Hyvät Yhteys-liikkeen tukijat
Viime kevään jälkeen meillä on ollut kolme hienoa tapahtumaa, joihin moni teistä on päässyt
osallistumaankin. Edessämme on Tulkaa kaikki –liikkeen 10-vuotisjuhla, ensi vuoden kirkollisvaaleihin
valmistautuminen ja liikkeemme syyskokous.
Kouvolan kirkkopäivillä Vihkiikö kirkko –keskustelutilaisuus 23.5. keräsi täyden salin, noin 150
osanottajaa, ja keskustelu käytiin rakentavassa hengessä. Se tallennettiin videolle, joka on nähtävissä
Yhteys-liikkeen ja Tulkaa kaikki -liikkeen kotisivuilla. Tilaisuuden jälkeiseen verkostotapaamiseen tuli
kourallinen osanottajia.
Helsinki Pride –viikon keskustelutilaisuutemme Tuki sielulle ja suhteelle keräsi 30 osanottajaa.
Perinteinen sateenkaarimessu keräsi todennäköisesti enemmän osanottajia kuin koskaan aikaisemmin.
Pride-kulkueessa Yhteys-liikkeen osiossa oli täällä kertaa mukana Sateenkaariyhdistys Malkus omalla
banderollilla, translippu ja Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvonta. Pride-tapahtumassa oli
enemmän kirkollista ohjelmaa kuin koskaan aikaisemmin.
Kirkko siunatkoon -moninaisuusseminaari 3.10 Lohjalla toteutui hienosti suunnitelmien mukaan.
Siihen tuli yli 60 osanottajaa ja palaute on ollut vain positiivista. Erityisesti on kiitetty pääpuhujaa piispa
Tuulikki Koivunen Bylundia. Keskusteluryhmien määrä supistettiin neljästä kahteen. Toisessa käsiteltiin
julkista keskustelua, toisessa kirkolliskokouksessa, hiippakuntatasolla ja kirkollisvaaleihin vaikuttamista.
Videotallenne laitetaan sekä oman liikkeemme että Tulkaa kaikki –liikkeen sivuille. Suurkiitokset Lohjan
seurakunnalle ja sen Tulkaa kaikki –ryhmälle upeista puitteista ja järjestelyistä!
Tulkaa kaikki –liike 10 vuotta
Yhteystyökumppanimme Tulkaa kaikki –liike täyttää 10 vuotta. Kaikille avoin juhlatapaaminen
pidetään lauantaina 24.10 klo 13-16 Helsingin Alppilan kirkon seurakuntasalissa (Kotkankatu 2).
Ohjelmassa alkuhartaus (Teemu Laajasalo), katsaus historiaan ja saavutettuihin tavoitteisiin sekä
tulevaisuuteen (Vesa Hirvonen ja Henrietta Grönlund) musiikkia (Petri Laaksonen) ja pientä tarjoilua.
Kirkolliskokousedustajat Katri Korolainen ja Heikki Hiilamo kertovat kokemuksistaan ja pohtivat
kirkollisvaaleja ja muuta tulevaa. Aikaa on myös yleiskeskustelulle. Tilaisuuden jälkeen kaikki ovat
tervetulleita sateenkaarimessuun kirkossa klo 17.
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2016
Kirkkoomme valitaan uudet kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuutetut 9. helmikuuta 2016.
Toivottavasti uudistusmieliset maallikot ja papit asettuvat runsain joukoin ehdokkaiksi. Helsingin
hiippakuntaan tulee Tulkaa kaikki -listat, muissa hiippakunnissa uudistusmieliset ehdokkaat asettuvat
yhteisille uudistusmielisten listoille. Lisää tietoa vaaleista löytyy mm. Tulkaa kaikki –liikkeen
vaalisivuilta (http://tulkaakaikki.net/kirkolliskokous-ja-hiippakuntavaltuustovaalit-2016/) Varmistetaan
yhdessä, että saamme paljon hyviä ehdokkaita vaaleihin ja hyviä luottamushenkilöitä tärkeisiin elimiin.
Syyskokous ja MCC-uskonyhteisön esittäytyminen
Yhteys-liikkeen syyskokous pidetään maanantaina 23.11. klo 18 Alppilan kirkon yläsalissa. Kokouksessa
hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan ensi vuodelle hallitus. Tervetuloa
vaikuttamaan liikkeemme tulevaisuuteen!
Syyskokouksen jälkeen Tarja Pyykkö ja Tuula Helppi kertovat nyt myös Suomessa toimintansa
aloittavasta Elävä vesi MCC eli Metropolitan Community Church – nimisestä uskonyhteisöstä. MCC on
maailmanlaajuinen ekumeeninen, erityisesti LHBT-ihmisille avoin kirkkokunta. Tarja ja Tuula kertovat,
miksi yhteisöä nyt on perustettu myös Suomeen ja millaista toimintaa on suunnitteilla.
Siunattua syksyn jatkoa!
Ulf Särs

