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Toimintakertomus vuodelta 2016 
 
Vuosi 2016 oli liikkeemme toiminnassa eräänlainen välivuosi uuden tasa-arvoisen avioliittolain 

voimaan astumista 1.3.2017 ennakoiden. Julkinen keskustelu laista oli vilkasta, mutta se ei 

tuonut mukanaan paljon uutta. Sekä piispainkokouksen teologinen selvitys että 

kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys vahvistivat että luterilainen kirkko on huonosti 

valmistautunut uuteen tilanteeseen. Paavalin seurakuntaneuvosto, Helsingin 

hiippakuntavaltuusto ja 25 kirkolliskokousedustajaa ilmaisivat tukensa samaa sukupuolta 

olevien parien kirkolliselle vihkimiselle. Monet papit tulevat vihkimään samaa sukupuolta olevia 

pareja. Mitä sen jälkeen tapahtuu, kukaan ei tiedä. Liikkeemme on valmis tukemaan sekä 

kirkollisen vihkimisen saaneita pareja että heitä vihkiviä pappeja.  

 

Emme vuoden aikana järjestäneet paljon tapahtumia. Tärkeä edistysaskel oli, että Helsinki 

Pride-viikon aikana yhdessä Malkuksen kanssa järjestämässämme keskustelutilaisuudessa 

Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launonen pyysi anteeksi homoseksuaalien kohtelua 

helluntailiikkeessä.  

 

Mieleenpainuvin tapahtuma oli Amerikan luterilaisen kirkon piispa Guy Erwinin ja hänen 

puolisonsa Rob Flynnin vierailu ja tapaaminen suomalaisen sateenkaariväen kanssa. 

Rohkaisevinta oli piispan todistus siitä, että repivän keskustelun jälkeen Amerikan 

luterilaisessa kirkossa eri mieltä olevat pystyvät nyt elämään sovussa. Syksyllä kirkkohallitus 

käynnisti meillä uuden keskustelumallin rakentavaan keskusteluun avioliitosta. Toivottavasti se 

voi myötävaikuttaa siihen, että myös Suomen luterilainen kirkko kykenisi omista perusteistaan 

käsin löytämään kaikkien yhdenvertaisuutta ja omantunnonvapautta kunnioittavan ratkaisun. 

 

Jäsenistö, johtokunta ja viralliset kokoukset 

 

Yhteys-liikkeen tuki ry sai toimintavuoden aikana 2 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden 

lopussa 134. Vuoden lopussa 697 henkilöä tuki Yhteys-liikettä julkisesti verkkosivullamme 

http://www.yhteys.org. Vuoden aikana ei aktiivisesti hankittu uusia jäseniä. 

 

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 2016 Ulf Särs (puheenjohtaja), Tarja Pyykkö 

(varapuheenjohtaja), Jorma Hentilä, Leena Huovinen, Heikki Leppä, Arja Penttinen, Veronica 

Saarela ja Liisa Tuovinen. Johtokunnan ulkopuolisena sihteerinä, rahastonhoitajana ja 

kirjanpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa.  

 

Varsinaisten jäsenten lisäksi Matti Peiponen (Arcuksen edustajana), Jouni Heikkilä 

(Sateenkaariyhdistys Malkuksen edustajana), Elise Oittinen (Rahab tuen edustajana), Johan 

Slätis (ortodoksien edustajana) ja Monika Pensar (ruotsinkielisten edustajana) sekä 

tukiverkoston yhteyshenkilö Aino Immeli kutsuttiin kokouksiin puheoikeudella.  

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti, varalla Mikko Ranta.  

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4 ja syyskokous 23.11. Molemmissa kokouksissa 

käsiteltiin vain sääntömääräisiä asioita eikä kokouksien yhteydessä järjestetty seminaareja. 



Syyskokous valitsi vuodeksi 2017 uudelleen sekä johtokunnan puheenjohtajan että muut 

jäsenet. 

