
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 
TOIMINTASUUNNITELMA 2014 
 
 
1. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tarkoitus 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 Suomen yliopistojen 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 erityisesti 
Suomessa, ja tällä tavoin myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin 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 (19.11.2013 tilanne) 673 aktiivihenkilöjäsentä, 21 yhteisöjäsentä ja 11 kunniajäsentä.  
 
Seuran yhteisiä toimintamuotoja ovat kesäseminaari, Tulevaisuusfoorumi-tilaisuudet, Top Ten Futures -
seminaari, julkaisutoiminta sekä muut seminaarit ja keskustelutilaisuudet. Alueellisesti toiminta on 
organisoitunut toimintaryhmiksi, joita on yhteensä 14: Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Lahti, 
Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Seinäjoki, Pirkanmaa ja Turku. 
 
Seuran budjetti vuodelle 2014 on 60 170 euroa (talousarvio vuodelle 201359 185 euroa).  
 
Päätulonlähteitä ovat jäsenmaksut, julkaisu- ja seminaaritulot sekä valtion toiminta-avustus. Vuonna 2014 
avustusta haetaan ensimmäistä kertaa Tieteellisten seurain valtuuskunnalta, ei enää opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.  
 
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 keskustelutilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta tehdään kuitenkin 
vapaaehtoistyönä. Futuran toimitusneuvosto ja seuran hallitus sekä seminaarikohtaisten työryhmien jäsenet 
eivät saa esim. kokouspalkkioita. Toisaalta monet seuran järjestämistä tilaisuuksista ovat maksuttomia 
osallistujille. Nämä keskeiset toimintamuodot eivät täten suoraan näy talousarviossa. 
 
3. Julkaisutoiminta 
Julkaisutoiminta edistää tulevaisuudentutkimukseen liittyvää tiedonvälitystä kotimaassa ja kansainvälisesti. 
Seuran julkaisutoiminta jakautuu jäsenlehti Futuraan ja kertajulkaisuihin julkaisusarjoissa Acta Futura 
Fennica ja Tulevaisuussarja. Verkossa ilmestyvän eFutura-verkkolehden artikkelijulkaisutoiminta on tauolla. 
 
3.1 Futura-lehti 
Futura on seuran kustantama jäsenlehti, joka ilmestyy vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Lehti postitetaan 
tilaajille sekä jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Futuran suunnittelusta sekä kehittämisestä vastaa 
toimitusneuvosto, johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, Futuran päätoimittaja ja toimitussihteeri sekä 
seuran hallituksen valitsemia muita jäseniä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Futuran päätoimittaja. 
Toimitusneuvosto toimii kanavana kirjoittajiin sekä referoijiin ja kokoontuu tarvittaessa, yleensä kaksi kertaa 
vuodessa. Futura-lehden tieteelliseen neuvostoon kuuluu jäseniä eri yliopistoista ja korkeakouluista. 
Tieteellisen neuvoston jäsenet toimivat kontaktipintana referoijien hankinnassa. 
 
Lehteä toimitetaan ja 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 katsaukset, haastattelut, keskustelua/näkökulmia, uutta 
tulevaisuudentutkimuksesta sekä metodipalsta, joka on mahdollisuuksien mukaan toimitettava palsta 
tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä. Paikallistoimintaryhmiä aktivoidaan kertomaan kuulumisiaan 
Futuran palstoilla. 
 
Futura-lehden vuoden 2014 alustavat teemat ovat: 
Futura 1/2014 Top Ten X: Tarinoita ja teesejä median tulevaisuudesta  
Futura 2/2014 Kyberturvallisuus 
Futura 3/2014 Oppimisen tulevaisuus 
Futura 4/2014 Etnisten vähemmistöjen tulevaisuus  
 
Futura-lehteä myydään irtonumerona Tiedekirjassa ja Akateemisessa kirjakaupassa. Futura-lehden tilauksia 
voi tehdä Granumissa ja Kulttilehdet.net-palvelussa. Granum on virtuaalinen kirjakauppa, suomalaisten 
tiedejulkaisujen markkinointi- ja myyntikanava. Kulttilehdet.net on nettiportaali, joka markkinoi kulttuuri- ja 
tiedelehtiä mahdollisille jälleenmyyjille sekä avustaa lehtien tilausten hallinnassa. Futura-lehden 



irtonumeroita sekä vuosi- ja kestotilauksia voi tilata myös seuran toimistosta. 
 
