TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003
Yleistä
Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on ollut kutsua erilaisia ihmisiä keskustelemaan yhteiskunnasta, ihmisestä ja
maailmasta ja antaa virikkeitä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Keskusteleva Psykologia -klubin tyylinen avoin ja ymmärtämään
pyrkivä keskustelufoorumi on osoittanut tarpeellisuutensa rakentaessaan siltaa ammatillisen, terapeuttisen ja tutkimustoiminnan sekä
maallikoiden kysymysten ja näkemysten välille. Tavoitteena on järjestää mahdollisuus pohdiskelevaan keskusteluun, jossa erilaiset
ryhmät ja ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia ilman taloudellisen tehokkuuden ja tulosvastuun tiukkoja vaatimuksia.
Yhdistys toimii talkooperiaatteella.
Yhdistyksen kahdeksaan luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui 538 henkilöä ja vuonna 2002 603 henkilöä.
Lokakuussa 1997 julkaistua Pekka Robert Sundellin ja Helena Tikkasen (nyk. Creutz) toimittamaa Keskusteleva Psykologia -kirjaa
myytiin vuoden aikana yksityishenkilöille 5 kappaletta ja yksi kirjakaupalle. Edellisvuonna kirjaa myytiin 16 kappaletta. Kirja annettiin
kiitokseksi tilaisuuksien alustajille.

Keskusteleva Psykologia -klubi
Yhdistyksen toiminta keskittyi jo perinteiseksi muodostuneeseen Keskusteleva Psykologia -klubiin. Syksyllä alkoi keskustelusarjan
kolmastoista toimintavuosi. Tilaisuuksien alustajina oli psykologian ja terapian eri suuntauksien edustajien lisäksi lääketieteen, taiteen
ja teologian asiantuntijoita. Pääsymaksut olivat kevätkaudella 7 eur sekä työttömiltä ja opiskelijoilta 4 eur ja jäseniltä 2 eur. Syyskaudella jäsenten sekä työttömien ja opiskelijoiden pääsymaksuja korotettiin eurolla.
Kevätkauden neljästä tilaisuudesta kolme järjestettiin Teatteri Avoimissa Ovissa (Cygnaeuksenkatu 4). Vuosikokous pidettiin 11.2
Balderin Salissa (Aleksanterinkatu 14) ja sen yhteydessä kauden suosituin tilaisuus METAFORA; NÄKÖKULMA PSYYKKISEEN
TYÖHÖN. Neljään tilaisuuteen osallistui yhteensä 270 henkilöä, keskimäärin 68.

Kevät 2003
27.1.

ARMON AUTTAMA VAI USKON UHRI?
pastori Antti Kylliäinen
teologian professori Martti Nissinen
Läsnä 45 henkilöä.

11.2.

METAFORA; NÄKÖKULMA PSYYKKISEEN TYÖHÖN
psykoanalyytikko Henrik Enckell
Läsnä 97 henkilöä.

24.3.

NUORTEN VÄKIVALTAISUUS
psykologi Camilla Hagelstam
psykoanalyytikko Gustav Schulman
Läsnä 51 henkilöä.

28.4.

MITÄ AIVOTUTKIMUS KERTOO IHMISEN MIELESTÄ?
akatemiaprofessori Mikko Sams

Läsnä 77 henkilöä.
Puheenjohtajina toimivat 27.1. Raimo Tiesola 11.2. Helena Creutz, 24.3. Ritva Rautiainen ja 28.4. Vesa Talvitie. Järjestelytyöryhmään kuuluivat Helena Creutz, Tuulikki Helsti, Heikki Koivula, Ritva Rautiainen, Tarja Rantama, Vesa Talvitie, Irma Tertti ja Raimo
Tiesola.
Syyskaudella kolme tilaisuutta pidettiin Teatteri Avoimissa Ovissa sekä Balderin salissa 24.9. Ihmisen arvosta, joka oli vuoden suosituin tilaisuus ( 131 osallistujaa). Syyskauden tilaisuuksiin osallistui yhteensä 268 henkilöä (edellisvuonna 240 henkilöä), keskimäärin
67 henkilöä. Avoimien Ovien kolmen tilaisuuden osallistujakeskiarvo oli 46 henkilöä.

