Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät!
”Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulakaa Luojan suurta kunniaa!”
Minun teki mieli laulaa kiitosvirttä, kun kymmentuhantisen ihmisjoukon keskellä Kansalaistorilla otin
vastaan viestin, että eduskunta oli hyväksynyt tasa-arvoisen avioliittolain. Muistui mieleen vuoden 1974
pieni mielenosoitus Vanhankirkon puistossa, kun seurakunnan nuorisotyöntekijä Seppo Kivistö oli
irtisanottu homosuhteensa takia. Silloin harva uskoi kokevansa tätä päätöstä elinaikanaan.
Saamme kiittää Jumalaa päätöksestä. Hän toimii uudistavana voimana, siellä missä ihmisiä syrjitään. Hän
toimii poliittisessa päätöksenteossa ihmisten järjen ja omantunnon kautta. Kirkon tehtävänä on sanan
voimalla valaista päätöksentekijöitä. Tätä tehtävää arkkipiispa Kari Mäkinen nyt täytti. Kiitos hänelle!
Virallisissa kananotoissaan kirkot vastustivat muutosta Raamatun ajan tietoon ja ihmiskuvaan sidottujen
käsitysten perusteella. On valitettavaa, että kirkot eivät ole ihmisarvoa toteuttavien uudistusten
edelläkävijöitä. Totuuden ja rakkauden henki kuitenkin uudistaa myös kirkkoaan, vaikka tämä luterilaisittain
sanottuna tapahtuisikin maallisen regimentin välityksellä eikä päinvastoin.
Yhteys-liike kannatti lakiuudistusta
Yhteys-liikkeen tuki ry päätti syyskokouksessaan 18. marraskuuta kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia
allekirjoittamalla metahdomme.fi-sivustolla olevan kannanoton.
Kun Liisa Tuovinen Setan 40-vuotisvastaanotolla 29.11. esitti Yhteys-liikkeen puolesta kauniin
onnittelutervehdyksen (http://www.yhteys.org/Seta40tervehdys.pdf), Setan edustajat erityisesti kiittivät
siitä, että liikkeemme oli ilmaissut kannatuksensa.
Syyskokouksen päätöksestä huolimatta edelleen kunnioitamme niiden liikkeemme tukijoiden käsitystä,
joiden mukaan tasa-arvoa olisi voitu toteuttaa parisuhdelakia parantamalla ja säilyttämällä avioliittokäsitettä naisen ja miehen liitolle. Jokainen ymmärtää ja tulkitsee Jumalan tahtoa oman järkensä ja
omantuntonsa mukaan.
Vaikka minä ja monet kanssani kiitämme Jumalaa eduskunnan päätöksestä, on myös kunnioitettava niiden
käsitystä, jotka tulkitsevat Raamattua ja kirkon perinnettä siten, että ratkaisu on Jumalan tahdon vastainen.
Lain vastustajat eivät välttämättä halua syrjiä homoja ja lesboja eivätkä loukata heidän ihmisarvoaan
selibaattivaatimuksellaan.
Entäs nyt, kirkko?
Kansalaisaloitteen pohjalta toteutettava avioliittolain muutos ei koske kirkkoja. Niiden on nyt itse
vedettävä johtopäätöksensä eduskunnan ratkaisusta.
Tässä tilanteessa Yhteys-liike haluaa edistää luterilaisen kirkon sisäistä keskustelua järjestämällä yhdessä
Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa Kouvolan kirkkopäivillä lauantaina 23.5.2015 klo 13-15, Tuulensuojarakennuksessa, Hallituskatu 10, keskustelutilaisuuden kysymyksestä Voiko kirkko vihkiä/siunata nais- ja
miespareja? Tilaisuutta valmistellaan parhaillaan ja tarkempi ohjelma alustajineen ilmoitetaan
myöhemmin. Vetäjinä toimivat Arja Penttinen ja Ilari Rantakari.
Toivottavasti monet teistä pääsette osallistumaan keskusteluun. Laittakaa ajankohta kalentereihinne!
Uusi johtokunta ja toimintasuunnitelma

Syyskokous valitsi minut Ulf Särs uudelleen Yhteys-liikkeen puheenjohtajaksi. Kiitän luottamuksesta!
Johtokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Hentilä, Heikki Leppä, Arja Penttinen, Johanna Pihlajamäki,
Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen sekä uudeksi jäseneksi Toni Fagerholm. Viisautta ja voimia tehtävään!
Salla Ranta jäi muiden kiireitten takia pois hallituksesta. Kiitämme häntä hänen pitkäaikaisesta,
sitoutuneesta panoksestaan.
Syyskokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden toimintasuunnitelma, joka löytyy kotisivuiltamme
http://www.yhteys.org/poytakirjat/toimintasuunnitelma%202015.pdf. Päätettiin, että Arcuksen,
ortodoksien ja ruotsinkielisten edustajien lisäksi johtokunnan kokouksiin kutsutaan puhe- ja läsnäolooikeudella myös Sateenkaariyhdistys Malkuksen edustaja.
Ensi vuoden tapahtumista mainittakoon, että olemme mukana järjestämässä ekumeenisen
sateenkaarifoorumin 3.10.2014 Lohjalla, seurakunnan Kutsu 2015-tapahtuman yhteyteen.
Arja Tuunela, joka pitkään on toiminut tukiverkostomme kontaktihenkilönä, on ilmoittanut luopuvansa
tehtävästä. Kiitämme häntä lämpimästi ja etsimme parhaillaan hänelle seuraajaa.
Sukupuolivähemmistöjen oikeudet
Syyskokouksen jälkeen pidetty keskustelutilaisuus sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista keräsi
yli 20 osanottajaa, jotka aktiivisesti osallistuivat keskusteluun. Tilaisuus osui sopivasti TransHelsinki-viikon
avauspäivälle.
Trasek ry:n puheenjohtaja Antti Karanki antoi runsaan tietopaketin meneillään olevasta translain
muutoksesta. Sihteerimme Johanna Pihlajamäki jakoi sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön
kokemuksia kirkon vapaaehtoistyöntekijänä. Kirkkohallituksen rippikoulutyön ja seurakuntakasvatuksen
asiantuntija Jarmo Kokkonen sai viime hetkessä esteen, mutta hänen antoisa alustuksensa sukupuolen ja
seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaamisesta kirkon kasvatustyössä löytyy kotisivuiltamme
http://www.yhteys.org/ajankohtaista_n.html
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