Rakkaat Yhteys-liikkeen ystävät!

Mennyt vuosi oli liikkeemme kannalta iloisten tapahtumien vuosi. Se alkoi maaliskuussa KatajaParisuhdekeskuksen käynnistämän Sateenkaariparit –hankeen seminaarilla, joka keräsi noin 100
sateenkaariperheiden kanssa työskentelevää ammattilaista.

Huhtikuussa kevätkokouksemme yhteydessä järjestetty keskustelu siitä, miten lähetyskentillä voidaan
edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia, oli asiallinen ja valaiseva. Huhtikuussa myös
Tampereella perustettiin uusi valtakunnallinen Sateenkaariyhdistys Malkus
Toukokuun lopussa saimme isännöidä kristillisten hlbt-ryhmien Eurooppafoorumin kokouspäivää Alppilan
kirkolla. Noin 60 suomalaisella oli ilo tavata yli 120 laivaristeilyllä saapuvaa osanottajaa 25 maasta ja kuulla
piispa Irja Askolan saarnan sanomaa: Jumalan kaunein sana on tervetuloa!

Solidaarista taistelua ja iloa
Kesäkuussa Helsinki Pride –kulkueen ennätykselliset yli 20 000 osanottajaa oli uuden kevään merkki.
Kirkkokiusatut-kirkkosiunatut -seminaarimme keräsi lähes 40 osanottajaa. Pride-messu televisioitiin
ensimmäistä kertaa.
Heinäkuussa arkkipiispa Kari Mäkinen pyysi SuomiAreenalla anteeksi homoseksuaaleilta ja muilta
seksuaalivähemmistöiltä kirkon ja yhteiskunnan harjoittamaa syrjintää. Pietarsaaren ensimmäinen Jeppis
Pride –kulkue keräsi yli 2000 osanottajaa ja ulkoilmajumalanpalvelus 250 hengen seurakuntaa
Marraskuussa syyskokouksemme päätti tukea tasa-arvoista avioliittolakia ajavaa kansalaisaloitetta.
Syyskokouksen jälkeinen TransHelsinki-viikon avauspäivään osuva keskustelu sukupuolivähemmistöjen
asemasta ja oikeuksista oli vilkas ja antoi paljon tietoa.
Suurin ilonaihe oli tietysti eduskunnan päätös hyväksyä uusi avioliittolaki. Yhteys-liike on solidaarisuusliike.
Solidaarisuus tarkoittaa rinnalla seisomista. Rinnakkain taistelemme tasa-arvon puolesta. Yhdessä saamme
myös iloita tuloksista.

Vihkiikö kirkko?
Kun eduskunta on hyväksynyt tasa-arvoista avioliittolakia, kirkon on tehtävä siitä omia johtopäätöksiään.
Tässä tilanteessa avoin keskustelu on välttämätön. Siksi Yhteys-liike yhdessä Tulkaa kaikki -liikkeen kanssa
järjestää keskustelutilaisuuden Kouvolan kirkkopäivillä lauantaina 23.5.2015 klo 13 - 15 Tuulensuojarakennuksessa, Hallituskatu 10, Kouvolan keskustassa. Otsikkona on Vihkiikö kirkko? Uusi avioliittolaki ja
kirkko. Tavoitteena on etsiä yhdessä toisten vakaumusta kunnioittavaa tietä eteenpäin.
Paneelikeskustelussa alustajina ovat Turun piispa Kaarlo Kalliala, liikkeemme perustaja Liisa Tuovinen,
kirkolliskokousedustaja Aino Vesti ja teol.tri Antti Yli-Opas, jonka väitöskirjan otsikkona on Avioliiton
teologia Englannin kirkossa ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1963–2006. Paneeliin

haetaan vielä henkilöä, joka toivoo voivansa solmia avioliittoa samaa sukupuolta olevan partnerinsa kanssa
ja saavansa siihen kirkon siunausta. Keskustelun vetäjinä toimivat Arja Penttinen ja Ilari Rantakari.
Tervetuloa osallistumaan keskusteluun!

Siunattua Uutta Vuotta!
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