
T O I M I N T A K E R T O M U S   2 0 1 9 - LUONNOS 
 
1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry/Sällskapet för framtidsstudier rf. perustettiin        

tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja         

korkeakoulujen toimesta Turussa 28.5.1980. Se on luonteeltaan tulevaisuudentutkimusta        

ja sen opetusta edistävä tieteellinen yhdistys, joka myös yhdistää alan harrastajia ja            

edistää kansalaiskeskustelua.  
 
Seuran tarkoituksena on edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta, sen hyödyntämistä         

ja opetusta erityisesti Suomessa, ja tällä tavalla myötävaikuttaa suomalaisen         

yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen. Toimintatapoihin kuuluu yhteydenpito       

tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä        

tiedotustoiminta julkaisujen, seminaarien ja oppimateriaalin muodossa.  
 
2. VARSINAINEN TOIMINTA v. 2019 
 
2.1 Julkaisutoiminta 
 
Seuran julkaisutoiminnasta vastasi Futuran päätoimittaja Tapio Tammisen johdolla        

toimitusneuvosto, johon kuuluivat Mikko Dufva, Sirkka Heinonen, Sami Holopainen, Osmo          

Kuusi, Matti Minkkinen, Juha Nurmela, Iiris H. Penttilä, Laura Pouru, Petri Tapio, Johanna             

Viherä, 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 2019 neljä kertaa. Lehtien teemoina olivat:  
- 1/2019 Yhteiskunnalliset tulevaisuudet, vierailevina päätoimittajina Mikko Dufva ja         

Marja-Liisa Viherä 

- 2/2019 Psykologia, kognitiotiede ja tulevaisuuksientutkimus, vierailevina päätoimittajina        

Sami Holopainen, Osmo Kuusi, Seppo Poutanen ja Kaisa Hytönen 

- 3/2019 Biodiversiteetti, vierailevina päätoimittajina Peter Kullberg, Petteri Vihervaara ja          

Vilja Varho 

- 4/2019 Neljä vuosikymmentä tulevaisuutta, vierailevina päätoimittajina Juha Nurmela ja          

Marja-Liisa Viherä. 

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 numeroiden        

1-2/2019 taitosta vastasi Iiris H. Penttilä ja loppukesästä tehtävässä aloitti Johanna           

Viherä, joka taittoi numerot 2-3/2019. Lehden kansi valittiin avoimella kutsulla          

jäsenistölle ja Futuran lukijoille. Vuoden 2019 Futuran kansikuvaksi valittiin Jorma          

Vakkurin teos. 

 
Futura-lehden artikkelit olivat luettavissa ja tulostettavissa Kopioston       

Elektra-tietokannassa. Elektran kautta välitettyjen artikkeleiden käytöstä maksetaan       

korvausta tekijöille ja kustantajille. Artikkeleiden käsikirjoitusversiot voi Kopioston        

linjauksen mukaan tallentaa korkeakoulujen avoimiin artikkelitietokantoihin. Muita       

sähköisiä palveluja kehitettiin jäsenille ja tilaajille vuoden 2019 aikana, kun seura aloitti            

yhteistyön Lehtiluukku.fi:n ja Paperini-palvelun kanssa. Lisäksi Futura-lehti oli        

 



löydettävissä viitetietokanta Aleksista sekä tilattavissa Kulttilehdet.fi-verkoston      

nettisivujen, Booky.fi:n ja muiden lehtivälittäjien kautta. Futura–lehti oli esillä seuran          

omien tapahtumien lisäksi myös Helsingin kirjamessuilla 24.-27.10.2019 Kulttuuri-,        

mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n osastolla/näytenumeroiden ilmaisjakelupöydässä        

ja Tiedekirjan osastolla. Futuran irtonumeroita myytiin Tiedekirjan myymälässä,        

Akateemisessa kirjakaupassa sekä Rosebud Kaisatalossa (Kirja & Kahvi). Vuonna 2019          

Futura-lehdellä oli 38 vuositilausta, ja sitä myytiin 88 irtonumeroa. 
 
Futuran julkistamis- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään yleensä niistä lehdistä, joihin ei          

jo liity seminaariteemaa. Futura 4/2018 Mitä Homo sapiensin jälkeen? -numeron          

julkistamistilaisuus järjestettiin paneelikeskusteluna Tieteiden päivillä 11.1.2019.      

Tilaisuudessa Futuran päätoimittaja Tapio Tamminen esitteli lehteä ja haastatteli         

teemanumeron kirjoittajista Antti Hautamäkeä, Michael Laakasuota ja Aku Visalaa.         

Haastattelun voi katsoa seuran YouTube-kanavalta: https://youtu.be/YsuWddAsJzg. 
 

Futuran 2/2019 Psykologia, kognitiotiede ja tulevaisuuksientutkimus julkistamis- ja        

keskustelutilaisuus järjestettiin Tiedekirjan myymälässä 26.9.2019. Paneelissa nähtiin       

vieraileva päätoimittaja Osmo Kuusi sekä kirjoittajista esim. Ilkka Niiniluoto ja Antti           

Hautamäki. Tilaisuuteen osallistui runsaat 20 henkeä. Futuroiden 3/2019 ja 4/2019          

julkistamis- ja keskustelutilaisuudet suunniteltiin järjestettäväksi vuoden 2020 puolella. 

 
2.1.2 Acta Futura Fennica -sarja 
Acta Futura Fennica -sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä       

väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- tai käsikirjoja.  
 
Acta Futura Fennica -sarjassa jatkettiin toimintavuoden aikana suomenkielisen ja         

englanninkielisen menetelmäkirjan ”Miten tutkimme tulevaisuuksia?”/”How Do We Explore        

Our Futures?” markkinointia. Painettua kirjaa myytiin toimintavuonna 41 kappaletta (27          

suomenkielistä ja 14 englanninkielistä) ja sähköistä 9 kappaletta (englanninkielistä).         

Toimintavuoden lopulla valmisteltiin myös suomenkielisen menetelmäkirjan saattamista       

sähköisesti luettavaksi. 
 

Toimintavuonna julkaistiin myös AFF 5 –julkaisun nk. B-osan artikkeleita seuran          

nettisivuilla. B-osa koostuu menetelmäkirjan niistä vuonna 2003 ilmestyneen version         

artikkeleista, joita ei enää vuonna 2013 päivitetty, eli ne julkaistaan alkuperäisversioina,           

sähköisesti. 
 

