Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät,
Mennyt kesä oli tapahtumarikas Yhteys-liikkeen kannalta. Suomen Lähetysseuran päätös siunata
parisuhteensa rekisteröineet miehet lähetystyöhön synnytti vilkkaan keskustelun, kirjailija Kaari
Utrio antoi Liittoseminaarillemme Pride-viikolla suurta julkisuutta. Tulevista tapahtumista
mainittakoon syyskokouksen yhteydessä järjestettävä seminaari lestadiolaisuuden suhteesta
homoseksuaalisuuteen sekä ensi keväänä European Forum of LGBT Christian Groups –verkoston
laivakonferenssi, joka pysähtyy päiväksi Helsinkiin.
Miesparin siunaaminen lähetystyöhön
Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlien päätösjumalanpalveluksessa Helsingin Messukeskuksessa
sunnuntaina 9. kesäkuuta piispa Irja Askola siunasi muiden lähettien joukossa parisuhteensa
rekisteröineen homoparin lähetystyöhön Kambodzaan. Monet liikkeemme jäsenet olivat paikalla
ja iloitsimme hienosta siunaustilaisuudesta ja erityisesti uusien lähettien lämpimästä
vastaanotosta.
Siunausta oli kuitenkin edeltänyt keskustelu, jossa Lähetysseuran päätöstä kyseenalaistettiin.
Keskustelu kärjistyi seuran vuosikokouksessa, jossa siunaamispäätöksestä äänestettiin ja
siunaaminen hyväksyttiin niukoin äänin 222-205, tyhjää äänesti 32.
Siunaamisen takia piispa Irja Askola joutui kovan arvostelun kohteeksi. Raija ja Matti Sollamon
aloitteesta Helsingin Sanomissa julkaistiin 64 Yhteys-liikkeen kannattajien tukikirjoitus.
Siunauksen johdosta Lähetyssanomien tilauksia peruutettiin. Liisa Tuovisen aloitteesta ja Salla
Rannan yleisönosaston kirjoituksen ansiosta saatiin uusia tilauksia.
Keskustelu siunaamisesta on jatkunut julkisuudessa mm. Kotimaa-lehdessä. 26.9. ryhmä
lähetysaktiiveja peräsi Lähetysseuran toiminnanjohtajalta perusteita päätökselle ja Seppo
Rissanen vastasi, että päätös perustui kirkon linjauksiin ja lakiin, 10.10. entinen
kirkolliskokousedustaja, varatuomari Pekka Lahdenperä väitti, että laki ei olisi velvoittanut
Lähetysseuraa sen rekrytoinneissa, 17.10. dosentti Vesa Hirvonen, Tulkaa kaikki –liikkeen
koordinaattori, vakuutti että linjaus pätee.

Tulkaa kaikki kohtaa lähetysjohtajia 26.10.
Tulkaa kaikki -liikkeen tavoitteena on rakentaa oikeutta ja tasa-arvoa mutta myös luottamusta
ja sovintoa kirkkoon. Siksi liike on kutsunut kirkon lähetysjärjestöjen johtajia kertomaan, mikä
lähetystyössä on heille tärkeintä. Teematapaaminen järjestetään lauantaina 26.10.2013 klo
13.00 - 15.30 Alppilan kirkon seurakuntasalissa (Kotkankatu 2, Helsinki). Puheenvuoron
käyttävät Suomen Lähetysseuran lähetysjohtaja Seppo Rissanen, Pipliaseuran pääsihteeri Markku
Kotila, Kylväjän lähetysjohtaja Pekka Mäkipää, Sanansaattajien henkilöstöjohtaja Marko
Pihlajamaa ja kirkon lähetyssihteeri Risto Jukko. "Tässä tilaisuudessa me olemme kuuntelijoita",
Vesa Hirvonen kommentoi. Tilaisuus on avoin.
Helsinki Pride-viikolla tapahtui
Pride-viikolla järjestetty Liittoseminaari oli merkittävä avaus kirkolliselle avioliittokeskusteluun.
Kirjailija Kaari Utrio oli seminaarin vetonaula. Hän antoi tilaisuudelle hyvää julkisuutta, mm.
Helsingin Sanomien näkyvän ennakkouutisen ja Kirkko ja kaupunki –lehden selostuksen myötä.
Myös professori Risto Saarisen alustus oli merkittävä teologinen puheenvuoro. Laura Mäntylä teki
Utrion esityksestä yhteenvedon, joka tullaan julkaisemaan myös Yhteyden kotisivuilla.
Liittoseminaariin osallistui 72 henkilöä. Samana iltana pidetty Malkuksen tapahtuma Kohdata