3.2 Futura verkossa 
Futura-lehden artikkelit (1995- ) ovat luettavissa ja tulostettavissa Elektra-tietokannassa. Elektra on 
elektronisessa muodossa olevien, tekijänoikeuden alaisten dokumenttien sähköinen julkaisupalvelu 
(www.lib.helsinki.fi/elektra), jonka tuottamiseen osallistuvat Helsingin yliopiston kirjasto, Tieteellisten 
seurain valtuuskunta ja Kopiosto. Elektran tavoitteena on edistää elektronista julkaisemista ja laajentaa 
aineiston verkkovälitystä kustannusvastaavuuteen pyrkien. Elektran aineisto on käytettävissä Arto-
tietokannan kautta Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä 
muutamissa muissa organisaatioissa. Elektran kautta välitettyjen artikkeleiden käytöstä maksetaan 
korvausta sekä tekijöille että kustantajille. 
 
3.3 Acta Futura Fennica- ja Tulevaisuussarjat 
Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia 
sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja. Tulevaisuussarjassa julkaistaan tulevaisuusaiheisia 
keskustelupuheenvuoroja. Julkaisuille haetaan kustantaja teoskohtaisesti. Julkaisusarjoihin voi myös tarjota 
tutkimuksia julkaistavaksi, varsinkin jos julkaisun rahoitus on valmiina. 
 
Vuonna 2014 julkaistaan Acta Futura Fennica 5 (Miten tutkimme tulevaisuuksia?) –julkaisun B-osa 
sähköisesti. A-osan päivitetty painos (3. painos) ilmestyi toukokuussa 2014. A-osaan on kerätty 
alkuperäisteoksen uudistetut ja päivitetyt artikkelit sekä muutama kokonaan uusi artikkeli. B-osa koostuu 
niistä artikkeleista, joita ei päivitetty.  
 
4. Seminaaritoiminta 
 
4.1 Kesäseminaari 
Seuran perinteinen kesäseminaari järjestetään elokuussa 2014. Suunnittelua ja toteuttamista varten 
perustetaan seminaarityöryhmä vuoden 2014 alussa. 
 
4.2 Tulevaisuusfoorumi 
Tulevaisuusfoorumin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja hyödyntämään heikkoja signaaleja. 
Toimintavuoden aikana pyritään järjestetään mahdollisuuksien mukaan foorumitilaisuus, jossa puretaan ja 
analysoidaan kerättyjä signaaleja. Vuonna 2013 luotiin seuran uusittujen Internet-sivujen yhteyteen 
blogipohja, joka toimii visuaalisten heikkojen signaalien keräyspaikkana. Blogin avulla kokeillaan jatkuvaan 
signaalien keräykseen perustuvaa toimintatapaa. 
 
4.3 Top Ten Futures -seminaari 
Top Ten Futures -seminaarin ideana on kiteyttää tulevaisuuden keskeisiä kehityssuuntia asiantuntijatietoon 
perustuen. Seminaarissa ajankohtaisen teeman asiantuntijat esittävät lyhyesti tulevaisuusteesinsä, eli oman 
listansa noin kymmenestä keskeisestä kehityssuunnasta. Vuonna 2014 järjestetään järjestyksessä 
kymmenes Top Ten Futures –seminaari.  
 
Top Ten Futures X –seminaari järjestetään 28.2.2014 aiheesta Tarinoita ja teesejä median tulevaisuuksista 
Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaari liittyy yhteistyöhön Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Median uudet 
roolit –hankkeen kanssa.  
 
