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

 Toimintakertomus vuodelta 2013 
 

Viralliset kokoukset  

Yhdistys piti vuonna 2013 kaksi sääntömääräistä kokousta (19.4. ja 27.11.). Kokouksissa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa valittiin Yhteys-liikkeen puheenjohtajaksi 
vuodeksi 2014 Ulf Särs sekä muiksi johtokunnan jäseniksi Jorma Hentilä, Heikki Leppä, 
Johanna Pihlajamäki, Arja Penttinen, Salla Ranta, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. 
Johtokunta voi edelleen kutsua Arcuksen, ortodoksien ja ruotsinkielisten edustajia 
osallistumaan kokouksiinsa. 

Kevätkokouksen yhteyteen ei järjestetty keskustelutilaisuutta, syyskokouksen jälkeen 
järjestettiin seminaari homoseksuaalien asemasta vanhoillislestadiolaisessa 
herätysliikkeessä, alustajina Eetu Kejonen ja Riku Karppinen. Seminaariin osallistui noin 30 
henkilöä. 
 

Tukijat  

Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry:een, kuuluu tällä hetkellä yhteensä 127 jäsentä, joista 1 
oli vuonna 2013 tukiyhdistykseen liittyneitä.  
 
Vuoden 2013 lopussa 688 henkilöä tukee Yhteys-liikettä julkisesti. Julkisten jäsenten nimet 
ovat luettavissa Yhteys-liikkeen verkkosivuilta osoitteessa http://www.yhteys.org.  
 
Yhteyttä tukijoihin pidettiin edelleen pääosin verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta. 
Sähköpostilistalla on tällä hetkellä 486 henkilöä. Yhteys-liikkeen facebooksivulle on liittynyt 
769 käyttäjää. Liikkeen ylläpitämällä Armo kuuluu kaikille –facebooksivulle on liittynyt 131 
jäsentä. 
 
 

Johtokunta  

Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2013 Ulf Särs (puheenjohtaja), Heikki Leppä 
(varapuheenjohtaja), Jorma Hentilä, Margit Nyman, Arja Penttinen, Salla Ranta, Veronica 
Saarela ja Liisa Tuovinen. Lisäksi Matti Peiponen (Arcuksen edustajana) ja Johan Slätis 
(ortodoksien edustajana) ja Monika Pensar (ruotsinkielisten edustaja) kutsuttiin kokouksiin.  
 
Sihteerinä, rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Hän hoiti myös 
pääasiallisesti yhdistyksen sihteerin tehtävät yhdessä puheenjohtajan ja muiden johtokunnan 
jäsenten kanssa. Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa. Yhdistyksen toiminnantarkastajana 
toimi Hannu Huitti, varalla Mikko Ranta. 
 

 
 Johtokunnan seminaaripäivä 

 
Johtokunta järjesti 10.3. kutsuseminaarin kysymyksestä, mikä on tärkeintä ja mahdollista 
tehdä. Todettiin, että olisi tärkeää muun muassa seurata keskustelua ja osallistua siihen, 
tehostaa tiedotustoimintaa, kehittää tukiverkostoa, edistää sateenkaarimessujen kehittämistä 
ja leviämistä eri puolille maata, tiivistää yhteistyötä Arcuksen, Ortodoksisen 
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sateenkaariseuran ja karismaattisen Rahab-ryhmän kanssa, kohdata vapaiden suuntien ja 
eri kirkkojen edustajia sekä vaikuttaa siihen, miten kirkkomme kansainvälisesti ajavat 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa. 

 
 

Kuopion kirkkopäivät 

Kuopion kirkkopäivillä 17.-19.5. Yhteys-liikkeellä oli esittelypöytä. Sateenkaarimessu 
järjestettiin Männistön vanhassa kirkossa, jonka täytti lähes 100 osallistujaa. Sen jälkeen 
järjestettiin kirkkokahvit ja illanvietto Tulkaa kaikki -liikkeen kanssa. Esittelypöydällä oli 
äänestys kysymyksestä ”Tulisiko avioliitto avata samaa sukupuolta oleville?”.  Äänestyksen 
tuloksena oli n. 70 % jaa ääniä. 
 

 
Liittoseminaari Helsinki Pride –tapahtuman yhteydessä 

 
Helsinki Pride 2013 –tapahtuman yhteydessä Yhteys-liike järjesti 27.6. liittoseminaarin 
teemana Perhe, avioliitto – mitä ne oikein ovat? Alustajina olivat Kaari Utrio ja Risto 
Saarinen. Seminaari kokosi 72 osanottajaa ja se sai paljon myönteistä julkisuutta. Liike oli 
yhdessä Arcuksen ja Malkuksen kanssa mukana järjestämässä Kallion seurakunnan 
sateenkaarimessua Kallion kirkossa, osallistui Pride-kulkueeseen ja piti puistojuhlassa 
infopöytää.  
 
 

Julkiseen keskusteluun ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen  
 
Yhteys-liikkeen jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä 
toimineet koulutustilaisuuksissa asiantuntijaluennoitsijoina ja alustajina. Keskusteluun on 
osallistuttu myös tiedotusvälineissä.  
 
