TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry.
Sällskapet för framtidsstudier rf. • Finnish Society for Futures Studies

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala,
jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset,
toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat
olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen
pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa
siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on
hyvä elää. Tulevaisuutta ei voi ennustaa - mutta siitä
voi esim. tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia
päätelmiä, skenaarioita ja tulevaisuuskuvia.
Tulevaisuuden tutkimuksen seura/Sällskapet för
framtidsstudier perustettiin tutkijoiden, opettajien ja
tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28.5.1980.
Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua.
Tällä hetkellä seuran yhteisöjäseniä on 14 ja henkilöjäseniä lähes 700. Jäsenkunta on läpileikkaus
tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta - mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta
elämänaloilta.
Kunniajäsenikseen seura on kutsunut
professori Ilkka Niiniluodon,
professori Ilkka Virtasen,
professori Olavi Borgin,
professori Eleonora Masinin,
professori Esko Kalimon,
Director Jerome C. Glennin sekä
FT Marja-Liisa Viherän.
Seuran toiminnan tarkoituksena on myötävaikuttaa
suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen pitkällä
aikavälillä
edistämällä tulevaisuudentutkimusta ja sen
hyväksikäyttöä maassamme sekä siihen perustuvaa keskustelua samalla kehittäen sen
vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä
edellytyksiä,
edistämällä tulevaisuudentutkimukseen perustuvaa opetusta.
ylläpitämällä tutkijoiden keskinäisiä sekä heidän
ja tutkimusten hyväksikäyttäjien välisiä yhteyksiä
Suomessa,
ylläpitämällä yhteyksiä muiden maiden tutkimuslaitoksiin ja tutkijoihin ja osallistumalla alan
kansainvälisiin kokouksiin ja muuhun toimintaan.

Perustamisestaan lähtien seura on koordinoinut
tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimuksen kenttää
maassamme ja toiminut yhdistävänä tekijänä alaan
liittyvien tutkimusten ja tutkijoiden välillä.
Seura toimii myös yhteistyössä vuonna 1992 perustetun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.
Seura välittää tietoa tulevaisuudentutkimuksen tarpeellisuudesta ja viimeisimmistä tutkimustuloksista.
Seuran vakiintuneisiin toimintamuotoihin kuuluvat
jokavuotinen kesäseminaari, Top Ten Futures -seminaari, Malaska-seminaarisarja sekä muut tilaisuudet
ja tapaamiset sekä Futura-lehden ja tieteellisten
julkaisusarjojen toimittaminen.
Seuralla on kaksi julkaisusarjaa, Acta Futura Fennica- ja Tulevaisuussarja. Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä
väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia
oppi- ja käsikirjoja. Tulevaisuussarjassa julkaistaan
tulevaisuusaiheisia keskustelupuheenvuoroja
Seuralla on paikallistoimintaryhmät Helsingissä,
Hämeen seudulla, Joensuussa, Keski-Suomessa,
Kuopiossa, Kymenlaakson seudulla, Lahdessa,
Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Paikallistoimintaryhmät järjestävät
mm. keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Toimintaryhmien tilaisuuksista tiedotetaan mm. Futurinfo-jäsenkirjeissä.
Seura on myös kiinnostunut Rooman Klubin toiminnasta. Vuonna 1984 perustettiin seuran neuvottelukunnaksi Rooman Klubin Suomen komitea, joka
sittemmin, vuonna 2000 erkani omaksi yhdistyksekseen.
Seuran jäsenet hyväksytään hakemuksesta. Hakemuslomake löytyy osoitteesta www.tutuseura.fi, tai
ota yhteyttä toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672
niin lähetämme lomakkeen, näytenumeron Futuralehdestä ja muutakin ajankohtaista materiaalia.
Vuosijäsenmaksu on
• 45 euroa/henkilöjäsen,
• 22,50 euroa/nuorisojäsen (alle 24–vuotiaat,
ensimmäinen jäsenyysvuosi on ilmainen)
• 22,50 euroa/opiskelijajäsen (alle 30–vuotiaat
perustutkinnon suorittajat)
• 450 euroa/yhteisöjäsen.
Jäsenmaksuun sisältyy Futura-lehti neljä kertaa
vuodessa sekä mm. alennuksia seuran julkaisuista
ja seminaariosallistumismaksuista.