4.4 Tulevaisuudentutkimus ja muut tieteet 
Yhdeksännen tieteenaloja ylittävän tiedeseminaarin suunnittelu aloitetaan keväällä 2014. Seminaari 
järjestetään vuonna 2015. Työryhmässä ovat mukana Leena Koivisto (Ajatuspaja e2), Meimi Lahti 
(Satakunnan ammattikorkeakoulu), Matti Leskinen ja seuran pääsihteeri sekä muita teemasta kiinnostuneita 
seuran jäseniä.  
 
4.5 Pikkujoulun tonttutohtoriväitös 
Seuran perinteiset pikkujoulut tonttutohtoriväitöksin pidetään joulukuussa. 
 
4.6 Pentti Malaskan muistoseminaari 
Seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Pentti Malaskan muistoksi järjestetään juhlaseminaari Pentin päivänä 
21. maaliskuuta parin vuoden välein. Ensimmäinen Pentti Malaska –seminaari järjestettiin vuonna 2013 
aiheesta Kohti planetaarista tietoisuutta? Malaska maailmassa ja maailmasta. Seuraava järjestetään vuonna 
2015 ja suunnittelutyöryhmä perustetaan vuoden 2014 alkusyksystä. 
 
4.7 Lapset ja nuoret 
Toimintavuoden aikana jatketaan yhteistyötä Paraisten lukion ja Viestintäkasvatuksen seura ry:n kanssa. 
 
4.8 Opiskelijat: Gradupalkinto ja TVA 
Seura perusti vuonna 2010 Gradupalkinnon, joka myönnetään joka toinen vuosi erinomaiselle 
tulevaisuudentutkimukseen liittyvälle pro gradu- tai vastaavalle opinnäytetyölle. Palkitun työn valitsee 



seuran hallituksen osoittama tohtorintutkinnon suorittanut alan asiantuntija. Seuraava Gradupalkinto 
myönnetään vuonna 2015.  
Pyritään myös muulla tavoin innostamaan opiskelijoita ja nuoria tutkijoita tulevaisuudentutkimuksen pariin, 
esim. jatkamalla yhteistyötä Tulevaisuuden Verkostoakatemian kanssa, jakamalla kirjallista materiaalia sekä 
antamalla opiskelija-alennuksia jäsen- ja seminaarimaksuihin. 
 
4.9 Muut teemat ja tilaisuudet 
Vuoden 2014 aikana järjestetään tilaisuuksien mukaan myös muita seminaareja ja yhteistyötilaisuuksia. 
Kehitetään uusia toimintamuotoja yhteisöllisyyden syventämiseksi sekä yhteisöjäsenten mukaan saamiseksi 
toimintaan. 
 
5. Paikallistoiminta (toimintaryhmät laativat itse omat suunnitelmansa) 
 
5.1 Toimintaryhmien tukeminen 
Toimintaryhmien vetäjät kutsutaan vuosittain keskustelemaan ja ideoimaan toimintaryhmien tulevaisuutta 
ja yhteistoimintaa. Vuoden 2014 aikana järjestetään työpaja paikallistoiminnan vetäjille ja aktiiveille. 
Toimintaryhmien toimintaa ja rahoitusta pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja 
yhteisöjen kanssa. Seura tukee toimintaryhmien kustannuksia, mm. alustajien matkakuluja, talousarvion 
puitteissa. Toimintaryhmien tukemisesta vastaa hallituksessa 1-2 henkilöä, jo(t)ka valitaan vuoden alussa. 
 
5.2 Helsingissä – Tutuhesa 
Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla (paitsi kesäkuukausina). Niissä 
jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alustajia. Aiheina ovat 
merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta. Tarvittaessa 
järjestetään pidempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin.  
 
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 tulevaisuus-tilaisuuksiin järjestetään 
osallistumismahdollisuuksia.  
 
