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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry, Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf toimii yhteistyössä ekumeenisen Yhteys-liikkeen kanssa.
Yhteys-liikkeen tarkoituksena on puolustaa ja edistää ihmisarvoista tapaa suhtautua seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin, vastustaa näiden vähemmistöryhmien syrjintää yhteiskunnassa, kirkoissa
ja kristillisissä yhteisöissä sekä edistää asiallista ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia
kirkkojen jäseniä vapaaehtoisen sielunhoito- ja tukihenkilötoiminnan kautta.
Johtokunta ja jäsenhankinta
Arcuksen, Sateenkariyhdistys Malkuksen, Rahab-tuen, ortodoksien ja ruotsinkielisten edustajia kutsutaan osallistumaan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Hankitaan lisää jäseniä. Kehotetaan Yhteys-liikettä tukevia henkilöitä liittymään myös tukiyhdistyksen jäseniksi. Kannustetaan vanhoja jäseniä hankkimaan uusia jäseniä.

Keskustelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
Tuetaan kirkossa, seurakunnissa ja mediassa käytävää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan kantaa ottavaa keskustelua. Jäseniä rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kirkolliseen keskusteluun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja erityisesti rekisteröidyn parisuhteen
siunaamisesta. Keskustelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota avioliittolakiin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin ja kirkkojen kristillisiin yhteisöihin niihin liittyviin johtopäätöksiin.
Verkkosivuja ja Facebook-sivuja ylläpidetään ja kehitetään mm. sateenkaaritoiminnan tekijöiden
rekrytoimiseksi. Lähetetään sähköpostitse yhteyskirje jäsenille 2-4 kertaa vuodessa.
Selvitetään mahdollisuuksia julkaista Yhteys-liikkeen historiikki.

Tapahtumia
Sääntöjen mukaisten kevät- ja syyskokouksien yhteyteen järjestetään seminaari.
Järjestetään ekumeeninen sateenkaarifoorumi 3.10.2015 Lohjan seurakunnan Kutsu 2015tapahtuman yhteyteen.

Osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan eri kirkollisiin tapahtumiin, kuten Kouvolassa
22.-24.5. järjestettäviin kirkkopäiviin, joiden teemana on Usko, toivo ja rakastu!
Osallistutaan Helsinki Pride 2015 -tapahtumaan marssimalla kulkueessa omalla kristittyjen ja kirkkojen osastolla, vuokraamalla puistojuhlasta infopöydän ja järjestämällä seminaarin. Kallion kirkossa toteutetaan sateenkaarimessu. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muilla paikkakunnilla
järjestettäviin Pride-tapahtumiin.

Sielunhoitoa ja sateenkaaritoimintaa
Tukiverkoston toimintaa vahvistetaan. Tuetaan parisuhteen hoitamiseen tähtäävän toiminnan tiedottamista ja koulutusta yhdessä Yhteinen elämämme ryhmien, Kataja ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n
Sateenkaari–projektin kanssa. Välitetään tietoa www.Sinuiksi.fi ja vastaavista verkkopalveluista.
Sateenkaaritoiminnan ja sateenkaarimessujen järjestämistä eri paikkakunnilla edistetään tukemalla
eri paikkakunnilla toimivaa.
Rukousta parisuhteensa rekisteröityjen puolesta ja heidän kanssaan pidetään esillä ja markkinoidaan. Sitä varten tilataan lauluja ja rukouksia.

Kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä
Yhteys-liikkeen tuki ry toimii Arcus-verkoston tilijärjestönä ja tukee sen toimintaa.
Verkostoidutaan aktiivisemmin Arcuksen, uuden valtakunnallisen Sateekaariyhdistys Malkuksen,
Ortodoksisen sateenkaariseuran ja karismaatis-kristillisen Rahab-tuen kanssa ja pyritään heidän
kanssaan vaikuttamaan eri kirkkokuntien suhtautumiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
Tuetaan suomalaisten osanottajien osallistumista Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups -järjestön Mervillessä Pohjois-Ranskassa 22.-25.5.2015 järjestettävään vuosikonferenssiin.
Svensk verksamhet
Föreningen verkar också på svenska genom att delta i diskussionen i olika medier, samarbeta med
Regnbågscaféet i Johannes församling, vara medarragör för en regnbågsmässa i anslutning till den
finlandssvenska Regnbågshelgen och i mån av möjlighet vara närvarande vid olika slags
evenemang i Svenskfinland.

Taloussuunnitelma
Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan syyskokouksen päättämän tukiyhdistyksen jäsenten jäsenmaksun
ja vapaaehtoisten kannatusmaksujen lisäksi sateenkaarimessujen yhteydessä kerättävillä kolehdeilla
sekä anomalla tukea eri kirkollisilta tahoilta, kuten kirkkohallitukselta, pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymiltä, eri paikallisseurakunnilta ja Diakonissalaitokselta.
Koska tavoitteena on saada Yhteys-liikkeen tukijoita liittymään myös tukiyhdistyksen jäseniksi,
jäsenmaksutulojen odotetaan nousevan 900 euroon ja vastaavasti kannatusmaksujen vähenevän 100
euroon. Kaikkia jäseniä muistutetaan alkuvuodesta postilistan välityksellä jäsenmaksusta, koska
kaikilta jäseniltä ei ole saatavilla ajantasaista sähköpostiosoitetta jäsenmaksujen laskutusta varten.
Avustuksia odotetaan vuonna 2015 saatavan 3000 euroa ja kolehteja, lähinnä sateenkaarimessuista,
830 euroa.
Varoja käytetään Yhteyden erilaisiin sateenkaaritapahtumiin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin,
Yhteys-materiaalien hankintaan ja tuottamiseen, internetsivujen uudistamiseen ja niiden ylläpitämiseen, pankkitilin kuukausittaiseen palvelumaksuun sekä postitukseen.
Kokoukset pyritään pitämään jatkossakin tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle.
Varaudutaan sekä internet-sivujen että Ålandsbankenin palvelumaksun kohtuulliseen hinnannousuun.
Kokouskutsut lähetetään vain sähköisesti postituslistalla. Postituskuluihin varataan 50 euroa.
Yhteysliikkeen eri tapahtumien luentopalkkioihin varataan 700 euroa. Helsinki Pride -tapahtuman
yhteydessä pidettävän puistopöydän vuokraan ja muiden kirkollisten tapahtumien esittelypöytiin
varataan 600 euroa ja matkakuluihin 500 euroa.
Esitteiden sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 300 euroa.
Ruotsinkielistä toimintaa tuetaan 200 eurolla.
Entiseen tapaan maksetaan Arcuksen European Forum of Gay and Lesbian Christian Groups järjestön jäsenmaksu 130 euroa. Varaudutaan tukemaan Arcuksen kahden virallisen edustajan osallistumista European Forumin kokoukseen Ranskassa yhteensä 1400 eurolla.