Syksy 2003
02.09. ELÄMÄN PEILAUTUMINEN – DRAAMAN JA TOIMINNAN MERKITYS
teatteriohjaaja Paavo Liski
erik.toimintaterapeutti, draamapedagogi Mari Rusi-Pyykönen
		
Läsnä 38 henkilöä.

24.09.

IHMISEN ARVOSTA
psykoanalyytikko (IPA) Pentti Ikonen
kirjailija Eero Ojanen
Läsnä 131 henkilöä.

20.10

TRAUMAATTISET TAPAHTUMAT – TUHOKSI VAI KASVUKSI ?
erikoissairaanhoitaja Sirpa Paimio
traumapsykoterapeutti (VET) Soili Poijula
Läsnä 64 henkilöä.

12.11.

MELANKOLIAN PITKÄ VIETERI JA TAIDE
taidehistorian dosentti Altti Kuusamo
FL, musiikintutkija Susanna Välimäki
Läsnä 35 henkilöä.

Puheenjohtajina toimivat 02.09. Marita Pippingsköld, 24.9. Helena Creutz, 20.10. Tuulikki Helsti ja Tarja Rantama ja 12.11. Ritva
Rautiainen. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Helena Creutz, Tuulikki Helsti, Heikki Koivula, Marita Pippingsköld, Tarja Rantama,
Ritva Rautiainen, Irma Tertti ja Raimo Tiesola.

Jäsenistö ja tiedotus
Vuoden 2003 aikana jäsenmaksun maksoi 142 henkilöä (edellisenä vuonna 150 henkilöä). Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli vuoden
lopulla 230 henkilöä, jossa edellisen vuoteen oli vähennystä 10 henkilöä. Jäsenmaksut olivat yksittäisjäseneltä 22 euroa, perhejäseneltä 13 euroa sekä opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 15 euroa. Ne olivat samat kuin vuonna 2002. Perhejäsenmaksun oli vuoden loppuun
mennessä maksanut 11 (vuonna 2002 seitsemän) henkilöä, ja alennetun jäsenmaksun 48 henkilöä (38).

Yhdistyksen postituslistaa päivitettiin jokaisessa keskustelutilaisuudessa kiertävällä osoitelistalla. Postitus- ja jäsenlistan koko oli vuoden lopussa 472 henkilöä (611), joista postituslistalla oli 242 (371) henkilöä. Postituslistalla olivat henkilöt, joiden rekisterimerkintä
oli aikaisintaan 1.7.2000. Jäseniä olivat henkilöt, joiden viimeisin jäsenmaksu oli aikaisintaan vuodelta 2001. Yhdistys jatkoi edellisvuosien postituslistalaisten päivitystä. Jäsenyydestä erotettiin 33 henkilöä, joiden viimeinen jäsenmaksu oli tapahtunut vuonna 2000.
Kevään ja syksyn ohjelmat postitettiin sekä jäsenille että kaikille postituslistalla oleville. Kevään 2004 ohjelma postitettiin jo joulukuussa. Jäsenmaksukuitit lähetettiin kevään ja syksyn ohjelmien postituksen yhteydessä. Jäsenille lähetettiin lisäksi vuosikokous-, kesäjuhlasekä lokakuussa pikkujoulukutsu. Kaksi suurta postitusta tehtiin talkootyönä.
Toiminnasta tiedotettiin lisäksi lähettämällä kauden ohjelmasta tiedotteet YLE:n aikaiseen ja Helsingin Sanomien NYT-liitteeseen ja
Minne mennä -palstalle, joissa ne on useimmiten julkaistu.
Yhdistyksen A4-kokoinen perusesite tehtiin sekä kevät- että syyskaudeksi. Esitettä jaettiin noin 400 kappaletta. Ohjelmien keskimääräinen painos oli noin 1000 kappaleeseen, jossa edelliseen vuoteen vähennystä 200 postituslistan karsinnan vuoksi. Esite sisälsi
katsauksen yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja historiaan, kauden ohjelman sekä hallinnolliset ja yhteystiedot. Yhdistyksen kotisivujen osoite oli edellisvuoden lopussa varattu http://www.tulevaisuudenystavat.fi. Kotisivuja ylläpiti Ismo Järvinen.

