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T O I M I N T A K E R T O M U S   2 0 1 5 
 

1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/Sällskapet för framtidsstudier rf. 
perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen 
pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen 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 
hyväksikäyttöä ja opetusta erityisesti Suomessa, ja tällä tavalla 
myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen. 
Toimintatapoihin kuuluu yhteydenpito tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin niin 
kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä tiedotustoiminta julkaisujen, 
seminaarien ja oppimateriaalin muodossa.  
 

2. VARSINAINEN TOIMINTA v. 2015 
 
2.1 Julkaisutoiminta 
 
Seuran julkaisutoiminnasta vastasi Futuran päätoimittaja Tapio Tammisen 
johdolla toimitusneuvosto, 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. Uutena jäsenenä kutsuttiin mukaan Sami 
Holopainen. Toimituskunta kokoontui kertomusvuonna 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 2015 neljä kertaa. Lehtien 
teemoina olivat:  
- 1/2015 Kaupunki, tulevaisuus ja me (kesäseminaari 2014), vierailevana 
päätoimittajana Marja-Liisa Viherä. 
- 2/2015 Koulun tulevaisuus, vierailevina päätoimittajina Hannu Linturi ja 
Jenni Linturi. 
- 3/2015 Nationalismin nousu, päätoimittajana Tapio Tamminen. 
- 4/2014 Kulutuksen tulevaisuudesta, vierailevina päätoimittajina Juha 
Nurmela ja Mika Pantzar. 
 
Lehdissä julkaistiin mm. seuran tilaisuuksissa pidettyjä alustuksia ja muita 
ajankohtaisia tulevaisuudentutkimukseen liittyviä artikkeleita, kommentteja 
ja kirja-arvosteluja.  
 
Futura-lehden päätoimittajan tehtäviä hoiti Tapio Tamminen. Futura-lehden 
taitosta vastasi Iiris H. Penttilä. 
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Futura-lehden artikkelit olivat luettavissa ja tulostettavissa Kopioston 
Elektra-tietokannassa. Elektran kautta välitettyjen artikkeleiden käytöstä 
maksetaan korvausta tekijöille ja kustantajille. Lisäksi Futura-lehti oli 
löydettävissä viitetietokanta Aleksista sekä Granum-julkaisupalvelusta ja 
tilattavissa Kulttilehdet.fi-verkoston nettisivujen kautta. Futura–lehti oli 
esillä Helsingin kirjamessuilla 22.-25.10.2015 Kulttuuri-, mielipide- ja 
tiedelehtien liitto Kultti ry:n osastolla/ myyntipöydässä. Futuran 
irtonumeroita myytiin Tiedekirjan myymälässä. Myynti Akateemisessa 
kirjakaupassa on tauolla kirjakaupan omistajavaihdoksen takia.  
 
Futuran julkistamis- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään yleensä niistä 
lehdistä, joihin ei jo liity seminaariteema. Koulun ja oppimisen tulevaisuutta 
pohdittiin Helsingissä 22. - 23.5. Futura-lehden 2/2015 -numeron teeman 
ympärille järjestetyssä tapahtumassa. Keskiössä olivat etenkin peruskoulun 
ja lukion tulevaisuutta signaloivat artikkelit ja niiden lomaan sijoitetut 
Kriittisen korkeakoulun kirjoittajaoppilaiden työstämät kaunokirjalliset 
tulevaisuustarinat sekä näiden kahden lähestymistavan välinen dialogi. 
Tilaisuuden järjesti Otavan Opisto yhteistyössä seuran kanssa ja siihen 
osallistui 34 henkilöä.  
 
Futura 4/2014 –lehti ilmestyi joulukuussa ja sen keskustelutilaisuus 
järjestettiin tammikuussa 2015. 
 
2.1.2 Nettisivut ja sosiaalinen media 
Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta www.tutuseura.fi. Vanhat kotisivut 
osoitteessa www.futurasociety.fi Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
TSVpro-palvelimella on vielä jätetty ennalleen ylimenokaudeksi, koska 
sivuilla on paljon arkistomateriaalia.  
 
Seuran järjestämien tilaisuuksien materiaaleja sekä esityksiä on 
mahdollisuuksien mukaan ladattu seuran kotisivuille kiinnostuneiden 
käytettäväksi. Osa seuran tilaisuuksista, mm. Malaska-seminaari sekä 
kesäseminaari videokuvattiin Viestintäkasvatuksen seuran avustuksella, ja 
materiaali on katsottavissa Bambuser-palvelun Viekas-profiilissa. Helsingin 
paikallistoimintaryhmä Tutuhesa ylläpitää omaa blogia 
(http://tutuhesa.blogspot.fi), johon kerätään myös esitysmateriaalia, 
äänitteitä sekä valokuvia tilaisuuksista. Nettisivuilla oli myös tietoa 
tulevaisuudentutkimuksesta ja linkkejä muille 
tulevaisuudentutkimusaiheisille sivustoille. Kotisivujen sisällönluomisesta 
sekä ylläpidosta vastasi pääsihteeri, minkä lisäksi myös 
paikallistoimintaryhmien aktiiveilla on sivujen päivitysoikeudet omien 
tapahtumiensa osalta. 
 
