Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry
Toimintakertomus 2007
Kokoukset
Yhteys-liike piti vuonna 2007 kaksi sääntömääräistä kokousta (kevätkokous 29.3. ja syyskokous
27.11.). Sääntömääräisen kevätkokouksen teemana oli samaa sukupuolta olevien parisuhteiden
siunaaminen. Syyskokouksessa keskusteltiin tulevan vuoden teemoista.
Tukijat
Yhteys-liike ei ole hankkinut jäseniä aktiivisesti, vaan jäsenet ovat liittyneet mukaan täysin
omatoimisesti. Vuoden 2007 loppuun mennessä Yhteys-liikkeelle oli antanut tukensa yhteensä 557
jäsentä, joista noin 500 tukee Yhteys-liikettä julkisesti. Julkisten jäsenten nimet ovat luettavissa
Yhteys-liikkeen verkkosivuilta osoitteessa http://www.yhteys.org. Uusia tukijoita tuli vuoden
aikana yhteensä noin 70, joista uusia julkisia tukijoita oli noin 50. Yhteys-liikkeen taustajärjestöön,
Yhteys-liikkeen tuki ry:hyn, kuuluu tällä hetkellä yhteensä 58 Yhteys-liikkeen jäsentä.
Liikkeen tiedotusta hoidettiin edelleen verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalla
oli vuoden 2007 lopussa noin 380 henkilöä. 20 jäsenen osalta tiedotus hoidettiin
sähköpostiosoitteen puuttumisen vuoksi postitse.
Johtokunta
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2007 Liisa Tuovinen (puheenjohtaja), Vesa Hirvonen
(teologiset asiat), Arja Penttinen (lähimmäisverkosto ja Arcus), Salla Ranta (koulutuspaketti),
Monika Pensar-Granroth (ruotsinkielisten yhteyshenkilö), Gun Strandberg (ruotsinkielisten
yhteyshenkilö) sekä Hanna-Leena Autio (sihteeri ja rahastonhoitaja). Johtokunta kokoontui
yhteensä neljä kertaa (25.1., 1.3., 12.4. ja 24.9.). Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Mikko Ranta
ja Hannu Huitti.

Parisuhdelakiseminaarit
Toimintavuoden merkittäviin tapahtumiin kuuluivat kirkon parisuhdelakiseminaarit (15.–17.1.2007
ja 28.–29.11.2007), joiden oli määrä käynnistää kirkon prosessi suhteessa seksuaalivähemmistöihin
ja heidän oikeuksiinsa kirkossa. Yhteys-liikkeen virallisia edustajia oli paikalla seminaareissa vain
kaksi (Matti J. Kuronen ja Liisa Tuovinen), mutta Yhteyden läsnäolo oli tosiasiassa sangen laajaalainen alustajien, kommentaattorien ja muiden osallistujien kautta. Seminaarit olivat luonteeltaan
olennaisesti esitysten ja kommenttien kuulemista. Keskustelut käytiin hiippakunnallisissa ryhmissä,
joihin myös järjestöjen edustajat oli hajautettu. Seminaareille oli leimaa antavaa se, että
seksuaalivähemmistöillä itsellään ei ollut avointa ja riittävän kattavaa puheoikeutta. Olisi voinut
olettaa, että paikalle olisi kutsuttu esimerkiksi yksi parisuhteensa rekisteröinyt pari, joka olisi saanut
kertoa suhteensa merkityksestä ja sen siunauksen saamisen merkityksestä. Seminaareissa tyydyttiin
lähinnä puhumaan ”heistä”.
Parisuhdelakiseminaarit merkitsivät kuitenkin lupaa aiempaa avoimempaan keskusteluun.
Keskustelu jatkui ainakin Uusi Tie –lehden ja Kotimaa-lehden palstoilla kesän aikana

