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

 Toimintakertomus vuodelta 2012 
 

 
Kokoukset  

 
Yhdistys piti vuonna 2012 kaksi sääntömääräistä kokousta (30.5. ja 28.11.). Kokouksissa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin yleisesti ajankohtaisista asioista. 
Syyskokouksessa vierailijana oli kansanedustaja Oras Tynkkynen kertomassa Tasa-arvoisen 
avioliittolain etenemisestä eduskunnassa. 
 
Syyskokouksessa valittiin Yhteys-liikkeen uusi johtokunta. Puheenjohtajana vuonna 2013 
valittiin Ulf Särs. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Hentilä, Heikki Leppä, Margit 
Nyman, Arja Penttinen, Salla Ranta, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. Päätettiin myös, että 
johtokunta voi edelleen kutsua Arcuksen, ortodoksien ja ruotsinkielisten edustajia 
osallistumaan kokouksiinsa. 
 

 
Tukijat  

 
Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry:een, kuuluu tällä hetkellä yhteensä 127 jäsentä, joista 8 
oli vuonna 2012 tukiyhdistykseen liittyneitä.  
 
Yhteys-liikkeen tiedottajana ovat toimineet pääasiallisesti yhdistyksen sihteeri sekä lisäksi 
puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet. Liikkeen tiedotusta hoidettiin edelleen verkkosivujen ja 
sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalla on tällä hetkellä 497 henkilöä. Yhteys-liikkeen 
facebooksivulla oli vuodenvaihteessa 557 käyttäjää.  
 
Vuoden 2012 lopussa Yhteys-liikkeelle oli antanut tukensa 751 henkilöä, joista 688 tukee 
Yhteys-liikettä julkisesti. Julkisten jäsenten nimet ovat luettavissa Yhteys-liikkeen 
verkkosivuilta osoitteessa http://www.yhteys.org. Yhteys-liike sai vuoden aikana 14 uutta 
tukijaa. 
 

 
Johtokunta  

 
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2012 Sakari Häkkinen (puheenjohtaja), Heikki 
Leppä (varapuheenjohtaja), Monika Pensar-Granroth, Arja Penttinen, Sirpa Tolppanen, 
Margit Nyman, Salla Ranta ja Liisa Tuovinen. Lisäksi Matti Peiponen (Arcuksen edustajana) 
ja Johan Slätis (Ortodoksisen sateenkaariseuran edustajana). Johtokunta kokoontui 
yhteensä viisi kertaa. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti, varalla Mikko 
Ranta. 

 
 

 Kansallinen foorumi 
 
Ekumeeninen sateenkaarifoorumi kokosi 25 osallistujaa Alppilan kirkolle päivän mittaiseen 
tapahtumaan 13.10.2012. Koolla oli ev.-lut. kirkon eri alojen työntekijöitä ja jäsenistöä ja 
teologian opiskelijoita. Myös vapaakirkolliset suunnat olivat foorumissa edustettuina.  
 
Heino Nurk kertoi Eestissä ja Eestin ev.-lut. kirkossa vallitsevasta tilanteesta ja Katri Valve 
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kertoi European Forumin toiminnasta. Ryhmätyöskentelyjen aiheina olivat Liisa Tuovisen 
alustamana Jumala-käsitys ja Jouni Heikkilän alustamana sateenkaari-ihmisten identiteetin ja 
hengellisyyden kirjo.  
 
Heino Nurkin tilannepäivityksen valossa mietittiin EF Conferencen 2014 
toteuttamisvaihtoehtoja virolais-suomalaisena yhteistyönä. Päivä päätteeksi vietettiin messu, 
minkä jälkeen siirryttiin aterioimaan läheiseen Weeruska -ravintolaan. 
 
 
 Papiston päivät  
 
Yhteys-liike oli esillä Papiston päivillä omalla esittelypöydällä, jonka taustalla oli 
sateenkaarivihkiryijy. Sateenkaarilipun koristeltu pöytä erottui hyvin muiden toripöytien 
joukosta. Jopa niin hyvin, että naapuripöydän esittelijät poistuivat nähtyään, kenen viereen 
olisivat joutuneet toimintaansa esittelemään. Päivien aikana syntyi lukuisia hyviä 
keskusteluja Yhteys-liikkeen toiminnasta ja sateenkaarikansan asemasta kirkossa.  
 
