
1 
 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 
TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 
1. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tarkoitus 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 Suomen yliopisto-
jen ja korkeakoulujen toimesta. Se on luonteeltaan tulevaisuudentutkimusta ja 
sen opetusta edistävä tieteellinen yhdistys, joka myös yhdistää alan harrastajia ja 
vie eteenpäin kansalaiskeskustelua ja monitieteisyyttä. Seuran tarkoituksena on 
edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta, sen hyväksikäyttöä ja opetusta erityi-
sesti Suomessa, ja tällä tavoin myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kult-
tuurin kehittämiseen. Toimintatapoihin kuuluu yhteydenpito muihin tutkijoihin ja 
tutkimuslaitoksiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä tiedotustoiminta 
julkaisujen, seminaarien ja oppimateriaalin muodossa. 
 
2. Jäsenet ja toiminta 
 
Seurassa on (18.11.2016 tilanne) 669 aktiivihenkilöjäsentä, 14 yhteisöjäsentä ja 
10 kunniajäsentä. Seuran pääasiallisia toimintamuotoja ovat kesäseminaari, Top 
Ten Futures -seminaari, Pentti Malaska –seminaari, julkaisutoiminta sekä muut 
seminaarit ja keskustelutilaisuudet. Alueellisesti toiminta on organisoitunut toi-
mintaryhmiksi, joita on yhteensä 13: Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, 
Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Keski-Suomi, Kouvola, Seinäjoki, Tampere ja Turku.  
 
Seuran budjetti vuodelle 2017 on 59 645 euroa (vrt. vuoden 2016 talousarvio 61 
400 e). Kuluista n. 66,5 % on hallinto- ja järjestötoiminnan kuluja ja n. 33,5 % 
muodostuu julkaisutoiminnasta sekä seminaari-, projekti- ja paikallistoiminnan 
kuluista. Tavanomaista hieman suuremman painotuksen julkaisukuluihin ja –tu-
loihin tuo Acta Futura Fennica 5 –teoksen englanninnoshanke. Päätulonlähteitä 
ovat jäsenmaksut, julkaisu- ja seminaaritulot sekä Tieteellisten seurain valtuus-
kunnalta haettu toiminta-avustus, joka perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoitukseen.  
 
Seuran osa-aikainen (30 h/vko) pääsihteeri vastaa toimiston käytännön asioista 
sekä seuran toiminnan suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnista. Suuri osa 

esim. Futura-lehden kirjoittamis- ja toimitustyöstä sekä seminaarien ja keskuste-
lutilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta tehdään kuitenkin vapaaehtoistyö-
nä. Futuran toimitusneuvosto ja seuran hallitus sekä seminaarikohtaisten työryh-
mien jäsenet eivät saa esim. kokouspalkkioita. Toisaalta monet seuran järjestä-
mistä tilaisuuksista ovat maksuttomia osallistujille, myös ei-jäsenille. Nämä kes-
keiset toimintamuodot eivät täten suoraan näy talousarviossa.  
 
3. Julkaisutoiminta 
 
Julkaisutoiminta edistää tulevaisuudentutkimukseen liittyvän tiedonvälitystä koti-
maassa ja kansainvälisesti. Seuran julkaisutoiminta jakautuu jäsenlehti Futuraan 
ja kertajulkaisuihin julkaisusarjoissa Acta Futura Fennica- ja Tulevaisuussarja. 
Tarkoituksena on toimintavuoden aikana kehittää myös sähköistä julkaisemista 
olemassa olevissa sarjoissa. Lisäksi toimintavuoden aikana siirrytään avoimem-
paan julkaisemiseen, ottaen kuitenkin huomioon Kopiosto-sopimuksen rajoitukset 
(Elektra-tietokanta), julkaisutoiminnan kulurakenne sekä avoimuuden vaikutukset 
jäsen- sekä tilausmääriin ja niistä johtuviin tuloihin. Ensimmäinen isompi käytän-
nön ero aiempaan on, että Futuran referee-artikkeleista voi nyt Kopioston suostu-
muksella ladata ei-taitetut referee-versiot avoimiin artikkelitietokantoihin. 
 