Seuralla on lisäksi sivu Facebook-palvelussa tiedotusta ja markkinointia 
varten, ja sivulle päivitettyjä tiedotteita on luettu ahkerasti. Seuran sivun 
”tykkääjiä” oli vuoden lopulla yli 1000 henkilöä. 
 
2.1.4 Acta Futura Fennica -sarja 
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Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen 
liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai 
käsikirjoja.  
 
Acta Futura Fennica -sarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna. Kesällä 
2014 aloitettiin sarjassa vuonna 1993 ilmestyneen ja uudistettuina versioina 
vuonna 2003 ja 2013 julkaistun Miten tutkimme tulevaisuuksia? –teoksen 
(AFF 5) käännöshanketta. Tarkoituksena on julkaista teos englanniksi ja 
täten saattaa suomalaista tulevaisuudentutkimusta laajemmin myös 
kansainvälisten tulevaisuudentutkijoiden tietoon.  
 
Käännöshankkeen toimituskunnassa olivat Sirkka Heinonen, Osmo Kuusi ja 
Hazel Salminen. Toimintavuoden aikana artikkeleita toimitettiin ja 
käännettiin sekä aloitettiin kirjan ennakkomyynti. Tarkoituksena on, että 
suomenkielisestä AFF 5 –menetelmäkirjan myyntitulot käytetään suoraan 
käännöshankkeen kuluihin.  
 
2.1.5 Tulevaisuussarja 
Tulevaisuussarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna mutta sarjan 
päivittämistyötä jatkettiin. Sarjassa seuraavana ilmestyvän teoksen, Yrjö 
Seppälän ”84 tuhatta tulevaisuutta” –kirjan digitalisointityö aloitettiin. Kirja 
on alun perin ilmestynyt vuonna 1984 Gaudeamuksen julkaisemana. 
 
2.2 Seminaaritoiminta 
 
2.2.1 Kesäseminaari: Ihmisarvo ja hyvinvointiyhteiskunnan 
uudistaminen 
Seuran perinteinen kesäseminaari pidettiin 24.-25.8.2015 Otavan Opistolla 
sekä Satulinnassa Mikkelin seudulla teemalla ”Ihmisarvo ja 
hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen”.  
 
Seminaarin tavoitteena oli alustusten, keskustelujen sekä 
tulevaisuustaulukon työstämisen ja ryhmätöiden tekemisen avulla perehtyä 
ihmisarvon ja hyvinvointiyhteiskunnan teemoihin eri näkökulmista. 
Keskeisenä puheenaiheena politiikassa ja mediassa on talouden tila, ja 
kysytään, onko meillä enää varaa hyvinvointiyhteiskuntaan? Seminaarissa 
etsittiin yhdessä ratkaisuja, joilla ihmisarvo säilyisi hyvinvointiyhteiskunnan 
keskeisenä tienviittana. 
 
Seminaari oli kaksipäiväinen ja siihen osallistui lähes 40 henkilöä, joista 
suuri osa seuran jäseniä. Seminaarin esitysmateriaaleja on ladattavissa 
seuran nettisivuilta. 
 
Seminaarin ohjelma: Tervetulotoivotus, professori Sirkka Heinonen, 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry • 
Hyvinvointiyhteiskunnan 
uudistaminen, Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto • Ihmisten tarpeettomuus 
tulevaisuuden haasteena, Vuokko Jarva, Tulevaisuuden tutkimuksen seura • 
Miten varmistamme ihmisarvon tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnassa, 
Ongelmanomistaja Juha Nurmela, Hyvinvointivaltion vaalijat ry • 
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Tulevaisuustaulukon työstäminen yhdessä sekä tulevaisuusroolipelin 
pelaamista ja kuunnelmien tekemistä ryhmissä • Tulevaisuuskuunnelmien 
kuuntelu • Ihmisen olemassaolon perustarpeiden – jäsentyminen, 
liittyminen ja tekeminen – huomiointi eri alueille, Ongelmanomistajana 
Marja-Liisa Viherä, ViheräVerstas Oy ja yleisö asiantuntijoina • Miten 
palkattoman työn parempi arvostus elvyttää?, Ongelmanomistajana Vuokko 
Jarva, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja yleisö asiantuntijoina • 
Avuliaisuuden, vapaaehtoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden tulevaisuus, 
Ongelmanomistajina Reijo ja Anne Kahelin, Eräjärven kehittämisyhdistys 
sekä yleisö asiantuntijana • Ihmisarvo ja teknologinen kehitys, 
Ongelmanomistajana Osmo Kuusi, Whatfutures Oy, ja yleisö asiantuntijoina 
• Tulevaisuustaulukon tarkastelua kahvitarjoilun lomassa, seminaarin 
loppusanat. 
 
