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T O I M I N T A K E R T O M U S   2 0 1 3 
 
1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/Sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tut-
kijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja kor-
keakoulujen toimesta Turussa 28.5.1980. Se on luonteeltaan tulevaisuudentutkimusta 
ja sen opetusta edistävä tieteellinen yhdistys, joka myös yhdistää alan harrastajia ja 
edistää kansalaiskeskustelua.  
 
Seuran tarkoituksena on edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta, sen hyväksikäyt-
töä ja opetusta erityisesti Suomessa, ja tällä tavalla myötävaikuttaa suomalaisen yh-
teiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen. Toimintatapoihin kuuluu yhteydenpito tutkijoi-
hin ja tutkimuslaitoksiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä tiedotustoiminta 
julkaisujen, seminaarien ja oppimateriaalin muodossa.  
 
 
2. VARSINAINEN TOIMINTA v. 2013 
 
2.1 Julkaisutoiminta 
 
Seuran julkaisutoiminnasta vastasi Futuran päätoimittaja Tapio Tammisen johdolla toi-
mitusneuvosto, johon kuuluivat Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Vuokko Jarva, Osmo 
Kuusi, Juha Nurmela, Keijo Rajakallio, Iiris H. Penttilä, Juhani Pekkola, Tapio Rantala, 
Petri Tapio, Marja-Liisa Viherä, Markus Vinnari ja Hazel Salminen. Salmisen sijaisena 
ajalla 9.9.2013-8.3.2014 toimi Iiris J. Penttilä. Toimituskunta kokoontui kertomusvuon-
na kaksi kertaa. 
 
Toimitusneuvoston tehtäviin kuului Futura-lehden sisältö, ulkoasu, teemanumerot ja 
markkinointi sekä seuran julkaisusarjat.  
 
2.1.1 Futura-lehti 
Seuran jäsenlehti Futura ilmestyi vuonna 2013 neljä kertaa. Lehtien teemoina olivat:  
- 1/2013 Arktinen tulevaisuus, päätoimittajana Tapio Tamminen. 
- 2/2013 Kohti planetaarista tietoisuutta: Löytöretkiä Pentti Malaskan maailmaan, vie-
railevina päätoimittajina Marja-Liisa Viherä ja Markku Wilenius. 
- 3/2013 Vallan uudet muodot ja tulevaisuuden elämäntavat, vierailevina päätoimittaji-
na Osmo Kuusi ja Olli Hietanen. 
- 4/2013 Muodin tulevaisuus, vierailevana päätoimittajana Ana Nuutinen. 
 
Lehdissä julkaistiin mm. seuran tilaisuuksissa pidettyjä alustuksia ja muita ajankohtai-
sia tulevaisuudentutkimukseen liittyviä artikkeleita, kommentteja sekä kirja-arvoste-
luja.  
 
Futura-lehden päätoimittajan tehtäviä hoiti Tapio Tamminen. Futura-lehden taitosta 
vastasi Iiris Penttilä. 
 
Futura-lehti oli mukana Helsingin yliopiston koordinoimassa elektroniseen julkaisemi-
seen ja julkaisujen verkkovälitykseen liittyvässä ELEKTRA-verkkojulkaisuprojektissa. 
Tämä tarkoittaa, että Futura-lehden artikkelit olivat luettavissa ja tulostettavissa Kopi-
oston Elektra-tietokannassa. Elektran kautta välitettyjen artikkeleiden käytöstä makse-
taan korvausta tekijöille ja kustantajille. Lisäksi Futura-lehti oli löydettävissä viitetieto-
kanta Aleksista ja tilattavissa virtuaalikirjakauppa Granumin sekä Kulttilehdet.fi-
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verkoston nettisivujen kautta. Futura–lehti oli esillä Helsingin kirjamessuilla 24.-27. 
10.2013 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n osastolla. Futuran irtonu-
meroita myytiin Akateemisessa kirjakaupassa sekä Tiedekirjan myymälässä. 
 
Seuran hallitus on päättänyt kokeilla uudenlaista toimintamuotoa tarjoamalla kirjoitta-
jille, seuran jäsenille ja muille kiinnostuneille mahdollisuuden kokoontua keskustele-
maan lehden käsittelemistä aiheista. Joulukuussa 2012 ilmestyneen Futura-lehden 
4/2012 teemasta Metropoli ja lähidemokratia järjestettiin julkistamis- ja keskusteluti-
laisuus 19.3.2013, johon osallistui 14 henkilöä (yksi etänä). Jatkossa keskustelutilai-
suuksia järjestetään yleensä niistä lehdistä, joihin ei jo liity seminaariteema (esim. 
vuonna 2013 kesäseminaari ja Pentti Malaska -seminaari). 
 
2.1.2 eFutura  
eFutura on vuonna 1998 perustettu painettua Futura-lehteä täydentävä verkkolehti, 
jonka tavoitteena on ollut julkaista sähköisiä teemalehtiä tulevaisuudentutkimukseen 
liittyen, mutta myös muut aiheet ovat mahdollisia. Toimintavuonna eFutura oli tauolla. 
 
eFuturaa on kehitetty sekä sisällön että teknisen ratkaisun suhteen. Sähköisen lehden 
ensimmäinen versio oli tietokantaratkaisu, toinen vaihe pdf-julkaisut, ja kolmas toimin-
tamuoto sosiaalinen media.  
 
eFuturan päätoimittajana ja Facebook-moderaattorina toimi Keijo Rajakallio.  
 
2.1.3 Nettisivut ja sosiaalinen media 
Huhtikuussa 2013 seuran uudet nettisivut julkistettiin osoitteessa www.tutuseura.fi. 
Sivut luotiin yhteistyössä Otavan Opiston kanssa. Jäseniä sekä etenkin paikallisaktiive-
ja on kuultu sivujen rakennetta ja toiminnallisuutta hahmoteltaessa, ja paikallisaktiivit 
ovat osallistuneet myös sivuston toiminnalliseen kokeiluun ennen virallista uusien sivu-
jen julkistamista. 
 