2.1.3 Tulevaisuussarja 
Tulevaisuussarjassa ei toimintavuonna ilmestynyt teoksia, mutta kahta uusinta kirjaa,         

seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Pentti Malaskan elämäkerta suomeksi ja englanniksi         

(Tulevaisuussarja 8 ja 9) jaettiin kaikissa seuran tilaisuuksissa sekä myös postitettiin           

halukkaille. Teokset ovat valmistuneet Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeen       

rahoittamina, ja siksi niitä jaetaan maksutta sekä painettuina kappaleina että sähköisesti           

(ladattavissa seuran nettisivuilta).  

 
2.2 Seminaaritoiminta 
 
2.2.1 Aikamatka tulevaisuuksiin – kesäinen seminaari tulevaisuusajattelun 

kehittymisestä ja tulevaisuudennäkymistä 

Seuran kesäseminaari pidettiin 23.-24.8.2019 Otavalla Mikkelin lähellä, yhteistyössä        

Otavan Opiston kanssa. Kesäseminaarin teema oli ”Aikamatka tulevaisuuksiin – kesäinen          

seminaari tulevaisuusajattelun kehittymisestä ja tulevaisuudennäkymistä”. 

 

Seminaarin tavoitteena oli alustusten, keskustelujen sekä toiminnallisten aktiviteettien,        

kuten ryhmätöiden tekemisen avulla pohtia miten tulevaisuutta on lähestytty eri aikoina ja            

 

https://youtu.be/YsuWddAsJzg
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miten tulevaisuusajattelu ja tulevaisuudentutkimus ovat kehittyneet vuosien mittaan.        

Seminaari oli kaksipäiväinen ja siihen osallistui 63 henkilöä, joista suuri osa oli seuran             

jäseniä mutta myös esim. opiskelijoita sekä monen alan tutkijoita.  

 

Seminaarin kanssa lomittain järjestettiin Otavan Opiston toimesta myös eDelfoi-paja,         

jonka osallistujat seurasivat osaa esityksistä, joko paikan päällä Otavalla tai netin           

välityksellä. Seminaarin esitysmateriaaleja on ladattavissa seuran nettisivuilta. Myös        

esitykset tallennettiin videolle Otavan Opiston toimesta. 

 
Seminaarin ohjelma: Avaussanat, pj Mikko Dufva ja pääsihteeri Hazel Salminen,          

Tulevaisuuden tutkimuksen seura • Teema: Kolme näkökulmaa tulevaisuuksien        

tutkimukseen / Ennakointi julkishallinnon ja päätöksenteon tukena, Olli Hietanen,         

Tulevaisuusvaliokunta ja Laura Pouru, Tulevaisuuden tutkimuskeskus • Ennakointi        

yrityksissä, Tarja Meristö, CoFi/Laurea amk ja Tarja Niinisalo, Pihlajalinna • Kriittinen           

tulevaisuudentutkimus, Toni Ahlqvist ja Matti Minkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus •         

Esitysten ja päivällisen jälkeen kierrettiin Tulevaisuusrasteja pari- ja        

pienryhmätyöskentelynä sekä jaettiin palkinnot. • Aloitus, katsaus eiliseen ja katse tähän           

päivään, pj Mikko Dufva • Teema: Esimerkkejä siitä, mikä toimi, mikä ei ja millä oli               

vaikutusta / Sote/terveydenhuollon tulevaisuus, Osmo Kuusi, WhatFutures oy • Työn          

tulevaisuuden hahmottelu tulevaisuusselontekoa varten, Mikko Dufva, Sitra ja        

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry • Tulevaisuusajattelu tulevaisuutta tekevässä        

yrityksessä, Marja-Liisa Viherä, ViheräVerstas Oy • Teema: Keskustelua vaikuttavuudesta         

/ Näkökulmia tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin, Pinja Parkkonen, Sitra • Yhteistä           

keskustelua vinkeistä ja kokemuksista vaikutusten suhteen • Päätöspuheenvuoro:        

Tulevaisuustyö nyt ja huomenna, Mikko Dufva • Loppukeskustelu ja kahvi. 

 
Kesäseminaariohjelman suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi työryhmä Mikko Dufva,        

Sirkka Heinonen, Sofi Kurki, Osmo Kuusi, Laura Pouru, Marja-Liisa Viherä ja Hazel            

Salminen. Seminaaritilasta sekä majoituksesta ym. vastasi Otavan Opiston henkilökunta.  
 
2.2.2 Top Ten Futures –seminaari 

Top Ten Futures -seminaareissa tarkastellaan tulevaisuuden keskeisiä ilmiöitä ja pyritään          

kiteyttämään niiden kehityssuuntia asiantuntijatiedon pohjalta ”kymmenen kärjessä”       

-listojen muodossa. Seminaareja järjestetään 2–3 vuoden välein. Toimintavuonna ei         

järjestetty Top Ten -seminaaria, mutta tehtiin valmistelut vuonna 2020 järjestettävää          

seminaaria varten. Top Ten -seminaari XII Valta maailmassa 2030 järjestetään 7.2.2020.           

Valmisteluryhmässä mukana Osmo Kuusi, Heikki Patomäki, Tero Villman, Marjukka         

Parkkinen, Tapani Martti, Otto Tähkäpää ja Hazel Salminen. 

 
2.2.3 Lapset ja nuoret: Tulevaisuuspäivä ja viestintäleiri 
Tulevaisuusklubin tavoitteena on luoda tulevaisuudesta kiinnostuneille nuorille pysyvä        

linkki tulevaisuuden tekemiseen. Yhteistyötä tehtiin Turussa sijaitsevan ruotsinkielisen        

Katedralskolan i Åbo:n kanssa, 1.3.2019 ensimmäistä kertaa järjestetyn        

Tulevaisuuspäivän alustuksen ja työpajan muodossa. Yhteyshenkilönä kouluun toimii        

rehtori Marianne Pärnänen ja Turun paikallistoimintaryhmään Leena-Maija Laurén. 1.3.         

tilaisuuteen osallistuivat myös seuran pääsihteeri Hazel Salminen sekä paikallisaktiivi         

Anders Jansson. 

 

Viestintäkasvatuksen seuran järjestämällä viestintäleiriillä seura oli mukana       

yhteistyökumppanina, aktiivisina kontakteina toimivat Marja-Liisa Viherä ja Hazel        

Salminen. Viestintäleirit ovat sosiaalisten innovaatioiden laboratorio, jossa       

viestintävalmiuksien harjoittamisen lisäksi kokeillaan myös paikallisrahaa ja uusia        

teknologioita (mm. 3D-tulostusta ja nelikoptereita). 

