Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät
Vaikka elämme jo joulun odottelussa, haluan adventtilukemisena antaa pienen katsauksen sekä
menneeseen että tulevaan vuoteen.
Vuosi 2017 on liikkeemme kannalta tärkeä. Uusi tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1.3. ja
kirkot ovat huonosti valmistautuneet uuteen tilanteeseen. Monet samaa sukupuolta olevat parit
ovat jo varanneet kirkkohäitä, monet papit ovat luvanneet vihkiä näitä pareja ja monet seurakunnat
ovat avanneet ovensa vihkimisille. Toisaalta sekä piispat että monet vihkimiseen valmiit papitkin
ovat pitäneet parempana odottaa kirkon yhteistä päätöstä asiassa ja tyytyä tässä vaiheessa
toimittamaan mahdollisimman juhlallisen rukoushetken näiden parien kanssa ja puolesta.
Kukaan ei tiedä, mitä uusi avioliittolain voimaanastumisen jälkeen seuraa. Tehdäänkö samaa
sukupuolta olevia pareja vihkivistä papeista valituksia tuomiokapituleille, mihin toimenpiteisiin
tuomiokapitulit mahdollisesti ryhtyvät ja mitä niistä seuraa? Toisaalta, tehdäänkö vihkimästä
kieltäytyvistä papeista kanteluita hallinto-oikeuteen, mihin toimenpiteisiin oikeus mahdollisesti
ryhtyy ja mitä siitä kirkolle seuraa? Toivottavasti kirkko kykenee tekemään kaikkien
yhdenvertaisuutta ja omantunnonvapautta kunnioittavan ratkaisun omista perusteistaan käsin.
Syyskokouksemme hyväksymässä vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa lukee: ”Tuetaan uuden
avioliittolain voimaan astumisen jälkeen samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vihkiviä tai sitä
siunaavia pareja sekä vihkimistä tai siunausta pyytäviä pareja. Valmistaudutaan tukemaan heitä
muun muassa julkisen keskustelun ja tukiverkostomme kanavia käyttäen.”
Selontekoja ja tärkeä kirja avioliitosta
Piispainkokous totesi selonteossaan, että uusi avioliittolaki ei muuta kirkon nykyistä oppia avioliitosta
naisen ja miehen välisenä liittona. Myös kirkkohallitus katsoi oikeudellisessa selonteossaan, että uusi
avioliittolaki ei anna papeille oikeutta poiketa kirkon nykyisestä vihkimiskäytännöstä. Sen sijaan
siviilioikeuden professori Urpo Kangas piti Tulkaa kaikki –liikkeen tapaamisessa samaa sukupuolta
olevien parien kirkollista vihkimistä laillisena jo nykysäädöksin. Tätä tulkintaa edusti myös osa 25
kirkolliskokousedustajasta, jotka allekirjoittivat näiden parien vihkimistä tukevan julkilausuman.
Vuoden tärkein puheenvuoro avioliittokeskusteluun on piispa Björn Vikströmin kirja Monta
rakkautta. Seksuaalisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologia. Kirja antaa raamatullisia,
dogmaattisia, eettisiä ja ennen kaikkea sielunhoidollisia perusteluja sille, että toteutunut
homoseksuaalisuus ei ole syntiä ja että kirkon on annettava siunauksensa myös samaa sukupuolta
olevien parien avioliitoille. Hän esittää juuri niitä perusteita, jotka kirkko tarvitsee omaehtoiseen
ratkaisuun, vaikka hänen oma kompromissiehdotuksensa vihkioikeudesta luopumisesta i riittävää
tukea saisikaan. Lukekaa kirja, levittäkää se ja käyttäkää sitä!
Avauksia rakentavaan keskusteluun
Vuosi 2016 oli liikkeemme toiminnassa eräänlainen välivuosi. Emme järjestäneet paljon tapahtumia.
Helsinki Pride-viikon aikana pidimme yhdessä Malkuksen kanssa kirkollista mediaa koskevan
keskustelun. Eniten julkisuutta sai, että Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launonen pyysi anteeksi
homoseksuaalien kohtelua helluntailiikkeessä. Pride-kulkueessa pääkaupunkiseudun seurakunnat
olivat mukana omalla kuorma-autolla. Olimme Malkuksen kanssa mukana myös Lahti Pridessä.

Mieleenpainuvin tapahtuma oli Amerikan luterilaisen kirkon piispa Guy Erwinin ja hänen miehensä
Rob Flynnin tapaaminen ja piispan saarna ruotsinkielisessä sateenkaarimessussa Johanneksen
kirkossa. Rohkaisevinta oli piispan oma kokemus siitä, että repivän keskustelun jälkeen hänet ja
hänen miehensä on nyt otettu hyvin vastaan ja että eri mieltä olevat voivat elää sovussa samassa
kirkossa. Toivottavasti kirkkohallituksen käynnistämä uusi keskustelumalli rakentavaan keskusteluun
avioliitosta voi johtaa samanlaiseen tulokseen meilläkin.
Aineistoa sateenkaariperheistä
Sateenkaariperheet ry on julkaissut erinomaisia ilmaisaineistoja, mm. Perheitä sateenkaaren väreissä
–yleisesite, Opas sateenkaariperheen lapselle, Sateenkaariperheen ero-opas, Sateenkaariperheet
päivähoidossa ja koulussa, 10 askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen ja Sateenkaaren tällä puolen
– opas sateenkaariperheen läheiselle. Niitä voi tilata osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi.
Ainakin yleisesitettä kannattaa levittä seurakuntiin, perheneuvontakeskuksiin ja vastaaville tahoille.
Sateenkaariparit –projektin seminaari ja päätösjuhla
Yhteys-liike on ollut yhteistyökumppanina mukana Parisuhdeskeskus Katajan Sateenkaariparithankkeessa 2014-2016. Kataja juhlii sekä projektinsa loppua että uutta avioliittolakia seminaarilla ja
iltajuhlalla 3.3.2017 Helsingissä Bottalla (Töölönkatu 3). Klo 12-16 järjestettävän seminaarin teemana
on Ammatillisia kohtaamisia sateenkaaren sävyissä. Klo 16-17.30 on buffet-ruokailu ja klo 18-23
iltajuhla viihteen, tanssin, musiikin ja hyvän seuran merkeissä. Lisätietoja ohjelmasta, hinnoista ja
lippujen ostamisesta löytyy osoitteesta www.sateenkaariparit.fi. Osallistukaamme suurin joukoin
iloiseen tapahtumaan!
Joulusaarna
Helsinki Pride –tapahtuman yhteydessä Seta antoi Asiallisen tiedon omena –palkintonsa
Kirkko&kaupunki –lehden nyt eläkkeelle siirtyvälle päätoimittaja Seppo Simolalle. Lopetan tämän
kirjeeni hänen viimeisen pääkirjoituksensa joulusaarnan sanoin:
”Siellä, missä nälkäiselle tarjotaan leipää. Missä koditon ja paleleva otetaan suojaan. Missä
yksinäisen, sairaan tai kuolevan luokse tullaan ja hänen vierellään viivytään. Missä ihmisen hätä
kuullaan ja ollaan läsnä. Missä maahanmuuttajien, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, kaikkien
kieroon katsottujen, syrjittyjen ja syrjäytettyjen oikeuksia puolustetaan ja jokaisessa nähdään ihmisen
lämpö. Siellä syntyy Kristus. “
Siunattua Joulua ja Vuotta 2017!
Ulf Särs
Yhteys-liikkeen puheenjohtaja