Vanhat kotisivut osoitteessa www.futurasociety.fi Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
TSVpro-palvelimella jätettiin vielä voimaan ylimenokaudeksi, koska sivuilla on paljon 
arkistomateriaalia.  
 
Seuran järjestämien tilaisuuksien materiaaleja sekä esityksiä on mahdollisuuksien mu-
kaan ladattu seuran kotisivuille kiinnostuneiden käytettäväksi. Seuran kesäseminaarin 
esitykset videokuvasivat Otavan Opiston kuvaajat, ja materiaali on katsottavissa Opis-
ton Youtube-kanavalla. Helsingin paikallistoimintaryhmä Tutuhesa ylläpitää omaa blo-
gia (http://tutuhesa.blogspot.fi), johon kerätään myös esitysmateriaalia, äänitteitä se-
kä valokuvia tilaisuuksista. Sivuilla oli myös tietoa tulevaisuudentutkimuksesta ja link-
kejä muille tulevaisuudentutkimusaiheisille sivustoille. Kotisivujen sisällönluomisesta 
sekä ylläpidosta vastasi pääsihteeri. 
 
Seuralla on lisäksi sivu Facebook-palvelussa tiedotusta ja markkinointia varten, ja si-
vulle päivitettyjä tiedotteita on luettu ahkerasti. Seuran sivun ”tykkääjiä” oli vuoden lo-
pulla yli 500 henkilöä. 
 
2.1.4 Acta Futura Fennica -sarja 
Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskir-
jatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja.  
 
Sarjassa vuonna 1993 julkaistun (uusintapainos v. 2003) Miten tutkimme tulevai-
suuksia? –teoksen (AFF 5) kolmannen, päivitetyn version A-osa ilmestyi toukokuussa 
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2013 nimellä Miten tutkimme tulevaisuuksia?. 23.5.2013 järjestettyyn julkaisutilaisuu-
teen osallistui 17 henkilöä (kirjoittajia, seuran jäseniä sekä muita kiinnostuneita).  
 
Hanketta varten perustettu toimituskunta työsti uudistettua painosta yhdessä teoksen 
vuoden 2003 painoksen artikkeleiden kirjoittajien kanssa. Lähes kaikkien artikkeleiden 
tekstit ja lähdeluettelot on päivitetty ja mukaan on otettu myös kokonaan uusia artik-
keleita. Teos julkaistaan kaksiosaisena: perusteellisemmin päivitetyt ja uudet artikkelit 
painettuna osassa A keväällä 2013, sekä ennalleen jäävät, kommentoidut artikkelit 
sähköisessä muodossa osassa B myöhemmin.  
 
Julkaisun toimituskunnassa olivat mukana Osmo Kuusi, Hazel Salminen, Timo Berg-
man, Tapio Tamminen, Iiris Penttilä ja Auli Keskinen. Uusintapainoksen A-osa myytiin 
loppuun vuoden 2013 aikana ja kirjasta otettiin lisäpainos. 
 
2.1.5 Tulevaisuussarja 
Tulevaisuussarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna. 
 
2.2 Seminaaritoiminta 
 
2.2.1 Kesäseminaari: Vallan uudet muodot ja tulevaisuuden elämäntavat 
Seuran perinteinen kesäseminaari pidettiin 29.-30.8.2013 Jyväskylässä Jyväskylän yli-
opiston Agora Centerin tiloissa teemalla ”Vallan uudet muodot ja tulevaisuuden elä-
mäntavat”. Lisäksi seminaaria edeltävänä iltana seuran Keski-Suomen paikallistoimin-
taryhmä järjesti kaikille kiinnostuneille avoimen tapaamisen, jossa tutustuttiin Tulevai-
suuspeliin.  
 
Seminaarin tavoitteena oli alustusten, debattien ja keskustelujen avulla perehtyä kom-
pleksiseen valta-tematiikkaan eri näkökulmista. Mitkä ovat ne tulevaisuuden eliitit, jotka 
nousevat valtaan tieto- ja viestintätekniikan ja maailman uusien talousmahtien nousun 
myötä? Onko valta heillä vai uudenlaisella demokratialla ja uudenlaisilla joukkoliikkeillä? 
Eriytyvätkö eliittien ja tavallisten ihmisten elämäntavat? Millaisia valtaan liittyviä kriisejä 
on odotettavissa erityisesti liittyen uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan? Seminaari oli 
kaksipäiväinen ja siihen osallistui 67 henkilöä, joista kaksi kolmannesta seuran jäseniä. 
Verkon kautta ohjelmaa seurasi kahden päivän aikana yhteensä 20 eri etäosallistujaa, 
parhaimmillaan 10 henkeä samalla kertaa. Seminaarin esitykset kuvattiin Opiston toi-
mesta ja ne löytyvät editoituina netissä katsottavina. 
 
Seminaarin ohjelma: 1. Demokratian uudet muodot: Avaussanat, Tulevaisuuden tutki-
muksen seuran puheenjohtaja Sirkka Heinonen • Demokratian uudet muodot, Pauli 
Rautiainen, Tampereen yliopisto • Joukkoistaminen ja demokratia, eduskunnan tulevai-
suusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen (etäyhteys) • Avoimen hallinnon 
kumppanuusohjelma, finanssineuvos Katju Holkeri, Valtionvarainministeriö • Kuinka 
sosiaalinen media haastoi vanhan vallan kalastuksen säätelyssä, tutkija Tapio Rantala 
• Joukkoistaminen – mahdollisuus aluekehittämisessä. Esimerkkinä Jyväskylän Kangas, 
Laura Ahonen, kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki • Tauko ja opastettu kampus-
kävely • 2. Taloudellisen vallan uudet muodot: Kenellä on valta innovaatiotaloudessa?, 
Professori Antti Hautamäki • Kenellä on taloudellinen valta pilvipalveluissa?, Kehitys-
johtaja Sami Dadu, Ixonos  • Hybriditalous, KTT Nina Kivinen, Åbo Akademi • 3. Valta 
ja muuttuvat elämäntavat: Globaalien eliittien elämäntavoista, dosentti Osmo Kuusi • 
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Piratistin elämäntapa, Sampo Syreeni • 4. Uuden tieto- ja viestintätekniikan riskit: 
Kyberturvallisuus- ja rikollisuus, Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu & Poliisi-
hallitus • Ovatko tekijänoikeudet ja kyberturvallisuus uhka yksilönvapaudelle?, Halli-
tuksen jäsen Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry. • 5. Kansalaisaloite: Mistä 
kansalaisaloite?, ryhmätyö. 
 