 

2.2.4 Pikkujoulut 

 



Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pikkujoulut järjestettiin 11.12. ”tulevaisuusraadin”       

muodossa Fun Bowling & Bar:in illanviettotilassa Helsingissä. Työryhmä (Marjukka         

Parkkinen, Hazel Salminen, Laura Pouru ja Marja-Liisa Viherä) oli valinnut neljä           

tulevaisuusaiheista joululaulua, joita kuunneltiin ja joita sitten arvosteltiin levyraadin         

tapaan pienryhmissä. Levyraadin jälkeen ilta jatkui vapaamuotoisella keskustelulla ja         

tutustumisella. Tilaisuuteen osallistui lähes 20 henkilöä. 

 
2.2.5 Tulevaisuusklassikot (ent. Pentti Malaska) -seminaari 
Vuonna 2012 menehtyneen seuran kunniajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja prof.         

emeritus Pentti Malaskan muistoksi perustetun Pentti Malaska –seminaarisarjan        

tilaisuuksissa käsiteltiin Malaskan uransa aikana eteenpäin viemiä teemoja ja ajatuksia.          

Vuonna 2018 seminaarisarjan vaihdettiin nimeksi Tulevaisuusklassikot, ajatuksena nostaa        

esille alan klassikkoja, niin tutkimusteemojen-, -menetelmien kuin myös tekijöiden         

suhteen. Toimintavuonna ei järjestetty seminaaria. Seuraava seminaari, eli ensimmäinen         

Tulevaisuusklassikot-seminaari järjestettäneen vuonna 2020.  

 

2.2.6. Mitä Homo sapiensin jälkeen? -seminaari 20.9.2019 

Tieteiden talolla Helsingissä 20.9.2019 järjestetty koko päivän seminaari käsitteli tekoälyn          

kehittymistä ja sen vaikutuksia ihmisenä olemisen tulevaisuuteen. Tiiviiden alustusten         

lisäksi yleisöä aktivoitiin keskusteluun. Alustajina prof. Markku Wilenius, Chief Scientist          

Ilkka Luoma sekä dosentti Marja-Leena Linne, ja heitä kommentoivat keskenään          

keskustellen dos. Osmo Kuusi ja prof. emer. Antti Hautamäki sekä prof. Sirkka Heinonen             

ja VTM Sanna Ahvenharju. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Luonnonfilosofian        

yhdistyksen kanssa, ja ohjelman suunnitteli Futuran päätoimittaja sekä LS:n aktiivi Tapio           

Tamminen. Käytännön toteutuksesta vastasi pääasiassa seuran pääsihteeri Hazel        

Salminen. Osallistujia oli yli 90.  

 

2.2.7 After work -verkostoitumistilaisuudet 

Seura aloitti uuden tapahtumamuodon, after work -tilaisuudet, huhtikuussa.        

Tarkoituksena on mahdollistaa jäsenille sekä muille tulevaisuudesta kiinnostuneille        

tilaisuuksia tavata muita samanhenkisiä ihmisiä, verkostoitua ja keskustella        

ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä kaksi (17.4. Ølhus        

København, 31.10. Leijuva Lahna) ja Turussa yksi (?.6. Ravintola Koulu). 

 
2.3 Paikallistoiminta  
 
Seuran yhtenä tärkeänä toimintamuotona on toimia aktiivisten vapaaehtoisten kautta         

paikallisissa toimintaryhmissä. Vuonna 2019 toimintaryhmiä oli kolmetoista; Helsingissä,        

Hämeen seudulla (Hämeenlinna), Joensuussa, Kuopiossa, Kymessä (Kouvola), Lahdessa,        

Mikkelissä, Oulussa, Satakunnassa (Pori), Keski-Suomessa (Jämsä-Jyväskylä),      

Seinäjoella, Pirkanmaalla (Tampere) ja Turussa.  
 
2.3.1 Paikallistoiminnan aktiivien tukeminen 
Toimintavuoden aikana järjestettiin seuran paikallistoimintaryhmien aktiivien ideointi- ja        

infotapaaminen etänä Skype-sovelluksen kautta. Seuraavaa yhteistä tapaamista       

mediakoulutuksen merkeissä suunnitellaan vuodelle 2020. Paikallisvetäjien tilaisuuksien       

pyrkimyksenä on tukea ja innostaa toimintaa paikallistasolla sekä lisätä paikkakuntien          

välistä verkostoitumista. Seura pääsihteeri on myös pitänyt yhteyttä toimintaryhmiin         

puhelimitse ja sähköisesti.  
 
2.3.2 Helsingin toimintaryhmä 

Toimintaryhmän toimintaa suunnitellaan kaikille avoimissa lounaskokouksissa, joita       

järjestettiin vuoden aikana 6. Toimintaryhmä järjesti 14 yleisötilaisuutta sekä 5          

suunnittelulounasta: 

 



12.2.: Pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeet, alustaja Sini Puntanen HSL,       

kommentoijat Pentti Murole ja Vesa Kanniainen Aalto-yliopistosta, juontaja Arto Salmela. 

26.2.: Metsät ja puun käyttö ilmastonmuutoksen torjunnassa / Metsitys         

ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alustajina metsätohtori Veli Pohjonen ja arkkitehti        

Kari Silfverberg. 

12.3.: Uusien sukupolvien edessä olevien kuilujen torjunta, Timo Sneck ja Anders           

Jansson. 

26.3.: Tukiäly eri elämänvaiheissa, alustajina kehittäjät projekteista, kommentoija ja         

juontaja Osmo Kuusi. Puhujana mm. erityisasiantuntija Aleksi Kopponen        

valtiovarainministeriöstä otsikolla ”Valtioneuvoston Aurora-hanke kansalaisten     

tukiälyn kehittäjänä”. 

9.4.: Suomen hitaan talouskasvun 4-vuotinen hallituskausi -tulevaisuuskeskustelu.       

Alustajina valtiotieteen tohtorit Pasi Holm ja Pekka Tiainen. Juontajana Erkki Aalto. 

24.09.: Alueiden ja kaupunkien tulevaisuus: Ääripäinä kasvukeskukset ja väestöä         

menettävä maaseutu. Alustajina Eero Holstila, kaupunkipolitiikan neuvonantaja, MDI ja         

Christell Åström, pääsihteeri Maaseutupolitiikan neuvosto. 

