Hyvä Yhteys-liikkeen ystävä,
Olemme joutuneet siirtämään epidemian vuoksi piispa Kaisamari Hintikan
sovitun vierailun Triplan Fokuksessa ensi keväälle myöhemmin
ilmoitettavana aikana.
Sen sijaan minulla on ilo ja kunnia kutsua Sinut johtokunnan ja Kirjapajan
puolesta kirjailija Kaisa Raittilan ”Yhteyden rakentajat- kohti kaikille avointa
kirkkoa”- kirjan julkistamistilaisuuteen:

KUTSU
Tervetuloa Yhteyden rakentajat – kohti kaikille avointa kirkkoa - kirjan
julkistamistilaisuuteen!
Tilaisuudessa kirjailija Kaisa Raittilaa haastattelee Raisa Rauhamaa.

Aika: ma 30.11. klo 16 (striimaus Tiedekulman sivuilla alkaa klo 16.00)
Paikka: Tiedekulman Stage, Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki.
VP. 26.11. mennessä: ilmo@kirjapaja.fi tai Marja-Liisa Saraste 040 553 4757.
Koronatilanteen takia läsnäolijoiden määrä on hyvin rajoitettu, noudatamme turvavälejä ja pyydämme
ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen. Tilaisuus on pääasiassa toimittajille tarkoitettu ja paikalle voi
tulla vain 10 ihmistä. Marja-Liisa Sarasteelta voi tiedustella tilannetta – mikäli tilaan mahtuu, olet
tietenkin tervetullut. Striimaukseen on vapaa pääsy. Ellet ehdi juuri ma 30.11. klo 16 koneen äärelle, ei
hätää; tilaisuudesta tehdään tallenne. Sitä voit seurata milloin vain.
Myös Yhteys-liikkeen kautta kirjaa voi tilata linkillä http://www.yhteys.org/tilaus.htm. Kirjan tuotot
menevät Yhteys-liikkeelle tilauskirjan kulujen kattamiseksi. Kirjan hinta on 24.12. saakka 28 e
postikuluineen.
Ellet halua tilata kirjaa yhdistyksemme kautta, voit tilata sen Kirjapajalta. Tarjoushinta on voimassa
24.12. saakka (alennus on sama kuin verkkokaupan jouluale). Koodilla RAKENTAJAT voi tilata Yhteyden
rakentajat - Kohti kaikille avointa kirkkoa -kirjaa Kirjapajan verkkokaupasta
(lkkp.kauppakv.fi) tarjoushintaan 24,43/kpl. Tuotto tästä tilauksesta menee Kirjapajalle.
Yhteyden rakentajat — Kohti kaikille avointa kirkkoa
Kaisa Raittilan kirja kertoo vuosikymmenten työstä seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi
kirkossa. Nuorisotyöntekijä irtisanotaan virastaan, piispa ei vastaa kirjeisiin, ehtoollinen evätään,
arkkipiispaa syytetään harhaoppisuudesta. Kirkon historia toistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä
syrjiviä rakenteita ja tapahtumia. Niiden vastapainona vähemmistöt rakentavat sinnikkäästi
kotipaikkaansa kirkkoon, heidän puolustajansa perustavat solidaarisuusliikkeen ja sateenkaaripareja
vihitään kristilliseen avioliittoon.
Kaisa Raittila kulkee kirkon kulisseissa ja dokumentoi yhdenvertaisuuden esitaistelijoiden kokemuksen ja
näkökulman. Kirjan runsas haastatteluaineisto ja tarkka perehtyminen viiden vuosikymmenen
tapahtumien taustoihin kertovat muutoksesta, joka etenee hitaasti mutta vääjäämättä kohti kaikille
avointa kirkkoa. Kun ymmärrys ihmisestä avartuu, erilaisuus lakkaa olemasta uhka.
Kaisa Raittila on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja kirkon vaikuttaja.
VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään epidemian vuoksi poikkeuksellisesti etäkokouksena Teamsin kautta
ma 7.12. klo 17
Pyydän sinua ilmoittamaan minulle sähköpostiosoitteesi kirsi.hiilamo@evl.fi että haluat osallistua
kokoukseen (kokouksen alussa tarkistetaan Yhteys-liikkeen jäsenyys). Esityslista julkaistaan
osoitteessa www.yhteys.org/kokousmateriaali.htm. Siinä samassa on sitten linkit muuhun materiaaliin.
Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen!
Jäsenkirjeet jatkossa
Yhteys-liikkeen sähköpostilista, jota on käytetty näiden kirjeiden lähetykseen, ei enää toimi 15.12.2020
jälkeen. Syynä on kaikkien Yahoo-ryhmien lopetus. Jatkossa tiedotamme nettisivujemme
www.yhteys.org ja FB-ryhmän www.facebook.com/groups/15988450257 kautta.
Toivotan sinulle siunattua adventin odotusta kristillisen jooga-meditaation sanoin:
“tahdon ajatella sitä mikä on totta ja hyvää/
puhun totta ja hyvää/
elän totuudessa ja hyvässä”
Kiitos, kun olet lukenut näitä kirjeitä ja löytänyt itsesi mukaan tähän joukkoon!
Sinua tarvitaan jatkossakin!
johtokunnan puolesta
Kirsi Hiilamo
puheenjohtaja