3.1 Futura-lehti 
Futura on seuran kustantama jäsenlehti, joka ilmestyy vuoden 2017 aikana neljä 
kertaa. Lehti postitetaan tilaajille sekä jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Futu-
ran suunnittelusta sekä kehittämisestä vastaa toimitusneuvosto, johon kuuluvat 
seuran puheenjohtaja, Futuran päätoimittaja ja toimitussihteeri sekä seuran halli-
tuksen valitsemia muita jäseniä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Futuran päätoi-
mittaja. Toimitusneuvosto toimii kanavana kirjoittajiin sekä refereeihin ja kokoon-
tuu tarvittaessa, yleensä kaksi kertaa vuodessa.  
 
Futura-lehden tieteelliseen neuvostoon kuuluu jäseniä eri yliopistoista ja korkea-
kouluista. Tieteellisen neuvoston jäsenet toimivat kontaktipintana refereeiden 
hankinnassa.  
 
Lehteä kehitetään periaatteella “tieteellinen lehti, jonka jokainen jäsen voi tuntea 
omakseen”. Futura-lehden alussa julkaistaan tieteelliset tekstit otsikolla artikkelit, 
referee-menettelyn läpikäyneet mainitaan erikseen. Muita otsikoita ovat katsauk-
set, haastattelut, kirja-arviot sekä puheenvuorot. Paikallistoimintaryhmiä aktivoi-
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daan kertomaan kuulumisiaan Futuran palstoilla. 
 
Futura-lehden vuoden 2017 teemat ovat: 
Futura 1/2017 Utopiat ja dystopiat 
Futura 2/2017 Ihmistyön tulevaisuus älykkäiden koneiden maailmassa (Top Ten 
XI –seminaari) 
Futura 3/2017 Tulevaisuudentutkimuksen uudet menetelmät 
Futura 4/2017 Kaupunkien aika ja lisätyt todellisuudet (Kaupunkitutkimuksen päi-
vät) 
 
Futura-lehteä myydään irtonumerona Tiedekirjassa ja tauon jälkeen taas myös 
Akateemisessa kirjakaupassa. Futura-lehden tilauksia voi tehdä Kulttilehdet.net-
palvelussa. Kulttilehdet.net on nettiportaali, joka markkinoi kulttuuri- ja tiedeleh-
tiä mahdollisille jälleenmyyjille sekä avustaa lehtien tilausten hallinnassa. Futura-
lehden irtonumeroita sekä vuosi- ja kestotilauksia voi tilata myös seuran toimis-
tolta ja tilaisuuksissa sekä mm. Kultti ry:n myyntipöydissä erilaisissa tapahtumis-
sa, esim. kirjamessuilla sekä kulttuuri- ja tiedetapahtumissa ympäri Suomen.  
 
3.2 Futura sähköisesti 
Futura-lehden artikkelit (1995- ) on luettavissa ja tulostettavissa Elektra-tieto-
kannassa. Elektra on elektronisessa muodossa olevien, tekijänoikeuden alaisten 
dokumenttien sähköinen julkaisupalvelu (www.lib.helsinki.fi/elektra), jonka tuot-
tamiseen osallistuvat Helsingin yliopiston kirjasto, Tieteellisten seurain valtuus-
kunta ja Kopiosto. Elektran tavoitteena on edistää elektronista julkaisemista ja 
laajentaa aineiston verkkovälitystä kustannusvastaavuuteen pyrkien. Elektran ai-
neisto on käytettävissä Arto-tietokannan kautta Suomen yleisissä kirjastoissa, 
ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muutamissa muissa orga-
nisaatioissa. Elektran kautta välitettyjen artikkeleiden käytöstä maksetaan korva-
usta sekä tekijöille että kustantajille. 
 
