Hyvät Yhteys-liikkeen ystävät!
Mennyt vuosi vakuutti minut siitä, että Yhteys-liikettä edelleen tarvitaan. Viimeisimmän vahvistuksen
sain syyskokouksen yhteydessä pidetyssä vanhoillislestadiolaisuutta ja homoseksuaalisuutta
käsitelleessä seminaarissamme. Siitä tuli iki-muistoinen tapahtuma, ennen kaikkea sen ansiosta, että
toisen alustajan isä oli tullut paikalle ja sai aikaan elävän vuoropuhelun. Mikään muu taho ei olisi
voinut järjestää tätä tilaisuutta.
Avioliittokeskustelu
Kaari Utrion ja Risto Saarisen alustama liittoseminaarimme Helsinki Pride-tapahtuman yhteydessä oli
tärkeä avaus kirkkomme kipeästi tarvitsemaan avioliittokeskusteluun. Miten tasa-arvoiseen
avioliittolakiin tähtäävän kansalaisaloitteen käykään, se tulee kuitenkin haastamaan myös kirkkoa
selventämään kantaansa eri liittomuotojen siunaamiseen. Vaikka Yhteys-liike ei ole ottanut kantaa
itse aloitteeseen, meidän ääntämme tarvitaan jatkossakin tässä keskustelussa.
Lähetysjärjestöjen tukeminen
Toinen kysymys, johon emme liikkeenä ei ole ottaneet kantaa, koskee määrärahojen leikkaamista
lähetysjärjestöiltä, jotka eivät palkkaa naispappeja tai parisuhteensa rekisteröineitä. Tästä
kysymyksestä meidän olisi syytä käydä kunnon keskustelua omassa keskuudessamme. On kyse siitä,
millaisia menetelmiä meidän on käytettävä, kun yritämme saada aikaan muutoksia kirkossa.
Mitä on tärkeintä
Keväällä johtokunta pohti seminaarissa, mikä on tärkeintä ja mahdollista tehdä. Todettiin, että olisi
tärkeää muun muassa seurata keskustelua ja osallistua siihen, tehostaa tiedotustoimintaa, kehittää
tukiverkostoa, edistää sateenkaarimessujen kehittämistä ja leviämistä eri puolille maata, tiivistää
yhteistyötä Arcuksen, Ortodoksisen sateenkaariseuran ja karismaattisen Rahab-ryhmän kanssa,
kohdata vapaiden suuntien ja eri kirkkojen edustajia sekä vaikuttaa siihen, miten kirkkomme
kansainvälisesti ajavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa.
Mitä on mahdollista
Joihinkin toimenpiteisiin ehdittiin jo viime vuonna ryhtyä. Muun muassa liittoseminaari oli tapa
osallistua keskusteluun ja tukiverkoston kehittämistä varten asetettiin työryhmä. Kuitenkaan ei
tärkeitä tehtäviä voida toteuttaa pelkästään johtokunnan voimin. Tarvitsemme myös ystäviemme ja
jäsentemme aktiivista osallistumista. Monet teistä osallistuvat jo keskusteluun ja ovat mukana
paikallisen sateenkaaritoiminnan ja sateenkaarimessujen kehittämisessä. Jotta voisimme kehittää
yhteistyötä ja tukea toisiamme on tärkää, että puolin ja toisin pidämme yhteyttä.
Uusia tukijoita ja jäseniä
Jotta Yhteys-liike jatkossakin voisi toteuttaa tärkeitä tehtäviään, tarvitsemme sekä uusia tukijoita että
uusia liikkeen tukiyhdistyksen jäseniä. Tukijaksi voi ilmoittautua kotisivuillamme
http://www.yhteys.org/tuki_frame.html . Tukiyhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä osoitteesta
http://www.yhteys.org/Liittymislomake_sahkoinen.rtf löytyvä liittymislomake ja lähettämällä se
sähköpostitse sihteerillemme sihteeri@yhteys.org. Tukiyhdistyksen jäsenyys on tärkeä myös

taloutemme kannalta. Jäsenmaksu vuodelle 2014 on 20 euroa, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja
vähävaraisilta 10 euroa. Jäsenmaksusta lähetetään tukiyhdistyksen jäsenille sähköpostiviesti, jossa on
henkilökohtainen viitenumero. Mikäli et ole saanut maksutietoja jäsenmaksusta, maksun voi
suorittaa tilille Ålandsbanken IBAN: FI75 6601 0003 1204 58 viitenumerolla 30009. Haastamme
tukiyhdistyksen jäseniä hankkimaan yhden uuden jäsenen vuoden aikana.
Uusi johtokunta ja toimintasuunnitelma
Syyskokouksessa allekirjoittanut Ulf Särs valittiin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Kiitän
luottamuksesta. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Jorma Hentilä, Heikki Leppä, Arja Penttinen,
Johanna Pihlajamäki, Salla Ranta, Veronica Saarela ja Liisa Tuovinen. Kuten tänäkin vuonna
johtokunta voi kutsua Arcuksen, ortodoksien ja ruotsinkielisten edustajat osallistumaan johtokunnan
kokouksiin, tosin ilman äänivaltaa.
Syyskokouksessa hyväksyttiin myös toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014. Suunnitelma
löytyy kotisivuilta http://www.yhteys.org/poytakirjat/toimintasuunnitelma2014.pdf
European Forum kylään
Nyt keväällä kiinnostuneilla on mahdollisuus saada unohtumaton kokemus, kun lauantaina 24.5.
isännöimme Alppilan kirkolla kansainvälisen yhteistyökumppanimme European Forum of LGBT
Christian Groups -verkoston kokousta. Se järjestetään laivakonferenssina välillä Tukholma-TallinnaHelsinki-Tukholma 21.-25.5. Yhteysliike kustantaa Arcuksen kahden virallisen edustajan
osallistumisen koko konferenssiin ja tukee mahdollisuuksien mukaan myös muiden osallistumista.
Mutta ennen kaikkea tarvitsemme paljon vapaaehtoisia Alppilan tapahtuman järjestelyihin.
Tervetuloa mukaan!
Siunattua Uutta Vuotta!
Ulf Särs
Yhteysliikkeen puheenjohtaja

PS
Keväällä 2014 ilmestyy tärkeä Jeanette Östmanin ja Johanna Korhosen toimittama kirja Kaikella
rakkaudella. Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Kirja ilmestyy Inton kustantamana,
ruotsinkielisenä Klartext-nimisenä Jasiltin kustantamana. Kannattaa tutustua!

