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Helsinki Pride ja muita kesän ja syksyn tapahtumia 
 

Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat 

Helsinki Pride on perinteisesti Yhteys-liikkeen väelle kesän kohokohtia. Tässä kirjeessä on myös tietoa 

muista kesän ja syksyn tapahtumista, terveisiä European Forumin vuosikonferenssista Göteborgissa 

sekä suruviesti sateenkaariveteraani Ritva Kurjen kuolemasta. 

Keskustelutilaisuus, messu, kulkue ja puistojuhla 

Yhteys-liike järjestää Helsinki Pride -viikolla yhdessä Helsingin Malkus-ryhmän ja Sateenkaariyhdistys 

Malkuksen kanssa keskustelutilaisuuden torstaina 30.6. klo 19 Kallion seurakuntakodissa, 

Siltasaarenkatu 28. Tilaisuuden otsikkona on Vaiettu, torjuttu vai hyväksytty? ja teemana on, miten 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on käsitelty ja käsitellään kristillisessä mediassa. Paneeliin 

osallistuvat ohjelmajohtaja Kai Kortelainen, Radio Dei, päätoimittaja Leevi Launonen, Ristin Voitto, 

päätoimittaja Urpu Sarlin, Esse, ja julkaisupäällikkö Olli Seppälä, Kotimaa. Tervetuloa kuuntelemaan 

ja osallistumaan keskusteluun! 

Perinteiseen tapaan osallistumme myös Kallion seurakunnan sateenkaarimessuun Kallion kirkossa 
perjantaina 1.7. klo 18, jossa saarnaajana on Helsingin yliopistolaisten pappi Laura Mäntylä. 

Tänä vuonna pääkaupunkiseudun seurakunnat osallistuvat lauantaina 2.7. yhdessä Pride-
kulkueeseen ja puistojuhlaan. Kulkue lähtee klo 13 Senaatintorilta ja päätyy Kansalaistorille, jossa 
on puistojuhla. Kulkueeseen tulee kirkon rekka, jonka perässä myös Yhteys-liike, Malkus ja Arcus 
marssivat muiden kristillisten tahojen kanssa. Kokoontuminen alkaa klo 12, jolloin vanhaan tapaan 
seuraamme myös omaa valkoista ristiämme. Puistojuhlaan on tulossa Konttikirkko, pomppulinna 
lapsille, sateenkaarikrusifiksejä ja muuta toimintaa. Sen yhteydessä meillä on myös 
esittelypöytämme. Toivottavasti mahdollisimman moni voi osallistua suureen juhlaan. 

Muita Helsinki Pride -tapahtumia 

Viime vuosina Helsinki Pride -viikolla on ollut ilahduttavan runsas kirkollisten tapahtumien tarjonta. 
Niin tänäkin vuonna. Tässä muutamia poimintoja: 

Keskiviikkona 29.6. klo 16.00 - 17.30  Snellussa, toinen linja 8. Vuorovaikutuksen voima - puhumisen 
ja kuuntelun taidot parisuhteessa. Järjestäjät Sateenkaariparit / Kataja Parisuhdekeskus ja 
Erityisnuorisotyö Snellu. 

Torstaina 30.6 klo 18 Kallion kirkossa kansainvälisen sateenkaariväen Euro Games -
urheilutapahtuman kansainvälinen messu, jossa saarnaa merimiespastori Sirpa Tolppanen 

Torstaina 30.6. klo 18.00 - 19.30 Elokuvateatteri Kinossa, Eerikinkatu 11 Sutinaa suhteeseen -luento. 
Järjestäjät Sateenkaariparit -projekti ja HeSeta. 

Perjantaina 1.7. klo 16.00 - 17.45 Kallion seurakuntakodissa vapaamuotoinen Malkus-iltapäivä. 

Järjestäjät Helsingin Malkus-ryhmä ja Sateenkaariyhdistys Malkus. 

Perjantaina 1.07. klo 20.30 Kallion seurakuntakodissa. Pikadeitti sinkuille. Järjestäjät 
Sateenkaariyhdistys Malkus, Kallion seurakunta ja Vantaankosken seurakunta. 



Pirkanmaan Pride Tampereella ja Herättäjäjuhlat Vantaalla 

Jo kesäkuussa järjestetään Pirkanmaan Pride Tampereella 6-11.6. Lauantaina 11.6. klo 15.00 lähtee 
Pride-kulkue Tullikamarin aukiolta Laikunlavalle ja sen jälkeen on leimautumisjuhlat Laikunlavalla. 
Kokoontuminen Tullikamarin aukiolla klo 14.30 alkaen. Samana iltana klo 18.00 on 
Sateenkaarimessu Tampereen vanhassa kirkossa. 
 
Yhteys-liikkeen väkeä on usein ollut paljon herättäjäjuhlissa, jotka tänä vuonna vietetään Vantaalla 
8.-10.7. On tullut perinteeksi tavata juhlaväen H-sektorille. 
 

 Piispan vierailu Amerikasta   

Muistutan vielä siitä, että perjantaina 14.10. klo 16-18 on mahdollisuus tavata  Los Angelesin 
luterilainen piispa Guy Erwin ja hänen miehensä Johanneksen seurakunnan tiloissa. Sen jälkeen 
piispa saarnaa klo 19 alkavassa ruotsinkielisessä sateenkaarimessussa Johanneksen kirkossa. 
 
Terveiset European Forumista 

European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups on tärkein 
kansainvälinen yhteystyökumppanimme. EF piti vuosikonferenssinsa Göteborgissa 4.-8.5. Siihen 
osallistuivat Gun Strandberg ja Johan Slätis Arcuksen  virallisina yleiskokousedustajina sekä kuusi 
muuta suomalaista. Osanottajien mukaan tilaisuus oli kuten aina antoisa ja rohkaiseva. 
Seminaareissa käsiteltiin muun muassa naisten johtajuutta, uusien itäisen Euroopan maiden 
(Unkarin, Kroatian, Slovakian ja Puolan) tilanteita sekä Ruotsin kirkon suhteita muihin kirkkoihin sen 
hyväksyttyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. 
 
Yleiskokouksessa Elävä vesi MCC Helsinki hyväksyttiin EF:n toiseksi suomalaiseksi jäsenjärjestöksi ja 
Tarja Pyykkö osallistui valinnan jälkeen sen edustajana yleiskokoukseen. 
 

Ritva Kurki on kuollut  

Malkus-toiminnan pioneeri Ritva Kurki on kuollut. Vuonna 1980 Ritva perusti Helsingin Malkus-
ryhmän muutamaa vuotta aiemmin lyhyen aikaa toimineen homoseksuaalien kristillisen piirin 
jatkajaksi ja toimi ryhmän vetäjänä yhdessä puolisonsa Lisa Bylandin kanssa usean vuoden ajan. 
Lisäksi hän oli 1980-luvulla hyvin aktiivinen Setan ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välisessä 
yhteydenpidossa.   
 
Siunattua kesää! 
Ulf Särs 
johtokunnan puheenjohtaja 
 