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Otavan Opiston kanssa. Kesäseminaarin 
suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi työryhmä Marja-Liisa Viherä, Osmo 
Kuusi, Vuokko Jarva ja Hazel Salminen. Mukana oli myös Pauliina Jalonen 
Otavan Opiston Osuuskunnasta. Kesäseminaarin aiheita käsittelevä Futura-
teemalehti 1/2016 ilmestyi seuraavana keväänä. 
 

2.2.2 Top Ten Futures XI –seminaari v. 2016: Tulevaisuuden työ ja 
tekoäly 
Top Ten Futures seminaarin ideana on kiteyttää tulevaisuuden keskeisiä 
kehityssuuntia. Tavoitteena on tarkastella kriittisesti 
tulevaisuudentutkijoiden käyttämää asiantuntijatietoa, jonka pohjalta 
laaditaan ”kymmenen kärjessä” (Top Ten) -listoja. Seminaari järjestetään 2-
3 vuoden välein. Seuraava Top Ten –seminaari on järjestyksessä 
yhdestoista, ja se järjestetään suunnitelmien mukaan vuoden 2016 
loppupuolella teemasta Tulevaisuuden työ ja tekoäly, yhteistyössä Demos 
Helsingin ja Millennium-hankkeen Helsinki-noodin kanssa. Tilaisuuden 
suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta. 
 
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. 
Foorumityöryhmään kuuluivat Rauno Kuusisto, Matti Leskinen, Tapio Rantala 
ja Hazel Salminen.  
 
Kertomusvuonna ei järjestetty Tulevaisuusfoorumi-tilaisuutta, mutta 
työryhmä on luonut seuran nettisivuille visuaalisten heikkojen signaalien 
keräämiseen tarkoitetun kuvablogin, jonka kautta olisi mahdollista tehdä 
jatkuvaa signaalien keräämistä.  
 
2.2.4 Tiedeseminaari 
Kertomusvuonna ei järjestetty Tiedeseminaaria. Työryhmä, jossa mukana 
Meimi Lahti (Satakunnan ammattikorkeakoulu), seuran aktiivi Matti Leskinen 
sekä seuran pääsihteeri Hazel Salminen, ei kokoontunut. 
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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 toiminut Outi Verronen-Pöyliö. 
 
2.2.6 Pikkujoulun tonttutohtoriväitös 
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteisiä tonttuväitöspikkujouluja 
vietettiin 9.12. 2016  kulttuurikeskus Sähinän takkatilassa, Helsingissä. 
Samalla tutustuttiin seuran toimiston uusiin tiloihin sekä juhlistettiin 
toiminnan 35-vuotisjuhlavuoden lopetusta. Tonttutohtoriksi väitteli runoilija 
Jorma Vakkuri otsikolla Vuosituhannet vierivät – miten käy riimustusten? FT 
Marja-Liisa Viherä toimi vastaväittäjänä ja seuran puheenjohtaja Sirkka 
Heinonen kustoksena. Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkilöä. 
 
2.2.7 Pentti Malaska –seminaari 
Vuonna 2012 menehtynyt seuran kunniajäsen ja ensimmäinen 
puheenjohtaja prof. emeritus Pentti Malaska oli aktiivisesti mukana seuran 
toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Hänen muistokseen perustetun 
Pentti Malaska –seminaarisarjan tilaisuuksissa käsitellään Malaskan uransa 
aikana eteenpäin viemiä teemoja ja ajatuksia. 21.3.2015 järjestettiin 
Tiedekeskus Heurekassa järjestyksessä toinen Pentti Malaska –seminaari 
teemalla Teknologia ihmisen maailmassa 2040. Seminaari järjestettiin 
yhteistyössä Heurekan kanssa ja siihen osallistui noin 60 henkeä. Tilaisuus 
oli osallistujille maksuton. 
 
Seminaarin suunnittelutyöryhmässä olivat mukana Sirkka Heinonen, Hazel 
Salminen, Marja-Liisa Viherä, Elina Hiltunen ja Sofi Kurki. Mukana oli myös 
Pentti Malaskan elämänkertaa koostava Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksesta. 
 
2.3 Paikallistoiminta  
 
Seuran yhtenä tärkeänä toimintamuotona on toimia yksittäisten jäsenten 
kautta, paikallisissa toimintaryhmissä. Vuonna 2015 toimintaryhmiä oli 
kolmetoista; Helsingissä, Hämeen seudulla (Hämeenlinna), Joensuussa, 
Kuopiossa, Kymessä (Kouvola), Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, 
Satakunnassa (Pori), Keski-Suomessa (Jämsä-Jyväskylä), Seinäjoella, 
Pirkanmaalla (Tampere) ja Turussa.  
 
