
Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät! 

  

Syksy on alkanut vilkkaana, monien osalta varsinkin seurakuntavaalien merkeissä.  Niistä 
ja syksyn muista tapahtumista kerron tässä kirjeessä. 

Liikkeemme edustajia oli mukana Papiston päivillä Jyväskylässä. Siellä järjestettiin 
leikkimielinen äänestys kysymyksestä: Kannatatko tasa-arvoista avioliittolakia? 
Vastauksia annettiin pudottamalla palloja vaalikoneen putkiloihin.  Tuloksena oli 
vihreässä jaa -putkilossa 82 ääntä, keltaisessa en osaa sanoa -putkilossa 1 ääni ja 
punaisessa ei -putkilossa 17 ääntä. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista tulee 
todennäköisesti äänestykseen eduskunnassa marraskuussa. 

  

Syyskokous ja keskustelutilaisuus sukupuolivähemmistöistä 

Yhteys-liikkeen tuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 18.11. klo 17 
Alppilan kirkolla, Kotkankatu 2, Helsinki. Kaikki liikkeemme tukijat ovat tervetulleita, 
mutta äänioikeus on vain tukiyhdistyksen jäsenillä. Tukiyhdistyksen jäseneksi ehtii vielä 
liittyä täyttämällä osoitteesta  
http://www.yhteys.org/Liittymislomake_sahkoinen.rtf  löytyvä liittymislomake ja 
lähettämällä se sähköpostitse sihteerillemme  sihteeri@yhteys.org.  

Syyskokouksen jälkeen klo 18 samassa paikassa järjestetään keskustelutilaisuus 
sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista, meneillään olevasta translain 
muutoksesta sekä siitä, mitä sukupuolivähemmistöt odottavat kirkolta.  

Alustajina ovat sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trasek ry:n puheenjohtaja 
Antti Karanki, kirkkohallituksen rippikoulutyön ja seurakuntakasvatuksen asiantuntija 
Jarmo Kokkonen sekä Yhteys-liikkeen ja Trasekin sihteeri Johanna Pihlajamäki, joka 
toimii myös Pihlajamäen ja Myllypuron kirkkojen diakoniavapaaehtoisena emäntänä. 
Keskustelun vetäjänä on Yhteys-liikkeen johtokunnan jäsen Veronica Saarela. 

  

Seurakuntavaalit  
 
Seurakuntavaalien äänestys alkaa jo runsaan viikon kuluttua. Ennakkoäänestys on 27.-
31.10. ja vaalipäivä sunnuntaina 9.11. Vaaleissa meillä on tilaisuus toimia liikkeemme 
tavoitteiden toteuttamiseksi konkreettisella tavalla äänestämällä uudistusmielisiä 
ehdokkaita ja osallistumalla heidän vaalikampanjoihinsa.  Marraskuussa valittavat 
luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toiminnasta ja työntekijöistä sekä valitsevat 
kirkolliskokousedustajat. 

  

Tulkaa kaikki –liike  

http://www.yhteys.org/Liittymislomake_sahkoinen.rtf
mailto:sihteeri@yhteys.org


Tulkaa kaikki -liike (http://www.tulkaakaikki.net) kokoaa maanlaajuisesti tietoja eri 
listoilla olevista uudistusmielisistä seurakuntavaaliehdokkaista. Liikkkeen ohjelman voi 
allekirjoittaa sivulla http://tulkaakaikki.net/ohjelma/allekirjoita-ohjelma/. 
Uudistusmielisiä ehdokkaita seurakunnista eri puolilla maata läytyvät likkeen sivuilta 
http://tulkaakaikki.net/seurakuntavaalit-2014/ehdokkaat/  

Jos olet ehdokkaana,  voit ilmoittaa tietosi liikkeen yhdyshenkilölle alueellasi 
(http://tulkaakaikki.net/yhteystiedot/). Ilmoita seuraavat tiedot: kunta, seurakunta, 
ehdokaslista ja ehdokasnumero, ehdokkaan nimi, ammatti tai oppiarvo ja 
sähköpostiosoite (ei julkaista). Lisäksi vapaaehtoisia tietoja ovat ikä, lyhyt vaalilause, 
lyhyt esittely (max 500 merkkiä), ehdokkaan oman verkkosivun osoite ja valokuva. Jos et 
ole itse ehdokkaana, voit välittää tietoa tästä mahdollisuudesta seurakuntasi 
uudistusmielisille ehdokkaille. Ehdokastietojen kerääminen jatkuu vaaleihin asti.  

Tulkaa kaikki -liikkeen vaalikampanjan avajaiset järjestetään ma 27.10. klo 17-18 
Lasipalatsin kulmalla, Helsingissä. Kampanja-avauksessa puheenvuoron pitävät muiden 
muassa dosentti Ville Jalovaara, toimittaja Johanna Korhonen, erityisavustaja Laura 
Manninen ja kolumnisti Jukka Relander. Musiikkia esittää säveltäjä Petri Laaksonen. 

  

Järjestä paikallinen vaalikampanja 

Ehdokkaat ja tukijoukot eri seurakunnissa ehtivät vielä käynnistää yhdessä paikallisen 
vaalikampanjan uudistusmielisten ehdokkaiden ja listojen puolesta:  

- järjestämällä tapahtumia, esimerkiksi ehdokkaiden jalkautumisia toreilla, 
kauppakeskuksissa ja eri tilaisuuksissa äänestäjien tavattavaksi. Kannattaa olla mukana 
myös seurakunnan järjestämissä tapahtumissa ja vaalipaneeleissa. 
- tiedottamalla kampanjasta paikallis-, maakunta- ja srk-lehdille, paikallisradioille tai 
muille.  
- osallistumalla yleisön osaston keskusteluun 

- suosittelemalla hyvää ehdokasta ystävällesi henkilökohtaisesta, sähköpostilla tai 

tekstiviestillä. Myös vaalipäivistä kannattaa muistuttaa. 

- jakamalla, keskustelemalla ja suosittelemalla sosiaalisessa mediassa.  

www.Sinuiksi.fi 

on tänä vuonna avattu uusi verkkopalvelu, josta voi kysyä neuvoa, jos mieltä askarruttaa 
oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen  ja sukupuolinen moninaisuus  tai muut 
aihepiiriin kuuluvat kysymykset. Palvelun tuottavat Pirkanmaan 
Seta ja Sateenkaariyhteisöt ry RAY:n tuella.  

Kysymyksiä voi lähettää verkkopalvelun kautta anonyymisti. Voi myös soittaa numeroon 
044 3002 355. Päivystys on avoinna maanantaisin klo 19-21 ja torstaisin klo 19-21. 

  

Siunattua syksyn jatkoa! 
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