Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat!
Liikkeemme perustaja Liisa Tuovinen on täyttänyt 80 vuotta. Sen kunniaksi johtokunta on nimennyt hänet
liikkeen kunniapuheenjohtajaksi. Liisa toi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen solidaarisuusliikkeen idean
Amerikan evankelis-luterilaisesta kirkosta. Hän kokosi ryhmän, joka sovelsi amerikkalaisen ohjelman
Suomen oloihin. Liike aloitti julkisen toimintansa vuonna 2000. Liisa toimi liikkeen puheenjohtajana 20002009 ja on edelleen mukana johtokunnassa.
Kiitämme ja onnittelemme Liisaa ja toivotamme hänelle monia armorikkaita vuosia!
Pride-keskustelu avioliitosta ja yhteinen hääkuva
Helsinki Pride-viikolla Yhteys-liike järjestää torstaina 28.6. klo 19 - 21 Alppilan kirkon seurakuntasalissa,
Kotkankatu 2, keskustelutilaisuuden avioliittoon vihkimisestä ja rohkeudesta otsikolla Rakkauden tähden
tottelemattomat. Mukana ovat sateenkaaripareja vihkineet papit Anne Blomqvist, Tatu Kotilainen, Ari
Kotisaari, Laura Late Mäntylä, Henna Salo, videolla Árpád Kovács ja Kai Sadinmaa, sekä
kirkolliskokousedustaja, lakimies Jaakko Weuro. Juontajana toimii Liisa.
Perjantaina 29.6 klo 16 - 17 järjestämme Arja Majurin ja Aino-Maija Eloheimon toteuttamana Yhteinen
hääkuva –tapahtuman Helsingin tuomiokirkon portaille. Tapahtuma kokoaa kaikki samaa sukupuolta
olevat avioparit yhteiseen hääkuvaan. Kuvauksen jälkeen on kahvia ja hääkakkua.
Levittäkää tieto tapahtumasta tuntemillenne pareille. Parit voivat ilmoittautua viimeistään 22.6
lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89563/lomake.html. Tapahtumalla on Facebook-sivu:
https://www.facebook.com/events/202918410307722/
Yhteys-liike on mukana myös sateenkaarimessussa perjantaina 29.6. klo 18 Kallion kirkossa, Itäinen
Papinkatu 2, sekä Pride-kulkueessa ja puistojuhlassa. Kulkue lähtee lauantaina 30.6 kl 13 Senaatintorilta
Kaivopuistoon. Kokoontuminen Senaatintorilla klo 12.00 alkaen. Hengellisen sateenkaariväen
kokoontumispaikan merkkinä on valkoinen risti. Kulkueessa on mukana kirkon rekka ja puistojuhlassa mm.
teltta ja pomppulinna. Esitetelineemme on kirkon teltan yhteydessä.
Seurakunnat ja kristilliset yhteisöt järjestävät entistä aktiivisemmin tapahtumia Pride-viikolla. Niistä löytyy
tietoja Sateenaariyhdistys Malkuksen kalenterista: http://www.malkus.fi/index.php/toiminta
Auta maksamaan vihkipappien matkakuluja
Useimmat samaa sukupuolta olevat parit eivät saa vihkipappia omasta seurakunnastaan vaan joutuvat
pyytämään pappia joskus kaukaakin. Jotta tästä ei koituisi pareille kohtuuttomia kuluja, Yhteys-liike tarjoaa
vihkipapeille mahdollisuuden hakea kulukorvauksia matkoja varten.
Tukijoillemme annamme mahdollisuuden osallistua kulujen korvaamiseen maksamalla lahjoituksen
tilillemme Ålandsbanken IBAN FI75 6601 0003 1204 58 viitenumerolla 82002.
Vihkipapit voivat hakea kulukorvauksia Yhteys-liikkeelta lähettämällä viestin Ulf Särsille, ulsars@gmail.com,
puh 050 564 1833. Matkakuluja maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan tositteita vastaan, tai
jos on käytetty omaa autoa, kilometrikorvaus on Kelan hyväksymä kilometrihinta (tänä vuonna 20
senttiä/km).
Siunattua kesän jatkoa!
Ulf Särs
johtokunnan puheenjohtaja

