Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry – Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf
Toimintakertomus vuodelta 2015
Vuosi 2015 oli hyvin vilkas Yhteys-liikkeen toimintavuosi. Kolme järjestämämme tilaisuutta,
Kouvolan kirkkopäivien Vihkiikö kirkko? –keskustelutilaisuus toukokuussa, Helsinki Pride –
viikon Tuki sielulle ja suhteelle –keskustelutilaisuus kesäkuussa ja Lohjan Kirkko siunatkoon! –
moninaisuusseminaari lokakuussa keräsi runsaasti osanottajia ja sai paljon myönteistä
julkisuutta.
Kouvolan keskustelutilaisuuden ja Lohjan seminaarin avulla pystyimme edistämään
keskustelua siitä, mitä johtopäätöksiä kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen olisi tehtävä
eduskunnan hyväksymän uuden avioliittolain johdosta. Lohjan seminaarissa myös
valmistauduimme vuonna 2016 pidettäviin kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovalleihin.
Liikkeemme kannalta mielenkiintoista oli, että kansainvälinen, erityisesti seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöille avoin Metropolitan Community Churches –kirkkokunta rantautui
Suomeen, kun pieni Elävä vesi MCC Helsinki –uskonyhteisö syksyllä aloitti toimintansa. Sen
edustajat kertoivat toiminnastaan syyskokouksessamme.
Jäsenistö ja johtokunta
Yhteys-liikkeen tuki ry sai toimintavuoden aikana 3 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden
lopussa 134. Vuoden lopussa 695 henkilöä tuki Yhteys-liikettä julkisesti verkkosivullamme
http://www.yhteys.org. Vuoden aikana ei hankittu uusia jäseniä aktiivisesti.
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2015 Ulf Särs (puheenjohtaja), Heikki Leppä
(varapuheenjohtaja), Johanna Pihlajamäki (sihteeri, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä), Toni
Fagerholm, Jorma Hentilä, Arja Penttinen, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. Lisäksi Matti
Peiponen (Arcuksen edustajana), Jouni Heikkilä (Sateenkaariyhdistys Malkuksen edustajana),
Johan Slätis (ortodoksien edustajana) ja Monika Pensar (ruotsinkielisten edustajana) sekä
tukiverkostomme uusi yhteyshenkilö Aino Immeli kutsuttiin kokouksiin puheoikeudella.
Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti,
varalla Mikko Ranta.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhteyttä Yhteys-liikkeen tukijoihin ja tukiyhdistyksen jäseniin pidettiin edelleen pääosin
verkkosivujen, sähköpostilistan ja Facebookin kautta. Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Johanna
Pihlajamäki, Facebook-ryhmän ylläpitäjinä Juha Kilpiä ja Johanna Pihlajamäki.
Sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 475 henkilöä, Yhteys-liikkeen facebook-ryhmässä 969
jäsentä ja liikkeen ylläpitämässä Armo kuuluu kaikille –facebook-ryhmässä 162 jäsentä.
Puheenjohtaja lähetti jäsenille sähköpostitse viisi yhteyskirjettä.
Vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista lähetettiin tiedotteita sekä suomeksi että ruotsiksi ja
ne saivat suhteellisen hyvää julkisuutta. Helsinki Pride-viikkoa varten tehtiin uusi yleisesite.
Uusi avaus tiedotustoiminnassa oli, että Kouvolan kirkkopäivien keskustelutilaisuuden ja
Lohjan seminaarin alustukset ja keskustelut videoitiin ja julkaistiin Yhteys-liikkeen ja Tulkaa
kaikki –liikkeen kotisivuilla ja Facebook-ryhmissä. Näin ne olivat aikaisempaa laajemman
yleisön saavutettavissa.

Joulukuun yhteyskirjeessä levitettiin tietoa uudesta kansalaisaloitteesta, jolla kerätään nimiä
äitiyslain säätämiseksi Suomeen, ja kehotettiin jäseniä allekirjoittamaan aloite.
Teologian kandidaatti Anna Ruokamon ansiokas pro gradu –tutkielma ”Eksegeettisesti
perusteltua kansalaisvaikuttamista ja keskusteluapua. Yhteys-liikkeen kirkollisyhteiskunnallinen toiminta 1998-2010” hyväksyttiin marraskuussa ja julkaistiin Helsingin
Yliopiston E-Thesis palvelussa osoitteella https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158570.