2.3.1 Paikallistoiminnan aktiivien tukeminen 
Toimintavuoden aikana ei ole järjestetty seuran paikallistoimintaryhmien 
aktiivien lähitapaamista, mutta seuraavaa yhteistä tapaamista suunnitellaan 
vuodelle 2016. Paikallisvetäjien tilaisuuksien pyrkimyksenä on tukea ja 
innostaa toimintaa paikallistasolla sekä lisätä paikkakuntien välistä 
verkostoitumista.  
 
Yhteyksiä toimintaryhmiin on ylläpidetty puhelimitse ja sähköisesti. Seuran 
pääsihteeri järjesti vuoden aikana paikallistoimintavetäjille pari ”Skype-
vastaanottoa”, eli etäyhteydellä tapahtuvaa kokousta, jotka olivat avoimia 
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kaikille paikallistoiminnan parissa toimiville. Vastaanottojen aikana 
osallistujat saivat jakaa ryhmänsä kuulumiset sekä pyytää apua tai vinkkejä 
toimintaan ym. 
 
2.3.2 Helsingin toimintaryhmä 
Toimintaryhmä kokoontui 10 kertaa lounaskokouksiin ja järjesti kolmetoista 
yleisötilaisuutta sekä yhden yhteistyötilaisuuden: 
 
13.1.: Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja professori 
Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto, kommentoija johtaja Jaakko Kiander, 
Ilmarinen sekä juontaja Arto Salmela. 
 
27.1.: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen, alustajat tutkija Simo 
Haanpää Aalto-yliopistosta ja ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää 
Helsingin seudun ympäristöpalveluista,  juontaja Kari Silfverberg. 
 
10.2.: Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen 
opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan? Alustaja 
opetusneuvos Arja-Sisko Holappa Opetushallituksesta, kommentoija 
emeritusrehtori Martti Hellström. 
 
24.2.: Kielikuvat ja muut metaforat tulevaisuuksientutkimuksessa, 
alustaja dosentti Osmo Kuusi Aalto-yliopistosta, juontaja Matti Leskinen. 
 
10.3.: Avaruustutkimuksen ja hiukkasfysiikan anti tulevaisuuden 
tutkimukselle, alustajina professori Kari Enqvist ja tutkija (fyysikko) Tomas 
Linden ja kommentaattorina tutkija Rauno Lauhakangas, kaikki Helsingin 
yliopistolta, sekä juontajana Kari Silfverberg. 
 
24.3.: Suomen suunta, keskitys vai hajautus, alustajat tutkimusjohtaja 
Anders Ekholm Ajatuspaja Libera ja johtaja Karina Jutila, Ajatuspaja e2. 
 
7.4.: Euroopan mahdollisuus, alustaja VTT Jouko Kajanoja,  
Emma Palvelut Oy. 
 
8.9.: Kasvu vai degrowth, mikä on talouden tulevaisuus? Alustajat 
toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Keskuskauppakamarista ja 
tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu Aalto-yliopistosta, juontala Arto Salmela. 
 
22.9.: Ravinto tulevaisuudessa Suomessa ja maailmassa, alustaja 
professori 
Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta, kommentoija dosentti Markus Vinnari 
Itä-Suomen yliopistosta, juontaja Pentti Räsänen. 
 
6.10.: Tulevaisuuden rakentaminen, RIL tulevaisuustoimikunnan ja 
Metropoliseuran tilaisuus yhteistyössä Tutuhesan kanssa. 
 
20.10.: Suomi vedenjakajalla, alustajana Michael Loescherin kanssa 
kirjoittamansa kirjan ”Crossroads” pohjalta tutkimusalueen johtaja Mika 
Aaltonen, Aalto-yliopisto. 
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3.11.: Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, 
IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, 
juontaja Matti Leskinen.  
 
17.11.: Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori Rein Raud 
Helsingin yliopistosta ja TkL Timo Linkola, juontaja Arto Salmela. 
 
1.12.: Tulevaisuuden suunta minun mielestäni, alustajat 
kansanedustaja Juhana Vartiainen ja kirjailija Jari Ehnroth, juontaja Timo 
Lahtela. 
 
Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Kaikki paitsi 6.10 Rakennusfoorumissa järjestetty tilaisuus pidettiin Tieteiden 
talolla Helsingissä. Niistä tiedotettiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla 
sekä HS/Menokoneessa.  
Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuoden 2014 lopulla yli 320 
tilaajaa. Viesteistä osa oli tulevaisuusaiheista keskustelua ja pääosa 
informointia tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. 
Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa 
http://groups.yahoo.com/group/tutu hesa/messages. Listan tukena 
käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot. com, jossa julkistettiin 
laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lounaskirjauksia.  
 
Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti 
Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Chris Kylander, Reijo Korhonen ja 
Tapani Launis. 
 