Toimintavuoden aikana jatketaan Futuran sähköisten julkaisumahdollisuuksen 
selvittämistä Open Access –julkaisemisen näkökulmasta sekä sähköisen julkaise-
misen mahdollisia vaikutuksia Elektra-sopimukseen, Futuran tilauskantaan sekä 
seuran jäsenmäärään ja tätä kautta seuran talouteen. Kopioston uuden kannan 
mukaisesti lisätään Futuran referee-artikkeleiden ei-taitetut versiot myös vapaa-
seen sähköiseen tietokantaan. Kokeillaan myös Futuran tarjoamista jäsenille säh-
köisessä, suljetussa ympäristössä yhteistyössä Claned-portaalin kanssa. Lisäksi 

selvitetään mahdollisuuksia aktivoida seuran jäseniä ja alan asiantuntijoita 
julkaisemaan tekstejä sekä muita materiaaleja sähköisillä alustoilla. 
 
3.3 Acta Futura Fennica ja Tulevaisuussarja 
Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väi-
töskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja, suomeksi tai 
englanniksi, yleensä painettuna mutta mahdollisuuksien mukaan myös sähköise-
nä julkaisuna. Tulevaisuussarja on vertaisarvioitu julkaisusarja, jossa voidaan jul-
kaista muunlaisia tekstejä: tulevaisuudentutkimukseen kuuluvia tieteellisiä tutki-
musraportteja, kirjoja, artikkelikokoelmia sekä teemakohtaisia tai metodisia tutki-
muskatsauksia. Julkaisukieliä ovat suomi tai englanti, erityistapauksissa myös 
muut kielet voivat tulla kyseeseen. Julkaisu on sähköinen, mutta siitä voidaan 
tarvittaessa ottaa paperipainoksia. Julkaisuille haetaan kustantaja/ rahoitus teos-
kohtaisesti. Julkaisusarjoihin voi myös tarjota tutkimuksia julkaistavaksi, varsin-
kin jos julkaisun rahoitus on valmiina. 
 
Vuoden 2017 alussa julkaistaan Acta Futura Fennica 5 (Miten tutkimme tulevai-
suuksia?) –teoksen A-osa englanniksi käännettynä omalla sarjanumerollaan (AFF 
10). A-osa koostuu alkuperäisteoksen uudistetuista ja päivitetyistä artikkeleista 
sekä muutamasta kokonaan uudesta artikkelista. Lisäksi toimintavuonna julkais-
taan teoksen suomenkielisen B-osa:n ne artikkelit, joita ei vielä ole julkaistu, säh-
köisesti seuran nettisivulla.  
 
Tulevaisuusarjassa julkaistaan toimintavuoden aikana Yrjö Seppälän ”84 000 tule-
vaisuutta” –kirja, johon kirjoitetaan uusi esipuhe. Seppälän teos ilmestyi 1984 
(Gaudeamus) ja sen julkaisemiseen vapaasti seuran sivuilla on saatu luvat. Säh-
köisen version taittokustannuksiin haetaan julkaisuavustusta. Tarkoitus on akti-
voida sarja niin, että siinä ilmestyisi säännöllisesti vertaisarvioituja julkaisuja, pai-
nettuina ja/tai sähköisinä. 
 
Toimintavuoden aikana jatketaan aktiivista julkaisumarkkinointia niin seuran jä-
sentiedotteissa kuin myös sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa, joihin seura 
osallistuu järjestäjänä tai yhteistyökumppanina. 
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4. Seminaari- ja tapahtumatoiminta 
 
4.1 Kesäseminaari 
Seuran perinteinen kesäseminaari järjestetään elokuussa 2017, alustavien hah-
motelmien mukaan Lapissa teemasta Yhteinen tulevaisuutemme – alkuperäiskan-
sat, vastakulttuuri ja ilmastonmuutos. 
 
4.2 Tulevaisuusfoorumi   
Tulevaisuusfoorumin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja hyödyntämään heik-
koja signaaleja. Toimintavuoden aikana tarkastellaan tapoja päivittää formaattia 
ja mahdollisuuksien mukaan järjestää tilaisuus. 
 
