
T O I M I N T A K E R T O M U S   2 0 1 6 - LUONNOS 
 
1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/Sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin tutkijoi-
den, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulu-
jen toimesta Turussa 28.5.1980. Se on luonteeltaan tulevaisuudentutkimusta ja sen ope-
tusta edistävä tieteellinen yhdistys, joka myös yhdistää alan harrastajia ja edistää kansa-
laiskeskustelua.  
 
Seuran tarkoituksena on edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta, sen hyväksikäyttöä 
ja opetusta erityisesti Suomessa, ja tällä tavalla myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskun-
nan ja kulttuurin kehittämiseen. Toimintatapoihin kuuluu yhteydenpito tutkijoihin ja tutki-
muslaitoksiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä tiedotustoiminta julkaisujen, 
seminaarien ja oppimateriaalin muodossa.  
 

2. VARSINAINEN TOIMINTA v. 2016 
 
2.1 Julkaisutoiminta 
 
Seuran julkaisutoiminnasta vastasi Futuran päätoimittaja Tapio Tammisen johdolla toimi-
tusneuvosto, johon kuuluivat Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Sami Holopainen, 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. 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 2016 neljä kertaa. Lehtien teemoina olivat:  
- 1/2016 Ihmisarvo ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen, vierailevina päätoimittajina 
Vuokko Jarva ja Marja-Liisa Viherä. 
- 2/2016 Big Data – nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet, vierailevina pt. Sami Holo-
painen ja Osmo Kuusi). 
- 3/2016 Käsillä tekemisen tulevaisuus, vierailevina pt. Marja-Liisa Viherä ja Hazel Salmi-
nen. 
- 4/2016 Maahanmuuton tulevaisuus, pt. Tapio Tamminen. 
 
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 vas-
tasi Iiris H. Penttilä. Lehden kansi valittiin avoimella kutsulla jäsenistölle ja Futuran luki-
joille. Vuoden 2016 Futuran kansikuvaksi valittiin osa Kari Nuutisen teoksesta "Minä tässä 
ryhmässä" vuodelta 2013. 
 
Futura-lehden artikkelit olivat luettavissa ja tulostettavissa Kopioston Elektra-tietokannas-
sa. Elektran kautta välitettyjen artikkeleiden käytöstä maksetaan korvausta tekijöille ja 
kustantajille. Lisäksi Futura-lehti oli löydettävissä viitetietokanta Aleksista sekä tilattavissa 
Kulttilehdet.fi-verkoston nettisivujen kautta. Futura–lehti oli esillä seuran omien tapahtu-
mien lisäksi myös Helsingin kirjamessuilla 27.-20.10.2016 Kulttuuri-, mielipide- ja tiede-
lehtien liitto Kultti ry:n osastolla/näytenumeroiden ilmaisjakelutelineessä sekä Future 
Earth Globaalimuutossymposiumissa 10.11.2016. Futuran irtonumeroita myytiin Tiedekir-



jan myymälässä. Akateemisessa kirjakaupan kanssa on tehty uusi jälleenmyyntisopimus, 
ja Futuraa myydään Helsingin liikkeessä taas vuoden 2017 puolella.  
 
Futuran julkistamis- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään yleensä niistä lehdistä, joihin ei 
jo liity seminaariteemaa. Futuran numeron 2/2016 Big data - nykytila ja tulevaisuuden 
mahdollisuudet julkistamis- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 15.6.2016 Tieteiden talolla. 
Tilaisuuteen osallistuivat lehden vierailevat päätoimittajat Sami Holopainen ja Osmo Kuusi 
sekä kirjoittajista Martti Lehto, Jarno Limnell ja Virpi Hotti. Yhteensä osallistujia oli noin 
35.  
 
Käsillä tekemisen tulevaisuutta taas pohdittiin 31.10. Futura-lehden 3/2016 –numeron 
teeman ympärille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin seuran toi-
miston alakerrassa toimivassa Makers-kahvilassa Helsingissä, ja siihen osallistuivat lehden 
vierailevat päätoimittajat Marja-Liisa Viherä ja Hazel Salminen sekä kirjoittajista Matti 
Karvinen, Seija Kojonkoski-Rännäli ja Mikko Dufva. Yhteensä osallistujia oli runsaat 20. 
 
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 jä-
tetty ennalleen ylimenokaudeksi, koska sivuilla on paljon arkistomateriaalia.  
 
Seuran järjestämien tilaisuuksien materiaaleja sekä esityksiä on mahdollisuuksien mu-
kaan ladattu seuran kotisivuille kiinnostuneiden käytettäväksi. Osa seuran tilaisuuksista, 
mm. kesäseminaari sekä Top Ten Futures –seminaari videokuvattiin lähetettiin suorana 
seuran kanavalle Bambuser-palveluun, jossa ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen 
(http://bambuser.com/channel/tutuseura1980). Helsingin paikallistoimintaryhmä Tutuhe-
sa ylläpitää omaa blogia (http://tutuhesa.blogspot.fi), johon kerätään myös esitysmateri-
aalia, äänitteitä sekä valokuvia tilaisuuksista. Nettisivuilla oli myös tietoa tulevaisuuden-
tutkimuksesta ja linkkejä muille tulevaisuudentutkimusaiheisille sivustoille. Kotisivujen si-
sällönluomisesta sekä ylläpidosta vastasi pääsihteeri, minkä lisäksi myös paikallistoiminta-
ryhmien 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 
1 300 henkilöä. 
 
