
 
 

      Helsingissä 27.8.2020 

Hyvä Yhteys-liikkeen ystävä, 

Kesä alkaa vaihtua syksyyn. Tämän erikoista kevättä seuranneen melkein yhtä erikoisen kesän 

jälkeen Yhteys-liikkeen johtokunta on kokoontunut verkossa. Se on onnistunut hyvin.  

Suuret kiitokset kirjahankkeen pienkeräykseen osallistuneille!  Pienkeräyksellä saatiin 

nettotulokseksi 5901,80 €. Joidenkin avustusanomusten päätöksiä vielä odotamme. 

Kirjahankkeemme ”Yhteyden rakentajat” joka tapauksessa toteutuu Kirjapajan kustantamana. 

Kirjan kirjoittaja kirjailija Kaisa Raittila on edennyt aineiston keruussa, haastatteluissaan ja 

kirjoitustyössään hyvin. Ilman lahjoituksia Yhteys-liikkeen 20v. juhlavuoden kirja ei olisi ollut 

mahdollista. Nyt kirja ilmestyy – kiitos Sinulle, joka osallistuit keräykseemme.  

Espoon piispa Kaisamari Hintikka tulee Helsingin Triplan Fokuksen vieraaksi ma 30.11.2020 klo 

17.30. Hänen aiheensa on ”Luterilainen kirkkoyhteisö tänään”. Kahvitarjoilua klo 17.00 alkaen. 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Töölön seurakunnan ja perheneuvonnan kanssa.   

Syyskokous pidetään ma 7.12.2020 klo 17.00 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Riittävän 

suurta tilaa turvavälien vuoksi etsitään. Kevätkokousasiat on siirretty käsiteltäviksi syyskokouksen 

yhteydessä. 

 

Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma Helsinki Pride järjestetään tänä vuonna 

syyskuun 7.–13.9.2020. 

Viikon aikana seurakunnat järjestävät esimerkiksi vertaistukitapaamisia sateenkaari-ihmisille ja 

heidän läheisilleen, keskustelutilaisuuksia ja sateenkaarimessun. Poimintoja viikon ohjelmasta: 



Maanantai 7.9. 

klo 17.00–18.30 Vertaistukitapaaminen sukupuoleltaan moninaisille ja sukupuoltaan pohtiville 

nuorille ↗ Alppilan kirkon yläkerrassa, Kotkankatu 2. Järjestäjänä Snellu. 

Tiistai 8.9. 

klo 17.30 Läheisinfo "Mikä ihmeen sateenkaari?" verkossa ↗. Järjestäjänä Snellu & 

Perhesuhdekeskus, Sukupuolen osaamiskeskus ja Kirkkonummen suomalainen seurakunta. 

Keskiviikko 9.9. 

klo 16.30–18.00 Suhdetaitoja sinkuille -luento ja keskustelu Kansallismuseon ateljeessa. Tilaisuus 

streamataan luennon osalta. Aiheesta alustaa perheneuvoja ja paripsykoterapeutti Titta Huotari ja 

paripsykoterapeutti koulutettava Hensku Kettusaari. Järj. Vantaan ja Helsingin 

seurakuntayhtymät. 

klo 17.00–19.00 Sukupuolivähemmistöt ja kirkko. Keskustelunavaajina Mio Kivelä & Late 

Mäntylä. Sukupuolivähemmistöjen, esimerkiksi transihmiset ja intersukupuoliset, kristillinen 

vertaistapaaminen 

Torstai 10.9. 

klo 9.30–17.00 LGBTIQ People of Faith ↗. Verkossa, Zoom. Keskustelua johdattavat Late Mäntylä 

& Loisto setlementti, Taakasta voimavaraksi -hanke ja Helsingin yliopisto 

Perjantai 11.9. 

klo 9.30–17.00 LGBTIQ People of Faith ↗. Verkossa, Zoom. Keskustelua johdattavat Late Mäntylä 

& Loisto setlementti, Taakasta voimavaraksi -hanke ja Helsingin yliopisto 

klo 15.30–17.30 Haasteita suvun kanssa -keskustelutilaisuus. Paikkana Kokoushuone 