TOIMINTARYHMIEN YHTEYSTIEDOT
Helsingin toimintaryhmä • Tutuhesa
Vetäjätiimissä Matti Leskinen, p. 040 5116223, matti.leskinen@iki.fi, Arto Salmela, artoslm@saunalahti.fi.
Tutuhesa-sähköpostilistan viestit löytyvät osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages. Jos haluat viestit sähköpostiisi, ilmoittaudu listalle osoitteeseen matti.leskinen@iki.fi
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com

Hämeen seudun toimintaryhmä
Uutta yhteyshenkilöä etsitään - jos olet kiinnostunut paikallistoiminnasta Hämeessä, ota yhteyttä seuran toimistoon: toimisto@
futurasociety.fi!

Joensuun toimintaryhmä
Pekka Sillanpää, Joensuun yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu, p. (013) 1513201, pekka.sillanpaa@hotmail.com. Joensuun ryhmä
etsii uusia aktiiveja - ota yhteyttä Pekka Sillanpäähän jos olet kiinnostunut!

Keski-Suomen toimintaryhmä (Jämsä - Jyväskylä - Ruovesi)
Uutta yhteyshenkilöä etsitään - jos olet kiinnostunut paikallistoiminnasta Keski-Suomessa, ota yhteyttä seuran toimistoon: toimisto@
futurasociety.fi!

Kuopion toimintaryhmä
Vetäjätiimin yhteyshenkilö Ari Paanala, ari.paanala@gmail.com, p. 0400 579 016.

Kymenlaakson seudun toimintaryhmä (Kouvola)
Yhteyshenkilö Harri Kivelä, harri.kivela@kouvola.fi, 02061 58833. Uusia tiimin jäseniä etsitään - tervetuloa mukaan!

Lahden toimintaryhmä

Jukka Ilmonen, jukka.ilmonen@lamk.fi.

Mikkelin toimintaryhmä
Jukka Tikkanen, Otavan opisto, jukka.tikkanen@otavanopisto.fi.

Oulun toimintaryhmä
Tiina Gallèn, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, PL 311, 90101 Oulu, 050 3677 253, ���������������������
tiina.gallen@oamk.fi,
ja Aila Paaso, aila.paaso@oamk.fi, 0400 932 580.

Porin toimintaryhmä • Satakunta Klubi http://www.futurasociety.fi
Heikki Rantala, heikki.rantala@dnainternet.net, Jyrki Kangas, jazz.kangas@gmail.com.

Rovaniemen toimintaryhmä
Rovaniemen toimintaryhmä etsii uutta vetäjää, ota yhteyttä toimisto@futurasociety.fi.

Seinäjoen toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fi
Ari Virkamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki, p. 040 8302373, ari.virkamaki@seamk.fi

Tampereen toimintaryhmä • http://www.futurasociety.fi
Päivi Ojanen, paivi.ojanen@mll.fi,, puh. 040 75 98894 sekä Raimo Kanerva.

Turun toimintaryhmä

Tarja Meristö, tarja.meristo@laurea.fi, 050 554 31 31 ja Matti Voutilainen (mattivoutilainen@outlook.com) sekä Leena-Maija Laurén
(leena-maija.lauren@utu.fi).

LISÄTIETOJA
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
Postiosoite: PL 378, 00101 Helsinki / Käyntiosoite (toimii myös postiosoitteena): Vilhonvuorenkatu 11 C, 7. kerros, c/o Kansan Uutiset,
00500 Helsinki
toimisto@futurasociety.fi • www.tutuseura.fi • www.facebook.com/Tutuseura
Puheenjohtaja Mikko Dufva, mikko.dufvai@sitra.fi
Pääsihteeri Hazel Salminen, gsm 040 5028672, toimisto@futurasociety.fi

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n JULKAISUJA
ACTA FUTURA FENNICA -sarja
Sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja.