 

Tiedotus ja julkiseen keskusteluun osallistuminen  

 

Yhteyttä Yhteys-liikkeen tukijoihin ja tukiyhdistyksen jäseniin pidettiin edelleen pääosin 

sähköpostilistan, verkkosivujen (http://yhteys.org) ja Facebookin kautta. Puheenjohtaja lähetti 

jäsenille sähköpostitse viisi yhteyskirjettä. Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Johanna 

Pihlajamäki, Facebook-ryhmän ylläpitäjinä Juha Kilpiä ja Johanna Pihlajamäki. Verkkosivuilla 

julkaistiin avioliittokeskustelua tukevana aineistona Liisa Tuovisen artikkeli Perhe – mikä 

perhe?  

 

Helmikuussa pidettyjen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien kynnyksellä lähetettiin 

jäsenistölle s-postitse ja Facebookin kautta muistutus äänestämisen tärkeydestä, ottaen 

huomioon uuden kirkolliskokouksen kokoonpanon merkityksen tulevaisuuden kannalta.  

 

Sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 474 henkilöä, Yhteys-liikkeen Facebook-ryhmässä 993 

jäsentä ja liikkeen ylläpitämässä Armo kuuluu kaikille –Facebook-ryhmässä 161 jäsentä.  

 

Helsinki Pride –viikon aikana Malkuksen kanssa järjestämästämme keskustelutilaisuudesta ja 

piispa Guy Erwinin vierailusta lähetettiin tiedotteita, joita julkaistiin aika laajasti ennen kaikkea 

kirkollisessa mediassa. Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launosen anteeksipyyntö 

homoseksuaalien käsittelystä helluntailiikkeessä sai paljon julkisuutta. Piispa Guy Erwinistä 

tehtiin isoja haastatteluja kirkollisten lehtien lisäksi myös Helsingin Sanomissa. 

 

Yhteys-liikkeen jäsenet osallistuivat vuoden aikana erilaisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

sekä toimivat eri tilaisuuksissa kokemusasiantuntijoina ja alustajina. Monet jäsenet osallistuivat 

myös keskusteluun tiedotusvälineissä, varsinkin sosiaalisessa mediassa, jossa Heikki Leppä 

oli erityisen aktiivinen, muun muassa Kotimaa24:n blogistina. 

 

Toukokuussa lähetettiin lehdistölle kannanotto ”Avioliittolain muutos vaatii uskonnollisilta 

yhteisöiltä perusteltuja vastauksia”. Sitä julkaistiin joko yleisön osaston kirjoituksena tai 

uutisina lähinnä kirkollisissa lehdissä.  

 

Syksyn kirkolliskokouksen aikana Arja Penttinen ja Liisa Tuovinen kirjoittavat johtokunnan 

jäseninä Turun Sanomiin yleisön osaston kirjoituksen otsikolla Kirkolliskokous tienhaarassa. 

   

 

Tapahtumia 

 

Helsinki Pride –viikon aikana järjestimme torstaina 30.6 yhdessä HeSetan Malkus-ryhmän ja 

Sateenkaariyhdistys Malkuksen kanssa keskustelutilaisuuden seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöistä kristillisessä mediassa otsikolla ”Vaiettu, torjuttu vai hyväksytty”  

Alustajina toimivat Radio Dein ohjelmajohtaja Kai Kortelainen, Ristin Voiton päätoimittaja Leevi 

Launonen, Essen päätoimittaja Urpu Sarlin ja Kotimaan julkaisupäällikkö Olli Seppälä. 

Tilaisuus keräsi 65 osanottajaa. Pride-messu keräsi todennäköisesti suuremman 

osanottajamäärän kuin koskaan. Pride-kulkueessa seurasimme pääkaupunkiseudun 

seurakuntien kuorma-autoa, joka oli nyt oli ensimmäistä kertaa mukana. Jorma Hentilä hankki 



puistojuhlaa varten uuden esitetelineen.  

Yhteys-liike oli mukana myös Lahti Pridessä yhdessä Malkuksen kanssa.   

