
 
 
Lämmin tervehdys hyvä ekumeenisen Yhteys-liikkeen ystävä 

 
Yhteys-liikkeen syyskokous on ke 27.11.2019 klo 16.30-17.30 uudessa Pasilan Triplassa Töölön 
seurakunnan tiloissa. Aseman sisäänkäynniltä sisään ja liukuportaat ylös. Kahvitarjoilu klo 17.30-
18.00. 
 
Syyskokouksen jälkeen vieraaksemme tulee klo 18.00 Helsingin piispa Teemu Laajasalo 
keskustelemaan Sateenkaariparien vihkimisestä ja kertoo siitä, missä vaiheessa asiassa ollaan. 
 
Paikkana on uusi Pasilan Tripla, Töölön seurakunnan monitoimitila Focus, 5. krs 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
Ensi kevään maaliskuun 2. päivä ma klo 17 saamme vieraaksemme arkkipiispa Tapio Luoman. 
Ruksi jo nyt kalenteriin. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Tärkeät kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit evl.lut. kirkossa lähestyvät. Nyt on tärkeä paikka 
muuttaa asioita – yhdestoista hetki! Syksyn aikana kootaan ehdokaslistoja tuleviin kirkolliskokous- 
ja hiippakuntavaltuustovaaleihin. Ehdokaslista on jätettävä viimeistään marraskuun 15. päivänä. 
Vaalit käydään helmikuun 11. päivä. Uudistusmielisiä listoja tulee eri puolille Suomea. Esimerkiksi 
Porvoon hiippakunnassa tulee ensimmäistä kertaa koko hiippakuntaa kattava uudistusmielinen 
maallikkolista En kyrka för alla alueellisten listojen sijaan. Helsingin hiippakunnassa tulevat 
Viinipuun ja Tulkaa kaikki -listat. Tulkaa kaikki -liikkeellä on valtakunnalliset vaalisivut 
Varmistathan, että hiippakunnassasi lähtee sateenkaari-myönteisiä maallikoita ja pappeja 
ehdolle!  
 
Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n malkus.fi-tapahtumakalenterista löytyy erilaisia tilaisuuksia, 
jotka sivuavat sekä sateenkaariasioita että hengellisyyttä. Esimerkkinä mainittakoon uusi 
Sateenkaareva messu Pihlajamäen kirkossa Helsingissä su 27.10. klo 16, jossa yhdistyksen sihteeri 
Johanna Pihlajamäki on mukana. Kalenterista löytyy myös muita yksittäisiä tilaisuuksia, joiden 
arvellaan kiinnostavan hengellisistä, uskonnollisista tai elämänkatsomuksellisista asioista 
kiinnostuneita sateenkaari-ihmisiä. 
 
Kuluneista tapahtumista 
 
Kirkkopäivillä Jyväskylässä Yhteys-liikkeen pöydällä oli Jorma Hentilän järjestämä pallo-äänestys, 
jonka lopputuloksena enemmistö kannatti piispojen ohjeiden kautta tapahtuvia sateenkaari-
vihkimisiä. 
 



Kesällä Pride-päivien tilaisuuksissa oli runsaasti osallistujia eri puolella Suomea. Esimerkiksi 
Helsinki Priden värikkäässä puistojuhlassa Konttikirkolla piispat Teemu Laajasalo ja Björn Vikström 
kohtasivat sinne tulleita ihmisiä. Emerita Helsingin piispa Irja Askola marssi yhdessä pääministerin 
kanssa kulkueessa. Erityisen aktiivisesti osallistuivat lähes kaikkiin Pride-juhliin matkailuautollaan 
ja sateenkaarihatullaan Arja Majuri puolisonsa Maija Majurin kanssa. Heidän kokemuksensa olivat 
innostavia. He kiersivät kuluneena kesänä yhdeksällä Pride marssilla. Papin läsnäolo 
papinpantapaitoineen on viesti sateenkaarikansalle, että kirkossa on muitakin mielipiteitä kuin 
mitä julkisuudessa viestitään.  Kasvokkain kohtaaminen on rakkauden ja välittämisen viestimistä, 
kertovat Majurit. 
 
European Forumiin useita kertoja osallistuneen Pauli Löijan tämän vuotinen matka estyi yllättäen 
vakavan sairastumisen vuoksi. Muistamme Paulia rukouksissa ja toivomme hänelle voimia. Paulin 
sijasta Toomas Takala osallistui tänä vuonna Canterburyssa järjestettyyn European Forumiin 
Arcuksen virallisena edustajana. Mukana oli myös muita suomalaisia. 
 
Samaa sukupuolta olevien vihkimistapauksia on käsitelty hallinto-oikeuksissa. Ensimmäisenä 
käsittelyyn ehti valitus Oulun tuomiokapitulin määräämästä rangaistuksesta. Pohjois-
Suomen hallinto-oikeus kumosi huomautuksen. Oulun tuomiokapituli valitti Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jonka ratkaisua odotetaan ensi vuonna. 
 
Asiat etenevät myös globaalisti. Esimerkiksi Ugandassa on järjestetty ensimmäinen Pride-festivaali, 
joka onnistui hyvin 
 
Siunausta alkaneeseen syksyyn! 
 
 
Ollaan rohkeita ja pidetään hyvästä kiinni. 
 
yhteistyöterveisin, 
 
Kirsi Hiilamo 
johtokunnan puheenjohtaja kirsi.hiilamo@evl.fi 
p. 045-8048498 
 

 


