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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. Keskusteleva Psykologia –klubi aloitti syksyllä 17. toimintavuotensa. 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 kuuteen luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä 585 henkilöä, keskimäärin tilaisuutta kohti ennätykselliset 
98 henkilöä. Vertailun vuoksi vuonna 2006 kahdeksaan tilaisuuteen tuli 451 henkilöä ( keskiarvo 56), vuonna 2005 563 henkilöä 
( keskiarvo 70), vuonna 2004 625 henkilöä (  keskiarvo 77), vuonna 2003 538 henkilöä ja vuonna 2002 603 henkilöä. Jäseniä oli 
vuoden lopussa 173 (edellisvuonna 182) ja lisäksi postituslistalla 285 (262) henkilöä. Yhdistyi siirtyi vuoden aikana KPK-ohjelmien 
(pääasialliseen) sähköpostitukseen. Yhdistyksen ohjelmat ja kutsut ovat lisäksi luettavissa kotisivuilta www.tulevaisuudenystavat.fi 
sekä Teatteri Avoimien Ovien ohjelmista ja niitä jaetaan keskustelutilaisuuksissa.

 
Keskusteleva Psykologia -klubi

Yhdistyksen toiminta keskittyi perinteiseksi muodostuneeseen Keskusteleva Psykologia –klubiin, Syksyllä alkoi keskustelusarjan 17. 
toimintavuosi. Tilaisuuksien alustajina oli psykologian ja terapian eri suuntauksien edustajien lisäksi lääketieteen, taiteen ja teologian 
asiantuntijoita. Kevät ja syyskauden pääsymaksut olivat seitsemän euroa, työttömiltä ja opiskelijoilta viisi euroa sekä jäseniltä kolme 
euroa. Peruspääsymaksu alennettiin edellisestä syksystä yhdellä eurolla.

Kevätkauden kolme KPK-tilaisuutta järjestettiin Teatteri Avoimissa Ovissa (Cygnaeuksenkatu 4). Yhteensä kevätkauden tilaisuuksiin 
osallistui 290 henkilöä (edellisvuonna 208), keskimäärin ennätykselliset 97 henkilöä (edellisvuonna 52). TAO:n 109 henkilön salin 
täyttivät aiheet Narsismi – vamma ja voimavara sekä kevään viimeinen ilta Läheisyyden ja etäisyyden tasapaino ihmissuhteissa. Näissä 
illoissa kaikki muutama tulija jäi oven ulkopuolelle. 

 

Kevät 2007

12.2.    NARSISMI – VAMMA JA VOIMAVARA

Psykologi, psykoanalyytikko Jorma Myllärniemi ja OTK, juristi Marketta Joutsiniemi

Läsnä 109 henkilöä.

 

12.3.    PUHUA VAI VAIETA – TERAPEUTIN ROOLI

LKT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Juhani Mattila ja

psykologi, psykoanalyytikko Petri Meronen

Läsnä 72 henkilöä.

16.4.    LÄHEISYYDEN JA ETÄISYYDEN TASAPAINO IHMISSUHTEISSA

Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä ja psykologi, pariterapeutti Keijo Markova

Läsnä 109 henkilöä.



Puheenjohtajina toimivat 12.2. Marita Pippingsköld, 12.3. Raimo Tiesola ja 16.4 Tarja Rantama. Valmistelutyöryhmään kuuluivat 
Heikki Koivula, Marita Pippingsköld, Tarja Rantama ja Raimo Tiesola.

Syyskauden kolmesta tilaisuudesta kaksi pidettiin Teatteri Avoimissa Ovissa ja viimeinen suosituin isommassa Balderin salissa  (Alek-
santerinkatu 12) teemalla Kannattaako kiltteys?. Syyskauden tilaisuuksiin osallistui yhteensä 295 henkilöä (edellisvuonna 243), keski-
määrin 98 henkilöä (edellisvuonna 61).  Kannattaako kiltteys? toi 121 osallistujaa sekä TAO:n tilaisuus Naisen kosto, viha ja väkivalta 
täyden salin.

Syksy 2007

 
8.10.    MITEN MUSIIKKI PARANTAA?

            Musiikkiterapeutti Jouni Aavaluoma ja FT, musiikintutkija Susanna Välimäki

            Läsnä 65 henkilöä.

 

12.11. NAISEN KOSTO, VIHA JA VÄKIVALTA

            Psykoanalyytikko Elina Reenkola ja rikosylikomisario Kari Tolvanen

            Läsnä 109 henkilöä.

