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

Toimintakertomus vuodelta 2011

Kokoukset
Yhteys-liike piti vuonna 2011 kaksi sääntömääräistä kokousta (12.5. ja 3.11.).
Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin yleisesti ajankohtaisista
asioista.
Syyskokouksessa valittiin Yhteys-liikkeen uusi johtokunta. Puheenjohtajana vuonna
2012 jatkaa hiippakuntadekaani, teologian tohtori Sakari Häkkinen. Muiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Heikki Leppä, Margit Nyman, Monika Pensar-Granroth, Arja
Penttinen, Salla Ranta, Sirpa Tolppanen ja Liisa Tuovinen. Syyskokouksessa
käsiteltiin ja hyväksyttiin kevätkokouksesta siirretyt tilinpäätösasiat.

Tukijat
Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry:een, kuuluu tällä hetkellä yhteensä 118 jäsentä,
joista 4 oli vuonna 2011 tukiyhdistykseen liittyneitä.
Yhteys-liikkeen tiedottajana ovat toimineet pääasiallisesti yhdistyksen sihteeri sekä
lisäksi puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet. Liikkeen tiedotusta hoidettiin edelleen
verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalla on tällä hetkellä 513
henkilöä, 21 jäsenen osalta tiedotus hoidettiin sähköpostiosoitteen puuttumisen
vuoksi postitse. Yhteys-liikkeen facebooksivulla oli vuodenvaihteessa 529 käyttäjää.
Vuoden 2011 lopussa Yhteys-liikkeelle oli antanut tukensa 737 henkilöä, joista 676
tukee Yhteys-liikettä julkisesti. Julkisten jäsenten nimet ovat luettavissa Yhteysliikkeen verkkosivuilta osoitteessa http://www.yhteys.org. Yhteys-liike sai vuoden
aikana 10 uutta tukijaa, mikä on suoranainen romahdus edellisvuoden runsaaseen
lisäykseen joka oli 84.

Johtokunta
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2011 Sakari Häkkinen (puheenjohtaja),
Soili Juntumaa, Heikki Leppä (varapuheenjohtaja), Margit Nyman, Arja Penttinen,
Monika Pensar-Granroth, Salla Ranta ja Liisa Tuovinen. Johtokunnan ulkopuolisena
sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Johanna Pihlajamäki. Läsnäolo-oikeus
johtokunnan kokouksissa oli lisäksi Matti Peiposella (Arcuksen yhteyshenkilö) ja
Johan Slätisillä (Ortodoksisen sateenkaariseuran edustajana). Johtokunta kokoontui
yhteensä kolme kertaa (11.1.; 19.4. ja 18.10.). Yhdistyksen toiminnantarkastajana
toimi Hannu Huitti.

2 (4)

European Forum 2011 –konferenssi
Berliinin European Forum – konferenssiin osallistui 5 Arcus-verkoston jäsentä, joista
2 henkilöä Yhteys-liikkeen tukemina. 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. Sirpa Tolppanen osallistui European Forumin
alaisuudessa kokoontuvan LGBT Clergy Conference (European Clergy Forum) verkoston kokoukseen 12-15.11.2010 Norjassa. Kokousjärjestäjät vastasivat
edustajamme osallistumis- ja matkakuluista.

Kansallinen foorumi
Kansallinen foorumi pidettiin 15.-16.10.2011 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä.
Vierailevina luennoitsijoina toimivat Martin Lind Ruotsista ja Heino Nurk Virosta.
Kummankin esitystä kiiteltiin ja foorumia pidettiin tarpeellisena. Tilaisuudessa
vahvistettiin yhteyksiä naapurimaihin. Ortodoksien osuus oli melko suuri, sisältäen
mm. ehtoopalveluksen.

Kirkkopäivät
Yhteys-liike osallistui Lahdessa 13.−15.5.2011 Kirkkopäiviin esittelyosastolla.
Osastolla tuotiin myyntiin Armo kuuluu kaikille –tekstillä varustetut paidat ja
julkistettiin medialle Yhteys-liikkeen uusi logo. Lisäksi myytiin Saanko olla totta kirjaa
ja tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta.

Helsinki Pride
Yhteys-liike osallistui Helsinki Pride 2011 –tapahtuman kulkueen, puistojuhlassa
pidetyn infopöydän ja Sateenkaarimessun muodossa Kallion kirkossa. Pridekulkueessa käytettiin uutta Armo kuuluu kaikille banderollia yhdistyksen tunnuksena.

