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Paikka

Teatteri Avoimet Ovet, Cygnaeuksenkat u 4

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen vuo sikokoukseen. Ko kouksessa valitaan uusi hallitus ja
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat löytyvät kotisivuilta ja ne voi myös pyytää
varainhoitajalta. Puheoikeus on kaikilla, äänio ikeus jäsenillä ja yhdist ykseen on helppo liittyä.
Kesäjuhla järjestetään la 6.6. iltapäivästä alkaen merellisessä Vart iosaaren Lomarannassa. Ohjelm ana
on ruokailun ja yhdessäo lon lisäksi juonnettu keskustelukahvila ihm ismieltä kiinnostavista psykologisfilosofisista aiheista. Paikka on varattu yhdistyksen käyttöön perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään.
Ilta 30.3.2008 jat kuu klo 19.00 Keskusteleva Psykologia -klubilla. Aiheest a Perimän kohtaloista
kasvatuksen kurimuksessa alustavat psykologian professori Liisa Keltikangas-Jävinen ja psykiat rian
erikoislääkäri Tiina Paunio .
Keskusteleva Psykologia- klubilla näyttäisi toistaiseksi olevan ainakin syyskauden m ittainen luova
tuumaustauko, ellei nyt sitten löydy kevään m ittaan runsaasti tuoreita ajatuksia ja uusia aktiiveja
toimijoita. On ollut myös puhetta aiheiden laajent amisesta yhteiskunnalliseen suunt aan.
Tulevasta ohjelmasta varmuudella toteutuu pienimuotoinen seminaari Aika ja ajan henki la 12.9.
klo 10-16 Tieteiden talolla yhteistyössä Kriittisen Korkeakoulun kanssa. Alustajiksi pyydetään
filosofian, yhteiskuntatieteiden, psykologian, politiikan ja talouden asiantuntijoita.
Mihaly Csikszentmihalyi esittää KEHITTYVÄ MINUUS -kirjassa tähdellisen kysymyksen: Mihin
suuntaan ihmislajin tulisi kehittyä, jotta voisimme varmistaa elämän säilymisen maapallolla? Ja millaisia
valintoja meidän tulisi tehdä nyt, jotta tulevaisuus olisi elämisen arvoista?
Hänen vastauksensa kuuluu: m eidän on samastuttava itseämme suurempiin, transkendentaalisiin
tavoitteisiin - ei vain omaan itseemme, omiin arvoihimme tai omaan elämänkatsomukseemme, vaan
kaikkeen elävään. J a meidän on edistettävä elämisen arvoista tulevaisuutta toteuttamalla omaa
ainutlaatuista yksilöllisyyttämme sopusoinnussa ympärist ön kanssa.
”Yksi mahdollinen ratkaisu on perustaa Tulevaisuu den Ystävien seura. Sen evolutiiviset solut lisäisivät
räjähdysmäisesti merkityksellistä tietoa, jota ihmiset tarvitsevat voidakseen ymmärtää heitä
ympäröivää todellisuutta ja siirtää syrjään ne illuusio iden hunnut, joiden avulla jotkut pyrkivät
käyttämään hyväksi m uiden psyykkist ä energiaa. ”
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