Viralliset kokoukset
Yhdistys piti vuonna 2015 kaksi sääntömääräistä kokousta 11.5. ja 23.11. Kevätkokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat eikä sen yhteyteen järjestetty keskustelutilaisuutta.
Syyskokouksessa vuoden 2016 johtokuntaan valittiin uudelleen Ulf Särs puheenjohtajaksi sekä
muiksi johtokunnan jäseniksi Jorma Hentilä, Heikki Leppä, Arja Penttinen, Veronica Saarela ja
Liisa Tuovinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Leena Huovinen ja Tarja Pyykkö. Eroavaa Toni
Fagerholmia kiitettiin vuoden aktiivisesta panoksesta. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman
hyväksymisen myötä päätettiin Arcuksen, Sateenkaariyhdistys Malkuksen, ortodoksien ja
ruotsinkielisten edustajien lisäksi kutsua myös Rahab-Tuki –yhdistyksen edustaja
osallistumaan johtokunnan kokouksiin.
Syyskokouksen jälkeen Tarja Pyykkö ja Tuula Helppi kertoivat Metropolitan Community
Chruches –kirkkokunnan ja Elävä Vesi MCC Helsinki –uskonyhteisön toiminnasta ja
suunnitelmista. Tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä.
Muita tilaisuuksia
Kouvolan kirkkopäivien 23.5. yhdessä Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa järjestämämme Vihkiikö
kirkko? –paneelikeskusteluun osallistuvat piispa Kaarlo Kalliala, Liisa Tuovinen,
kirkolliskokousedustaja Aino Vesti, teologian tohtori Antti Yli-Opas sekä asianosaisena pastori
Laura Mäntylä, Keskustelu keräsi täyden salin, noin 150 osanottajaa. Tilaisuuden jälkeiseen
verkostotapaamiseen tuli kourallinen osanottajia. Paikallisten järjestäjien vastustuksen
johdosta kirkkopäivillä ei järjestetty sateenkaarimessua.
Helsinki Pride –viikon Tuki sielulle ja suhteelle - keskusteluun 24.6. osallistuvat Nina Autio
Sateenkaariparit-projektista, Juha-Pekka Hippi Sateenkaariperheet ry:stä, Elise Oittinen
karismaattisesta Rahab-yhteisöstä, Iiris Koskinen kirkon perheneuvonnasta ja Mikko Väisänen
Sinuiksi.fi –palvelusta. Keskustelun vetäjänä toiminut Arja Penttinen kertoi Yhteys-liikkeen
tukiverkostosta. Tilaisuus keräsi 30 osanottajaa. Perinteinen Pride-messu keräsi
todennäköisesti enemmän osanottajia kuin koskaan aikaisemmin (lähes 300 henkilöä). Pridekulkueessa Yhteys-liikkeen osiossa oli täällä kertaa mukana Sateenkaariyhdistys Malkus
omalla banderollilla, translippu ja Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvonta. Pridetapahtumassa oli enemmän kirkollista ohjelmaa kuin koskaan aikaisemmin ja järjestettiin myös
lapsille ohjelmaa. Puistojuhlassa oli Kallion seurakunnan toimittama pomppulinnan ja
Tikkurilan seurakunnan toimittama Nooan arkki, vene joka oli täynnä pehmoleluja.
Lohjan Tulkaa kaikki –ryhmän kanssa 3.10 Lohjalla järjestämämme Kirkko siunatkoon!
moninaisuusseminaarin pääpuhujana oli piispa Tuulikki Koivunen Bylund. Paneelikeskusteluun
osallistuivat piispan lisäksi professori Jaana Hallamaa, kirkkoherra Kalervo Salo ja Jorma
Hentilä. Suunnitellun neljän keskusteluryhmän määrä supistettiin kahteen. Toisessa käsiteltiin
julkista keskustelua, toisessa kirkolliskokouksessa, hiippakuntatasolla ja kirkollisvaaleihin
vaikuttamista. Alustajina olivat ohjelmapäällikkö Kimmo Saares, Tulkaa kaikki -liikkeen
koordinaattori Vesa Hirvonen, kirkolliskokousedustaja Katri Korolainen sekä
hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen. Päivä aloitettiin Laudeksella Pyhän Laurin kirkossa ja
päätettiin kirkkoherra Juhani Korteen toimittamalla sateenkaarimessulla. Seminaariin tuli yli 60

osanottajaa ja palaute oli vain positiivista. Noin 10 henkilöä osallistui Saarikon leirikeskuksen
illanviettoon.
