Yhteyden toimintasuunnitelma vuodelle 2005

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. Erityisenä painopistealueena on kysymys kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden oikeudesta rekisteröidä parisuhteensa. Tärkeää on
myös tarjota tukea Muhoksen kunnassa syntyneen koulukeskustelun kaltaisissa prosesseissa ja paikallistason keskusteluissa. Lisäksi Yhteys-verkosto seuraa luterilaisen kirkon
piispainkokouksen toimeksiannosta tehtävien selvitysten valmistumista ja niiden pohjalta
mahdollisesti syntyvää keskustelua. (Kirkon tutkimuskeskuksen teettämät selvitykset ovat
Antti Saarelman tutkimus muissa kristillisissä kirkoissa käydystä homoseksuaalisuutta
koskevasta keskustelusta sekä Kari Kuulan eksegeettinen selvitys siitä, miten Raamatun
näkökohdat on otettava huomioon, kun homoseksuaalisuuteen otetaan kantaa.) Yhteysliikkeessä 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.
Yhteyden lähimmäisverkosto jatkaa ruohonjuuritason toimintaansa. Uusia toimijoita etsitään erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada
jokaiseen hiippakuntaan oma yhteyshenkilö. Mahdollisuutta yhteistyöhön Setan paikallisyhdistysten kanssa kartoitetaan edelleen. Kannustetaan uusia kirjoittajia laatimaan rohkaisevia ja hoitavia tekstejä nettisivuilla julkaistavaksi.
Yhteys on mukana Oulun kirkkopäivillä järjestämällä kaikille avoimen sateenkaarijuhlan
lauantaina 28.5. Näkyvyyttä varten hankitaan pinssejä (”ota Yhteys!”) ja mahdollisesti
banderolli. Yhteys-verkoston jäseniä kannustetaan osallistumaan Setan Pride-tapahtumaan. Kartoitetaan halukkuutta yhteismatkan järjestämiseksi Arcuksen ja Malkuksen
kanssa Norjan Pride-tapahtumiin (kaikille avoimet Eurooppa Pride ja Oslo Pride) ja
Eurooppa-foorumiin (asianosaisten kirkon työntekijöiden forum), jotka kaikki pidetään Oslossa kesäkuussa. Yhteys osallistuu myös Martin päivän 2005 valmisteluun.
Nettisivujen kehittämistä jatketaan. Sivuilla kerrotaan kokouksista, toiminnasta, suunnitteilla olevista asioista ja seurataan mediassa käytävää keskustelua. Myös jäsenhankintaan
panostetaan. Tavoitteena on, että jokainen Yhteys-liikkeen jäsen hankkii yhden uuden jäsenen vuoden aikana. Erityisesti jäseniksi kutsutaan seurakuntien luottamushenkilöitä ja
työntekijöitä.

Taloussuunnitelma
Yhdistyksen pankkitilillä on 15.10.2004 varoja 565,40 euroa. Varoja pyritään edelleen kasvattamaan, jotta saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen.
Yhdistyksen varoja kartutetaan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä.
Muistutetaan kaikkia jäseniä kannatusmaksun tärkeydestä.
Vuonna 2003 kannatusmaksuja saatiin 618 euroa sekä lahjoituksia 350 euroa. Kannatusmaksuja saataneen myös vuonna 2005 500-1000 euroa.
Varoja käytetään nettisivujen ylläpitämiseen, postitukseen, kokousjärjestelyihin sekä
Yhteys-materiaalien hankintaan. Sähköisen listan ohella kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään postitse n. 25 yhdistyksen jäsenelle. Vuosittaiset internet-kulut sekä 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 150 euroa.
Rintanappien ja mahdollisen banderollin sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan
500 euroa.