2.3.3 Hämeenlinnan toimintaryhmä  
Hämeenlinnan paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt 
tilaisuuksia, mutta aloitti vuoden 2016 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 ti 8.9.2015 klo 17-19 Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun tiloissa. Teemana oli Malaska-palkinnon saaneen 
Laura Häyhän alustus gradustaan. Häyhän pro gradu –työ käsittelee Kiinan 
kehitystä talouden, ympäristön sekä yhteiskunnallisen kehityksen 
näkökulmista. 
 
Lisäksi alueen paikallistoimijat osallistuivat aktiivisesti Keski-Suomen 
tulevaisuusryhmän toimintaan: esim. kuukausittain ilmestyvät uutiskirjeen 
sisällöntuotantoon sekä 7.5. ja 27.10. pidettyjen Tulevaisuusfoorumeiden 
järjestämiseen (Lisätietoja: keskisuomi.info):  
- 7.5.2015 teemalla Biotalous, digitalous ja osaamistalous Keski-
Suomen vetureina?  
- 27.10.2015 teemalla Luonnollisesti Keski-Suomesta - mitä 
tarjoamme maailmalle tulevaisuudessa? 
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Keski-Suomen paikallistoiminnan yhteyshenkilönä toimi Anne Hakala. 
Ryhmä tiedottaa toiminnasta sähköpostitse jäsenille sekä Facebookissa 
(www.facebook.com/KeskiSuomiEnnakoi) ja seuran paikallistoimintaryhmien 
omilla sivuilla (www.tutuseura.fi/paikallistoiminta/keski-suomi). 
 
2.3.5 Kuopion toimintaryhmä 
Kuopion toimintaryhmä ei kokoontunut toimintavuoden aikana, mutta 
paikalliset jäsenet ovat seuranneet omilta kotikoneiltaan eri 
tulevaisuudentutkimukseen liittyviä tilaisuuksia videoneuvottelujärjestelmien 
kautta. Keskustelu ja tiedotus on toiminut Facebook-ryhmän "Tulevaisuuden 
tutkimuksen seura Kuopion toimintaryhmä" (www.face 
book.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 ei järjestetty tapahtumia mutta aloitettiin vuoden 
2016 toiminnan suunnittelu. Kymenlaakson toimintaryhmän vetäjänä toimi 
Harri Kivelä. 
 
2.3.7 Lahden toimintaryhmä 
Lahdessa aloitettiin 24.9.2015 Tulevaisuus torstaita täynnä –
lounastapahtumasarja, Ekokahvila MeaMannassa. Tilaisuuksia järjestetään 
aina joka kuun 3. torstaina. Kussakin tilaisuudessa oli oma teemansa johon 
yksi osallistujista johdattelee.  
 
Lahden paikallistoiminnan yhteyshenkilö oli Jukka Ilmonen. 
 

2.3.8 Mikkelin toimintaryhmä  
Mikkelin ryhmän toiminta koostui seuran jäsenille avoimista tulevaisuus- ja 
delfoi–työpajoista, joita pidettiin kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta. 
Toiminta vuonna työpajoja pidettiin rinnakkain Helsingissä 
Annankadulla/Sähinässä ja Mikkelissä Otavan Opiston tiloissa. Kaikki 
työpajat lähetettiin ja tallennettiin myös verkkoon omassa osoitteessa 
http://otavan opisto.adobeconnect.com/delfoi. 
Pajat sitoivat yhteen tulevaisuuksientutkimuksen avoimen korkeakoulun 
metodiopintoja, joita suoritettiin seitsemänsadan opintopisteen edestä. 
Delfoi-kehittäjäyhteisö hautoi toimintavuoden aikana useita väitöksiä, 
graduja sekä ammattitutkimuksia. Yhteistoiminnallisia projektiopintoja 
järjestettiin useiden korkeakoulujen kanssa. Uutta oli taiteellinen 
tulevaisuuksientutkimus, jota kehitettiin omassa tulevaisuustarinoiden 
kaunokirjallistamisen työpajassaan Kriittisen korkeakoulun kirjoittajien ja 
kirjailijoiden kanssa.  
Mikkelin avointa toimintaa koordinoi Jenni Linturi. 
 
2.3.9 Oulun toimintaryhmä  
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Oulun paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt 
tilaisuuksia, mutta aloitti vuoden 2016 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 jäsenet toimivat erilaisissa yhteyksissä 
tulevaisuudentutkimuksen piirissä.  
 
2.3.11 Tampereen toimintaryhmä 
Tampereen paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt 
tilaisuuksia mutta aloitti vuoden 2016 toiminnan suunnittelun.  
Tampereen ryhmän aktiivit olivat Päivi Ojanen ja Raimo Kanerva. 
 
