Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry
Toimintakertomus 2004
Kokoukset

Yhteys-liike piti vuonna 2004 kaksi sääntömääräistä kokousta (5.2. ja 10.11) sekä järjesti muuta
toimintaa.
Kevätkokouksessa vakiinnutettiin yhdistyksen viralliseksi nimeksi Ekumeenisen Yhteys-liikkeen
tuki ry – Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf.
Sääntömääräisten asioiden jälkeen kevätkokousta jatkettiin epävirallisena teemakeskusteluna. Malla Parkkinen alusti vanhemmuudesta ja Martti Lindqvist sielunhoidon etiikasta.
Syyskokoukseen liittyen Yhteys-liike järjesti yhdessä Suomen Mielenterveysseuran ja Diakonissalaitoksen kanssa Martti Lindqvistin muistoseminaarin 10.11. Seminaarissa alustivat Jaakko Elenius, Anne Flinkkilä ja Paavo Voutilainen.
Johtokunta

Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2004 Liisa Tuovinen (puheenjohtaja), Raimo Harjula
(lähimmäisverkosto), Kari Latvus (teologiset asiat), Aila Alarotu (tiedotus), Aino Nenola (ortodoksien yhteyshenkilö), Matti Peiponen (Arcuksen yhteyshenkilö), Ulf Särs (ruotsinkielisten yhteyshenkilö) sekä Outi Lehtipuu (sihteeri ja rahastonhoitaja). Johtokunta kokoontui yhteensä viisi
kertaa. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Minna Laine ja Johan Slätis.
www-sivut

Yhdistyksen www-sivut (www.yhteys.org) uudistuivat syksyllä 2004. Uudistustyöstä vastasivat
Päivi Vähäkangas ja Minna Laine. Uusilla sivuilla Minun tarinani –nimellä kulkevat henkilökohtaiset kertomukset ovat näkyvämmällä paikalla. Lisäksi näkyvissä ovat yhdistyksen ja johtokunnan
kokousten pöytäkirjat sekä yhdistyksen toimintakertomukset ja –suunnitelmat.
Surun vuosi

Vuosi 2004 oli Yhteys-liikkeelle surun vuosi. Uuden vuoden yönä liikkeen arvovaltainen, perustamisvaiheessa merkittävän henkilökohtaisen panoksen antanut jäsen, emeritusarkkipiispa Mikko
Juva kuoli. Hänen lähtöään syvästi surrut, ’sateenkaarikansan piispa’ ja Yhteyden eettinen tukipylväs, Martti Lindqvist kuoli hiljaisen viikon maanantaina Tansaniassa seminaarimatkallaan. Loppuvuodesta järkytti vielä aktiivisen jäsenen, Kika Hammarin, tapaturmainen kuolema.
Ilon aiheita

Ilon aiheita on myös ollut. Helsinki Pride -tapahtumassa Yhteys-liike oli ensimmäistä kertaa mukana yhdessä Malkuksen ja Arcuksen kanssa osallistumalla sekä kulkueeseen että yhteisen infopisteen rakentamiseen Kaisaniemessä.
Esimerkkinä rohkeudesta reagoida julkisesti oli syrjivän uskonnonopetuksen nostattama vanhempien vastarinta Muhoksella. Setan pyynnöstä myös Yhteys-liikkeen lähimmäisverkoston aktiivi oli
tukemassa Muhoksen vanhempia.
Vaasan hallinto-oikeus päätti elokuussa kumota Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen,
jonka mukaan parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa elänyt henkilö ei ollut kelpoinen
kappalaisen virkaan. Oikeuden päätös oli merkittävä voitto kirkon homo- ja lesbotyöntekijöille,
vaikka Yhteys-liike katsookin, että vastakkainasettelu valtion ja kirkon välillä tässä asiassa on turha, koska kirkon tulisi jo oman teologiansa pohjalta arvioida uudelleen suhtautumisensa seksuaalivähemmistöihin.

Piispa Ilkka Kantolan saarna Turun synodaalikokouksessa merkitsi selkeää kannanottoa ja tukea
sille tosiasialle, että kirkossa on kaksi kantaa seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksiin.
Loppuvuodesta ilahdutti TV2:n Inhimillinen tekijä -ohjelman (Synti vai siunaus) saama myönteinen vastaanotto. Ohjelmassa vierailivat Liisa Tuovinen, Leena Seivo ja Pauli Löija. Muista Yhteys-liikkeen jäsenten julkisista esiintymisistä mainittakoon Raimo Harjulan luento Kemin seurakunnan ja Toivolan Settlementin luentosarjassa 21.-23.2. sekä paneelikeskustelijan rooli Turun
homo- ja lesboelokuvien Vinokino-festivaaleilla 12.-14.11. Näiden lisäksi Yhteys-liikkeen edustajia on pyydetty useaan muuhun keskustelutilaisuuteen, tapahtumaan ja jatkuvaan yhteistyöhön
esimerkiksi opetusmateriaalin kehittämisessä.
Lähimmäisverkosto

Lähimmäistyöryhmä ja lähimmäisverkosto ovat merkittävää Yhteys-liikkeen ruohonjuuritason
toimintaa. Kertomusvuonna lähimmäisverkostoon kuului nelisenkymmentä toimijaa. Verkoston
laajentamisen sijaan on haluttu valmistella muun muassa netti- ja puhe-linauttamista sekä tukisuhteiden seurantaa ja tilastointia. Erityyppisiä ja -pituisia tukisuhteita oli 29.
Kertomusvuonna valmistui ”Minun tarinani”–flyeri, joka opastaa ja rohkaisee ihmisiä kirjoittamaan oman tarinansa Yhteyden verkkosivuille.
Lähimmäistyöryhmään ovat kuuluneet Raimo Harjula ryhmän vetäjänä, Leena Nissinen ja Maj
Tuomela sekä Yhteys-liikkeen eri yhteistyötahojen edustajina Tuula Emas (Seta), Timo Hinkula
(Malkus), Anita Lähde (Heseta), Maarit Huuska ja Eeli Niinivirta (Transtukipiste), Arja Penttinen
(Arcus) ja Juhani Viherlahti (Seta ja Steam).
Tunnustus

Yhteys ja sen lähimmäisverkosto saivat joulukuussa merkittävän tunnustuksen työstään vastaanottaessaan Setan Sertifikaatin, joka myönnetään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen hyväksi tehdystä työstä.

