Kesätervehdys Yhteys-liikkeen ystävä
Kesän varma merkki on Pride-tilaisuudet, joita on monella suunnalla ja moneen
makuun, joista voi hakea tietoa omilta Pride-sivustoilta.

Helsinki Pride 24.6.-30.6. 2019
Yhteys-liike osallistuu Helsinki-Priden kulkueeseen la 29.6. oman banderollin alla.
Kulkueen lähtö tapahtuu Senaatintorilta klo 12.00. Kulkue päättyy Kaivopuiston
puistojuhlaan, jossa on Konttikirkko. Piispa Björn Vikström vierailee puistojuhlan
Konttikirkolla. Puistojuhlassa on mm. siunausten ja makeisten jakoa. Kulkueen lisäksi
olemme mukana Sateenkaarimessun 20. juhlamessussa perjantaina klo 28.6 Kallion
kirkossa.
Tarvitsemme Konttikirkon päivystäjäksi tai muihin tehtäviin vapaaehtoisia. Matti
Peiponen toimii seurakuntien, kristillisen yhdistysten ja uskonnollisten tahojen
”lohkon” yhteyshenkilönä Helsinki Pridessä. Hän kokoaa vapaaehtoisiksi
ilmoittautuneita. Jos sinulla on muitakin kysymyksiä liittyen kulkueeseen, voit olla
yhteydessä suoraan Mattiin, matti.peiponen@evl.fi, p. 050 381 7629. Näillä näkyminen
ei ole tulossa rekkaa, joten edetään tällä suunnitelmalla. Tapaamme hyvissä ajoin
ennen lähtöä klo 12.
Yhteys-liike on mukana oman valkoisen ristinsä ja banderollinsa kanssa. Viime vuonna
banderollille ei löytynyt kantajia. Nyt toivomme sellaisia. Tämä on hieno tapa osallistua
toimintaamme. Jos olet valmis kantamaan ristiä ja/tai banderollia ainakin osan
matkasta, voit ottaa yhteyttä Ulf Särsiin, ulsars@gmail.com, p. 050 564 1833.

Poimintoja muusta Helsinki Pride -viikon ohjelmasta:



















ti 25.06. klo 17.30 – 19.30 ”Liikkeen sävelin” -yhteislaulutapahtuma. Järjestäjä: MCC
(Karhupuisto)
ti 25.06. klo 18.30 – 20.30 Kristillinen tapaaminen sateenkaari-ihmisten
vanhemmille.(Alppilan kirkko, Kotkankatu 2)
ke 26.6. klo 17-19 Kristillinen sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tapaaminen Alppilan
kirkolla. Tapaaminen sukupuolivähemmistöön kuuluville kristityille sekä kristillisyydestä
kiinnostuneille sukupuolivähemmistöön kuuluville. Illassa pohdimme Priden teemaan
liittyen, että millaista liikehdintää kirkossa on sukupuolivähemmistöihin liittyen tapahtunut
ja mitä vielä tulisi tapahtua. Mukana nuorisotyönohjaaja Mio Kivelä (Kirkkonummen
suomalainen srk), pastori Sami Suhonen (Vantaan srk-yhtymän yhteisen seurakuntatyön
palvelut) ja yliopistopappi, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura ”Late”
Mäntylä (Kirkko Helsingissä).
ke 26.6. klo 18-19.30 suhdeluento sinkuille aiheesta kumppanin kaipuu ja hyvän
tunneyhteyden luominen. Alppilan kirkko, Kotkankatu 2. Järjestäjät Vantaan
perheneuvonta ja Snellu. Luennoitsijat Titta Huotari perheneuvoja/paripsykoterapeutti ja
Hensku Kettusaari, paripsykoterapeutti.
ke 26.06. klo 18 – 20 Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n vertaistukitapaaminen. (Uskontojen
uhrien tuki ry:n toimisto, Suonionkatu 2)
to 27.06. klo 18 Malmin enkelit ja Lissu and the Lost Sheep laulavat ja laulattavat pyhän
hipaisemia poplauluja ja iskelmiä. Puheenvuoroja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvilta suhteestaan kirkkoon, kristinuskoon ja hengellisyyteen. (Töölön kirkko,
Topeliuksenkatu 4)
pe 28.06. klo 15.30 – 17.30 Malkus-iltapäivä teemalla ”Nykypäivän Stonewall - Hengelliset
ja uskonnolliset sateenkaari-ihmiset pois marginaalista”. Teeman ja uusien ja vanhojen
tuttujen lisäksi kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Tilaisuudesta siirtyminen viereiseen Kallion
kirkkoon sateenkaarimessuun. Järjestäjät Helsingin Malkus-ryhmä ja Sateenkaariyhdistys
Malkus. (Kallion seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28)
pe 28.06. klo 18 Sateenkaari 20v. juhlamessu Kallion kirkossa.
pe 28.6. klo 16.30-18.30 Haasteita suvun kanssa - Vertaistuellinen tilaisuus kaikille
hlbtiqa+ -ihmisille ,joiden lapsuusperhe tai muu lähipiiri on tuottanut suhtautumisellaan
ja/tai toiminnallaan haasteita, pettymystä tai surua. Entä jos uskonto on tuonut haasteita?
Perhe- ja parispykoterapeutti Terhi Väisänen sekä yliopistopappi, seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä pitävät alustuksen. Mahdollisuus keskustella
sukulaisuussuhteisiin liittyvistä haasteista. Järjestäjinä Sateenkaariperheet ry,
Perhesuhdekeskus ja Kirkko Helsingissä, Alppilan kirkko
pe 28.06. klo 20.30 – n. 22.30 Pikadeitti sinkuille. Ohjatussa pikadeitissä osallistujat
keskustelevat pareittain lyhyesti ja ilmoittavat kiinnostuksestaan järjestäjille. Deitit sekä
miehille, naisille että kaikille sukupuolille. Järjestäjä Sateenkaariyhdistys Malkus. (Kallion
seurakuntakoti, Siltasaarenkatu 28)
Helsingin tuomiokirkko su 30.6. saarna Hanna Mithiku, Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston
pj
su 30.6. klo 17 Sateenkaariseurat Helsinki Pride-viikon päätteeksi Helsingin Seuratuvalla
Salomonkatu 17 D, 2 krs. Autotalossa. Ovisummerilla sisään. Seurojen päätteeksi
kahvitarjoilu. Veisataan Siionin virsiä ilman säestystä ja niiden väleissä kuullaan lyhyet