NO 1		

Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa, Sirkka Heinonen

NO 2		

Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus, Mika Mannermaa

NO 3		

Skenaariotyöskentely yrityksen johtamisessa, Tarja Meristö

NO 4		
		

Ylittyvät kasvun rajat - Maailman yhteisön romahdus vai kestävä tulevaisuus,
D. H. Meadows, D. L. Meadows, Jorgen Randers

NO 5		

Miten tutkimme tulevaisuuksia?, (toim.) Osmo Kuusi, Timo Bergman, Hazel Salminen

NO 6		

Kohti epäselvyyden hallintaa?, Markku Sotarauta

NO 7		

Tiukilla kuin Manninen ovenraossa, Vuokko Jarva

NO 8		

The Limits to Traffic Volume growth, Petri Tapio

NO 9		
		

Syntyykö Suomeen puulaaksoja - Suomen puuteollisuuden pk-yritysten tila ja
tulevaisuus, Esko Passila

NO 10		
		

How Do We Explore Our Futures? Methods of Futures Research, (eds) Sirkka Heinonen, Osmo Kuusi, Hazel Salminen

VAPK-Kustannus, Helsinki 1990, 153 sivua, (loppu varastosta, lainattavissa).
Antiikin aika- ja tulevaisuuskäsityksiä sekä ennustamistraditioita valottava tutkimus.

VAPK-Kustannus, Helsinki 1991, 362 sivua (loppu varastosta).
Ensimmäinen suomalainen tulevaisuudentutkimuksen teoriaa, metodologiaa ja sovelluksia laajasti analysoiva tutkimus.
VAPK-Kustannus, Helsinki 1991, 188 sivua (loppu varastosta).
Teos on tutkimus yritysten tulevaisuuden hahmottamisesta. Miten yritys voi varautua tulevaisuuteen ja millainen lähestymistapa saa
johdon ja henkilöstön sitoutumaan prosessiin?

Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993, 227 sivua (loppu varastosta, lainattavissa).
Kaksikymmentä vuotta sitten ilmestyi Rooman klubille tehty raportti Kasvun rajat, josta tuli ympäristöteosten klassikko. Sukupolvi
myöhemmin 1992 samat tekijät julkaisivat jatko-osan, Ylittyvät kasvun rajat. Tässä uusimmassa teoksessaan tekijät tarkastelevat
planeetta Maan tilaa luonnonvara luonnonvaralta.
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Sastamala 2013, 3., uudistettu painos, 334 s. (A-osa), jäsenille 30 euroa, ei-jäsenille 35 euroa
Alan johtavat asiantuntijat esittelevät laaja-alaisesti suomalaista tulevaisuukisientutkimusta, sen yhteyksiä muihin tieteisiin ja tiedonaloihin
sekä käytössä olevia menetelmiä ja niiden uusia sovellutuksia. Teoksessa esitellään evoluutio- ja kaaosajattelun lähestymistapoja,
rakenteellisinnovatiivisia sekä asiantuntija- ja aikasarjatietoon perustuvia menetelmiä kuten delfoi-tekniikkaa ja ristivaikutusanalyysia ja
myös alan uusia, luovia menetelmiä.Kirjassa tarkastellaan myös kommunikatiiviseen tulevaisuuden luotaukseen perustuvia menetelmiä
kuten tulevaisuusverstaita ja skenaariotyöskentelyä.
Finnpublishers Oy, Jyväskylä 1996, 348 sivua (loppu varastosta).
Kirjan peruskysymyksiä ovat: Miten strategiaprosesseissa voidaan käyttää hyväksi moniulotteisuutta, epävarmuutta ja lyhytjänteisyyttä,
ja mistä stratgisista lähtökohdista 2000-luvun alussa ajatellaan, suunnitellaan ja kehitetään.
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 1996, 179 sivua, 24,90 euroa.
Asuntopolittiikka on perinteisesti ollut suomalaisen hyvinvointivaltion musta aukko ja sen vuoksi asuminen on Suomessa erityisen riskialtista. Miten hyvät odotukset pettivät ja miten ihmiset yrittivät selviytyä jouduttuaan kahden asunnon loukkuun on tässä esimerkkinä
hyvinvointivaltiolupausten pettämisestä.
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 2002, 234 sivua, 25,00 euroa (jäsenet 20 euroa).
This book reports an evaluation on the development of actual applications of futures studies in Finnish transport administration. In
the late 1990s, Finnish transport adminstration moved beyond the expert based what-if studies to use interest group participation in
forming future scenarios.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, 2005, 262 sivua (loppu varastosta; lainattavissa).
Metsäteollisuus on ollut ja on yhä edelleen suomen kansantalouden suurin nettoviejä. Tuotannon suuri kotimaisuusaste tuottaa maallemme vieläkin suurimmat vientitulot. Puuteollisuus on osa tätä teollisuusklusteria. Sukupolvenvaihdos muodostaa suuren pk-yritysten
tulevaisuuteen vaikuttavan ongelman. Tällaiset muodostumassa olevat trendit saattavat viedä suuren osan klusterin toimijoista edullisempiin toimintaympäristöihin. Onko mitään enää tehtävissä?