Media ja julkisuus
Yhteys-liikkeen internetsivustolle laitettiin esille malli rukouksesta parisuhteensa
rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Julkistuksesta syntyi jyrkkääkin
keskustelua.
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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.
Saanko olla totta –kirjan toimittaminen
Liisa Tuovisen, Olli Stålströmin, Jussi Nissisen ja Jorma Hentilän toimittama
artikkelikokoelmakirja Saanko olla totta julkaistiin 2011 ja sitä myytiin vuoden aikana
runsaasti. Kirja sai runsaasti kiitosta eri tahoilta. Kyseessä on toinen Yhteys-liikkeen
piiristä ilmestyvä kirja. Synti vai siunaus oli niistä ensimmäinen.
Armo kuuluu kaikille –kampanja
Yhdistys käynnisti keväällä Armo kuuluu kaikille –kampanjan ja sen puitteissa
teetettiin T-paitoja kyseisellä tekstillä ja perustettiin facebookiin oma sivu sille. Sivulla
oli vuodenvaihteessa 129 jäsentä.

Yhteistyö Arcus-verkoston kanssa
Yhteys-liike on tehnyt tiivistä yhteistyötä ARCUS-Ekumeeninen sateenkaariryhmä nimisen verkoston kanssa seuraavien kansainvälisten ja kotimaisten hankkeiden
osalta. Keskeisin yhteistyöhanke on ollut Suomen jäsenyys European Forumissa,
jossa Arcus toimii varsinaisena jäsenjärjestönä ja Yhteys-liike "hallinnollisena" tahona
koordinoiden jäsenyyteen liittyviä taloudellisia sitoumuksia. Tätä koskeva toiminta on
kuvattu European Forum 2011 -konferenssin alla. Tämän lisäksi Yhteys ja Arcus ovat
tehneet yhteistyötä kotimaisissa hankkeissa. Arcus-verkoston edustaja on
osallistunut Yhteys-liikkeen johtokunnan kokouksiin. Yhteys-liikkeen pankkitilille
Arcus-verkoston jäsenet ovat tallentaneet rahalahjoituksia, joilla on maksettu
verkoston sähköisten kotisivujen ylläpidosta muodostuneet kulut Kotisivukoneelle.
Yhteys-liike toteutti syksyllä yhteistyössä Arcuksen kanssa Suomen ensimmäisen
ekumeenisen sateenkaarifoorumin Järvenpäässä sekä osallistui jo perinteeksi tulleen
Helsinki Pride-viikon sateenkaarimessun ja kirkollisten tapahtumien järjestämiseen.
Lähimmäisverkosto
Arja Tuunela on toiminut verkoston yhteyshenkilönä. Tukihenkilöksi ilmoittautui 13
uutta henkilöä. Pyynnöt koskevat useimmiten seksuaalista suuntautumista ja uskoa
sekä parisuhdetta. Verkostolle osoitettiin vähän tukipyyntöjä, pyynnöt tulivat
useimmiten suoraan tukihenkilöille.
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Gemenskap och finlandsvenskar / Yhteys-liike ja Suomen ruotsinkieliset
Året 2011 har för den svenskspråkiga aktiviteten i Gemenskap inneburit ett för
regnbågsverksamheten centralt arrangemang, nämligen Regnbågsmässan 2011 i
Johannes kyrka i Helsingfors den 7 oktober. Det var 5-års jubileum för
Regnbågsmässan, som tidigare ordnats en gång per år i samarbete med Setas
svenskspråkiga underavdelning Regnbågsankan samt SVEN, den svenskspråkiga
avdelningen vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, allt sedan 2007. Detta år var
biskop Björn Vikström predikant tillsammans med teol.dr. Peter Nynäs. Prost Liisa
Tuovinen medverkade med bön, liksom även 2010. Det är första gången en biskop
varit närvarande, även om Borgå Stifts biskopar alltid varit inbjudna (tidigare biskop
Gustav Björkstrand, samt biskop Erik Vikström). Livsåskådningsprogrammet Himlaliv
(som visas på Yle Femman hösten 2012, redaktör är Nina Granvik) tv-bandade
delar av gudstjänsten, specifikt Kroppsbönen, på begäran av bönens
koreografteolog Monika E Pensar, eftersom Himlaliv ska handla om densamma.
Kyrkpressen täckte även i år både information om gudstjänsten på förhand och kort
referat (Nina Österholm) om mässan, samt bild på nätet efteråt. Vid kyrkkaffet
efteråt tackades under lättsamma omständigheter genom Ulf Särs och Monika
Pensar, specifikt ca. 20 kärnpersoner som under åren 2007-2012 jobbat för mässan.
Mässans predikan har publicerats i julnumret av tidskriften Ad Lucem,
www.adlucem.fi. Tidigare predikningar 2009 (Heidi Jäntti - Han går med oss, livet får
färg) och 2010 (Tomas Ray - O/NORMAL GUD) finns också i de ifrågavarande årens
Ad Lucem nummer. Gudstjänstbroschyrens tryckkostnader, har alla år liksom nu
sponsorerats via Kim Lück på SVEN. Som kuriositet kan nämnas att
Regnbågsmässan under alla sina år, varit den händelse under Regnbågsankans
Regnbågshelg, som dragit mest deltagare, trots den sakrala profileringen.
Kroppsbönens koreografiteologi, har även förmedlats åt andaktsdeltagare i
Järvenpää i oktober 2011 på Regnbågsforum, i samarbete mellan Johan Slätis
och Monika Pensar.