Julkiseen keskusteluun osallistuminen
Sekä kirkkopäiväkeskustelu että Lohjan seminaari olivat tärkeitä myös kirkon julkisen
avioliittokeskustelun kannalta. Kotimaa-lehti teki näkyvän jutun Kouvolan keskustelusta. Lohjan
seminaarista Jorma Hentilä kirjoitti artikkelin Kotimaa –lehteen ja Tuulikki Koivunen Bylundia
haastateltiin Kyrkpressen –lehdessä.
Yhteys-liikkeen jäsenet osallistuivat vuoden aikana erilaisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
sekä toimivat eri tilaisuuksissa asiantuntijaluennoitsijoina ja alustajina. Keskusteluun
osallistuttiin myös tiedotusvälineissä, varsinkin sosiaalisessa mediassa, jossa Heikki Leppä oli
erityisen aktiivinen. Raija Sollamon pitämän ansiokkaan homoseksuaalisuutta ja Raamattua
käsittelevän aamuhartauden teksti on luettavissa nettisivultamme.
Tukiverkosto ja muu tukitoiminta
Liikkeen tukiverkostolle saatiin uusi yhteyshenkilö Aino Immeli, joka aloitti tukihenkilöverkoston
päivittämistä. Ortodoksisena yhteyshenkilönä jatkoi isä Markku Salminen ja ruotsinkielisenä
Monika Pensar. Helsinki Pride-seminaarimme edisti tukitoiminnan yhteistyötä ja monikeskeistä
tiedonvaihtoa eri tahojen välillä. Pride-viikkoa varten tehty uusi esite keskittyi erityisesti
tukiverkoston esittämiseen.
Yhdistyksemme oli edelleen yhteistyökumppanina mukana Sateenkaariperheet ry:n ja
Parisuhdekeskus Kataja ry:n Sateenkaariparit –hankkeessa.
Sateenkaarimessut ja muu sateenkaaritoiminta
Liikkeen jäsenet osallistuivat eri paikkakunnilla sateenkaarimessujen järjestämiseen.
Helsingissä messuja pidettiin pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä lauantaina Alppilan
kirkossa osana Kallion seurakunnan sateenkaarityötä. Sateenkaarimessuja järjestettiin myös
monilla muilla paikkakunnilla kuten Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Lohjalla. Rovaniemellä
Arctic Priden yhteydessä pidettiin seurakunnan nuorten ilta ja sateenkaarihartaus.
Sateenkaarimessuja ja muita sateenkaaritapahtumia koskevaa kalenteria koordinoi
Sateenkaariyhdistys Malkus.
Kotimaista yhteistyötä
Yhteys-liike teki vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Arcus-verkoston kanssa ja toimi sen
rahaliikenteen hoitajana. Kirkkopäivillä ja Helsinki Pride –tapahtuman yhteydessä Yhteysliikkeellä oli yhteinen infopöytä Arcuksen, Malkuksen ja Tulkaa kaikki –liikkeen kanssa.
Alkuvuodesta järjestettiin kolme seminaaria, joihin monet liikkeemme edustajat osallistuivat:
4.2. Diakin ja Diakoniaopiston Sukupuolen haasteet yhteiskunnallisille yhteisöille –seminaari,
2.3. Helsingin ev.lut. ja ortodoksiset hiippakuntien ja Kulttuurikeskus Sofian Avioliiton teologia
ennen ja nyt –seminaari sekä 14.4. Turun ja Kaarinan perheasiain neuvontakeskuksen Out –
Coming Home –seminaari puhujana professori Michael C. LaSala.
Syksyllä Tulkaa kaikki –liike täytti 10-vuotta. Monet Yhteys-liikkeen jäsenet osallistuivat
juhlatapahtumaan Alppilan kirkossa ja puheenjohtaja Ulf Särs esitti liikkeemme tervehdyksen.
Malkuksen juhlaleiri, "20 vuotta hengellisellä sateenkaaritiellä" pidettiin Janakkalassa 18.-20.9.
