
 

 
 

 

Hyvä Yhteys-liikkeen ystävä 

 
 
Takana on jo kolmas viikko ennen kokematonta poikkeustilaa, jolloin sosiaalisia kontakteja on 
vältettävä.  Voimme nyt tervehtiä toisiamme näillä Paavalin sanoilla: "Nyt kun olemme joutuneet 
olemaan jonkin aikaa teistä erossa -ulkonaisesti, emme sydämessämme - olemme sitäkin 
enemmän kaivanneet teitä" (1.Tess.2:17). 
 
Mitä kirkolliskokousvaalien jälkeen? 
 
Kirkon uudistajat menestyivät hyvin tiistaina 11. helmikuuta pidetyissä evl. lut. kirkon 
kirkolliskokousvaaleissa. Kirkolliskokous on evl. lut kirkon ylin päättävä elin. Tulkaa kaikki -liikkeen 
suosittelemilta listoilta pääsi yhteensä 40 edustajaa, yhteensä vaaleilla valituilla edustajia on 
kirkolliskokouksessa 96. Nämä edustajat haluavat edistää esimerkiksi kaikkien parien vihkimistä 
kirkossa. Avioliittoasia on ev. lut. piispojen käsittelyssä. Piispat valmistautuvat viemään sitä ”kohta 
puolin” ( piispa Seppo Häkkinen Radio Dein haastattelussa) kirkolliskokoukselle.  
 
Yhteys-liike tukee edustajia yhteistyössä Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa. Tulkka kaikki –liikkeen 
teematapaaminen pidetään etäkokouksena lauantaina 4.4.2020 klo 13-16. Tapaamisessa kuullaan 
seuraavat alustukset: Miten meille vaaleissa kävi? koordinaattori Vesa Hirvonen.  Miltä uudessa 
kirkolliskokouksessa näyttää tavoitteidemme näkökulmasta? kirkolliskokousedustaja Katri 
Korolainen. Mikä vaaleissa onnistui ja mitä pitää jatkossa parantaa? Tulkaa kaikki -liikkeen tuki ry:n 
puheenjohtaja Arttu Lindroth.  
 
Teematapaamisen jälkeen pidetään Tulkaa kaikki –liikkeen tuki ry:n vuosikokous. Siihen ovat 



tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Jäseneksi voi liittyä tämän lomakkeen kautta: 
https://forms.gle/8YD6eyvmTYAHpjSM7 tai vielä teematapaamisen aikana. Lisää 
teematapaamisesta ja vuosikokouksesta löytyy kotisivuilta https://tulkaakaikki.net 
 
Arkkipiispa Luoman ja piispa Hintikan tapaamisia 

Arkkipiispa Tapio Luoma vieraili ma 2.3.20 keskustelu-illassa, jonka järjestimme yhteistyössä 

Töölön seurakunnan ja Helsingin perheneuvonnan kanssa. Illan otsikosta ” Odotusten tuolla 

puolen – kirkko ihmisen kaipuun sanoittajana” arkkipiispa piti puheenvuoron. Se herätti 

keskustelua. Tilaisuus striimattiin eli verkkolähetettiin – kiitos Helsingin seurakuntayhtymän 

pastori Markus Kartanon ja teologian opiskelija Antti Sipilän. Sriimauksessa oli 2500 näyttöä. Illan 

sisällöstä voi lukea Kirkossa ja kaupungissa ilmestyneestä jutusta:  

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/mita-yhteista-on-uskonnolla-ja-seksilla-molemmissa-
kosketellaan-ihmisen-kaikkein-herkimpia-alueita-pohtii-arkkipiispa-tapio-luoma#c15c61db 
 
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka vierailee Fokuksessa syyskaudella. Ajankohta ja 
paikka täsmentyvät myöhemmin poikkeusolojen vakauduttua.  
 
Poikkeustila vaikuttaa toimintaamme 
 
Poikkeustilanteessa Yhteys-liikkeen johtokunta on siirtynyt myös etäkokouksiin. Viime 
etäkokouksessa päätimme siirtää virusepidemian vuoksi kevätkokouksen sopivampaan aikaan. 
Pidämme yhteyttä etänä kunnes tilanne vakautuu. Kevätkokouksen uudesta ajankohdasta 
päätämme 14.4. johtokunnan kokouksessa ja tiedotamme siitä pääsiäisen jälkeen. 
 
Toukokuun loppuun European Forum of LGBT Christian Groups –liikeen toukokuuksi suunniteltu 
kokous Budapestissa on siirretty  - mahdollisesti syksyyn.  
 
 
Rahankeräys juhlakirjan julkaisemista varten 

Yhteys-liikkeen 20 vuotista juhlavuona kirjailija Kaisa Raittila kirjoittaa juhlakirjan, jonka kustantaa 

Kirjapaja. Kirjahanke on käynnistynyt työnimellä ”Yhteyden rakentajat”. Teos keskittyy tuomaan 

esille Yhteys-liikkeessä toimineiden roolia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman 

parantamisessa. Kirja ilmestynee alkuvuonna 2021.  

Iloitsemme tästä hankkeesta. Teoksen kirjoittajan ja julkaisun tueksi on perustettu toimituskunta, 
jota johtaa pastori Arja Majuri. Kirja edellyttää myös taloudellista investointia. Yhteys-liike on 
anonut pienkeräyslupaa. Kunhan lupa on saatu, keräys aloitetaan aikaisintaan 15.4.2020. 
Keräyksen käynnistymisestä tiedotetaan erillisellä ilmoituksella. Kaikki ehdotukset ”Yhteyden 
rakentajat” -kirjahankkeen taloudelliseksi tukemiseksi otetaan vastaan.  
 
Pääsiäisen aamu koittaa 
 
Virsi 105 on pääsiäisvirsi. Sen sanoissa on ymmärrys luonnon ihmeistä. Ehkä toiminnallisesta sekä 
taloudellisesta poikkeustilanteesta huolimatta voimme vähän ennakoida sitä, että jossain 
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vaiheessa aamu taas koittaa. Ei pelkästään pääsiäisen ylösnousemuksen aamu vaan myös siinäkin 
merkityksessä, että koronakin kukistuu.  
 
”Kesälinnut taivaan alla 
iloisina lentävät 
Sulaneella sydämellä 
laulaa toukomettiset. 
Elämä ja autuus loistaa 
Herran seurakunnassa.  
Aurinko on ristin päällä 
valkea ja punainen.”  
 
Virsi 105:3 
 

Yhteys-liikkeen johtokunnan puolesta 

Jumalan siunausta ja varjelusta toivottaen, 

 

Kirsi Hiilamo 

puheenjohtaja 

 
 

 

 