Liitteet (parisuhdelakiseminaarien ohjelmat ja
osallistujaluettelot, Kotimaa- ja Uusi Tie –lehtien
keskustelut)
Turun kirkkopäivät 25.–27.5.2007
Turun kirkkopäivien yhteydessä oli annettu lupa viettää Sateenkaarimessua Henrikin kirkossa
lauantaina 26.5. Messussa saarnasi Espoon hiippakuntasihteeri Irja Askola ja liturgina toimi Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän työnohjaaja Heikki Palmu. Samana päivänä pidettiin Henrikin
kirkolla klo 14.30 ”Näkymättömästä näkyväksi” –luento- ja keskustelutilaisuus, joka keräsi
runsaasti aktiivisesti keskustelevia osallistujia.
Arcuksen, Malkuksen,Yhteys-liikkeen ja Ortodoksisen Sateenkaariseuran infokoju menestyi hyvin
kirkkopäivätorilla. Esitteitä jaettiin paljon ja käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluja.
Turun seurakuntayhtymän lehti oli julkaissut etukäteen asiaa Sateenkaarimessusta. Turun
paikallisradio huomio myös sateenkaariasian aamuohjelmassaan, jossa Liisa Tuovinen oli
haastateltavana.

European Forumin kutsuminen
European Forum of LGBT Christian Groups kokoontui Strasbourgissa 16.–20.5.2007. Suomen
edustajat (Pauli Löija ja Arja Penttinen) vetosivat kokouksessa Yhteys-liikkeeseen, että European
Forum kutsuttaisiin Suomeen toukokuussa 2009. Siihen suostuttiin ja kokousvalmistelut aloitettiin.
Kokouksen teemaksi valittiin ”Courage to follow the Law of Love” (Rohkeus noudattaa rakkauden
lakia).

Helsinki Pride
Yhteys-liike osallistui Sateenkaarimessun kautta Helsinki Pride 2007 –tapahtumaan. Kallion kirkon
kappelissa järjestettiin ennen messua ortodoksinen rukoushetki.
Pride-kulkueeseen osallistuttiin uuden Karitsa-standardin kanssa. Poliisi oli arvioinut, että
suurimman uhan alaiset ryhmät kulkueessa olisivat kulkueeseen osallistuvat sateenkaariperheiden
ryhmät lapsineen ja Yhteys-liikkeen kirkollinen ryhmä. Näiden ryhmien tuli kulkea siksi kulkueen
kärjessä. Edellisenä vuonna Yhteys kulki viimeisenä. Mitään aggressioita ei kuitenkaan kohdattu.
Helvetillä uhkailevat ”homous on synti” –joukot olivat kuitenkin odottamassa jälleen
Tähtitorninmäen kärjessä. Kulkue alkoi laulaa heidän kohdallaan jonkun aloitteesta ”Jumalan
kämmenellä”. Tämä vastaus on ajateltu vastakin parhaaksi tavaksi ohittaa vihan kylväjät.

Keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen
Yhteys-liikkeen jäsenet ovat osallistuneet aiempien vuosien tapaan erilaisiin keskustelu- ja
koulutustilaisuuksiin sekä toimineet koulutustilaisuuksissa luennoitsijoina ja alustajina.
Keskusteluun on osallistuttu myös tiedotusvälineissä.

Lähimmäisverkosto
Lähimmäisverkoston työryhmään ovat kuuluneet sen vastuuhenkilön, Arja Tuunelan, lisäksi Timo
Hinkula, Leena Korhonen, Arja Penttinen, Minna Selänniemi ja Malla Suhonen. Työryhmä
kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Lähimmäisverkoston toiminnassa on ollut mukana

yli 40 henkilöä. Sen toimintaan tuli vuoden aikana mukaan myös uusia ruotsinkielisiä jäseniä.
Suoria avunpyyntöjä tuli verkostolle vuoden 2007 aikana hyvin vähän.
Monet pyynnöt parisuhteen siunaamisesta, pariterapiasta ja pyyntö tukea parisuhteensa
rekisteröinyttä paria työsuhteessa esille nousseen kriisin keskellä ovat välittyneet suoraan Yhteysliikkeen jäsenille ilman Lähimmäisverkoston apua.
Jatkossa on syytä harkita, miten verkoston olemassaolosta tiedotetaan maamme eri alueilla.

