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Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry – Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf 
 

Toimintakertomus vuodelta 2018 
 
Vuosi 2018 oli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kannalta tapahtumarikas luterilaisessa 
kirkossa. Toukokuussa kirkolliskokous hylkäsi äänin 59 - 46 aloitteen kirkon avioliittokäsityksen 
avaamisesta koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Päätöksen jälkeen kokous päätti 
äänin 73 - 32 pyytää piispainkokousta "edelleen selvittämään vaihtoehtoja 
avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi". 
 
Marraskuun seurakuntavaaleissa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä ajavat ehdokkaat 
etenivät monissa seurakunnissa.  Suuri osa valituista luottamushenkilöistä tukee vaalikoneen 
vastausten perusteella vihkimistä, muun muassa Helsingissä 72 prosenttia kirkkovaltuuston 
jäsenistä ja Porvoon hiippakunnassa 59 prosenttia kaikista luottamushenkilöistä. 
 
Edistystä tapahtuu myös toimitettujen kirkollisten vihkimisten suhteen. Vuoden lopussa 
tiedossa oli 66 vihkimistä, 34 avioliiton siunaamista ja 57 pappia, jotka ovat toimittaneet 
vihkimisen. Lähes 150 pappia on valmiit vihkimään. Kymmenet seurakunnat ovat avanneet 
kirkkojaan vihkimiselle. 
 
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n syyskokous hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt, joiden 
mukaan myös yhdistyksen nimi muuttuu. Yhdistyksen uusi nimi on Ekumeeninen Yhteys-liike ry. 
– Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf.  Enää ei ole liike ja tukiyhdistys, vaan liike on muuttunut 
yhdistykseksi. Samalla myös liikkeen julistuksen allekirjoittajien lista on EU:n uuden tietosuoja-
asetuksen mukaan poistettu kotisivuilta.  
 
Keväällä liikkeemme perustaja, rovasti Liisa Tuovinen täytti 80 vuotta. Sen kunniaksi johtokunta 
nimesi hänet liikkeen kunniapuheenjohtajaksi. 
 
Jäsenistö, johtokunta ja viralliset kokoukset 
 
Yhdistys sai toimintavuoden aikana 7 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa 143. 
Aiemmin vain julkisesti nettisivulla Yhteys-liikettä tukeneita kehotettiin liittymään yhdistyksen 
jäseniksi.  
 
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 2018 Ulf Särs (puheenjohtaja), Kirsi Hiilamo 
(varapuheenjohtaja), Tiina-Susanna Hirvonen, Leena Huovinen, Arja Majuri, Jukka Peltola, 
Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. Johtokunnan ulkopuolisena sihteerinä, rahastonhoitajana ja 
kirjanpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. 
 
Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin kutsuttiin puheoikeudella yhteistyötahojen edustajat 
Matti Peiponen (Arcus), Jouni Heikkilä 24.9. asti ja Milla Seire 31.10. alkaen 
(Sateenkaariyhdistys Malkus), Elise Oittinen (Rahab tuki), Tarja Pyykkö (Elävä vesi MCC), Johan 
Slätis (ortodoksit) ja Monika Pensar (ruotsinkieliset) sekä Aino Immeli tukiverkoston 
yhteyshenkilönä ja Jorma Hentilä asiantuntijana. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti, varalla Mikko Ranta-Huitti. 
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Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.4. ja syyskokous 26.11. Syyskokouksessa hyväksyttiin 
uudet säännöt, joissa nimen muutoksen lisäksi myös säädetään, että johtokuntaan voidaan 
valita 1-3 varajäsentä. 
 
Syyskokous valitsi vuodelle 2019 puheenjohtajaksi Kirsi Hiilamon. Johtokuntaan valittiin 
uudelleen Tiina-Susanna Hirvonen, Leena Huovinen, Arja Majuri, Jukka Peltola, Veronica 
Saarela ja Liisa Tuovinen sekä uudeksi jäseneksi Tuija Kruus. Varajäseniksi valittiin Jorma 
Hentilä, Johanna Pihlajamäki ja Ulf Särs (varajäsenten toimintakausi alkoi 8.1.2019 kun uudet 
säännöt tulivat voimaan). 
 