4.3 Top Ten Futures -seminaari   
Top Ten Futures -seminaarin ideana on kiteyttää tulevaisuuden keskeisiä kehitys-
suuntia asiantuntijatietoon perustuen. Seminaarissa ajankohtaisen teeman asian-
tuntijat esittävät lyhyesti tulevaisuusteesinsä, eli oman listansa noin kymmenestä 
keskeisestä kehityssuunnasta. Seuraava, järjestyksessä kahdestoista Top Ten –ti-
laisuus järjestettäneen vasta vuonna 2019, sillä edellinen järjestettiin marras-
kuussa 2016.  
 
4.4 Pikkujoulun tonttutohtoriväitös 
Seuran perinteiset pikkujoulut tonttutohtoriväitöksin pidetään joulukuussa.  
 
4.5 Pentti Malaskan muistoseminaarisarja 
Seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Pentti Malaskan muistoksi järjestetään juh-
laseminaari Pentin päivänä 21.3 muutaman vuoden välein. Seuraava tilaisuus jär-
jestettäneen vuonna 2018 ja suunnittelutyöryhmä perustetaan seminaaria edeltä-
vänä syksynä. 
 
4.6 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmätyöpajat 
Seura kehittää uudenlaista tilaisuusformaattia: menetelmätyöpajat. Tarkoitukse-
na on muutaman kuukauden välein järjestää työpajamuotoisia tilaisuuksia, joissa 
käytännöllisemmällä tasolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen erinäisiin me-
netelmiin. 
 
 

4.7 Kaupunkitutkimuksen päivien yhteistyö 
Seura on vuodesta 2015 ollut mukana Kaupunkitutkimuksen päivien järjestäjä-
ringissä, jossa vetovastuussa on aina yksi järjestäjätaho kerrallaan. Seuraavat 
Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 27.-28.4.2017 Tieteiden talolla Helsing-
issä teemalla Kaupunkien aika, ja vetovastuu on tällä kertaa Tulevaisuuden tutki-
muksen seuralla. 
 
4.8 Lapset ja nuoret   
Toimintavuoden aikana jatketaan yhteistyötä Viestintäkasvatuksen seura ry:n 
kanssa etenkin sosiaalisen median hankkeiden parissa, sekä Paraisten lukion 
kanssa mahdollisuuksien mukaan.  
 
4.9 Opiskelijat: Malaska-palkinto ja TVA 
Seura perusti vuonna 2010 Malaska-palkinnon (ent. Gradupalkinto), joka myön-
netään joka toinen vuosi erinomaiselle tulevaisuudentutkimukseen liittyvälle pro 
gradu –tai vastaavalle opinnäytetyölle. Seuraava Gradupalkinnon saava lopputyö 
valitaan seuralle ilmoitettujen töiden joukosta alkuvuodesta 2017 sekä julkiste-
taan seuran kevätkokouksessa huhtikuussa 2017. Palkitun työn valitsee seuran 
hallituksen osoittama tohtorintutkinnon suorittanut alan asiantuntija.  
 
Pyritään myös muulla tavoin innostamaan opiskelijoita ja nuoria tutkijoita tulevai-
suudentutkimuksen pariin, esim. jatkamalla yhteistyötä Tulevaisuuden Verkosto-
akatemian kanssa, aloittamalla yhteistyö tulevaisuudentutkimuksen kv-maisteri-
ohjelman opiskelijoiden Black Swans -yhdistyksen kanssa, jakamalla kirjallista 
materiaalia sekä antamalla opiskelija-alennuksia jäsen- ja seminaarimaksuihin. 
 
4.10 Muut teemat ja tilaisuudet 
Vuoden 2017 aikana järjestetään tilaisuuksien mukaan myös muita seminaareja 
ja yhteistyötilaisuuksia. Kehitetään uusia toimintamuotoja yhteisöllisyyden syven-
tämiseksi sekä yhteisöjäsenten mukaan saamiseksi toimintaan. 
 
