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TTOOIIMMIINNTTAAKKEERRTTOOMMUUSS  VUODELTA 2008 
 

Y l e i s t ä  
 
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 18. 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 kahdeksaan luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä 681 henkilöä, 
tilaisuutta kohden keskimäärin 85 henkilöä. Vertailun vuoksi vuonna 2007 kuuteen tilaisuuteen 
osallistui 585 henkilöä, tilaisuutta kohden keskimäärin 98 henkilöä. 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 2008 lopussa 168 (edellisvuonna 173) ja lisäksi postituslistalla 295 henkilöä (285) 
henkilöä. Yhdistyksen tiedotusvälineet ovat pääosin sähköposti sekä kotisivut sekä vajaalle puolelle 
jäsenistä lähetettävä paperiposti.  
 
 

Keskusteleva Psykologia -klubi 
 
Yhdistyksen toiminta keskittyi perinteiseksi muodostuneeseen Keskusteleva Psykologia –klubiin, 
Syksyllä alkoi keskustelusarjan 18. toimintavuosi. Tilaisuuksien alustajina oli psykologian ja terapian 
eri suuntauksien edustajien lisäksi lääketieteen, taiteen ja teologian asiantuntijoita. Kevät ja 
syyskauden pääsymaksut olivat edellisvuoden mukaisesti seitsemän euroa, työttömiltä ja 
opiskelijoilta viisi euroa sekä jäseniltä kolme euroa.  
 
Kevätkauden neljä KPK-tilaisuutta järjestettiin Teatteri Avoimissa Ovissa (Cygnaeuksenkatu 4). 
Yhteensä kevätkauden tilaisuuksiin osallistui 361 (edellisvuonna kolmeen tilaisuuteen 290 henkilö), 
keskimäärin 90 henkilöä (edellisvuonna 97). TAO:n 109 henkilön salin täytti tilaisuus 
Leffatohtorissa – Elokuvat tunteiden peilinä. Käytännössä kaikki kevään tilaisuuden olivat täynnä, 
kun vähiten yleisöä vetänyt aihe Aivot, psykoterapia ja aivojen stimulaatiohoidot sai paikalle 95 
henkilöä.  
 
Kevät 2008 
 
21.1. LEFFATOHTORISSA – ELOKUVAT TUNTEIDEN PEILINÄ 

Alustajat elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Petri Kotwica; psykologi, psykoterapeutti Mikael 
Saarinen ja psykiatri, psykoterapeutti Marjo Vuorela. 
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Läsnä 108 henkilöä. 
 
11.2. AIVOT, PSYKOTERAPIA JA AIVOJEN STIMULAATIOHOIDOT 

Alustajat psykoanalyytikko, professori emeritus Johannes Lehtonen ja  
lääketieteen jatko-opiskelija Antti Huotarinen. 
Läsnä 95 henkilöä. 

 
10.3 HÄPEÄ 
 Alustajat psykoanalyytikko Timo Niemi ja kirjailija, graafikko Tiina Pystynen. 

Läsnä 98 henkilöä. 
 
14.4.  TIEDE JA USKOMUS HOITAMISESSA 

alustajat PsT, tutkija Katja Kurri, Suomen Mielenterveysseura; kiinalaisen lääketieteen 
terapeutti Gandul Saris-Sauri ja LKT, pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys. 
Läsnä 98 henkilöä. 

 
Puheenjohtajina toimivat 21.1. Heikki Koivula, 11.2. Raimo Tiesola, 10.3. Helena Creutz ja 14.4. 
Riitta Hiedanpää. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Helena Creutz, Riitta Hiedanpää, Heikki 
Koivula, Tarja Rantama ja Raimo Tiesola. 
 
Myös syyskauden neljä tilaisuutta pidettiin Teatteri Avoimissa Ovissa ja loppuunmyyty oli aihe 
Paha ajassamme ja keskellämme. Kaikki halukkaat eivät mahtuneen sisään. Syyskauden tilaisuuksiin 
osallistui yhteensä 320 henkilöä (edellisvuonna 295), keskimäärin 80 henkilöä (edellisvuonna 98). 
Vuoden 2007 tilaisuuksista kaksi pidettiin isommassa Balderin salissa.  
 
Syksy 2008 
 
29.9. REVITTY SYDÄN – VOIKO USKOTTOMUUDESTA PARANTUA? 
 Alustajat psykologi, parisuhdekouluttaja Kari Kiianmaa ja  
 näyttelijä-käsikirjoittaja Paavo Westerberg. 
 Läsnä 93 henkilöä. 
 