Pöydällä sai äänestää aiheesta Rukoiletko kanssa ja puolesta, kun pyydetään. Äänestys 
tapahtui pudottamalla styroksipallo valitsemaansa lasiputkeen: vihreä - kyllä, keltainen- en 
osaa sanoa, punainen - ei. Äänestyksen tulos oli: KYLLÄ 92, EN OSAA SANOA 4 ja EI 3 
ääntä. Punaiseen ei - äänestysputkeen oli pudotettu myös 3 karkkipaperia. Papiston päivillä 
sai huomiota myös ensimmäisen kerran sateenkaariperhe, kun kahden naispapin lapset 
antoivat äänensä kuulua luentojen lomassa.   

 
 

Helsinki Pride 
 
Yhteys-liike osallistui Helsinki Pride 2012 –tapahtuman kulkueen, puistojuhlassa pidetyn 
infopöydän ja Sateenkaarimessun muodossa Kallion kirkossa. Pride-kulkueessa käytettiin 
Armo kuuluu kaikille banderollia yhdistyksen tunnuksena.  
 

 
Armo kuuluu kaikille –kampanja 

 
Armo kuuluu kaikille -tempaus tapahtui kahden vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana 
hankittiin yhdistykselle rollup mainoskyltti, kulkuebanderolli ja T-paitoja uudella yhdistyksen 
logolla. Paitoja myytiin vielä 2012 vuoden tapahtumissa sateenkaarimessun kirkkokahvilla, 
papistonpäivillä Helsingissä, Prideviikolla myyntikojussa pridetorilla ja 
sateenkaarivirsiseuroissa. Paitojen hinta oli 15 €, mutta pieni loppuerä myytiin alehintaan 5 € 
kpl. Paitojen loputtua kysyntää oli silloin tällöin ja moni toivoi uuden paitaerän tilaamista. T-
paita, jossa luki rinnassa - Armo kuuluu kaikille - ja lisäksi Yhdistyksen logo toimi parhaiten 
kulkuepaitana.  
Armo kuuluu kaikille –kampanjalle perustettiin facebookiin oma sivu sille. Sivulla oli 
vuodenvaihteessa 129 jäsentä. 
 
 

Julkisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen  
 
Yhteys-liikkeen jäsenet ovat osallistuneet aiempien vuosien tapaan erilaisiin keskustelu- ja 
koulutustilaisuuksiin sekä toimineet koulutustilaisuuksissa asiantuntijaluennoitsijoina ja 
alustajina. Keskusteluun on osallistuttu myös tiedotusvälineissä. Yhteyden jäseniä aktivoitiin 
osallistumaan parisuhdelakikeskusteluun paikkakunnillaan sekä ottamaan osaa paikallisten 
lehtien yleisönosastokirjoitteluun. 
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Sateenkaariperheet ry:n ja Setan kutsumana Liisa ja Pentti Tuovinen ohjasivat 
parisuhdeviikonlopun Kirkkonummella 4.-6.9.2012. Parisuhderyhmien ja tapahtumien 
ohjaajien koulutusta on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä Sateenkaariperheet ry:n ja 
Parisuhdekeskus Katajan kanssa. 
 
Saanko olla totta –kirjasta on otettu uusintapainos.  
 

 
    Yhteistyö Arcus-verkoston kanssa 
 
Yhteys-liike on tehnyt tiivistä yhteistyötä ARCUS-Ekumeeninen sateenkaariryhmä -nimisen 
verkoston kanssa seuraavien kansainvälisten ja kotimaisten hankkeiden osalta. Keskeisin 
yhteistyöhanke on ollut Suomen jäsenyys European Forumissa, jossa Arcus toimii 
varsinaisena jäsenjärjestönä ja Yhteys-liike "hallinnollisena" tahona koordinoiden 
jäsenyyteen liittyviä taloudellisia sitoumuksia. Tätä koskeva toiminta kuvataan European 
Forum 2012 -konferenssin alla.  

Tämän lisäksi Yhteys ja Arcus ovat tehneet yhteistyötä kotimaisissa hankkeissa. Arcus-
verkoston edustaja on osallistunut Yhteys-liikkeen johtokunnan kokouksiin. Yhteys-liikkeen 
pankkitilille Arcus-verkoston jäsenet ovat tallentaneet rahalahjoituksia, joilla on maksettu 
verkoston sähköisten kotisivujen ylläpidosta muodostuneet kulut Kotisivukoneelle.  

Yhteys-liike toteutti syksyllä yhteistyössä Arcuksen kanssa Suomen toisen ekumeenisen 
sateenkaarifoorumin Helsingissä Alppilan kirkossa, sekä osallistui jo perinteeksi tulleen 
Helsinki Pride-viikon sateenkaarimessun ja kirkollisten tapahtumien järjestämiseen.   