5. Paikallistoiminta (toimintaryhmät laativat itse omat suunnitelmansa) 
 
5.1 Toimintaryhmien tukeminen 
Toimintaryhmien vetäjät kutsutaan vuosittain keskustelemaan ja ideoimaan toi-
mintaryhmien tulevaisuutta ja yhteistoimintaa. Vuoden 2017 aikana järjestetään 
tapaaminen paikallistoiminnan vetäjille ja aktiiveille. 
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Toimintaryhmien toimintaa ja rahoitusta pyritään järjestämään yhteistyössä pai-
kallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Seura voi kattaa toimintaryhmien kustan-
nuksia, mm. alustajien matkakuluja, talousarvion puitteissa. Toimintaryhmien tu-
kemisesta vastaa hallituksessa 1-2 henkilöä, jo(t)ka valitaan vuoden alussa. 
 
5.2 Helsingissä - Tutuhesa  
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi ke-
säkuukausina). Tarvittaessa järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja 
käydään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin. Aiheina ovat merkittävät asiat 
pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Lisäksi 
jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja 
alustajia. 
 
Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien 
tapahtumapalstoilla. Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita 
kohderyhmiä. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran paikallistoimintaryhmien 
kanssa kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osal-
listumismahdollisuuksia. 
 
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täy-
dentää blogi http://tutuhesa.blogspot.com, johon kootaan aineistoa ja yhteenve-
toja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http:// 
groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Toimintaa suunnitellaan lounasta-
paamisissa ja Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen. Yhteyshenkilönä toimii Matti 
Leskinen. 
 
5.3 Hämeenlinnassa 
Hämeenlinnan toimintaryhmä etsii uusia ideoita paikallistoiminnan kehittämiseksi 
sekä uusia aktiiveja uudistamaan toimintaa.  
 
5.4 Jämsässä ja Jyväskylässä – Keski-Suomen ryhmä 
Keski-Suomen toimintaryhmä etsii uusia aktiiveja mukaan toimintaansa. 
 
5.5 Kuopiossa  
Kuopion toimintaryhmä tiedottaa ja keskustelee savotutu-sähköpostilistan ja 
Facebook-ryhmän kautta alueen tulevaisuudentutkimukseen liittyvistä aiheista. 
Ryhmä etsii yhteistyötahoja ja sponsoreita sekä etsii paikkaa toimintaryhmän ti-

laisuuksien pitopaikaksi joka soveltuisi kaikille osallistujille. Toimintaryhmään py-
ritään saamaan uusia jäseniä ja jäsenistöä kannustetaan tilaisuuksien järjestämi-
seen. Toimintaa organisoi Ari Paanala joka etsii lisäapua vetovastuun jakamiseen. 
 
5.6 Kouvolassa ja Kotkassa – Kymenlaakson ryhmä 
Toimintaryhmä järjestää toimintavuoden aikana alustettuja keskustelutilaisuuksia 
tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Osa tilaisuuksista pyritään järjestämään yhteis-
työssä muiden paikallisryhmien kanssa. Yhteyshenkilönä toimii Harri Kivelä.  Uu-
sia aktiiveja etsitään mukaan toimintaan. 
 
5.7 Lahdessa  
Toimintaryhmä järjestää toimintavuoden aikana alustettuja keskustelutilaisuuksia 
tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Keskustelutilaisuuksia järjestetään toimintavuo-
den aikana 2-4, joista osa pyritään järjestämään yhteistyössä muiden paikallis-
ryhmien kanssa. Tapaamisista tiedotetaan Päijät-Hämeen ennakointiverkoston ja 
seuran Lahden toimintaryhmän yhteisen sähköpostilistan kautta. Toimintaa orga-
nisoivat Jukka Ilmonen ja Kristiina Soini-Salomaa. 
 
5.8 Mikkelissä  
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Mikkelin paikallistoimintaryhmä toimii yhteis-
työssä Otavan Opiston (www.otavanopisto.fi), Metodixin (www.metodix.com) ja 
Otavan Opiston Osuuskunnan kanssa.  
 