Piispa Guy Erwin ja hänen puolisonsa Rob Flynn vierailivat lokakuussa Suomessa arkkipiispa 

Kari Mäkisen kutsusta. Hänen pyynnöstään Yhteys-liike järjesti perjantaina 14.10. 

Johanneksen seurakuntasalissa sateenkaariväen tapaamisen. Tilaisuuteen osallistui yli 40 

henkilöä. Liisa Tuovinen kertoi Yhteys-liikkeestä, Heikki Leppä kirkollisesta tilanteesta ja Setan 

Krister Karttunen yhteiskunnallisesta tilanteesta, Arja Penttinen esitteli Arcusta, Jouni Heikkilä 

Malkusta, Johan Slätis ortodoksisen kirkon tilannetta, Veronica Saarela Kallion 

sateenkaarityötä ja Tarja Pyykkö MCC:tä. Guy Erwin saarnasi saman iltana ruotsinkielisessä 

sateenkaarimessussa Johanneksen kirkossa.  

Tukiverkosto ja muu tukitoiminta 

 

Yhteysliikkeen suomenkieliseen tukiverkostoon kuuluu tällä hetkellä 20 henkilöä. Suurin osa 

tukihenkilöistä on pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, mutta heitä on myös Lahden 

seudulla, Tampereella, Etelä-Pohjanmaalla ja Oulussa. Tukiverkoston yhteyshenkilönä toimi 

vuoden aikana Aino Immeli, jonka käytössä on verkoston puhelinnumero. Siihen tuli vuoden 

aikana soittoja ja soittopyyntöjä harvakseltaan. Jonkin verran yhteydenottoja tuli myös 

sähköpostitse. Ortodoksisena yhteyshenkilönä oli isä Markku Salminen.  

Yhdistyksemme oli edelleen yhteistyökumppanina mukana Sateenkaariperheet ry:n ja 

Parisuhdekeskus Kataja ry:n Sateenkaariparit –hankkeessa, joka päättyi vuoden lopussa 

RAY:n projektina mutta jatkuu Sateenkaariperheet ry:n ja Parisuhdekeskus Katajan 

perustoimintana ja koulutuksena. 

Yhteyskirjeessä ja kotisivuilla kehotettiin jäsenistöä hankkimaan Sateenkaariperheet ry:n 

julkaisemia ilmaisaineistoja seurakuntiin, perheneuvontakeskuksiin ja vastaaviin tahoihin. Näitä 

aineistoja ovat  mm. Perheitä sateenkaaren väreissä –yleisesite, Opas sateenkaariperheen 

lapselle, Sateenkaariperheen ero-opas, Sateenkaariperheet päivähoidossa ja koulussa, 10 

askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen ja Sateenkaaren tällä puolen – opas 

sateenkaariperheen läheiselle.  

 

Sateenkaarimessu ja muu sateenkaaritoiminta 

 

Liikkeen jäsenet osallistuivat eri paikkakunnilla sateenkaarimessun järjestämiseen. Helsingissä 

messu pidettiin pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä lauantaina Alppilan kirkossa osana 

Kallion seurakunnan sateenkaarityötä. Sateenkaarimessu järjestetään säännöllisesti myös 

Tampereella ja Turussa, satunnaisesti esim. Pride-tapahtumien yhteydessä Hangossa, 

Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Lohjalla, Maarianhaminasssa ja Rovaniemellä. Joillakin 

näistä paikkakunnista Pride-teema otettiin vakiomessuun.  

 

Sateenkaarimessu ja muita sateenkaaritapahtumia koskevaa kalenteria julkaisee  

Sateenkaariyhdistys Malkus osoitteessa http://malkus.fi. 

 



Kotimaista yhteistyötä 

 

Yhteys-liike teki vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Arcus-verkoston kanssa ja toimi sen 

rahaliikenteen hoitajana. Helsingin ja Lahden Pride –tapahtumien yhteydessä Yhteys-liikkeen 

esittelypöydällä oli myös  Arcuksen,  Malkuksen, Rahab Tuen, MCC-kirkon ja Tulkaa kaikki –

liikkeen aineistoja. 