Kaikille seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua Tutuhesa-listalla täydentää blogi 
http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi 
lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages.  
 
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Arto Salmela, Päivikki 
Telenius, Reijo Korhonen, Tapani Launis ja Hannu Kalajoki. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja 
Tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.  
 
5.3 Hämeenlinnassa 
Hämeenlinnan paikallistoimintaryhmä järjestää vuonna 2014 ennakointiteemaisia tapaamisia, myös 
yhteistyössä Kanta-Hämeen ennakointiverkoston kanssa. Ryhmä vierailee organisaatioissa kuulemassa 
heidän tulevaisuussuuntautuneesta toiminnastaan sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan toimintaa, missä 
perehdytään ja hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, kuten skenaariotyöskentelyä tai 
delfoi-menetelmää. Paikallisryhmän vastuullisina vetäjinä toimivat Riitta Hakulinen ja Anne Laakso. 
Ryhmässä on myös mukana Heikki Lintala. Uusia aktiiveja etsitään mukaan. 
 
5.4 Jämsässä ja Jyväskylässä – Keski-Suomen ryhmä 
Keski-Suomen toimintaryhmä toimii yhteistyössä Jämsän työväenopiston ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kanssa. Ryhmä järjestää toimintavuoden aikana tulevaisuusorientoituneita 
keskusteluiltoja alueen tulevaisuudesta kiinnostuneille. Vuoden 2014 aikana järjestetään säännöllisiä 
kokoontumisia myös Jyväskylän alueella. Ryhmän vetäjänä toimii korkeakouluasiamies Anne Hakala. 
 
5.5 Kuopiossa 
Kuopion toimintaryhmä tiedottaa ja keskustelee savotutu-sähköpostilistan että Facebook-ryhmän kautta 
alueen tulevaisuudentutkimukseen liittyvistä aiheista. Ryhmä etsii myös yhteistyötahoja ja sponsoreita sekä 
etsii paikkaa toimintaryhmän tilaisuuksien pitopaikaksi joka soveltuisi kaikille osallistujille. Toimintaryhmään 
pyritään saamaan uusia jäseniä ja jäsenistöä kannustetaan tilaisuuksien järjestämiseen. Yhteyshenkilönä 
toimii Ari Paanala.  
 
5.6 Kouvolassa – Kymenlaakson ryhmä 
Toimintaryhmä järjestää vuoden 2014 aikana alustettuja keskustelutilaisuuksia tulevaisuuteen liittyvistä 
aiheista. Keskustelutilaisuuksia järjestetään toimintavuoden aikana, osa pyritään järjestämään yhteistyössä 
muiden paikallisryhmien kanssa. Toimintaa organisoi Harri Kivelä. 
 
5.7 Lahdessa 
Toimintaryhmä järjestää vuoden 2014 aikana alustettuja keskustelutilaisuuksia tulevaisuuteen liittyvistä 



aiheista. Keskustelutilaisuuksia järjestetään toimintavuoden aikana 2-4, joista osa pyritään järjestämään 
yhteistyössä muiden paikallisryhmien kanssa. Tapaamisista tiedotetaan Päijät-Hämeen ennakointiverkoston 
ja seuran Lahden toimintaryhmän yhteisen sähköpostilistan kautta. Toimintaa organisoivat Soili Saikkonen 
ja Jukka Ilmonen. 
 
5.8 Mikkelissä 
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Mikkelin paikallistoimintaryhmä toimii yhteistyössä Otavan Opiston 
(www.otavanopisto.fi) ja Metodixin (www.metodix.com) kanssa. Mikkelin paikallistoimintaryhmä järjestää 
yhdessä kumppaniensa kanssa kerran kuukaudessa avoimia ja monitieteisiä tulevaisuudentutkimuksen 
työpajoja (Delfoipaja). Koulutus on työpajamaksua lukuun ottamatta maksutonta seuran jäsenille. 
Työpajat järjestetään Otavan Opiston tiloissa Mikkelissä, mutta niihin voi osallistua myös virtuaalisesti. Paja-
esitykset taltioidaan, ja videot ovat katsottavissa sekä e-Delfoi-ympäristössä (www.edelphi.fi) että Ning-
alustalla, jota ylläpitää Delfoi-menetelmän kehittäjäyhteisö (http://edelfoi.ning.com). Vuonna 2014 
järjestetään 11 Delfoi-pajaa.  
 
