
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

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 tehokkuuden ja tulosvastuun vaatimuksia. Yhdistys toimii talkoo-
periaatteella.

Yhdistyksen kahdeksaan luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui 603 henkilöä.

Lokakuussa 1997 julkaistua Pekka Robert Sundellin ja Helena Tikkasen (nyk. Creutz) toimittamaa Keskusteleva Psykologia -kirjaa 
myytiin vuoden aikana yksityishenkilöille 16 kappaletta. Edellisvuonna kirjaa myytiin 12 kappaletta. Kirja annettiin kiitokseksi tilaisuuk-
sien alustajille.
Keskusteleva Psykologia -klubi

Yhdistyksen toiminta keskittyi jo perinteiseksi muodostuneeseen Keskusteleva Psykologia -klubiin. Syksyllä alkoi keskustelusarjan 
kahdestoista toimintavuosi. Tilaisuuksien alustajina oli psykologian ja terapian eri suuntauksien edustajien lisäksi yhteiskuntatieteiden, 
lääketieteen, tekniikan, taiteen ja filosofian asiantuntijoita. Pääsymaksut olivat 7 eur sekä työttömiltä ja opiskelijoilta 4 eur ja jäseniltä 
2 eur.

Kevätkauden viidestä tilaisuudesta neljä järjestettiin Teatteri Avoimissa Ovissa (Cygnaeuksenkatu 4). Vuosikokous 22.2. pidettiin Bal-
derin Salissa (Aleksanterinkatu 14). Neljään tilaisuuteen osallistui yhteensä 363 henkilöä, keskimäärin 91 henkilöä. Vuosikokouksen 
yhteydessä suurempaan Balderin saliin mahtui 155 henkilöä kuulemaan Tiina Pystysen ja Jukka Välimäen keskustelua Miten psyko-
terapia parantaa? Edellisvuoden viiteen keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä 466 henkilöä, keskimäärin 61 henkilöä, luvuissa on 
myös mukana Pentti Ikosen juhlaluento Pieni tutkielma rakkaudesta.

Kevät 2002 

ma 14.1.  RAKKAUDEN VANGIT VAI PERHEEN AIKA?
filosofian professori Timo Airaksinen
sosiologian professori Riitta Jallinoja
Läsnä 92 henkilöä

22.2.  MITEN PSYKOTERAPIA PARANTAA?
kirjailija, graafikko Tiina Pystynen
psykiatri, psykoanalyytikko Jukka Välimäki
Läsnä 155 henkilöä

11.3.  HYVYYDEN MAAILMA
filosofi Eero Ojanen
taidemaalari, professori Henry Wuorila-Stenberg
Läsnä 65 henkilöä

15.4.  YHTEISKUNNAN KEHITYS - LAPSUUDEN ROMAHDUS?
sosiaalipolitiikan dosentti, tutkija Marjatta Bardy
kasvatustieteiden tohtori, tutkija Mirjam Kalland
Läsnä 51 henkilöä

Puheenjohtajina toimivat 14.1. Tarja Rantama, 22.2. Helena Creutz, 11.3. Raimo Tiesola, 15.4. Ritva Rautiainen. Järjestelytyöryh-
mään kuuluivat Helena Creutz, Tarja Rantama, Tuulikki Helsti, Ritva Rautiainen, Raimo Tiesola, Olli Louhimo, Jouni Heiska ja Vesa 
Talvitie.

Syyskauden neljä tilaisuutta pidettiin Teatteri Avoimissa Ovissa. Kiinteistön remontin takia Teatteri Avoimet Ovet oli suljettu 30.9. 
asti. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 240 henkilöä, keskimäärin 60 henkilöä. Edellisvuoden kolmeen tilaisuuteen osallistui 285 henki-
löä, keskimäärin 71 henkilöä.



Syksy 2002
 

21.10.  ISÄN TYTÖT JA ÄIDIN POJAT
sosiologian dosentti Tommi Hoikkala
psykoterapeutti Britt-Marie Perheentupa
Läsnä 77 henkilöä

11.11.  PELKO
sosiaalipsykologi Liisa Eränen
psykologi Kirsti Palonen
Läsnä 55 henkilöä

2.12.  NÄKÖKULMIA PERHEKUVIOIHIN
perhe- ja yksilöpsykoterapeutti Pirjo Tuhkasaari
psykologi, kirjailija Jan-Christer Wahlbeck
Läsnä 38 henkilöä

16.12.  ANTEEKSIANTO RIPISSÄ JA MIELENTERVEYSTYÖSSÄ
käyt. teologian professori Paavo Kettunen
lääkäri, psykoterapeutti Tuulikki Saaristo
Läsnä 70 henkilöä

Puheenjohtajina toimivat 21.10. Ritva Rautiainen, 11.11. Tuulikki Helsti ja Tarja Rantama, 2.12. Irma Tertti ja 16.12. Raimo Tiesola. 
Valmistelutyöryhmään kuuluivat Helena Creutz, Ritva Rautiainen, Tuulikki Helsti, Tarja Rantama, Irma Tertti ja Raimo Tiesola.
Jäsenistö ja tiedotus

