Avioliittolaki ja suruviesti
Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat,
uusi, tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Iloitsemme samaa
sukupuolta olevien parien kanssa, jotka vihdoin voivat mennä naimisiin. Monet tulevat saamaan myös
kirkollisen vihkimisen tai siunauksen siviiliavioliitolleen, sillä monet papit ovat valmiit vihkimään tai
siunaamaan samaa sukupuolta olevia pareja ja monet seurakunnat ovat avanneet kirkkojensa ovia
vihkimis- ja siunaustilaisuuksia varten.
Uudet avioparit ja heitä vihkivät papit saattavat joutua sekä julkisuudessa että yksityisesti hyökkäyksien
kohteeksi. Yhteys-liike on valmis tukemaan sekä pareja että pappeja. Tukea tai neuvoa tarvitsevat voivat
ottaa yhteyttä tukiverkostomme yhdyshenkilöön, pastori Aino Immeli, puh. 046 5244 945,
aino.immeli(at)gmail.com.
Papit saattavat tarvita myös juridista tukea, jos he joutuvat kanteluiden tai kurinpidon kohteiksi.
Pappisliitto on luvannut puolustaa samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja oikeudessa.
Yhteys-liikekin haluaa mahdollisuuksiensa mukaan antaa myös juridista tukea. Etsimme sitä varten
lakimiehiä, jotka tarvittaessa voivat antaa neuvoja ja tukea papeille.
Jos olet valmis antamaan juridista, teologista tai muuta henkistä ja hengellistä tukea ja neuvoja
aviopareille ja papeille, voit ottaa yhteyttä Aino Immeliin, joka pyrkii yhdistämään tukijoita ja tukea
tarvitsevia keskenään.
Henkisen ja juridisen tuen lisäksi Yhteys-liike valmistautuu myös julkisuudessa tukemaan sekä aviopareja
että pappeja.
Heikki Leppä on kuollut
Yhteys-liikkeen johtokunnan jäsen, Tikkurilan seurakunnan kappalainen, TT Heikki Leppä, 58, kuoli
sukellusonnettomuudessa 14.1.2017. Hän oli lämminsydäminen, asiantunteva ja innokas
sateenkaariväen puolustaja. Muistamme hänet kiitollisuudella ja otamme osaa omaisten suruun.
Heikki Leppä osallistui aktiivisesti keskusteluun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja
uudesta avioliittolaista, muun muassa Kotimaa24-blogistina. Hänen keskustelutapaansa ja
argumentointiaan arvosti moni sellainenkin, joka oli hänen kanssaan asioista eri mieltä. Julkaisemme
muutamia hänen blogejaan vuosilta 2009-2016 kotisivujemme ajankohtaisosiossa:
http://www.yhteys.org/ajankohtaista_n.html

Turun kirkkopäivät 19.-21.5.2017
Turussa vietetään 19.-21.5. valtakunnalliset, ekumeeniset kirkkopäivät. Henrikin seurakunta yhdessä
Turun Malkusryhmän kanssa järjestää sateenkaarimessun lauantaina 20.5. klo 18 Henrikinkirkossa,
Peltolantie 2. Messun jälkeen seurakunnan tiloissa on teehetki, joka tarjoaa kirkkopäiviin osallistuville
Yhteys-liikkeen ystäville hyvän tilaisuuden kohdata ja jakaa tietoa keskenään.
Kirkkopäivien ohjelmassa uusi avioliittolaki ei varsinaisesti näy, mutta perjantaina 19.5. klo 13-14
Logomon salissa 1, Köydenpunojankatu 14, on tilaisuus otsikolla Ajankohtaista ja ikuista, jossa
avioliittolakia todennäköisesti käsitellään. Logomon kirkkotorilla Yhteys-liikkeellä on esittelypöytä.
Sateenkaariparit –hankkeen seminaari ja iltajuhla
Yhteys-liike on ollut yhteistyökumppanina mukana Parisuhdeskeskus Katajan Sateenkaariparithankkeessa 2014-2016. Kataja juhlii sekä RAY-projektinsa loppua että uutta avioliittolakia seminaarilla ja
iltajuhlalla perjantaina 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. Vielä mahtuu mukaan!
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