Yhteys-liike ja Suomen ruotsinkieliset
Keväällä ruotsinkielisen sateenkaariviikonlopun yhteyteen suunniteltua sateenkaarimessua ei otettu
vastaan Helsingin Tuomiokirkon kappeliin eikä Vantaan Pyhän Laurin kirkkoon. Tuomiokirkon
osalta kiellon antoi Norra svenska församlingenin kirkkoherra Torsten Sandell, Vantaan osalta
seurakuntaneuvosto. Messu pidettiin lopulta Diakonissalaitoksen kirkossa. Se sai hyvin myönteisen
vastaanoton, myös Huvudstadsbladet-lehdessä. Kirkkoherra Sandell kehotti messusta vastaavaa
Vantaan ruotsinkielistä kirkkoherraa Monica Heikel-Nybergiä eroamaan virastaan. Piispa Gustav
Björkstrand antoi tukensa sateenkaarimessulle.
Sateenkaariviikonlopun järjestäjätaho Regnbågsankan antoi pastori Karl af Hällströmille
ensimmäisen Guldankan-palkintonsa hänen panoksestaan sateenkaarikansan hyväksi. Joakim Förars
teki af Hällströmistä ja hänen pappiskollegastaan Tomas Raysta tuomiokapitulille kantelun
homoystävällisistä lausunnoista, mutta tuomiokapituli antoi vapauttavan päätöksen.
Median puolella Melita Tulikouran tv-ohjelmassa Ulf Särs otti esille homojen ja lesbojen asemaa ja
sai siitä pääosin myönteistä palautetta. Kyrkpressen-lehdessä käytiin vilkasta keskustelua
homoudesta erityisesti netissä (www.kyrkpressen.fi).

Yhteys-liike ja ortodoksit
Yhteys-liikkeeseen kuuluvat ortodoksisen kirkon jäsenet
seksuaalisuudesta ja ihmisyydestä oman kirkkonsa piirissä.
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keskustelua

Keväällä 2007 pieni konservatiivinen ortodoksiryhmittymä varoitti Suomen ortodoksista kirkkoa
julkisesta skandaalista, elleivät Yhteys-liikkeeseen kuuluvat ortodoksit poista nimiään Yhteysliikkeen nettiadressista. Yhteys-liikkeen ortodoksiset jäsenet toivat asian julkisuuteen ja
keskustelivat asiasta myös piispojensa kanssa.
Konservatiiviryhmittymän hyökkäys Yhteysliikettä vastaan aiheutti myös sen, että neljän hengen
ortodoksinen sateenkaariystäväpiiri päätti organisoitua paremmin ja perustettiin Ortodoksinen
sateenkaariseura (OSS). Seura teki nettisivut ja sähköpostilistan, jolla vuoden loppuun mennessä oli
20 nimeä. OSS vastasi Aamun koitto -lehdessä kirjoitteluun homoseksuaalisuudesta, ja viivyttelyn
jälkeen juttu julkaistiin. Syksyllä OSS lähetti Arkkipiispa Leolle ja metropoliitta Ambrosiukselle
kirjeen, missä se esittäytyi ja jossa pyydettiin, että jos ortodoksisessa kirkossa järjestetään
keskusteluja seksuaalivähemmistöistä, kutsuttaisiin asianomaisia mukaan keskusteluihin.
Kolmetoista OSS:n jäsentä allekirjoitti kirjeen.
Myöhemmin kesällä Yhteys-liikkeen nettisivuille lisättiin Yhteys-liikkeeseen kuuluvien
ortodoksisen kirkon jäsenten kirjoittama viesti, jonka alle siirrettiin Yhteys-julistuksen

