
Kirkko siunatkoon video ja uusi vuosi 

Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat, 

Adventtiaika aloittaa uuden kirkkovuoden. Tässä kirjeessä kerrotaan liikkeemme ensi vuoden 

suunnitelmista, mutta myös menneestä, jopa liikkeemme alkuvuosista. 

Lohjan Tulkaa kaikki -ryhmän kanssa järjestämämme Kirkko siunatkoon! –moninaisuusseminaari 

3.10. oli hieno kokemus läsnäoleville. Nyt muutkin voivat päästä osallisiksi sen antimista. Piispa 

Tuulikki Koivunen Bylundin puhe ja sitä seuraava paneelikeskustelu videoitiin ja niitä voi katsella 

liikkeemme kotisivulta (http://www.yhteys.org/lohja2015.htm), Tulkaa kaikki –liikkeen kotisivuilta 

(www.tulkaakaikki.fi >Ajankohtaista) sekä molempien liikkeiden Facebook-sivuilta. Kotisivuilta 

löytyvät kirjallisina myös Liisa Tuovisen ja minun, Ulf Särsin, puheenvuorot seminaarina alussa.  

Uusi johtokunta 

Yhteys-liikkeen tuki ry:n syyskokous pidettiin 23.11. Helsingissä. Kokous valitsi minut uudelleen 

Yhteys-liikkeen puheenjohtajaksi. Kiitän luottamuksesta, on ilo jatkaa mielekkäässä tehtävässä. 

Jorma Hentilä, Heikki Leppä, Arja Penttinen, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen jatkavat johtokunnan 

jäseninä. Uusiksi jäseniksi valittiin Leena Huovinen ja Tarja Pyykkö, toivotamme heidät lämpimästi 

tervetulleiksi yhteistyöhön. Toni Fagerholm ei uusien työtehtävien takia katsonut voivansa jatkaa 

johtokunnassa. Kiitämme häntä hänen aktiivisesta panoksestaan. Johanna Pihlajamäki lupasi olla 

käytettävissä johtokunnan ulkopuolisena sihteerinä, kiitos siitä.  

Vuoden 2016 toimintaa 

Syyskokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2016. Tärkein tehtävämme on seurata 

ja osallistua keskusteluun siitä, mitä johtopäätöksiä kirkot ja kristilliset yhteisöt tekevät uuden 

avioliittolain johdosta. Kirkko siunatkoon –seminaarin aineistot antavat hyviä eväitä keskusteluun, 

mutta liikkeemme myös valmistelee aineistoa keskustelun tukemiseksi ja lähettää sitä jäsenilleen ja 

julkisuuteen. 

Kirkolliskokous- ja hippakuntavaltuustovaalit  helmikuussa ovat liikkeemme kannalta tärkeitä. 

Toivomme että liikkeeseemme kuuluvat papit ja luottamishenkilöt aktiivisesti osallistuvat vaaleihin ja 

äänestävät Tulkaa kaikki –liikkeen ja muiden uudistusmielisten listojen ehdokkaita. 

Kevät- ja syyskokouksien yhteyteen suunnitellaan keskustelutilaisuuksia, osallistutaan Helsinki Pride -

viikkoon ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla paikkakunnilla järjestettäviin Pride-tapahtumiin 

sekä Vantaalla 8.-10.7. järjestettäviin herättäjäjuhliin. 

Tärkein kansainvälinen yhteystyökumppanimme European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender Christian Groups järjestää 4.-8-5. vuosikonferenssinsa Göteborgissa Ruotsissa. 

Toivomme, että monet suomalaiset voivat osallistua tapahtumaan naapurimaassa ja suunnittelemme 

ryhmämatkaa sinne. 

Kansalaisaloite äitiyslain aikaansaamiseksi 

Marraskuun lopussa alettiin kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen, joka ajaa äitiyslain säätämistä 

Suomeen. Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669. 

http://www.yhteys.org/lohja2015.htm
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Äitiyslain myötä lapsella voi olla kaksi vanhempaa heti syntymästä lähtien. Nykytilanteessa naisparin 

on tehtävä kallis ja aikaa vievä sisäinen adoptio, jotta toinenkin äiti olisi virallisesti lapsensa 

vanhempi. Lisätietoja aloitteesta saa kotisivulta www.aitiyslaki.fi. Kansalaisaloite turvaa lapsen 

oikeuksia syntymästä lähtien. Allekirjoittakaa ja levittäkää. 

Gradu Yhteys-liikkeen alkuvuosista 

Teologian kandidaatti Anna Ruokamo on kirjoittanut pro gradu –tutkielman Yhteys-liikkeen 

ensimmäisistä vuosista 1998-2010. Hän luonnehtii liikettämme ”identiteettiin perustumattomaksi 

poliittiseksi ja verkostosolidaariseksi solidaarisuusliikkeeksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille”. 

Sellaisena se on ainutlaatuinen Euroopassa. Liike mobilisoi kirkon uudistusmieliset ja antoivat heille 

joukkovoiman tuomaa vaikutusvaltaa.  

Poliittisesti liikkeen ajama parisuhdelaki toteutui. On vaikea arvioida liikkeen lobbaustyön vaikutusta, 

mutta liike ainakin osoitti kansanedustajille, että kristillisistä lähtökohdista oli mahdollista myös 

tukea lakialoitetta. Kirkossa asenteet muuttuivat niin, että seksuaalivähemmistöön kuuluva voi 

avoimesti osallistua seurakunnan viranhoitoon omana itsenään. Vaikka parisuhteen siunauskaavaa ei 

saatu aikaan, kirkolliskokous pyysi piispainkokousta laatimaan ohjeet rukouksesta parisuhteensa 

rekisteröineiden puolesta. Näin ollen Yhteys-liike saavutti tavoitteensa osittain. 

Anna Ruokamon ansiokas gradu on julkaistu Helsingin Yliopiston  E-Thesis -verkkopalvelussa: 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158570 

Toivotan teille iloista adventin ja joulun aikaa sekä siunattua uutta vuotta! 

Ulf Särs 

Yhteys-liikkeen puheenjohtaja 
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