8.10.: Nuoret ja tulevaisuus: Pelillistetty opinto-ohjaus. Alustajina ja        

fasilitaattoreina Hanna Lampi, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä          

Hanna Maija Aarnio, projektisuunnittelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

22.10.: Maailma murroksessa: Meidän ja maailmamme kestävyys haasteena –         

mistä ratkaisuja? Alustajina Erkki Aalto, Tutuhesa ja Oskari Samiola, perustaja, Loiste           

Interactive. 

5.11.: Nuoret ja tulevaisuus: Urakone Final. Alustajina Timo Sneck ja Anders Jansson. 

19.11.: Taloustutkimus ja tulevaisuus 

3.12.: Tukiäly ja digimuisti. Alustajina Osmo Kuusi ja Erkki Aalto. 

Lounastapaamisena järjestettyjä suunnittelutapaamisia pidettiin: 16.1., 27.3., 11.9.,       

9.10., 20.11. 

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki         

alustustilaisuudet pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Niistä tiedotettiin jäsenkirjeissä,        

seuran verkkosivuilla sekä HS/Menokoneessa. 

Toimintaryhmän Tutuhesa-sähköpostilistalla oli vuoden lopulla noin 371 tilaajaa ja vuoden          

aikana oli jaettu 130 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      

laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lounaskirjauksia.  

Helsingin toimintaryhmän yhteyshenkilönä toistakymmentä vuotta toiminut Matti Leskinen        

siirsi toimintavuoden aikana vetovastuun seuran hallituksen jäsen Erkki Aallolle. MATIN          

PALKITSEMINEN! Lounaskokousten osallistujat ovat toimineet aktiivisena ohjelman       

suunnitteluryhmänä. 

2.3.3 Hämeenlinnan toimintaryhmä  

 



Hämeenlinnan seudun paikallistoimintaryhmällä ei ollut toimintaa vuoden 2019 aikana         

yhteyshenkilön puuttumisen takia. TUTU-Hämeellä on Facebook-sivu: www.facebook.com/       

TutuHame.  
 

2.3.4 Keski-Suomen toimintaryhmä 
Keski-Suomen paikallistoimintaryhmällä ei toimintavuonna ollut aktiivista toimintaa       

yhteyshenkilön puuttumisen takia. Ryhmä tiedottaa toiminnasta jäsenille Facebookissa        

(www. facebook.com/KeskiSuomiEnnakoi) ja seuran paikallistoimintaryhmien omilla      

sivuilla. 
 
2.3.5 Kuopion toimintaryhmä 
Kuopion toimintaryhmän keskustelu ja tiedotus on toiminut Facebook-ryhmän        

"Tulevaisuuden tutkimuksen seura Kuopion toimintaryhmä" (www.facebook.com/groups/      

308969535500) kautta, jossa oli jäseniä 45 kpl, sähköpostilistan (41) ja seuran           

toimistolta tapahtuvan sähköposti-/paperikirjeen kautta. Kuopion toimintaryhmän      

vetäjänä toimi Ari Paanala. 
 

2.3.6. Kymenlaakson toimintaryhmä 
Toimintavuoden aikana ei järjestetty tapahtumia. Kymenlaakson toimintaryhmän etsi        

uutta vetäjää. 
 

2.3.7 Lahden toimintaryhmä 
Toimintavuoden aikana järjestettiin 3.6. Kaupunkikylä2025:n hanketilassa alustustilaisuus       

Lohkoketjuteknologia - hypeä vai yhteiskunnan uusi informaatioteknologian       

perusta? Alustajana VTT, tutkija Petri Honkanen. Lahden paikallistoiminnan        

yhteyshenkilönä toimi Jukka Ilmonen. 

 

2.3.8 Mikkelin toimintaryhmä  
Mikkelin ryhmän toiminta koostui seuran jäsenille avoimista tulevaisuus- ja         

delfoi–työpajoista, joita järjestettiin yhteistyössä Otavan Opiston ja Metodix Oy:n kanssa          

kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta. Syksyn pajoissa yhteistyökumppanina oli        

lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tulevaisuuskiihdyttämö, jossa ylemmän      

ammattikorkeakoulututkinnon monialaiset opiskelijat tekivät useita tilaustutkimuksia      

Delfoi-tekniikalla. Pajamuotoisessa Otavan Opiston organisoimassa Delfoi-koulutuksessa      

oppijat ovat keskiössä ja koulutuksen sisällöt nousevat osallistujien tarpeista ja toiveista.           

Toimintavuonna työpajoja pidettiin rinnakkain Mikkelissä Otavan Opiston tiloissa ja         

verkossa pajojen omassa osoitteessa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi, jonne      

kaikki työpajat myös tallennettiin. Mikkelin toimintaa koordinoi Jukka Tikkanen. 

 
2.3.9 Oulun toimintaryhmä  
Oulun paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia. Oulun        

paikallistoiminnan vetäjätiimissä olivat Tiina Gallén ja Aila Paaso. 
 
2.3.10 Porin toimintaryhmä – Satakunnan Klubi  
Porin paikallistoimintaryhmä ei toimintavuoden aikana järjestänyt tilaisuuksia. Satakunnan        

Klubin yhteyshenkilö oli Jyrki Kangas. Ryhmän jäsenet toimivat erilaisissa yhteyksissä          

tulevaisuudentutkimuksen piirissä.  
 
2.3.11 Pirkanmaan toimintaryhmä 
Pirkanmaan paikallistoimintaryhmä käynnistyi tammikuussa 2019. Vuoden aikana       

järjestettiin kahdeksan kaikille avointa ja maksutonta tilaisuutta, pääosin kuukauden         

ensimmäisenä tiistaina: 

  

12.2.: Paikallistoiminnan käynnistys, alustaja seuran puheenjohtaja Mikko Dufva 

  

 

http://www.facebook.com/KeskiSuomi%20Ennakoi


1.3.: Valtion tulevaisuuspolitiikka, alustaja kansanedustaja Olli-Poika Parviainen 

  

2.4.: Alueellinen ennakointi & Pirkanmaan tulevaisuus, alustajina Santtu Lehtinen         

VTT:ltä ja Marko Mäkinen Pirkanmaan liitosta 

  

29.5.: Afterwork-tapaaminen 

  

3.9.: Tulevaisuuslukutaito – kompassi tulevaisuuteen, alustajana perustaja ja        

toiminnanjohtaja Otto Tähkäpää Tulevaisuuskoulusta 

  

1.10.: Tulevaisuuden osaamistarpeet, alustajina Mia Häkkinen ja Harri Katajisto         

Pirkanmaan TE-toimiston Kasvubuusti-hankkeesta 

  

5.11.: Tulevaisuuden kestävä ruokajärjestelmä, alustaja yliopistonlehtori, kestävän       

kehityksen dosentti, Markus Vinnari Helsingin yliopistosta, kommentoija Tero Tuominiemi         

Saarioisilta 

  

3.12.: Koetaan tulevaisuuksia, alustajana FM, teatteritaiteen opettaja Reija        

Iso-Mustajärvi Suomen Teatteriopistosta 

  

Tilaisuudet järjestettiin Tribe Tampere ry:n, Pirkanmaan liiton, MOW Supernovan,         

Pirkanmaan TE-toimiston, Saarioisten ja Suomen Teatteriopiston tiloissa. 