 

Ennen johtokunnan kokousta 8.4. pidettiin Yhteys-liikkeen ekumeenisia suhteita käsittelevä 

keskustelu, jossa Johan Slätis alusti suhteesta ortodoksiseen kirkkoon, Jan Edström suhteesta 

vapaisiin suuntiin ja Tarja Pyykkö suhteesta MCC-kirkkoon. Keskustelun johtopäätöksenä 

todettiin, että Yhteys-liikkeellä ja MCC-kirkolla on samat tavoitteet mutta eri keinot. Yhteys-liike 

toivoo sateenkaariväen vaikuttavan sisältäpäin omissa kirkkokunnissaan. MCC-kirkko tarjoaa 

mahdollisuuden liittyä vähemmistöille avoimeen uskonyhteisöön ja voi olla muille kirkoille 

muistutuksena, että syrjintä on lopetettava. Yhteys-liike toivottaa myös MCC-kirkon ihmisiä 

tervetulleiksi yhteyteemme. 

 

Suunnitelmat laajemman ekumeenisen keskustelun aikaansaamiseksi uudesta avioliittolaista 

eivät vielä toteutuneet.  

 

 

Kansainvälistä yhteistyötä 

 

Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on European Forum of LGBT 

Christian Groups  –verkosto. Forumin vuosikonferenssi pidettiin Göteborgissa 4.-8.5. Siellä 

MCC Suomi valittiin Arcuksen kanssa toiseksi suomalaiseksi jäsenjärjestöksi. Kuitenkin 

Yhteys-liike hoitaa jatkossakin vain Arcuksen taloudellisia sitoumuksia suhteessa Forumiin. 

Vuosikonferenssiin osallistuivat Gun Strandberg ja Johan Slätis Arcuksen virallisina 

yleiskokousedustajina sekä jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen Tarja Pyykkö MCC:n 

edustajana. Yhteys-liike maksoi Arcuksen virallisten edustajien lisäksi kuudelle osanottajalle 

matka-avustusta. 

 

Svensk verksamhet 

 

Gemenskapsrörelsens svenska e-postlista upptog vid årets slut 57 namn. 

 

Styrelsens ställningstagande ”Den nya äktenskapslagen kräver motiverade svar av de 

religiösa samfunden” publicerades som insändare i Kyrkpressen och Vasabladet. Det gav i 

båda tidningarna upphov till en debatt, i vilken ordföranden skrev tre bemötanden. Både 

Helsingfors Pride-samtalet om kristliga mediers behandling av sexuella minoriteter och biskop 

Guy Erwins besök slogs stort upp i Kyrkpressen. 

 

Monika Pensar var under året svensk kontaktperson för Gemenskaps stödnätverk. 

 

I den svenska regnbågsmässan fredag 14.10 i Johanneskyrkan i samband med den 

finlandssvenska regnbågshelgen i Helsingfors predikade biskop Guy Erwin, kyrkoherde Johan 

Westerlund var liturg och kören Kaupungin naiset medverkade. Mässan samlade nästan 100 

deltagare. Kyrkoherde Westerlund deltog också som värd i biskop Erwins träff med 



regnbågsfolket i Högbergssalen före mässan. Medlemmar i Gemenskapsrörelsen deltog aktivt 

i verksamheten i Johannes församlings Regnbågskafé, där bland annat mässan planerades. 

 

Talous 

 

Yhteys-liikkeen toimintaa varten saatiin tukea kirkkohallitukselta 500 euroa ja Helsingin 

seurakuntayhtymältä 500 euroa. Sen lisäksi saatiin kolehtituloina Kallion seurakunnan 

sateenkaarimessuista 588,76 euroa, eli avustuksia yhteensä 1588,76 euroa. Tilivuoden aikana 

liikkeen käyttövarat lisääntyivät 350,38 eurolla ja olivat vuoden lopussa 3669,16 euroa. 

 


