
Pride, Yhteys-liikkeen tulevaisuus ja sinä 
 
Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät, 
 
Helsinki Pride-viikko 24.-30.6. on taas eräs liikkeemme kohokohta. Lauantain 
suurtapahtumien, Pride-kulkueen ja Puistojuhlan lisäksi tänä vuonna on torstaina oma 
Liittoseminaarimme ja Malkuksen tapahtuma sekä perjantaina sateenkaarimessu. 
 
Kaari Utrio Liittoseminaarissa 
Liittoseminaarimme on Kallion Seurakuntakodissa, Siltasaarenkatu 28, torstaina 27.6. klo 15-
18. Sen teemana on Perhe, avioliitto – mitä ne oikein ovat? Iloksemme olemme saaneet 
alustajiksi kirjailija Kaari Utrion, joka puhuu perheen historiasta suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja professori Risto Saarisen, joka antaa teologisen näkökulman perhe- ja avioliittokäsityksiin. 
Mukana ovat myös Liisa Tuovinen, Salla Ranta ja Vesa Hirvonen. 
 
Yhteys-liike avaa keskustelun avioliitosta kirkossamme. Tule mukaan ja keskustele!  
 
Samana iltana ja samassa paikassa klo 19.00 Malkuksen järjestämän tapahtuman teemana on 
Kohdata vaiko käännyttää? Alustajat: tutkija Outi Lepola, teologi Matti Peiponen ja kokija 
Leena Seivo .  
 
Pride -viikon Sateenkaarimessu pidetään perinteisesti Kallion kirkossa perjantaina 28.6. klo 
18. Saarnaajana ja liturgina on pastori Jaakko Hyttinen. 
 

Osallistu Pride-kulkueeseen! 

Helsinki Pride -viikon suurimmat yleisötapahtumat ovat lauantaina 29.6.2013 järjestettävät 
Pride -kulkue ja Helsinki Pride Puistojuhla. Viime vuonna juhlaan osallistui 10 000 ihmistä. 

Kulkue lähtee Senaatintorilta lauantaina klo 13. Kokoonnumme perinteiseen tapaan ristin ja 
Sateenkaariviirin alla. Toivottavasti mahdollisimman monet Yhteys-liikkeen ystävät osallistuvat 
kulkueeseen, papit ja diakonit pantapaidassa.  Kulkue päätyy Puistojuhlaan Hakasalmen puis-
tossa Finlandia-talon takana. Juhlatorilla Yhteys-liikkeellä on perinteiseen tapaan oma esittely 
pöytä. 

 

Yhteys-liikettä tarvitaan edelleen 

 

Tukiyhdistyksen johtokunta järjesti maaliskuussa kutsuseminaarin, jossa käsiteltiin Yhteys-
liikkeen tulevaisuutta. Todettiin, että liikkeemme on saanut paljon aikaan. Solidaarisuusliikettä 
tarvitaan kuitenkin edelleen, sillä emme ole vielä maalissa. Kolmessa työryhmässä pohdittiin, 
mikä on tärkeintä ja mahdollista tehdä.  

1. Parisuhteen siunaaminen ja tasa-arvoinen avioliittolaki 

Koska liikkeessämme on erilaisia mielipiteitä tasa-arvoisesta avioliitosta, emme ainakaan 
tässä vaiheessa voi liikkeenä ottaa kantaa lakiin ja kansalaisaloitteeseen. Liikkeemme tehtävä 
on rohkaista kirkkoa keskusteluun avioliitto- ja perhekäsityksistä ja aktiivisesti osallistua 
keskusteluun.  
 
Avioliitto on yhteiskunnan asia, mutta avioliiton tai parisuhteen siunaaminen on kirkon tehtävä. 
Siunauskaavan aikaansaaminen edellyttää pitkäjänteistä kirkkopoliittista toimintaa yhdessä 
mm. Tulkaa kaikki liikkeen kanssa. On toimittava kirkolliskokouksessa ja seuraavat 
kirkolliskokousvaalit ovat erityisen tärkeitä. 
 



Vaikka piispainkokouksen rukousohje on vapaamuotoisuuden irvikuva, rukousmahdollisuutta 
pidettiin edistysaskeleena. Rukouksen kautta raivataan tietä siunaukselle. Yhteys-liikkeen on 
pidettävä rukousta esillä ja vaadittava kirkkoa mainostamaan sitä. Ohje on väljä  ja 
mahdollistaa myönteisen tilaisuuden järjestämisen.  Siksi meidän on syytä kehittää sitä 
tilaamalla tekijöiltä lauluja ja rukousmalleja.  
 