2.3.12 Turun toimintaryhmä  
Turun paikallistoiminta aktivoitui toimintavuoden loppupuolella, ja järjesti 
17.12.2015 kokouksen vuoden 2016 toiminnan suunnittelua varten. 
Toiminnan suunnittelu- ja toteutustyöryhmään kuuluivat Tarja Meristö, Matti 
Voutilainen sekä Leena-Maija Laurén. 
 
2.3.13 Muut toimintaryhmät 
Joensuussa ja Seinäjoella järjestettiin toimintaa mm. paikallisissa 
projekteissa ja hankkeissa tilanteen mukaan.  
 

2.4 Hallinto- ja järjestötoiminta 
 
2.4.1 Hallituksen kokoonpano vuonna 2015 
Puheenjohtaja:    Sirkka Heinonen 
Jäsenet:    Osmo Kuusi (varapuheenjohtaja), Toni Ahlqvist, Anne Hakala, 

Olli Hietanen, Elina Hiltunen, Sofi Kurki, Rauno Kuusisto, 
Marja-Liisa Viherä. 

Varajäsenet:     Riitta Hakulinen, Sami Holopainen, Hannu Kalajoki, Juha 
Kaskinen, Jenni Linturi, Aleksi Neuvonen, Tapio Rantala, 
Antti Suvanto. 

     
2.4.2 Seuran toimisto 
Seuran osa-aikaisena (30 h/viikko) pääsihteerinä toimi Hazel Salminen. 
Seuran toimisto on vuoden aikana toiminut seuran yhteydenpitopaikkana. 
Seuran toimisto toimii Otavan Opiston Osuuskunnan yhteistoimistosta käsin. 
Seura on Osuuskunnan perustajajäsen.  
 
Lokakuun alussa seuran toimisto muutti yhdessä Otavan Opiston 
Osuuskunnan toimiston kanssa Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan 
Kulttuurikeskus Sähinän tiloihin. Käytössä on pääsihteerin työpisteen sekä 
julkaisuvaraston lisäksi myös yleisiä (erikseen varattavia, maksullisia) tiloja. 
 
Seuran pieni käsikirjasto siirtyi myös muutossa Sähinään. Seuran toimistoon 
on vuonna 2015 tullut mm. World Futures Societyn The Futurist ja Future 
Survey -lehdet. Lehtiä ja kirjoja voi tulla lukemaan toimistolle tai lainata.  
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2.4.3 Seuran myöntämät huomionosoitukset 
 
Kunniajäsenet 
Seuralla oli 31.12.2015 yhdeksän kunniajäsentä. Seura pitää yhteyttä 
kunniajäseniinsä kutsumalla heidät tasaisin väliajoin koolle vaihtamaan 
ajatuksiaan tulevaisuusaiheista. Vuonna 2015 ei järjestetty 
kunniajäsentapaamista.  
 
Tulevaisuuspalkinto  
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus myöntää tulevaisuuspalkinnon 
harkintansa mukaan ansiokkaasta tulevaisuudentutkimuksesta tai 
tulevaisuusajattelun edistämisestä. Kunniakirjan lisäksi 
Tulevaisuuspalkinnon saajalle annetaan muistoksi Lampivaaran ametistikide. 
 
Tulevaisuuspalkintoa ei myönnetty vuonna 2015. 
 
Nuorisostipendi  
Vuonna 2015 ei myönnetty nuorisostipendejä. 
 
Malaska-palkinto (ent. Gradupalkinto)  
Seuran vuonna 2010 perustama Gradupalkinto jaetaan joka toinen vuosi 
tulevaisuudentutkimuksen alaan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai 
vastaava). Vuonna 2015 seuran hallitus päätti nimetä palkinnon Malaska-
palkinnoksi seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Pentti Malaskan, mukaan. 
 
Syksyllä 2014 sekä alkuvuodesta 2015 tiedotettiin palkinnosta sekä kerättiin 
ehdokkaita vuosina 2013-2014 valmistuneista alaan liittyvistä 
opinnäytetöistä. Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä runsaasti 
korkeatasoisia lopputöitä eri puolilta Suomea. Kymmenestä eri 
oppilaitoksesta lähetetyistä töistä valittiin Gradupalkinnon saajaksi Laura 
Häyhän pro gradu -työ China’s Economic, Environmental and Social 
Development in Crossfire – Province-specific Analysis of China’s Ecological 
Modernization and Sustainability. Työ on jätetty syksyllä 2014 Jyväskylän 
yliopistoon, sosiologian oppiaineeseen. Vuonna 2015 Gradupalkinnon 
arvioijana toimi FT Leena Ilmola ja palkinnon suuruus oli 300 euroa.  
 
Lisäksi annettiin kunniamaininta Sari Vesiluoman pro gradu -työlle 
Strateginen päätöksenteko muuttuvassa maailmassa sen hyvänä, selkeästi 
tulevaisuudentutkimuksen alan opinnäytetyönä: selkeänä työnä, jossa 
tutkimuskysymykset on hyvin määritelty. Työ on jätetty vuonna 2013 
Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan johtamisen laitokselle, 
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan. 
 
