
     Helluntaina 30.5.2020  

Lämmin kesätervehdys Yhteys-liikkeen ystävä 

Kun tässä kertasin talven ja kevään vaiheita ja tapahtumia, tulin varmaan samaan tulokseen kuin moni 

muukin: alkuvuosi ja kevät on ollut kertakaikkisen erilainen. 

 

Tammikuussa isoimpana ihmetyksen aiheena oli ainakin täällä eteläisessä Suomessa se, milloin talvi oikein 

mahtaa tulla. Lunta sitten tullutkaan, mutta tuli sen sijaan korona. Ja sen myötä uudenlaiset elämisen, 

terveyden ja talouden haasteet, jota ovat muuttaneet myös yhdistyksemme toimintaa.  

Olemme oppineet pitämään johtokunnan kokoukset verkossa. Siirsimme kevätkokouksen syksyyn 
myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaa.  
 
Käynnistimme yhdistyksen 20v. juhlavuonna ”Yhteyden rakentajat”-kirjahankkeen sekä rahankeräyksen 
sen toteuttamiseksi. Kirjailija Kaisa Raittila kirjoittaa Kirjapajan kustantamana tilauskirjan, joka tuo esille 
yhdenvertaisuuden esitaistelijoiden laajempaa kuvaa henkilöhaastatteluiden ja kerätyn aineiston kautta. 
Rahankeräysprojektia johtaa Arja Majuri. Kirjahanke kysyy meidän kaikkien osallistumista. Pienikin 
taloudellinen tuki on tarpeen. Ohessa liitteenä kutsumme kirjahankkeen toteuttamiseksi ja tukipyyntömme.  
 
Helsinki Pride siirrettiin pidettäväksi 7.-13.9.2020. Kannattaa seurata myös muiden Pride-tapahtumien 
uusia ajankohtia. 
 
Espoon piispa Kaisamari Hintikka tulee Helsingin Triplan Fokuksen vieraaksi ma 30.11.2020 klo 17.30. 
Hänen aiheensa on ”Luterilainen kirkkoyhteisö tänään”. Kahvitarjoilua klo 17 alkaen. Tilaisuus järjestetään 
yhteistyössä Töölön seurakunnan ja perheneuvonnan kanssa.  
 
European Forumin kokoontuminen on siirretty myöhempään ajankohtaan, joka on vielä avoinna. 
Sukupuolivähemmistöjen asema Unkarissa on heikentynyt dramaattisesti. Mahdollisuus juridisen 
sukupuolen korjaamiseen poistuu, mikä asettaa sekä transsukupuoliset että intersukupuoliset henkilöt 
erittäin vaikeaan asemaan. Unkarin parlamentti on hyväksynyt pääministeri Victor Orbanin hallituksen 
esityksen, jonka mukaan sukupuoli kirjataan väestörekisteriin jatkossa muodossa ”syntymässä määritelty 
sukupuoli” eikä merkintää voi vaihtaa. Unkarilainen transjärjestö Transvanilla tekee päätöksestä valituksen 
perustuslakituomioistuimeen. Unkarin pahenevasta vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta löytyy tietoa 
esimerkiksi A Europen sivulta: 
  
https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/hungary-rolls-back-legal-protections-puts-trans-
and-intersex-people-risk 

 
Koko Suomen yhteinen sateenkaarimessu toteutettiin Joensuulaisten kanssa 3.5.2020. Sen voi käydä 
katsomassa Joensuun seurakuntayhtymän sivulta. Linkki sen Facebook-tapahtumaan on tässä: 
  
https://www.facebook.com/events/157482559035066 
  
Lisäksi ainakin Kallion seurakunnalla on ollut sateenkaarijumalanpalveluksia verkossa. Tässä linkki 
helluntaiaaton sateenkaarijumalanpalvelukseen (joka on edelleen katsottavissa netissä): 
  
https://www.youtube.com/watch?v=pQ8ZLCrDKLk  
 
Tässä linkki myös Kallion seurakunnan huhtikuun sateenkaarijumalanpalvelukseen, joka on niin ikään 
edelleen katsottavissa: 
  

http://www.yhteys.org/Yhteysliike-20vkirja-flyer.pdf
https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/hungary-rolls-back-legal-protections-puts-trans-and-intersex-people-risk
https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/hungary-rolls-back-legal-protections-puts-trans-and-intersex-people-risk
https://www.facebook.com/events/157482559035066
https://www.youtube.com/watch?v=pQ8ZLCrDKLk


https://www.youtube.com/watch?v=lzQN1uQaFJI 
 
Malkus.fi -sivuston kalenteri pyritään pitämään ajan tasalla myös kesällä. Kalenterista löytyy eri tahojen 
järjestämää hengelliselle sateenkaariväelle suunnattua toimintaa, josta tällä hetkellä suurin osa tapahtuu 
verkossa. 
  
Taakasta voimavaraksi –hankkeen  blogikirjoitus  liittyy verkkokyselyyn sateenkaari-ihmisten kohtaamisesta 
seurakunnissa. Kyselyn tulokset on julkaistu kolmessa osassa ja tuosta kolmannesta blogikirjoituksesta 
löytyvät linkit myös kahteen aiempaan osaan. 
  
Mikäli kaipaat keskusteluapua poikkeusolojen vuoksi tai jakamisen paikkoja, sitä löytyy muun muassa 
Ev.lut. kirkon Verkkokirkko-sivusta ja Keskusteluapu-sivusta sekä yksittäisten seurakuntien ja 
perheneuvonnan toiminnasta.  Myös muilla kirkkokunnilla on vastaavaa toimintaa.  
 
” Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen.” Hepr. 6:19 
 
Siunausta ja varjeluta kesääsi toivottaen 
johtokunnan puolesta 
 
Kirsi Hiilamo 
puheenjohtaja 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzQN1uQaFJI
http://malkus.fi/
http://www.voimavaraksi.fi/
https://taakastavoimavaraksi.blogspot.com/2020/04/sateenkaari-ihmisen-kohtaaminen_8.html
https://evl.fi/verkkokirkko
https://kirkonkeskusteluapua.fi/

