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Ekumeeninen Yhteys-liike ry. - Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf.
Toimintakertomus vuodelta 2020

Jäsenistö, johtokunta ja viralliset kokoukset
Yhdistys sai toimintavuoden aikana 4 uutta jäsentä ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa 150.
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hiilamo. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi
valittiin Jaana Alasentie, Tiina-Susanna Hirvonen, Leena Huovinen, joka valittiin
varapuheenjohtajaksi, Tuija Kruus, Arja Majuri, Ulf Särs ja Liisa Tuovinen. Varajäseniksi
valittiin Jorma Hentilä, Aino Immeli ja Johanna Pihlajamäki, joka toimii sihteerinä ja
rahastonhoitajana. Ulf Särsin kuoltua nimettiin uusi yhteyshenkilö ruotsinkielisille:
Kyrkslätts svenska församlingens präst Susanna Lönnqvist. Hänet toivotettiin lämpimästi
joukkoomme. Varajäsenten toimikausi alkoi 8.1.2020 kun uudet säännöt oli hyväksytty.
Johtokunta kokoontui 5 kertaa Teamsin välityksellä.
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 Jukka Peltolan viestinnän asiantuntijana ja Jouni Heikkilä
asiantuntijana.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Huitti, varalla Mikko Ranta-Huitti.
Koronapandemia vaikutti edelleen voimakkaasti yhteiskunnan ja myös yhdistyksen
toimintaan. Yhteyden johtokunnan kokoukset on pidetty terveysturvallisesti Teamissä.
Tästä huolimatta olemme osallistuneet erilaisiin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja
mielipidekirjoituksin.
Piispa Hintikan vierailu siirtyi kahteen kertaan, syksystä 2019 keväälle 2020 ja keväältä
2020 vuodelle 2021 koronatilanteen vuoksi.
Arkkipiispa Tapio Luoma: ”Odotusten tuolla puolen – kirkko ihmisen kaipuun
sanoittajana”
Arkkipiispa Tapio Luoma vieraili ma 2.3.2020 keskusteluillassa, jonka järjestimme
yhteistyössä Töölön seurakunnan kanssa kauppakeskus Triplassa. Illan otsikosta
”Odotusten tuolla puolen – kirkko ihmisen kaipuun sanoittajana” arkkipiispa piti
puheenvuoron. Se herätti vilkasta keskustelua. Tilaisuus striimattiin eli verkkolähetettiin –
kiitos Helsingin seurakuntayhtymän pastori Markus Kartanon ja teologian opiskelija Antti
Sipilän. Striimauksessa oli 2500 näyttöä. Paikalla oli noin 40 henkilöä. Illan sisällöstä voi
lukea Kirkossa ja kaupungissa ilmestyneestä jutusta: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-

2 (5)

/mita-yhteista-on-uskonnolla-ja-seksilla-molemmissakosketellaan-ihmisen-kaikkeinherkimpia-alueita-pohtii-arkkipiispa-tapio-luoma#c15c61db

Yhteyden rakentajat-kirjahanke ja pienkeräys

Vuosi 2020 oli Yhteys-liikkeen 20 vuotisen toiminnan juhlavuosi. Keskitimme
voimavaramme tilauskirjan ”Yhteyden rakentajat”-pienkeräyksen toteuttamiseen.
Pienkeräystä johti Arja Majuri. Kirjan kirjoitusprosessissa tukena oli johtokunnan jäseniä,
jotka kirjailijan pyynnöstä lukivat tekstiä ja ehdottivat haastateltavia.
Kaisa Raittilan ”Yhteyden rakentajat- kohti kaikille avointa kirkkoa” – kirja tuli painosta
24.11.2020. Yhdistys osti kirjoja 300 kpl, jotka myimme. Arja Majuri koordinoi ja johti
kirjamyyntiä onnistuneesti. Kirja annettiin piispoille ja joillekin kirkon vaikuttajille.
Kirjan julkistustilaisuus pidettiin Helsingin yliopiston Tiedekulman Stagessa ma 30.11.2020
klo 16. Striimaus näkyi Tiedekulman omilla sivuilla. Tautitilanteesta johtuen se järjestettiin
virtuaalijulkistustilaisuutena, jossa toimittaja Raisa Rauhanmaa haastatteli kirjailija Kaisa
Raittilaa.
Koronatilanteen takia läsnäolijoiden määrä oli hyvin rajoitettu, paikalla olleet muutamat
johtokunnan jäsenet noudatimme turvavälejä. Tilaisuus oli pääasiassa toimittajille
tarkoitettu ja paikalle saattoi tulla vain 10 ihmistä. Julkistamistilaisuuden striimaus tavoitti
laajalti ihmisiä.
Kirjaa oli mahdollista tilata Yhteys-liikkeen kautta, jolloin kirjan tuotot menivät Yhteysliikkeelle tilauskirjan kulujen kattamiseksi. Kirjan hinta oli 24.12. saakka 28 euroa
postikuluineen. Myös kustantajalla Kirjapajalla oli verkkokaupassa kirja tarjoushintaan
myynnissä rajoitetun ajan. Tuotto näistä tilauksista meni kustantajalle.
Kaisa Raittilan Yhteyden rakentajat kulkee kirkon kulisseissa ja dokumentoi
yhdenvertaisuuden esitaistelijoiden kokemukset ja näkökulman. Sen runsas
haastatteluaineisto ja tarkka perehtyminen viiden vuosikymmenen tapahtumien taustoihin
kertovat muutoksesta, joka etenee hitaasti mutta vääjäämättömästi kohti kaikille avointa
kirkkoa.
Kirkon historia toistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjiviä rakenteita ja
tapahtumia. Niiden vastapainona heterot perustavat solidaarisuusliikkeen, kirkoissa
vihitään sateenkaaripareja ja vähemmistöt löytävät seurakunnasta kotipaikan.
Kirja sai kohtuullisesti huomiota ja sillä oli vaikutusta esim. some-keskusteluissa. Kaisa
Raittila palkittiin myöhemmin Kotimaan säätiön tunnustuksella, mikä oli merkittävä
huomionosoitus.
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20. Sateenkaarivirsiseurat Lohjan Saarikossa
Arja ja Maija Majuri järjestivät 20. kerran Sateenkaarivirsiseurat 8.8. ja 9.8.2020 Lohjalla
Saarikossa. Kyseessä oli heidän viimeinen järjestelykertansa, jonka jälkeen
järjestelyvastuu siirtyi Lohjan seurakunnalle.
Osallistujia oli yli 50 henkilöä. Espoon piispa Kaisamari Hintikka osallistui
sateenkaarivirsiseuroihin ja piti koskettavan puheen.