Mikkelin paikallistoimintaryhmä järjestää yhdessä kumppaniensa kanssa kerran 
kuukaudessa avoimia ja monitieteisiä tulevaisuudentutkimuksen työpajoja (Del-
foi-paja). Koulutus on työpajamaksua lukuun ottamatta maksutonta seuran jäse-
nille. Työpajat järjestetään Otavan Opiston tiloissa Mikkelissä, mutta niihin voi 
osallistua myös virtuaalisesti. Paja-esitykset taltioidaan, ja videot ovat katsotta-
vissa sekä eDelfoi-ympäristössä (www.edelphi.fi) että Ning-alustalla, jota ylläpi-
tää Delfoi-menetelmän kehittäjäyhteisö (http://edelfoi.ning.com).  
 
Muita toimintamuotoja ovat tulevaisuudentutkimuksellinen menetelmäkoulutus ja 
em. eDelfoi-ohjelman ylläpito ja kehittäminen. Mikkelin ryhmän yhteyshenkilönä 
toimii Jenni Linturi. 
 
5.9 Oulussa 
Oulun toimintaryhmä jatkaa toimintavuoden aikana tilaisuuksien suunnittelua ja 
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järjestämistä. Tilaisuuksiin kutsutaan jäsenten lisäksi myös tapahtuman sisällölli-
sen teeman asiantuntijoita. Tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kanavana toimii 
ryhmän Facebook-sivu (Tutu Oulu Tulevaisuuden Tutkimus), jota ylläpidetään 
paikallisryhmän toiminnan tukemiseksi. Tiedottamiseen käytetään myös sähkö-
postilistaa. Vetäjätiimissä toimivat Tiina Gallén ja Aila Paaso. 

 
5.10 Porissa  - Satakunnan Klubi  
Porin toimintaryhmä verkostoituu alueen tulevaisuusorientoituneisiin yhteisöihin 
sekä Facebook-yhteisönä että muiden järjestämien tapahtumien yhteydessä ja it-
se järjestämissään tilaisuuksissa. Toimintaa organisoi vetäjätiimi Tuula Hermu-
nen, Jyrki Kangas ja Heikki Rantala. 
 
5.11 Tampereella 
Tampereen paikallistoiminta keskittyy keskustelutilaisuuksien ja luentojen järjes-
tämiseen. Tarkoituksena on järjestää tutustumiskäyntejä Pirkanmaan alueen tule-
vaisuudentutkimusta tekevien tahojen tutkimusryhmiin. Paikallistoimintaryhmätii-
missä toimivat Päivi Ojanen ja Raimo Kanerva. 
 
5.12 Turussa  
Turun toimintaryhmä kokoontuu yleisöluentojen tai keskustelutilaisuuksien mer-
keissä. Asiantuntijoita kutsutaan pitämään yleisöesitelmiä omista tutkimusaiheis-
taan. Tilaisuuksista tiedotetaan seuran Turun seudulla asuville jäsenille sekä Tu-
run Sanomissa. Avoimien yleisöluentojen lisäksi vetäjätiimi kokoontuu pari kertaa 
vuodessa suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Toimintaa koordinoivat Tarja Meris-
tö ja Matti Voutilainen. Mukana toiminnassa on lisäksi Leena-Maija Laurén. 
 
5.13 Muut toimintaryhmät 
Muut toimintaryhmät järjestävät toimintaa tilanteen ja tarpeen mukaan. 
 
6. Jäsenyhteydet ja jäsenpalvelu 
 
Jäsenille lähetetään neljä Futurinfo-jäsenkirjettä vuodessa, kaksi keväällä ja 
kaksi syksyllä. Jäsenkirjeitä lähetetään sekä postitse että sähköisesti. Eri tahot 
voivat lähettää jäsenpostin mukana omia tulevaisuudentutkimuksen aihepiiriin 
liittyviä tiedotteita ja mainoksia hintaan yksi euro per seuran jäsen. Myös jäsen-
kirjeiden välillä lähetetään sähköisiä tiedotteita seuran omiin sekä tulevaisuuden-
tutkimus-teemaisiin tilaisuuksiin liittyen. 