Muita toimintamuotoja ovat tulevaisuudentutkimuksellinen menetelmäkoulutus ja em. eDelfoi-ohjelman 
ylläpito ja kehittäminen. Mikkelin ryhmän vetäjänä toimii Jenni Linturi. 
 
5.9 Oulussa 
Oulun toimintaryhmä jatkaa toimintavuoden aikana tilaisuuksien suunnittelua ja järjestämistä. Vuoden 2014 
aikana järjestetään arviolta 4 tilaisuutta, joihin kutsutaan jäsenten lisäksi myös tapahtuman sisällöllisen 
teeman asiantuntijoita. Tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kanavana toimii ryhmän Facebook-sivu (Tutu 
Oulu Tulevaisuuden Tutkimus), jota ylläpidetään paikallisryhmän toiminnan tukemiseksi. Tiedottamiseen 
käytetään myös sähköpostilistaa. 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 itse järjestämissään tilaisuuksissa. Toimintaa organisoi 
vetäjätiimi Tuula Hermunen, Jyrki Kangas ja Heikki Rantala. 
 
5.11 Tampereella 
Tampereen paikallistoiminta keskittyy keskustelutilaisuuksien ja luentojen järjestämiseen. Toimintaryhmän 
tavoitteena on vuoden 2014 aikana järjestää kaksi luentotilaisuutta tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. 
Tarkoituksena on järjestää tutustumiskäyntejä Pirkanmaan alueen tulevaisuudentutkimusta tekevien tahojen 
tutkimusryhmiin. Tavoitteena on myös perustaa aiheesta kiinnostuneille tamperelaisille oma sähköpostilista. 
Paikallistoimintaryhmän vetäjinä toimivat Markus Vinnari ja Päivi Ojanen. 
 
5.12 Turussa 
Turun toimintaryhmä kokoontuu yleisöluennon tai keskustelutilaisuuden merkeissä pääsääntöisesti kaksi 
kertaa syyskaudella ja kolme kertaa kevätkaudella. Yleisöluentoja pitämään kutsutaan ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja esitelmiä voivat pitää myös ryhmän jäsenet omista tutkimusaiheistaan. Tilaisuuksista 
tiedotetaan Tutu-Turun omalla sähköpostilistalla, Turun Sanomissa, erilaisilla sähköpostilistoilla kulloisenkin 
tarpeen mukaan sekä Turun yliopiston tiedotuksen kanavia hyväksi käyttäen. 
 
Avoimien yleisöluentojen lisäksi vetäjätiimi kokoontuu pari kertaa vuodessa suunnittelemaan tulevaa 
toimintaa. Yleisöluennot pyritään järjestämään Turun yliopiston tiloissa ja yhteistyötä Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksen kanssa tiivistetään. Aktiivisten jäsenten ja osallistujien määrää lisätään edelleen mm. 
mainostamalla ryhmän toimintaa yleisöluennoilla ja muissa mahdollisissa tilaisuuksissa.  
 
Lounastapaamisia koordinoi Tarja Meristö ja tiedotusvastaavana toimii Sanna Tulonen. Mukana toiminnassa 
on myös muita Turun seudulla asuvia jäseniä. 
 
5.12 Muut toimintaryhmät 
Muut toimintaryhmät järjestävät tapaamisia ja 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 jäsenkirjeiden välillä lähetetään sähköisiä tiedotteita seuran omiin sekä 
tulevaisuudentutkimusteemaisiin tilaisuuksiin liittyen. 
 