Juhlat ja tilaisuudet
Perinteinen kesäjuhla järjestettiin lauantaina 7.6.2003 Suomenlinnassa ja illallinen nautittiin Panimoravintolan kabinetissa. Ohjelmana
oli psykodraamaohjaaja Irma Siltasen vetämä kevyt flirttikurssi. Osanottajia oli 26.
Pikkujoulu vietettiin viininmaistelun merkeissä 21.11.2003. Sairaala Mehiläisen ruokasaliin tuli 41 viineistä kiinnostunutta henkilöä.
Tarjolla oli lisäksi seisovan pöydän antimia. Nautiskelijan juomakriitikko Ismo Järvinen tutustutti osallistujat kahdeksan eri viinin saloihin sekä valotti viinin omakohtaista ja kulttuurimerkitystä. Pikkujoulun osallistujat allekirjoittivat puheenjohtajan laatiman vetoomuksen kansanedustajille, sosiaali- ja terveysministeriölle ja KELA:lle lasten ja nuorten terapiarahoituksen puolesta.

Hallinto ja hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa, joista kaksi kokousta oli samalla postitustalkoot. Vuosikokous pidettiin 11.2. Balderin
salissa. Vuosikokoukseen osallistui 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Creutz ja sihteeriksi Heikki Koivula. Ismo
Järvinen on toiminut varainhoitajana ja rekisterinpitäjänä. Heikki Koivula on hoitanut sihteerin tehtäviä sekä äänentoistolaitteita
keskustelutilaisuuksissa.
Hallitukseen valittiin 16 henkilöä (edellisvuonna 17 henkilöä):
Helena Creutz, lääkäri
Tuulikki Helsti, projektivastaava
Ismo Järvinen, KTM
Heikki Kleinberg
Heikki Koivula, tuotepäällikkö
Olli Louhimo, psyk.yo.
Eija Neuvonen, HSO-sihteeri
Jussi Niemi-Pynttäri, lääkäri
Marita Pippingsköld, psykiatri
Riikka Porra, psykologi
Tarja Rantama, psykologi
Ritva Rautiainen, nuorisopsykiatri

Marja-Riitta Salama, keraamikko
Vesa Talvitie, psykologi
Irma Tertti, VTM
Raimo Tiesola, psykiatri
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KTM Ulla Tikkanen ja DI Yrjö Pylvänäinen sekä ensimmäiseksi varatilintarkastajiksi Ari Pitkänen
ja toiseksi varatilintarkastajiksi Petri Meronen.

Talous
Yhdistyksen päärahoituslähteet olivat jäsenmaksutuotot 2793 euroa, jossa oli vähennystä edellisvuoteen 172,26 euroa, sekä Keskusteleva Psykologia –klubin sisäänpääsymaksut 2021 eur, jossa vähennystä edellisvuoteen oli 153 euroa. Niiden osuus yhdistyksen
kokonaistuotoista 6115,77 eur oli 78,7 % ja ilman pikkujoulutuottaja 20 prosenttiyksikköä korkeampi.
Yhdistyksen kokonaiskulut olivat 5980,17 euroa (edellisvuonna 5351,36). Suurin yksittäinen menoerä oli KPK-tilaisuuksien vuokrat
2318,10 eur (2347,86) sekä postitus- ja monistuskulut 1045,77 eur (1297,60). Hallintokulut olivat 988,58 euroa (edellisvuonna
1032,11), joka sisältää kotisivujen palveluntarjoajan veloituksen ja rekisteröintimaksun 334,37 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 135,60
eur (140,15) ja rahavarat vuoden lopussa 1293,21 eur (1037,61).
Yhdistyksen varsinainen toiminta katettiin pääsääntöisesti pääsymaksuilla sekä hallinnon kulut (postitus, monistus, pankki- ja muut
yleiskulut) jäsenmaksuilla. Yhdistys ei saanut vuonna 2003 toiminta-avustuksia kuten ei edellisinäkään vuosina.

