Avioliittokeskustelua, Pride, MCC-kirkko ja amerikanvieraita

Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat
Vuosi 2015 oli Yhteys-liikkeen kannalta hyvin vilkas. Järjestimme kolme tärkeää seminaaria, keväällä
Kouvolan kirkkopäivillä Vihkiikö kirkko –keskustelutilaisuuden, Helsinki Pride –viikolla Tuki sielulle ja
suhteelle –keskustelutilaisuuden ja syksyllä Kirkko siunatkoon –moninaisuusseminaarin Lohjalla.
Aineistoa avioliittokeskusteluun
Vuosi 2017 tulee olemaan liikkeemme kannalta tärkeä, kun uusi avioliittolaki astuu voimaan
maaliskuun alussa. Se on jo herättänyt vilkasta keskustelua kirkoissa. Haluamme tarjota sitä
keskustelua varten aineistoa tukijoillemme. Aineistoa keräävät Liisa Tuovinen
(liisa.tuovinen@pp.inet.fi) ja Heikki Leppä (heikki.leppa@evl.fi) ja aineisto laitetaan kohta
kotisivuillemme. Jos teillä on tarjolla tai tiedossa hyviä puheenvuoroja, voitte lähettää ne Liisalle ja
Heikille. Myös Facebook-sivusto Yhteys-liike (www.facebook.com/groups/15988450257/?fref=ts) on
avoin keskustelua varten.
Kevätkokous ja Helsinki Pride –viikko
Liikkeemme kevätkokous pidetään keskiviikkona 27.4.2016 klo 18.00 Alppilan kirkon
seurakuntasalissa, Kotkankatu 2, Helsingissä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli
vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tänä vuonna seminaarin yhteyteen ei järjestetä
seminaaria.
Emme myöskään tänä vuonna järjestä omaa seminaaria Helsinki Pride –viikolla. Sen sijaan
järjestämme yhdessä Malkuksen kanssa keskustelutilaisuuden siitä, miten seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä on käsitelty ja käsitellään kristillisessä mediassa. Tilaisuus pidetään
torstaina 30.6. klo 19 Kallion seurakuntakodissa, Siltasaarenkatu 28. Perinteiseen tapaan
osallistumme perjantain sateenkaarimessuun Kallion kirkossa sekä lauantain kulkueeseen ja
puistojuhlaan. Kerromme enemmän näistä ja muista kristillisistä Pride-tapahtumista myöhemmin
keväällä.
Suhteemme MCC-kirkkoon
Yhteys-liike on ekumeeninen. Tavoitteenamme on lopettaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
syrjintää kaikissa kirkoissa. Toivomme, että sateenkaari-ihmiset sisältäpäin toimivat tämän tavoitteen
saavuttamiseksi omissa kirkoissaan ja kristillisissä yhteisöissään.
Viime syksynä Suomessa toimintansa aloittanut Elävä vesi MCC eli Metropolitan Community Church
tarjoaa toisenlaisen vaihtoehdon. MCC on maailmanlaajuinen ekumeeninen kirkkokunta, joka on
erityisesti LHBT-ihmisille avoin. MCC Suomi ry:n perustamiskokous pidettiin Helsingissä 11.3.2016.
Yhteys-liike on LHBT- ihmisten solidaarisuus- ja tukiryhmä. Emme ota kantaa siihen, mihin
kirkkokuntaan LHBT-ihmiset kuuluvat. On ymmärrettävää, että jotkut ulkomailta hyviä kokemuksia
MCC-kirkosta saaneet ja Suomen kirkkokuntien hitauteen turhautuneet ovat nyt päätyneet perustaa
Suomeenkin MCC-kirkko. MCC-kirkon olemassaolo voi olla muille kirkoille muistutuksena, että
syrjintä on lopetettava.
Vaikka Yhteys-liike toivookin tukijoittensa pysyvän omissa kirkoissaan ja vaikuttavan niiden sisällä, on
luonnollista, että toivomme myös MCC-kirkon ihmisiä tervetulleiksi yhteyteemme. Tavoitteemme on
yhteinen, vaikka keinot ovat erilaiset. Syyskokous valitsikin MCC-kirkon pastorin Tarja Pyykön
johtokuntaamme ja johtokunta valitsi hänet varapuheenjohtajaksi.

European Forum Göteborgissa
Tärkein kansainvälinen yhteistyökumppanimme European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Christian Groups –järjestö pitää vuosikonferenssinsa Göteborgissa Ruotsissa 4-8.5.
Arcuksen edustajat järjestön virallisessa kokouksessa ovat Gun Strandberg ja Johan Slätis. Sen lisäksi
kuusi Yhteys-liikkeen jäsentä osallistuu konferenssiin.
Piispan vierailu Amerikasta
Los Angelesin luterilainen piispa Guy Erwin saapuu lokakuussa miehensä kanssa Suomeen. Hän
tapaa täällä ainakin piispa Irja Askolan ja arkkipiispa Kari Mäkisen sekä luennoi Helsingin yliopistossa.
Perjantaina 14.10. klo 16-18 piispa ja hänen miehensä haluavat tavata liikkeemme edustajia
Johanneksen seurakunnan tiloissa. Sen jälkeen piispa saarnaa klo 19 alkavassa ruotsinkielisessä
sateenkaarimessussa Johanneksen kirkossa. Näistä tilaisuuksista lisää myöhemmin.
Siunattua kevään jatkoa!
Ulf Särs
Yhteys-liikkeen puheenjohtaja

