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Keskusteleva liike 
Ekumeeninen Yhteys-liike ja sen tukiyhdistys toimivat vähentääkseen seksuaalisten vä-
hemmistöryhmien syrjintää kirkoissa ja yhteiskunnassa sekä edistääkseen asiallista ja eri 
osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta. Yhteys-liike osallistuu kirkkojen 
keskusteluun seksuaalisuudesta ja tuo esille etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistö-
jen tilanteeseen liittyviä näkökulmia. Erityisenä painopistealueena on kysymys kirkon 
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden oikeudesta rekisteröidä parisuhteensa. Tärkeää on 
myös tarjota tukea paikallistason keskusteluissa. Lisäksi Yhteys-verkosto seuraa luterilai-
sen kirkon piispainkokouksen asettaman työryhmän työskentelyä, jonka tehtävänä on 
laatia ehdotus piispainkokouksen selvitykseksi parisuhdelain rekisteröinnin seurauksiin 
liittyvistä teologisista ja juridisista näkökohdista. Yhteys-liike pyrkii myös herättämään 
avointa keskustelua aiheesta. Yhteys-liikkeessä mukana olevat ortodoksit pyrkivät käy-
mään ja kehittämään seksuaalisuutta koskevaa teologista keskustelua oman kirkkonsa 
sisällä. 
 
Kansainväliset yhteydet 
Yhteys-liike seuraa tiiviisti myös ulkomaisten kirkkojen sekä kansainvälisten ja eku-
meenisten kirkkoliittojen käymää keskustelua homoseksuaalisuudesta. Liike on yhteydes-
sä vastaaviin ulkomaisiin liikkeisiin ja tuo suomalaisessa keskustelussa esille kansainvä-
lisiä näkökulmia. Yhteys-liike suunnittelee yhteistyötahojen kanssa vuonna 2007 järjes-
tettävää kansainvälistä seminaaria, jonne kutsutaan korkea-arvoisia puhujia Etelä-
Afrikasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta sekä Suomen kirkon johtoa.  
 
Lähimmäisverkosto 
Yhteys-liikkeen lähimmäisverkosto, joka tarjoaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluville ja heidän läheisilleen keskustelu- ja tukipalveluja, jatkaa ruohonjuuritason 
toimintaansa. Lähimmäisverkoston toiminta on valtakunnallista. Toimijoita on noin 50, ja 
he edustavat eri aloja: joukossa on muun muassa pappeja, opettajia, juristeja, perheneuvo-
jia ja diakoneja. Uusia toimijoita etsitään erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada jokaiseen hiippakuntaan oma yhteyshenkilö. Mah-
dollisuutta yhteistyöhön Setan paikallisyhdistysten kanssa kartoitetaan edelleen. Kannus-
tetaan uusia kirjoittajia laatimaan rohkaisevia ja hoitavia tekstejä nettisivuilla julkaista-
vaksi. 
 
Näkymättömästä näkyväksi –koulutuspaketti  
Yhteys-liike on yhteistyössä Arcuksen ja KDY:n sekä Helsingin seurakuntayhtymän 
kanssa suunnitellut Näkymättömästä näkyväksi -koulutuspaketin, joka tarjoaa asiallista 
keskustelua seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asemasta ja tehtävästä kirkossa. 
Kirkollisen perhe- ja yhteiskuntatyön, raamatuntutkimuksen ja luterilaisen teologian asi-
antuntijat tarjoavat hiippakunnille, rovastikunnille, seurakunnille ja muille yhteisöille 
koulutusta. Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin lokakuussa 2005 Helsingissä. 
Vuoden 2006 aikana koulutuspakettia pyritään tekemään tunnetummaksi sekä lisäämään 



käytettävissä olevien kouluttajien määrää. Tavoitteena on, että koulutustilaisuuksia järjes-
tettäisiin kattavasti ympäri Suomen.  
 
Tapahtumia 
Yhteys-liike pyrkii järjestämään ohjelmaa (sateenkaarimessu sekä Raamattua ja homo-
seksuaalisuutta käsittelevä seminaari) Setan Pride-tapahtumaan, joka järjestetään kesä-
kuussa Helsingissä. Kartoitetaan halukkuutta yhteismatkan järjestämiseksi Arcuksen ja 
Malkuksen kanssa Eurooppa-foorumiin (asianosaisten kristittyjen aktiivien forum), joka 
pidetään Riikassa kesällä. Yhteys osallistuu myös Martin päivän 2006 valmisteluun. 
 
Ruotsinkielinen toiminta 
Ruotsinkielistä toimintaa kehitetään. Vuoden aikana pyritään luomaan toimivat ruotsin-
kieliset kotisivut, huolehtimaan lähimmäisverkoston ruotsinkielisen tukihenkilötoiminnan 
saatavuudesta sekä tarjoamaan koulutustilaisuuksia myös ruotsin kielellä.  
 
Jäsenhankinta 
Myös jäsenhankintaan panostetaan. Tavoitteena on, että jokainen Yhteys-liikkeen jäsen 
hankkii yhden uuden jäsenen vuoden aikana. Erityisesti jäseniksi kutsutaan seurakuntien 
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Vuoden 2005 loppuun mennessä Yhteys-liikkeessä 
oli 418 jäsentä. 
 
 
 
Taloussuunnitelma 
Yhdistyksen pankkitilillä on 13.10.2005 varoja 1004,57 euroa. Varoja pyritään edelleen 
kasvattamaan, jotta saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen. 
Yhdistyksen varoja kartutetaan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä. 
Muistutetaan kaikkia jäseniä kannatusmaksun tärkeydestä. 
 
Vuonna 2004 kannatusmaksuja saatiin 483,20 euroa sekä lahjoituksia 100 euroa. Kanna-
tusmaksuja saataneen myös vuonna 2005 400-1000 euroa.  
 
Varoja käytetään nettisivujen ylläpitämiseen, postitukseen, kokousjärjestelyihin sekä Yh-
teys-materiaalien hankintaan. Sähköisen listan ohella kokouskutsut ja pöytäkirjat lähete-
tään postitse n. 25 yhdistyksen jäsenelle. Vuosittaiset internet-kulut sekä postitus- ja mo-
nistuskulut ovat arviolta 150 euroa. Kokousjärjestelyjen suuruus riippuu kulloinkin käy-
tettävissä olevasta paikasta. Kokoukset pyritään pitämään tiloissa, jotka eivät maksa yh-
distykselle. Ellei paikassa ole tarjoilua saatavissa (esim. ravintola), kokouksiin pyritään 
ostamaan pientä syötävää ja juotavaa. Kokousjärjestelyihin varataan vuodessa noin 150 
euroa. Esitteiden sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 500 euroa.  
 
Koulutuspaketin toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman pitkälti Yhteys-liikkeen 
taloudellisesta toiminnasta erillisenä siten, että tilaajayhteisöt kustantavat koulutuspake-
tista aiheutuvia kuluja suoraan kouluttajille. Tästä huolimatta yhdistys pyrkii hankkimaan 
avustuksilla pienehkön pääoman (noin 1000 euroa), josta voidaan kustantaa koulutustilai-
suuden järjestämiskuluja vähävaraisille yhteisöille. 