20.10. PAHA AJASSAMME JA KESKELLÄMME 
 Alustajat dosentti, ylilääkäri Hannu Lauerma ja  
 YTT, dosentti, dekkarikirjailija Leila Simonen 
 Läsnä 109 henkilöä. 
 
10.11. MINDFULNESS – MIELENRAUHAA TIETOISUUSTAIDOISTA  
 Alustajat psykologi Jukka Kuokkanen ja psykologi, psykoterapeutti (VET) Juhani Laakso. 
 Läsnä 91 henkilöä. 
 
1.12. KOUKUSSA KEINOTODELLISUUTEEN 
 Alustajat projektipäällikkö Tapio Jaakkola ja VTT, sosiologian dosentti Sari Näre. 
 Läsnä 27 henkilöä. 
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Puheenjohtajina toimivat 29.9. Mikael Saarinen, 20.10. Raimo Tiesola, 10.11. Helena Creutz sekä 
1.12. Tuulikki Helsti ja Tarjaliisa Rantama. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Helena Creutz, 
Tuulikki Helsti, Marita Pippingsköld, Ritva Rautiainen ja Mikael Saarinen.   
 
 

Jäsenistö ja tiedotus 
 
Vuoden 2008 jäsenmaksun maksoi 110 henkilöä ja edellisvuonna 113 henkilöä. Vuoden 2008 
lopun jäsenmäärä oli 168 henkilöä ja edellisvuonna 173 henkilöä. Jäseniä ovat maksun vuosina 
2006 - 2008 vähintään kerran maksaneet. Vuonna 2006 jäsenmaksun maksoi 127, vuonna 2005 
133 henkilöä, vuonna 2004 116 henkilöä, vuonna 2003 142 henkilöä sekä vuonna 2002 150 
henkilöä. Vuoden 2006 lopun jäsenmäärä oli 182 henkilöä, vuoden 2005 lopun 201 henkilöä., 
vuoden 2004 202 henkilöä, vuoden 2003 230 henkilöä sekä vuoden 2002 lopun 240 henkilöä. 
Jäsenmaksut olivat kuudetta vuotta ennallaan yksittäisjäseneltä 22 euroa, perhejäseneltä 13 euroa 
sekä opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 16 euroa.  
 
Yhdistyksen postituslistaa päivitettiin jokaisessa keskustelutilaisuudessa kiertävällä 
yhteystietolistalla. Postituslistalla oli vuoden 2008 lopussa 295 henkilöä, vuoden 2007 lopussa 282 
henkilöä ja edellisvuonna 262 henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet liittymisestään listalle edeltävän 
reilun kolmen vuoden aikana. Ei-jäsenten tiedotuskana on sähköposti, jolla lähetetään KPK-
ohjelmat. Sähköpostilistalla oli 254 henkilöä. Jäsenistä 40 prosenttia, 68 henkilöä, sai paperipostia. 
Postituslista pyritään pitämään noin 300 henkilön vahvuisena. 
 
Kevään ohjelma postitettiin vuoden 2007 puolella. Elokuussa postitettiin syksyn ohjelma ja 
joulukuussa kevään 2009 ohjelma. Jäsenille lähetettiin lisäksi vuosikokous- sekä kesäjuhla- ja 
pikkujoulukutsut. 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 ohjelmamme on esille teatterissa. Tärkeä ohjelmien 
tiedotuskanava on hallituksen jäsenten omat verkostot. KPK-ohjelmaa jaetaan myös 
keskustelutilaisuuksissa.  
 
Yhdistyksen A4-kokoinen perusesite tehtiin sekä kevät- että syyskaudeksi. Esitettä jaettiin noin 
vajaat kappaletta kaudessa. Ohjelman painos oli noin reilut 300 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 lauantaina 31.5.2008 Vartiosaaren Lomarannan Kartanossa. Tila 
oli varattu viikonvaihteeksi ja viisi henkilöä käytti yöpymismahdollisuutta. Kesäjuhlaan osallistui 19 
henkilöä. Heikki Koivula perehdytti lisäksi tarinateatterin periaatteisiin ja virkistysmelontaan. 

http://www.tulevaisuudenystavat.fi/
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Perinteinen pikkujoulu järjestettiin 21.11.2008 ravintola Careliassa. Pikkujouluun osallistui 17 
henkilöä.  
 
Syksyn aikana päätettiin yhteistyöstä Kriittisen Korkeakoulun kanssa. Päätettiin järjestää 12.9.2009 
Tieteiden talolla päiväseminaari työnimellä Aika ja ajan henki. Työryhmässä olivat mukana Eero 
Ojanen Kriittisestä Korkeakoulusta ja Helena Creutz, Ann-Mari Jusi ja Ritva Rautiainen. Alustajiksi 
suunnitellaan filosofian, yhteiskuntatieteen, politiikan ja talouden asiantuntijoita. 
 
