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Toimintakertomus vuodelta 2019  
 
Jäsenistö, johtokunta ja viralliset kokoukset 
 
Yhdistys sai toimintavuoden aikana 7 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa 141. 
 
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuonna 2019 Kirsi Hiilamo (puheenjohtaja), Veronica 
Saarela (varapuheenjohtaja), Tiina-Susanna Hirvonen, Leena Huovinen, Tuija Kruus, Arja Majuri, 
Ulf Särs, Jukka Peltola ja Liisa Tuovinen. Varajäsenet Jorma Hentilä, Johanna Pihlajamäki, Ulf 
Särs. Varajäsenten toimikausi alkoi 8.1.2019 kun uudet säännöt oli hyväksytty. Sihteerinä, 
rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Johtokunta kokoontui 5 kertaa. 
 
Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin kutsuttiin puheoikeudella yhteistyötahojen edustajat 
Matti Peiponen (Arcus), Milla Seire (Sateenkaariyhdistys Malkus), Elise Oittinen (Rahab tuki), 
Tarja Pyykkö (Elävä vesi MCC), Johan Slätis (ortodoksit) ja Monika Pensar (ruotsinkieliset) sekä 
Aino Immeli tukiverkoston yhteyshenkilönä ja Jouni Heikkilä asiantuntijana. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti, varalla Mikko Ranta-Huitti. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Katajanokan srk-kodilla 24.4. ja sen yhteydessä rehtori Jukka 
Hautala piti alustuksen. Kansanedustaja Pekka Haavisto toi tervehdyksen iltaan. Keskustelu oli 
vilkasta ja paikalla oli noin 30 henkilöä.   
Syyskokous pidettiin 27.11. Pasilan Triplassa, Töölön seurakunnan Focus-tilassa. Kokouksen 
jälkeen tilaisuudessa vieraili Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Hänen aiheenaan 

oli ”Sateenkaariparien vihkiminen - missä vaiheessa asiassa ollaan?” 
 
Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2020 puheenjohtajaksi Kirsi Hiilamo. Johtokunnan 
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jaana Alasentie, Tiina-Susanna Hirvonen, Leena Huovinen, Tuija 
Kruus, Arja Majuri, Ulf Särs ja Liisa Tuovinen. Varajäseniksi valittiin Jorma Hentilä, Aino Immeli 
ja Johanna Pihlajamäki. 
  
 
Tapahtumia 
 
”Usko ja tieto haastavat kirkon”- keskustelu- ilta 
 
Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin Helsingin Katajanokan seurakuntakodissa 
keskusteluilta ”Usko ja tieto haastavat kirkon”- aiheella. Illan aloitti kansanedustaja Pekka 
Haavisto tervehdyssanoillaan, joissa hän ilmaisi arvostavasta Yhteys-liikettä ja seuranneensa 
sen työtä pitkään.  
 
Raudaskylän kristillisen Opiston rehtori Jukka Hautala piti alustuksen illan aiheesta. Sen 
näkökulma oli tuore ja heurestinen. Hän hahmotti avartavasti meille kuulijoille pohjapiirustusta 
kirkon, teologian, uskon ja tiedon suhteesta. Hän ei tehnyt sitä vahvasti peruutuspeiliin 
katsoen vaan kertoi, missä näiden suhteen mennään, miten tästä olisi yritettävä mennä 



eteenpäin. Kommenttipuheenvuorot pitivät TT, monikulttuurisuustyön asiantuntija Matti 
Peiponen ja pastori, alue- ja kansainvälisentyön sihteeri Leena Väyrynen-Si. 
 
Hyvässä hengessä käyty vilkas keskustelu jäi mieleen. Tilaisuus keräsi 30 osallistujaa.  
 
 
Piispa Teemu Laajasalon vierailu Pasilan Triplan Focuksessa 
 
Syyskokouksen 27.11. jälkeen Pasilan Triplaan Töölön seurakunnan Focus-tilassa vieraili 
Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Hänen aiheenaan ”Sateenkaariparien vihkiminen - missä 
vaiheessa asiassa ollaan?”  Keskustelu oli vilkasta ja paikalla oli mm. Töölön kirkkoherra Hannu 
Ronimus. Järjestelyistä vastasivat Yhteys-liikkeen kanssa Töölön seurakunta ja Helsingin 
perheneuvonta.  Arja Majuri piti Yhteys-pöytää, josta sai tietoa Yhteys-liikkeestä. Paikalla oli 
noin 30 henkilöä. Kotimaan toimittaja Meri Toivanen kirjoitti illasta jutun.  
 
