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Kokoukset
Yhteys-liike piti vuonna 2008 kaksi sääntömääräistä kokousta (6.5. ja 11.11.). Sääntömääräisen
kevätkokouksen teemana oli European Forum of Lesbian & Gay Christian Groups 2009 konferenssi, joka järjestetään Suomessa. Syyskokouksessa keskusteltiin kirkon nykytilanteesta ja
ilmapiiristä seksuaalivähemmistöjä koskevissa asioissa.
Tukijat
Yhteys-liike ei ole ollut kovin aktiivinen jäsenten hankinnassa, mutta jäsenet ovat liittyneet mukaan
omatoimisesti. Vuoden 2008 lopussa Yhteys-liikkeelle oli antanut tukensa 615 henkilöä., joista 550
tukee Yhteys-liikettä julkisesti. Julkisten jäsenten nimet ovat luettavissa Yhteysliikkeen
verkkosivuilta osoitteessa http://www.yhteys.org. Uusia tukijoita tuli vuoden aikana 56. Yhteysliikkeen taustajärjestöön, Yhteys-liikkeen tuki ry:hyn, kuuluu tällä hetkellä yhteensä 72 Yhteysliikkeen jäsentä, joista 16 oli vuonna 2008 tukiyhdistykseen liittyneitä. Vain Yhteysliikkeen tuki
ry:hyn liittyneet ovat äänioikeutettuja yhdistyksen vuosikokouksissa. Sekä Yhteysliikkeeseen että
sen tukijärjestöön liitytään samalla lomakkeella. Liittymislomake sähköistettiin kesän 2008 aikana.
Vuoden aikana muistutettiin jäseniä Yhteys-liikkeeseen ja sen taustayhdistykseen kuulumisen
eroista (vain taustayhdistyksen jäsenillä on äänioikeus sääntömääräisissä vuosikokouksissa, mutta
Yhteys-liikkeessä toimiminen ei muulta osin edellytä taustayhdistyksen jäsenyyttä).
Taustayhdistykseen liittyminen lisääntyi muutaman vuoden hiljaisen kauden jälkeen.
Yhteysliikkeen tiedottajana on toiminut yhdistyksen sihteeri. Liikkeen tiedotusta hoidettiin edelleen
verkkosivujen ja sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistalla oli vuoden 2008 lopussa noin 420
henkilöä. 20 jäsenen osalta tiedotus hoidettiin sähköpostiosoitteen puuttumisen vuoksi edelleen
postitse.
Johtokunta
Yhdistyksen johtokunnassa toimivat vuonna 2008 Liisa Tuovinen (puheenjohtaja), Vesa Hirvonen
(teologiset asiat), Arja Penttinen (lähimmäisverkosto ja Arcus), Salla Ranta (koulutuspaketti),
Monika Pensar-Granroth (ruotsinkielisten yhteyshenkilö), Gun Strandberg (ruotsinkielisten
yhteyshenkilö), Pauli Löija (European Forum -vastuuhenkilö) sekä Katrina Lumikallio (sihteeri ja
rahastonhoitaja). Johtokunta kokoontui yhteensä neljä kertaa (8.1., 14.4., 27.6. ja 21.10.).
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Mikko Ranta ja Hannu Huitti.
Kirkko ja parisuhteiden siunaaminen
Rovasti Liisa Tuovinen toimitti runsaasti mediahuomiota ja kansalaiskeskustelua herättäneen
naisparin rekisteröidyn parisuhteen rukoushetken Espoon Hvittorpissa. Asian johdosta tehtiin
kymmenkunta valitusta Espoon tuomiokapituliin, joissa vaadittiin mm. Liisa Tuovisen erottamista
virasta ja moitteita piispa Mikko Heikalle. Asiaa seurattiin useissa television ja radion
uutislähetyksissä sekä päivä- ja aikakauslehdissä. Valitukset eivät johtaneet rankaisutoimenpiteisiin.