Vuoden 2002 aikana jäsenmaksun maksoi 150 henkilöä (edellisenä vuonna 165 henkilöä). Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli vuoden 
lopulla 240 henkilöä, jossa edellisen vuoteen oli vähennystä 13 henkilöä. Jäsenmaksut olivat yksittäisjäseneltä 22 euroa, perhejäse-
neltä 14 euroa sekä opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 16 euroa. Edellisenä vuonna vastaavat jäsenmaksut olivat 120 mk (20,18 eur), 70 
mk (11,77 eur) ja 80 mk (13,46 eur). Perhejäsenmaksun oli vuoden loppuun mennessä maksanut seitsemän henkilöä, samoin kuin 
edellisenä vuonna, ja alennetun jäsenmaksun 38 henkilöä (28).

Yhdistyksen postituslistaa päivitettiin jokaisessa keskustelutilaisuudessa kiertävällä osoitelistalla. Postitus- ja jäsenlistan koko oli vuo-
den lopussa 611 henkilöä (769), joista postituslistalla oli 371 (516) henkilöä. Syksyllä postituslistalta poistettiin 175 henkilöä, joista oli 
viimeinen merkintä vuosilta 1997 tai 1998.

Kevään ja syksyn ohjelmat postitettiin sekä jäsenille että kaikille postituslistalla oleville. Kevään 2003 ohjelma postitettiin jo joulukuus-
sa. Jäsenmaksukuitit lähetettiin kevään ja syksyn ohjelmien postituksen yhteydessä. Jäsenille lähetettiin lisäksi vuosikokous-, kesäjuhla- 
sekä marraskuussa 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. Esitteen painos oli keskimäärin 300 kappaletta. Ohjelmien 
keskimääräinen painos on vakiintunut 1200 kappaleeseen. 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 ylläpitivät Petri Koivula ja Ismo Järvinen.

Juhlat ja tilaisuudet

Perinteinen kesäjuhla järjestettiin lauantaina 8.6.2002 Vartiosaaressa Lomarannan kartanon merellisessä huvilamiljöössä vapaamuo-
toisen keskustelun, kohtuullisen nautiskelun sekä rantasaunan merkeissä. Osanottajia oli 22.

Pikkujoulupaikaksi valittiin tuttu ja kesällä laajentunut persoonallisen miljöön ja ruoan ravintola Carelia. Marraskuun puolella la 
30.11.2001 järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 23 henkilöä. Pikkujoululahjaksi pyydettiin jouluisia ajatuksia, joita jaettiin pöytäkeskus-
teluissa.

Hallinto ja hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa, joista kaksi kokousta oli samalla postitustalkoot. Vuosikokous pidettiin 22.2. Balderin 
salissa. Vuosikokoukseen osallistui 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Creutz. Ismo Järvinen on toiminut varain-
hoitajana ja rekisterinpitäjänä. Heikki Koivula on hoitanut äänentoistolaitteita keskustelutilaisuuksissa.



Hallitukseen valittiin 17 henkilöä (edellisvuonna 19 henkilöä):

Helena Creutz, lääkäri
Tuulikki Helsti, projektivastaava
Jouni Heiska
Ismo Järvinen, KTM
Heikki Kleinberg
Heikki Koivula, tuotepäällikkö
Olli Louhimo, psyk.yo.
Heikki Mäntymaa, taiteen käsityöläinen
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

Hallitukseen valittuja uusia jäseniä olivat Jouni Heiska ja Heikki Mäntymaa.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ari Pitkänen ja Mikko Rantanen sekä ensimmäiseksi varatilintarkastajiksi Eeva Helenius ja toiseksi 
varatilintarkastajiksi Petri Meronen.

Talous

Yhdistyksen päärahoituslähteet olivat jäsenmaksutuotot 2965,26 eur, jossa oli laskua edellisvuoteen 80,62 euroa, sekä Keskuste-
leva Psykologia -klubin sisäänpääsymaksut 2174,00 eur, jossa vähennystä edellisvuoteen oli 471,60 euroa. Niiden osuus yhdistyk-
sen kokonaistuotoista 5589,51 eur oli 92 %. Yhdistyksen kokonaiskulut olivat 5351,36 euroa (edellisvuonna 6660,93 eur). Suurin 
yksittäinen menoerä oli KPK-tilaisuuksien vuokrat 2347,86 eur (2465,06 eur) sekä postitus- ja monistuskulut 1297,60 eur. Tilikauden 
ylijäämä oli 140,15 eur (edellisenä vuonna alijäämä 582,62 eur) ja rahavarat vuoden lopussa 1037,61 eur (487,39 eur).

Yhdistyksen varsinainen toiminta katettiin pääsääntöisesti pääsymaksuilla sekä hallinnon kulut (postitus, monistus, pankki- ja muut 
yleiskulut) jäsenmaksuilla. Yhdistys ei saanut vuonna 2002 toiminta-avustuksia kuten ei edellisenäkään vuonna.