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Agora Centerin kanssa. Kesäseminaarin suunnitte-
lusta ja järjestelyistä vastasi työryhmä Anne Hakala (Keski-Suomen toimintaryhmä), 
Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Osmo Kuusi, Tapio Rantala, Hazel Salminen. Mukana 
oli myös Antti Hautamäki Jyväskylän yliopiston Agora Centeristä. Kesäseminaarin 
aiheita käsittelevä Futura-teemalehti 3/2013 ilmestyi syksyllä seminaarin jälkeen. 
 
2.2.2 Top Ten Futures X –seminaari 
Top Ten Futures seminaareissa tarkastellaan tulevaisuuden keskeisiä ilmiöitä ja pyri-
tään kiteyttämään niiden kehityssuuntia asiantuntijatiedon pohjalta ”kymmenen kär-
jessä” –listojen muodossa. Seminaareja järjestetään 2-3 vuoden välein. Toimintavuo-
den aikana ei järjestetty Top Ten –seminaaria, mutta aloitettiin vuonna 2014 järjestet-
tävän seminaarin suunnittelu. Top Ten Futures X –seminaari järjestetään Helsingissä 
28.2.2014 otsikolla ”Teesejä ja tarinoita median tulevaisuudesta”. Työryhmässä toimi-
vat Sirkka Heinonen, Sofi Kurki, Osmo Kuusi, Iiris J. Penttilä, Juho Ruotsalainen, Hazel 
Salminen, Marja-Liisa Viherä.  
 
2.2.3 Tulevaisuusfoorumi 
Tulevaisuusfoorumin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja hyödyntämään heikkoja 
signaaleja. Foorumi on tuottanut myös uusia ajatuksia, rakentanut tulevaisuuskuvia ja 
käynyt keskustelua siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Foorumityöryhmässä olivat mu-
kana Rauno Kuusisto, Matti Leskinen, Tapio Rantala ja Hazel Salminen.  
 
Kertomusvuonna ei järjestetty Tulevaisuusfoorumi-tilaisuutta, mutta työryhmä on ide-
oinut visuaalisten heikkojen signaalien keräämisen tarkoitettua prosessia ja kuva-
blogia, jonka kautta olisi mahdollista tehdä jatkuvaa signaalien keräämistä. Kuvablogi 
on tarkoitus ottaa käyttöön seuran uusien nettisivujen valmistuttua. 
 
2.2.4 Tiedeseminaari 
Kertomusvuonna ei järjestetty Tiedeseminaaria. Vuonna 2015 järjestettävän, yhdek-
sännen tiedeseminaarin suunnittelu aloitetaan vuoden 2014 puolella. Seminaari järjes-
tetään yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.  
 
Tiedeseminaari on järjestetty aikaisemmin vuonna 2002 teemalla Tulevaisuus tieteen 
ja tutkimuksen päätöksenteossa, vuonna 2003 teemalla Tulevaisuustiedon filosofiset ja 
metodiset lähtökohdat, vuonna 2005 teemalla Tulevaisuustiedon hankinta ja hallinta, 
vuonna 2007 teemalla Tulevaisuustieto päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa, 
vuonna 2008 teemalla Luopuminen, varautumista tulevaisuuteen vai luovuttamista?, 
vuonna 2010 teemoilla Ajatuspajat, metodit ja tulevaisuusajattelu sekä Tulevaisuuden 
johtajuus, ja vuonna 2012 teemalla Tulevaisuuden rajallisuus. 
 
2.2.5 Tulevaisuusklubi  
Tulevaisuusklubin tavoitteena on luoda tulevaisuudesta kiinnostuneille nuorille pysyvä 
linkki tulevaisuuden tekemiseen. Seuran kontakti Tulevaisuusklubiin on viime vuosina 
ollut Paraisten lukion kanssa tehtävässä yhteistyössä, jossa yhteyshenkilönä on toimi-
nut Outi Verronen-Pöyliö. 
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2.2.6 Pikkujoulun tonttutohtoriväitös 
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteisiä tonttuväitöspikkujouluja vietettiin 13.12. 
2013  seuran toimistolla, Annankatu 9 A 11 (5. kerros), Helsinki. Tonttutohtoriksi väit-
teli KTL Susanna Kivelä otsikolla Yhteisön paikka tietoyhteiskunnassa. VTT Juha Nur-
mela toimi vastaväittäjänä ja seuran puheenjohtaja Sirkka Heinonen kustoksena. Tilai-
suuteen osallistui 23 henkilöä. Samalla vietettiin yhteiskäytössä olevan toimistotilan 
pikkujouluja, joten mukaan oli kutsuttu myös Otavan Opiston Osuuskunnan henkilö-
kunta. 
 
2.2.7 Pentti Malaska –seminaari 
Keväällä 2012 menehtynyt seuran kunniajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja prof. 
emeritus Pentti Malaska oli aktiivisesti mukana seuran toiminnassa sen perustamisesta 
lähtien. Hänen muistokseen seuran hallitus on päättänyt perustaa Pentti Malaska –
seminaarisarjan, jonka tilaisuuksissa tullaan käsittelemään Malaskan uransa aikana 
eteenpäin viemiä teemoja ja ajatuksia.  
Ensimmäinen Pentti Malaska –seminaari järjestettiin Pentin päivänä, 21.3.2013 Hel-
singissä TeliaSoneran tiloissa otsikolla Kohti planetaarista tietoisuutta – Malaska maail-
massa ja maailmasta.  
 
