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Kokoukset
Yhteys-liike piti vuonna 2005 kaksi sääntömääräistä kokousta (16.3. ja 10.11) sekä järjesti muuta toimintaa.
Sääntömääräisten asioiden jälkeen kevätkokouksessa keskusteltiin erityisesti suunnitteilla olevasta koulutuspaketista. Syyskokouksessa Antti Saarelma alusti aiheesta keskustelu homoseksuaalisuudesta eri kirkoissa.
Johtokunta
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2005 Liisa Tuovinen (puheenjohtaja), Vesa
Hirvonen (teologiset asiat), Kaisa Raittila (tiedotus), Ulf Särs (ruotsinkielisten yhteyshenkilö) sekä Päivi Vähäkangas (sihteeri ja rahastonhoitaja). Johtokunta kokoontui yhteensä
seitsemän kertaa. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Minna Laine ja Johan Slätis.
Näkymättömästä näkyväksi –koulutuspaketti
Yhteys-liikkeen, Arcuksen, kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön sekä Helsingin seurakuntayhtymän yhteistyönä koottiin vuonna 2005 Näkymättömästä näkyväksi - Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asema ja tehtävä kirkossa -koulutus. Koulutuspaketti
perustuu tilaajan kanssa sovittaviin alustajiin ja aiheisiin. Alustajat ja heidän aiheensa on
listattu koulutuksen esitteessä ja niistä voi valita tarpeen mukaan.
Koulutuksen tarkoituksena on tarjota asiallista tietoa ja keskustelua homoseksuaalisuudesta. Koulutuksen aiheet liittyvät erityisesti kirkon oppiin, elämään ja Raamattuun. Koulutuksen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti tilaaja, mutta ne on pyritty pitämään minimissä. Koulutuksen sihteerinä toimii Salla Ranta.
Näkymättömästä näkyväksi -koulutuspakettia on mainostettu Diakonia-lehdessä ja esite
on jaettu KDY:n tiedotteen mukana kaikkiin seurakuntiin. Lisäksi Yhteys-liike on toteuttanut seurakuntien ja kristillisten järjestöjen päättäville tahoille suunnatun kirjekampanjan.
Helsingin seurakuntayhtymä toteutti ensimmäisen "Näkymättömästä näkyväksi" seminaarin 27.10. osana Seksi ja valta - armoa arjessa koulutustapahtumien sarjaansa.
Mukaan oli kutsuttu edustajia jokaisesta seurakunnasta. Ohjelmassa diakoni Katri Valve
puhui aiheesta "Homot ja lesbot kirkon työntekijöinä ja luottamushenkilöinä, TT Kari Latvus teemasta "Raamattu ja homoseksuaalinen rakkaus", rovasti Matti J Kuronen teemasta "Pelot ja uhkakuvat seksuaalisuudessa ja ihmissuhteissa" ja TT Vesa Hirvonen
teemasta Luterilaisen kirkon oppi ja homoseksuaalisuus. Käydyssä keskustelussa nousi
voimakkaasti esiin kysymys parisuhteensa rekisteröineiden siunaamisesta. Tämä teema
hallitsi myös lehdistön ja radion kommentteja ja haastatteluja tapahtuman johdosta.
Sähköpostilistat
Yhteys-liikkeelle
perustettiin
keväällä
uusi
sähköpostilista
(keskusteluyhteys@yahoogroups.com), joka on tarkoitettu erityisesti keskustelulle ja kommentoinnille.

