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EKUMEENINEN YHTEYS-LIIKKEEN TUKI RY

VUOSIKERTOMUS 2003

Yhteys-liikkeelle perustettiin tuki ry kevätkokouksessa 12.3.2003. Yhdistys perustettiin
hallinnoimaan liikkeen talous- ja muita vastaavia asioita. Varsinainen toiminta tapahtuu edelleen
Yhteys-liikkeenä, johon voi osallistua myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen
perustamiskirjan allekirjoitti 10 henkilöä. Lisäksi johtokunta hyväksyi vuoden 2003 aikana
yhdistykseen 34 muuta jäsentä. 

Yhdistys piti vuoden 2003 aikana kaksi sääntömääräistä kokousta (12.3. ja 24.9.) sekä järjesti
muuta toimintaa. Perustamiskokouksessa maaliskuussa oli kunniavieraana paikalla Martti
Kaipiainen († 10.12.2003) vaimonsa Anna-Liisan kanssa. He kertoivat elämästään "julkihomona"
ja tämän puolisona. Martin elämäntarina julkaistiin verkkolehti FinnQueerin sivuilla
(www.finnqueer.net). 

Yhdistyksen johtokunnassa toimivat Liisa Tuovinen (puheenjohtaja), Raimo Harjula
(varapuheenjohtaja, erityisenä vastuualueena lähimmäisverkosto), Aila Alarotu (erityisenä
vastuualueena tiedotus), Kari Latvus (erityisenä vastuualueena teologiset kysymykset), Outi
Lehtipuu (sihteeri ja rahastonhoitaja), Aino Nenola (ortodoksien yhteyshenkilö), Matti Peiponen
(Arcuksen yhteyshenkilö) ja Ulf Särs (ruotsinkielisten yhteyshenkilö). Johtokunta kokoontui
yhteensä 5 kertaa (21.1., 15.4., 20.8., 23.9. ja 23.10). Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat
Minna Laine ja Johan Slätis.

Vuosi 2003 oli Yhteys-liikkeelle aktiivisen toiminnan ja entistä näkyvämmän julkisuuden aikaa.
Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkopäivillä Helsingissä 23.-25.5. oli mukana useita Yhteys-
henkisiä tilaisuuksia. Lauantaina 24.5. Martti Lindqvist veti työskentelyä aiheesta "Rohkeus
kohdata erilaisuus", minkä jälkeen järjestettiin paneelikeskustelu homo/lesboliittojen kirkollisesta
siunaamisesta sekä homoista kirkon työntekijöinä ja seurakuntalaisina. Paneelia veti Liisa
Tuovinen ja jäseninä olivat Martti Lindqvist, Juhani Viherlahti, Leena Seivo, Martti Nissinen ja
Sakari Häkkinen. Samana päivänä Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö järjesti
esityksen draamallisesta kertomuksesta "Sergioksen ja Bakhoksen häät", jonka jälkeen Juhani
Viherlahti veti yhteistä palautekeskustelua. Ilta huipentui Sateenkaarimessuun Tuomiokirkon
kappelissa.

Yhteys-liikkeessä mukana olevat ortodoksisen kirkon jäsenet ovat kokoontuneet vuoden 2003
aikana neljä kertaa. 25.5.2003 järjestettiin Espoossa teologinen seminaari "Ortodoksinen kirkko,
seksuaalisuus ja vähemmistöt". Seminaarissa luennoivat pastori Heikki Huttunen, rovasti Timo
Lehmuskoski ja FM Tapani Kärkkäinen.

Syyskuussa julkaistiin Yhteyden piirissä syntynyt Martti Nissisen ja Liisa Tuovisen toimittama
teos Synti vai siunaus: Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Artikkelikokoelman kustantaja on
Kirjapaja. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin 24.9.2003. Kirja ilmestyi juuri sopivasti ennen
evankelis-luterilaisen kirkon syksyn kirkolliskokousta, jossa käsiteltiin kahta erisuuntaista
aloitetta liittyen maaliskuussa 2002 hyväksyttyyn parisuhdelakiin. Kirja toimitettiin muun
muassa kaikille Suomen luterilaisille piispoille.
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Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa käyty keskustelu ja siihen liittyvä julkisuus
värittivät Yhteyden syksyä. Käsiteltävänä oli jo keväällä 2002 tehdyt kaksi uuteen
parisuhdelakiin liittynyttä aloitetta. Ns. Marjokorven aloitteessa ehdotettiin, ettei kirkko
hyväksyisi parisuhteensa rekisteröineitä työntekijöikseen ja ns. Sollamon aloitteessa, että kirkko
alkaisi valmistella omaa siunauskaavaa parisuhteensa rekisteröineille. Vaikka molemmat aloitteet
hylättiin, niiden ympärillä käytiin vilkas keskustelu, joka sai myös paljon mediajulkisuutta. Useat
Yhteyden jäsenet olivat esillä televisiossa, radiossa ja lehdistössä. 