  

Pirkanmaan toimintaryhmän yhteyshenkilönä toimi Tero Villman. Toiminnan suunnitteluun        

ja toteutukseen osallistuivat lisäksi Milla Havanka, Maili Marjamaa ja Petri Kylliäinen. 

  

Keskustelua ja tilaisuuksien suunnittelua varten perustettiin Facebook-ryhmä Tutuseuran        

Pirkanmaan jäsenet (https://www.facebook.com/groups/566849483723780/). Lisäksi    

yhteydenottoja varten otettiin käyttöön sähköpostiosoite     

tutuseura.pirkanmaa@gmail.com. 

 
2.3.12 Turun toimintaryhmä  
Toimintaryhmä järjesti vuoden aikana X alustus- ja keskustelutilaisuutta: 

 

21.3.: Liikunnallisen elämäntavan vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot, case      

erityisnuoret. Alustajana ja työpajan vetäjänä KTT, tulevaisuuden tutkija Tarja Meristö,          

FuturesLab CoFi Laurea-amk. 

 

8.4.: China – An AI Superpower in 2030? Dr. Outi Luova, University Lecturer, Director              

of the Finnish University Network for Asian Studies and Vice director of Centre for East               

Asian Studies at the University of Turku. Commentators: Morgan Shaw and Max Stucki,             

students at the Futures Studies Masters’ Programme at Finland Futures Research Centre,            

Turku. 

 

22.5.: Heikot signaalit osana tulevaisuustyötä, alustajana seuran pj Mikko Dufva          

sekä paikallisaktiivien tapaaminen.  

 

11.9.: Ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan ristiriitoja, alustajana prof. Jukka         

Käyhkö. 
 

Suunnittelukokouksia pidettiin 1-2 lukukausittain (4.4.. Toimintavuoden aikana       

perustettiin yhteydenpidolle, suunnittelulle ja ideoinnille Facebook-ryhmä Tutuseuran       

Turun seudun jäsenet (www.facebook.com/groups/305396220256732). Toiminnan     

suunnittelu- ja toteutustyöryhmään kuuluivat Tarja Meristö, Matti Voutilainen, Paavo         

Nevalainen, Leena-Maija Laurén, Päivi Ojanen, Seija Kojonkoski-Rännäli ja Max Stucki.  

 



 
2.3.13 Muut toimintaryhmät 
Joensuussa ja Seinäjoella järjestettiin toimintaa mm. paikallisissa projekteissa ja         

hankkeissa tilanteen mukaan.  
 
2.4 Hallinto- ja järjestötoiminta 
 
2.4.1 Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 
Puheenjohtaja: Mikko Dufva 
Jäsenet:    Sirkka Heinonen (varapuheenjohtaja), Sami Holopainen, Osmo Kuusi,       

Marjukka Parkkinen, Laura Pouru, Virva Suikkanen, Antti Suvanto,        

Otto Tähkäpää. 
Varajäsenet: Erkki Aalto, Toni Ahlqvist, Minna Halonen, Juha Kaskinen, Sofi Kurki,          

Tapani Martti, Tapio Rantala, Marja-Liisa Viherä. 
     
2.4.2 Seuran toimisto 
Seuran osa-aikaisena (30 h/viikko) pääsihteerinä toimi Hazel Salminen. Seuran toimisto          

sijaitsi Helsingin Sörnäisissä yhteistoimistossa, jonka päävuokralaisena on Kansan Uutiset.         

Käytössä oli pääsihteerin työhuoneen sekä kaappitilan lisäksi myös yleisiä tiloja (keittiö ja            

varattava kokoushuone).  
 

Seuralla on pieni käsikirjasto, jota jäsenet voivat käyttää; lehtiä ja kirjoja voi tulla             

lukemaan toimistolle tai lainata.  

 
2.4.3 Seuran myöntämät huomionosoitukset 
 
Kunniajäsenet 
Seura kutsui toimintavuoden aikana uudeksi kunniajäsenekseen seurassa pitkään        

toimineen ja ansioituneen hallituksen jäsen, FT Osmo Kuusen. Kuusen kunniajäsenyys 

julkistettiin syyskokouksessa 13.11.2019. Seuralla oli 31.12.2019 yhdeksän       

kunniajäsentä.  

 
Tulevaisuuspalkinto  
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus myöntää tulevaisuuspalkinnon harkintansa       

mukaan ansiokkaasta tulevaisuudentutkimuksesta tai tulevaisuusajattelun edistämisestä.      

Kunniakirjan lisäksi Tulevaisuuspalkinnon saajalle annetaan muistoksi Lampivaaran       

ametistikide. Vuonna 2019 Tulevaisuuspalkinto myönnettiin KTM Leena-Maija Laurénille         

hänen tekemästään ansiokkaasta työstä seuran ruotsinkielisen toiminnan ja        

kansainvälisten verkostojen ylläpitämiseksi, sekä erityisesti myös Eleonora Masinin ja         

muiden merkittävien tutu-naisten ja heidän elämäntyönsä esillä pitämisestä. Palkinto         

julkistettiin seuran syyskokousalustuksen yhteydessä 13.11.2019. 
 
Nuorisostipendi  
Vuonna 2019 ei myönnetty nuorisostipendejä. 
 
Malaska-palkinto (ent. Gradupalkinto)  
Seuran vuonna 2010 perustama opinnäytetyöpalkinto jaetaan joka toinen vuosi         

tulevaisuudentutkimuksen alaan liittyvälle opinnäytetyölle (pro gradu tai vastaava).        

Palkinto on nimetty seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Pentti Malaskan, mukaan. 