 
Kirkkopäivät Jyväskylässä  
 
Yhteys-liikkeen yhteinen pöytä Sateenkaariyhdistys Malkuksen ja Tulkaa Kaikki -liikkeen kanssa 
oli Kirkkotorilla 17.–18.5.  
Paikalla ovat Liisa Tuovinen, Jorma Hentilä ja Arja Majuri. Leikkimielisen palloäänestyksen 
kysymys oli: Tulisiko ratkaista samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen  
1) Piispojen pastoraalisen ohjeen perusteella? Tulos 201.  
2) Vain Kirkolliskokouksen päätöksellä? Tulos 10.  
3) Ei tulisi vihkiä ollenkaan? Tulos 28. 
 
Sateenkaarimessua ei Jyväskylässä ollut. Sen sijaan Kaupunginkirkossa Kirkkopuistossa 
toimitettiin erilainen jumalanpalvelus la 18.5. Messussa liturgina toimi Ville von Gross ja 
musiikista vastasi Aapo Tähkäpää ja yhtye. Sanasta keskustelemassa olivat piispa Kaisamari 
Hintikka ja lähetystyöntekijä Tero Massa.  
 
Sateenkaariväen, Tulkaa kaikki- ja Yhteys-liikkeen yhteinen tapaaminen Kirkkopäivillä oli 
lauantaina 18.5. klo 19. 30 ravintola Mutkassa. 
 
Pride-tapahtumat 
 
Helsinki Pride –viikolla Yhteys-liike oli mukana marssilla, puistojuhlassa ja Priden Konttikirkolla 
ja sen järjestelyissä.  Konttikirkolla olivat myös piispat Teemu Laajasalo ja Björn Vikström. 
Emerita piispa Irja Askola marssi kulkueessa.  Koko viikon ohjelmassa oli runsaasti seurakuntien 
ja kristillisten yhdistysten järjestämiä tapahtumia. 
 
Sateenkaarimessun 20 v. juhlaa vietettiin Helsingin Kallion kirkossa. Yhteys-liike ojensi Ritva 
Kurjen taulun pastori Jaana Partille, joka vastaa Kallion seurakunnan sateenkaarityöstä ja on 
ollut alusta alkaen messun koordinoija. Hänet valittiin syksyllä vuoden papiksi. 
 
Nastolassa pidettiin Metsä-Malkus leiri 31.5.–2.6. Arja Majuri edusti leirillä Yhteys-liikettä ja 
ohjasi keskusteluryhmää. 



 

Arja Majuri toimi ehtoollisavustajana Jyväskylän Priden Sateenkarimessussa 24.8. ja Turussa 
25.8. sekä Tornio Haaparannassa 1.9. Raasepori Pride sateenkaarimessussa 7.9. Arja ja Maija 
Majuri toimivat esirukousavustajina laatien esirukouksen.  
 
 
Muut tilaisuudet 
 

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Revon 60 v. juhlassa 7.3.2019 Yhteys-liikkeen puolesta 
onnittelutervehdyksen antoivat Arja ja Maija Majuri.  
 
Arja Majuri vieraili Satakunnan osakunnan opiskelijaillassa. Hänen alustuksensa aihe oli ”Mikä 
on Yhteys-liike?”. Ilta herätti keskustelua ja paikalla oli kymmenkunta opiskelijaa.  
 
Aino Immeli ja Arja Majuri olivat keskustelutilaisuudessa ”Sateenkaarityön yhteistyökumppanit”
Kallion srk-salissa 21.11. johon osallistui eri järjestöjen edustajia. Paikalla oli noin 30 henkilöä.  
 
Malkus-leirillä Janakkalassa 13.–15.9. Arja Majuri oli Yhteys-liikkeen epävirallisena edustajana.  
 
Tiedotus ja julkiseen keskusteluun osallistuminen 
 
Yhteysliikkeen tukijoihin ja tukiyhdistyksen jäseniin pidettiin yhteyttä edelleen pääosin 
sähköpostilistan, verkkosivujen ja Facebookin kautta. Puheenjohtaja lähetti jäsenille 
sähköpostitse kolme yhteyskirjettä.  Yhteyskirjeissä ja muussa sisäisessä tiedotuksessa 
kehotettiin jäseniä aktiivisesti asettamaan ehdokkaita ja asettumaan ehdokkaiksi 
kirkolliskokousvaaleissa sekä tukemaan ja äänestämään ehdokkaita ja listoja, jotka ajoivat 
samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä, kuten Tulkaa kaikki –liikkeen ja Viinipuun 
ehdokkaita. 
 
Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Jukka Peltola alkoi yhdessä Veronica 
Saarelan ja Johanna Pihlajamäen kanssa suunnitella verkkosivujen ja Facebook-ryhmien 
uudistamista, mutta suunnitelmat jäivät vuoden aikana toteuttamatta. Facebook-ryhmän 
ylläpitäjänä toiminut Juha Kilpiä luopui syksyllä tehtävästä ja ylläpitäjinä jatkoivat Johanna, 
Jukka ja Veronica. 
 
Suomenkielisellä sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 468 henkilöä ja keskustelulistalla 109, 
ruotsinkielisellä 59, Yhteys-liikkeen Facebook-ryhmässä 1 043 jäsentä ja liikkeen ylläpitämässä 
Armo kuuluu kaikille -Facebook -ryhmässä 167 jäsentä. 
 
Tiedotteita lähetettiin useita, kevään keskustelusta ja piispan vierailusta. Piispa Teemu 
Laajasalon illasta Kotimaassa julkaistiin illan keskustelua kuvaava Meri Toivasen kirjoittama 
lehtijuttu.  
 
Helsinki Pride –tapahtumassa Yhteys-liikkeellä oli esiteteline. Sitä varten tehtiin hieman 
päivitetty lisäpainos edellisvuoden esitteestä. Esitettä annettiin myös Malkuksen Taakasta 
voimavaraksi-hankkeelle jaettavaksi eri tilaisuuksissa. Ennen syyskokousta uusitusta esitteestä 
otettiin pieni lisäpainos jaettavaksi eri tilaisuuksissa. 



 
Yhteys-liikkeen jäsenet osallistuivat vuoden aikana erilaisiin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 
sekä toimivat eri tilaisuuksissa kokemusasiantuntijoina ja alustajina. 
 
Tukiverkosto ja muu tukitoiminta 
 
Yhteysliikkeen tukiverkostoon kuului vuoden lopussa 23 tukihenkilöä. Suurin osa 
tukihenkilöistä on pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, mutta heitä on myös Lahden 
seudulla, Tampereella, Etelä-Pohjanmaalla ja Oulussa. Samaa sukupuolta olevia pareja 
vihkivien pappien tueksi verkostoon saatiin muutamia lakimiehiä. Tukiverkoston 
yhteyshenkilönä toimi Aino Immeli, ortodoksisena yhteyshenkilönä isä Markku Salminen ja 
ruotsinkielisenä Monika Pensar. 

Tukihenkilön vetäjä Aino Immelillä on käytössään liikkeen puhelin, johon tuli soittoja ja 
soittopyyntöjä harvakseltaan. Jonkin verran yhteydenottoja tuli myös sähköpostitse. Osa 
samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen suorittaneista papeista otti yhteyttä suoraan 
lakimiehiin.   

Keväällä johtokunta päätti tarjota samaa sukupuolta olevia pareja vihkiville papeille 
mahdollisuutta pyytää tukea matkakuluihinsa ja jäsenille mahdollisuutta tukea heitä. Vuoden 
2019 aikana tähän tarkoitukseen saatiin 250 euroa. Yksi matkakuluanomus hyväksyttiin.   
 

Sateenkaarimessu ja muu sateenkaaritoiminta 
 
Liikkeen jäsenet osallistuivat eri paikkakunnilla sateenkaarimessun järjestämiseen. Helsingissä 
Kallion seurakunnan messu pidettiin kerran kuukaudessa Alppilan kirkossa ja MCC:n messu 
myös kerran kuukaudessa Paavalinkirkon kappelissa. Säännöllisiä sateenkaarimessuja 
järjestettiin myös Tampereella ja Turussa, satunnaisia messuja tai hartauksia esimerkiksi Pride-
tapahtumien yhteydessä ainakin Haaparannassa, Hangossa, Joensuussa, Kajaanissa, Karjaalla, 
Kokkolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Maarianhaminassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä ja 
Turussa. Joillakin paikkakunnilla Pride-teema otettiin vakiomessuun. Mikkelissä 
sateenkaariteema oli esillä Pride viikolla pidetyssä rockmessussa. 
 