Seminaarin tavoitteena oli alustusten ja keskustelujen avulla esitellä Pentti Malaskan 
monipuolista tutkimuksellista ja kirjallista tuotantoa sekä perintöä eri näkökulmista. Semi-
naariin osallistui 63 henkilöä. 
 

Seminaarin ohjelma: Ihminen, tekniikka ja luonto, prof. Sirkka Heinonen, Tulevaisuu-
den tutkimuskeskus / Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry • Yhteiskunnallisten muu-
tosten dynamiikka, VTT, dosentti Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus • 
Vuorovaikutusyhteiskunta, FT, tulevaisuudentutkija Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden 
tutkimuksen seura ry • Keskiössä uustalous, dipl.ins., KTT, Senior Marketing Manager 
Mika Hyötyläinen, TeliaSonera •  Yritysten planetaarinen vastuu ja sen kehittyminen 
yrityskentässä, KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö, FuturesLab CoFi, Laurea • Planetaa-
rinen tietoisuus, FT, kulttuuriantropologi Tapio Tamminen. Seminaarin puheenjohta-
jana toimi dosentti Osmo Kuusi, seuran varapuheenjohtaja. 
 
Pentti Malaska -seminaarin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi työryhmä Sirkka 
Heinonen, Hazel Salminen, Marja-Liisa Viherä, Markku Wilenius. Mukana oli myös Jari 
Manninen TeliaSonerasta. Seminaarin aiheita käsittelevä Futura-teemalehti 2/2013 il-
mestyi keväällä seminaarin jälkeen. 
 
2.3 Paikallistoiminta  
 
Seuran pääasiallisena toimintamuotona on toimia yksittäisten jäsenten kautta, paikalli-
sissa toimintaryhmissä. Vuonna 2013 toimintaryhmiä oli neljätoista; Helsingissä, Hä-
meenlinnassa, Joensuussa, Kuopiossa, Kymessä (Kouvola), Lahdessa, Mikkelissä, Ou-
lussa, Satakunnassa (Pori), Rovaniemellä, Keski-Suomessa (Jämsä-Jyväskylä), Seinä-
joella, Pirkanmaalla (Tampere) ja Turussa.  
 
2.3.1 Paikallistoiminnan verkostotapaaminen 
Kertomusvuonna käynnistettiin paikallistoimintaryhmien vetäjille tarkoitetun verkosto-
tapaamistilaisuuden suunnittelu. Tilaisuus järjestetään vuonna 2014. Paikallisvetäjien 
tilaisuuksien pyrkimyksenä on tukea ja innostaa toimintaa paikallistasolla sekä lisätä 
paikkakuntien välistä verkostoitumista.  
 
2.3.2 Helsingin toimintaryhmä 
Toimintaryhmä kokoontui 8 kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 13 yleisötilaisuutta 
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(joista 2 yhteistyötilaisuutta), joiden teemoina olivat:  
 
- Millä Suomi tulee toimeen tulevaisuudessa, alustaja professori  Markku Wilenius Tule-
vaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija johtaja Leena Mörttinen elinkeinoelä-
män keskusliitosta,  juontaja Reijo Korhonen. 
 
- Tietoyhteiskunnan tuolle puolen – siirrymmekö merkitysyhteiskuntaan?, alustajana 
projektitutkija Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, kommentoija 
dosentti Osmo Kuusi, juontaja Matti Leskinen. 
 
- Ihmisen voitto koneesta, alustajina kirjailija ja voittamisvalmentaja Cristina Anders-
son ja tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, kommentoija PeM Chris Kylander, juontaja Matti 
Leskinen. 
 
- Pohjoisen kaivosliikenteen tulevaisuus, alustaja johtava rata-asiantuntija Markku Pyy 
Liikennevirastosta, kommentoijat toimitusjohtaja Yrjö Myllylä Aluekehitys OY:stä ja toi-
minnanjohtaja Pekka Suomela Kaivannaisteollisuus ry:stä,  juontaja Pekka Rytilä. 
Yhteistilaisuus Liikennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tule-
vaisuustoimikunnan kanssa. 
 
- Venäjän ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta globalisoituvassa maailmassa alusti YTT 
Katri Pynnöniemi ja kommentoi VTT Kristi Raik, molemmat Ulkopoliittisesta instituu-
tista.  
 
- Helsingin seudun liikenteen tulevaisuus, alustaja liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen 
HSL, kommentoija arkkitehti Jouni J. Särkijärvi, juontaja DI Reino Lampinen. 
 
- Liikenteen älyllistäminen, alustajat professori Matti Juhola Aalto-yliopistosta ja toi-
minnanjohtaja Sampo Hietanen ITS Finland ry:stä, kommentoija professori Pentti Mu-
role, juontaja johtava asiantuntija Johanna Taskinen, Mobinet Oy.  Yhteistilaisuus Lii-
kennesuunnittelun seuran ja Suomen Rakennusinsinöörien liiton tulevaisuustoimikun-
nan kanssa. 
 
- Ennakoimattoman ennakointi, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kom-
mentoija FT Marja-Liisa Viherä, juontaja Pentti Räsänen. 
 
- 10 uutta ihmettä, alustaja toimittaja Timo Paukku Helsingin Sanomista, kommentoija 
Juha Nurmela, juontaja Matti Leskinen. 
 
- Kybermaailman mahdollisuudet ja uhat: alustaja pääesikunnan johtamisjärjestelmä-
osaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, kriittinen kommentti 
Kristo Helasvuo, Puhettako Oy, juontaja Hannu Kalajoki. 
 