 
Syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019 tiedotettiin palkinnosta sekä kerättiin ehdokkaita          

vuosina 2017-2018 valmistuneista alaan liittyvistä opinnäytetöistä. Seuralle ilmoitettiin        

määräaikaan mennessä runsaasti korkeatasoisia lopputöitä eri puolilta Suomea. Seuralle         

ilmoitetuista töistä valittiin Gradupalkinnon saajaksi Sanna Pitkäsen tutkielma Future of          

work: How change agents make sense of the effects of technological           

 



development on people management. Pitkäsen opinnäytetyö käsittelee teknologisen        

kehityksen mukanaan tuomia muutoksia henkilöstöjohtamiselle sekä organisaatioissa       

toimivien muutosagenttien tapoja tolkullistaa näitä muutoksia. Työ on jätetty keväällä          

2018 Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan       

koulutusohjelmaan ja sen ohjaajina toimivat professori, varadekaani Kristiina Mäkelä sekä          

tohtorikoulutettava Tuuli Hakkarainen. Vuonna 2019 opinnäytetöiden arvioijana toimi        

seuran hallituksen jäsen, tutkimusjohtaja Toni Ahlqvist Gradupalkinnon suuruus on 300          

euroa. 

Lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa: Henna Heinäjärven työlle Accentuate the         

positive: Hope as psychological capital in Futures Studies (Turun yliopiston          

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kv-maisteriohjelma) sekä Ville Nokipiin tutkielmalle       

Logistiikan strateginen suunnittelu: Tulevaisuuskuvia varaosalogistiikan     

varmuudesta vuonna 2050 (Maanpuolustuskorkeakoulu). Lämpimät onnittelut      

Sannalle, Hennalle ja Villelle! 

Tulevaisuusteko-huomionosoitus 
Huomionosoituksen myöntäminen Futura-lehdessä on tapa palkita hyvistä       

tulevaisuusteoista, uusista ideoista, arjen teoista ja ilmiöistä, joiden katsotaan edistävän          

kansalaisten oma-aloitteisuutta ja siten parempaa tulevaisuutta. Toimintavuoden aikana ei         

myönnetty Tulevaisuusteko-huomionosoitusta. 

 

2.4.4 Kokoukset 
Kevätkokous pidettiin 29.4.2019 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin        

seuran toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 2018 tuloslaskelma. Kokouksen jälkeen         

tutkimusjohtaja Toni Ahlqvist Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta alusti otsikolla       

”Dialektinen tulevaisuudentutkimus: radikaalit teknologiat ja yhteiskunnalliset      

jännitteet”. Samassa yhteydessä julkistettiin myös Malaska-opinnäytetyöpalkinto 2019. 

 
Syyskokous pidettiin 13.11.2019 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin        

seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, päätettiin jäsenmaksujen        

suuruudesta, valittiin uusi puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle         

sekä varsinaiset ja varatoiminnantarkastajat vuodelle 2020. Syyskokouksen jälkeen        

eduskunnan Otto Tähkäpää Tulevaisuuskoulusta piti vuosikokousalustuksen, aiheesta       

“Tulevaisuuslukutaito ja transformatiivinen oppiminen – kohti kestävää       

tulevaisuutta”. 
 
Vuosikokoukset olivat vain jäsenille, mutta alustustilaisuuksiin oli vapaa pääsy kaikille          

kiinnostuneille.  
 
Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.  
 
2.5 Viestintä 

 

2.5.1 Nettisivut ja sosiaalinen media 
Tiedotustoimintaa yhteistyökumppaneille, medialle ja muille tieteenalasta kiinnostuneille       

jatkettiin toimintavuoden aikana. Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta www.tutuseura.fi.        

Vanhat kotisivut osoitteessa www.futurasociety.fi Tieteellisten seurain valtuuskunnan       

TSVpro-palvelimella on jätetty ennalleen, koska sivuilla on paljon arkistomateriaalia.  
 
Seuran järjestämien tilaisuuksien materiaaleja sekä esityksiä on mahdollisuuksien mukaan         

ladattu seuran kotisivuille kiinnostuneiden käytettäväksi, ja vuodesta 2018 lähtien myös          

seuran YouTube-kanavalle (www.youtube.com/channel/ UCVfeMlJ6FlT6OL7BNsALkqw).    

YouTube-lähetyksien tekemistä hankaloitti keväällä 2019 voimaan tullut muutos, jonka         

myötä vain YouTube-kanavat, joilla on tuhansia seuraajia voi lähettää puhelimella suoraa           

 



lähetystä. Tästä syystä lähetyksiä on ollut suunniteltua vähemmän. Helsingin         

paikallistoimintaryhmä Tutuhesa ylläpitää omaa blogia (http://tutuhesa.blogspot.fi), johon       

kerätään myös esitysmateriaalia, äänitteitä sekä valokuvia tilaisuuksista. Nettisivuilla oli         

myös tietoa tulevaisuudentutkimuksesta ja linkkejä muille tulevaisuudentutkimusaiheisille       

sivustoille. Kotisivujen sisällön luomisesta sekä ylläpidosta vastasi pääsihteeri, minkä         

lisäksi myös paikallistoimintaryhmien aktiiveilla on sivujen päivitysoikeudet omien        

tapahtumiensa osalta. Nettisivujen uuden palveluntarjoajan palvelimelle siirtämisen       

johdosta osa visuaalisista asetuksista ei enää toimi, ja nettisivujen uudistamista          

suunnitellaan. 
 
Seuralla on lisäksi sivu Facebook-palvelussa (www.facebook.com/Tutuseura) sekä profiili        

Twitter-palvelussa (www.twitter.com/tutuseura) tiedotusta ja markkinointia varten, ja       

näille päivitettyjä viestejä on luettu ahkerasti. Facebookissa tiedotetaan sekä omista että           

muiden järjestämistä tulevaisuusaiheisista tilaisuuksista ja myös muista tieteenalan        

uutisista. Twitterissä keskitytään tieteellisen tulevaisuustiedon levittämiseen.      

Facebook-sivun ”tykkääjiä” oli vuoden lopulla lähes 2000 henkilöä, eli liki kolme kertaa            

jäsenluvun verran, ja kaksi vuotta toiminnassa olleella Twitter-tilillä lähes 600 seuraajaa.           

Facebook-sivua päivittää pääasiassa pääsihteeri ja Twitter-tiliä hallituksen viestintätiimi,        

Laura Pouru, Marjukka Parkkinen ja Otto Tähkäpää. 