Liisa Tuovinen ohjasi päivän työskentelyn "Kuvia sateenkaarentiestämme - käännekohtia

matkalla". Mukana olivat myös Monica Pensar-Granroth (Illan ja yön rumpunuotio) ja Arja
Penttinen.
Kansainvälistä yhteistyötä
Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on European Forum of LGBT
Christian Groups –verkosto (EF). Arcus on EF:n varsinainen suomalainen jäsenjärjestö.
Yhteys-liike toimi yhteistyön hallinnollisena tahona koordinoiden jäsenyyteen liittyviä
taloudellisia sitoumuksia. EF:n vuosikokous pidettiin toukokuussa Mervillessä Ranskassa.
Yhteys-liike maksoi Arcus-verkoston vuotuisen jäsenmaksun EF:lle sekä Arcuksen virallisten
edustajien Gun Strandbergin ja Pauli Löijan osallistumiskulut. Lisäksi avustettiin yhden
osallistujan matkakuluissa.
Koska EF:n kokous vuonna 2016 on Ruotsissa Göteborgissa 4.-8.5., syyskokous päätti
toimintasuunnitelmassa, että sinne suunnitellaan ryhmämatka.
European Forum järjesti Läyliäisissä Helsingin ortodoksisen seurakunnan leirintäalueella
teologisen seminaarin Orthodoxy and LGBT 20-23.8. Tapaaminen oli tiettävästi ensimmäinen
asianomaisten itsensä järjestämä seminaari kanonisen kirkon tiloissa. Forumin Michael
Brinschröderin ja Johan Slätiksen anomuksen hyväksymiseen vaikutti se, että seurakunnan
kirkkoherra on allekirjoittanut ortodoksisen Yhteysliikkeen julistuksen. Ortodoksisen
seurakunnan papistoa osallistui seminaarin avaamiseen ja päätösliturgiaan.
Seminaariin kutsuttiin ortodoksisia teologeja ja kirkon sisällä toimivia aktivisteja Euroopasta,
Yhdysvalloista ja Intiasta. Seminaarin tarkoitus oli aloittaa työ luoda
sukupuolivähemmistömyönteinen teologia ortodoksisen perinteen pohjalta. Lisäksi pohdittiin
toimintatapoja joilla tämä myönteinen teologia voitaisiin saada kuuluviin ortodoksisissa
patriarkaateissa.
Seminaari osoitti että seksuaalivähemmistömyönteinen teologia on luotavissa mutta tekijöitä ja
resursseja on vähän. Myös Moskovan patriarkaatin systemaattinen torjunta edellyttää
varovaista etenemistä julkaisujen levittämisessä. Mahdollisesti vuonna 2016 järjestettävän
synodin yhteydessä järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin ei ole viisasta ryhtyä koska Moskovan
maalitauluna ovat juuri painostusryhmät.
Läyliäisten seminaari oli kuitenkin päänavaus prosessille joka toivon mukaan luo
mahdollisuuksia avata keskusteluja sukupuolivähemmistöjen asemasta ortodoksisessa
kirkossa eri puolilla ortodoksista maailmaa. Suomi katsottiin ainoaksi paikaksi jossa tällainen
seminaari voidaan pitää koska täällä on jo käyty asiallinen keskustelu seksuaalivähemmistöjen
asemasta kirkoissa.
Svensk verksamhet
I samband med den finlandssvenska regnbågshelgen i Helsingfors hölls en regnbågsmässa i
Johanneskyrkan 16.10 med temat ”Känn ingen oro”. Predikan hölls i form av helig dans ledd
av dansledaren Tiina Sara-aho, som intervjuades i Kyrkpressen. Medlemmar i
Gemenskapsrörelsen deltog aktivt i verksamheten i Johannes församlings Regnbågskafé.
Talous
Yhteys-liikkeen toimintaa varten saatiin tukea Kirkkohallitukselta 400 euroa, Helsingin
seurakuntayhtymältä 500 euroa, Vantaan seurakuntayhtymältä 500 euroa ja Kallion
seurakunnalta 1000 euroa. Sen lisäksi saatiin kolehtituloina sateenkaarimessuista 555,57
euroa, eli avustuksia yhteensä 2955,57 euroa. Tilivuoden aikana liikkeen käyttövarat
lisääntyivät 491,65 eurolla ja olivat vuoden lopussa 3 318,78 euroa.