Seuran järjestämien tilaisuuksien esitykset pyritään mahdollisuuksien mukaan 
tallentamaan seuran kotisivuille tekstinä, kalvoesityksinä sekä ääni- tai videotal-
lenteina. Vuonna 2010 perustetulla Facebook-sivulla on (marraskuussa 2016) 
1309 ”tykkääjää” ja sivua käytetään aktiivisesti tiedottamiseen, niin seuran omis-
ta tapahtumista kuin tulevaisuudentutkimukseen liittyvistä muista tilaisuuksista 
kuin uutisista ym. Käytössä on myös seuran uudistetut nettisivut, jotka on suun-
niteltu tukemaan yhteydenpitoa jäseniin sekä tiedottamista laajemminkin. Näitä 
molempia käytetään sähköpostijakelulistojen lisäksi aktivoimaan jäseniä sekä 
avustamaan tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita tahoja tiedon löytämisek-
si. Lisäksi paikallistoimintaryhmät voivat halutessaan toimia myös sosiaalisessa 
mediassa, ja tiedot näistä sähköisistä toimintamuodoista kerätään yhteen seuran 
nettisivuille. 
 
Seuran toimisto palvelee pienimuotoisena yhteydenpitopaikkana. Pientä käsikir-
jastoa täydennetään tulevaisuusaiheisilla lehdillä ja kirjoilla. Seuran toimistoon 
tulee vuonna 2017 mm. World Futures Studies Federationin Futures Bulletin. Leh-
tiä ja kirjoja voi tulla lukemaan paikan päälle tai lainata. Käsikirjastoon otetaan 
vastaan lahjoituksia tulevaisuusaiheisista teoksista. Näin voimme paremmin pal-
vella mm. tietoa etsiviä opiskelijoita.  
 
Seuran kotisivut palvelevat vuodesta 2013 lähtien uudessa osoitteessa www.tutu-
seura.fi (käytössä myös englanninkielinen sivu www.futuressociety.fi sekä jonkin 
aikaa vanha osoite www.futurasociety.fi.). 
 
7. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
 
Seura toimii yhteistyössä mm. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Tulevaisuu-
dentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA), Rooman Klubin Suomen yhdistyksen, 
Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (TUTKAS), Eduskunnan tulevaisuusvalio-
kunnan, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE), Viestintäkasvatuksen 
seura ry:n, Opetushallituksen Ennakoinnin sähköisen tietopalvelun (ENSTI), Hy-
vinvointivaltion vaalijat (HYVA) ry:n, Helsingin yliopiston Alumniyhdistyksen, Vi-
heräVerstas Oy:n, Otavan Opiston Osuuskunnan, Futures Specialists Helsinki –
verkoston, SITRA:n, VTT:n sekä eri tieteellisten seurojen kanssa.  
 
Seura on jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV), Suomen tiede-
kustantajien liitossa ja Kulttuuri-, tiede-, ja mielipidelehtien liitossa (Kultti ry) se-
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kä vuonna 2009 perustetun Otavan Opiston Osuuskunnan perustajajäsen. Seuran 
edustajien on mahdollista osallistua näiden järjestämiin koulutus- ja esitelmätilai-
suuksiin. TSV:n jäsenenä seuralla on mahdollisuus käyttää Helsingissä sijaitsevan 
Tieteiden talon ja Säätytalon tiloja sekä Vantaan Heurekan ryhmätyötiloja koko-
uksiin ja seminaareihin.  
 
Seura kehittää yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kanssa vuoden 2017 ai-
kana. Seuralla on yhteistoimintaa mm. julkaisuvaihdon muodossa Edistyksellisen 
tiedeliiton kanssa, seminaaritoiminnassa Kaupunkitutkimuksen seuran, Yhdyskun-
tasuunnitteluseuran, Ympäristöjohtamisen seuran (YJY) ja Liikennesuunnittelun 
Seuran kanssa sekä jäsentiedotuksessa Suomen Rakennusinsinööriliiton ja Länsi-
Uudenmaan humanistiliiton kanssa. 
 