 

2.5.2 Jäsenviestintä: Futurinfo-jäsenkirje ja sähköpostilistat 
Seura tiedotti kertomusvuonna toiminnastaan jäsenille Futurinfo-jäsenkirjeillä, joita       

ilmestyi kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Futurinfo-jäsenkirjeet sekä kevät- ja          

syyskokousten kutsut lähetettiin sähköpostitse niille, joiden osoite oli jäsenrekisterissä,         

muut saivat jäsenkirjeen ja tiedotteen postitse. Jäsenkirjeiden välillä tapahtumista ja          

tilaisuuksista tiedotettiin sähköpostitse suoraan jäsenille sekä seuran       

paikallistoimintaryhmien sähköpostilistoilla (pääkaupunkiseutu) sekä Facebook-ryhmissä     

(Kuopio, Pirkanmaa, Turku). Seuran sähköisen tiedotuksen osuus jäsenviestinnästä on         

merkittävä; vuoden 2019 lopulla seuran jäsenistä 84 % sai jäsenkirjeet ja muut            

jäsentiedotteet sähköisinä, 16 % paperisina.  

 

2.6. Seuran toiminnan kehittäminen 

Seura pyrkii toimintansa jatkuvaan kehittämiseen, pitäen samalla kiinni niistä toiminnoista          

ja perinteistä, jotka toimivat. Seuran hallitus teki toimintavuoden aikana strategiatyötä          

toiminnan osalta ja pohti monelta kantilta, erityisesti syksyllä 2018 toteutetun          

jäsenkyselyn kautta seuran tuottamia palveluita: viestintää, julkaisuja, tapahtumia,        

paikallistoimintaa. Lisäksi seuran aktiiveja eli hallituksen ja Futuran toimitusneuvoston         

jäseniä sekä paikallistoiminnan vapaaehtoisia ja tietysti myös työntekijöitä eli pääsihteeriä          

ja taittajaa kannustettiin osallistumaan soveltuviin koulutuksiin. Toimintavuoden aikana        

mm. pääsihteeri Hazel Salminen osallistui Kansalaisfoorumin 13.2. järjestämään        

webinaariin “Yhdistyksen tilinpäätös”.  

 

 

3. VARAINHANKINTA 
3.1 Jäsenet ja talous 
 
Seuralla oli 31.12.2019 683 aktiivijäsentä ja 15 yhteisöjäsentä, joista neljä yliopistoa ja            

korkeakoulua ovat perustajajäseniä. Seuraan liittyi kertomusvuonna 44 uutta        

henkilöjäsentä. Henkilöjäseniä erosi 36, kuoli 4 ja jäsenrekisteristä poistettiin         

maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 9 jäsentä. Rekisteristä poistetuille jäsenille        

lähetettiin asiasta tieto etukäteen. Lisäksi 1 aiemmin passiivijäsenenä ollut siirtyi taas           

aktiivijäseneksi. Seuran kunniajäsen prof. Matti Vapaavuori kuoli alkuvuodesta joten         

31.12.2019 seuralla oli kahdeksan kunniajäsentä: professori Ilkka Niiniluoto, professori         

Ilkka Virtanen, professori Olavi Borg, professori Eleonora Masini, professori Esko Kalimo,           

Director Jerome C Glenn, FT Marja-Liisa Viherä sekä FT Osmo Kuusi.  
 

http://www.facebook.com/Tutuseura


 
Seuran jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 45 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseniltä 22,50          

euroa (alle 24-vuotiaat nuorisojäsenet ja alle 30-vuotiaat perustutkinnon suorittajat,         

nuorisojäsenille ensimmäinen jäsenyysvuosi oli maksuton). Yhteisöjäsenmaksu oli 450        

euroa. 
 
Vuoden 2019 tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 54 723,88 (vrt. 50           

486,79 euroa v. 2018). Varainhankinnan tuotot 24 659,50 (vrt. 21 156,00 euroa v. 2018)              

tulivat jäsenmaksuista ja kulut 556,04 euroa (vrt. 558,57 euroa v. 2018)           

Futurinfo-jäsenkirjeen julkaisemisesta. Lisäksi seura sai Tieteellisten seurain       

valtuuskunnalta (valtionavustuksena) yleistoiminnan avustusta 32 000 euroa. Suuri osa         

esim. Futura-lehdestä ja muista julkaisuista, seminaareista ja keskustelutilaisuuksista        

tuotetaan vapaaehtoistyönä, mikä ei näy talousarviossa. Kokonaistuntityömäärästä       

palkatonta on arviolta 30-40 %.  

  
Tuloista varainhankinta (jäsenmaksut) muodosti 36,7 % (vrt. v. 2018 33,5 %),           

julkaisutulot 12,6 % (vrt. 10,1 %), seminaarituotot 3,0 % (5,8 %) sekä avustukset             

Tieteellisten seurain valtuuskunnalta (valtionavustus) 47,7 % (50,6 %). Seminaarituotot         

olivat pienet sillä kesäseminaari järjestettiin yhteistyössä Otavan Opiston kanssa niin, että           

Seura vastasi seminaarin sisällöstä ja Opisto tiloista sekä ilmoittautumisjärjestelmästä.         

Alustajien matkakulut, suunnittelu- ja markkinointikulut ym. maksettiin seuran kautta. 

  
Menojen erät muodostuivat julkaisukuluista 24,48 % (22,55 %), seminaari- ja          

paikallistoiminnan kuluista 4,47 % (4,58 %), yleistoiminnan kuluista 70,20 % (71,96)           

(sisältäen julkaisutoiminnan sekä seminaarien jyvittämättömät palkat) ja       

jäsenkirjekuluista 0,85 % (0,91 %). 

  
Seuran tilikauden 2019 tulos oli 1 377,23 euroa ylijäämäinen, mihin pääasiallinen syy on             

se, että osa vuoden 2018 jäsenmaksuista saatiin vuoden 2019 puolella. 

 
4. YHTEISTYÖ 
 
4.1 Yhteistyötilaisuudet 
 

4.1.2 Maailmanlopun konsertti 
Keväällä 2019 big band -kokoonpano Sointi Jazz Orchestra tuotti Maailmanlopun konsertti           

-nimisen konserttikokonaisuuden, johon he kutsuivat seuran mukaan tuottamaan        

ohjelmasisältöä. Sävellykset saivat inspiraationsa erilaisista ihmiskuntaa tai maapalloa        

kohtaavista uhista ja niitä rytmitettiin faktapitoisilla juonnoilla, joita seuran hallituksen          

jäsen Marja-Liisa Viherä ja pääsihteeri Hazel Salminen olivat mukana työstämässä. Seura           

myös tiedotti konsertista jäsenille ja some-seuraajille. Konsertti sai kantaesityksensä         

toukokuussa ja sitä on sen jälkeen esitetty useamman kerran. 