The Finnish Society for Futures Studies, 2017, 312 pp, printed 45 euros (40 for FSFS members); ebook 25 euros (20 for members).
This book comprises 21 leading Finnish futurists revealing their practical and theoretical knowledge of futures studies. The book is
an English edition based on the 3rd revised edition (2013) of the methods book in Finnish, and it camples a large variety of futures
studies’ methodology.

TULEVAISUUSSARJA
Tulevaisuussarja on jatkoa A-sarjalle. Sarjassa julkaistaan tulevaisuusaiheisia keskustelupuheenvuoroja.

NO 1		

Teollisuutemme kilpailukyky ylihuomenna, Yrjö Seppälä

VAPK-Kustannus, Helsinki 1992, 71 sivua (loppu varastosta, lainattavissa)
Seppälä etsii teoksessaan teollisuutemme kilpailukyvyn avaimia. suunnaten katseensa pitkän aikavälin tekijöihin ohjevuotena 2010.

NO 2		
		

Suomalainen tulevaisuudentutkimus 1990-luvulla,
(toim.) Sirkka Heinonen & Iiris Hämäläinen

NO 3		

Katse kohti tulevaa - tulevaisuuskasvatuksen suuntaviivoja, Pirkko Pitkänen (toim.)

NO 4		

Suomalainen sahateollisuus ja sen tulevaisuus, Tuomo Uotila

NO 5		

Ote huomiseen, Anita Rubin

NO 6		

Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys - riskeistä mahdollisuuksiin, Sirkka Heinonen

NO 7		

Uudet suunnat maaseudun tulevaisuudelle, Sirkka Heinonen

VAPK-Kustannus, Helsinki 1992, 232 sivua, ovh 7,50 euroa.
Tietokanta ja tutkimusrekisteri vuosina 1985-1995 valmistuneista tai käynnissäolevista tutkimuksista. Teos sisältää varsinaisen tutkimusrekisterin lisäksi johdantoosan, jossa analysoidaan saatuja tuloksia sekä tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen luonnetta,
tavoitteita ja määritelmiä .
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994, 150 sivua, ovh 10,10 euroa.
Teos tarttuu tärkeään joskin toistaiseksi vähäiselle huomiolle jääneeseen kasvatuksen ja koulutuksen haasteeseen, tulevaisuusvalmiuksien kehittämiseen.
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994, 96 sivua, ovh 24,40 euroa.
Kirjoittaja muodostaa kokonaisvaltaiset skenaariot sahateollisuuden tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Hän myös johtaa näiden
skenaarioiden vaikutukset yritystasolle tarkastelemalla havainnollisesti esimerkkien avulla, mitä erilaisten toimintaympäristövaihtoehtojen toteuttaminen merkitsee näiden yritysten toiminnan kannalta ja millaisia muutospaineita niiden toimintaan kohdistuu erilaisissa
toimintaympäristöskenaarioissa.
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995, 117 sivua, ovh 21,90 euroa (loppu varastosta, lainattavissa).
Kirja käsittelee tulevaisuutta murrosajan ongelmien tuomista lähtökohdista. Kirjan tarkoituksena on jäsentää niitä valmiuksia ja taitoja,
joita huomispäivän ja ylihuomisen aikuisen on hallittava ja jotka siksi on opittava jo tänään.
Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995, 154 sivua, ovh 24,40 euroa.
Kirjassa tarkastellaan tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen välistä vuorovaikutusta. Kestävän kehityksen erilaisia määritelmiä ja
käsityksiä käydään läpi seikkaperäisesti. Kirjassa hahmotetaan erityisen kestävän kehityksen tietoyhteiskuntakulttuurin muotoutumista
tulevaisuudessa.
Yliopistopaino, Helsinki 2001, 231 sivua, ovh 28,60 euroa.
Tämä maaseudun tulevaisuutta luotaava teos antaa tutkimuksellisia eväitä Suomen maaseudun tahtotilan pohdintaan. Miten maaseutu pystyy sopeutumaan toimintaympäristönsä radikaaleihin muutoksiin? Miten maaseutu voisi riuhtaista itsensä irti passiivisesta
ajopuumallista ja hakea aktiivisesti paikkaansa tietoyhteiskunnan ja bioyhteiskunnan maaperästä.