 

10.12.  KANNATTAAKO KILTTEYS?

            Kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen ja psykoanalyytikko Gustav Schulman

            Läsnä 121 henkilöä.
 

Puheenjohtajina toimivat 8.10. Ritva Rautiainen, 12.11. Helena Creutz ja 10.12. Riitta Hiedanpää. Valmistelutyöryhmään kuuluivat 
Helena Creutz, Riitta Hiedanpää, Heikki Koivula, Tarja Rantama, Ritva Rautiainen ja Raimo Tiesola.

 
Jäsenistö ja tiedotus
 
Vuoden 2007 jäsenmaksun maksoi 113 henkilöä ja edellisvuonna 124 henkilöä. Vuoden 2007 lopun jäsenmäärä oli 173 henkilöä ja 
edellisvuonna 182 henkilöä. Jäseniä ovat maksun vuosina 2005-2007 vähintään kerran maksaneet. Vuonna 2005 jäsenmaksun maksoi 
133 henkilöä, vuonna 2004 116 henkilöä, vuonna 2003 142 henkilöä sekä vuonna 2002 150 henkilöä. Vuoden 2005 lopun jäsenmää-
rä oli 201 henkilöä., vuoden 2004 202 henkilöä, vuoden 2003 230 henkilöä ja vuoden 2002 lopun 240 henkilöä. Jäsenmaksut olivat 
viidettä vuotta ennallaan yksittäisjäseneltä 22 euroa, perhejäseneltä 13 euroa sekä opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 16 euroa.

Yhdistyksen postituslistaa päivitettiin jokaisessa keskustelutilaisuudessa kiertävällä osoitelistalla. Postituslistalla oli vuoden 2007 
lopussa 282 henkilöä ja edellisvuonna 262 henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet liittymisestään listalle edeltävän reilun kolmen vuoden 
aikana. Yhdistys siirtyi vuoden aikana pääosin sähköpostitukseen. Sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 240 henkilöä. Lopuille, noin 
50 henkilölle lähetettiin postitse paperiohjelma. Jäsenistä reilu puolet, 91 henkilöä., oli ilmoittanut sähköpostiosoitteen. Lopuille 
KPK-ohjelma ja jäsenkirjeet toimitettiin paperipostina. Postituslista pyritään pitämään vajaan 300 henkilön vahvuisena.

Kevään ja syksyn ohjelmat postitettiin sekä jäsenille että kaikille postituslistalla oleville sekä lisäksi joulukuun lopussa kevään 2008 
ohjelma. Kevään 2007 ohjelma oli viimeinen kaikille 460 henkilölle paperisena lähetetty ja lisäksi halukkaita pyydettiin ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteensa. Jäsenille lähetettiin lisäksi kevään vuosikokous- sekä kesäjuhla- ja pikkujoulukutsu. Jäsenkirjeet julkaistaan 
myös yhdistyksen kotisivuilla.

Toiminnasta tiedotettiin lisäksi lähettämällä kauden ohjelmasta tiedotteet YLE:n aikaiseen ja Helsingin Sanomien Minne mennä 
-palstalle, joissa ne on usein julkaistu. Myös Teatteri Avoimet Ovet (TAO) julkaisee KPK:n päivämäärät ja usein aiheiden otsikot ja 
ohjelmamme on esille teatterissa. Tärkeä ohjelmien tiedotuskanava on  myös hallituksen jäsenten omat verkostot.

Yhdistyksen A4-kokoinen perusesite tehtiin sekä kevät- että syyskaudeksi. Esitettä jaettiin noin 100 kappaletta kaudessa. Syksyn oh-



jelman painos oli noin 500 kappaletta. Esite sisälsi katsauksen yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja historiaan, kauden ohjelman sekä 
hallinnolliset ja yhteystiedot. Yhdistyksen kotisivujen osoite oli edellisvuoden lopussa http://www.tulevaisuudenystavat.fi.

 
Juhlat ja tilaisuudet

Perinteinen kesäjuhla järjestettiin sadonkorjuuteemalla kesän lopussa lauantaina 1.9.2007 Vartiosaaren Lomarannan Kartanossa. Ke-
säjuhlaan osallistui 16 henkilöä. Perinteinen pikkujoulu järjestettiin 17.11.2007 lääkäritalolla, osallistujia oli 25 henkilöä. Virkisteenä ja 
keskustelun herättäjänä toimi pääosin improvisoitu parisuhdenäytelmä ”Nainen, mies ja suhteet”. Teemaa näyttelivät Tuulikki Helsti, 
Ann-Mari Jusi, Heikki Kleinberg, Heikki Koivula sekä Pekka Sakki.