2.1.3 Acta Futura Fennica -sarja 
Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirja-
tasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja.  
 
Acta Futura Fennica -sarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna, mutta sarjassa 
vuonna 1993 ilmestyneen ja uudistettuina versioina vuonna 2003 ja 2013 julkaistun Miten 
tutkimme tulevaisuuksia? –teoksen (AFF 5) käännöshanketta edistettiin. Tarkoituksena on 
julkaista teos englanniksi ja täten saattaa suomalaista tulevaisuudentutkimusta laajem-
min myös kansainvälisten tulevaisuudentutkijoiden tietoon. Käännöshankkeen toimitus-
kunnassa olivat Sirkka Heinonen, Osmo Kuusi ja Hazel Salminen. Toimintavuoden aikana 
artikkeleita toimitettiin ja käännettiin sekä aloitettiin kirjan taitto.  
 
Toimintavuonna toimitettiin myös AFF 5 –julkaisun nk. B-osan artikkeleita julkaisukun-
toon, jotta ne voidaan julkaista seuran nettisivuilla. B-osa koostuu menetelmäkirjan niistä 
vuonna 2003 ilmestyneen version artikkeleista, joita ei enää vuonna 2013 päivitetty, eli 
ne julkaistaan alkuperäisversioina, sähköisesti. 
 
2.1.4 Tulevaisuussarja 
Tulevaisuussarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna mutta sarjan päivittämistyötä 
jatkettiin. Sarjassa seuraavana ilmestyvän teoksen, seuran ensimmäisen puheenjohtajan, 



Pentti Malaskan elämäkertaa on työstetty erillisessä kirjahankkeessa Tulevaisuuden tutki-
muskeskuksen tutkijoiden toimesta, ja teos julkaistaan seuran Tulevaisuussarjassa maa-
liskuussa 2017. Teos ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä. 
Sarjassa seuraavaksi ilmestyvän Yrjö Seppälän ”84 tuhatta tulevaisuutta” –kirjan digitali-
sointityötä edistettiin myös. Kirja on alun perin ilmestynyt vuonna 1984 Gaudeamuksen 
julkaisemana. 
 
2.2 Seminaaritoiminta 
 
2.2.1 Kesäseminaari: Mobiilielämät ja liikkuvat arjet - Miten valtioiden rajat ylit-
tävä muuttoliike ja vuorovaikutus muuttavat suomalaista arkea vuoteen 2035? 
Seuran perinteinen kesäseminaari pidettiin 22.-23.8.2016 Turussa Siirtolaisuusinstituutin 
tiloissa teemalla ”Mobiilielämät ja liikkuvat arjet - Miten valtioiden rajat ylittävä muuttolii-
ke ja vuorovaikutus muuttavat suomalaista arkea vuoteen 2035?”.  
 
Seminaarin tavoitteena oli alustusten, keskustelujen sekä tulevaisuustaulukon työstämi-
sen ja ryhmätöiden tekemisen avulla pohtia mobiilielämiä, muuttoliikkeitä ja arkea tule-
vaisuuden Suomessa, peilaten myös menneitä, maamme rajojen yli virranneita muuttolii-
kevirtoja. Lisäksi seminaarin aikana järjestettiin avoin, englanninkielinen papers-sessio, 
jossa Camilla Marucco ja Risto Sivonen pitivät esitelmät. Seminaari oli kaksipäiväinen ja 
siihen osallistui yli 60 henkilöä, joista suuri osa seuran jäseniä mutta myös esim. Tulevai-
suuden VerkostoAkatemian opiskelijoita sekä monen alan tutkijoita. Seminaarin esitysma-
teriaaleja on ladattavissa seuran nettisivuilta. 
 
Seminaarin ohjelma: Edeltävänä iltana Turun paikallistoimintaryhmän tapaaminen Cafe 
Navigaressa, S/S Borella • Tervetulotoivotus sekä tulevaisuustaulukkotyöskentelyn esitte-
ly, Osmo Kuusi, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja Marja-Liisa Viherä, ViheräVerstas Oy 
• Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle, Tuomas Martikai-
nen, Siirtolaisuusinstituutti • Rajojen yli yhteydenpito esimerkkitapauksena maahanmuut-
tajanuoret, Abdullahi Sultan, Globaalinuoret ry • Irakilaisten turvapaikkaliikkuvuuden tek-
nologisoituminen, Marko Juntunen, Tampereen yliopisto • Mikä rooli virtuaalisella elämällä 
on maahanmuuttajille?, Melis Ari, Familia ry • Suomalais-amerikkalaisten perheiden arjen 
vuorovaikutus nyt ja tulevaisuudessa, Johanna Leinonen, John Morton Center for North 
American Studies • Tulevaisuusroolipelin ja ryhmätyöskentelyn esittäminen • Päivällisen 
jälkeen Tulevaisuuskuunnelmien valmistelua, vapaamuotoista yhdessäoloa, keskustelua 
y.m. •  Paper session in English, Camilla Marucco, University of Turku; Risto Sivonen and 
study group, University of Turku • Tulevaisuusroolipelin ryhmätöiden esittelyä ja läpikäyn-
tiä yhdessä • Kaupungit ja globaalit pakkomuutot, Eveliina Lyytinen, Siirtolaisuusinstituut-
ti • Ilmastonmuutos ja muuttoliike, Vilja Varho, Luonnonvarakeskus • Muuttoliikkeiden ja 
liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa, Elli Heik-
kilä, Siirtolaisuusinstituutti • Muuttoliikkeen mahdollisia muutoksia vuoteen 2050 mennes-
sä, Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto • Tulevaisuustaulukon 
tarkastelua kahvitarjoilun lomassa, seminaarin aikana saatujen uusien ajatusten valossa, 
sekä loppusanat. 
 