Huomionosoitus ns. Tulevaisuusteosta 
Huomionosoituksen myöntäminen Futura-lehdessä on tapa palkita hyvistä 
tulevaisuusteoista, uusista ideoista, arjen teoista ja ilmiöistä, joiden 
katsotaan edistävän kansalaisten oma-aloitteisuutta ja siten parempaa 
tulevaisuutta. Vuonna 2015 tätä huomionosoitusta ei myönnetty. 
 



11 

2.4.7 Kokoukset 
Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2015 Tieteiden talolla Helsingissä. 
Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 
2014 tuloslaskelma. Kokouksen jälkeen tutkijatohtori Sami Holopainen 
Tampereen teknillisestä yliopistosta alusti aiheesta Big data julkishallinnon 
päätöksenteon tukena nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Syyskokous pidettiin tiistaina 10.11.2015 Tieteiden talolla Helsingissä. 
Kokouksessa vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2016, päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta, valittiin hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varsinaiset ja varatoiminnantarkastajat 
vuodelle 2016. Syyskokouksen jälkeen Kyberturvallisuus-alan professori 
Jarno Limnell Aalto-yliopistosta alusti otsikolla ”Mitä turvallisuus on - 
tulevaisuudessa?”. Sekä vuosikokousta että alustusta pystyi seuraamaan 
etänä netissä Bambuser-palvelun kautta. Vuosikokous oli vain jäsenille, 
mutta alustustilaisuuteen oli vapaa pääsy kaikille kiinnostuneille. 
 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.  
 

3. VARAINHANKINTA 
 
3.1 Jäsenet ja talous 
 
Seuralla oli 31.12.2015  663 aktiivijäsentä ja 15 yhteisöjäsentä, joista neljä 
yliopistoa ja korkeakoulua ovat perustajajäseniä. Seuraan liittyi 
kertomusvuonna 33 uutta henkilöjäsentä. Henkilöjäseniä erosi 19, kuoli 4 ja 
passiivijäsenrekisteriin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi tai jäsenen 
omasta toivomuksesta (esim. ulkomaille muuton takia) siirrettiin 20 jäsentä. 
Passiivijäsenrekisteriin siirretyille jäsenille lähetettiin asiasta tieto etukäteen. 
Yhteisöjäseniä erosi 2. Kunniajäseniä seuralla oli 31.12.2015 yhdeksän: 
professori Matti Vapaavuori, professori Ilkka Niiniluoto, professori 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 2015 tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 54 
952,44 euroa (vrt. v. 2014: 51 483,99 euroa). Varainhankinnan tuotot 22 
396 euroa tulivat jäsenmaksuista ja kulut 1 175,45 euroa Futurinfo-
jäsenkirjeen julkaisemisesta. Lisäksi seura sai yleisavustuksena 32 000 
euroa Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (valtiontuki). 
Julkaisuavustuksena saatu 2 000 euroa sisältyy julkaisutuloihin. Suuri osa 
esim. Futura-lehdestä ja muista julkaisuista, seminaareista ja 
keskustelutilaisuuksista tuotetaan maksuttomana vapaaehtoistyönä, mikä ei 
näy talousarviossa. 
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Tuloista jäsenmaksut muodostivat 35 % (vrt. v. 2014 36 %), julkaisutulot 
14 % (vrt. 10 %), seminaarituotot 2 % (7 %) sekä avustukset Tieteellisten 
seurain valtuuskunnalta (valtinavustus) 49 % (47 %).  
 
Menojen erät muodostuivat julkaisukuluista 17 % (21 %), seminaari- ja 
paikallistoiminnan kuluista 5 % (10 %), yleistoiminnan kuluista 76 % (68 
%) (sisältäen julkaisutoiminnan sekä seminaarien jyvittämättömät palkat) 
 ja jäsenkirjekuluista 2 % (1 %). 
 
Seuran tilikauden 2015 tulos oli 1 731,51 euroa alijäämäinen, mihin kulujen 
nousemisen (mm. postimaksut) lisäksi on pari pääasiallista syytä: 

• jäsenmaksutulojen väheneminen 
• Acta-käännöshanke 

 
 

3.2 Futurinfo-jäsenkirje 
 
Seura tiedotti kertomusvuonna toiminnastaan Futurinfo-jäsenkirjeillä, joita 
ilmestyi kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. 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 paikallistoimintaryhmien sähköpostilistoilla, 
Futura-lehdessä verkkosivuilla www.futurasociety.fi sekä seuran Facebook-
sivulla (www.facebook.com/Tutuseura), jolla oli vuoden 2015 lopulla yli 
1000 ”tykkääjää”. Seuran sähköisen tiedotuksen osuus jäsenviestinnästä on 
merkittävä; vuoden 2015 lopulla sähköisellä jäsentiedotuslistalla oli 633 
osoitetta. Listalle lähetetään Futurinfo-jäsenkirje sekä valikoidusti muita 
tulevaisuudentutkimukseen liittyviä tiedotteita. 
 