Tapahtumia 
 
Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus otsikolla Sateenkaarinuoret 
rippikoulussa. Peik Ingman esitteli Sateenkaariyhdistys Malkuksen verkkokyselyä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten rippikoulukokemuksista. Alustajina olivat myös 
kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen ja Malmin seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Eppu Rantala.  Tilaisuus keräsi 17 osanottajaa. Syyskokouksen jälkeen ei 
järjestetty keskustelutilaisuutta. 
 
Helsinki Pride –viikolla Yhteys-liike järjesti torstaina 28.6. Alppilan kirkon seurakuntasalissa 
keskustelutilaisuuden otsikolla Rakkauden tähden tottelemattomat. Siihen osallistuivat papit 
Anne Blomqvist, Tatu Kotilainen, Ari Kotisaari, Laura ’Late’ Mäntylä ja Henna Salo, lakimies 
Jaakko Weuro sekä videopuheenvuorolla papit Árpád Kovács ja Kai Sadinmaa. Kuulijoita oli 70.  
 
Perjantaina 29.6. liike järjesti Arja Majurin ja Aino-Maija Elonheimon toteuttamana Yhteinen 
hääkuva –tapahtuman Helsingin tuomiokirkon portaille. Hääkuvaan tuli 40 paria ja 
kirkkokahveille 120 henkilöä. Kallion kirkon sateenkaarimessu, jossa Jaana Hallamaa saarnasi, 
keräsi noin 230 osallistujaa. 
 
Lauantaina 30.6. osallistuttiin Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan, jotka keräsivät 
ennätysmäiset lähes 100 000 osanottajaa. Myös pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien 
rekan jälkeen oli entistä enemmän väkeä. Koko viikon ohjelmassa oli runsaasti seurakuntien ja 
kristillisten yhdistysten järjestämiä tapahtumia. 
 
Tiedotus ja julkiseen keskusteluun osallistuminen 
 
Yhteyttä liikkeen tukijoihin ja tukiyhdistyksen jäseniin pidettiin edelleen pääosin 
sähköpostilistan, verkkosivujen ja Facebookin kautta. Puheenjohtaja lähetti jäsenille 
sähköpostitse kuusi yhteyskirjettä.  Yhteyskirjeissä ja muussa sisäisessä tiedotuksessa 
kehotettiin jäseniä aktiivisesti asettamaan ehdokkaita ja asettumaan ehdokkaiksi 
seurakuntavaaleissa sekä tukemaan ja äänestämään ehdokkaita ja listoja jotka ajoivat samaa 
sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä, kuten Tulkaa kaikki –liikkeen ehdokkaita. 
 
Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Jukka Peltola alkoi yhdessä Veronica 
Saarelan ja Johanna Pihlajamäen kanssa suunnitella verkkosivujen ja Facebook-ryhmien 
uudistamista, mutta suunnitelmat jäivät vuoden aikana toteuttamatta. Facebook-ryhmän 
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ylläpitäjänä toiminut Juha Kilpiä luopui syksyllä tehtävästä ja ylläpitäjinä jatkoivat Johanna, 
Jukka ja Veronica. 
 
Suomenkielisellä sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 109 henkilöä, ruotsinkielisellä 59, 
Yhteys-liikkeen Facebook-ryhmässä 1029 jäsentä ja liikkeen ylläpitämässä Armo kuuluu kaikille 
-Facebook -ryhmässä 173 jäsentä. 
 
Tiedotteita lähetettiin kuusi kappaletta, kevään rippikoulukeskustelusta, Liisa Tuovisen 
kunniapuheenjohtajuudesta, Helsinki Pride –tapahtumista (3 kpl) ja Kirsi Hiilamon valinnasta 
puheenjohtajaksi. Niitä julkaistiin suhteellisen vähän, mutta niiden perusteella tehtiin näkyviä 
juttuja varsinkin kirkollisten lehtien sähköisissä versioissa. Yhteinen hääkuva –tapahtumaan 
liittyen tehtiin merkittäviä parihaastatteluja Helsingin Sanomissa ja Ylen ensimmäisessä 
suorassa televisiolähetyksessä Pride-kulkueesta. Uuden puheenjohtajan Kirsi Hiilamon 
haastattelu julkaistiin myös Kotimaa lehden paperiversiossa. Puheenjohtaja Ulf Särsiä 
haastateltiin muutamia kertoja muun muassa rippikoulukeskusteluun ja Yhteinen hääkuva –
tapahtumaan liittyen. 
 
