
 

Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät 

 
Liikkeemme tämän vuoden kaksi iloista päätapahtumaa lähestyy. Toukokuun lopussa tärkeimmän 
kansainvälisen yhteistyökumppanimme European Forum of LGBT Christian Groups -verkoston 
laivakonferenssi rantautuu Helsinkiin.  Juhannuksen jälkeen Helsinki Pride-viikolla järjestämme oman 
seminaarin ja osallistumme sateenkaarimessuun sekä Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan.  Tässä 
kirjeessä kerromme myös muista menneistä ja tulevista tapahtumista. 
 
Tervetuloa  European Foorumiin avustamaan, osallistumaan ja viettämään messua 
 
Seilaa toivossa on tämän vuoden European Forumin 21.-25.5. Tukholma-Tallinna-Helsinki-Tukholma-
reitillä toteutettavan laivakonferenssin teemana. Virolaisille ystävillemme Foorumin isännöiminen on 
varsinainen toivon merkki.  Meillähän oli jo viisi vuotta sitten Foorumi  vieraanamme Järvenpäässä, 
jolloin monet suomalaiset pääsivät nauttimaan sen ainutlaatuisesta tunnelmasta. Nyt kaikilla 
halukkailla on taas mahdollisuus tutustua eurooppalaiseen sateenkaarikansaan. 
 
Foorumin Helsingin ohjelma tapahtuu lauantaina 24.5. klo 9-17 Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2. 
Olemme iloisia siitä, että Kallion seurakunta ja kirkkoherra Teemu Laajasalo ovat ottaneet meitä 
lämpimästi vastaan ja tarjoavat meille paitsi tiloja myös vahtimestari- ja kokkipalveluita. Sen lisäksi 
meillä on jo noin 30 vapaaehtoista, mutta vielä voi ilmoittautua avustajaksi. Talkoolaisille tarjotaan 
lounasta ja välipalaa. Talkoolaisille järjestetään tapaaminen maanantaina  19.5. klo 17.00 Alppilan 
kirkolla, jolloin tarkennetaan tehtävänjako.  
 
On myös mahdollista päivän aikana vain tutustua vieraisiin, seurata Foorumin vuosikokousta tai 
osallistua muille kuin virallisille kokousedustajille järjestettyyn rinnakkaisohjelmaan, johon kuuluu mm. 
Vesa Hirvosen katsaus kirkolliseen LGBT-vaikuttamiseen Suomessa, Liisa Tuovisen Sateenkaariparit -
hankkeen esittely, Yhdenvertainen vanhuus –video ja pyhiä tansseja Tiina Sara-ahon kanssa.  Voit 
osallistua päivän ohjelmaan ja syödä lounaan 20 eurolla. Sekä talkoolaiseksi että päivän osallistujaksi 
toivomme ilmoittautumista mahdollisimman pian Arcuksen kotisivulle www.arcusfinland.net 
 
Päivän kohokohta on messu klo 14.00, jossa piispa Irja Askola saarnaa ja Ulla Kosonen toimii liturgina.  
Jos tulee vain messuun, ei ole osallistumismaksua , mutta turvallisuussyistä pyydämme 
ilmoittautumista etukäteen myös messuun. Kulku kirkkoon on vain alaovesta narikan kautta. Messuun 
voi ilmoittautua Arcucsen kotisivulle tai 19.5. mennessä Arja Penttiselle mieluiten tekstiviestillä tai 
sähköpostilla: arja.penttinen@evl.fi, p. 050 539 0123.  
 
Helsinki Pride  -viikon seminaarit, messu, kulkue ja puistojuhla 
 
Helsinki Pride -viikon (23.-29.6.) teemana  tänä vuonna on työelämä. Siihen liittyen Yhteys-liike 
järjestää torstaina 26.6. klo 15-18 Kallion seurakuntakodissa, Siltasaarenkatu 28, seminaarin teemana 
Kirkkokiusatut – kirkkosiunatut. Seurakunta työpaikkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. 
Kysytään mm: Mitä ihmisen mielessä tapahtuu, kun kiusataan? Mitä laki sanoo kiusaamisesta? Miten 
kirkossa kiusataan? Miten havainnoida, miten ottaa puheeksi ? Miten tukea kiusattua? Alustajina on 
sekä asianosaisia että eri alojen asiantuntijoita. Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan 
keskusteluun! 
 