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin sekä Turun yliopiston Tulevai-
suuden tutkimuskeskuksen kanssa. Kesäseminaarin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi 
työryhmä Marja-Liisa Viherä, Osmo Kuusi, Leena-Maija Laurén, Elli Heikkilä, Tuomas Mar-
tikainen, Juha Kaskinen ja Hazel Salminen. Kesäseminaarin aiheita käsittelevä Futura-tee-
malehti 4/2016 ilmestyi joulukuussa. 
 
2.2.2 Top Ten Futures XI –seminaari: Ihmistyön tulevaisuus älykkäiden 
koneiden maailmassa 
Top Ten Futures seminaareissa tarkastellaan tulevaisuuden keskeisiä ilmiöitä ja pyritään 
kiteyttämään niiden kehityssuuntia asiantuntijatiedon pohjalta ”kymmenen kärjessä” –lis-
tojen muodossa. Seminaareja järjestetään 2-3 vuoden välein. Yhdestoista Top Ten Fu-



tures –seminaari järjestettiin 16.11.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Alkuvuodesta tee-
maa pohdittiin Demos Helsingin ja Tekniikan Akateemiset TEK:in kanssa, ja näihin kes-
kusteluihin pohjautuen muotoutui seminaariohjelma. Lisäksi seminaarissa käytettiin reaa-
liaikaista äänestysmenetelmää, jossa kuulijat voivat äänestää alustajien esittämistä tee-
seistä. Äänestysjärjestelmän tuotti ViheräVerstas. 
 
Ihmiskunnan historiassa on lähestymässä käännekohta, missä ihmisten kieltä ymmärtävät 
koneet pystyvät lähes kaikkiin niihin älyllisiin tehtäviin mihin ihmisetkin pystyvät. Semi-
naarissa pohdittiin älykkäiden koneiden merkitystä ihmistyön ja ylipäätään ihmiskunnan 
tulevaisuudelle. Kukin esitys päättyi kymmenen teesin tiivistelmään, joka oli alustajan nä-
kemys uhista ja mahdollisuuksista.  
 
Seminaarissa alustivat: Avaus, dos. Osmo Kuusi, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pu-
heenjohtaja • Ammattien kehitysnäkymiä tilastojen valossa, VTT Pekka Tiainen, TEM • 
Muuttuva arki työelämässä, HR & Community Manager Virva Suikkanen, Kokoma Oy sekä 
KTM, BBA (HSO) Pia Adibe • Tekoälyn kehityksen haasteet tulevaisuuden työlle, TkT Harri 
Valpola, Curious AI Oy • Kognitiivisuus haastaa näkemyspalvelut, esimerkkinä IBM Wat-
son Personality Insights sekä sen kehittäjät ja hyödyntäjät, FT Virpi Hotti, Itä-Suomen yli-
opisto • Tekoäly ja turvallisuus, Prof. Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto • Etiikka ja älyk-
käät koneet, Postdoc-tutkija Michael Laakasuo, Helsingin yliopisto • Eläminen tekoälyn 
maailmassa, FT Marja-Liisa Viherä, ViheräVerstas Oy ja pääsihteeri Hazel Salminen, Tule-
vaisuuden tutkimuksen seura • Kun älykkäät koneet ja muu teknologinen kehitys yhdisty-
vät, Dos. Osmo Kuusi, Tulevaisuuden tutkimuksen seura • Työ 2040 – toimeliaisuus ei ka-
toa, työtehtävät muuttuvat, Tutkija Julia Jousilahti, Demos Helsinki • Poliittinen päätök-
senteko työn murroksessa, TkT Mikko Dufva, VTT • Loppukeskustelu ja yhteenveto. 
 
Seminaari oli maksullinen ja siihen osallistui yhteensä lähes 100 henkilöä. Top Ten Futu-
res –seminaarin alustuksiin perustuvat tekstit julkaistaan Futura-lehden numerossa 2/ 
2017. Suunnittelutyöryhmässä olivat mukana Osmo Kuusi, Hazel Salminen, Johannes Ko-
ponen (Tutuseura sekä Demos Helsinki) sekä Juhani Nokela (TEK) ja Jari Jokinen (TEK). 
 
2.2.3 Tulevaisuusfoorumi 
Tulevaisuusfoorumin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja hyödyntämään heikkoja sig-
naaleja. Foorumi on tuottanut myös uusia ajatuksia, rakentanut tulevaisuuskuvia ja käy-
nyt 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. 
 
