
Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät 

Mennyt kesä on ollut tapahtumarikas liikkeemme kannalta. Ennen kun kerron menneistä, haluan 

kuitenkin kiinnittää huomiota tuleviin tärkeisiin teemoihin ja tapahtumiin. 

 

Asetu ehdokkaaksi ja äänestä seurakuntavaaleissa! 

Suomen luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9. Osallistuminen 

seurakuntien päättävien elinten toimintaan on tärkeä tapa edistää liikkeemme tavoitteita kirkossa. 

Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja työntekijöistä sekä 

valitsevat kirkolliskokousedustajat. 

Vielä on runsas viikko aika asettua ehdokkaaksi. Seurakunnista saa tietoja valitsijayhdistyksistä, 

jotka kokoavat ehdokaslistoja. Liikkeemme tavoitteita selkeimmin ajaa Tulkaa kaikki -liike. Sen 

kotisivuilta www.tulkaakaikki.net/seurakuntavaalit-2014/ löytyy tietoja liikettä tukevista 

ehdokaslistoista, mutta seurakunnista löytyy muitakin uudistusmielisiä listoja ja 

ehdokkaita. Riippumatta millä listalla olet, voit esitellä itseäsi Tulkaa kaikki -liikkeen kotisivuilla 

ottamalla yhteyttä liikkeen yhdyshenkilöön alueellasi (www.tulkaakaikki.net/yhteystiedot/). 

Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.11. ja ennakkoäänestys on 27.-31.10. Äänestä itse ja 

kehota tuttaviasi äänestämään! Voit myös levittää tietoa Tulkaa kaikki -liikkeen ehdokkaista ja 

muista uudistusmielisistä ehdokkaista. 

 

Keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista 

Syksyllä eduskunta käsittelee ja todennäköisesti päättää tasa-arvoista avioliittolakia käsittelevän 

kansalaisaloitteen kohtalosta. Eduskunnan lakivaliokunta päätti kesäkuussa äänin 10-6 torjua 

kansalaisaloitteen. Aloitteesta laaditaan nyt kielteinen mietintö, joka tulee eduskunnan täysistunnon 

käsittelyyn syksyllä. Äänestyksestä odotetaan tasaväkistä aloitetta vastustavien ja kannattavien edustajien 

välillä. 

Jos eduskunnan enemmistö täysistunnossa vastoin lakivaliokunnan näkemystä kannattaa 

kansalaisaloitetta, asia menee suureen valiokuntaan, joka tekee asiasta mietinnön. Sitten se palaa 

eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi. 

Vaikka Yhteys-liikkeen sisällä on erilaisia mielipiteitä tasa-arvoisesta avioliittolakiesityksestä, 

liikkeemme selkeänä tavoitteena on kirkollinen siunaus samaa sukupuolta oleville pareille. 



Keskustelu lakiesityksestä tulee varmaan olemaan vilkas myös kirkon sisällä. Seuratkaa keskustelua 

ja osallistukaa siihen mm. lehdistön yleisönosastoissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Syyskokous ja keskustelutilaisuus sukupuolivähemmistöistä 

Yhteys-liikkeen tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 18.11. klo 17 

todennäköisesti Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2, Helsinki (varmista paikka erillisestä 

ilmoituksesta). Sen jälkeen klo 18 samassa paikassa järjestetään keskustelutilaisuus 

sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista, meneillään olevasta translain muutoksesta sekä 

siitä, mitä sukupuolivähemmistöt odottavat kirkolta. Sanalla ”sukupuolivähemmistöt” viitataan 

tässä yhteydessä transihmisiin ja intersukupuolisiin ihmisiin. Tarkempia tietoja syyskokouksesta ja 

keskustelusta lähetetään myöhemmin. 

 

Turku Pride 

Turku Pride järjestetään lauantaina 20.9. Tapahtuman slogan on ”Vapaus valita – oikeus olla”. 

Ohjelmaan kuuluu mm. kulkue, puistotapahtuma sekä pääbileet illalla. Kulkue alkaa Taidemuseon 

rappusilta klo 14.00 yhteiskuvalla, puheilla ja järjestäytymisellä, jonka jälkeen klo 15.00 lähdetään 

liikkeelle. Lisätietoja löytyy kotisivuilta http://turkupride.wordpress.com/ 

Olisi mukavaa, jos kulkueessa olisi myös liikkeemme banderollia ja/tai Arcus-liikkeen viiriä 

kantavia henkilöitä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä Arja Penttiseen, 

arja.penttinen@evl.fi, jonka hallussa banderolli ja viiri ovat. 