- Talous, hyvinvointi ja ilmastonmuutos, keskustelijoina johtaja Leena Mörttinen Elin-
keinoelämän keskusliitosta ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori 
Heikki Patomäki, juontaja Arto Salmela 
 
- Tulevaisuusselonteko ja radikaalit teknologiset ratkaisut. Asiantuntija Olli Hietanen 
kertoi tulevaisuusselonteon käsittelystä tulevaisuusvaliokunnassa ja dosentti Osmo 
Kuusi radikaalien teknologisten ratkaisujen ennakoinnista, juontaja Reijo Korhonen. 
 
- Läntisen ja itäisen kohtaaminen; Intian ja Kiinan talouden, kulttuurin ja politiikan 
tulevaisuus, alustajina matkaluotsi Mikko Zenger Riskimatkat Oy:stä, ekonomisti Juuso 
Kaaresvirta Suomen Pankista ja hankintapäällikkö Mikko Kivistö, juontaja Arto Salmela 
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Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedo-
tettiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä HS/Menokoneessa.  
  
Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuoden 2013 lopulla yli 300 tilaajaa ja 
sille lähetettiin noin 300 viestiä, joista suuri osa oli tulevaisuusaiheista keskustelua. Li-
säksi listalla informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Listavies-
tejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/ 
tutuhesa/messages. Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot. 
com, jossa julkistettiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lou-
naskirjauksia.  
 
Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Arto 
Salmela, Päivikki Telenius, Chris Kylander,  Hannu Kalajoki, Reijo Korhonen ja Tapani 
Launis. 
 
2.3.3 Hämeenlinnan toimintaryhmä  
Hämeenlinnan paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia, 
mutta aloitti vuoden 2014 tilaisuuksien suunnittelun. 
  
Tiedotus on hoidettu sähköpostin ja TUTU-Hämeen Facebook-sivun kautta www. 
facebook.com/TutuHame. Paikallistoimintaryhmän vetäjinä ovat Anne Laakso ja Virve 
Kentta.  
  
2.3.4 Keski-Suomen toimintaryhmä 
Keski-Suomen paikallisryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä 4 kertaa: 
7.2. Lentoturvallisuuden heikot signaalit, alustajana Henry Sivusuo, paikalla 9 hlöä 
28.5. K-S skenaariot ja kesäseminaarin etkojen suunnittelu, paikalla 4 hlöä 
28.8. Kesäseminaarin etkot Harrys, paikalla 9 hlöä 
29.-30.8. Tutun kesäseminaari Agorassa 
5.11. Futures Visions of JAMK Students, Juha Saukkonen sekä Toimintasuunnitelma 
2014, paikalla 6 hlöä 
 
Seuran paikallistoiminnan käytännön järjestelyistä on pääsääntöisesti vastannut Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu. Keski-Suomen paikallistoiminnan yhteyshenkilönä toimi 
Anne Hakala. Ryhmä tiedottaa toiminnasta sähköpostitse jäsenille ja yleisesti:  www. 
facebook.com/KeskiSuomiEnnakoi. 
 
2.3.5 Kuopion toimintaryhmä 
Kuopion toimintaryhmä ei kokoontunut toimintavuoden aikana, mutta paikalliset jäse-
net ovat seuranneet omilta kotikoneiltaan eri tulevaisuudentutkimukseen liittyviä tilai-
suuksia videoneuvottelujärjestelmien kautta. Keskustelu ja tiedotus on toiminut Face-
book-ryhmän "Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toimintaryhmä" (www. 
facebook.com/groups/308969535500) kautta, jossa oli jäseniä 24 kpl, sähköpostilistan 
(41) ja seuran toimistolta tapahtuvan sähköposti- / paperikirjeen kautta.  
 
Kuopion toimintaryhmän vetäjänä toimi Ari Paanala. 
 
2.3.6. Kymenlaakson toimintaryhmä 
Toimintavuoden aikana järjestettiin keskustelusarja Yrittäjyysvetoinen tulevaisuuden 
Kymenlaakso. Kymenlaakson toimintaryhmän vetäjänä toimi Harri Kivelä. 
 
2.3.7 Lahden toimintaryhmä 
Lahdessa toimintaryhmä järjesti kolme tilaisuutta, joissa alustajina olivat: Santtu von 
Bruun otsikolla Lahden alueen tulevaisuusnäkymät sekä Hautamäki/ Ilmonen otsikolla 
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Päijät-Hämeen ei-toivotut riskit 2040; Noel Bruder otsikolla Transition town—a model 
for Lahti region, too? Lisäksi yhdessä tilaisuuksista suunniteltiin toimintaa ja keskustel-
tiin nuorison tulevaisuudesta otsikolla Espanjan malliin vai konsensuksessa edellisen 
sukupolven kanssa? 
 
Lahden paikallistoiminnan yhteyshenkilöt olivat Soili Saikkonen ja Jukka Ilmonen. 
 
2.3.8 Mikkelin toimintaryhmä  
Mikkelin ryhmän toiminta koostui seuran jäsenille avoimista tulevaisuus- ja delfoi–
työpajoista, joita pidettiin kuukausittain, vain heinäkuu pidettiin lomaa. Toimintavuon-
na Delfoi-pajat laajenivat Helsinkiin Otavan Opiston Osuuskunnan tiloihin Annankadul-
le. Lisäksi rinnakkaispajoja pidettiin Mikkelissä (Otavan Opisto) ja Mäntyharjussa, jossa 
järjestettiin Osmo Kuusen kutsumana kaksi "korkean paikan metodileiriä". Kaikki työ-
pajat lähettiiin ja tallennettiiin myös verkkoon omassa osoitteessa http://otavan 
opisto.adobeconnect.com/delfoi . 
 
Pajat sitoivat yhteen tulevaisuuksientutkimuksen avoimen korkeakoulun metodiopin-
toja, joita suoritettiin lähes kuudensadan opintopisteen edestä. Delfoi-kehittäjäyhteisö 
hautoi toimintavuoden aikana 1 väitöstutkimuksen (6 väitöstä on työn alla), 8 akatee-
mista loppututkimusta (gradut, maisteritutkinnot) sekä 5 laajaa ammattitutkimusta. Li-
säksi metodiopintoihin (perus- ja manageriopinnot) osallistui 234 opiskelijaa.  
  
