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Toimintasuunnitelma 
 
Kirkossa, seurakunnissa ja mediassa käytävän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ase-

maan kantaa ottavan keskustelun tukeminen:  
Jäseniä aktivoidaan edelleen osallistumaan parisuhdelakikeskusteluun paikkakunnillaan. Yhteys-
liikkeen tavoitteena on myös saada oma mahdollisimman avoin kirkollinen bloginsa esim. Kotimaa-
lehteen niin, että siihen voisivat kirjoittaa omalla nimellään useat Yhteys-liikkeeseen kuuluvat. Yh-
teys-liikkeen internet-sivujen hoitoon kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota (internet-sivujen uu-
distaminen).  
 
Raamatun homoseksuaalisuuskohtiin kantaa ottavan opetusmateriaalin toimittaminen seura-
kuntiin ja sen jakaminen yleisö- ja keskustelutilaisuuksien yhteydessä sekä viikkomessussa. Kirkon 
johdon haastaminen ottamaan kantaa evankelis-luterilaisen kirkon raamattuopetukseen. 
 
Helsinki Pride 2010 -tapahtumaa tuetaan osallistumalla kulkueeseen omalla kristittyjen ja kirkko-
jen osastolla, osallistumalla puistojuhlaan infopöydän kera sekä osallistumalla mahdollisesti Pride-
ohjelman toteuttamiseen. Kallion kirkossa toteutetaan jälleen myös Sateenkaarimessu. Yhteys-liike 
miettii etukäteen Helsinki Pridessä käyttämänsä kampanjat, banderollit ja haasteet. 
 
Vuoden 2010 European Forum of Gay and Lesbian Christian Groups -konferenssiin osallistujien 
tukeminen. Konferenssi järjestetään Espanjan Barcelonassa. Tuetaan myös Yhteys-liikkeen kaltais-
ten järjestöjen synnyttämistä Euroopassa. 
 
Lähimmäisverkoston toimintaa pyritään vahvistamaan mm. tiedottamalla sen olemassaolos-
ta laajemmin. Tavoitteena on, että Lähimmäisverkosto ylittäisi mediakynnyksen (esim. lehtikirjoi-
tusten muodossa).  
 
Toimitaan myös ruotsinkielellä mm. osallistumalla keskusteluun ja tarjoamalla Lähimmäisverkos-
ton palveluita. Tuetaan Porvoon hiippakunnan tilaisuuksissa tapahtuvaa Yhteys-informointia ja or-
todoksisilla kirkkopäivillä Joensuussa tapahtuvaa Yhteys-informointia. Tavoitteena on saada Yhte-
ys-liike näkyville esim. materiaalipöydän kautta. 
 
"Näkymättömästä näkyväksi” -koulutuspakettia tarjotaan edelleen (jatkossa lähinnä seurakun-
tayhtymille ja hiippakunnille). Koulutuspaketti päivitetään ja laitetaan Yhteys-liikkeen internet-
sivuille. 
 
Yhteys-liikkeen tuki ry - Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf toimii Arcus-verkoston 
tilijärjestönä ja tukee sen toimintaa. 
 
 
Taloussuunnitelma 
 
Yhdistyksen pankkitilillä on 30.11.2009 varoja 3360,95 euroa. Varoja pyritään kasvattamaan, jotta 
saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen varoja kartute-



taan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä. Kaikkia jäseniä muistutetaan alkuvuodes-
ta postilistan välityksellä kannatusmaksun tärkeydestä.  
 
Vuonna 2005 kannatusmaksuja saatiin 937 euroa, vuonna 2006 225 euroa, vuonna 2007 995 euroa, 
vuonna 2008 722 euroa, ja tammi-marraskuussa 2009 kannatusmaksuja on kertynyt 917,50 euroa. 
Kannatusmaksuja saataneen vuonna 2010 600–900 euroa (keskiarvo edellisvuosien perustella n. 
750 €).  
 
Varoja käytetään Yhteyden erilaisiin sateenkaaritapahtumiin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin, 
Yhteys-materiaalien hankintaan ja tuottamiseen, internetsivujen uudistamiseen ja niiden ylläpitämi-
seen sekä postitukseen. Kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään sähköisen listan ohella postitse 20 
yhdistyksen jäsenelle, mistä aiheutuu postituskuluja.  
 
Vuosittaiset internetkulut (72 euroa), Ålandsbankenin kuukausittaiset palvelumaksut (2,50 euroa x 
12, yhteensä 30 euroa) sekä  postitus- ja monistuskulut ovat arviolta yhteensä 150 euroa. Tarkoituk-
sena on kuitenkin uudistaa Yhteyden internet-sivut vuoden 2010 aikana. Internet-sivujen kehittämi-
seen varataan erikseen vielä tarkemmin määrittelemätön rahasumma, todennäköisesti kuitenkin hin-
tahahaarukkana 200–400 euroa. Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä pidettävän puistopöydän 
vuokraan varataan 25 euroa. Esitteiden sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 500 euroa. 
Matkakustannusten korvauksiin varataan 400 euroa. Kokoukset pyritään pitämään jatkossakin ti-
loissa, jotka eivät maksa yhdistykselle. 
 
Yhteys-liike on osallistunut suomalaisten osallistujien lähettämiseen European Forum of Gay and 

Lesbian Christian Groups -järjestön konferensseihin vuosina 2006, 2007 ja 2008. Vuonna 2009 
konferenssi järjestettiin Suomessa. Matka- ja konferenssin järjestämiskustannukset on katettu erityi-
sin niitä varten kerätyin lahjoitusvaroin, joten konferenssikulut eivät ole rasittaneet yhdistyksen 
taloutta. Vuonna 2010 tuetaan osallistumista Espanjassa (Barcelona) pidettävään European Forum -

konferenssiin.  
 
 
 


