
Keskustelutilaisuuteen osallistuvat Turun piispa Kaarlo Kalliala, liikkeemme perustaja, rovasti
Liisa Tuovinen, kirkolliskokousedustaja, pastori Aino Vesti sekä avioliiton teologiasta väitellyt
teologian tohtori Antti Yli-Opas. Paneeliin tulee myös henkilö, joka toivoo voivansa solmia
avioliiton samaa sukupuolta olevan partnerinsa kanssa ja saavansa kirkon siunauksen liitolleen.
Keskustelun vetäjinä toimivat Arja Penttinen ja Ilari Rantakari. Luvassa on elävä
vuorovaikutteinen tilaisuus. Alustusten ja kommenttikierrosten jälkeen kaikilla on mahdollisuus
osallistua keskusteluun.
Tule tapaamaan muita liikkeemme tukijoita
Heti keskustelutilaisuuden jälkeen klo 15-17 Tuulensuoja-rakennuksen toisessa kerroksessa on
Yhteys-liikkeen ja Tulkaa kaikki -liikkeen yhteinen verkostotapaaminen. Siellä voit tavata muita
liikkeemme tukijoita, vaihtaa kokemuksia ja saada ajankohtaista tietoa. Tilaisuuden vetäjinä
toimivat Veronica Saarela Yhteys-liikkeen puolesta ja Sari Roman-Lagerspetz Tulkaa kaikki liikkeen puolesta. Päätteeksi on sateenkaarihartaus. Tilaisuudessa kerrotaan myös
mahdollisesta yhteisestä illanvietosta.
Helsinki Pride –keskustelu siitä, mistä voi löytää tuki sielulle ja suhteelle
Helsinki Pride –viikon tämän vuoden hyvinvointi-teemaan liittyen järjestämme keskiviikkona
24.6. klo 19 Kallion seurakuntakodissa, Siltasaarenkatu 28, keskustelutilaisuuden otsikolla Tuki
sielulle ja suhteelle. Keskusteluun osallistuvat Nina Autio Sateenkaariparit-projektista, JuhaPekka Hippi Sateenkaariperheet ry:stä, Elise Oittinen, karismaattisesta Rahab-yhteisöstä,
Katianna Ruuskanen kirkon perheneuvonnasta ja Mikko Väisänen Sinuiksi.fi –palvelusta.
Keskustelun vetäjänä toimii Arja Penttinen, joka myös kertoo Yhteys-liikkeen omasta
tukiverkostosta.
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 klo 12 Senaatintorilta ja päätyy
puistojuhlaan Kaivopuistossa. Siellä on viime vuoden tapaan myös konttikirkko, jonka
yhteydessä meillä on esittelypöytä ja suunnittelemme myös ohjelmaa. Jos olet valmis
esimerkiksi musisoimaan tai puhumaan konttikirkon yhteydessä voit ilmoittautua Toni
Fagerholmille, toni.fagerholm@evl.fi

Kansallinen sateenkaarifoorumi Lohjalla 2.-4.10.
Muistutan myös syksyn kansallisesta sateenkaarifoorumista Lohjalla 2.-4. 10. Foorumi on
tarkoitettu sateenkaarikansalle ja heidän läheisilleen koko maasta. Lauantaina 3.10 on Kirkko
siunatkoon! -seminaari, jossa pääpuhujana on Härnösandin emeritapiispa Tuulikki KoivunenBylund. Seminaariin kutsutaan järjestöistä ja hiippakunnista vieraita, joilla on mahdollisuus
vaikuttaa Suomessa käytävään keskusteluun avioliiton asemasta kirkossa.
Lauantain ohjelmassa on laudes Lohjan kirkossa, alustuksia, lounas, paneelikeskustelu,
ryhmäporinoita, soppapäivällinen ja päätteeksi sateenkaarimessu kirkossa. Foorumia varten on
varattu koko Lohjan seurakuntakeskus lapsityötiloineen, Pyhän Laurin kirkko ja Saarikon
leirikeskus. Leirikeskuksessa voi majoittua omatoimisesti, asumisesta ei veloiteta. Tervetuloa
iloitsemaan ja voimistumaan yhdessä!
Hyvää kesää!
Ulf Särs
Yhteys-liikkeen puheenjohtaja