NO 8		
Pentti Malaska - Ennalta näkijä, edellä kulkija, Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius, Sirkka Heinonen (toim.)
Painosalama Oy, Turku (2017), 292 sivua, saatavilla maksutta pdf-muodossa netistä (www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tulevaisuussarja/8_pentti-malaska) ja tilattavissa postikuluja vastaan seuran toimistolta.
Tämä kirja on intellektuaalinen elämäkertateos prof. Pentti Malaskan elämäntyöstä. Kirjassa esitellään hänen kehittämiä tulevaisuudentutkimuksen ajatuksia, teorioita ja menetelmiä. Kirjassa pääsevät ääneen Malaskan läheiset, kollegat ja ystävät. Kirja on koottu
kunnianosoituksena tulevaisuudentutkimuksen pioneerille, jota ilman Suomeen ei olisi kehittynyt nykyistä vahvaa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin kulttuuria.

NO 9		

84 000 tulevaisuutta, Yrjö Seppälä

Näköispainos, saatavilla maksutta pdf-muodossa netistä (www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tulevaisuussarja).

NO 10		
Pentti Malaska - A Visionary and Forerunner, Laura Pouru, Markku Wilenius, Karin Holstius,
Sirkka Heinonen (eds)
Painosalama Oy, Turku (2018), 243 pp., available for free as pdf online (www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/tulevaisuussarja) and
for order (postage fee) from the FSFS office: tutuseura@gmail.com.
This book is an intellectual biography of the life and work of Prof. Pentti Malaska, who was a key pioneer in developing and establishing
the academic discipline of futures studies in Finland.

FUTURA-lehti

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehden numeroita on saatavilla hintaan 7,20 euroa seuran jäsenille ja 12,80 euroa muille.
Lehden vuositilaushinta on 48 euroa kotimaahan ja 56 euroa ulkomaille. Futura-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti sisältyy
seuran jäsenmaksuun, joka on 45/22,50 euroa/vuosi.

A-sarja

Tulevaisuussarjaa edeltäneessä A-sarjassa ilmestyneet julkaisut vuosilta 1981-1986.
A1
Tulevaisuudesta tietäminen, Oiva Ketonen, 1981
A2
Kybernetiikka tutkimusalueena, Yrjö Ahmavaara, 1981
A3
Futurologian - ihmisen ylihuomisen - tutkimisen ongelmista tänään, Olavi Niitamo, 1981
A4
Determinism and Knowledge of the Future, Georg Henrik von Wright, 1982
A5
Kulttuurikriisi ja uuden kulttuurin syntymisen ehdot, Sven Krohn, 1983
A6
The Club of Rome,1984
A7
Organic Growth and Renewal, Pentti Malaska, 1985
A8
Workshop of Futures Studies in Beijing 4.-5. September 1985
A9
Suomalainen tulevaisuuden tutkimus 1980-luvulla. Tekeillä olevat ja valmistuneet tutkimukset 1980-1985, 		
		
Hirsjärvi-Remes (toim.),1986
A-sarjan hinnat
A2, A4, A5, A7, A8, à 5 euroa (+lähetyskulut)
A1, A3, A6, A9 ei ole enää varastossa, valokopioita voi tilata

