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Toimintasuunnitelma 
 
Yhteys-liikkeen tarkoituksena on puolustaa ja edistää ihmisarvoista tapaa suhtautua seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin, vastustaa näiden vähemmistöryhmien syrjintää yhteiskunnassa ja kir-
koissa sekä edistää asiallista ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta. Tarkoi-
tuksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, kes-
kustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kirkko-
jen jäseniä vapaaehtoisen sielunhoito- ja tukihenkilötoiminnan kautta. 
 
Kirkossa, seurakunnissa ja mediassa käytävän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ase-
maan kantaa ottavan keskustelun tukeminen:  
Jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti kirkolliseen keskusteluun seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen asemasta. Keskustelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota avioliittolakiin mahdol-
lisesti tehtäviin muutoksiin.  
 
Seurakuntien tukeminen suvaitsevuuskasvatuksessa. "Näkymättömästä näkyväksi” -
koulutuspakettia tarjotaan edelleen. Koulutuspaketti päivitetään ja laitetaan Yhteys-liikkeen inter-
net-sivuille. Pyritään vaikuttamaan seurakuntien kurssivetäjiin. 
 
Toimitaan myös ruotsinkielellä mm. osallistumalla keskusteluun ja tarjoamalla Lähimmäisverkos-
ton palveluita. Tuetaan Porvoon hiippakunnan tilaisuuksissa tapahtuvaa Yhteys-informointia. Ta-
voitteena on saada Yhteys-liike näkyville esim. materiaalipöydän kautta.  
 
Hankitaan lisää jäseniä. 
 
Helsinki Pride 2011 -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. 
 
Tuetaan vuoden 2011 European Forum of Gay and Lesbian Christian Groups -konferenssiin 
osallistuvia. Konferenssi järjestetään Saksan Berliinissä. Tuetaan myös Yhteys-liikkeen kaltaisten 
järjestöjen synnyttämistä Euroopassa. 
 
Järjestetään Yhteys-liikkeen Kansallinen Forum Järvenpään seurakuntaopistolla 15.–
16.10.2011. 
 
Lähimmäisverkoston toimintaa pyritään vahvistamaan mm. tiedottamalla sen olemassaolos-
ta laajemmin. Tavoitteena on, että Lähimmäisverkosto ylittäisi mediakynnyksen (esim. lehtikirjoi-
tusten muodossa).  
 
Yhteys-liikkeen tuki ry - Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf toimii Arcus-verkoston 
tilijärjestönä ja tukee sen toimintaa. 
 



 
Taloussuunnitelma 
 
Yhteys-liikkeen toimintaa on rahoitettu vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla. Yhdistyksen varoja kar-
tutetaan edelleen niitä keräämällä. Kaikkia jäseniä muistutetaan alkuvuodesta postilistan välityksel-
lä ja loppuvuodesta syyskokouskutsun yhteydessä kannatusmaksun tärkeydestä.  
 
Yhdistyksen pankkitilillä on 14.10.2010 varoja 1944,10 euroa. Varoja pyritään kasvattamaan, jotta 
saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen.  
 
Vapaaehtoisia kannatusmaksuja on kertynyt vuoden 2010 lokakuuhun mennessä 1062,50 euroa. 
Kannatusmaksuja saataneen myös vuonna 2011 noin tuhat (1000) euroa.  
 
Varoja käytetään Yhteyden erilaisiin sateenkaaritapahtumiin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin 
(esim. pöytä- ja tilavuokrat), Yhteys-materiaalien hankintaan ja tuottamiseen, internetsivujen uudis-
tamiseen ja niiden ylläpitämiseen, Yhteyden pankkitilin kuukausittaiseen palvelumaksuun sekä pos-
titukseen.  
-- 
 
Kokoukset pyritään pitämään jatkossakin tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle.  
 
Vuosittaiset kulut Yhteys-liikkeen internet-sivuista ovat 72 euroa. Vuoden 2011 aikana jatketaan 
vuonna 2010 alkanutta ja silloin vielä kuluja aiheuttamatonta internet-sivujen uudistamishanketta. 
Sivujen kehittämiseen varataan erikseen vielä tarkemmin määrittelemätön rahasumma, todennäköi-
sesti kuitenkin hintahaarukkana 200–300 euroa.  
 
Ålandsbankenin kuukausittainen palvelumaksu on 2,50 euroa, joten pankkikuluja tulee vuodessa 30 
euroa.  
 
Kokouskutsut lähetetään sähköisen listan ohella postitse 19 yhdistyksen jäsenelle. Postituskuluihin 
varataan 50 euroa.  
 
Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä pidettävän puistopöydän vuokraan varataan 20 euroa. 
 
Matkakuluihin varataan 200 €. (Tätä kohtaa ei ole viime vuosina paljoa tarvittu, mutta varau-
tuminen matkakuluihin lienee silti paikallaan. Johtokunnan jäsenillä on viime vuonna tehdyn 
päätöksen mukaan mahdollisuus veloittaa kokousmatkakulujaan jos he itse niin haluavat.) 
 
Esitteiden sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 300 euroa.  
 
Järvenpään Kansallisen Forumin toteuttamiseen varataan __ euroa. (Osaisiko vaikka Arja heittää 
tähän jotain arviota?) 
 
Yhteys-liike on osallistunut suomalaisten osallistujien lähettämiseen European Forum of Gay and 
Lesbian Christian Groups -järjestön konferensseihin vuosina 2006, 2007, 2008 ja 2010. Vuonna 
2009 konferenssi järjestettiin Suomessa. European Forumin matka- ja järjestämiskustannukset on 
katettu erityisin niitä varten kerätyin lahjoitusvaroin, joten konferenssikulut eivät ole rasittaneet 
yhdistyksen taloutta. Vuonna 2011 tuetaan mahdollisuuksien mukaan osallistumista Saksassa (Ber-
liini) pidettävään European Forum -konferenssiin.  
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