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Osallistuminen piispainkokouksen parisuhdeseminaareihin ja seurakunnissa käytävän keskustelu-
prosessin tukeminen
Ekumeeninen Yhteys-liike ja sen tukiyhdistys toimivat vähentääkseen seksuaalisten vähemmistö-
ryhmien syrjintää kirkoissa ja yhteiskunnassa sekä edistääkseen asiallista ja eri osapuolia kunnioit-
tavaa keskustelua ja vuorovaikutusta. Yhteys-liike osallistuu kirkkojen keskusteluun seksuaalisuu-
desta ja tuo esille etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteeseen liittyviä näkökulmia.
Erityisenä painopistealueena on kysymys kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden oikeudesta
rekisteröidä parisuhteensa.

Piispainkokous on asettanut työryhmän laatimaan ehdotusta selvitykseksi parisuhdelain rekisteröin-
nin seurauksiin liittyvistä teologisista ja juridisista näkökohdista kirkossa. Työryhmän lisäksi pide-
tään kaksi seminaaria (15.-17.1.2007 ja 27.-29.11. 2007) joihin osallistuvat Yhteys-liikkeen edusta-
jina Liisa Tuovinen ja Matti Kuronen. Seminaarien välille esitetään järjestettäväksi hiippakunnalli-
nen alueellinen työskentely, jota varten tuotetaan keskusteluaineistoa. Jälkimmäisessä seminaarissa
on tarkoitus jo käsitellä hiippakuntien prosessin tuloksia. Sen lisäksi että Yhteys-liike osallistuu
seminaareihin edustajien välityksellä, on tarkoituksenmukaista tehostetusti vielä tarjota ’Näkymät-
tömästä näkyväksi’ -koulutustapahtumia seurakuntiin.

Opetusmateriaali
Yhteys tuottaa lyhyen (1-2 liuskaa) julkaisun jossa on tiivistetysti otettu kantaa keskeisiin homosek-
suaalisuuteen liitettyihin Raamatun kohtiin sekä lyhyesti kuvattu eri kirkkojen suhtautumista aihee-
seen ja eettistä näkökulmaa. Lehtiseen liitetään myös perusinfo aihetta käsittelevästä kirjallisuudes-
ta sekä Yhteys-liikkeestä, Arcuksesta ja Malkuksesta. Lehtistä levitetään opetuksen ja keskustelun
tueksi kaikille, jotka joutuvat vastaamaan lasten nuorten ja aikuisten kysymyksiin.

Lähimmäisverkosto
Yhteys-liikkeen lähimmäisverkosto, joka tarjoaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville
ja heidän läheisilleen keskustelu- ja tukipalveluja, jatkaa toimintaansa. Verkosto pyrkii laajenta-
maan myös vanhemmille ja lapsille ja muille omaisille ja läheisille tarjottavaa tukiryhmätoimintaa.

Pride-tapahtuma
Yhteys-liike tukee vuosittaista Helsingissä järjestettävää Pride-tapahtumaa mahdollisuuksien mu-
kaan osallistumalla kulkueeseen omalla kristittyjen ja kirkkojen osastolla sekä mahdollisesti järjes-
tämällä muuta oheisohjelmaa. Myös Turun kirkkopäiville pyritään järjestämään ohjelmaa.

Taloussuunnitelma
Yhdistyksen pankkitilillä on 31.10.2006 varoja 1949,26 euroa. Varoja pyritään edelleen kasvatta-
maan, jotta saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen va-
roja kartutetaan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä. Muistutetaan kaikkia jäseniä
kannatusmaksun tärkeydestä.

Vuonna 2005 kannatusmaksuja saatiin 937 euroa. Kannatusmaksuja saataneen myös vuonna 2007
500-1000 euroa.



Varoja käytetään nettisivujen ylläpitämiseen, postitukseen sekä Yhteys-materiaalien hankintaan ja
tuottamiseen. Sähköisen listan ohella kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään postitse n. 20 yhdistyk-
sen jäsenelle. Vuosittaiset internet-kulut sekä postitus- ja monistuskulut ovat arviolta 150 euroa.
Kokoukset pyritään pitämään tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle. Esitteiden sekä erilaisten
tiedotteiden tekemiseen varataan 500 euroa. Matkakustannusten korvauksiin varataan 400 euroa.
Erinäisiin tervehdyksiin ja onnitteluihin varataan 100 euroa.

Koulutuspaketin toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman pitkälti Yhteys-liikkeen taloudelli-
sesta toiminnasta erillisenä siten, että tilaajayhteisöt kustantavat koulutuspaketista aiheutuvia kuluja
suoraan kouluttajille. Tästä huolimatta yhdistys pyrkii hankkimaan avustuksilla pienehkön pääoman
(noin 1000 euroa), josta voidaan kustantaa koulutustilaisuuden järjestämiskuluja vähävaraisille yh-
teisöille.