7.1 Millennium-hanke    
Millennium-hanke on kansainvälinen ja itsenäinen, verkostomaisesti toimiva think 
tank –muotoinen tulevaisuudentutkimushanke (www.millennium-project.org). Ky-
seessä on maailmanlaajuinen tutkimusprosessi, johon suomalaiset tutkijat ja vai-
kuttajat osallistuvat. UN Habitat on listannut sen Best Practices -luetteloonsa. Mil-
lennium-hankkeen käytännön työ liittyy keskeisesti alueellisiin noodeihin, joita on 
jo yli 50 eri puolilla maailmaa. Helsinki-noodia koordinoi asiantuntijaryhmä, johon 
kuuluvat vuorovuosina päävastuullisina puheenjohtajina Toni Ahlqvist, Sirkka Hei-
nonen, Osmo Kuusi, Sari Söderlund ja Juha Kaskinen. Noodin ja seuran 
yhteistyötä jatketaan vuoden 2017 aikana. 
  
7.2 Tieteiden yö -tapahtuma 
Seuraavat Tieteen päivät järjestetään vuonna 2017 tammikuussa teemasta Vapa-
uden rajat ja niiden yhteydessä järjestettävässä Tieteiden yö -tapahtumassa 12. 
1.2017 Seura esittelee toimintaansa järjestämällä tulevaisuustyöpajan. Työpaja-
prosessia moderoivat Osmo Kuusi ja Marja-Liisa Viherä. 
 
7.3 Yhteistyö Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa 
Vuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia yhteistyöhön, kuten esimerkiksi jonkin 
yhteisen seminaarin järjestämiseen. 
 
7.4 Kansainväliset yhteydet 
Seura on World Futures Studies Federationin (WFSF) jäsen. Yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen kanssa jatketaan ja pyritään kehittämään.   

7.5 Tiedotustoiminta  
Tiedotustoimintaa yhteistyökumppaneille ja mediaan jatketaan vuoden 2017 aika-
na. Paikallistoimintatilaisuuksissa sekä esim. kirjamessuilla jaetaan potentiaalisille 
uusille jäsenille ja Futuran tilaajille materiaalia. Seuran jäsen- ja julkaisutoimin-
nasta tiedotetaan myös Tulevaisuuden VerkostoAkatemian opiskelijoille ja yliopis-
tojen yhteyshenkilöille.  
 
8. Hallinto ja talous 
 
Seuran hallitus kokoontuu vuoden 2017 aikana 6-8 kertaa sekä järjestää kevät- 
ja syyskokouksen.  
 
Seuran talous perustuu jäsenmaksuihin, julkaisu- ja seminaarituottoihin sekä 
avustuksiin. Toimintasuunnitelman liitteenä on erillinen talousarvio. 
 
9. Huomionosoitukset  
 
Seuran hallitus myöntää harkintansa mukaan vuosittain Tulevaisuuspalkinnon, 
nuorisostipendin tai antaa Futura-lehdessä julkisen huomionosoituksen ansiok-
kaasta tulevaisuusteosta. Harkinnan mukaan seura kutsuu ansioituneita jäseniä 
kunniajäseniksi.  
 
Lisäksi kiinnitetään huomiota tulevaisuudentutkimuksen jatko-opiskeluun. Seura 
perusti vuonna 2010 Gradupalkinnon (v:sta 2016 lähtien Malaska-palkinto), joka 
myönnetään joka toinen vuosi erinomaiselle tulevaisuudentutkimukseen liittyvälle 
pro gradu- tai vastaavalle opinnäytetyölle. Seuraava Malaska-palkinto myönne-
tään vuonna 2017. Lisätietoja kohdassa 4.9. Pyritään myös muulla tavoin innos-
tamaan opiskelijoita ja nuoria tutkijoita tulevaisuudentutkimuksen pariin, esim. 
jatkamalla yhteistyötä Tulevaisuuden Verkostoakatemian kanssa, jakamalla kirjal-
lista materiaalia sekä antamalla opiskelija-alennuksia jäsen- ja seminaarimaksui-
hin. 
 
 
LIITTEET 
1. Talousarvio vuodelle 2017 