Suomen Lähetysseura palkkasi lähetystyöhön parisuhteensa rekisteröineen parin. Piispa Irja 
Askola vihki toisen puolison papiksi ja siunasi parin lähetystyöhön. Sekä SLS:aa että piispaa 
arvosteltiin voimakkaasti julkisuudessa ja Lähetyssanomien tilauksia peruutettiin protestina. 
Helsingin Sanomissa julkaistiin 64:n Yhteys-liikkeen kannattajan tukikirjoitus. Liisa Tuovisen 
aloitteesta Salla Ranta rohkaisi yleisönosastokirjoituksella tukemaan SLS:aa tilaamalla 
Lähetyssanomia. 
 
Vaikka Yhteys-liike ei liikkeenä ottanut kantaa tasa-arvoista avioliittolakia ajavaan 
kansalaisaloitteeseen, Tahdon 2013 –kampanjan aineistoa levitettiin jäsenille.  
 
Ekumeenisen Yhteysliikkeen tuki ry on yhteistyökumppanina mukana Sateekaariperheet ry:n 
ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n projektissa jossa koulutetaan vertaistukiohjaajia 
sateenkaariperheiden parisuhdetta vahvistavaan toimintaan. Projekti on saanut RAY:n 
kolmivuotisen toimintatuen. 

 

Sateenkaarimessuja ja muuta paikallista sateenkaaritoimintaa 
 
Liikkeen jäsenet osallistuivat eri paikkakunnilla sateenkaarimessujen järjestämiseen. 
Helsingissä messuja pidettiin pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä lauantaina Alppilan 
kirkossa osana Kallion seurakunnan sateenkaarityötä. Tampereella sateenkaarimessu vietti 
3-vuotisjuhliaan. Sateenkaarimessuja järjestettiin myös mm. Turussa, Kuopiossa, Lahdessa 
sekä Porissa Pori Jazzin yhteydessä.  
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Tukiverkosto   
 
Liikkeen lähimmäisverkoston nimi muutettiin tukiverkostoksi. Arja Tuunela on toiminut 
verkoston yhteyshenkilönä. Verkostolle osoitettiin vähän tukipyyntöjä, pyynnöt tulivat 
useimmiten suoraan tukihenkilöille. Asetettiin työryhmä kehittämään verkoston toimintaa. 
 
 

Kotimaista yhteistyötä 

Yhteys-liike teki vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Arcus-verkoston kanssa ja Yhteys-liikkeen 
tuki ry toimi sen rahaliikenteen hoitajana. Vuoden aikana keskusteltiin yhteistyön 
tiivistämisestä ja Arcuksen toiminnan mahdollisesta integroitumisesta Yhteys-liikkeeseen, 
mutta keskustelu ei johtanut toimenpiteisiin. Eri tapahtumien yhteydessä Yhteys-liikkeellä oli 
yhteinen infopöytä  Arcuksen, Malkuksen ja Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa. Yhteyksiä on ollut 
myös Ortodoksiseen sateenkaariseuraan ja karismaattiseen Rahab-tukiryhmään. 

 

European Forum 
 
Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on European Forum of LGBT 
Christian Groups –verkosto (EF).  Arcus on EF:n varsinainen suomalainen jäsenjärjestö. 
Yhteys-liike toimi yhteistyön hallinnollisena tahona koordinoiden jäsenyyteen liittyviä 
taloudellisia sitoumuksia. Yhteys-liike maksoi EF:n jäsenmaksun. 
 
European Forum -vuosikonferenssiin Sveitsin Zugissa 8.-12.5.2013 osallistui Suomesta 
kolme henkilöä, joista yleiskokouksen virallinen edustaja oli Pauli Löija.  
 
Päätettiin osallistua EF:n vuoden 2014 vuosikonferenssin järjestelyihin. Se toteutetaan 
laivakonferenssina reitillä Tukholma-Tallinna-Helsinki-Tukholma  ja Yhteys-liike isännöi 
konferenssin  Alppilan kirkolla 24.5. Järjestelyitä varten anottiin tukea eri tahoilta. 
   
 

Svensk verksamhet 

Då församlingsrådet i Jakobstads svenska församling beslöt att inte arrangera 
regnbågsmässa i anslutning till Jeppis Pride 2014, skrev Gemenskapsrörelsens ordförande 
en insändare, där han bad församlingsrådet ompröva beslutet. 

En svensk regnbågsmässa med temat Fred & Respekt arrangerades i samarbete med 
Johannes församling och Regnbågsankan 18.10 i Johannes kyrka i anslutning till den 
finlandssvenska regnbågshelgen. Predikant var Malin Strindberg, regnbågspräst från 
Stockholm.  

Gemenskapsrörelsen hade ett bord tillsammans med rörelsen Kom alla på utställningstorget 
på Stiftsdagarna i Borgå 15-17.11. Information gavs också om Arcus, Malkus och 
Regnbågsankan. En torggallup om frågan ”Bör kyrkan välsigna homosexuella par?” gav 
resultatet 93 ja,16 nej, 4 vet inte. 