 

Hallinto ja hallitus 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, joista kaksi sähköpostin välityksellä. Vuosikokous 
pidettiin 10.3.2008 TAO:ssa. Vuosikokoukseen osallistui 10 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Helena Creutz ja sihteeriksi Ismo Järvinen. 
 
Kokouksessa 17.3.2008 oli vieraana yhdistyksen jäsen, kehittämiskonsultti Ruut Pylvänäinen ja 
keskusteltiin yhdistyksen tilasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Toiminta on pitkään ollut lähinnä 
Keskusteleva Psykologia- klubi ja sen laajentaminen yhteiskunnalliseen suuntaan oli esillä. 
Tiedotuksessa voisi hyödyntää enemmän internetiä. Nettisivuja suunniteltiin uusittavaksi kevään 
2009 aikana. 
 
Hallitukseen valittiin 15 henkilöä: Helena Creutz, lääkäri; Tuulikki Helsti, projektivastaava; Riitta 

Hiedanpää, toiminnanjohtaja; Ann-Mari Jusi, psykologi; Virpi Jäntti, psykologi; Ismo Järvinen, KTM; Heikki 
Kleinberg; Heikki Koivula, DI; Marita Pippingsköld, psykiatri; Riikka Porra, psykologi; Tarja Rantama, 

psykologi; Ritva Rautiainen, nuorisopsykiatri; Mikael Saarinen, psykologi; Marja-Riitta Salama, keraamikko 
sekä Raimo Tiesola, psykiatri. 
 
Uutena hallitukseen valittiin Ann-Mari Jusi ja Mikael Saarinen. 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 10.3.2007 yhdistyksen 
puheenjohtajaksi uudelleen Helena Creutzin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva 
Rautiainen ja toiseksi Riitta Hiedanpää edellisvuoden mukaisesti. Ismo Järvinen jatkoi 
varainhoitajana ja rekisterinpitäjänä sekä ylläpiti nettisivuja. Heikki Koivula vastasi seuran 
keskustelutilaisuuksien äänentoistolaitteista. Sihteeriä hallitus ei löytänyt.  
 
 

Talous 
 
Yhdistyksen päärahoituslähteet olivat jäsenmaksutuotot 2197,00 euroa (kahtena edellisvuonna 
2303,00 ja 2573,00 euroa) sekä Keskusteleva Psykologia –klubin sisäänpääsymaksut 3264,00 euroa 
(kahtena edellisvuonna 2825,00 ja 1914,00 euroa). Näiden kahden osuus yhdistyksen 
kokonaistuotoista 5697,00 euroa (5775,00 euroa) oli 95,9 prosenttia (88,8 %). Muut tuotot 
muodostuivat kesäjuhlan maksamisesta yhdistyksen tilille. Tilikauden ylijäämä oli 545,05 euroa 
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(edellisvuonna 991,74 euroa). Yhdistyksen maksuvalmius oli vakaa. Rahavarat olivat vuoden 2008 
lopussa 2423,47 euroa (edellisvuonna 1991,50 euroa). 
 
Yhdistyksen kokonaiskulut olivat 5151, 95 euroa (edellisvuonna 4783,26 euroa). Suurin yksittäinen 
menoerä olivat KPK-tilaisuuksien vuokrat 2400 euroa (edellisvuonna 1697,64 euroa) sekä 
postitus- ja monistuskulut 940,59 euroa (edellisvuonna 1012,42 euroa). Lisäksi internet-sivuston 
ylläpito maksoi 184,50 euroa. Hallintokulut (ilman kopiointia) olivat 743,41 euroa (edellisvuonna 
757,57 euroa). Kirjanpidosta maksettiin 300 euron korvaus. Talouden ja postitusrekisterin hoiti 
Ismo Järvinen.  
 
Vuosi oli toistamiseen hyvä yhdistykselle suuren kävijämäärän ansiosta. Postitus- ja monistuskulut 
pysyivät toistamiseen alhaisina tiedotuksen siirtyminen pääosin sähköpostin ja internetin käyttöön. 
Yhdistyksen neljässä tilaisuudessa käyttöaste oli liki 80 prosenttia. KPK-tuotoilla katettiin sen 
aiheuttamat kulut ja jäsenmaksutuotoilla katettiin tiedotuksesta ja hallinnosta aiheutuneet kulut ja 
lisäksi tuli alhaisten kulujen vuoksi 545,05 euron ylijäämä. Jäsenmaksutuottojen supistuminen on 
vähentynyt ja tilikaudella ne supistuivat edellisestä vuodesta vain neljä prosenttia.  
 