Seuran järjestämien tilaisuuksien esitykset pyritään mahdollisuuksien mukaan tallentamaan seuran 
kotisivuille tekstinä, kalvoesityksinä sekä ääni- tai videotallenteina.  
 
Vuonna 2010 lopulla perustetulla Facebook-sivulla on (marraskuussa 2013) 558 ”tykkääjää” ja sivua 
käytetään aktiivisesti tiedottamiseen, niin seuran omista tapahtumista kuin tulevaisuudentutkimukseen 



liittyvistä muista tilaisuuksista kuin uutisista ym., tukemaan yhteydenpitoa jäseniin sekä tiedottamista 
laajemminkin.  
 
Facebook-sivua käytetään sähköpostijakelulistojen ohella aktivoimaan jäseniä sekä avustamaan 
tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita tahoja tiedon löytämiseksi. Lisäksi paikallistoimintaryhmät voivat 
halutessaan toimia myös sosiaalisessa mediassa, ja tiedot näistä sähköisistä toimintamuodoista kerätään 
yhteen seuran nettisivuille. 
 
Seuran toimisto palvelee pienimuotoisena yhteydenpitopaikkana. Pientä käsikirjastoa täydennetään 
tulevaisuusaiheisilla lehdillä ja kirjoilla. Seuran toimistoon tulee vuonna 2014 mm. World Futures Society -
yhdistyksen The Futurist ja Future Survey -lehdet sekä World Futures Studies Federationin Futures Bulletin. 
Lehtiä ja kirjoja voi tulla lukemaan paikan päälle tai lainata. Käsikirjastoon otetaan vastaan lahjoituksia 
tulevaisuusaiheisista teoksista. Näin voimme paremmin palvella mm. tietoa etsiviä opiskelijoita. Seuran 
kotisivut palvelevat uudessa osoitteessa www.tutuseura.fi (käytössä myös www.futuressociety.fi sekä jonkin 
aikaa vanha osoite www.futurasociety.fi). 
 
7. Yhteistyöhankkeet ja kansainväliset yhteydet 
Seura toimii yhteistyössä mm. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Tulevaisuudentutkimuksen 
Verkostoakatemian (TVA), Rooman Klubin Suomen yhdistyksen, Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran 
(TUTKAS), Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE), 
Laatukeskuksen Julkisten palvelujen laatujaoksen, Viestintäkasvatuksen seura ry:n, Opetushallituksen 
Ennakoinnin sähköisen tietopalvelun (ENSTI), Suomen Rakennusinsinööriliiton (RIL), Hyvinvointivaltion 
vaalijat (HYVA) ry:n, Otavan Opiston, Helsingin yliopiston Alumniyhdistyksen, Länsi-Uudenmaan 
Humanistiliiton sekä eri tieteellisten seurojen kanssa. 
 
Seura on jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV), Suomen tiedekustantajien liitossa ja 
Kulttuuri-, tiede-, ja mielipidelehtien liitossa (Kultti ry) sekä vuonna 2009 perustetun Otavan Opiston 
osuuskunnan perustajajäsen. Seuran edustajien on mahdollista osallistua näiden järjestämiin koulutus- ja 
esitelmätilaisuuksiin. 
 
TSV:n jäsenenä seuralla on mahdollisuus käyttää Helsingissä sijaitsevan Tieteiden talon ja Säätytalon tiloja 
sekä Vantaan Heurekan ryhmätyötiloja kokouksiin ja seminaareihin. 
 
Seura kehittää yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kanssa vuoden 2014 aikana. Seuralla on 
yhteistoimintaa mm. julkaisuvaihdon muodossa Edistyksellisen tiedeliiton ja Yhteiskuntasuunnittelun seuran 
kanssa, seminaaritoiminnassa Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa sekä jäsentiedotuksessa Suomen 
Rakennusinsinööriliiton kanssa. 
 