Sateenkaarimessuja ja muita sateenkaaritapahtumia sisältävää kalenteria julkaisee 
Sateenkaariyhdistys Malkus osoitteessa http://malkus.fi.  
 
 
Kotimaista yhteistyötä 
 
Yhteistyökumppaneistamme varsinkin Arcuksen, Malkuksen ja Elävä vesi MCC:n edustajat 
osallistuivat aktiivisesti johtokunnan työskentelyyn. Yhteys-liike toimi edelleen Arcuksen 
rahaliikenteen hoitajana. Helsinki Pride -tapahtumassa Yhteys-liikkeen esitetelineessä oli myös 
Arcuksen,  Malkuksen, Rahab tuen, MCC:n ja Tulkaa kaikki -liikkeen aineistoja. 
 
Sateenkaariyhdistys Malkus sai vuoden alusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä tukea Taakasta 
voimavaraksi –hankkeelleen vuosille 2018–2020 ja pystyi sen ansiosta palkkaamaan pari 



työntekijää ja vuokraamaan tiloja Tampereelta. Yhteys-liike on hankkeessa mukana 
yhteystyökumppanina ja Aino Immeli edusti vuoden aikana liikettä hankkeen ohjausryhmässä. 
 
Suunnitelmat ekumeenisen keskustelutilaisuuden aikaansaamiseksi uudesta avioliittolaista 
eivät vielä toteutuneet suomenkielisellä puolella. Sen sijaan Ekumeenisen neuvoston 
ruotsinkielisen työn jaosto järjesti 10.9. kristillistä avioliittoa ekumeenisesta näkökulmasta 
käsittelevän seminaarin Helsingin Betelkirkossa. Alustajana oli myöhemmin syksyllä tohtoriksi 
väitellyt avioliittotutkija ja pappi Emma Audas. Osallistujien suhtautuminen toisiinsa oli 
kunnioittavaa, vaikka eri kirkkokuntien johdosta suhtautuminen avioliittokysymyksiin on 
erilaista. 
 
 
Kansainvälistä yhteistyötä 
 
Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on European Forum of LGBT 
Christian Groups –verkosto. Forumin vuosikonferenssi pidettiin Lontoossa 26.-30.6.2019. 
Siihen osallistuivat Arcus verkoston virallisina edustajina Toomas Takala ja Vesa Hirvonen. 
Konferenssiin osallistui Suomesta myös Veronica Saarelalle. Matkakertomus liitteessä. Yhteys-
liike maksoi Toomaksen ja Veronican matkakulut.  

 
 
Svensk verksamhet 
I parkfesten under Helsingfors Pride träffade biskop Björn Vikström allmänheten vid 
containerkyrkan.  Biskop Vikström efterträddes av lika regnbågsvänliga Bo-Göran Åstrand. I 
kyrkomötesvalet i Borgå stift ställdes för första gången upp en lekmannalista ”En kyrka för alla” 
som förespråkade en lösning som tillåter kyrkvigsel av samkönade par.  
 
Ekumeniska rådets sektion för svenskt arbete arrangerade 10.9 ett seminarium om det kristna 
äktenskapet i ekumenisk belysning i Betelkyrkan i Helsingfors. Inledare var 
äktenskapsforskaren och prästen Emma Audas, som senare på hösten disputerade med an 
avhandling om äktenskapssynen i Finlands ev.luth. kyrka. Trots de olika samfundens varierande 
syn på äktenskapet fördes samtalet i en respektfull anda. 
 
På grund av personskiften inom Regnbågsankan hölls detta år ingen regnbågshelg och därmed 
inte heller regnbågsmässa för hela Svenskfinland. Svensk- eller tvåspråkiga regnbågmässor 
eller -andakter hölls i samband med Pride i Hangö, Karis, Karleby, Vasa och Mariehamn. 
Monika Pensar fortsatte som svensk kontaktperson i Gemenskaps styrelse och stödnätverket. 
 
Talous 
 
Yhdistyksen tulot koostuvat pääosin avustuksista ja jäsenmaksuista (670 euroa). Avustuksia ja 
lahjoituksia saatiin vuonna 2019 yhteensä 1733,12 euroa, johon sisältyvät myös 
sateenkaarimessujen kolehdit. Kuluista suurin osuus kohdistui Europen Forumin 
osallistumiskustannuksiin (yhteensä 1411,16 euroa). Tilinpäätös päätyi 287,73 euron 
alijäämään. Yhdistyksen talous on siitä huolimatta vakaalla pohjalla. 
 


