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Toimintasuunnitelma 
 
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry, Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf toimii yhteis-
työssä ekumeenisen Yhteys-liikkeen kanssa.  
 
Yhteys-liikkeen tarkoituksena on puolustaa ja edistää ihmisarvoista tapaa suhtautua seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin, vastustaa näiden vähemmistöryhmien syrjintää yhteiskunnassa, kirkois-
sa ja kristillisissä yhteisöissä sekä edistää asiallista ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja 
vuorovaikutusta.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouk-
sia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia 
kirkkojen jäseniä vapaaehtoisen sielunhoito- ja tukihenkilötoiminnan kautta. 
 
 
Johtokunta ja jäsenhankinta 
 
Arcuksen, Sateenkaariyhdistys Malkuksen, Rahab-tuen, MCC:n, ortodoksien ja ruotsinkielisten 
edustajia kutsutaan osallistumaan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 
 
Hankitaan lisää jäseniä. Kehotetaan Yhteys-liikettä tukevia henkilöitä liittymään myös tukiyhdistyk-
sen jäseniksi. Kannustetaan vanhoja jäseniä hankkimaan uusia jäseniä. 
 
 
Keskustelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
 
Tuetaan kirkossa, seurakunnissa ja mediassa käytävää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ase-
maan kantaa ottavaa keskustelua.  Jäseniä rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kirkolliseen kes-
kusteluun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta. Tämän tukemiseksi Yhteys-liike valmis-
telee edelleen aineistoa ja lähettää sitä jäsenilleen ja julkisuuteen. Seurataan erityisesti 1.3. voi-
maan astuvan avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua.  
 
Verkkosivuja ja Facebook-sivuja ylläpidetään ja kehitetään mm. sateenkaaritoiminnan tekijöiden 
rekrytoimiseksi. Lähetetään sähköpostitse yhteyskirje jäsenille 4-6 kertaa vuodessa. Tietoa tapah-
tumista, joita järjestämme itse ja joihin osallistumme, jaetaan Sateenkaariyhdistys Malkuksen ta-
pahtumakalenterin välityksellä 
 
Selvitetään mahdollisuuksia julkaista Yhteys-liikkeen 20-vuotishistoriikki vuonna 2020. 
 
 



Uuteen avioliittolakiin liittyvä tukitoiminta 
 
Tuetaan uuden avioliittolain voimaan astumisen jälkeen samaa sukupuolta olevia pareja avioliit-
toon vihkiviä tai sitä siunaavia pappeja sekä vihkimistä tai siunausta pyytäviä pareja. Valmistaudu-
taan tukemaan heitä muun muassa julkisen keskustelun ja tukiverkostomme kanavia käyttäen. 
 
 
Tapahtumia 
 
Sääntöjen mukaisten kevät- ja syyskokouksien yhteyteen järjestetään seminaari. 
 
Osallistutaan Turun kirkkopäiviin 19.-21.5.2017 jakamalla infomateriaalia ja joko järjestämällä oma 
seminaari tai pyrkimällä mukaan muiden järjestämiin tavoitteitamme edistäviin seminaareihin. 
 
Osallistutaan Helsinki Pride 2017 -tapahtumaan järjestämällä itse tai yhdessä muiden tahojen 
kanssa seminaarin, osallistumalla sateenkaarimessuun, marssimalla kulkueessa omalla kristittyjen 
ja kirkkojen osastolla sekä vuokraamalla puistojuhlasta infopöydän. Ollaan yhteydessä muihin Hel-
sinki Pride- tapahtumaan osallistuviin kristillisiin tahoihin ja pyritään koordinoimaan tapahtumia. 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muilla paikkakunnilla järjestettäviin Pride-tapahtumiin.  
 
 
Sielunhoitoa ja sateenkaaritoimintaa 
 
Tukiverkoston toiminnan hyvin alkanutta vahvistamista jatketaan. Tuetaan parisuhteen hoitami-
seen tähtäävän toiminnan tiedottamista ja koulutusta yhdessä Yhteinen elämämme -ryhmien, Ka-
taja ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n kanssa. Sateenkaariparit -projekti, jossa olemme olleet muka-
na yhteistyökumppanina, viettää päätösjuhlansa 3.3.2017. Välitetään tietoa www.Sinuiksi.fi ja vas-
taavista verkkopalveluista. 
 
Sateenkaaritoiminnan ja sateenkaarimessujen järjestämistä eri paikkakunnilla edistetään tukemal-
la eri paikkakunnilla toimivia ihmisiä ja ryhmiä. 
 
 
Kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä 
 
Yhteys-liikkeen tuki ry toimii Arcus-verkoston tilijärjestönä ja tukee sen toimintaa.  
 
Verkostoidutaan aktiivisemmin Arcuksen, Sateenkaariyhdistys Malkuksen, Ortodoksisen sateen-
kaariseuran, karismaattis-kristillisen Rahab-tuen ja MCC-kirkon kanssa. Pyritään eri kirkkokuntiin 
kuuluvien kanssa vaikuttamaan kirkkokuntien suhtautumiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin. 

 
European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups –järjestö on edelleen 
tärkein kansainvälinen yhteistyökumppanimme. Arcus ja MCC ovat järjestön suomalaiset jäsenet. 
Tuetaan Arcuksen virallisten edustajien osallistumista 24.-28.5. Gdanskissa, Puolassa järjestettä-
vään European Forumin vuosikonferenssiin ja mahdollisuuksien mukaan muitakin osallistujia.  
 



Svensk verksamhet 
  
Föreningen verkar också på svenska genom att delta i diskussionen i olika medier, samarbeta med 
Regnbågscaféet i Johannes församling, vara medarrangör för en regnbågsmässa i anslutning till 
den finlandssvenska Regnbågshelgen och vara med på de finlandssvenska kyrkodagarna 19-
21.5.2017 i Åbo. 
 