 
Hallinto ja hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, joista kaksi sähköpostin välityksellä. Tammikuun kokouksessa oli viimeiset paperipos-
titustalkoot. Vuosikokous pidettiin 12.3.2007 TAO:ssa. Vuosikokoukseen osallistui kahdeksan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Helena Creutz ja sihteeriksi Ismo Järvinen

Hallitukseen valittiin 13 henkilöä: Helena Creutz, lääkäri;  Tuulikki Helsti, projektivastaava; Riitta Hiedanpää, toiminnanjohtaja; Virpi 
Jäntti, psykologi; Ismo Järvinen, KTM; Heikki Kleinberg;  Heikki Koivula, DI;  Marita Pippingsköld, psykiatri;  Riikka Porra, psykologi;  
Tarja Rantama, psykologi;  Ritva Rautiainen, nuorisopsykiatri;  Marja-Riitta Salama, keraamikko;  sekä Raimo Tiesola, psykiatri.

Edellisestä hallituksesta Niini Mäkinen, Eija Neuvonen, Vesa Talvitie, Irma Tertti ja Marja-Liisa Väisänen jättäytyivät pois. Uutena 
hallitukseen valittiin Virpi Jäntti. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edellisvuotiset KTM Ulla Tikkanen ja DI Yrjö Pylvänäinen sekä 
ensimmäiseksi varatilintarkastajiksi Ari Pitkänen ja toiseksi varatilintarkastajiksi Petri Meronen.

Hallitus valitsi vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa 12.3.2007 yhdistyksen puheenjohtajaksi muutaman vuoden tau-
on jälkeen Helena Creutzin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Rautiainen ja toiseksi Riitta Hiedanpää. Ismo Järvinen 
jatkoi varainhoitajana ja rekisterinpitäjänä sekä ylläpiti nettisivuja. Heikki Koivula vastaa seuran keskustelutilaisuuksien äänentoisto-
laitteista. Sihteeriä hallitus ei löytänyt.

Talous
 
Yhdistyksen päärahoituslähteet olivat jäsenmaksutuotot 2303,00 euroa (kahtena edellisvuonna 2573,00 ja 2729,00 euroa) sekä 
Keskusteleva Psykologia –klubin sisäänpääsymaksut 2825,00 euroa (kahtena edellisvuonna 1914,00 ja 2363,00 euroa). KPK-pääsy-
maksut nousivat jäsenmaksujen ohi suurimmaksi tulonlähteeksi. Näiden osuus yhdistyksen kokonaistuotoista 5775,00 euroa (5115 
euroa) oli 88,8 prosenttia (87,7 %). Muut tuotot olivat juhlien maksamainen yhdistyksen tilille. Tilikauden ylijäämä oli 991,74 euroa 
(edellisvuonna 180,21 euroa). Tilikauden pääsymaksutuottojen tuottama ylijäämä paransi yhdistyksen vakavaraisuutta, ja rahavarat 
olivat vuoden 2007 lopussa 1991,50 euroa (edellisvuonna 877,10 euroa).

Yhdistyksen kokonaiskulut olivat 4783,26 euroa, jossa oli laskua edellisvuoden 4934,79 eurosta kolme prosenttia. Suurin yksittäinen 
menoerä olivat KPK-tilaisuuksien vuokrat 1697,64 euroa (edellisvuonna 2354,34 euroa) sekä postitus- ja monistuskulut 1012,42 eu-
roa (edellisvuonna 746,05 euroa). Lisäksi internet-sivusto maksoi 146,40 euroa. Hallintokulut (ilman kopiointia) olivat 757,57 euroa 
(edellisvuonna 343,75 euroa). Kirjanpidosta maksettiin kahdelta vuodelta korvausta yhteensä 400 euroa, mikä nosti hallintokuluja. 
Yhdistys päätti täysin poikkeuksellisesti pitkän tauon jälkeen maksaa myös yhdelle luennoitsijalle bruttopalkkion 250 euroa.

Vuosi oli odotuksista poiketen hyvä yhdistykselle ennätyksellisen suuren kävijämäärän ansiosta. Postitus- ja monistuskuluja alentaa 
päätös siirtyä pääasiallisesti sähköpostin käyttöön. Suurimmaksi tulonlähteeksi nousivat edellisvuosista poiketen KPK-tilaisuuksien 
pääsymaksutuotot, jotka kompensoivat moninkertaisesti odotusten mukaista kymmenen prosentin jäsenmaksutuottojen laskua.