2.2.5 Tulevaisuusklubi  
Tulevaisuusklubin tavoitteena on luoda tulevaisuudesta kiinnostuneille nuorille pysyvä 
linkki tulevaisuuden tekemiseen. Seuran kontakti Tulevaisuusklubiin on viime vuosina ol-
lut Paraisten lukion kanssa tehtävässä yhteistyössä, jossa yhteyshenkilönä on toiminut 
Outi Verronen-Pöyliö. 
 
2.2.6 Pikkujoulun tonttutohtoriväitös 
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteisiä tonttuväitöspikkujouluja vietettiin 1.12. 
2016 Raklin tiloissa, Helsingissä. Tonttutohtoriksi väitteli KL, psykologi, psykoterapeutti 
Antti Suvanto otsikolla Tulevaisuuden ei-koulu. rehtori, toimitusjohtaja Tapio Kujala Dia-



konia-ammattikorkeakoulusta toimi vastaväittäjänä ja FT Marja-Liisa Viherä kustoksena. 
Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkilöä. 
 
2.2.7 Pentti Malaska –seminaari 
Vuonna 2012 menehtynyt seuran kunniajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja prof. emeri-
tus 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, ja niitä järjestetään 2-3 
vuoden välein. Toimintavuonna ei järjestetty seminaaria. Seuraava Pentti Malaska –semi-
naari järjestettäneen vuonna 2018 ja se tulee olemaan järjestyksessä kolmas.  
 
 
2.3 Paikallistoiminta  
 
Seuran yhtenä tärkeänä toimintamuotona on toimia yksittäisten jäsenten kautta, paikalli-
sissa toimintaryhmissä. Vuonna 2016 toimintaryhmiä oli kolmetoista; Helsingissä, Hä-
meen seudulla (Hämeenlinna), Joensuussa, Kuopiossa, Kymessä (Kouvola), Lahdessa, 
Mikkelissä, Oulussa, Satakunnassa (Pori), Keski-Suomessa (Jämsä-Jyväskylä), Seinäjoel-
la, Pirkanmaalla (Tampere) ja Turussa.  
 
2.3.1 Paikallistoiminnan aktiivien tukeminen 
Toimintavuoden aikana ei ole järjestetty seuran paikallistoimintaryhmien aktiivien lähita-
paamista, mutta seuraavaa yhteistä tapaamista suunnitellaan vuodelle 2017. Paikallisve-
täjien tilaisuuksien pyrkimyksenä on tukea ja innostaa toimintaa paikallistasolla sekä lisä-
tä paikkakuntien välistä verkostoitumista. Yhteyksiä toimintaryhmiin on ylläpidetty puheli-
mitse ja sähköisesti.  
 
2.3.2 Helsingin toimintaryhmä 
Toimintaryhmän toimintaa suunnitellaan kaikille avoimissa lounaskokouksissa, joita jär-
jestettiin vuoden aikana 7. Toimintaryhmä järjesti 10 yleisötilaisuutta sekä 1 yhteistyöti-
laisuuden: 
 
2.2.: Euroopan tulevaisuus kosmopoliittisesta näkökulmasta, alustaja Thomas 
Wallgren, kommentoija Jorma Karppinen, juontaja Juha Nurmela. 
 
16.2.: Ilmastosopimukset ja ilmaston muokkaus, alustajat Greenpeacen ilmastovas-
taava Maija Suomela ja kirjailija Risto Isomäki, juontaja Kari Silfverberg.  
 
1.3.: Sattuman merkitys tulevaisuuden ennakoinnissa, alustaja Jukka Helttula, kom-
mentoija Leena Ilmola, juontaja Matti Leskinen. 
 
15.3.: Työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus, alustajina Merja Kauhanen, Palkansaa-
jien tutkimuslaitos ja Pekka Tiainen, TEM, juontaja Virva Suikkanen.  
 
29.3.: Pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä, alustaja FT Tero Kuusi, 
ETLA,  juontaja Arto Salmela. 
 
12.4.: Ennakointia systeeminäkökulmasta, alustaja Mikko Dufva, kommentoija Osmo 
Kuusi, juontaja Matti Leskinen. 
 
13.9.: Aluejako tulevaisuuden lähtökohtana, alustaja ministeri Lauri Tarasti, kom-
mentoija ylijohtaja Minna Karhunen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, juontaja Arto Sal-
mela. 
 



27.9.: Alustatalouden merkitys tulevaisuudessa, alustaja TkT Juhani Strömberg, 
Aalto-yliopisto, kommentoija toimitusjohtaja Panu Kause, Necorpoint Oy, juontaja Matti 
Leskinen.  
 
11.10.: Tulevaisuusajattelun paikalliset verkostot ja toimijat: Minna Koskelo ja 
Pauli Komonen esittelevät  Futures Specialists -verkoston, Hazel Salminen Tulevaisuuden 
tutkimuksen seuran ja Matti Leskinen Helsingin paikallistoimintaryhmän, juontajina Pia 
Adibe ja Minna Koskelo. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Futures Specialists Helsinki –
verkoston kanssa. 
 