Mikkelin avointa toimintaa koordinoi Jenni Linturi. 
 
2.3.9 Oulun toimintaryhmä  
Oulun paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia, mutta 
aloitti vuoden 2014 tapahtumien suunnittelun. Oulun paikallistoiminnan vetäjätiimissä 
olivat Tiina Gallén ja Aila Paaso. 
 
2.3.10 Porin toimintaryhmä – Satakunnan Klubi  
Porin paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia. 
Satakunnan Klubin yhteyshenkilöt olivat Heikki Rantala ja Jyrki Kangas. Ryhmän jäse-
net toimivat erilaisissa yhteyksissä tulevaisuudentutkimuksen piirissä.  
 
2.3.11 Tampereen toimintaryhmä 
Tampereen paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia, 
mutta aloitti vuoden 2014 tapahtumien suunnittelun. Tampereen toimintaryhmän aktii-
vit olivat Päivi Ojanen, Markus Vinnari ja Raimo Kanerva. 
 
2.3.12 Turun toimintaryhmä  
Turun paikallistoimintaryhmän tapaamismuoto ovat lounasalustukset. Toiminnan suun-
nittelu- ja toteutustyöryhmään kuuluivat Sanna Tulonen, Tarja Meristö (koordinaattori) 
sekä Leena-Maija Laurén. 
 
2.3.13 Muut toimintaryhmät 
Joensuussa ja Seinäjoella järjestettiin toimintaa mm. paikallisissa projekteissa ja hank-
keissa tilanteen mukaan. Rovaniemen toimintaryhmä etsi toimintaryhmälleen uutta ve-
täjää tai vetäjätiimiä.  
 
2.4 Hallinto- ja järjestötoiminta 
 
2.4.1 Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 
Puheenjohtaja: Sirkka Heinonen 
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Jäsenet: Osmo Kuusi (varapuheenjohtaja), Olli Hietanen, Juha Kaskinen, Auli 
Keskinen, Sofi Kurki, Aleksi Neuvonen, Marja-Liisa Viherä, Markus 
Vinnari. 

 
Varajäsenet:  Toni Ahlqvist, Riitta Hakulinen, Leena Ilmola, Hannu Kalajoki, Rauno 

Kuusisto, Jenni Linturi, Ana Nuutinen, Tapio Rantala. 
  
2.4.2 Seuran toimisto 
Seuran osa-aikaisena (30 h/viikko) pääsihteerinä toimi Hazel Salminen. Salmisen pal-
kattoman vapaan aikana 9.9.-31.12.2013 hänen sijaisenaan toimi Iiris J. Penttilä. 
 
Seuran toimisto on vuoden aikana toiminut pienimuotoisena yhteydenpitopaikkana. 
Tammikuun lopulla seuran toimisto muutti Eerikinkatu 28:sta uusiin tiloihin Annankatu 
9:ään Helsingissä, ja toimii nyt Otavan Opiston Osuuskunnan yhteistoimistosta käsin. 
Seura on Osuuskunnan perustajajäsen. Seura vuokraa tilasta työpöytäpaikan sekä va-
rastotilaa ja vuokraan kuuluu yhteistilojen käyttöoikeus. 
 
Seuran pieni käsikirjasto siirtyi myös muutossa Annankadun toimistolle. Seuran toimis-
toon on vuonna 2013 tullut mm. World Futures Societyn The Futurist ja Future Survey 
-lehdet sekä World Futures Studies Federationin Futures Bulletin. Lehtiä ja kirjoja voi 
tulla lukemaan toimistolle tai lainata.  
 
2.4.3 Seuran myöntämät huomionosoitukset 
 
Kunniajäsenet 
Seura kutsui toimintavuoden aikana uudeksi kunniajäsenekseen seurassa pitkään toi-
mineelle ja ansioituneelle hallituksen jäsen, FT Marja-Liisa Viherälle. Viherän kunniajä-
senyys julkistettiin syyskokouksessa 25.11.2013. 
 
Seuralla oli 31.12.2013 kymmenen kunniajäsentä. Seura pitää yhteyttä kunniajäse-
niinsä kutsumalla heidät tasaisin väliajoin koolle vaihtamaan ajatuksiaan tulevaisuus-
aiheista. Vuonna 2013 ei järjestetty kunniajäsentapaamista.  
 
Tulevaisuuspalkinto  
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus myöntää tulevaisuuspalkinnon harkintansa 
mukaan ansiokkaasta tulevaisuudentutkimuksesta tai tulevaisuusajattelun edistämi-
sestä. Vuonna 2013 ei myönnetty Tulevaisuuspalkintoa. Tulevaisuuspalkinto on Lampi-
vaaran ametistikide. 
 
Nuorisostipendi  
Vuonna 2013 ei myönnetty nuorisostipendejä. 
 
Gradupalkinto  
Seuran vuonna 2010 perustama Gradupalkinto jaetaan joka toinen vuosi tulevaisuu-
dentutkimuksen alaan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai vastaava).  
 
Alkuvuodesta 2013 tiedotettiin palkinnosta sekä kerättiin ehdokkaita vuosina 2011-
2012 valmistuneista alaan liittyvistä opinnäytetöistä. Seuralle ilmoitettiin määräaikaan 
mennessä runsaasti korkeatasoisia lopputöitä eri puolilta Suomea. Kymmenestä eri 
oppilaitoksesta lähetetyistä töistä valittiin Gradupalkinnon saajaksi Juhani Parhialan 
pro gradu -työ Systeeminen tulkintakehys heikoille signaaleille. Työ on jätetty v. 2012 
Lapin yliopiston markkinoinnin oppiaineeseen, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. 
Vuonna 2013 Gradupalkinnon arvioijana toimi FT Auli Keskinen ja palkinnon suuruus oli 
300 euroa.  
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Lisäksi annettiin kunniamaininta Mari Ariluoman diplomityölle Kaupunki ekosysteemi-
palvelujen tuottajana – kohteena Lahden Mukkula ”erinomaisesta aiheen käsittelystä ja 
innovatiivisesta esityksestä.’’ Työ on jätetty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun Maisema-arkkitehtuurin laitokselle v. 2012. 
 