4. YHTEISTYÖ 
 
4.1 Yhteistyötilaisuudet 
 
Kesäseminaarin ja Top Ten Futures –seminaarin lisäksi toimintavuoden 
aikana järjestettiin yhteistyötilaisuuksia eri muodossa. Isompien 
tilaisuuksien lisäksi mm. Tutuhesa-paikallistoimintaryhmä järjesti 
syyskuussa yhden tilaisuuden yhdessä RILin tulevaisuustoimikunnan kanssa 
aiheesta Kaupan rakenne tulevaisuudessa (ks. paikallistoiminta).  
 
4.1.1 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainvälinen 
kesäkonferenssi 
Seura osallistui yhteistyökumppanina Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 11.-
12.6.2015 järjestetyn kansainväliseen kesäkonferenssin sisällölliseen 
suunnitteluun sekä konferenssin aikana seuran toiminnan ja julkaisujen 
omalla esittelypöydällä. 
 
4.1.2 Kaupunkitutkimuksen päivät 
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Toimintavuoden aikana seura kutsuttiin mukaan Kaupunkitutkimuksen 
päivien järjestäjärinkiin ja sen myötä aloitettiin yhteistyö 
Yhdyskuntasuunnitteluseuran ja Suomen kaupunkitutkimuksen seuran 
kanssa. Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät tullaan järjestämään 
huhtikuussa 2016 teemalla Toimijoiden kaupunki. 
 
4.2 Sidosryhmät 
 
Seura toimi yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja 
Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) kanssa mm. 
tiedottamalla seuran jäsenille  TVA:n tulevaisuudentutkimuksen opinnoista, 
tarjoamalla TVA:n opiskelijoille seuran jäsenyyttä sekä mahdollisuuden 
julkaista opinnäytetöitä Futura-lehdessä ja eFuturassa. Yhteyshenkilönä 
toimi Olli Hietanen. Seuran jäsenille on tiedotettu Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksen tapahtumista sekä julkaisuista ja heidän oli mahdollista 
osallistua keskuksen kansainväliseen kesäkonferenssiin alennetulla 
osallistumismaksulla.  
 
Seura toimi myös yhteistyössä kansainvälisen Millennium-hankkeen nk. 
Helsinki-noodin kanssa. Millennium-hanke on globaali ajatushautomo ja 
verkostomainen jatkuvasti käynnissä oleva tulevaisuudentutkimushanke 
(www.millennium-project.org). Millennium-hankkeen käytännön työ liittyy 
keskeisesti alueellisiin solmukohtiin eli noodeihin (58 kpl ympäri maailmaa). 
Helsinki-noodia koordinoi työryhmä, johon vuonna 2015 kuuluivat Toni 
Ahlqvist, Sirkka Heinonen, Juha Kaskinen, Osmo Kuusi ja Sari Söderlund. 
Kesäkuussa 2015 järjestettiin Millennium-hankkeeseen liittyvänä 
tilaisuutena Foresight Friday yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian kanssa 
omana sessiona Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesäkonferenssin 
yhteydessä. Tilaisuudessa puhui Jerome Glenn. Noodin ja seuran yhteistyötä 
jatkettiin muutenkin tiedonvälittämisen muodossa. 
 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) järjestää joka toinen vuosi Tieteen 
päivien yhteydessä Tieteiden yö -tapahtuman. Vuonna 2015 tapahtuma 
järjestettiin 8.1.2015 ja sen yleisteemana oli “Sattuma - Slumpen”. Seura 
osallistui Tieteiden yöhön järjestämällä skenaariotyöpajan, jossa tehtiin 
tulevaisuustaulukko sattuman eli nopanheiton avulla sekä työstettiin sitä 
osallistujien kanssa. Työpajaa moderoivat sekä tilaisuuden suunnitteluvat 
Osmo Kuusi, Hazel Salminen ja Marja-Liisa Viherä.  
 
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 2015 yllämainittujen tahojen lisäksi toiminut yhteistyössä 
mm. tiedonvälitysvaihdolla Rooman klubin Suomen yhdistyksen, Tutkijoiden 
ja kansanedustajien seuran (TUTKAS), Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, 
Viestintäkasvatuksen seuran, Suomen Rakennusinsinööriliiton (RIL), 
Hyvinvointivaltion vaalijat eli HYVA-verkoston, Edistyksellisen tiedeliiton, 
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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 erilaisissa tulevaisuushankkeissa sekä alustajina 
seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. 
 
Seuran lähialueyhteistyötä toteutettiin mm. julkaisujen vaihdolla sekä 
Futura-lehden lähettämisellä Baltian maiden yhteistyökohteisiin. 
 