 
4.2 Sidosryhmät 
 
Seura toimi yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Tulevaisuudentutkimuksen       

Verkostoakatemian (TVA) kanssa mm. tiedottamalla seuran jäsenille  TVA:n        

tulevaisuudentutkimuksen opinnoista, tarjoamalla TVA:n opiskelijoille seuran jäsenyyttä       

sekä mahdollisuuden julkaista opinnäytetöitä Futura-lehdessä ja eFuturassa.  

 

1.3.2019 järjestettiin koko Suomen Tulevaisuuspäivä (pääjärjestäjinä Tulevaisuuden       

tutkimuskeskuksen Unesco Chair -professuuri, Tulevaisuuskoulu sekä Helsinki Futures        

Specialist), johon seura osallistui paikallistoimintaryhmissä sekä tiedottamalla       

kansallisesta tapahtumasta. Esim. Turun paikallistoimintaryhmä järjesti Tulevaisuuspäivän       

 



ohjelmaa Katedralskolan i Åbo -lukiossa. Seuran jäsenille on tiedotettu myös muista           

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tapahtumista sekä julkaisuista.  

 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainvälinen kesäkonferenssi järjestettiin 12.-13.6.      

2019 Turussa teemasta Constructing Social Futures - Sustainability, Responsibility and          

Power. Konferenssissa jaettiin infoa seurasta, Futurasta ja erityisesti englanninkielisestä         

menetelmäkirjasta. Konferenssiin osallistui Seuran pääsihteeri sekä usea hallituksen        

jäsen.  

 

Seura toimi myös yhteistyössä kansainvälisen Millennium-hankkeen nk. Helsinki-noodin        

kanssa. Millennium-hanke on globaali ajatushautomo ja verkostomainen jatkuvasti        

käynnissä oleva tulevaisuudentutkimushanke (www.millennium-project.org).    

Millennium-hankkeen käytännön työ liittyy keskeisesti alueellisiin solmukohtiin eli        

noodeihin (yli 60 kpl ympäri maailmaa). Helsinki-noodia koordinoi työryhmä, johon          

vuonna 2019 kuuluivat Toni Ahlqvist, Mikko Dufva, Sirkka Heinonen, Juha Kaskinen, Osmo            

Kuusi ja Sari Söderlund. Noodin ja seuran yhteistyötä jatkettiin muutenkin          

tiedonvälittämisen muodossa. 
 
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) järjesti tammikuussa 2019 Tieteen päivät, joille          

seura osallistui paneelikeskustelulla liittyen Futura-lehden teemanumeroon 4/2018 Mitä        

Homo sapiensin jälkeen? (ks. kohta 2.1.1.)  

 
Seura oli tulevaisuudentutkimuksen maailmanjärjestön World Futures Studies       

Federationin (WFSF) jäsen. Lisäksi seura oli jäsen Tieteellisten seurain valtuuskunnassa,          

Suomen Tiedekustantajien liitossa, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitossa Kultti         

ry:ssä sekä Otavan Opiston Osuuskunnassa (Apaja-osuuskunta). 
 
Seura on vuonna 2019 yllämainittujen tahojen lisäksi toiminut yhteistyössä mm.          

tiedonvälitysvaihdolla Rooman klubin Suomen yhdistyksen, Kansallisen      

ennakointiverkoston, Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (TUTKAS), Eduskunnan       

tulevaisuusvaliokunnan, Viestintäkasvatuksen seuran, Hyvinvointivaltion vaalijat eli      

HYVA-verkoston, RAKLI ry:n, Futures Specialists Helsinki -verkoston, Suomen        

Itsenäisyyden Juhlarahaston sekä eri tieteellisten seurojen kanssa, esim.        

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura, Suomen Kaupunkitutkimuksen seura,      

Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen Maantieteellinen Seura ja Edistyksellinen       

tiedeliitto.  

 
4.3 Muu yhteistyö ja näkyvyys 
 
Seuralle tulleiden yhteydenottojen perusteella hallituksen jäsenet, paikallisaktiivit sekä        

muutkin jäsenet ovat olleet asiantuntijoina erilaisissa tulevaisuushankkeissa sekä        

alustajina seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa.  

 

Seuran pääsihteeri Hazel Salminen piti kesäkuussa esityksen Euroopan komission         

järjestämässä FTA2018 - Future in the making -konferenssissa Brysselissä, elokuussa          

alustuksen Europaeum-kesäkoulussa Helsingissä, sekä lokakuussa esityksen Maantieteen       

päivillä Helsingissä. 

 

Seura aloitti toimintavuonna mentorointipilotin, jonka tavoitteena on lisätä        

tulevaisuudesta kiinnostuneiden välistä vuorovaikutusta ja parantaa tiedonsiirtoa.       

Mentorointi on tarkoitettu niille, jotka haluavat keskustella tulevaisuudesta ja sen          

tutkimisesta, ja siten laajentaa omaa ymmärrystään vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.        

Prosessi ei tarkoita opinnäytetyönohjausta tai vastaavaa, vaan vapaamuotoista        

keskustelua ja kokemusten vaihtoa. 

 



Mentorointiprosessin kesto on 9 kuukautta ja ohjelman kick-off järjestettiin seuran          

kesäseminaarissa. Mentorointiohjelma on ilmainen ja rajattu seuran jäsenille. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta eli TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa        

toimintaa. Syyskuun 2019 jäsenseura oli Tutuseura!      

www.tsv.fi/fi/uutiset/kuukauden-j%c3%a4senseurana-tulevaisuuden-tutkimuksen-seura-r

y 

Nyt voit tilata Tutuseuran tapahtumakalenterin itsellesi, jos sinulla on Google-tili – tai            

jos ei, niin voit myös tarkistaa tulevat tapahtumat suoraan julkisesta kalenterista!           

http://bit.ly/tututapahtumat 

Seuran puheenjohtaja Mikko Dufva Avoimen Tieteen haastattelussa ”Tutkijan ääni:         

Avoimen tieteen tulevaisuus – uhka vai mahdollisuus?” 

Lue myös seuran pj Mikko Dufvan mietteitä kesäseminaarista Otavan Opiston          

haastattelussa! 
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