25.10.: Helsingin seudun tulevaisuus yleiskaavojen jälkeen, alustajat professori 
Pentti Murole, DI Arto Salmela ja  VTM Pekka Myrskylä, kommentoija suunnittelupäällikkö 
Olli Hatanpää Uudenmaan liitosta, juontaja Reijo Korhonen. 
 
9.11.: Arktinen tulevaisuus, alustaja johtaja Martti Hahl, Barents Center, kommentoija 
tulevaisuuksientutkija YTT Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy, juontaja Arto Salmela. 
 
Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki paitsi 11. 
10. Kontoret-toimistotilassa järjestetty tilaisuus pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä. 
Niistä tiedotettiin jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla sekä HS/Menokoneessa.  
 
Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuoden lopulla yli 371 tilaajaa ja vuoden 
aikana oli jaettu 235 viestiä. Viesteistä osa oli tulevaisuusaiheista keskustelua ja pääosa 
informointia tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Listaviestejä voi lukea 
liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/ group/tutuhesa/messages. Listan 
tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot.com, jossa julkistettiin laajem-
pia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lounaskirjauksia.  
 
Helsingin toimintaryhmän yhteyshenkilönä on toiminut Matti Leskinen. Lounaskokousten 
osallistujat ovat toimineet aktiivisena ohjelman suunnitteluryhmänä. 
 
2.3.3 Hämeenlinnan toimintaryhmä  
Hämeenlinnan seudun paikallistoimintaryhmällä ei ollut toimintaa vuoden 2016 aikana. 
Tiedotus on hoidettu TUTU-Hämeen Facebook-sivun kautta www.facebook.com/ 
TutuHame. Paikallistoimintaryhmän vetäjinä aiemmin toimineet Anne Laakso ja Virve 
Kentta vetäytyivät toimintavuoden aikana tehtävistään.  
 
2.3.4 Keski-Suomen toimintaryhmä 
Keski-Suomen paikallistoimintaryhmällä ei toimintavuonna ollut aktiivista toimintaa yhte-
yshenkilön poisjäämisen takia. Ryhmä tiedottaa toiminnasta jäsenille Facebookissa (www. 
facebook.com/KeskiSuomi Ennakoi) ja seuran paikallistoimintaryhmien omilla sivuilla 
(www.tutuseura.fi/ paikallistoiminta/keski-suomi). 
 
2.3.5 Kuopion toimintaryhmä 
Helmi-maaliskuussa järjestettiin Kuopiossa ANTI-festivaalin Avoimet tilat -hankkeen puit-
teissa ANTIN olohuone. Viikolla 14.-20.3.2016 ANTIn olohuone vietti Tulevaisuuden viik-
koa, jossa visioitiin pop up -tilaprojektin tulevaisuutta ja ympäristöystävällisempää, kan-
sainvälisempää ja yhteisöllisempää kaupunkia.  
 
Kuopion toimintaryhmän keskustelu ja tiedotus on toiminut Facebook-ryhmän "Tulevai-
suuden tutkimuksen seura Kuopion toimintaryhmä" (www.facebook.com/groups/ 
308969535500) kautta, jossa oli jäseniä 41 kpl, sähköpostilistan (41) ja seuran toimistol-
ta tapahtuvan sähköposti-/paperikirjeen kautta. Kuopion toimintaryhmän vetäjänä toimi 
Ari Paanala. 
 
 



2.3.6. Kymenlaakson toimintaryhmä 
Toimintavuoden aikana ei järjestetty tapahtumia mutta aloitettiin vuoden 2017 toiminnan 
suunnittelu. Kymenlaakson toimintaryhmän vetäjänä toimi Harri Kivelä. 
 
2.3.7 Lahden toimintaryhmä 
Lahdessa toimi Tulevaisuus torstaita täynnä –lounastapahtumasarja, Ekokahvila MeaMan-
nassa. Tilaisuuksia järjestettiin joka kuun 3. torstaina. Kussakin tilaisuudessa oli oma tee-
mansa johon yksi osallistujista johdattelee. Lisäksi paikallisryhmä suunnitteli yhdessä Lah-
den kaupungin kanssa tulevaisuussessiota työnimellä "Lahti-Ympäristö-Tulevaisuus". Lah-
den paikallistoiminnan yhteyshenkilö oli Jukka Ilmonen. 
 
2.3.8 Mikkelin toimintaryhmä  
Mikkelin ryhmän toiminta koostui seuran jäsenille avoimista tulevaisuus- ja delfoi–työpa-
joista, joita järjestettiin yhteistyössä Otavan Opiston sekä Otavan Opiston Osuuskunnan 
kanssa kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta. Pajamuotoisessa koulutuksessa oppi-
jat ovat keskiössä ja koulutuksen sisällöt nousevat osallistujien tarpeista ja toiveista. Toi-
mintavuonna työpajoja pidettiin rinnakkain Helsingissä Sähinässä ja Mikkelissä Otavan 
Opiston tiloissa. Kaikki työpajat lähetettiin ja tallennettiin myös verkkoon omassa osoit-
teessa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi. Mikkelin toimintaa koordinoi Hannu 
Linturi. 
 