Aiempi lista (yhteys@yahoogroups.com) profiloitui näin ollen ennen kaikkea tiedotuslistaksi.
Medianäkyvyyttä ja keskustelua
Oulun kirkkopäivillä 27.-29.5. Yhteys-liike toteutti Arcuksen kanssa sateenkaarijuhlan.
Tilaisuudesta muodostui lähinnä kohtaaminen, jossa todettiin pohjoisen Suomen vaikea
tilanne ja annettiin tukea pohjoisen Arcuslaisten määrätietoisemmalle yhteistyölle.
Kirkkopäivien ohjelmaan ei oltu hyväksytty Sateenkaarimessua. Perusteluiksi oli tarjottu
ajatusta, että kaikki ovat tervetulleita kaikkiin messuihin ja erityismessuja ei tarvita. Naisten messulle oli kuitenkin annettu lupa. Naisten messujen järjestäjien ryhmä tuli mukaan
sateenkaarijuhlaan ja kutsui erityisesti sen väkeä omaan messuunsa ottaen kutsutut
myös koko messun toteutuksessa lämmöllä huomioon.
Nuorten Keskuksen satavuotisjuhlavuoden merkeissä pidettiin Keuruun Pöyhölässä elokuussa kansainvälinen nuorten seminaari, jossa yhtenä teemana oli ”Seksuaalivähemmistöt Euroopan kirkoissa”. Kuopion hiippakunnan nuorisotyön vuosiaiheseminaarin 7.9.9. teemana oli seksuaalisuus. Kummassakin tapahtumassa luentoja pitänyt ja ryhmäkokoontumisia johtanut Liisa Tuovinen jakoi tietoja Yhteyden ja Arcuksen toiminnasta.
Hanna-Leena Autio edusti ansiokkaasti Yhteys-liikettä ANSO:n (Association of Nordic
LGBT Student Organization) elokuisessa konferenssissa Färsaarilla.
Helsingin seurakuntayhtymän Armoviikon yhteydessä järjestettiin lokakuun 15 p:nä tapahtuma, ”Armon lapsi – homo perheessä”, jossa käsiteltiin suhtautumista seksuaalivähemmistöihin vanhempien ja omaisten näkökulmasta. Kummassakin tapahtumassa luentoja pitänyt ja ryhmäkokoontumisia johtanut Liisa Tuovinen jakoi tietoa Yhteyden ja
Arcuksen toiminnasta. Tapahtuman osallistujien toivomuksesta käynnistettiin ensimmäinen vanhempien tukiryhmä, joka toimii Kallion seurakunnan suojissa.
Kevään aikana valmiiksi hahmoteltu ja julkisuuteen saatettu tarjous koulutustapahtumaksi, ”Näkymättömästä näkyväksi – seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asema ja tehtävä kirkossa”, toteutui ensimmäisen kerran lokakuussa, Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöilleen järjestämänä. Tilaisuudessa nousi voimakkaasti esiin kysymys parisuhteensa rekisteröineiden siunaamisesta ja asiasta rohkeasti kantaa ottaneiden pappien haastattelut käynnistivät julkisen keskustelun sekä lehdistössä että radiossa.
Marraskuussa Kemin seurakunta järjesti yhdessä Setlementtiliiton kanssa tapahtuman
jonka teemana oli ”Yhdenvertaisuus”. Tilaisuuden luennoitsijana toimi Kemiin usein kutsuttuna esiintyjänä vieraillut TT Raimo Harjula ja Pohjolan sanomat esitteli tilaisuutta laajasti. Marraskuussa TV2 järjesti suuren keskusteluillan hedelmöityshoidoista. Yhteysliikkeen edustajana keskusteluun osallistui puheenjohtaja Liisa Tuovinen.

Lähimmäisverkosto
Lähimmäistyöryhmä ja lähimmäisverkosto ovat tärkeä osa Yhteys-liikkeen toimintaa.
Vuonna 2005 lähimmäisverkostoon kuului 45 toimijaa. Valtaosa heistä asuu pääkaupunkiseudulla, mutta myös ympäri Suomea löytyy lähimmäisverkostoon ilmoittautuneita. Tu-

kisuhteiden osalta tiedot ovat puutteelliset. Näiden tietojen saamiseksi ja päivittämiseksi
on tarpeellista toimia, jotta tilastointi olisi ajan tasalla.
Lähimmäistyöryhmään ovat kuuluneet Raimo Harjula ryhmän vetäjänä syksyyn 2005
asti ja hänen seuraajanaan Arja Tuunela, Maarit Huuska ja Eeli Niinivirta, Merja Rankinen, Anita Lähde, Leena Nissinen, Leena Korhonen, Timo Hinkula, Juhani Viherlahti.
Yhteydenotot lähimmäisverkostoon ovat yleensä liittyneet ihmisen sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevaan hengelliseen pohdiskeluun, parisuhteeseen ja ympäristön taholta
tuleviin paineisiin. Eräässä tapauksessa on ollut kysymys sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvästä lainvastaisesta syrjinnästä. Kirkon työssä yhteyttä verkostoon on otettu
myös uskonnonopetuksessa homoseksuaalisuudesta esitettyjen vanhakantaisten ja
loukkaavien väitteiden johdosta.