Helsinki-Pride
Tilaisuus järjestettiin 7.-13.9.2020 pienimuotoisesti tautitilanteen vuoksi. Suurta kulkuetta
ei ollut, eikä suurta yhteistä puistojuhlaa. Eri ryhmät järjestivät omia ulkotilaisuuksiaan,
joissa kiersi striimausryhmä. Pridellä oli joitakin Yhteys-liikkeen toimintaan liittyvää
ohjelmaa. Tiina-Susanna Hirvonen osallistui Virsiseuroihin ja lupautui viemään sinne
esitemateriaalia Hän osallistui myös Hiljaisuuden polku -tilaisuuden järjestelyihin.
Esitemateriaalia oli jaossa myös mm. Sateenkaarimessussa.

Yhteys-liikkeen entisen puheenjohtajan Ulf Särsin hautajaiset
Toimittaja, aktivisti Ulf Särs kuoli yllättäen Helsingissä 9. syyskuuta 2020. Särsin elämää
leimasi kirkkoon ankkuroitunut vahva yhteiskunnallinen ja humanitäärinen panos. Hänen
sitoutumisensa maailman haavoittuvimpien puolesta oli palavaa useiden vuosikymmenten
ajan. Puheenjohtajana Ulf Särs toimi vuodet 2012-2018.
Johtokunnan jäsenistä Kirsi Hiilamo, Arja Majuri ja Liisa Tuovinen osallistuivat Ulf Särsin
hautajaisiin Johanneksen kirkossa ja hänen muistoaan kunnioitettiin hänen toivomallaan
tavalla eli lahjoituksin KUA:lle. Liisa Tuovinen lausui muistosanat.

Tiedotus ja julkiseen keskusteluun osallistuminen
Yhteysliikkeen tukijoihin ja tukiyhdistyksen jäseniin pidettiin yhteyttä edelleen pääosin
sähköpostilistan, verkkosivujen ja Facebookin kautta. Puheenjohtaja lähetti jäsenille
nettisivujen kautta kolme yhteyskirjettä.
Arja Majuri ja Toomas Takala nimettiin Arcuksen virallisiksi edustajiksi vuoden 2020
European Forumiin Budapestiin. Koronapandemian vuoksi kokous järjestettiin
verkkotapahtumana ja siihen osallistuivat Toomas Takala, sekä Tarja Pyykkö MCC:n
edustajana.
Verkkosivujen ylläpitäjänä toimi Johanna Pihlajamäki. Jukka Peltola jatkoi yhdessä
Johanna Pihlajamäen kanssa verkkosivujen uudistusta.
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Yhteys-liikkeen jäsenet osallistuivat vuoden aikana mielipidekirjoituksineen sekä toimivat
eri tilaisuuksissa ja luottamuselimissä. Uusien kirkolliskokousedustajien toteaminen ja
heidän tukemisensa oli kirkolliskokousvaalien jälkeen asialistalla. Yhdistyksen
puheenjohtaja jatkoi luottamustyötään kirkolliskokouksessa. Jorma Hentilän laatima
informaatio tehdyistä valinnoista ja niiden vaikutuksista käytiin läpi.

Talous
Yhdistyksen varsinaiset tulot koostuvat pääosin avustuksista ja jäsenmaksuista (685
euroa). Avustuksia ja lahjoituksia saatiin vuonna 2020 yhteensä 1118,24 euroa, johon
sisältyvät myös sateenkaarimessujen kolehdit. Lisäksi Yhteyden rakentajat-kirjan
pienkeräyksen toissijaisena kohteena saatiin yhdistyksen toimintaan varoja 2867 euroa.
Tilinpäätös päätyi 3 414,37 euron ylijäämään. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

Tukiverkosto ja muu tukitoiminta
Johtokunta tarjoaa samaa sukupuolta olevia pareja vihkiville papeille mahdollisuutta
pyytää tukea matkakuluihinsa ja jäsenille mahdollisuutta tukea heitä.

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. Joensuussa ja Klaukkalassa järjestettiin Pride-messut.
Pride-tapahtumat siirtyivät osin verkkotapahtumiksi. MCC järjesti verkkotapahtumana
Iltatee -kokoontumisen jossa voitiin keskustella turvallisesti etänä.
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

5 (5)

rahaliikenteen hoitajana. Helsinki Pride -tapahtumassa Yhteys-liikkeen esitetelineessä oli
myös Arcuksen, Malkuksen, Rahab tuen, MCC:n ja Tulkaa kaikki -liikkeen aineistoja.

Kansainvälistä yhteistyötä
Yhteys-liikkeen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on European Forum of LGBT
Christian Groups –verkosto.

