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Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry – Stöd för ekumeniska rörelsen
Gemenskap rf

Toimintakertomus vuodelta 2010

Kokoukset
Yhteys-liike piti vuonna 2010 kaksi sääntömääräistä kokousta (27.5. ja 17.11.).
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin
piispainkokouksen parisuhdetyöryhmän mietinnön ja piispainkokouksen lausunnon
herättämistä ajatuksista. Esille nousi myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
tilanne kirkossa, erityisesti kirkon työntekijöiden kokemukset syrjinnästä.
Syyskokouksessa valittiin Yhteys-liikkeen uusi johtokunta. Puheenjohtajana vuonna
2011 jatkaa hiippakuntadekaani, teologian tohtori Sakari Häkkinen. Muut hallituksen
jäsenet ovat Soili Juntumaa, Heikki Leppä, Margit Nyman, Monika Pensar-Granroth,
Arja Penttinen, Salla Ranta ja Liisa Tuovinen. Sääntömääräisten asioiden jälkeen
kuultiin pastori Heino Nurkin kertomus Viron kirkon tilanteesta ja kansanedustaja
Ilkka Kantolan alustus siitä, millaista keskustelua ns. sukupuolineutraali
avioliittolakiesitys on herättänyt eduskunnassa ja miten lakialoite etenee.
Keskusteltiin Yhteys-liikkeen kannasta lakialoitteeseen ja todettiin, että Yhteys-liike ei
tässä vaiheessa ota järjestönä kantaa lakialoitteeseen, vaan toivoo, että asiasta
käydään laaja-alaista keskustelua.

Tukijat
Vuoden 2010 lopussa Yhteys-liikkeelle oli antanut tukensa 728 henkilöä, joista 662
tukee Yhteys-liikettä julkisesti. Julkisten jäsenten nimet ovat luettavissa Yhteysliikkeen verkkosivuilta osoitteessa http://www.yhteys.org. Yhteys-liike sai vuoden
aikana 84 uutta tukijaa, mikä on runsaasti enemmän edellisvuoden lisäyksestä joka
oli 27. Yhteys-liikkeen taustajärjestöön, Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry:een,
kuuluu tällä hetkellä yhteensä 115 Yhteys-liikkeen jäsentä, joista 29 oli vuonna 2010
tukiyhdistykseen liittyneitä. Vain Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry:een liittyneet
ovat äänioikeutettuja yhdistyksen vuosikokouksissa.
Yhteysliikkeen tiedottajana ovat toimineet pääasiallisesti yhdistyksen sihteeri sekä
lisäksi puheenjohtaja johtokunnan jäsenet. Liikkeen tiedotusta hoidettiin edelleen
verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalla on tällä hetkellä 514
henkilöä, 21 jäsenen osalta tiedotus hoidettiin sähköpostiosoitteen puuttumisen
vuoksi edelleen postitse.

Johtokunta
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2010 Sakari Häkkinen (puheenjohtaja),
Soili Juntumaa, Juha Kilpiä, Heikki Leppä, Monika Pensar-Granroth, Salla Ranta,
Liisa Tuovinen (varapuheenjohtaja) ja Katrina Lumikallio (sihteeri ja rahastonhoitaja).
Läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa oli lisäksi Arja Penttisellä (Arcuksen
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yhteyshenkilö) ja Johan Slätisillä (ortodoksien yhteyshenkilö). Johtokunta kokoontui
yhteensä kolme kertaa (29.1.; 9.4. ja 27.5.). Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat
Mikko Ranta ja Hannu Huitti.

European Forum 2010 –konferenssi
Barcelonan European Forum –konferenssiin osallistui 12 Arcus verkoston jäsentä,
joista viisi henkilöä Yhteysliikkeen tukemana. Suomi saa lähettää konferenssiin kaksi
virallista edustajaa, jotka Arcus verkosto valitsee keskuudestaan. Arcus verkosto
maksaa vuodesta 2010 lähtien European Forumin jäsenyydestä pienimmän ryhmän
jäsenmaksun eli 130 € / vuosi. Virallisena edustajana vuonna 2010 toimi Maija Jalola
ja Juha Malmisalo. Muut osallistujat olivat Hanna-Leena Autio, Arja Penttinen, Tuula
Putkonen, Katri Valve.

Helsinki Pride
Yhteys-liike osallistui Helsinki Pride 2010 -tapahtumaan kulkueen, puistojuhlassa
pidetyn infopöydän ja Sateenkaarimessun muodossa. Kallion kirkon kappelissa
järjestettiin ennen messua ortodoksinen maallikkoehtoopalvelus.
Pride-kulkueeseen osallistuttiin jo kolmannen kerran Karitsa-standaarin kanssa.
Sateenkaariperheiden ryhmät lapsineen ja kirkollinen ryhmä sijoitettiin edellisvuosien
tapaan kulkueen kärkeen.

Mediaesiintymiset
Helsingin Sanomat haastatteli puheenjohtajaa 11.4.2010 kirkon sisällä tapahtuvasta
sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvästä syrjinnästä. Aihe herätti runsaasti
keskustelua.
Puheenjohtaja vastasi toimittaja A-P. Pietilän kirjoitukseen 17.11. Vantaan Sanomissa
joka koski Yhteys-liikkettä (”Kirkko käy omaa sotaansa”).

Keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen
Yhteys-liikkeen jäsenet ovat osallistuneet aiempien vuosien tapaan erilaisiin
keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä toimineet koulutustilaisuuksissa
asiantuntijaluennoitsijoina ja alustajina. Keskusteluun on osallistuttu myös
tiedotusvälineissä.
Yhteyden jäseniä aktivoitiin osallistumaan parisuhdelakikeskusteluun
paikkakunnillaan sekä ottamaan osaa paikallisten lehtien yleisönosastokirjoitteluun.
Puheenjohtaja osallistui Viron sosiaaliministeriön kutsusta lokakuussa Tallinnassa
järjestettyyn Erinevus Rikastab –seminaariin, jonka yhtenä teemana oli kirkkojen
suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
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Saanko olla totta –kirjan toimittaminen
Olli Stålströmin, Jussi Nissisen, Jorma Hentilän ja Liisa Tuovisen toimittama
artikkelikokoelmakirjaa työnimeltään Tulla nähdyksi totena - seksuaalisen
suuntautumisen ja sukupuolisen moninaisuuden kohtaaminen. sai lopulliseksi
nimekseen Saanko olla totta. Kirjan julkaiseminen siirtyi vuoden 2011 puolelle.
Kyseessä on toinen Yhteys-liikkeen piiristä ilmestyvä kirja. Synti vai siunaus oli niistä
ensimmäinen.

Lähimmäisverkosto
Lähimmäisverkoston työryhmään ovat kuuluneet sen vastuuhenkilön, Arja Tuunelan,
lisäksi edesmennyt Timo Hinkula, Leena Korhonen, Arja Penttinen, Minna Selänniemi
ja Malla Suhonen. Lähimmäisverkoston toiminnassa on ollut mukana yli 40 henkilöä.
Lähimmäisverkoston työryhmä ei ole kokoontunut. Yksi jäsenistä, Timo Hinkula kuoli
keväällä 2010.
Suoria avunpyyntöjä tuli verkostolle vuoden 2010 aikana edelleen vähän. Verkostolle
tuli välitettäväksi muutama kontaktipyyntö vuoden 2010 aikana. Tämä kertoo
ilmapiirin muutoksesta myös kirkon sisällä. Joitakin tuen tarpeessa olevia otti suoraan
yhteyttä Lähimmäisverkoston jäseniin. Heidän kanssaan on ollut noin kymmenkunta
tapaamista.
Monet pyynnöt parisuhteen siunaamisesta, pariterapiasta ja pyyntö tukea
parisuhteensa rekisteröinyttä paria työsuhteessa esille nousseen kriisin keskellä ovat
välittyneet suoraan Yhteys-liikkeen jäsenille ilman Lähimmäisverkoston apua.
Sateenkaariperheiden lapsien kasteeseen on etsitty joko sateenkaaripappeja
Yhteysliikkeestä tai sateenkaariystävällisiä oman seurakunnan pappeja.
Piispojen paimenkirjeet omissa hiippakunnissaan ohjeistavat seurakuntia kysymään
papistoltaan halukkuutta toimittaa rujoushetki parisuhteensa rekisteröineiden
puolesta ja kanssa. Jatkossa on syytä harkita, miten verkoston olemassaolosta
tiedotetaan ja miten löydetään sateenkaarimyönteiset seurakunnan työntekijät, jotka
haluavat toimia sateenkaarikansan tukena maamme eri alueilla. On syytä myös
miettiä, miten Yhteysliikkeen lähimmäisverkoston yhteyshenkilöitä aktivoidaan ja
kootaan yhteen.

Gemenskap och finlandsvenskar / Yhteys-liike ja Suomen ruotsinkieliset
Under våren 2010 firades den finlandssvenska Regnbågsmässan i anknytning till
Regnbågshelgen, för fjärde året i rad. Predikant var pastor Tomas Ray med temat
"O/NORMAL Gud". Predikan finns att läsa i tryckt version i tidskriften Ad Lucem
(www.adlucem.fi) med även fotografier från gudstjänstens trumning och kroppsbön,
där även Liisa Tuovinen deltog i prformanceandelen och närvarande var även Setas
vigselrya.
Under året 2010 har Regnbågsvänligt Cafe i Johannes församlings regi, fortgått, på
initiativ och lett av pastor Tomas Ray. Samlingarna är varannan vecka på
Högbergsgatan 10 D. På Facebook har Regnbågsvänligt Cafe´sin egen sida, under
namnet "Johannes Regnbåge". Moderator för FB är Anders Huldén. Guldankanpriset som Regnbågsankan utdelar årligen mottogs 2010 av Monika PensarGranroth.
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Suomen-ruotsalainen sateenkaarimessu pidettiin neljättä kertaa peräkkäin
Sateenkaaripyhän yhteydessä. Pastori Tomas Ray saarnasi teemalla "O/NORMAL
Gud". Saarnan voi lukea painetussa muodossa aikakauslehti Ad Lucemista
(www.adlucem.fi). Mukana on valokuvia jumalanpalveluksen ruumiinrukouksesta ja
rummutuksesta, johon myös Liisa Tuovinen osallistui performanssiosuudessa. Setan
vihkiryjy oli tällä kertaa myös läsnä.
Johanneksen seurakunnan ohjaama Sateenkaariystävällinen kahvila
(Regnbågsvänligt Cafe) on toiminut vuodesta 2009 ja edelleenkin, pastori Tomas
Rayn aloitteesta. Kokoontumiset ovat joka toinen viikko osoitteessa
Korkeavuorenkatu 10 D. Sateenkaariystävällisellä kahvilalla on oma sivunsa
Facebookissa nimellä "Johannes Regnbåge". Facebook-sivun moderaattorina toimi
Anders Huldén. Vuoden 2010 Guldankan-palkinnon saaaja oli Monika PensarGranroth.