Samana torstai-iltana samassa paikassa klo 19 Helsingin seudun kristillinen ja elämänkatsomuksellinen 
ryhmä Malkus järjestää keskustelun otsikolla Homo ja hengellinen – hirvee duuni.  Millaista on 
helluntailaisen tai lestadiolaisen astua ulos leiristä? Tai papin työssään raivata seurakunnassa tilaa 
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sateenkaariväelle? Kannattaa jäädä keskustelemaan näistäkin kysymyksistä tai tulla suoraan 
keskusteluun, jos ei ehdi Yhteys-liikkeen seminaariin. 
 
Perjantaina 27.6. klo 18 perinteinen Pride-viikon sateenkaarimessu pidetään Kallion kirkossa, Itäinen 
Papinkatu 2, jossa Jaana Partti saarnaa ja Arja Penttinen toimii liturgina. Tänä vuonna messu 
televisioidaan, mutta kuvataan siten, ettei kenenkään tarvitse pelätä tahtomattaan tunnistetuksi 
tulemista. 
 
Koko Pride-viikko on on täynnä ohjelmaa: ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvia luentoja ja 
keskustelutilaisuuksia, aurinkoisia piknik-tapaamisia, työpajoja, taidetta ja kulttuuria  – sekä tietysti 
lukuisia juhlia. Viikko huipentuu lauantaina 28.6. Senaatintorilta starttaavaan kulkueeseen. 
Kokoonnumme perinteiseen tapaan valkoisen ristin ja sateenkaariviirin alle. Tänä vuonna kulkue 
päätyy Sinebrychoffin puistoon, jossa pidetään Puistojuhla. Puistojuhlan Pridetorilla Yhteys-liikkeellä 
on oma esittelypöytä yhdessä Arcuksen, Malkuksen ja Tulkaa kaikki -liikkeen kanssa, 
 
Valtakunnallinen Sateenkaariyhdistys Malkus perustettu 
 
Tampereella perustettiin 26.4. uusi yhdistys, joka sai nimekseen Sateenkaariyhdistys Malkus. Sen 
tarkoituksena on "edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä 
hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta palvelevaa toimintaa". Yhdistys pyrkii myös "lisäämään dialogia 
eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja näkemyksiä edustavien ihmisten välillä". 
 
Ensimmäsenä tehtävänään yhdistys ottaa järjestämisvastuun syksyisin pidettävästä kristillisestä 
viikonloppuleiristä. Suunnitelmissa on myös muun muassa tapahtumien järjestäminen esimerkiksi 
sateenkaarimessujen yhteydessä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Karppinen ja 
varapuheenjohtajaksi Johan Slätis. 
 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa toimivien kristillisten ja hengellisten ryhmien asema ei muutu, vaan 
ne toimivat edelleen Setan paikallisten järjestöjen yhteydessä ja yhteistyössä uuden yhdistyksen 
kanssa. 
 
Kevätseminaari  Vähemmistöjen oikeuksista lähetyskentillä 
 
Yhteys-liikkeen kevätkokouksen yhteydessä 29.4. järjestettiin keskustelutilaisuus kysymyksestä: Miten 
voidaan vaikeissa oloissa lähetyskentillä edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
ihmisoikeuksia? Keskustelu kokosi valitettavasti vain 17 osanottajaa. Alustajina olivat Suomen 
Lähetysseuran pitkäaikaiset Etiopian lähetit Anna-Kaarina ja Matti Palmu, SLS:n 
kehitysyhteistyöpäällikkö  Katri Leino-Nzau  sekä Setan kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja 
Krister Karttunen. 
 