Silvennoinen, Seurakuntien talo (Kolmas linja 22b, 4.krs.) Keskustelua johdattelevat Late Mäntylä 

ja parispsykoterapeutti Terhi Väisänen 

klo 18.00 Sateenkaarimessu. Kallion kirkko. Järjestäjänä Kallion seurakunta: Jaana Partti, Sami 

Suhonen saarnaa, messun jälkeen kirkkokahvit 

Lauantai 12.9. 

klo 10.30–11.00 Pride-hartaus. Paikkana Helsingin tuomiokirkko, järjestäjä Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunta 

klo 12.00–18.00 Hiljainen hartauspolku sateenkaaren väreissä Kallion Karhupuistossa. 

https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/ryhmasukupuoltaanpohtivillenuorille
https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/ryhmasukupuoltaanpohtivillenuorille
https://www.facebook.com/events/3157077421073594
https://lgbtiqpeopleoffaith.com/program/?fbclid=IwAR14Zb73P4WjtVEd0yT_wwrj8oO8APaMJSo74eRucwP_MImxcgRTch5Qqj0
https://lgbtiqpeopleoffaith.com/program/?fbclid=IwAR14Zb73P4WjtVEd0yT_wwrj8oO8APaMJSo74eRucwP_MImxcgRTch5Qqj0


Sunnuntai 13.9. 

klo 17 Sateenkaariseurat Helsingin Seuratuvalla. Puhujina muun muassa Liisa Tuovinen, Aino-

Maija Elonheimo ja Samuli Korkalainen. Tilaisuus striimataan Herättäjä-yhdistyksen sivuille ↗. 

Tänä vuonna Pride-kulkue ja -picnic on hajautettu eri puolille kaupunkia pienempiin ryppäisiin. 

Yhtenäisen kulkueen sijaan järjestäjät kannustavat tänä vuonna ihmisiä kulkemaan itse 

valitsemillaan reiteillä lauantaina klo 12 alkaen. Halukkaat voivat kokoontua piknikille 

valitsemaansa puistoon klo 13.00 lähtien. Sateenkaarimeesun ja Sateenkaariseurojen yhteydessä 

esitteitämme on jaossa. 

Muistathan noudattaa Pride-viikon tapahtumissa koronaturvallisuuteen liittyviä yleisiä ohjeita 

turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä tarvittaessa kasvomaskeista. 

 Lisäksi järjestetään Välittävän vanhemman kirjeitä sateenkaari-ihmisille  - Brev av omtänksamma 

föräldrar till HBTIQ+ -personer  

Tänä vuonna jaamme välittävien halausten sijaan välittäviä kirjeitä. Tapahtuma on osa luterilaisen 

kirkon järjestämää toimintaa Helsinki Pride -viikolla. 

Halukkaat vapaaehtoiset vanhemmat (jokaisella on itsemäärittelyoikeus vanhemmuuteen) 

kirjoittavat välittäviä kirjeitä, joita toimitetaan sellaista kaipaaville Pride-viikolla 7.-13.9.2020.  

 

Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet vanhemmille: https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-

mukaan/nuorille/sateenkaaritoiminta/valittavan-vanhemman-kirje 

 

Du kan skriva även på svenska. Information och instruktioner: 

 https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-mukaan/nuorille/sateenkaaritoiminta/valittavan-

vanhemman-kirje/omtanksam-foralder-initiativet 

 

Linkki kirjeen tilaamiseen avataan samalle sivulle. 

 

”Kiitos, että olet! Olet välitetty!” 

 

Tärkeä viesti on, että kirjeitä kirjoittavat eivät tee sitä ”työn puolesta” ja että tempaus on osa 

luterilaisen kirkon järjestämää toimintaa Helsinki Prideilla. 

 

Alkusyksyn raikkain terveisin, 

 

johtokunnan puolesta 

 

Kirsi Hiilamo 

puheenjohtaja 

http://www.facebook.com/herattaja
https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-mukaan/nuorille/sateenkaaritoiminta/valittavan-vanhemman-kirje
https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-mukaan/nuorille/sateenkaaritoiminta/valittavan-vanhemman-kirje
https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-mukaan/nuorille/sateenkaaritoiminta/valittavan-vanhemman-kirje/omtanksam-foralder-initiativet
https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/tule-mukaan/nuorille/sateenkaaritoiminta/valittavan-vanhemman-kirje/omtanksam-foralder-initiativet