2.3.9 Oulun toimintaryhmä  
Oulun paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia, mutta 
aloitti vuoden 2016 tapahtumien suunnittelun. Oulun paikallistoiminnan vetäjätiimissä oli-
vat Tiina Gallén ja Aila Paaso. 
 
2.3.10 Porin toimintaryhmä – Satakunnan Klubi  
Porin paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia. Satakun-
nan Klubin yhteyshenkilö oli Jyrki Kangas. Ryhmän jäsenet toimivat erilaisissa yhteyksissä 
tulevaisuudentutkimuksen piirissä.  
 
2.3.11 Tampereen toimintaryhmä 
Tampereen paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia mutta 
aloitti vuoden 2017 toiminnan suunnittelun. Tampereen ryhmän aktiivit olivat Päivi Oja-
nen ja Raimo Kanerva. 
 
2.3.12 Turun toimintaryhmä  
Turun toimintaryhmä järjesti toimintavuonna kolme tilaisuutta:  
 
18.2.: Koulutuksen leikkaukset tai sivistyksen kurjistaminen. Ohjelmassa musiikki-
esitys sekä alustukset: Keitä koulutusleikkaukset vahingoittavat eniten? Koulutusjohtaja 
Heljä Misukka, OAJ; Mitä Turussa, Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kaija Hartiala; Kou-
lun näkökulma, Puolalan koulun rehtori Tuomas Nousiainen; Mitä musiikkiluokka antaa 
nuorelle, musiikinopettaja Timo Lehtovaara. Tilaisuuden juontajana Piia Alvesalo, Sivistys-
työnantajat ry. 
 
17.3.: Koneoppiminen 
 
4.10.: Vierailu Turun kauppakamarilla 
 
Toiminnan suunnittelu- ja toteutustyöryhmään kuuluivat Tarja Meristö, Matti Voutilainen, 
Paavo Nevalainen sekä Leena-Maija Laurén. 
 
2.3.13 Muut toimintaryhmät 
Joensuussa ja Seinäjoella järjestettiin toimintaa mm. paikallisissa projekteissa ja hank-
keissa tilanteen mukaan.  



 
2.4 Hallinto- ja järjestötoiminta 
 
2.4.1 Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 
Puheenjohtaja: Osmo Kuusi 
Jäsenet:     Toni Ahlqvist, Anne Hakala, Sirkka Heinonen, Olli Hietanen, Sami Holo-

painen, Johannes Koponen, Sofi Kurki (varapuheenjohtaja), Rauno 
Kuusisto. 

Varajäsenet: Erkki Aalto, Pia Adibe, Juha Kaskinen, Jenni Linturi, Tapio Rantala, 
Antti Suvanto, Anna-Leena Vasamo, Marja-Liisa Viherä. 

     
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 toimi Otavan 
Opiston Osuuskunnan Kulttuurikeskus Sähinässä sijaitsevasta yhteistoimistosta käsin. 
Käytössä on pääsihteerin työpisteen sekä julkaisuvaraston lisäksi myös yleisiä (erikseen 
varattavia, maksullisia) tiloja. Seura on Osuuskunnan perustajajäsen. 
 
Seuralla on pieni käsikirjasto, jota jäsenet voivat käyttää; lehtiä ja kirjoja voi tulla luke-
maan toimistolle tai lainata.  
 
2.4.3 Seuran myöntämät huomionosoitukset 
 
Kunniajäsenet 
Seuralla oli 31.12.2016 kahdeksan kunniajäsentä. Seura pitää yhteyttä kunniajäseniinsä 
kutsumalla heidät muutaman vuoden välein koolle vaihtamaan ajatuksiaan tulevaisuusai-
heista. Vuonna 2016 ei järjestetty kunniajäsentapaamista.  
 
Tulevaisuuspalkinto  
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus myöntää tulevaisuuspalkinnon harkintansa 
mukaan ansiokkaasta tulevaisuudentutkimuksesta tai tulevaisuusajattelun edistämisestä. 
Kunniakirjan lisäksi Tulevaisuuspalkinnon saajalle annetaan muistoksi Lampivaaran ame-
tistikide. Tulevaisuuspalkintoa ei myönnetty vuonna 2016. 
 
Nuorisostipendi  
Vuonna 2016 ei myönnetty nuorisostipendejä. 
 
Malaska-palkinto (ent. Gradupalkinto)  
Seuran vuonna 2010 perustama Gradupalkinto jaetaan joka toinen vuosi tulevaisuuden-
tutkimuksen alaan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai vastaava). Vuonna 2015 seu-
ran hallitus päätti nimetä palkinnon Malaska-palkinnoksi seuran ensimmäisen puheenjoh-
tajan, Pentti Malaskan, mukaan. 
 
Seuraava Malaska-palkinto myönnetään keväällä 2017. Syksyllä 2016 aloitettiin vuoden 
2017 palkintoprosessin valmistelut tiedottamalla palkinnosta sekä etsimällä uusia oppilai-
tosyhteyshenkilöitä.  
 
Huomionosoitus ns. Tulevaisuusteosta 
Huomionosoituksen myöntäminen Futura-lehdessä on tapa palkita hyvistä tulevaisuuste-
oista, uusista ideoista, arjen teoista ja ilmiöistä, joiden katsotaan edistävän kansalaisten 
oma-aloitteisuutta ja siten parempaa tulevaisuutta. Vuonna 2016 tätä huomionosoitusta 
ei myönnetty. 
 