Keskustelu käytiin rakentavassa hengessä ja se antoi paljon tietoa sekä lähetystyöntekijöiden 
toimintaedellytyksistä, SLS:n vaikuttamistyöstä että vähemmistöjen vaikeasta asemasta Afrikan ja 
Aasian maissa. Lähetystyöntekijät toimivat paikallisen kirkon työntekijöinä usein tilanteessa, jossa 
homoseksuaalisuus on paitsi tabu myös kriminalisoitu. Tämä ei anna paljon mahdollisuuksia vaikuttaa 
muuten kuin pitkäjänteisen asennekoulutuksen ja henkilökohtaisten suhteiden kautta.  
 
Loppupuheenvuoroissa kuitenkin selvisi, ettei SLS:n läheteillä ollut vastausta paikallisten kristittyjen 
kirjaimellisen raamatuntulkinnan kysymykseen: näin sanoo Raamattu, mitä sanotte te? Syystäkin 
Krister Karttunen totesi, että tällainen raamatuntulkinta on syrjivää, vaikka kuinka Lähetysseura 
periaatteessa vastustaakin syrjintää. Toivottavaa olisi, ettei vain Lähetysseura ekumeenisessa 
vaikuttamistyössä, vaan myös kirkkomme lähetit, varsinkin teologit, paikallisesti ajaisivat historiallis-
kriittisempää raamatuntulkintaa, joka edistää tasa-arvoa. 



Hanna Mithiku tekee keskustelusta koosteen, joka tullaan julkaisemaan Yhteysliikkeen s-postilistalla, 

kotisivuilla ja Facebook-sivulla. 

 
Sosiaalifoorumin seminaari tasa-arvoisesta avioliitosta 
 
Suomen Kristillinen Ylioppilasliiton, Armon Vihreiden ja Etelä-Suomen Vasemmistonuorten Suomen 
Sosiaalifoorumissa 26.4. järjestämä seminaari teemasta  Tasa-arvoinen avioliitto moniarvoisessa 
yhteiskunnassa  keräsi vajaat 30 osanottajaa. Alustajina toimivat Etelä-Suomen Vasemmistonuorten 
varapuheenjohtaja Sophia Leppä, Armon Vihreiden puheenjohtaja Katri Korolainen, mufti, Islamin 
kutsu –yhdyskunnan imaami Walid Hammoud, dosentti, teologian tohtori Vesa Hirvonen ja 
diakoniapappi Arja Penttinen. 
 
Keskustelun tavoitteina oli luoda dialogia ja ymmärrystä uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja 
uskontoihin kriittisesti suhtautuvien kuten myös samaa sukupuolta olevien avioliitosta eri mieltä 
olevien välillä.  Ensimmäistä tavoitetta jossain määrin saavutettiin, koska Sophia Leppä sekulaareista 
perusteistaan lähtien asiallisesti oli aika lailla samoilla linjoilla kolmen kristillisen alustajan kanssa. 
Imaami sen sijaan joutui yksin puolustamaan kielteistä kantaa tasa-arvoiseen avioliittoon. Hän oli 
ystävällinen ja asiallinen, mutta tiukan konservatiivinen myös naisten tasa-arvon suhteen, tavalla, joka 
ei antanut paljon tilaa dialogille. 
 
Homofobian vastainen päivä ja Jeppis Pride 
 
Haluamme vielä muistuttaa kansainvälisestä homofobian vastaisesta päivästä  lauantaina 17.5. Olisi 
hienoa, jos liikkeemme jäsenet voisivat huomioida päivää esim. järjestämällä seurakunnissa 
rukoushetkiä tai lähettämällä kirjoituksia paikallislehtiin. Lisätietoja löytyy kotisivulta 
www.homofobia.fi 
 
Haluamme myös muistuttaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävästä Jeppis Pride -
tapahtumasta Pietarsaaressa  25.-27.7. Sen yhteydessä pidetään perjantaina 25.7. 
ulkoilmajumalanpalvelus ja lauantaina 26.7. kulkue. Tapahtumalla on avoin Facebook-ryhmä 
nimeltään Jeppis Pride 2014. Kannattaa liittyä innostuneeseen porukkaan! 
 
Siunattua kesää! 
 
Yhteys-liikkeen johtokunnan puolesta 
Ulf Särs 
puheenjohtaja 
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