Hvittorpin rukoushetki ja sitä edeltänyt siunaamiskeskustelu nauhoitettiin ja se lähetetään
tammikuussa 2009 osana Sub-kanavan Meidän häät -ohjelmasarjaa. (Liitteet). Yhteys-liikkeen
arvion mukaan pappien toimesta on parisuhteelleen siunauksen saaneita pareja noin 50. Papiston
päivien yhteydessä järjestetyn Arcuksen ja Yhteyden infopisteen äänestyksessä valtaosa
äänestäneistä kannatti siunauskaavan laatimista kirkolle.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2008
Useita Yhteyden jäseniä oli mukana, kun kirkon uudistusmielisiä voimia kokoava Tulkaa kaikki liike kokosi päämääriään kannattavia ehdokkaita kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin
vuonna 2008. Tulkaa kaikki -liikkeen suosittelemista vaaliehdokkaista valituiksi tuli 12 kappaletta,
joista kahdeksan (8) oli pappisedustajia ja neljä (4) maallikkoja.. Tulkaa kaikki –liike suositteli
yhteensä hiukan yli sataa (100) ehdokasta.
European Forum -konferenssin kutsuminen
European Forum of LGBT Christian Groups kokoontui St. Albansissa 16.–20.5.2007. Suomen
edustajina konferenssissa olivat Pauli Löija ja Arja Penttinen. Vuoden 2008 aikana valmisteltiin
Suomessa vuonna 2009 pidettävää European Forum -konferenssia. Konferenssin teemaksi
vahvistettiin ”Courage to follow the Law of Love” (Rohkeus noudattaa rakkauden lakia).
Helsinki Pride
Yhteys-liike osallistui Pride-kulkueen, Priden puistojuhlassa pidetyn infopöydän ja
Sateenkaarimessun muodossa Helsinki Pride 2008 -tapahtumaan. Kallion kirkon kappelissa
järjestettiin ennen messua ortodoksinen rukoushetki. Pride-kulkueeseen osallistuttiin toistamiseen
Karitsa-standardin kanssa. Sateenkaariperheiden ryhmät lapsineen ja kirkollinen ryhmä sijoitettiin
edellisvuoden tapaan kulkueen kärkeen.
Yhteys-liike oli valmistautunut kohtaamaan mahdolliset aggressiiviset reaktiot jälleen laulamalla
”Jumalan kämmenellä” ja joitakin muitakin lauluja. Mitään aggressioita ei kuitenkaan tänä vuonna
kohdattu, koska poliisi oli kehottanut vastamielenosoittajia poistumaan.
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.
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 2008 aikana melko 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 ja miten lähimmäisverkoston yhteyshenkilöitä
aktivoidaan ja kootaan yhteen.
Yhteys-liike ja Suomen ruotsinkieliset
Porvoon hiippakunnan kirkollisvaaliehdokkaista ilahduttavan suuri osa suhtautui Kyrkpressenin
kyselyn mukaan myönteisesti rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen ja kirkolliskokousedustajien enemmistökin suhtautuu asiaan vähintään avoimesti.
Ruotsinkielinen sateenkaarimesssu pidettiin 11.4. Regnbågsankan-nimisen järjestön sateenkaariviikonlopun yhteydessä ja yhteistyössä myös Helsingin seurakuntayhtymän ruotsinkielisen
toiminnan kanssa. Tällä kertaa messu toteutettiin Tuomiokirkon kappelissa ilman ongelmia, kun

Norra svenska församlingenin seurakuntaneuvosto hyväksyi anomuksen. Saarnaajana toimi Karl af
Hällström, liturgina Heidi Jäntti. Osanottajia oli lähes sata ja kappeli täyttyi siis portaita myöten.
Elo-syyskuussa Kyrkpressen-lehdessä keskusteltiin vilkkaasti siunaamisesta. Kielteiset
asenteet olivat siinä vahvoilla, mutta myös liikkeemme jäsenet osallistuivat aktiivisesti tähän
keskusteluun.