 

European Forum 2012 –konferenssi 
 
Yhteys-liikkeen kansainvälinen toiminta on tapahtunut pääasiallisesti European Forumin (EF) 
kautta. Arcus, joka on EF:n varsinainen jäsenjärjestö, on vastannut yhteydenpidosta EF:iin. 
Yhteys-liike on toiminut "hallinnollisena" tahona koordinoiden jäsenyyteen liittyviä 
taloudellisia sitoumuksia.  
 
European Forum -vuosikonferenssiin Amsterdamissa 16.–20.5.2012 osallistui Suomesta 
kahdeksan (8) henkilöä, joista Yhteys-liike maksoi kahden EF:n yleiskokouksen virallisen 
edustajan matka- ja osallistumiskulut. Virallisina edustajina vuosikokouksessa olivat Matti 
Peiponen ja Katri Valve.  
 
Yhteys-liike maksoi myös Arcuksen vuoden 2012 jäsenmaksun. Yhteys-liikkeen johtokunta 
keskusteli Amsterdamin kokouksen jälkeen mahdollisesti Virossa järjestettävästä EF:n 
vuoden 2014 konferenssista, koska virolaisen Geikristlastekogun edustajat olivat esittäneet 
yhteistyötä kokousjärjestelyjen osalta. Lopullista päätöstä kokousjärjestelyihin 
osallistumisesta ei kuitenkaan tehty vielä vuoden 2012 aikana. 
 
 

Muu kansainvälinen toiminta 
 
European forumin lisäksi on osallistuttu muuhunkin yhteydenpitoon. 
Kirkkojen Maailmanneuvosto järjesti Bosseyn ekumeenisessa keskuksessa Sveitsissä 28.-
31.10.2012 Johan Slätis konsultoi lähetystyöstä ja evankelioimisesta Euroopassa. 
Konsultaatio on osa taustayötä Korean Busanin maailmankokoukseen marraskuussa 2013. 
Kokouksessa nostettiin esiin huoli maanosamme kristillisten yhteisöjen pienenemisestä. 

 Slätis edusti Suomen ortodoksista kirkkoa mutta päätti edustaa myös 
seksuaalivähemmistöjä kirkoissa, suuttuneena siitä, ettei meille koskaan anneta ääntä 
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kirkollisissa kokouksissa. Konsultaatioon oli kokoontunut noin 25 edustajaa lännen 
protestanttisista ja idän ortodoksisista maista. Paikalla oli myös tarkkailija Roomasta.  

Lyhyen virallisen puheenvuoronsa jälkeen Slätis toi esille sen, että Euroopassa sadat 
tuhannet ihmiset eroavat kirkoista siitä syystä että kirkot syrjii seksuaalivähemmistöjä. Hän 
huomautti että vaikka Euroopassa on kymmeniä miljoonia homoseksuaaleja, niin kirkkoja ei 
kiinnosta homot lähetystyön kohteena mitenkään.  

Puheenvuoron jälkeen Slätis sai roomalais-katoliselta edustajalta nuhteet siitä, että oli 
poikennut ohjelmasta, muuten asia vaiettiin kuoliaaksi. Erään romanialaisen yliopisto-
opettajan kanssa syntyi lyhyt keskustelu ja siitä sai sellaisen vaikutelman että heillä on 
Romaniassa ongelma - toisin sanoen siellä on keskustelu alkanut. Joka tapauksessa kokous 
ei pystynyt keskustelemaan siitä, miten homojen syrjintä vaikuttaa kirkkoyhteisöjen 
jäsenmäärien pienenemiseen. 

 

Lähimmäisverkosto  
 

Arja Tuunela on toiminut verkoston yhteyshenkilönä. Verkostolle osoitettiin vähän 
tukipyyntöjä, pyynnöt tulivat useimmiten suoraan tukihenkilöille. 
 

 
Svensk verksamhet 

 
Gemenskapsrörelsen deltog med ett informationsbord på de kombinerade svenska 
kyrkodagarna och Ungdomens kyrkodagar i Vasa 26-29.1. 

 
En regnbågsmässa med temat Livets träd arrangerades i Johanneskyrkan i Helsingfors 5.10 
i samarbete med Johannes församling, enheten för svenskt församlingsarbete i Helsingfors 
och Regnbågsankan, som arrangerade den finlandssvenska regnbågshelgen samma 
veckoslut. Monika E Pensar predikade och den svenska trubaduren JanHammarlund 
medverkade. Utdrag ur gudstjänsten visades på ranneliike.net, där Monika också kort 
presenterade mässan. 

 
Monika presenterades 25.11 i programmet Himlaliv på Yle Fem, där också avsnitt ur 
Regnbågsmässan, bl.a. kroppsbönen ingick 

. 