Huomionosoitus Futura-lehdessä 
Huomionosoituksen myöntäminen Futura-lehdessä on tapa palkita hyvistä tulevaisuus-
teoista, uusista ideoista, arjen teoista ja ilmiöistä, joiden katsotaan edistävän kansa-
laisten oma-aloitteisuutta ja siten parempaa tulevaisuutta. Vuonna 2012 ei myönnetty 
Tulevaisuusteko-kunniamainintaa.  
 
2.4.7 Kokoukset 
Kevätkokous pidettiin maanantaina 22.4.2013 seuran toimistolla, Otavan Opiston 
Osuuskunnan koulutustilassa Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toiminta-
kertomus ja vahvistettiin vuoden 2012 tuloslaskelma. Kokouksen jälkeen Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen alusti aiheesta Tulevaisuudentutkimuk-
sen opetuksen järjestäminen Turun yliopistossa. 
 
Syyskokous pidettiin maanantaina 25.11.2013 seuran toimistolla Helsingissä. Kokouk-
sessa vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014, päätettiin 
jäsenmaksujen suuruudesta, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä var-
sinaiset ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2014. Syyskokouksen jälkeen YTT,  eri-
koistutkija, toimitusjohtaja Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:stä alusti otsikolla ”Arktisen 
toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdol-
lisuudet”. Sekä vuosikokousta että alustusta pystyi seuraamaan etänä netissä. 

 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.  
 
 
3. VARAINHANKINTA 
 
3.1 Jäsenet ja talous 
 
Seuralla oli 31.12.2013  688 aktiivijäsentä ja 20 yhteisöjäsentä, joista kuusi yliopistoa 
ja korkeakoulua ovat perustajajäseniä. Seuraan liittyi kertomusvuonna 47 uutta henki-
löjäsentä ja yksi yhteisöjäsen. Henkilöjäseniä erosi 9, kuoli 2 ja passiivijäsenrekisteriin 
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi tai jäsenen omasta toivomuksesta (esim. ul-
komaille muuton takia) siirrettiin 13 jäsentä. Passiivijäsenrekisteriin siirretyille jäsenille 
lähetettiin asiasta tieto etukäteen. Kunniajäseniä seuralla oli 31.12.2013 yhdeksän: 
akateemikko Pekka Jauho, professori Matti Vapaavuori, professori Ilkka Niiniluoto, pro-
fessori Ilkka Virtanen, professori Olavi Borg, professori Eleonora Masini, professori 
Esko Kalimo, MMM Hilkka Pietilä, Director Jerome C Glenn sekä FT Marja-Liisa Viherä.  
 
Seuran jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 39 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseniltä 19,50 
euroa (alle 24-vuotiaat nuorisojäsenet ja alle 30-vuotiaat perustutkinnon suorittajat, 
nuorisojäsenille ensimmäinen jäsenyysvuosi oli maksuton). Yhteisöjäsenmaksu oli 390 
euroa. 
 
Vuoden 2013 tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 53 066,93 euroa 
(vrt. v. 2012: 55 043,57 euroa). Varainhankinnan tuotot 25 024,50 euroa tulivat jä-
senmaksuista ja kulut 439,40 euroa Futurinfo-jäsenkirjeen julkaisemisesta. Lisäksi 
seura sai yleisavustuksena 32 000 euroa opetusministeriöltä. Suuri osa esim. Futura-
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lehdestä, seminaareista ja keskustelutilaisuuksista tuotetaan maksuttomana vapaaeh-
toistyönä, mikä ei näy talousarviossa. 
 
Tuotoista jäsenmaksut muodostivat 34,5 % (v. 2012 38,4 %), julkaisutuotot 15,3 %, 
seminaarituotot 6,1 % (v. 2012 julkaisut ja seminaarit yht. 10,2 %) sekä avustukset 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Suomen tiedekustantajien liitolta 44,1 % (51,4  %).  
 

 
 
Kulujen erät muodostuivat julkaisukuluista 27,2 % (24,6 %), seminaari- ja paikallistoi-
minnan kuluista 6,6 % (4,7 %), henkilö- ja toimistokuluista 65,52 % (69,6 %) ja 
jäsenkirjekuluista 0,6 % (1,1 %). 
 

 
 
Seuran tilikauden 2013 tulos oli 3 518,54 euroa ylijäämäinen.  
 
3.2 Futurinfo-jäsenkirje 
 
Seura tiedotti kertomusvuonna toiminnastaan Futurinfo-jäsenkirjeillä, joita ilmestyi 
kaksi keväällä ja syksyllä yksi yhdistetty kirje. Futurinfo-jäsenkirjeet sekä kevät- ja 
syyskokousten kutsut lähetettiin sähköpostitse niille, joiden osoite oli jäsenrekisterissä, 
muut saivat jäsenkirjeen ja tiedotteen postitse. Jäsenkirjeiden välillä tapahtumista ja 
tilaisuuksista tiedotettiin sähköpostitse suoraan jäsenille, seuran paikallistoimintaryh-
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mien sähköpostilistoilla, Futura-lehdessä verkkosivuilla www.futurasociety.fi sekä 
seuran Facebook-sivulla (www.facebook.com/Tutuseura), jolla oli vuoden 2013 lopulla 
lähes 600 ”tykkääjää”. Seuran sähköisen tiedotuksen osuus jäsenviestinnästä on ylei-
sestikin laajentunut viime vuosien aikana; vuoden 2013 lopulla sähköisellä jäsentiedo-
tuslistalla oli 597 osoitetta. Listalle lähetetään Futurinfo-jäsenkirje sekä valikoidusti 
muita tulevaisuudentutkimukseen liittyviä tiedotteita. 
 
