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Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri tavoin ajattelevia ihmisiä avoimeen
keskusteluun ihmisestä, yhteiskunnasta ja maailmasta ja antaa virikkeitä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Keskusteleva Psykologia - klubin (KPK) tyylinen avoin ja ymmärtämään pyrkivä keskustelufoorumi rakentaa
siltaa ammatillisen, terapeuttisen ja tutkimustoiminnan sekä maallikoiden kysymysten ja näkemysten välille.
Keskusteleva Psykologia Klubi rakentaa siltaa ammatillisen toiminnan ja kansalaisten näkemysten välille.
Tavoitteena on järjestää mahdollisuus pohdiskelevaan keskusteluun ja vaihtaa ajatuksia ilman tehokkuuden ja
tulosvastuun vaatimuksia. Yhdistyksen toiminta on talkootyötä.
Vuonna 2017 järjestetään kevätkaudella kolme ja syyskaudella neljä KPK-tilaisuutta.
Hallituksen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja aktivoida yhdistykseen uusia jäseniä mukaan toimintaan.
Kehitetään sosiaalista mediaa toiminnan välineenä.

Keskusteleva Psykologia Klubi
Keskusteleva Psykologia -sarja jatkuu vuonna 2017. Keskustelutilaisuuksia järjestetään seitsemän. Tilaisuudet
pidetään kulttuuriareena Gloriassa maanantai-iltaisin alkaen tasan kello 19:00 ja tilaisuudet kestävät enintään
2½ tuntia. Gloria perii tilasta vuokran, joka pyritään kattamaan pääsymaksuilla. Gloriassa on laitteistot ja
henkilökunta tilaisuuksien AV-tekniikan hoitamiseksi.
Pääsymaksut ovat 9 euroa, työttömiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta 7 euroa ja jäseniltä 5 euroa.
Tavoitteena on, että kuhunkin iltaan osallistuisi keskimäärin noin 70 henkilöä. Yhdistyksen tiedottamisen
haasteena on, että yleisömme löytää tiensä Gloriassa pidettäviin KPK-tilaisuuksiin.

Kpk-iltojen ohjelmat

Kevään 2017 ohjelmalla etiikka ja uskonnot
Syksyn 2017 ohjelma on työn alla.
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Kevään ohjelma 2017
Ma 23.1. Millaista on vapaan maailmankansalaisen vapaa usko, utopiaa vai todellisuutta?
Alustajana Jari Ehrnrooth, filosofi
Kommentoijana Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori
Ma 13.2. Vakaumus ja identiteetti – uskontojen vuoropuhelu.
Alustajana Pekka Y Hiltunen, uskontodialogin asiantuntija
Kommentoijana Elina Vuola, dosentti
Ma 20.3. Kulttuurievoluution vaikutus ihmisen kehitykseen – Ihminen lajitoverina toiselle
ihmiselle.
Alustajana Markus J Rantala, dosentti
Kommentoijana Juha Valste, tietokirjailija

Muu toiminta
Alkukesän kesäjuhla järjestetään merellisessä ympäristössä kesäkuussa. Marras- joulukuussa
järjestetään myös yhdistyksen joulujuhla. Lisäksi pyritään järjestämään teatteri-iltoja teemoihin
liittyvistä teatteri-esityksistä.

Hallinto ja jäsenet
Pyrimme myös parantamaan hallituksen kokouskäytäntöjä ja toimintatapoja sekä toimihenkilöiden
ja työryhmien tehtävä- ja vastuualueiden suunnittelua ja jakamista. Pyrimme myös aktivoimaan ja
osallistamaan jäsenistöä.
Tavoitteena on nostaa yhdistyksen jäsenmäärää edellisvuosista. Keskustelutilaisuuksien merkittävin
kuluerä ovat vuokrat. Lisäksi tilaisuuksista tulee muita, lähinnä matka- ja tarjoilukuluja. KPKtilaisuuksien kulut katetaan pääsymaksutuotoilla, mikä edellyttäisi vähintään keskimäärin 75
henkilön osallistujamäärää.
Koko yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Alustajille ei makseta palkkiota, mutta
matkakulut korvataan ja tarjotaan virvokkeita ja pientä tarjoilua keskusteluillan aikana.
Suuri yksittäinen menoerä on KPK-ohjelman tulostaminen sekä postitus kaksi kertaa vuodessa sekä
vuosikokouskutsun postitus postin saaville jäsenille. Valtaosa postituksesta tapahtuu nykyisin
sähköpostilla. Jäsenistä pieni osa saa paperipostia. Noin 70% jäsenistä on ilmoittanut
sähköpostiosoitteensa. Hallitus ehdottaa että pyritään saamaan lisää sähköpostitusta myös
paperipostituksen saajille. Jäsenmaksutuotoilla katetaan postitus- ja tiedotuskulut.
Jäsenmaksut ovat kunkin vuosikokouksen päätöksien mukaisesti.
Hallitus ehdottaa jäsenmaksut pidetään ennallaan.
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Tiedotus
Kevään ja syksyn ohjelmista informoidaan noin n. 300 postitus- ja jäsenlistalla olevaa henkilöä
kahdesti vuodessa ja sähköpostilla myös viikkoa ennen kutakin KPK-iltaa. Lisäksi jäsenille, joilla ei
ole sähköpostia, lähetetään tiedotteet kirjeitse. Ohjelma lähetetään myös ”Minne mennä” –tyylisiin,
ilmaisiin kanaviin tiedotusvälineiden julkaistavaksi. Ohjelmia jaetaan myös hallituksen jäsenten
omien tiedotuskanavien kautta. Yhdistyksen tilaisuuksissa kiertää postituslista, johon uudet
kiinnostuneet henkilöt voivat kirjoittaa sähköpostiosoitteensa tai halukkuutensa jäsenyyteen.
Kulttuuriareena Gloria tiedottaa KPK-tilaisuuksista omilla kotisivuillaan ja kuukauden
tiedotteissaan.

Vuodesta
2001
lähtien
yhdistyksen
kotisivut
ovat
olleet
omalla
osoitteella
www.tulevaisuudenystavat.fi. Sivuilta löytyvät perustiedot yhdistyksestä, tilaisuuksien ohjelmat,
jäsenkirjeet, yhteystiedot sekä toimintakertomukset. Kotisivujen ulkoasua pyritään uudistamaan ja
hakukoneiden näkyvyyttä kotisivuista lisäämään.
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HALLINTO
Pankkikulut
Muut kulut

-200
-100
-300

KPK-illat
Tuotot
Kulut

2100
-3045

(7 krt)
-945

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot

1000
1000

TOIMINTA-AVUSTUS
Avustus

0
0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

-245
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