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Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry, Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry, Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf toimii ekumeenisen Yhteys-liikkeen taloudellisena ja hallinnollisena tukijärjestönä. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus muuttaa yhdistyksen nimi muotoon Ekumeeninen Yhteys-liike ry – Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf. Samalla otetaan
englanninkieliseksi nimeksi Ecumenical Solidarity Movement.
Yhdistyksen tarkoituksena on puolustaa ja edistää ihmisarvoista ja kristillistä tapaa suhtautua seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin, vastustaa näiden vähemmistöryhmien syrjintää yhteiskunnassa sekä kirkoissa ja
uskonnollisissa yhdyskunnissa samoin kuin edistää asiallista ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja
vuorovaikutusta.
Ajankohtaisena tavoitteena on saada ev.-lut. kirkko hyväksymään samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen avioliittoon vihkimisen ja sen siunaamisen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä vapaaehtoisen sielunhoito- ja tukihenkilötoiminnan kautta.
Johtokunta ja jäsenhankinta
Johtokunta kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Arcuksen, Sateenkaariyhdistys Malkuksen, Rahab-tuki
ry:n, Elävä vesi MCC Helsingin, ortodoksien ja ruotsinkielisten edustajia sekä tukiverkoston vetäjää kutsutaan osallistumaan johtokunnan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Hankitaan lisää jäseniä. Kehotetaan Yhteys-liikettä tukevia henkilöitä liittymään myös tukiyhdistyksen jäseniksi. Kannustetaan vanhoja jäseniä hankkimaan uusia jäseniä. Jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna
2019 (20 € tai pienituloisilta 10 €).
Keskustelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
Tuetaan kirkoissa, seurakunnissa ja mediassa käytävää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa koskevaa keskustelua ja rohkaistaan jäseniä osallistumaan keskusteluun. Seurataan erityisesti keskustelua
samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä ja siunaamisesta. Keskustelun tukemiseksi Yhteys-liike valmistelee edelleen aineistoa ja lähettää sitä jäsenilleen ja julkisuuteen.
Verkkosivuja ja Facebook-sivuja ylläpidetään ja kehitetään mm. sateenkaaritoiminnan tekijöiden rekrytoimiseksi. Lähetetään sähköpostitse yhteyskirje jäsenille 4-6 kertaa vuodessa. Tietoa tapahtumista, joita järjestämme itse ja joihin osallistumme, jaetaan Sateenkaariyhdistys Malkuksen tapahtumakalenterin välityksellä. Tietoa tapahtumista, kannanotoista ym. jaetaan myös tiedotusvälineille.
Selvitetään mahdollisuuksia julkaista Yhteys-liikkeen 20-vuotishistoriikki vuonna 2020.
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Tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvä tuki
Tuetaan samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vihkiviä tai sitä siunaavia pappeja sekä vihkimistä tai
siunaamista pyytäviä pareja. Valmistaudutaan tukemaan heitä muun muassa julkisen keskustelun ja tukiverkostomme kanavia käyttäen.
Vuonna 2019 toimintansa aloittavia uusia luterilaisten seurakuntien luottamushenkilöitä ja
-elimiä tuetaan toimimaan sen puolesta, että samaa sukupuolta olevat parit vihittäisiin kaikissa seurakunnissa ja kakki kirkot annettaisiin kaikkien parien käyttöön.
Muita tapahtumia
Sääntöjen mukaisten kevät- ja syyskokouksien yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia. Esitelmöitsijöiden kuluihin varataan 300 €.
Osallistutaan Jaetut eväät –jumalanpalveluspäiviin 29.-31.3.2109 Helsingissä, Kirkkopäiviin Jyväskylässä 17.19.5.2019 ja mahdollisuuksien mukaan muihin kirkollisten järjestöjen tapahtumiin jakamalla aineistoa ja
järjestämällä päivien yhteyteen sopivia tapahtumia.
Osallistutaan Helsinki Pride 2019 -tapahtumaan järjestämällä itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa seminaari, osallistumalla sateenkaarimessuun, marssimalla kulkueessa omalla kristittyjen ja kirkkojen osastolla
sekä vuokraamalla puistojuhlasta infopöytä. Vahvistetaan erityisesti osallistumista kulkueeseen. Ollaan
yhteydessä muihin Helsinki Pride- tapahtumaan osallistuviin kristillisiin tahoihin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muilla paikkakunnilla järjestettäviin Pride-tapahtumiin.
Kirkkopäivien, Helsinki Priden ja muiden tilaisuuksien kuluihin varataan 400 €.
Sielunhoitoa ja sateenkaaritoimintaa
Tukiverkoston toiminnan vahvistamista jatketaan. Osallistutaan Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta
voimavaraksi –hankkeeseen mm. sen ohjausryhmän kautta. Tuetaan parisuhteen hoitamiseen tähtäävän
toiminnan tiedottamista ja koulutusta yhdessä Yhteinen elämämme -ryhmien, Kataja ry:n, Sateenkaariperheet ry:n ja Sateenkaariparit -projektin kanssa. Välitetään tietoa www.sinuiksi.fi ja vastaavista verkkopalveluista.
Sateenkaaritoiminnan ja sateenkaarimessujen järjestämistä eri paikkakunnilla edistetään tukemalla eri
paikkakunnilla toimivia ihmisiä ja ryhmiä.
Kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä
Yhteys-liikkeen tuki ry toimii Arcus-verkoston tilijärjestönä ja tukee sen toimintaa.
Verkostoidutaan aktiivisemmin Arcuksen, Sateenkaariyhdistys Malkuksen, Ortodoksisen sateenkaariseuran,
karismaattis-kristillisen Rahab-tuen ja MCC-kirkon kanssa. Pyritään eri kirkkokuntiin kuuluvien kanssa vaikuttamaan kirkkokuntien suhtautumiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
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European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups –järjestö on edelleen tärkein
kansainvälinen yhteistyökumppanimme. Arcus ja MCC ovat järjestön suomalaiset jäsenet. Pyrimme tukemaan itäisen Euroopan sateenkaari-ihmisiä heidän pyrkimyksessään oikeuksiensa turvaamiseen ja osallistumaan myös Eastern European Forumin kokouksiin
Tuetaan Arcuksen virallisten edustajien osallistumista 26.-30.6.2019 Lontoossa järjestettävään European
Forumin vuosikonferenssiin ja mahdollisuuksien mukaan muitakin osallistujia. European Forumin jäsenmaksuun ja edustajien matkakuluihin varataan 3200 €.
Svensk verksamhet
Föreningen verkar också på svenska genom att delta i diskussionen i olika medier, vara medarrangör för en
regnbågsmässa i anslutning till den finlandssvenska Regnbågshelgen och i mån av möjlighet delta i Prideoch andra evenemang i Svenskfinland. För den svenska verksamheten reserveras 200 €, men det nämns
inte längre som en skild kostnad i budgeten utan ingår i de allmänna verksamhetskostnaderna.
Talous
Avustuksia haetaan Kirkon keskusrahastolta ja pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymiltä yhteensä 3000 €,
kolehdeista odotetaan kertyvän 200 €. Jäsenmäärän odotetaan nousevan hieman ja jäsenmaksutuottojen
kasvavan. Ruotsinkieliseen toimintaan varataan 200 €, erillistä budjettikohtaa ei enää ole, vaan kulut sisältyvät yleisiin toimintakuluihin.
Vuoden 2019 talousarvio osoittaa alijäämäisyyttä 1450 € ja se katettaisiin tilipääomasta.

