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vuodelle 2012
Toimintasuunnitelma
Yhteys-liikkeen tarkoituksena on puolustaa ja edistää ihmisarvoista tapaa suhtautua seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin, vastustaa näiden vähemmistöryhmien syrjintää yhteiskunnassa ja kirkoissa 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.
Kirkossa, seurakunnissa ja mediassa käytävän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan kantaa ottavan keskustelun tukeminen:
Jäseniä rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kirkolliseen keskusteluun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta. Keskustelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota avioliittolakiin mahdollisesti tehtäviin muutoksiin.
Toimitaan myös ruotsinkielellä mm. osallistumalla keskusteluun ja ruotsinkielisen sateenkaarimessun järjestelyyn.
Hankitaan lisää jäseniä.
Helsinki Pride 2012 -tapahtumaa tuetaan osallistumalla kulkueeseen omalla kristittyjen ja kirkkojen osastolla, osallistumalla puistojuhlaan infopöydän. Kallion kirkossa toteutetaan sateenkaarimessu.
Tuetaan vuoden 2012 European Forum of Gay and Lesbian Christian Groups -konferenssiin
osallistuvia. Konferenssi järjestetään Amsterdamissa 16.-20.5.2012.
Järjestetään Yhteys-liikkeen Kansallinen Foorum. Järvenpään seurakuntaopistolla 15.–
16.10.2011 pidetyn foorumin palautteen perusteella järjestetään uusi foorumi.
Lähimmäisverkoston toimintaa pyritään vahvistamaan mm. tiedottamalla sen olemassaolosta laajemmin. Tuetaan parisuhteen hoitamiseen tähtäävään toiminnasta tiedottamista ja koulutusta
(Yhteinen elämä ryhmät).
Yhteys-liikkeen tuki ry - Stöd för ekumeniska rörelsen Gemenskap rf toimii Arcus-verkoston
tilijärjestönä ja tukee sen toimintaa.

Taloussuunnitelma
Yhteys-liikkeen toimintaa on rahoitettu vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla. Yhdistyksen varoja kartutetaan edelleen niitä keräämällä. Kaikkia jäseniä muistutetaan alkuvuodesta postilistan välityksellä kannatusmaksun tärkeydestä.
Yhdistyksen pankkitilillä oli syyskuun lopussa 2011 varoja 2168,91 euroa. Varoja pyritään kasvattamaan, jotta saavutetaan taloudellinen vakaus ja valmius toiminnan kehittämiseen.
Vapaaehtoisia kannatusmaksuja on kertynyt vuoden 2011 syyskuuhun mennessä 1130 euroa. Kannatusmaksuja odotetaan saatavan vuonna 2012 noin 2000 euroa. Muita tuloja odotetaan saatavan
1500 euroa.
Varoja käytetään Yhteyden erilaisiin sateenkaaritapahtumiin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin
(esim. pöytä- ja tilavuokrat), Yhteys-materiaalien hankintaan ja tuottamiseen, internetsivujen uudistamiseen ja niiden ylläpitämiseen, Yhteyden pankkitilin kuukausittaiseen palvelumaksuun sekä postitukseen.
Kokoukset pyritään pitämään jatkossakin tiloissa, jotka eivät maksa yhdistykselle.
Vuosittaiset kulut Yhteys-liikkeen internet-sivuista olivat 2011 74 euroa ja varaudutaan kohtuulliseen hinnannousuun.
Ålandsbankenin kuukausittainen palvelumaksu on 2,50 euroa, joten pankkikuluja tulee vuodessa 30
euroa.
Kokouskutsut lähetetään sähköisen listan ohella postitse 21 yhdistyksen jäsenelle. Postituskuluihin
varataan 50 euroa.
Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä pidettävän puistopöydän vuokraan varataan 50 euroa.
Matkakuluihin varataan 200 €.
Esitteiden sekä erilaisten tiedotteiden tekemiseen varataan 100 euroa.
Kansallisen Forumin toteuttamiseen varataan 1500 euroa.
Ruotsinkielistä toimintaa tuetaan 200 eurolla.
Yhteys-liike on osallistunut suomalaisten osallistujien lähettämiseen European Forum of Gay and
Lesbian Christian Groups -järjestön konferensseihin vuosina 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011. Vuoden 2011 Berliinissä pidetyn konferenssin matkakustannukset on katettu ulkopuolisin avustuksin,
joten konferenssikulut eivät ole rasittaneet yhdistyksen taloutta. Vuonna 2012 tuetaan mahdollisuuksien mukaan osallistumista Amsterdamissa pidettävään European Forum –konferenssiin ja sitä
varteen budjetoidaan 1200 euroa.