2.4.4 Kokoukset 
Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 27.4.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa 
hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 2016 tuloslaskelma. Koko-



uksen jälkeen Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja ja RKP:n puheen-
johtaja Carl Haglund alusti aiheesta Osaamisyhteiskunta nykyisten resurssien valossa. 
 
Syyskokous pidettiin maanantaina 21.11.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa 
vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016, päätettiin jäsen-
maksujen suuruudesta, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varsinaiset ja 
varatoiminnantarkastajat vuodelle 2016. Syyskokouksen jälkeen professori Göte Nyman, 
Helsingin yliopisto alusti aiheesta Menneen, tulevan ja mahdollisen uuden havaitseminen 
– havaintopsykologin silmin. 
 
Vuosikokoukset olivat vain jäsenille, mutta alustustilaisuuksiin oli vapaa pääsy kaikille 
kiinnostuneille.  
 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.  
 

3. VARAINHANKINTA 
 
3.1 Jäsenet ja talous 
 
Seuralla oli 31.12.2016  656 aktiivijäsentä ja 15 yhteisöjäsentä, joista neljä yliopistoa ja 
korkeakoulua ovat perustajajäseniä. Seuraan liittyi kertomusvuonna 33 uutta henkilöjä-
sentä. Henkilöjäseniä erosi 10, kuoli 2 ja passiivijäsenrekisteriin maksamattomien jäsen-
maksujen vuoksi tai jäsenen omasta toivomuksesta (esim. ulkomaille muuton takia) siir-
rettiin 32 jäsentä. Passiivijäsenrekisteriin siirretyille jäsenille lähetettiin asiasta tieto etu-
käteen. Lisäksi 3 aiemmin passiivijäseninä olleet siirtyivät taas aktiivijäseniksi. Kunniajä-
seniä seuralla oli 31.12.2016 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. Aiempi kunniajäsen, prof. Pekka Jauho kuoli vuoden 2015 lopulla. 
 
Seuran jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 39 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseniltä 19,50 eu-
roa (alle 24-vuotiaat nuorisojäsenet ja alle 30-vuotiaat perustutkinnon suorittajat, nuori-
sojäsenille ensimmäinen jäsenyysvuosi oli maksuton). Yhteisöjäsenmaksu oli 390 euroa. 
 
Vuoden 2016 tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 54 350,88 euroa (vrt. 
v. 2015: 54 952,44 euroa). Varainhankinnan tuotot 24 605,50 euroa (vrt. 22 396 euroa 
v. 2015) tulivat jäsenmaksuista ja kulut 690,78 euroa (vrt. 1 175,45 euroa v. 2015) Fu-
turinfo-jäsenkirjeen julkaisemisesta. Lisäksi seura sai yleisavustuksena 32 000 euroa Tie-
teellisten seurain valtuuskunnalta (valtionavustus). Suuri osa esim. Futura-lehdestä ja 
muista julkaisuista, seminaareista ja keskustelutilaisuuksista tuotetaan maksuttomana va-
paaehtoistyönä, mikä ei näy talousarviossa. 
 
Tuloista jäsenmaksut muodostivat 36 % (vrt. v. 2015 35 %), julkaisutulot 6 % (vrt. 14 
%), seminaarituotot 10 % (2 %) sekä avustukset Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 
(valtionavustus) 48 % (49 %).  
 
Menojen erät muodostuivat julkaisukuluista 26 % (17 %), seminaari- ja paikallistoimin-
nan kuluista 7 % (5 %), yleistoiminnan kuluista 66 % (76 %) (sisältäen julkaisutoiminnan 
sekä seminaarien jyvittämättömät palkat)  ja jäsenkirjekuluista 1 % (2 %). 
 
Seuran tilikauden 2016 tulos oli 1564,07 euroa alijäämäinen, mihin on pari pääasiallista 
syytä: jäsenmaksutulot nousivat edellisvuodesta sekä Top Ten –seminaarin kulut olivat 
budjetoitua pienemmät, mutta tuotot pysyivät kuitenkin arvioidussa.  
 
 



3.2 Futurinfo-jäsenkirje 
 
Seura tiedotti kertomusvuonna toiminnastaan Futurinfo-jäsenkirjeillä, joita ilmestyi kaksi 
keväällä ja kaksi syksyllä. Futurinfo-jäsenkirjeet sekä kevät- ja syyskokousten kutsut lä-
hetettiin sähköpostitse niille, joiden osoite oli jäsenrekisterissä, muut saivat jäsenkirjeen 
ja tiedotteen postitse. Jäsenkirjeiden välillä tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotettiin säh-
köpostitse suoraan jäsenille, seuran paikallistoimintaryhmien sähköpostilistoilla, Futura-
lehdessä verkkosivuilla www.futurasociety.fi sekä seuran Facebook-sivulla (www. 
facebook.com/Tutuseura), jolla oli vuoden 2016 lopulla yli 1300 ”tykkääjää”. Seuran säh-
köisen tiedotuksen osuus jäsenviestinnästä on merkittävä; vuoden 2016 lopulla sähköisel-
lä jäsentiedotuslistalla oli 670 osoitetta. Listalle lähetetään Futurinfojäsenkirje sekä vali-
koidusti 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-paikallis-
toimintaryhmä järjesti syyskuussa yhden tilaisuuden yhdessä Futures Specialists Helsinki 
–verkoston kanssa aiheesta Tulevaisuusajattelun paikalliset verkostot ja toimijat. (ks. pai-
kallistoiminta).  
 