ortodoksisten allekirjoittajien nimet. Uuden tekstin luomisen myötä allekirjoittajien määrä kasvoi
huomattavasti. Uusi teksti on seuraavanlainen:
”Me allekirjoittaneet ortodoksisen kirkon jäsenet olemme mukana Yhteys-liikkeessä, koska uskomme sen
edistävän evankeliumin eettistä opetusta. Kristus hyväksyi seuraansa kaikenlaiset ihmiset. Hän nosti esikuvaksi
eri tavoin hyljeksittyjä, ylenkatsottuja ja saastaisina pidettyjä. Jumalan valtakunta kutsuu eheytymiseen ja
parannukseen. Eheys on rakkauden hedelmää, joka opettaa meitä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä. Kristus
kieltää meitä tuomitsemasta toisiamme.
Seksuaalisuus ei määrittele koko ihmistä. Homoseksuaalisuus on synnynnäinen taipumus, ei valinta.
Toivomme, että seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ortodoksit löytävät hengellisen kotinsa omasta
seurakunnastaan ja että he voivat osallistua täysipainoisesti kirkon jumalanpalvelus- ja rukouselämään ja
sakramentteihin.
Kirkon opetus seksuaalisuudesta, perheestä ja miehen ja naisen tasaveroisuudesta kohtaa monia haasteita,
joista homoseksuaalisuus on vain yksi. Mielestämme homoseksuaalisuus on ennen kaikkea pastoraalinen
kysymys, ei dogmaattinen. Toimimme Yhteys-liikkeen arvojen puolesta oman kirkkomme pyhän tradition ja
kanonisen perinteen puitteissa. Emme ole luomassa kirkon elämään uusia käytäntöjä tai rinnasta
homoseksuaalisia parisuhteita avioliittoon.
Ortodoksisen ihmiskäsityksen pohjalta pidämme kaikkea syrjintää syntinä. Toivomme, että avoin ja asiallinen
keskustelu seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä edistää suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta
kirkkomme piirissä.
Vi undertecknade ortodoxa kyrkans medlemmar är med i Gemenskap-rörelsen, för att vi tror att det befrämjar
evangeliets etiska undervisning. Kristus godkände alla slags människor till sitt sällskap. Han lyfte till förebild
människor, som var på olika sätt förkastade, förnedrade och orena. Guds rike kallar till att bli helad och till
bättring. Att vara helad är kärlekens frukt och detta lär oss respektera alla människor. Kristus förbjuder oss att
döma varandra.
Sexualiteten definierar inte hela människan. Homosexualiteten är en medfödd egenskap, ej ett val. Vi hoppas,
att de ortodoxa som hör till sexualitetsminoriteterna finner sitt andliga hem i sin egen församling och att de kan
deltaga obehindrat i kyrkans gudstjänstliv, bön och i sakramenten.
Kyrkans undervisning om sexualiteten, familjen samt om mannens och kvinnans jämlikhet är utsatt för många
utmaningar, varav homosexualiteten är bara en. Vi anser, att homosexualiteten är framför allt en pastoral fråga,
inte en dogmatisk. Inom ramen för vår kyrkas heliga och kanoniska tradition står vi bakom Gemenskaprörelsens värden. Vi ämnar inte skapa nya handlingssätt och jämnställer inte ett parförhållande av samma kön
med äktenskapet.
Utgående från den ortodoxa människobilden anser vi, att all diskriminering är synd. Vi hoppas, att en öppen
och saklig diskussion om frågor rörande sexualiteten främjar tolerans och kärleken för nästan inom vår kyrka.”

Synti vai siunaus –kirja
Yhteys-liike osti Kirjapajalta sata (100) kappaletta Synti vai siunaus –kirjaa kirkkoherroille
lähetettäväksi. Kirjapajalla jäljellä olevien kappaleiden lunastus- ja lähetyshanke jatkuu vuonna
2008.

Opetusmateriaali
Vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa mainittu opetusmateriaali, joka ottaa lyhyesti kantaa kaikkiin
niihin Raamatun kohtiin, joissa mainitaan samaa sukupuolta olevien yhdyntään liittyvistä
ajatuksista, saatiin valmiiksi vasta vuoden 2008 puolella.

