
  1 (4) 
 
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry – Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf 
 
Toimintakertomus vuodelta 2014 
 
Toimintavuosi oli Yhteys-liikkeen tavoitteiden kannalta merkittävä. Tärkeintä oli, että eduskunta 28. 
marraskuuta äänin 105-92 hyväksyi uuden avioliittolain siitä tehdyn kansalaisaloitteen pohjalta. 
Eduskunnan äänestyksen kynnyksellä Yhteys-liikkeen tuki ry:n syyskokous päätti kannattaa lainmuutosta. 
Muutosta enteili jo kesällä Helsinki Pride –kulkueen ennätykselliset yli 20.000 osanottajaa. 
 
Kirkon kannalta tärkeää oli, että arkkipiispa Kari Mäkinen pyysi SuomiAreenalla anteeksi homoseksuaaleilta 
ja muilta seksuaalivähemmistöiltä kirkon ja yhteiskunnan harjoittamaa syrjintää. Arkkipiispa myös julkisesti 
kannatti uutta avioliittolakia, minkä takia hän joutui kovan arvostelun kohteeksi.  
 
Huhtikuussa Tampereella perustettiin valtakunnallinen Sateenkaariyhdistys Malkus, jonka tarkoituksena on 
edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä 
tarkoitusta palvelevaa toimintaa. Toukokuussa isännöimme tärkeimmän kansainvälisen 
yhteystyökumppanimme European Forum of LGBT Christian Groups –verkoston laivakokousta yhden päivän 
Alppilan kirkolla. 
  
Jäsenistö ja tiedotustoiminta  
 
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry sai toimintavuoden aikana 3 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden 
lopussa 131.  Vuoden lopussa 693 henkilöä tuki Yhteys-liikettä julkisesti verkkosivullamme 
http://www.yhteys.org. 
 
Yhteyttä tukijoihin pidettiin edelleen pääosin verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalla on 
109 henkilöä. Yhteys-liikkeen Facebook-sivulle on liittynyt 923 käyttäjää. Liikkeen ylläpitämällä Armo kuuluu 
kaikille –facebooksivulle on liittynyt 162 jäsentä. Puheenjohtaja lähetti jäsenille sähköpostitse 6 
yhteyskirjettä ja ne julkaistiin myös nettisivulla.  
 
Syksyllä sovittiin, että Sateenkaariyhdistys Malkus ylläpitää valtakunnallista tapahtumakalenteria 
sateenkaarimessuista ja muusta sateenkaarihengellisestä toiminnasta. 
 
Vuoden aikana järjestetyistä tapahtumissa lähetettiin tiedotteita sekä suomeksi että ruotsiksi ja ne saivat 
suhteellisen hyvää julkisuutta. Tiedotteita on julkaistu ainakin seuraavissa lehdissä; Helsingin Sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Kotimaa, Kirkko ja kaupunki, Esse, Vantaan Lauri ja Kyrkpressen. Opiskelija Anna 
Ruokamo otti pro gradu –tutkimuksensa aiheeksi Yhteys-liikkeen ensimmäisten vuosien historiaa ja sitä 
varten annettiin aineistoa hänen käyttöönsä. 
 
Johtokunta  
 
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2014 Ulf Särs (puheenjohtaja), Heikki Leppä, Johanna 
Pihlajamäki, Jorma Hentilä, Arja Penttinen, Salla Ranta, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. Lisäksi Matti 
Peiponen (Arcuksen edustajana), Johan Slätis (ortodoksien edustajana) ja Monika Pensar (ruotsinkielisten 
edustaja) kutsuttiin kokouksiin. Syksyllä myös Jouni Heikkilä kutsuttiin Sateenkaariyhdistys Malkuksen 
edustajana kokouksiin. Johtokunnan varapuheenjohtajana toimi Heikki Leppä, sihteerinä, 
rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Johanna Pihlajamäki. 
 
Johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti, varalla Mikko 
Ranta. 
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Viralliset kokoukset 
 
Yhdistys piti vuonna 2014 kaksi sääntömääräistä kokousta 29.4. ja 18.11.  Kevätkokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin keskustelutilaisuus kysymyksestä: Miten 
voidaan vaikeissa oloissa lähetyskentillä edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia?  
Alustajina olivat Suomen Lähetysseuran pitkäaikaiset Etiopian lähetit Anna-Kaarina ja Matti Palmu, SLS:n 
kehitysyhteistyöpäällikkö Katri Leino-Nzau sekä Setan kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja Krister 
Karttunen.  Tilaisuuteen osallistui 17 henkilöä. 
 
Syyskokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin allekirjoittaa metahdomme.fi -sivuston 
kannanottoa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Yhteys-liikkeen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin 
Ulf Särs sekä muiksi johtokunnan jäseniksi Toni Fagerholm, Jorma Hentilä, Heikki Leppä, Johanna 
Pihlajamäki, Arja Penttinen, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. Päätettiin kutsua Arcuksen, ortodoksien ja 
ruotsinkielisten edustajien lisäksi myös Sateenkaariyhdistys Malkuksen edustaja osallistumaan johtokunnan 
kokouksiin.  
 
