
Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat 
 
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry – Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf:in 
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 26.11.2018 klo 18  Seurakuntien talolla, 
Kolmas linja 22 B, Helsingissä, kokoushuone Sutinen, 2. krs. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräisten asioiden lisäksi myös johtokunnan ehdotusta sääntöjen muuttamiseksi 
(esityslista liitteenä). 
 
Yhdistyksen nimen muutos 
 
Yhteys-liike on tullut uuteen vaiheeseen. Liike aloitti toimintansa syksyllä 2000 keräämällä 
julistukseensa allekirjoittajia. Keväällä 2003 perustettiin Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry. 
Alussa julistuksen allekirjoittaneiden tukijoiden luettelolla oli suuri merkitys. Kun nyt enemmistö 
kirkon jäsenistä tukee liikkeen tavoitteita, luettelon merkitys on vähentynyt eikä kaikkien 
yhteystietoja enää ole. EU:n uuden henkilöluettelodirektiivin myötä luettelo on siksi poistettu 
kotisivuiltamme. 
 
Tässä tilanteessa johtokunta katsoo perustelluksi muuttaa yhdistyksen nimi muotoon Ekumeeninen 
Yhteys-liike ry. – Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf.  Itse liike muuttuu siten yhdistykseksi. 
 
Nimenmuutoksen ohessa johtokunta ehdottaa myös, että johtokuntaan valittaisiin 3-7 varsinaisten 
jäsenten lisäksi  1-3 varajäsentä. Jos sääntömuutos hyväksytään, syyskokouksessa valitaan myös 
varajäseniä. 
 
Kaikki liikkeen tukijat ovat tervetulleita syyskokoukseen, mutta vain yhdistyksen jäsenillä on 
äänioikeus. Jäseneksi voi anoa täyttämällä kotisivuilta löytyvän liittymislomakkeen 
http://www.yhteys.org/tuki_n.html.  Jäsenet hyväksyy johtokunta. 
 
Seurakuntavaaleissa ratkaistaan kirkon linja 
 
Marraskuun 18. päivä valitaan luterilaisen kirkon seurakuntien luottamushenkilöt vuosiksi 2019-
2022. Nyt valittavat luottamuselimet puolestaan valitsevat kahden vuoden kuluttua 
kirkolliskokouksen maallikkojäsenet vuosiksi 2021-2024. 
 
Myös seurakunnissa luottamuselimet tekevät Yhteys-liikkeen kannalta tärkeitä päätöksiä. 
Luottamuselimet yhdessä kirkkoherran kanssa päättävät mm. siitä, avataanko seurakunnan 
kirkkoja myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä varten. 
 
Seurakuntien päätöksillä voi olla merkitys myös kokonaiskirkon päätöksenteon kannalta. 
Kirkolliskokous on pyytänyt piispainkokousta ”selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä 
vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi”. Selvityksen pohjalla on mm. Eila Helanderin ehdotus, 
että kirkko luopumatta nykyisestä vihkikäytännöstä voisi sallia pappien vihkiä samaa sukupuolta 
olevia pareja. 
 
Mitä enemmän samaa sukupuolta olevia pareja vihitään, mitä enemmän pappeja on valmiita 
vihkimään ja mitä enemmän seurakuntia avaa kirkkojaan vihkimistä varten, sitä suurempi paine 
piispoilla ja aikanaan kirkolliskokouksella on etsiä Helanderin ehdotuksen suuntaista ratkaisua. 
 
Samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä tukevia ehdokkaita löytyy mm. kirkon 
vaalikoneesta https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone ja Tulkaa kaikki -liikkeen vaalisivuilta 
https://tulkaakaikki.net/selaa-uudistusmielisia-ehdokkaita/ 
 
Ulf Särs 
 
johtokunnan puheenjohtaja



Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry, Stöd for ekumeniska rörelsen Gemenskap rf 
 
 
SYYSKOKOUS 2018 
Aika: 26.11.2018 klo 18.00 
Paikka: Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B, Helsinki, kokoushuone Sutinen, 2. krs 
 
 
 
Esityslista 

 

1. Kokouksen avaus 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 

5. Käsitellään johtokunnan esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi. 

 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä mahdollisen liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

 

7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet (3-7) sekä mahdollisesti 
1-3 varajäsentä 

 

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

 

9. Käsitellään muut mahdolliset asiat 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syyskokoukseen, jota ei ole 
kokouskutsussa mainittu, asia otetaan käsiteltäväksi vain, jos yli puolet 
läsnäolevista jäsenistä tätä kannattaa. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 