7.1 Millennium-hanke 
Millennium-hanke on kansainvälinen ja itsenäinen, verkostomaisesti toimiva think tank –muotoinen 
tulevaisuudentutkimushanke (www.millennium-project.org). Kyseessä on maailmanlaajuinen 
tutkimusprosessi, johon suomalaiset tutkijat ja vaikuttajat osallistuvat. UN Habitat on listannut sen Best 
Practices -luetteloonsa. Millennium-hankkeen käytännön työ liittyy keskeisesti alueellisiin noodeihin, joita on 
jo 50 eri puolilla maailmaa. Helsinki-noodia koordinoi asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat vuorovuosina 
päävastuullisina puheenjohtajina Toni Ahlqvist, Sirkka Heinonen, Osmo Kuusi, Sari Söderlund ja 
pääsihteerinä Juha Kaskinen. Noodin ja seuran yhteistyötä jatketaan vuoden 2014 aikana. 
 
7.2 Tieteiden yö -tapahtuma 
Seuraavat Tieteen päivät järjestetään vuonna 2015. Niiden yhteydessä järjestettävässä Tieteiden yö -
tapahtumassa Seura esittelee toimintaansa alustuksin ja ständillä kerrotaan seuran toiminnasta ja vastataan 
vierailijoiden kysymyksiin tulevaisuudentutkimuksesta. 
 
7.3 Verkostoseminaari 
Yhteistyössä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Suomen laatuyhdistyksen kanssa 
järjestetään toimintavuoden aikana 1-2 verkostoseminaaria. Seminaareissa käsitellään ajankohtaisia 
verkottumiseen liittyviä asioita ja ne ovat avoimia ja maksuttomia. 
 
7.4 Yhteistyö Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa 
Vuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia yhteistyöhön Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa. 
Seuran tiedotteet lähetetään kaikille tulevaisuusvaliokunnan jäsenille. 
 
7.5 Kansainväliset yhteydet 
Seura on sekä World Future Societyn (WFS) että World Futures Studies Federationin (WFSF) jäsen. 
Yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa jatketaan ja pyritään kehittämään. 
 
7.6 Tiedotustoiminta 



Tiedotustoimintaa yhteistyökumppaneille ja mediaan jatketaan vuoden 2014 aikana. 
Paikallistoimintatilaisuuksissa sekä esim. kirjamessuilla jaetaan potentiaalisille uusille jäsenille materiaalia. 
Seuran jäsen- ja julkaisutoiminnasta tiedotetaan myös Tulevaisuuden VerkostoAkatemian opiskelijoille ja 
yliopistojen yhteyshenkilöille.  
 
Seura ylläpitää yhteyksiä lähialueille mm. Viron yliopistoihin ja sisarseuroihin lähetetään vuonna 2014 
Futura-lehti. Yhteistyötä lähialueiden kanssa jatketaan. 
 
8. Hallinto ja talous 
Seuran hallitus kokoontuu vuoden 2014 aikana 6-8 kertaa sekä järjestää kevät- ja syyskokouksen. Seuran 
talous perustuu jäsenmaksuihin, avustuksiin ja julkaisu- ja seminaarituottoihin. Toimintasuunnitelman 
liitteenä on erillinen talousarvio.  
 
9. Muuta 
Seuran hallitus myöntää harkintansa mukaan vuosittain tulevaisuuspalkinnon, nuorisostipendin tai antaa 
Futura-lehdessä julkisen huomionosoituksen ansiokkaasta tulevaisuusteosta. Lisäksi kiinnitetään huomiota 
tulevaisuudentutkimuksen jatko-opiskeluun, ja kuten kohdassa 4.8 mainitaan, jaetaan joka toinen vuosi 
tunnustuspalkinto opinnäytetyölle Gradupalkinnon muodossa. Seuraava Gradupalkinto myönnetään vuonna 
2015. 
 
 
LIITTEET 

1. Talousarvio vuodelle 2014 
 


