
Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat! 

Kirkolliskokous on tällä viikolla Turussa keskustellut professori Eila Helanderin selvityksestä kirkon 

vihkioikeudesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille.  Keskustelu jatkuu 

Yhteys-liikkeen järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkona 22.11. klo 19 Helsingissä Johannessalen-

nimisessä tilassa, Korkeavuorenkatu 10 D, 2. krs (talon takana). 

Keskustelun otsikkona on Vihkiäkö kaikki vai ei ketään? Eila Helander päätyy selvityksessään siihen, 

että kirkon ei pitäisi luopua vihkioikeudestaan. Hän pitää mahdollisena, että kirkko voisi luopumatta 

nykyisestä vihkikäytännöstään sallia pappien vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.  

Eila Helander itse pitää keskustelutilaisuutemme avauspuheenvuoron. Mukana keskustelussa ovat 

myös kirkolliskokousedustajat toimittaja Johanna Korhonen ja kirkkoherra Jouni Turtiainen sekä 

allekirjoittanut. Keskustelun vetäjänä toimii Jorma Hentilä.  

Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan keskusteluun! 

Syyskokous 

Ennen keskustelutilaisuutta samana iltana klo 18 samassa paikassa pidetään Ekumeenisen 

yhteysliikkeen tuki ry:n virallinen syyskokous. Kokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja 

talousarvio sekä valitaan johtokunta vuodelle 2018. Kaikki Yhteys-liikkeen tukijat ovat tervetulleita 

kokoukseen, mutta vain tukiyhdistyksen jäsenillä on äänioikeus.  

Helsinki Pride -tapahtumamme 

Helsinki Pride-viikon keskustelutilaisuutemme Kolme viisasta naista keräsi Kallion kirkkoon noin 130 

osanottajaa ja sitä edeltävä viikkomessu noin 60. Perjantain Pride-messuun Kallion kirkossa osallistui 

noin 200 henkeä. Osallistuimme Pride-kulkueeseen pääkaupunkiseudun seurakuntien auton perässä. 

Seurakunnat ja kristilliset järjestöt ovat yhä tiiviimmin mukana Pride-viikon ohjelmassa. 

Samaa sukupuolta olevien parien vihkijöille varoituksia 

Avioliittolain uudistumisen jälkeen monta kymmentä samaa sukupuolta olevaa paria on saanut 

kirkollisen vihkimisen tai siunauksen avioliitolleen. Toistasataa pappia on ilmoittanut olevansa valmiit 

vihkimään kaikki parit vihittävien sukupuolesta riippumatta. Syyskuussa 51 pappia kertoi tästä 

julkisesti kasvokuvillaan. 

Ensimmäiset papit Árpád Kovács Oulun hiippakunnasta sekä Eeva-Kaisa Rossi ja Henna Salo Lapuan 

hiippakunnasta ovat saaneet samaa sukupuolta olevien parien vihkimisistä tuomiokapituleilta 

varoituksen. Helsingin tuomiokapituli antoi pastori Kai Sadinmaalle vain ”vakavan moitteen”.  Papit 

ovat ilmoittaneet jättävänsä päätöksistä oikaisuvaatimuksia ja sen jälkeen tarvittaessa valittavansa 

niistä hallinto-oikeuteen.  

Piispainkokous totesi Eila Helanderin selvityksen käsittelyssä, että asiaa koskevassa päätöksenteossa 

”tulee pitää johtavana periaatteena sitä, että näkemyserot suhtautumisessa samaa sukupuolta 

olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi”. Toivottavasti kirkon päättäjät löytävät 

esimerkiksi Helanderin suosituksen pohjalta ratkaisun, jotta muutoksen ei tarvitse tulla hallinto-

oikeuskäsittelyn kautta. 

Siunattua syksyn jatkoa! 

Ulf Särs 

johtokunnan puheenjohtaja 


