Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat
Helsinki Priden tämän vuoden teemana on Vapaus ja vastuu. Halutaan palauttaa keskusteluun
ihmisoikeudet, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden niin yhteiskunnan, yhteisön kuin yksilönkin
näkökulmista. Teema on myös hatunnosto itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlalle.
Piispa Irja Askola ihmisoikeuskeskustelussa
Yhteys-liike järjestää torstaina 29.6. klo 19.00 Kallion kirkossa, Itäinen papinkatu 2, tilaisuuden
otsikolla Kolme viisasta naista – keskustelu ihmisoikeuksista. Kolme viisasta naista ovat piispa Irja
Askola, pääsihteeri Tuija Brax ja Kirkon Ulkomaanavun puheenjohtaja Tarja Kantola. Tilaisuuden
vetäjänä toimii Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä. Ennen tilaisuutta klo 18 Kallion
seurakunnan viikkomessussa saarnaa Vesa Hirvonen ja Matti Peiponen on liturgina.
Perinteiseen tapaan olemme mukana Kallion seurakunnan kanssa järjestämässä Pride-viikon
sateenkaarimessua perjantaina 30.6. klo 18 Kallion kirkossa, jossa saarnaajana ja liturgina on Samuli
Korkalainen ja Ääniset-kuoro laulaa.
Vastuunkantajaksi kulkueeseen ja puistojuhlaan
Olemme tietysti mukana juhlimassa myös Pride-kulkueessa lauantaina 1.7. Kulkue lähtee liikkeelle klo
13 Kansalaistorilta ja päätyy puistojuhlaan Kaivopuistoon. Kokoontuminen Kansalaistorille alkaa klo
12 kirkon rekan taakse. Puistojuhlassa meillä on esiteteline seurakuntien teltan yhteydessä.
Jorma Hentilä, joka on pitkään käytännössä vastannut osallisuudestamme kulkueessa ja puistojuhlassa,
toivoo, että nyt löytyisi henkilö, joka ottaisi kulkueen kokoontumispaikalla vastatakseen rististä ja
banderollista, hankkisi niille kantajat kulkueeseen samoin kuin päivystäjiä esitetelineen luo
Kaivopuistoon. Jorma tuo ristin ja banderollin Kansalaistorille sekä esitetelineen ja -materiaalin
Kaivopuistoon ja vie pois juhlan päätyttyä.
Ilmoittaudu Jormalle, jorma.hentila@gmail.com tai puh. 045 2672 999, jos olet valmis vastaamaan
kulkueen ja telttapäivystyksen järjestelyistä tai osallistumaan lyhyemmäksi aikaa niiden
toteuttamiseen.

Muita Pride-tilaisuuksia
Pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat järjestöjen rinnalla yhä tiiviimmin mukana Pride-viikon
ohjelmassa. Tässä otteita ohjelmasta:
Maanantaina 26.6.
- Klo 16-17.30 “Moniääninen kirkko - Kuka puhuu ja kenen äänellä?” Keskustelutilaisuus 13-25
vuotiaille nuorille erityisnuorisotyön keskuksessa Snellussa, Toinen linja 8.
Tiistaina 27.6.
- Klo 18 kaksikielinen keskustelutilaisuus ”Queeria raamatuntulkintaa” Paavalin kirkon alasalissa,
Sammatintie 5. Järjestäjinä Metropolitan Community Church ja RegnbågsMissionen.
Torstaina 29.6.
- Klo 17-18.30 Parisuhdeluento Snellussa
Perjantaina 30.6.
- Klo 16-18 transnuorten vapaamuotoinen tapaaminen Snellussa
- Klo 16 vapaamuotoinen Malkus-iltapäivä kahvin ja teen äärellä Kallion seurakuntakodilla.
- Klo 20.30 Malkuksen pikadeitti-tapahtuma Kallion seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28.
Launtaina 1.7.
- Pääkaupunkiseudun seurakunnilla on kulkueessa oma rekka ja puistojuhlassa teltta sekä niiden
yhteydessä monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille ihmisille.

Kirkkopäivillä äänestys kirkkohäistä
Turun kirkkopäivien kirkkotorin liikkeemme esittelypöydällä järjestettiin ”äänestys” kysymyksestä
kenelle kirkkohäät kuluvat. Äänestystulos oli, kaikille kirkon rippikoulun käyneille jäsenille 245 ääntä, ei
kenellekään 6 ääntä ja vain heteroavioliiton solmiville 88 ääntä.
Henrikin seurakunnan ja Turun Malkus-ryhmän järjestämään lämminhenkiseen sateenkaarimessuun
Henrikinkirkossa ja sitä seuraavaan teehetkeen osallistui yli 60 ihmistä, joista kolmasosa muualta
Suomesta.

European Forumin kokous Gdanskissa
Tärkein kansainvälinen yhteystyökumppanimme European Forum of LGBT Christian Groups piti
jokavuotisen kokouksensa Gdanskissa Puolassa 24-28.5. Ainoana suomalaisena kokoukseen osallistui
Pauli Löija, joka myös oli Arcuksen virallisena edustajana Forumin yleiskokouksessa. Osallistujia oli noin
100 henkilöä 33 jäsenjärjestöstä 22 maasta. Osallistuttiin myös Pride-kulkueeseen, joka keräsi 20003000 henkilöä. Kulkuetta turvasi runsas poliisisaattue mellakkavarusteissa
Siunattua kesää!
Ulf Särs
johtokunnan puheenjohtaja

