
 
 

Kesätervehdys Yhteys-liikkeen ystävä 

Koronapandemia on vaikuttanut edelleen voimakkaasti yhteiskunnan ja myös meidän 

toimintaamme. Tilanne näyttää tällä hetkellä kuitenkin hyvältä: tartunnat ovat laskeneet 

merkittävästi ja rokottaminen on hyvässä vauhdissa. Vaikka pandemia näyttää laantumisen 

merkkejä, viranomaisten mukaan jokaisen meistä on jaksettava vielä huolellisesti noudattaa 

koronaturvallisuuteen liittyviä rajoitustoimenpiteitä. Niinpä Yhteyden johtokunnan kokoukset on 

pidetty Teamissä emmekä ole muuten tavanneet lainkaan. Tästä huolimatta olemme osallistuneet 

erilaisiin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja mielipidekirjoituksin. 

Piispa Kaisamari Hintikan vierailu 22.11.2021 

Päätimme siirtää sekä syyskokouksen että Espoon piispan Kaisamari Hintikan vierailun marraskuun 

22. päivään. Tällöin taudin esiintyvyys on vähentynyt niin että voisimme silloin tavata fyysisesti – 

näin ainakin siltä vaikuttaa.  Piispa Kaisamari Hintikan puheenvuoron aiheesta ja tarkasta paikasta 

informoimme lähempänä.  

HelsinkiPridessa ke 30.6. klo 19-21 Yhteyden rakentajat-ilta  

Kaisa Raittilan kirjan ”Yhteyden rakentajat – Kohti kaikille avointa kirkkoa” myötä tuli näkyväksi 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten historia kirkon jäseninä. Vähemmistö ja 

heidän puolustajat ovat rakentaneet ja rakentavat seurakuntaa sellaiseksi kirkoksi jossa on tilaa 

jokaiselle. Tilaisuus järjestetään Zoomin kautta. Kaisa Raittilan puheenvuoroa kommentoivat 

Jorma Hentilä, Hanna Mithiku ja Ella Luoma. He myös virittelevät yhteiseen keskusteluun. Zoom-

linkki löytyy HelsinkiPride-ohjelman sivulta tai nettisivuiltamme myöhemmin. 

https://prideweek2021.impact.page/pride2021/Ohjelma 

 

Poimintoja muista kesän tapahtumista:  

Sateenkaarivirsiseurat leirikeskus Saarikossa Lohjalla viikonloppuna 7.8.2021 

Tervetuloa yhteisiin virsiseuroihin Saarikon leirikeskukseen. Saarikossa Lohjalla kokoonnutaan 

jälleen viettämään sateenkaariyhteisön virsiseuroja – tapaamaan tuttuja ja kohtaamaan uusia 

tuttavuuksia. Seurapuhujina Sami Suhonen ja kaikki halukkaat. Mahdollisuus osallistua talkoisiin. 

Pitkänmatkan kulkijoille mahdollisuus yöpymiseen 20€. Ilmoittautuminen 2.8. mennessä 

pirkko.jarvinen@evl.fi tai tekstiviesti numeroon 044 3284384 tai välillä 25.5.–22.6. osoitteeseen 

lea.sornikivi@gmail.com. 

Poliisimuseossa verkkonäyttely "Rikos ja rakkaus - homoseksuaalisuuden dekriminalisointi 

vuonna 1971."  

Näyttely on Turun yliopiston kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden ryhmätyö ja se löytyy 

https://poliisimuseo.fi/verkkonayttelyt kesäkuun lopulla. Näyttely perustuu laajoihin 

https://poliisimuseo.fi/verkkonayttelyt


haastatteluihin ja kirjalliseen aineistoon. Muun muassa Jorma Hentilää on haastateltu näyttelyä 

varten. 

Yhdessä meillä kaikilla on tasavertainen elämä edelleen tehtävänämme. Paljon on tapahtunut ja 

vielä riittää tekemistä.  

 

 

Suvivirren kuudetta säkeistöä ei yleensä lauleta. Siinä on osuvat sanat sekä nälkävuosien että 

vuoden 2021 ihmiselle: 

”Maan, meren anna kantaa runsaasti lahjojas,  

tarpeemme meille antaa sun siunauksestas.  

Suo suloisuutta maistaa myös sielun sanassas,  

ain armos sille paistaa, niin on se autuas.”  

Virkistävää kesää Yhteyden johtokunnan puolesta toivottaen 

Kirsi Hiilamo 

puh.joht. 

 

 


