Yhteys-liikkeen toiminta- ja taloussuunnitelma
vuodelle 2008
Toimintasuunnitelma
Kirkossa ja seurakunnissa käytävän parisuhdelakiin kantaa ottavan keskustelun tukeminen
Vuoden 2008 aikana on tarkoitus käydä ev.-lut. kirkon piispainkokouksen parisuhdelakityöryhmän
virittämää keskustelua kannan muodostamiseksi suhteessa kirkon seksuaalivähemmistöihin ja
heidän oikeuksiinsa. Tämä keskustelun tukeminen ja ihmisten rohkaiseminen osallistumiseen ja
kannanottoon sekä lehdistössä, että seurakunnissa ja henkilökohtaisissa kontakteissa syntyvään
keskusteluun, on vuoden keskeinen tehtävä.
Tämän keskustelun tueksi tuotetaan myös lyhyt, tiivistetty julkaisu, jossa otetaan kantaa keskeisiin
Raamatun kohtiin sekä liitetään perusinfo hyvistä kirjoista sekä Yhteys-liikkeestä, Arcuksesta ja
Malkuksesta. ’Näkymättömästä näkyväksi tapahtumia tarjotaan myös seurakuntien kentälle.
Lähimmäisverkoston toimintaa jatketaan ja tuetaan.
Pridetapahtumaa tuetaan mahdollisuuksien mukaan osallistumalla kulkueeseen omalla kristittyjen
ja kirkkojen osastolla sekä järjestämällä tapahtuman yhteydessä Sateenkaarimessu ja mahdollisesti
muita tilaisuuksia.
Vuoden 2009 European Forum of Lesbian and Gay Christian Groups,. on kutsuttu Suomeen
20.–24.5.2009. Yhteys osallistuu Forumin valmisteluihin.

Taloussuunnitelma
Yhdistyksen pankkitilillä on 1.11.2007 varoja 390,82 euroa. Varoja pyritään kasvattamaan, jotta
saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen varoja
kartutetaan edelleen vapaaehtoisia kannatusmaksuja keräämällä. Kaikkia jäseniä muistutetaan
kannatusmaksun tärkeydestä.
Vuonna 2005 kannatusmaksuja saatiin 937 euroa ja vuonna 2006 225 euroa. Tammi-lokakuussa
2007 kannatusmaksuja on kertynyt 380 euroa. Kannatusmaksuja saataneen vuonna 2008 400–900
euroa.
Varoja käytetään nettisivujen ylläpitämiseen, postitukseen sekä Yhteys-materiaalien hankintaan ja
tuottamiseen. Sähköisen listan ohella kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään postitse n. 20
yhdistyksen jäsenelle. Vuosittaiset internet-kulut sekä postitus- ja monistuskulut ovat arviolta 150
euroa. Kokoukset pyritään pitämään tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle. Esitteiden sekä
erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 500 euroa. Matkakustannusten korvauksiin varataan 400
euroa.
Yhteys-liike on osallistunut suomalaisten osallistujien lähettämiseen European Forum of Gay and
Lesbian Christian Groups -järjestön konferensseihin vuosina 2006 ja 2007. Matkakustannukset on
katettu erityisin niitä varten kerätyin lahjoitusvaroin, joten konferenssikulut eivät ole rasittaneet

yhdistyksen taloutta. Näin tapahtunee myös vuonna 2008. Keväällä 2007 syntyneitä
konferenssikuluja korvataan vielä marraskuun 2007 aikana lahjoittajan taholta 500 euron arvosta
Yhteys-liikkeen tilille.
Koulutuspaketin toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman pitkälti Yhteys-liikkeen
taloudellisesta toiminnasta erillisenä siten, että tilaajayhteisöt kustantavat koulutuspaketista
aiheutuvia kuluja suoraan kouluttajille. Tästä huolimatta yhdistys pyrkii hankkimaan avustuksilla
pienehkön pääoman (noin 1000 euroa), josta voidaan kustantaa koulutustilaisuuden
järjestämiskuluja vähävaraisille yhteisöille.