vaiko käännyttää? keräsi 56 osanottajaa. Perinteiseen tapaan Yhteys-liikkeen ihmiset
osallistuivat Pride-kulkueeseen ristin ja sateenkaariviirin alla. Juhlatorin esittelypöydällämme
esiteltiin myös Tulkaa kaikki –liike, Arcus ja Malkus.
Syyskokous ja seminaari lestadiolaisuudesta 27.11.
Yhteys-liikkeen tuki r.y.:n syyskokous pidetään keskiviikkona 27.11. klo 17 Johannes församlingin
seurakuntasalissa Högbergssalen, osoitteessa Korkeavuorenkatu 10 E, 2. krs, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita, joihin mm. kuuluu johtokunnan valitseminen
ensi vuodeksi.
Syyskokouksen jälkeen klo 18 pidetään seminaari lestadiolaisuuden suhteesta
homoseksuaalisuuteen. Alustajana on kirkkohallituksen viestintäsuunnittelija, tutkija ja pappi
Meri-Anna Hintsala, joka on Tuoreet oksat viinipuussa. Vanhoillislestadiolaisuus peilissä -kirjan
toinen toimittaja. Hän on yhdessä tutkija Eetu Kejosen kanssa kirjoittanut kirjan artikkelin
Torjuttuna vai ymmärrettynä? Homoseksuaalisuuden kohtaaminen.Tilaisuuteen pyritään
saamaan toiseksi alustajaksi lestadiolaistaustainen homo. Tervetuloa tilaisuuteen!
Uusia jäseniä etsitään
Yhteys-liikkeellä on noin 700 tukijaa, mutta tukiyhdistyksellä vain noin 130 jäsentä. Yhteysliikkeessä voi olla mukana ja toimia ilman tukiyhdistyksen jäsenyyttäkin, mutta vain Yhteysliikkeen tuki ry:n jäsenet ovat äänivaltaisia vuosikokouksissa.
Yhteys-liikkeen toiminnan kannalta toivomme, että mahdollisimman monet liikkeen tukijat
liittyisivät myös tukiyhdistyksen jäseniksi. Tämä tapahtuu yksinkertaisimmin lähettämällä
sihteerille Johanna Pihlajamäelle liittymislomakkeen täytettynä sähköpostitse
sihteeri@yhteys.org (Liittymislomake löytyy osoitteesta
http://www.yhteys.org/Liittymislomake_sahkoinen.rtf).
Tukiyhdistyksen jäsenyys on tärkeä myös taloutemme kannalta. 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.
Haastamme jo tukiyhdistyksen jäseniksi liittyneitä hankkimaan yhden uuden jäsenen. Myös
uudet tukijat ovat tervetulleet. Tukijaksi voi ilmoittautua kotisivuillamme
http://www.yhteys.org/tuki_frame.html
Myös ruotsinkielellä tapahtuu
Porvoon hiippakunnassa järjestetään tänä vuonna hiippakuntapäiviä (Stiftsdagar) Porvoossa 15.17.11. Meillä on siellä näyttelypöytä Tulkaa kaikki -liikkeen kanssa. Pietarsaaressa
valmistaudutaan innolla järjestämään ensimmäinen Jeppis Pride –tapahtuma Jaakon Päivien
20.7-27.7.2014 yhteyteen. Valmistelut ovat tapahtuneet pääosin ruotsiksi, mutta Pride tapahtuma tulee kyllä olemaan kaksikielinen. Pietarsaaren ruotsinkielisen seurakunnan
seurakuntaneuvosto päätti äänin 8-4 olla järjestämättä sateenkaarimessua Pride -tapahtuman
yhteydessä, mutta Yhteys-liikkeen johtokunta on yleisönosaston kirjoituksella pyytänyt
neuvostoa harkitsemaan päätöstään uudelleen. Ahvenanmaalla suunnitellaan Åland Pride –
tapahtuma 2014, päivämäärä on vielä auki.
European Forum Helsinkiin toukokuussa 2014

European Forum of LGBT Christian Groups (EF) on Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen
yhteistyökumppani. Vuonna 1982 Pariisissa alkunsa saanut Foorumi työskentelee seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisuuden puolesta Euroopa kirkoissa. Arcus on EF:n
virallinen suomalainen jäsenjärjestö, mutta Yhteys-liike on tukenut sen toimintaa ja
suomalaisten osallistumista.
Vuonna 2009 olimme ensimmäisen kerran EF:n isäntinä. Silloin Foorumi kokoontui toukokuussa
Järvenpään seurakuntaopistolle. Ensi vuonna EF kokoontuu laivakonferenssina TukholmaTallinna-Helsinki-Tukholma 21.-25.5. Lauantaina 24.5. Helsingissä pidetään Alppilan kirkolla
Foorumin virallinen vuosikokous, mutta järjestään myös paneelikeskustelu vähemmistöjen
asemasta itäisen Euroopan maissa ja kirkoissa sekä konferenssin päätösjumalanpalvelus.
Järjestelyissä tarvitaan paljon vapaaehtoisvoimia. Mukana olevat saavat unohtumattoman
kokemuksen
Siunattua syksyn jatkoa!
Ulf Särs
tukiyhdistyksen puheenjohtaja