 
4. YHTEISTYÖ 
 
4.1 Yhteistyötilaisuudet 
 
Työpaja ”The Crisis of Global Sustainability” 
Seura järjesti yhteistyössä Rooman Klubin Suomen yhdistyksen (RoKSY) kanssa 18.11. 
2013 Annankatun toimistolla työpajan teemasta The Crisis of Global Sustainability. 
Aihetta esitteli Tapio Kanninen ja työpajatyöskentelyä Riitta Nieminen-Sundell. Työryh-
miä oli kolme: Scalable local solutions, War Room for Sustainability, Restructuring of 
Global Institutions, ja moderaattorina edellä mainittujen lisäksi Matti Penttilä. Osallis-
tujia oli neljätoista. 
 
Lisäksi seuran puheenjohtaja prof. Sirkka Heinonen alusti RoKSYn keskustelutilaisuu-
dessa 23.10.2013 aiheesta Rooman klubin Ottawan vuosikokouksen kuulumiset: 
"Governance of the Commons", pre-session of Futures of the Arctic sekä konferenssin 
antia. 
 
4.2 Sidosryhmät 
 
Seura toimi yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tulevaisuudentutkimuk-
sen Verkostoakatemian (TVA) kanssa mm. tiedottamalla seuran jäsenille  TVA:n tule-
vaisuudentutkimuksen opinnoista, tarjoamalla TVA:n opiskelijoille seuran jäsenyyttä 
sekä mahdollisuuden julkaista opinnäytetöitä Futura-lehdessä ja eFuturassa. Yhteys-
henkilönä toimi Olli Hietanen. Seuran jäsenille on tiedotettu Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksen tapahtumista, julkaisuista sekä mahdollisuudesta käyttää tulevaisuudentut-
kimuksen Topi-tietokantaa.  
 
Seura toimi yhteistyössä myös kansainvälisen Millennium-hankkeen nk. Helsinki-
noodin kanssa. Millennium-hanke on globaali ajatushautomo ja verkostomainen jatku-
vasti käynnissä oleva tu-le-vai-suu-den-tutkimushanke (www.millennium-project. org). 
Millennium-hankkeen käytännön työ liittyy keskeisesti alueellisiin solmukohtiin eli noo-
deihin (50 kpl ympäri maailmaa). Helsinki-noodia koordinoi työryhmä, johon vuonna 
2013 kuuluivat Toni Ahlqvist, Sirkka Heinonen, Juha Kaskinen Osmo Kuusi ja  Sari Sö-
derlund. Vuonna 2013 ei järjestetty Millennium-hankkeeseen liittyviä tilaisuuksia Suo-
messa, mutta noodin ja seuran yhteistyötä jatkettiin tiedonvälittämisen muodossa. 
 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) järjestää joka toinen vuosi Tieteen päivät -
tapahtumaviikon. Vuoden 2013 päivien yhteydessä järjestetyssä Tieteiden yö –tapah-
tumassa seuralla oli yhteistilaisuus Suomen kansantieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n 
kanssa teemalla ”Menneisyyksien tulevaisuudet - tulevaisuuksien tulevaisuudet”. Puhu-
jina olivat Osmo Kuusi sekä dosentti Pia Olsson, Helsingin yliopisto ja yliopistonlehtori 
Katriina Siivonen, Åbo Akademi. Alustusten lisäksi seuralla ja Ethnos ry:llä oli yhteinen 
seurojen esittelypöytä Tieteiden yö -tapahtumassa. Suunnitteluryhmässä oli seuran 
osalta mukana Iiris H. Penttilä, Osmo Kuusi, Tapio Rantala, Sirkka Heinonen ja Hazel 
Salminen, ja ohjelma suunniteltiin yhdessä Ethnos ry:n kanssa. 
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Seuran hallituksen jäsen FT Marja-Liisa Viherä osallistui Kansalaisyhteiskunnan tutki-
muksen ja kehittämisen päiville 14.-15.2.2013 tulevaisuuden tutkimuksen seuran ry:n 
edustajana ja työryhmän puheenjohtajana. 
 
Seura oli tulevaisuudentutkimuksen maailmanjärjestön World Future Societyn (WFS) ja 
World Futures Studies Federationin (WFSF) jäsen. Lisäksi seura oli jäsen Tieteellisten 
seurain valtuuskunnassa, Suomen Tiedekustantajien liitossa, Kulttuuri-, mielipide- ja 
tiedelehtien liitossa Kultti ry:ssä sekä Otavan Opiston Osuuskunnassa. 
 
Seura on vuonna 2013 yllämainittujen tahojen lisäksi toiminut yhteistyössä mm. tie-
donvälitysvaihdolla Rooman klubin Suomen yhdistyksen, Tutkijoiden ja kansanedusta-
jien seuran (TUTKAS), Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Viestintäkasvatuksen seu-
ran, Suomen Rakennusinsinööriliiton (RIL), Hyvinvointivaltion vaalijat eli HYVA-verkos-
ton, Edistyksellisen tiedeliiton, Laatukeskuksen Osaamisen kehittämisen laatujaoksen, 
Länsi-Uudenmaan humanistiliiton ja eri tieteellisten seurojen kanssa, esim. esim. 
Liikennesuunnittelun Seura, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura.  
 
4.3 Muu yhteistyö 
 
Seuralle tulleiden yhteydenottojen perusteella jäsenet ovat olleet asiantuntijoina erilai-
sissa tulevaisuushankkeissa sekä alustajina seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. 
 
Seuran lähialueyhteistyötä toteutettiin mm. julkaisujen vaihdolla sekä Futura-lehden 
lähettämisellä Baltian maiden yhteistyökohteisiin. 