puheet. Puhujina Suvi Korhonen, Matti Peiponen, Maija ja Arja Majuri sekä mahdollisesti
Pekka Haavisto
Kesän pride-kausi on käynnistynyt toukokuussa Pohjois-Karjala Priden ja Lahti Priden voimin, joissa
molemmissa oli myös hengelliselle sateenkaariväelle suunnattua ohjelmaa. Kesäkuussa
järjestetään Lappeenranta Pride -, Pirkanmaan Pride -, Vaasa Pride - ja Helsinki Pride - ja Riihimäki
Pride -tapahtumat.

Lappeenranta Pride (3.6. - 8.6.)



la 8.6. klo 11 Viikkomessu pride-viikon osallistujille. Järjestäjä: Lappeen seurakunta.
(Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11)
la 8.6. klo 13 – 17 Pride-kulkue kaupungintalon edestä Kasinonpuistoon ja sen jälkeen
puistojuhla Kasinonpuistossa (Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1)

Pirkanmaan Pride Tampereella (8.6. - 15.6.)





ti 11.6. klo 18 Keskustelutilaisuus - Uskaltaako sateenkaari-ihminen hakea apua kirkon
perheneuvonnasta? Järjestäjä Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta voimavaraksi hanke. (Pirkanmaan Setan toimisto, Näsilinnankatu 48 E)
la 15.6. klo 15 – 18 Pride-kulkue Tampereella Ratinan aukiolta Laikunlavalle ja sen jälkeen
puistojuhla Laikunlavalla. Kokoontuminen Ratinan aukiolla klo 14.30 alkaen.
la 15.6. klo 18 Sateenkaarimessu Tampereen vanhassa kirkossa (Keskustori). Messussa
laulaa Jaakko Löytty ja saarnapuheen pitää Kaija Pispa.

Vaasa Pride / Vasa Pride (10.6. - 16.6.)









ma 10.06. klo 18 God Love Pride -valokuvanäyttelyn avajaiset / God Love Pride utställningens vernissage. (Vetokannaksen kirkko, Gerbyntie 27 / Dragnäsbäcks kyrka,
Gerbyvägen 27)
ti 11.06. klo 18 – 19 Håll om mig - parförhållandets grundstenar. Arrangörer: Vasa svenska
församling, Familjerådgivningen i Vasa kyrkliga samfällighet och Från börda till tillgång projektet. (Vetokannaksen kirkko, Gerbyntie 27 / Dragnäsbäcks kyrka, Gerbyvägen 27)
ke 12.06. klo 14 – 16 Infotilaisuus kirkon perheneuvonnasta / Info-tillfälle om kyrkans
familjerådgivning. (Pieni seurakuntasali, Koulukatu 26 / Lilla församlingssalen,
Skolhusgatan 26)
la 15.06. klo 13 Pride-kulkue torilta Hietasaareen ja sen jälkeen päiväjuhla Hietasaaressa. /
Prideparad från torget till Sandö och därefter fest i Sandö.
su 16.06. klo 16 Sateenkaarimessu / Regnbågsmässa. (Vaasan kirkko, Kirkkopuistikko 24 /
Trefaldighetskyrkan, Kyrkoesplanaden 24)