4.1.1 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainvälinen kesäkonferenssi 
Toimintavuonna Tulevaisuuden tutkimuskeskus ei järjestänyt kesäkonferenssiaan, vaan 
sen sijaan seuran elokuussa järjestetyn kesäseminaarin yhteydessä järjestettiin mahdolli-
suus papers-sessioon osallistumiseen (ks. Kesäseminaari). 
 
4.1.2 Kaupunkitutkimuksen päivät 
Toimintavuoden aikana seura oli mukana Kaupunkitutkimuksen päivien järjestäjäringissä 
eli teki yhteistyötä Yhdyskuntasuunnitteluseuran ja Suomen kaupunkitutkimuksen seuran 
kanssa. Kaupunkitutkimuksen päivät järjestettiin huhtikuussa 2016 teemalla Toimijoiden 
kaupunki, ja niihin osallistui yli 200 henkilöä sekä niissä esitettiin pääalustusten lisäksi 
noin 80 abstraktiesitystä. Syksyllä aloitettiin vuoden 2017 päivien suunnittelu, jossa Seu-
ra toimii päävastuullisena järjestäjätahona. Vuoden 2017 Päivien teemana on Kaupunkien 
aika. 
 
4.2 Sidosryhmät 
 
Seura toimi yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tulevaisuudentutkimuksen 
Verkostoakatemian (TVA) kanssa mm. tiedottamalla seuran jäsenille  TVA:n tulevaisuu-
dentutkimuksen opinnoista, tarjoamalla TVA:n opiskelijoille seuran jäsenyyttä sekä mah-
dollisuuden julkaista opinnäytetöitä Futura-lehdessä ja eFuturassa. Yhteyshenkilönä toimi 
Olli Hietanen. Seuran jäsenille on tiedotettu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tapahtu-
mista sekä julkaisuista.  
 
Seura toimi myös yhteistyössä kansainvälisen Millennium-hankkeen nk. Helsinki-noodin 
kanssa. Millennium-hanke on globaali ajatushautomo ja verkostomainen jatkuvasti käyn-
nissä oleva tulevaisuudentutkimushanke (www.millennium-project.org). Millennium-hank-
keen käytännön työ liittyy keskeisesti alueellisiin solmukohtiin eli noodeihin (yli 50 kpl 
ympäri maailmaa). Helsinki-noodia koordinoi työryhmä, johon vuonna 2016 kuuluivat Toni 
Ahlqvist, Sirkka Heinonen, Juha Kaskinen, Osmo Kuusi ja Sari Söderlund. Noodin ja 
seuran yhteistyötä jatkettiin muutenkin tiedonvälittämisen muodossa. 
 



Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) järjestää joka toinen vuosi Tieteen päivien yhtey-
dessä Tieteiden yö -tapahtuman. Vuonna 2016 ei järjestetty Tieteiden yö –tapahtumaa, 
mutta vuoden 2016 Tieteiden yön suunnittelua aloitti syksyllä 2016 perustettu työryhmä, 
jossa oli mukana Osmo Kuusi, Tapio Rantala, Hazel Salminen ja Marja-Liisa Viherä. Tie-
teen päivien 2017 yleisteema on tieteen vapaus ja rajat. Työryhmä suunnitteli tammi-
kuussa järjestettävään tapahtumaan tulevaisuustaulukko-työpajaa, jossa tehdään ske-
naarioita sekä pidetään pari lyhyttä alustusta.  
 
Seura oli tulevaisuudentutkimuksen maailmanjärjestön World Futures Studies Federation-
in (WFSF) jäsen. World Future Societyn (WFS) jäsenyydestä jättäydyttiin taloudellisista 
syistä, sillä jäsenmaksu moninkertaistui kertaheitolla jäsenyystyyppien päivityksen myötä. 
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 2016 yllämainittujen tahojen lisäksi toiminut yhteistyössä mm. tiedon-
välitysvaihdolla Rooman klubin Suomen yhdistyksen, Tutkijoiden ja kansanedustajien seu-
ran (TUTKAS), Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Viestintäkasvatuksen seuran, Hyvin-
vointivaltion vaalijat eli HYVA-verkoston, Edistyksellisen tiedeliiton, Länsi-Uudenmaan hu-
manistiliiton ja eri tieteellisten seurojen kanssa, esim. Liikennesuunnittelun Seura, Yhteis-
kuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura, Suomen Kaupunkitutkimuksen seura, Yh-
dyskuntasuunnittelun seura ja Ympäristöjohtamisen yhdistys.  
 
4.3 Muu yhteistyö 
 
Seuralle tulleiden yhteydenottojen perusteella jäsenet ovat olleet asiantuntijoina erilai-
sissa tulevaisuushankkeissa sekä alustajina seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. 
 


