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Kutsu keskustelutilaisuuteen yhdistyksen tulevaisuudesta ja sen toiminnasta ke 

10.3.2010 klo 18.00  Cafe Ursula Aleksi-13, tavaratalon 5. krs (http://ursula.fi/aleksi/) 

Hyvä jäsenistö, 

Keskusteleva Psykologia –klubi aloitti syksyllä 2009 19. toimintavuotensa. Yhdistyksellämme on 

kunniakkaat perinteet. Ilman aktiivisesti keskustelevaa ja innokasta yleisöä ei toimintaa olisi, kiitos 

siitä Teille. Yhdistyksen toiminnan jatko on nyt todellisessa kriisissä ja sen tulevaisuus on Teidän 

käsissänne. 

Jos perinnettä halutaan jatkaa ja mahdollisesti etsiä uusia toimintatapoja, siihen tarvitaan nyt paljon 

lisää tuoreita voimia ja vastuun kantajia. Ideoita meillä on riittänyt toistaiseksi, muttei riittävästi 

niiden toteuttajia. Viime keväänä joukkoomme tuli muutama uusi, eri syistä kovin moni ei voinut 

sitoutua toimintaan kuin rajoitetusti. Muuten olisi ollut väistämätön ohjelmatauko syksyksi luvassa. 

Tämän kevään ohjelmakin on syntynyt samanlaisissa merkeissä. Myönteistä on, että itse toiminta on 

toistaiseksi ollut onnistunutta ja vireää. 

Jotta juna kulkisi eteenpäin, tarvitaan kuitenkin uusia voimia tai muuten vauhti hyytyy kevään 

jälkeen. Samat henkilöt ovat olleet kauan vetovuorossa, monella on muuta paljon aikaa ja energiaa 

vaativaa ja he ovat nyt pitkän rupeaman jälkeen jättäytymässä syrjään yhdistyksen vastuutehtävistä.  

Nyt on tavoitteena koota tiimi, jossa kunkin parhaat kyvyt ja tehtävän luonne kohtaavat. Ry:n on 

noudatettava yhdistyslakia ja hyvää hallintotapaa ja byrokratia on ollut välttämätön minimiväline.   

Yhdistyksen tiedottamisessa ja hallinnollisissa toimintatavoissa on jonkin verran ryhdistäytymisen 

varaa. Tiimiin löytyy kyllä riittävästi vanhoja konkareita, jotta viestikapulan vaihto voidaan sujuvasti 

toteuttaa. 

Tämä on vapaaehtoista toimintaa, ei palkkatyötä tai lakisääteistä peruspalvelua ja siksi oltava 

enimmäkseen mukavaa, ei kivireen kiskomista liian vähäisin henkilövoimin. Näistä syistä koko 

yhdistyksen toiminta voidaan myös lopettaa tai laittaa jäähylle, jos se väistämättömältä näyttää.  

”Kaupan eteen kiinalaisen kylän kapealle kadulle oli sidottu hevonen. Aina kun joku yritti kävellä 

ohi, hevonen potkaisi häntä. Ennen pitkää kaupan lähelle oli kerääntynyt pieni joukko kyläläisiä, 

jotka kinastelivat siitä miten vaarallisen hevosen ohi parhaiten pääsee. Yhtäkkiä joku tuli juosten 

paikalle. ”Vanha Mestari tulee, hän huusi. ”Hän tietää mitä tehdä!” Joukko katseli rävähtämättä, 

kuinka Vanha Mestari tuli kulman takaa, näki hevosen, kääntyi ja jatkoi matkaa toista katua.” 

Kuunnelkaamme sisäistä mestariamme. Ottakaa yhteyttä, tulkaa keskustelemaan, ideoimaan ja 

rohkeasti mukaan hallitukseen. Tarjoamme pientä iltapalaa. 

Vuosikokous pidetään ma 22.3.10 klo 17.00 alkaen Teatteri Avoimissa Ovissa, josta tulee erillinen 

kutsu.  
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