Riihimäki Pride (24.6. – 28.6.)


to 27.06. klo 20 Meidän tarinoita –kirkkoilta (Riihimäen keskuskirkko, Hämeenkatu 5)

Loviisa Pride / Lovisa Pride (6.7.-7.7.)
Pride-tapahtuma liittyy kaupungissa 4.-7. heinäkuuta järjestettävään TransFolk Kucku
Final Destination -taidefestivaaliin, jossa hlbtiq-, ihmisoikeusasiat ja
identiteettikysymykset tuodaan esiin taiteellisin keinoin.



la 06.07 klo 12 alkaen Loviisan ensimmäinen Pride-kulkue
su 07.07 klo 10 Sateenkaarimessu/Regnbågsmässa, (Loviisan kirkko,. Brandensteininkatu
2, Lovisa kyrka, Brandensteinsgatan 2)

Muuta ajankohtaista:


European Forum of LGBT Christian Groups -tapaaminen pidetään 26.-30.6.2019 Lontoossa
(Huom! Aiemmista vuosista poikkeava ajankohta.). European Forumin verkkosivuilla on
tapahtumasta lisätietoja ja ilmoittautumislomake . Kuten aiemminkin, tapahtumaan voivat
osallistua ryhmien edustajien lisäksi myös yksityishenkilöt. Taakasta voimavaraksi –hanke
on julkaissut verkkokyselyn, jolla kerätään ihmisten kokemuksia Suomen
evankelisluterilaisen kirkon perheasiain keskuksista. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai
ruotsiksi . Kyselyn tuloksista julkaistaan yhteenveto kesän aikana. Lisätietoja tästä aiheesta
sekä muita hankkeen kuulumisia voi seurata sen blogista ja Facebook-sivulta .

Ev.lut kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelu käynnistyy
Mitä sinä pidät tärkeänä vaaliteemana? Ketä toivot listalle ehdolle vai haluatko itse
asettua ehdolle tai olla muuten mukana? Kannttaa seurata tilannetta ja olla aktiivinen

Usko ja tieto haastava kirkon – keskusteluilta kevätkokouksen päätteeksi
Katajanokalla
TL Jukka Hautalan alustus ”Usko ja tieto haastavat kirkon”-illassa viritti kiinnostavan
keskustelun Katajanokan seurakuntakodilla 24.4. Kommenttipuheenvuorot pitivät TT
Matti Peiponen ja pastori Leena Väyrynen-Si. Paikalla oli mm. kansanedustaja Pekka
Haavisto, joka alkutervehdyksessä jakoi arvostuksensa Yhteys-liikkeen vuosikymmenten
työlle.
Hautala toi esiin sen, miten usko on haastanut aina. Koko ajan tapahtuu sitä, että
kirkko, traditio tai käsityksemme jäävät jälkeen. Minkälaiseen sokeuteen usko lukitsee –
ja minkälaiseen näkemiseen se avaa silmiä? Usko ei tule ymmärrettäväksi tyhjiössä eikä
ilman vuorovaikutusta. Vastaukset jäävät viitteellisiksi, silti vakuuttuneisuus syntyy.
Usko ei anna uutta tietoa, vaan luo uutta tietoisuutta. Se on jo lähempänä uskomisen
nojaavaa asennetta, mielenmuutosta.

Yhteys Kirkkopäivillä
Yhteys-liike oli Kirkkopäivillä pöydällä, jossa järjestettiin myös äänestys samaa
sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Vaihtoehtoja oli kolme: 1. vihkiä voi piispojen
pastoraalisen ohjeen perusteella (eli suomeksi jo ennen kirkolliskokouksen päätöstä), 2.
vihitään vain kirkolliskokouksen päätöksellä, 3. ei vihitä. Suurimman suosion saavutti
ehdottomasti ykkösvaihtoehto.

Siunatun kesän toivotuksin
johtokunnan puolesta
Kirsi Hiilamo, puh.joht.