Syyskokouksen jälkeen TransHelsinki-viikon avauspäivällä pidettiin keskustelutilaisuus 
sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista. Alustajina olivat Trasek ry:n puheenjohtaja Antti Karanki 
ja yhdistyksemme sihteeri Johanna Pihlajamäki.  Kirkkohallituksen rippikoulutyön ja seurakuntakasvatuksen 
asiantuntija Jarmo Kokkonen sai viime hetkessä esteen, mutta hänen alustuksensa julkaistiin 
kotisivuillamme. Tilaisuus keräsi 20 osanottajaa. 
 
Muita tilaisuuksia 
 
Helsinki Pride-viikolla järjestimme torstaina 26.6. klo 15-18 seminaarin otsikolla ”Kirkkokiusatut – 
kirkkosiunatut”. Seminaarissa käsiteltiin seurakuntaa työpaikkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.  
Alustajina olivat työnohjaaja, pari- ja seksuaaliterapeutti Marjo Ehn, pastori Laura Mäntylä, Tikkurilan 
seurakuntaneuvoston jäsen Sari Roman-Lagerspetz sekä Kirkon alojen toiminnanjohtaja Ritva Rasila ja 
lakimies Anna-Maria Numminen. Seminaari keräsi lähes 40 osanottajaa ja se sai paljon julkisuutta, mm. 
Kyrkpressenin laajassa etukäteisartikkelissa. 
 
Seminaarimme jälkeen Helsingin Malkus-ryhmän järjestämä Homo ja hengellinen –seminaari kokosi yli 70 
osanottajaa. Yhteys-liike oli mukana Pride-kulkuessa. Perjantaina nauhoitettu sateenkaarimessu lähetettiin 
TV1:ssä 29.6. ja sai paljon myönteistä palautetta. Messun toimitti Yhteys-liikkeestä liturgina Arja Penttinen 
sekä avustajina Liisa Tuovinen ja Veronica Saarela. Puistojuhlan konttikirkossa Toni Fagerholmin toimittama 
rukoushetki parisuhteen puolesta synnytti yleisönpalstoilla ja netissä vilkkaan keskustelun. 
 
Julkiseen keskusteluun osallistuminen  
 
Yhteys-liikkeen jäsenet ovat osallistuneet erilaisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä toimineet 
koulutustilaisuuksissa asiantuntijaluennoitsijoina ja alustajina. Keskusteluun on osallistuttu myös 
tiedotusvälineissä. Puheenvuoroja on yhdistyksen nimissä julkaistu ainakin seuraavissa tiedotusvälineissä: 
Esse, Kirkon töissä, Kotimaa24, Kyrkpressen. 
 
Keskustelua viritti keväällä julkaistu Johanna Korhosen ja Jeanette Östmanin toimittama kirja Kaikella 
kunnioituksella (ruotsiksi Klartext). Tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen käsittely 
eduskunnassa nosti aiheen valtakunnalliseksi uutiseksi.. 
 
Suomen Lähetysseuran vuosikokous Vaasassa antoi noin 2/3 enemmistöllä tukensa seuran hallituksen 
linjalle, mukaan lukien rekisteröidyn parin siunaamiselle ja lähettämiselle lähetystyöhön. Myös liikkeemme 
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edustajat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun. Herättäjä-Yhdistyksen vuosikokouksessa Lapualla 
vastaavanlainen kritiikki torjuttiin murskaluvuin. 
 
Syksyn seurakuntavaaleissa tavoitteitamme tukeva Tulkaa kaikki –liike vahvisti asemiaan Helsingissä. Useita 
liikkeemme jäsentä oli ehdolla ja valittiin seurakuntien luottamuselimiin eri puolilla maata. 
 
Tukiverkosto ja muu tukitoiminta 
 
Liikkeen tukiverkostolle osoitettiin vähän tukipyyntöjä, pyynnöt suunnattiin useimmiten suoraan 
yksityishenkilöille. Tukiverkoston kehittämistä varten asetettu työryhmä ei kokoontunut. Vuoden lopussa 
tukiverkoston yhteyshenkilö Arja Tuunela ilmoitti luopuvansa tehtävästään. Häntä kiitettiin pitkästä 
työpanoksesta ja hänelle alettiin etsiä seuraaja. 
 
Yhdistyksemme on yhteistyökumppanina mukana Sateenkaariperheet ry:n ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n 
Sateenkaariparit –hankkeessa. 'Sateenkaariparit'on hanketta varten luotu käsite ja se pitää sisällään sekä 
seksuaali- että sukupuolivähemmistöt: homo-, lesbo-, biseksuaalit, että trans- ja intersukupuoliset. 
Maaliskuussa hankkeen avausseminaari keräsi noin 100 perheiden kanssa työskentelevää ammattilaista ja 
syksyn parisuhdepäivillä, jossa sateenkaariparien kysymykset myös olivat esillä,  vielä enemmän. Vuoden 
aikana koulutettiin sateenkaariparien parisuhdetta tukevaan vertaistukitoimintaan ohjaajia ja järjestettiin 
runsaasti erilaisia ryhmiä ja leirejä sekä luentotilaisuuksia. Projektiin liittyi myös Henna-Mari Kettusen 
sateenkaaripareja varten työstämä  ryhmämateriaali 'Yhteinen elämämme'. Liisa Tuovinen on ollut mukana 
projektin asiantuntijaryhmässä.   

