Hyvä Yhteys-liikkeen tukija!
Kesän Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla keräsi lähes 100 000 osanottajaa. Myös Yhteys-liikkeen valkoisen
ristin ja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien rekan saatossa oli entistä enemmän väkeä. Päivä antoi
vahvan todistuksen siitä, että liikkeemme ajama ihmisarvoinen ja kristillinen tapa suhtautua seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin on lyömässä itsensä läpi sekä yhteiskunnassamme että kirkoissamme.
Järjestämämme Pride –tilaisuudet toteutuivat hienosti. Torstain Rakkauden tähden tottelemattomat –
keskusteluun osallistuivat papit Anne Blomqvist, Tatu Kotilainen, Ari Kotisaari, Laura Late Mäntylä ja Henna
Salo, videopuheenvuorolla Árpád Kovács ja Kai Sadinmaa sekä lakimies Jaakko Weuro. Korostettiin, että
otsikko yhtä hyvin olisi voinut olla Rakkauden tähden kuuliaiset. Yleisöä oli noin 70.
Perjantain Yhteiseen hääkuvaan tuli 37 paria, muuta yleisöäkin oli juhlimassa heidän kanssaan. Kallion
kirkon sateenkaarimessu, jossa Jaana Hallamaa saarnasi, keräsi noin 230 osallistujaa. Tilaisuutemme saivat
hyvää julkisuutta ennen kaikkea Helsingin Sanomien 21.6. julkaisemassa kokoaukeamajutussa Outi ja AinoMaija Elonheimon häistä.
Yhteistyötahojemme järjestämiä tilaisuuksia oli Pride-ohjelmassa runsaasti. Elävä vesi MCC Helsinki järjesti
yhteislaulutilaisuuden Karhupuistossa ja MCC-kirkon piispa Ines-Paul Baumann osallistui eri tilaisuuksiin
perjantaista sunnuntaihin. Sateenkaariyhdistys Malkuksen järjestämässä vapaamuotoisessa Malkusiltapäivässä vieraana oli australialainen kirjailija Anthony Venn-Brown.
European Forum Italiassa
Kansainvälisen yhteistyökumppanimme European Forum of LGBT Christian Groups piti vuosikonferenssinsa
9.-13. toukuuta Albano Lazialessa Rooman lähellä. Kokoukseen osallistui kuusi suomalaista, joista Pauli Löija
ja Maija Majuri olivat Arcus-verkoston virallisia edustajia.
EF sai uuden ulottuvuuden, kun nuorille järjestettiin ensimmäistä kertaa oma konferenssi. Maija Majurin
arvion mukaan EF on kehittänyt ammattimaisen otteen, joka on tarpeen edunvalvonnassa kirkollisissa
kattojärjestöissä ja EU:ssa. Seuraava European Forum järjestetään Lontoossa 26.–30.6.2019 ja vuoden 2020
forum Budapestissa Unkarissa.
Kansainvälinen ortodoksinen seminaariretriitti Suomessa
European Forumin alaisuudessa toimiva ortodoksinen LGBT-verkosto kokoontui seminaariin ja retriittiin
Kulttuurikeskus Sofiassa 12.-15. heinäkuuta. Tapaamiseen osallistui 24 henkilöä Kreikasta, Serbiasta,
Kroatiasta, Venäjältä, Ukrainasta, Georgiasta, Puolasta, Virosta, Englannista ja Yhdysvalloista.
Tapaamisen tarkoituksena oli voimaannuttaa yhteisöä jakamalla kokemuksia. Seminaarissa jatkettiin
keskustelua jaksamisesta, hengellisyyden ja teologian suhteesta, jotka tulivat esille edellisessä tapaamisessa
Läyliäisissä 2015. Keskusteltiin myös siitä, miten jatkaa työskentelyä ja vaikuttamista ortodoksisissa
kirkoissa.
Yhteys-liike toimi tapaamisen virallisena kutsujana ja käytännön järjestelyistä vastasi liikkeemme
ortodoksijäsen Johan Slätis. On merkittävää, että Suomi näin voi toimia ortodoksisten tapaamisten
isäntämaana. Seuraava ortodoksinen LGBT-tapahtuma on Eastern European Forum Jerevanissa, Armeniassa
marraskuussa, johon Johan Slätis myös osallistuu.
Äänestä seurakuntavaaleissa!
Seurakuntavaalit ovat 18.11. ja ennakkoäänestys 6.-10.11. Seurakuntien luottamuselimet päättävät m.m.
siitä, avataanko seurakunnan kirkot myös samaa sukupuolta olevien parien käyttöön ja rukoillaanko

jumalanpalveluksessa kaikkien parien puolesta. Vaalit ovat tärkeät myös koko kirkon kannalta. Nyt
valittavat luottamushenkilöt valitsevat kahden vuoden päästä kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
vuosiksi 2020-2024, jolloin taas päätetään siitä, vihkiikö kirkko kaikki parit.
Tarkistathan, onko seurakunnassasi edistysmielisiä listoja tai ehdokkaita, joita voi äänestää ja suositella
muille. Edistysmielisiä listoja löytyy eri tunnuksilla, mutta Tulkaa kaikki –liikkeen kärkenä on nimenomaan
edistää tasa-arvoista avioliittoa kirkossa. Liikkeen vaalisivuilta https://tulkaakaikki.net/vaalit-2018/ löytyy
apua hyvien ehdokkaiden löytämiseksi.
Tulkaa kaikki -liikkeellä on omia listoja lähes 60 seurakunnassa eri puolilla maata, mutta se kokoaa
vaalisivuilleen maalaajuisesti tietoja eri listoilla olevista uudistusmielisistä ehdokkaista heti kun
äänestysnumerot on tiedossa. Jos olet ehdokas, voit ilmoittautua luetteloon vaalisivuilla olevalla
lomakkeella 8.10. alkaen. Ellei oman seurakuntasi ehdokkaita löydy luettelosta, tietoa ehdokkaiden
mielipiteistä löytyy kirkon vaalikoneen avulla http://www.info.seurakuntavaalit.fi/vaalikone.
Voit vaikuttaa sen puolesta, että Kristuksen kirkko todella olisi avoin kaikille!
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