Helsinki Pride-seminaari kannusti kertomaan kirkkokiusaamisesta 

Helsinki Pride-viikon Kirkkokiusatut-kirkkosiunatut -seminaarimme 26.6. keräsi lähes 40 

osanottajaa. Alustukset ja yhteenveto keskustelusta on julkaistu kotivivuillamme www.yhteys.org. 

Keskustelussa Kirkon alat -ammattiliiton edustajat miettivät, miten voitaisiin kerätä tarinoita 

kiusaamistapahtumista. Lähettäkää kertomuksia minulle (ulsars@gmail.com) omalla nimellä tai 

nimettöminä, niin välitän ne ammattiliittojen tietoon. 

Seminaarimme jälkeen samassa paikassa Malkuksen järjestämä Homo ja hengellinen –seminaari 

kokosi yli 70 osanottajaa. Olimme tietysti mukana Pride-kulkuessa, joka keräsi ennätykselliset noin 

20.000 osanottajaa. Liikkeemme kannalta ehkä tärkeintä Prideviikolla kuitenkin oli, että perjantaina 

nauhoitettu sateenkaarimessu lähetettiin TV1:ssä 29.6. ja sai paljon myönteistä palautetta. 

Puistojuhlan konttikirkossa toimitettu rukoushetki parisuhteen puolesta synnytti vilkkaan 



keskustelun siitä, oliko kyseessä siunaustilaisuus vai ei. 

 

Muita kesän tapahtumia 

Kristillisten hlbt-ryhmien Eurooppafoorumin kokouspäivä Alppilan kirkolla 24.5. toteutui hienosti 

suunnitelmien mukaan. Laivaristeilyn mukana saapui yli 120 osanottajaa 25 maasta. Yli 30 tuli 

kymmenestä entisen Itä-Euroopan maasta. Vapaaehtoisia oli yli 30 ja messuun osallistui lisäksi 

saman verran suomalaisia. Alppilan kirkon suntiot ja brunssiporukka hoitivat palvelut ja tarjoilut 

erinomaisesti. Piispa Irja Askolan lämmin ja tervetuloa toivottava saarna kosketti osanottajia 

syvästi. 

Suomen Lähetysseuran vuosikokous Vaasassa 7.6. antoi noin 2/3 enemmistöllä tukensa hallituksen 

linjalle, mukaan lukien rekisteröidyn parin siunaamiselle ja lähettämiselle lähetystyöhön. Myös 

liikkeemme edustajat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun. Herättäjä-Yhdistyksen 

vuosikokouksessa Lapualla 4.7 vastaavanlainen kritiikki torjuttiin murskaluvuin. 

Kesäkuun 15. päivänä, samana päivänä kun eduskunnan lakivaliokunta otti kantaa 

kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista, piispa Irja Askola ilmoitti Facebook-sivullaan 

kannattavansa aloitetta. Arkkipiispa Kari Mäkinen pyysi avauspuheessaan SuomiAreenalla Porissa 

14.7. anteeksi homoseksuaaleilta ja muilta seksuaalivähemmistöiltä kirkon ja yhteiskunnan 

harjoittamaa syrjintää. 

Pietarsaaren ensimmäisen Jeppis Pride-kulkueeseen lauantaina 26.7. osallistui noin 2000 ihmistä ja 

noin 2500 tervehti paraatia kadun varsilla. Olimme mukana kulkueessa, ohjelmassa oli keskustelu 

uskosta, toivosta ja rakkaudesta ja uuden Malkus-yhdistyksen järjestämä seminaari sisäisten 

maisemien muutoksista. Ulkoilmajumalanpalvelus perjantai-iltana 25.7. kokosi noin 250 henkilön 

seurakunnan. 

 

Seilaa toivossa 

Vuoden Eurooppafoorumin mottona oli Sailing with Hope, Seilaa toivossa. Kesän tapahtumat olivat 

todella toivoa herättäviä. Lakivaliokunnan kielteisen kannan ensimmäinen tulos oli todennäköisesti 

Pride-kulkueen ennätyksellisen suuri osanottajamäärä. Siitä syntynyt myönteinen julkisuus antaa 

viitteitä siitä, että eduskunta saattaisi jo tänä syksynä säätää tasa-arvoisen avioliittolain. Piispojen 

kannanotot ja niitä seuraava keskustelu taas antaa toivoa siitä, että kirkkokin vähitellen olisi valmis 



siunaamaan samaa sukupuolta olevia pareja, elävätpä ne rekisteröidyssä parisuhteessa tai 

avioliitossa. Siihen jokainen meistä voi vaikuttaa osallistumalla seurakuntavaaleihin. 

 

Tulkaa kaikki –liikkeen mottona on: 

Kristuksen kirkko on kaikille 

 

Ulf Särs 

Yhteys-liikkeen puheenjohtaja 