Jäsenistölle jaettiin tietoa uudesta verkkopalvelusta www.Sinuksi.fi,  josta voi anonyymisti kysyä neuvoa 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyviin elämäntilanteisiin. 
 
Sateenkaarimessut ja muu sateenkaaritoiminta 
 
Liikkeen jäsenet osallistuivat eri paikkakunnilla sateenkaarimessujen järjestämiseen. Helsingissä messuja 
pidettiin pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä lauantaina Alppilan kirkossa osana Kallion seurakunnan 
sateenkaarityötä. Sateenkaarimessuja järjestettiin myös mm. Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Lahdessa.  
 
Kotimaista yhteistyötä 
 
Yhteys-liike teki vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Arcus-verkoston kanssa ja toimi sen rahaliikenteen 
hoitajana. Papiston päivien ja Pride- tapahtuman yhteydessä Yhteys-liikkeellä oli yhteinen infopöytä 
Arcuksen, Malkuksen ja Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa. Ortodoksisen sateenkaariseuran edustajan kanssa 
keskusteltiin kansainvälisen ortodoksisen seminaarin järjestämisestä Suomessa 2015. Liikkeen jäsenet ovat 
tukeneet karismaattisen Rahab-tuki ry:n toimintaa, joka kohdistuu vapaiden suuntien seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin. 
 
Syksyllä Seta täytti 40-vuotta ja Liisa Tuovinen esitti juhlavastaanotolla liikkeemme tervehdyksen.  
 
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 
Arcus-verkoston vuotuisen jäsenmaksun EF:lle sekä  Arcuksen kahden virallisen edustajan osallistumiskulut. 
Vuosikokousedustaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja vuoro vuosin. Uutena vuosikokousedustajana 
oli Katri Valve. EF 2015 foorumin Suomen osuuden koordinoijana toimi Arja Penttinen. 
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Vuoden EF-kokous järjestettiin 22-25.5. laivakonferenssina reitillä Tukholma-Tallinna-Helsinki-Tukholma. 
Yhteys-liikkeen isännöimä kokouspäivä Alppilan kirkolla 24.5. toteutettiin talkoovoimin. Laivaristeilyn 
mukana saapui yli 120 osanottajaa 25 maasta. Yli 30 tuli kymmenestä entisen Itä-Euroopan maasta. 
Vapaaehtoisia talkoolaisia oli yli 30 ja sateenkaarimessuun osallistui lisäksi saman verran suomalaisia. 
Alppilan kirkon suntiot ja brunssiporukka hoitivat palvelut ja tarjoilut. Liturgina toimi Ulla Kosonen. Piispa 
Irja Askolan saarnan teemana oli Jumalan kaunein sana on tervetuloa. Tapahtuma sai julkisuutta lähinnä 
sähköisissä medioissa (Kotimaa 24, Kyrkpressenin verkkolehti, ruotsalainen QX-verkkolehti ja 
Ranneliike.net). 
 
Svensk verksamhet 
 
I Jakobstad ordnades för första gången en Jeppis Pride-festival 25-27.7. Pride-paraden samlade över 2000 
deltagare. Gemenskapsrörelsen deltog i paraden tillsammans med Malkus och Arcus med egna banderoller. 
Efter att församlingen inte gav tillstånd att arrangera en regnbågsmässa i kyrkan hölls en 
utomhusgudstjänst, som samlade 250 deltagare. 
 
Material om Gemenskapsrörelsen, Arcus, Malkus och Kom alla hölls framme på Borgå stifts diakonidagar i 
Karis 17-19.10. Ett seminarium om boken Klartext med Jeanette Östman som inledare samlade 20 
deltagare. 
  
I samband med den finlandssvenska regnbågshelgen hölls en regnbågsmässa i Johanneskyrkan 23.10 med 
Hilkka Olkinuora som predikant. Dragartisten Madame Menopaux (Kim Gustavsson) medverkade och slogs 
stort upp i Hufvudstadsbladet. 
 
Talous 
 
Yhteys-liikkeen toimintaa ja erityisesti European Forumin kokouspäivää varten saatiin tukea 
Kirkkohallitukselta 500 euroa, Helsingin seurakuntayhtymältä 1000 euroa, Espoon seurakuntayhtymältä 
700 euroa ja Kallion seurakunnalta 1800 euroa. Sen lisäksi saatiin kolehtituloina sateenkaarimessuista 
494,86 euroa, eli avustuksia yhteensä 4494,86 euroa. Tilivuoden aikana liikkeen käyttövarat lisääntyivät 
1424,22 eurolla ja olivat vuoden lopussa 2 827,13 euroa. 
 
 