2.  Verkostoituminen, sateenkaarimessut, koulutus, lähimmäisverkosto ja muu 
tukitoiminta, Kansallinen Foorumi, Arcuksen ja Yhteys-liikkeen suhde 

 
Sateenkaarimessujen tekijöitä tarvitaan lisää. Olisi hyvä perustaa sateenkaari vanhemmisto, 
jotta messut eivät jäisi pelkästään työntekijöiden varaan. Nettisivuja ja Facebookia voisi 
käyttää tekijöiden rekrytointiin ja niissä olisi hyvä olla kalenteri pitkälle seuraavaan vuoteen. 
Yhteys-liikkeen on edistettävä sateenkaarimessun leviämistä eri puolille maata. Meiltä puuttuu 
sielunhoitoterapeutteja ja  heitä tulisi kouluttaa. Seurakuntiin tulisi aktiivisesti tarjota 
asianosaisasiantuntiojoita. 
 
Vaikka lähimmäisverkostoa ei ole paljon käytetty, sitä tarvitaan matalan kynnyksen 
kontaktipaikkana netissä. Sitä pitäisi kuitenkin kehittää ja nimen muuttamista voitaisiin harkita. 
 
Kansallisen foorumin tehtäväksi todettiin ensisijaisesti yhteisten asioiden hoitamista ja 
kansainvälisen yhteistyön hyödyntämistä ja teologista keskustelua, kun taas Malkusleiri on 
sosiaalinen verkosto. Mietittiin, tarvitaanko foorumia joka vuosi. 
 
Arcus voisi integroitua Yhteyteen. Yhteysliikkeen tuki ry voi olla taho, joka kokoaa rahaa 
toimintaan. Rahoituslähteitä etsitään yhdessä. Kotisivut voisi olla yhdessä, mutta Arcus säilyisi 
suljettuna ryhmänä. Jäseniä kannustetaan liittymään suljettuun Facebook ryhmään ja 
antamaan kasvot toisilleen. Tulee miettiä, mikä tehtävä on Yhteyden keskustelulistalla. 
 

3. Ekumeeninen ja kansainvälinen toiminta 
 

Ortodoksinen sateenkaariseura ja helluntailaisten ryhmä Rahab voisivat toimia Yhteyden alla. 
Yhteys voisi tavata vapaiden suuntien ja eri kirkkojen edustajia ja kysyä, miten he suhtautuvat 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Yhteys voisi ekumeenisissa yhteyksissä proaktiivisesti 
kysyä miten vähemmistöjä hoidetaan.  
 
Yhteyden on toimittava sen puolesta, etteivät kirkot ekumenian nimissä tee myönnytyksiä, jos 
vähemmistöjä  ei kunnioiteta. On jatkettava toimintaa sen puolesta, että myös lähetystyössä 
kentällä noudatetaan samoja sääntöjä kuin täällä kotimaassa suhteessa vähemmistöihin. 
 
European Forum säilyy tärkeimpänä kansainvälisenä yhteistyökumppanina. Yhteys-liike voi 
pyrkiä toimimaan myös muissa kansainvälisissä ekumeenisissa yhteyksissä homojen ja 
muiden sorrettujen oikeuksien vahvistamiseksi. Kirkkoa edustamaan ulkomailla ja 
ekumeenisissa yhteyksissä on otettava mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
edustajia. 
 
Yhteys-liike tarvitsee sinua! 
 
Johtokunta totesi seminaarin jälkeen, että näihin haasteisiin on vaikea vastata vain 
johtokunnan jäsenten voimin. Tarvitsemme mahdollisimman monen työpanosta. Ilmoita 
minulle, jos olet valmis jollakin tavalla osallistumaan yllämainittujen tehtävien 
toteuttamiseen, esim. osallistumalla työryhmään. Voit myös kutsua tuttuja mukaan 
liikkeemme tukijoiksi ja toimijoiksi. Tukijaksi voi ilmoittautua kotisivuillamme www.yhteys.org. 
 
Myös taloudelliset resurssimme ovat hyvin rajoitetut. Siksi toivomme, että mahdollisimman 
moni ystävistämme liittyisi myös Yhteys-liikkeen tuki ry:n jäseneksi ja maksaisi 

http://www.yhteys.org/


jäsenmaksunsa. Jäsenmaksu vuodelle 2013 on 20 euroa, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja 
vähävaraisilta 10 euroa. Jäsenmaksu maksetaan tilille Ålandsbanken IBAN: FI75 6601 0003 
1204 58 viitenumerolla 2013 30003. Myös vapaaehtoiset tukimaksut ovat tervetulleita. 
 
Siunattua kesää! 
 
Ulf Särs 
tukiyhdistyksen puheenjohtaja 
 
 


