
Yhteys-liikkeen toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuodelle 2009 

 

 

 

Toimintasuunnitelma 
 

Vuoden 2009 European Forum of Gay and Lesbian Christian Groups -konferenssin käytännön 

järjestelyihin ja ohjelman järjestämiseen osallistuminen. Konferenssi järjestetään Suomessa 20.–

24.5.2009. Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry tulee toimimaan Eurooppa Foorumin tilijärjestönä.  

 

Lähimmäisverkoston toimintaa pyritään vahvistamaan mm. tiedottamalla sen 

olemassaolosta laajemmin.  

 

"Näkymättömästä näkyväksi” -koulutuspakettia tarjotaan edelleen seurakuntiin. 

 

Kirkossa ja seurakunnissa käytävän parisuhdelakiin kantaa ottavan keskustelun tukeminen:  
Jäseniä aktivoidaan edelleen osallistumaan parisuhdelakikeskusteluun paikkakunnillaan.  

 

Raamatun homoseksuaalisuuskohtiin kantaa ottavan opetusmateriaalin toimittaminen 

seurakuntiin ja sen jakaminen yleisö- ja keskustelutilaisuuksien yhteydessä sekä viikkomessussa.  

 

Yhteys-liike osallistuu Jyväskylän kirkkopäiville 21.–23.8.2009 viikkomessun ja 

keskustelutilaisuuteen osallistumisen muodossa sekä pitämällä kirkkopäivien yhteydessä 

infopöytää.  

 

Helsinki Pride 2009 -tapahtumaa tuetaan osallistumalla kulkueeseen omalla kristittyjen ja 

kirkkojen osastolla sekä osallistumalla puistojuhlaan infopöydän kera. Kallion kirkossa toteutetaan 

jälleen myös Sateenkaarimessu.  

 

 

 

Taloussuunnitelma 
 

Yhdistyksen pankkitilillä on 20.10.2008 varoja 892 euroa. Varoja pyritään kasvattamaan, jotta 

saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen varoja 

kartutetaan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä. Kaikkia jäseniä muistutetaan 

alkuvuodesta postilistan välityksellä kannatusmaksun tärkeydestä.  

 

Vuonna 2005 kannatusmaksuja saatiin 937 euroa, vuonna 2006 225 euroa ja vuonna 2007 995 

euroa. Tammi-lokakuussa 2008 kannatusmaksuja on kertynyt 642 euroa. Kannatusmaksuja 

saataneen vuonna 2009 400–900 euroa.  

 

Varoja käytetään internetsivujen ylläpitämiseen, postitukseen sekä Yhteys-materiaalien hankintaan 

ja tuottamiseen. Sähköisen listan ohella kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään postitse 20 

yhdistyksen jäsenelle. Vuosittaiset internetkulut (72 euroa) sekä postitus- ja monistuskulut ovat 

arviolta yhteensä 150 euroa. Kokoukset pyritään pitämään tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle. 

Esitteiden sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 500 euroa. Matkakustannusten 

korvauksiin varataan 400 euroa. 



  

Yhteys-liike on osallistunut suomalaisten osallistujien lähettämiseen European Forum of Gay and 

Lesbian Christian Groups -järjestön konferensseihin vuosina 2006, 2007 ja 2008. 

Matkakustannukset on katettu erityisin niitä varten kerätyin lahjoitusvaroin, joten konferenssikulut 

eivät ole rasittaneet yhdistyksen taloutta. Vuonna 2009 tuetaan mahdollisuuksien mukaan 

ulkomaisten henkilöiden osallistumista Suomessa pidettävään European Forum -konferenssiin.  

 

Koulutuspaketin (”Näkymättömästä näkyväksi”) toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman 

pitkälti Yhteys-liikkeen taloudellisesta 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 yhteisöille. 

 

 

 