Helsinki Pride –tapahtumassa liikkeellä oli esiteteline. Sitä varten tehtiin hieman päivitetty 
lisäpainos edellisvuoden esitteestä. Esitettä annettiin myös Malkuksen Taakasta voimavaraksi-
hankkeelle jaettavaksi eri tilaisuuksissa. 
 
Yhteys-liikkeen jäsenet osallistuivat vuoden aikana erilaisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 
sekä toimivat eri tilaisuuksissa kokemusasiantuntijoina ja alustajina. 
 
Tukiverkosto ja muu tukitoiminta 
 
Yhteysliikkeen tukiverkostoon kuului vuoden lopussa 21 tukihenkilöä. Suurin osa 
tukihenkilöistä on pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, mutta heitä on myös Lahden 
seudulla, Tampereella, Etelä-Pohjanmaalla ja Oulussa. Samaa sukupuolta olevia pareja 
vihkivien pappien tueksi verkostoon saatiin muutamia lakimiehiä. Tukiverkoston 
yhteyshenkilönä toimi Aino Immeli, ortodoksisena yhteyshenkilönä isä Markku Salminen ja 
ruotsinkielisenä Monika Pensar. 

Tukihenkilön vetäjä Aino Immelillä on käytössään liikkeen puhelin, johon tuli soittoja ja 
soittopyyntöjä harvakseltaan. Jonkin verran yhteydenottoja tuli myös sähköpostitse. Ainakin 
osa vihkimyksen suorittaneista papeista otti yhteyttä suoraan lakimiehiin.   

Keväällä johtokunta päätti tarjota samaa sukupuolta olevia pareja vihkiville papeille 
mahdollisuutta pyytää tukea matkakuluihinsa ja jäsenille mahdollisuutta tukea heitä. Vuoden 
aikana tähän tarkoitukseen saatiin 250 euroa mutta kukaan ei anonut tukea. 

Sateenkaarimessu ja muu sateenkaaritoiminta 
 
Liikkeen jäsenet osallistuivat eri paikkakunnilla sateenkaarimessun järjestämiseen. Helsingissä 
Kallion seurakunnan messu pidettiin kerran kuukaudessa Alppilan kirkossa ja MCC:n messu 
myös kerran kuukaudessa Paavalinkirkon kappelissa. Säännöllisiä sateenkaarimessuja 
järjestettiin myös Tampereella ja Turussa, satunnaisia messuja tai hartauksia esimerkiksi Pride-
tapahtumien yhteydessä ainakin Haaparannassa, Hangossa, Joensuussa, Kajaanissa, Karjaalla, 
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Kokkolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Maarianhaminassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä ja Turussa. 
Joillakin näistä paikkakunnista Pride-teema otettiin vakiomessuun. 
 
Sateenkaarimessuja ja muita sateenkaaritapahtumia sisältävää kalenteria julkaisee 
Sateenkaariyhdistys Malkus osoitteessa http://malkus.fi.  
 
Kotimaista yhteistyötä 
 
Yhteistyökumppaneistamme varsinkin Arcuksen, Malkuksen ja Elävä vesi MCC:n edustajat 
osallistuivat aktiivisesti johtokunnan työskentelyyn. Helsinki Pride -tapahtumassa Yhteys-
liikkeen esitetelineessä oli myös  Arcuksen,  Malkuksen, Rahab tuen, MCC:n ja Tulkaa kaikki -
liikkeen aineistoja. 
 
Sateenkaariyhdistys Malkus sai vuoden alusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä tukea Taakasta 
voimavaraksi –hankkeelleen vuosille 2018-2020 ja pystyi sen ansiosta palkkaamaan pari 
työntekijää ja vuokraamaan tiloja Tampereelta. Yhteys-liike on hankkeessa mukana 
yhteystyökumppanina ja Aino Immeli edusti vuoden aikana liikettä hankkeen ohjausryhmässä. 
 