Yhteys-liikkeellä oli Porvoon hiippakunnan hiippakuntapäivillä 14.–16.11. oma esittely ja
myyntipöytä – pienten alkuvaikeuksien jälkeen. Synti vai siunaus -kirjaa jaettiin yli 30
kirkkoherralle ja muille keskeisille vaikuttajille niin pitkään kuin painosta riitti.
20.11. Yhteys-liike järjesti yhdessä Regnbågsankanin kanssa Religionernas kväll (Uskontojen
ilta) –tapahtuman ruotsinkielisessä Luckan-nimisessä kohtaamispaikassa Helsingissä. Alustajina
olivat mm. buddhalainen ja hindu. Tilaisuus nauhoitettiin televisiodokumenttia varten.
V.s. kirkkoherra Tomas Ray (syksyllä vuoden 2009 alusta aloittavasta uudesta, kolmesta
aiemmasta seurakunnasta muodostetusta ruotsinkielisestä Johannes församlingista) kertoi julkisesti,
että seurakunta pitää Sateenkaarikahvilaa seurakunnan tiloissa Korkeavuorenkadulla joka toisena
torstai-iltana. Tästä Johannes regnbåg -nimisestä toiminnasta tiedotettiin myös hiippakuntapäivillä
ja siitä kerrottiin uuden seurakunnan esittelylehtisessä.
Yhteys-liike ja ortodoksit
Ortodoksinen sateenkaariseura on ollut alusta lähtien mukana European Forum 2009 -konferenssin
suunnittelussa. Tavoitteena on järjestää Forumin aikana ohjelmaa ja keskusteluja, jotka liittyvät
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ortodoksien kokemuksiin omista seurakuntayhteisöistään. Näin
olisi mahdollisuus siirtää kokemuksia ja rohkaisua etenkin niille, jotka tulevat Forum 2009 kokoukseen Itä-Euroopan maista.
Ortodoksifundamentalistien hyökkäykset seksuaalivähemmistöjen puolustajia vastaan jatkuivat
myös vuonna 2008. Syksyllä fundamentalistit julkaisivat kirjasen Kirkkoisien opetus
homoseksuaalisuudesta, joka lähetettiin kaikille Suomen ortodoksipapeille. Laiha lohtu tässä oli se,
että viitekirjallisuus puutuu. Fundamentalistien kampanja netissä jatkuu ja siinä väitetään, että
Suomen ortodoksinen kirkko on homomafian hallussa.
Arkkipiispa Leo antoi syksyllä myönteisen julkilausuman, jossa hän mm. totesi, että kirkon
työntekijät voivat niin halutessaan elää rekisteröidyssä parisuhteessa, mutta että papiston jäsenet
eivät voi rekisteröidä mahdollista parisuhdettaan. Ortodoksinen sateenkaariseura lähetti Helsingin
ortodoksiseen seurakuntaan toivomuksen, että muutamia ensisijaisesti seksuaalivähemmistöille
tarkoitettuja palveluksia järjestettäisiin seurakunnan kirkoissa. Kirjeeseen ei ole toistaiseksi
(26.1.2009 tilanne) vastattu.
Synti vai siunaus -kirja
Yhteys-liike osti Kirjapajalta toiset viisisataa (500) kappaletta Synti vai siunaus -kirjaa
kirkkoherroille lähetettäväksi. Kirkkoherroja koskeva kirjaprojekti saatiin päätökseen. Suomessa on
554 seurakuntaa ja kampanjalla tavoitettiin noin 400 kirkkoherraa. Kirjoja jaettiin myös moniin
selektiivityömuotoihin ja seurakuntayhtymiin.
Opetusmateriaali
Viimeisteltiin ja painettiin vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa mainittua opetusmateriaalia, joka
ottaa lyhyesti kantaa kaikkiin niihin Raamatun kohtiin, joissa puhutaan samaa sukupuolta olevien
yhdyntään liittyvistä ajatuksista. Materiaalia tullaan levittämään yleisö- ja keskustelutilaisuuksissa
sekä viikkomessussa.