Kirkolliskokouksen jälkeen Yhteys-liikkeen sisäisessä sähköpostissa käytiin vilkasta keskustelua
aiheena mm. luterilaiseen kirkkoon liittyminen ja siitä eroaminen. Martti Lindqvist laati
keskustelusta koosteen ja lähetti sen tiedoksi luterilaisen kirkon piispoille, jotka ovat
julkisuudessa kantaneet huolta kirkon yhtenäisyydestä. 

Yhteys järjesti kaikille liikkeessä mukanaoleville avoimen keskustelutilaisuuden (26.11.), jossa
Yhteyden kirkolliskokousjäsenet sekä muut kirkolliskokouksessa paikalla olleet raportoivat
käytyä keskustelua ja arvioivat luterilaisessa kirkossa ilmeneviä asenteita. Vaikka keskustelussa
todettiin, että kirkolliskokouksessa käytettiin osin erittäin loukkaavia ja asiattomia
puheenvuoroja ja kannettiin huolta siitä, että hitaudessaan kirkko kääntää selkänsä niille
ihmisille, joille parisuhteen rekisteröinti ja siihen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia juuri
nyt, oli päällimmäinen tunne toiveikkuus. Evankelis-luterilaisessa kirkossa on lyhyessä ajassa
tapahtunut suuri muutos ja aika tekee epäilemättä työtä Yhteys-liikkeen päämäärien eteen.
Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että kirkolliskokouksessa selvästi viestittiin, että kirkon sisällä
vallitsee erilaisia näkemyksiä suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Yhteyden
tehtäväksi nähtiin oman näkökulman esillä pitämistä julkisesti. 

Useat Yhteyden jäsenet pitivät liikkeen tavoitteita esillä mm. yleisönosastokirjoittelun avulla.
Esimerkiksi Vantaan seurakuntayhtymän lehdessä Vantaan Laurissa käytiin loppusyksystä
vilkasta keskustelua homoseksuaalisuudesta, Aslan-yhdistyksen toimintaperiaatteista ja -
käytänteistä sekä "eheytymisestä". Myös Yhteyden sisäistä sähköpostikeskustelua käytiin
ahkerasti. Aiheina olivat mm. muissa kirkoissa tapahtuneet asiat (mm. Englannin
anglikaanikirkon ja Yhdysvaltain episkopaalikirkon piispannimitykset) sekä Suomen kirkollisissa
piireissä suositun terapeutin Tommy Hellstenin "eheyttämishenkiset" puheenvuorot.     

Yhteyden sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääsääntöisesti sähköpostilla liikkeen sisäistä
sähköpostilistaa hyväksi käyttäen. Ne jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, ovat saaneet
kokouskutsut ja pöytäkirjat postitse. Lisäksi Yhteydellä on omat nettisivut (www.yhteys.org).
Kertomusvuoden aikana perustettiin tiedotustyöryhmä, jonka päätehtävänä on nettisivujen
uudistaminen. Työryhmään kuuluvat Aila Alarotu, Anu Merenlahti ja Päivi Vähäkangas.

Yhteys-liikkeen tärkeimpänä ruohonjuuritason toimintamuotona on lähimmäisverkosto, joka
aloitti toimintansa vuoden alusta. Lähimmäisverkostossa tehdään yhteistyötä Setan,
Transtukipisteen, Arcuksen ja STEAMin (sosiaali- ja terveysaloilla toimivien homoseksuaalien
yhdistys) kanssa ja myös paikallisia yhteyksiä luodaan. Lähimmäisverkoston suunnittelusta ja
toteuttamisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Raimo Harjula, Tuula Ernas, Maarit
Huuska, Anita Lähde, Eeli Niinivirta, Leena Nissinen, Arja Penttinen, Maj Tuomela ja Juhani
Viherlahti.  Lähimmäisverkostoon on liittynyt 35 henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa
käytettävissä rinnallakulkijoina, vertaistukihenkilöinä, sielunhoitajina tai ammatillisen avun
antajina (mm. yksilö- ja perheterapia, työnohjaus, lainopillinen neuvonta). Tieto
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lähimmäisverkoston toiminnan käynnistämisestä saatiin Yhteyden nettisivuille syksyllä.
Kertomusvuoden aikana luotiin 27 eri pituista keskustelu- ja tukisuhdetta.

Yhteys-liikkeen arvovaltainen ja loppuun asti aktiivinen jäsen, emeritus arkkipiispa Mikko Juva,
kuoli vuoden viimeisenä päivänä. Hänen viimeinen viestinsä liikkeen jäsenille korosti sitä, miten
merkittävää on, että luterilaisessa kirkossa on nyt kaksi tunnustettua kantaa suhteessa
homoseksuaalisuuteen. Hän myös korosti sitä, miten oleellista ekumeenisessa kirkossa on
erilaisuuden sietäminen ja yhteyden säilyttäminen.
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