Suunnitelmat ekumeenisen keskustelutilaisuuden aikaansaamiseksi uudesta avioliittolaista 
eivät vielä toteutuneet. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä 
 
Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on European Forum of LGBT 
Christian Groups  –verkosto. Forumin vuosikonferenssi pidettiin Roomassa Italiassa 9.-13.5.. 
Pauli Löija ja Maija Majuri osallistuivat Arcuksen edustajina European Forumin 
yleiskokoukseen. Johtokunta valitsi Veronica Saarelan Yhteys-liikkeen edustajaksi 
vuosikonferenssissa. Yhteys-liike maksoi Paulin, Maijan ja Veronican osallistumis- ja matkakulut 
ja tuki myös Johanna Kallion, Arja Majurin ja Gun Strandbergin osallistumista konferenssiin. 
Kokouksessa käytiin epävirallisia keskusteluja EF:n kokouksen kutsumisesta Suomeen 
lähivuosina. Syksyllä johtokunta päätti, että Yhteys-liike on valmis yhdessä Arcuksen ja Elävä 
vesi MCC:n kanssa kutsumaan kokous Suomeen. 
 
European Forumin alaisuudessa toimiva ortodoksinen LGBT-verkosto kokoontui seminaariin  
ja retriittiin Kulttuurikeskus Sofiassa 12.-15.7. Tapaamiseen osallistui 24 henkilöä Kreikasta,  
Serbiasta, Kroatiasta, Venäjältä, Ukrainasta, Georgiasta, Puolasta, Virosta, Englannista ja  
Yhdysvalloista. Yhteys-liike toimi kokouksen virallisena kutsujana ja Johan Slätis hoiti käytännön  
järjestelyt. Johtokunta nimesi Johanin Yhteys-liikkeen edustajaksi Eastern European Forumin  
kokoukseen Jerevanissa Armeniassa marraskuussa, mutta kokous jouduttiin peruuttamaan  
väkivallan uhan takia. 
 
Svensk verksamhet 
 
Gemenskapsrörelsens svenska e-postlista upptog vid årets slut 59 namn. Monika Pensar var 
svensk kontaktperson för rörelsens stödnätverk. Rörelsens sex gemenskapsbrev och sex 
pressmeddelanden sändes också på svenska. Flera av pressmeddelandena publicerades i 
Kyrkpressen och Hufvudstadsbladet. Kyrkpressen gjorde ett stort reportage i anslutning till 
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diskussionen om regnbågsunga i skriftskolan och intervjuade Peik Ingman från Malkus projekt 
Från börda till resurs i anslutning till Pride-veckan. Hufvudstadsbladet intervjuade pastor Anne 
Blomqvist efter Pride-samtalet om vigsel av samkönade och olydnad.  
 
Den svenska regnbågsmässan i anslutning till Regnbågsankans regnbågshelg hölls 12.10 i 
Myrbacka kyrka med Ulf Särs som predikant. Mässan samlade 32 deltagare. Svenska eller 
tvåspråkiga regnbågsmässor hölls främst i anslutning till Pride-evenemang åtminstone i 
Haparanda, Karis, Mariehamn och Åbo. I november beslöt församlingsrådet i Johannes 
församling i Helsingfors att församlingens kyrkor är öppna för vigsel av samkönade par. 
 
Talous 
 
Yhdistyksen tulot koostuvat pääosin avustuksista ja jäsenmaksuista. Avustuksia ja lahjoituksia 
saatiin vuonna 2018 yhteensä 2397,61 euroa, johon sisältyvät myös sateenkaarimessujen 
kolehdit. Kuluista suurin osuus kohdistui European Forumiin (yhteensä 3255,67 euroa). 
Tilinpäätös päätyi 937,75 euron alijäämään. Yhdistyksen johtokunta esittää kevätkokoukselle 
että alijäämä katetaan yhdistyspääomasta. Tämän jälkeenkin yhdistyksen talous on vakaalla 
pohjalla. 
 


