YHTEYDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

Ekumeeninen Yhteys-liike ja sen tukiyhdistys toimivat vähentääkseen seksuaalisten
vähemmistöryhmien syrjintää kirkoissa ja yhteiskunnassa sekä edistääkseen asiallista ja eri
osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta. Yhteys-liike osallistuu kirkkojen
keskusteluun seksuaalisuudesta ja tuo esille etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
tilanteeseen liittyviä näkökulmia. Erityisesti Yhteys-verkosto seuraa luterilaisen kirkon
kirkolliskokouksen samaa sukupuolta olevien parisuhteiden asemaan liittyvien aloitteiden
käsittelyä. Yhteys-liikkeessä mukana olevat ortodoksit pyrkivät käymään ja kehittämään
seksuaalisuutta koskevaa teologista keskustelua oman kirkkonsa sisällä.
Yhteys-liike seuraa tiiviisti myös ulkomaisten kirkkojen sekä kansainvälisten ja ekumeenisten
kirkkoliittojen käymää keskustelua homoseksuaalisuudesta. Liike on yhteydessä vastaaviin
ulkomaisiin liikkeisiin ja tuo suomalaisessa keskustelussa esille kansainvälisiä näkökulmia.
"Synti vai siunaus"-kirja ja sen markkinointi
Yhteyden piirissä syntynyttä kirjaa "Synti vai siunaus - homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta"
pidetään esillä. Esitetään kirjan kustantajalle (Kirjapaja) toivomus, että jokainen piispa saisi
oman kappaleensa kirjaa ja että kirkolliskokouksen jäsenille lähetettäisiin esittelylehtinen.
Pyydetään, että esittelykappale/kappaleita toimitetaan luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen
esittelypöydälle nähtäväksi.
Kirjan tunnetuksi tekemisen kannalta on oleellista, että myös Yhteyden jäsenet saavat
esittelylehtisiä ja voivat sen ja hallussaan olevan kirjan avulla tavoittaa kontaktikentässään
olevia, asiasta kiinnostuneita ja virittää asiallista keskustelua. Erityistoivomus on, että he
informoisivat omia ja lähiseurakuntiaan henkilökohtaisella yhteydenotolla. Myös verkkolehti
FinnQueer on luvannut esitellä kirjaa sivuillaan.

Lähimmäisverkosto
Lähimmäisverkostossa mukana olevien lukumäärää (nyt 35 henkilöä) kasvatetaan, ja uusia
osallistujia etsitään erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhteistyötä kehitetään mm.
Tampereen, Kuopion ja Oulun Setan paikallisyhdistysten kanssa. Yhteyden nettisivuille
laaditaan lähimmäisverkoston esittely, ja linkitysten vaihtoa eri tahojen kanssa laajennetaan.
Nettisivuille kootaan myös tekstejä, jotka tarjoavat erilaisia näkökulmia yksin pohdiskeluun sekä
rohkaisevat ja tukevat henkilöitä, jotka eivät ole löytäneet itselleen omasta elinpiiristään
turvallista keskustelukumppanuutta. Tarinoiden myötä lukijat mahdollisesti rohkaistuvat myös
luomaan kontakteja verkoston tukitoiminnan piirissä.

Tiedotus
Yhdistyksen nettisivuja kehitetään. Kevät- ja syyskokousten sekä johtokunnan pöytäkirjat
siirretään verkkoon. Sinne laaditaan myös "Synti vai siunaus" -kirjan artikkeleista kiinnostusta
herättävät vinkit sekä kirjan esittelylehtinen. Liittymislomake uusitaan nykyhetken tarpeita
vastaavaksi. Linkkilistaa kehitetään. Lisäksi selvitetään, kuinka keskustelufoorumi saataisiin
suomenkieliseksi ja helpommin käytettävän näköiseksi.
Taloussuunnitelma
Yhdistyksen pankkitilillä on 24.9.2003 varoja 596 euroa. Varoja pyritään edelleen kasvattamaan,
jotta saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen.
Yhdistyksen varoja kartutetaan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä.
Kannatusmaksuja saataneen 500 - 1000 euroa. Tavoitteena vuodelle 2004 on 2000 euron
pohjakassa.
Varoja käytetään postitukseen sekä kokousjärjestelyihin. Sähköisen listan ohella kokouskutsut ja
pöytäkirjat lähetetään postitse n. 25 yhdistyksen jäsenelle. Vuosittaiset postitus- ja monistuskulut
ovat arviolta 150 euroa. Kokousjärjestelyjen suuruus riippuu kulloinkin käytettävissä olevasta
paikasta. Kokoukset pyritään pitämään tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle. Ellei paikassa
ole tarjoilua saatavissa (esim. ravintola), kokouksiin ostetaan pientä syötävää ja juotavaa.
Kokousjärjestelyihin menee vuodessa noin 100 euroa.

