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1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry
Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980 tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta. 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 hyväksikäyttöä 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

2.1 Julkaisutoiminta
Seuran julkaisutoiminnasta vastasi Futuran päätoimittaja Tapio Tammisen johdolla toimitusneuvosto, johon kuuluivat Olli Hietanen, Vuokko Jarva, Tuomo Kuosa, Osmo Kuusi, Keijo
Mäkelä, Juha Nurmela, Iiris Penttilä, Juhani Pekkola, Tapio Rantala, Sari Kettunen, Petri Tapio
ja Marja-Liisa Viherä. Toimituskunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa.
Toimitusneuvoston tehtäviin kuului Futura -lehden sisältö, ulkoasu, teemanumerot ja markkinointi sekä julkaisusarjat.

2.1.1 Futura -lehti
Seuran jäsenlehti Futura ilmestyi vuonna 2007 neljä kertaa. Lehtien teemoina olivat:
-

1/2007 Hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, vierailevina
päätoimittajina Juha Nurmela ja Marja-Liisa Viherä,

-

2/2007 Changing Foresight Practices in Regional Development - Global Pressures and
Regional Possibilities, vierailevina päätoimittajina Juha Kaskinen ja Riikka Saarimaa,

-

3/2007 Tietoinen tulevaisuus, päätoimittajana Tapio Tamminen,

-

4/2007 Aikaa ja paikkaa etsimässä, vierailevina päätoimittajina Marja-Liisa Viherä ja
Vuokko Jarva.

Lisäksi lehdissä julkaistiin mm. seuran tilaisuuksissa pidettyjä alustuksia ja muita ajankohtaisia tulevaisuudentutkimukseen liittyviä artikkeleita, kommentteja sekä kirja-arvosteluja.
Futura -lehden päätoimittajan tehtäviä hoiti Tapio Tamminen. Futura -lehden taitosta vastasi
Rita Lindberg.
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Futura -lehti oli Helsingin yliopiston koordinoimassa elektroniseen julkaisemiseen ja julkaisujen verkkovälitykseen liittyvässä ELEKTRA- verkkojulkaisuprojektissa. Lisäksi Futura -lehti
oli löydettävissä viitetietokanta Aleksista sekä virtuaalikirjakauppa Granumista.
Futura-lehti oli esillä Helsingin kirjamessuilla Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti
ry:n osastolla 25.–28.10.2007.

2.1.2 eFutura
Futura-lehteä täydentävästä verkkoversiosta käytetään nimeä eFutura, se löytyy osoitteesta
http://www.futurasociety.fi. eFutura uudistui loppuvuodesta. eFuturan tavoitteena on julkaista
neljä sähköistä teemalehteä vuodessa, myös muut aiheet ovat mahdollisia.
eFuturasta julkaistaan myös ”välilehtiä” eli laajahkoja artikkeleita ja jopa raportteja. Sähköisen lehden keskeinen idea on reaaliaikaisuus. Tänään keksitty idea voi näkyä jo huomenna
eFuturan sivuilla. eFuturassa julkaistaan artikkeleita pdf-verisoina. eFuturan päätoimittajana
toimi Keijo Mäkelä, teknisestä toteutuksesta vastasi Hannu Penttilä.

2.1.3 Kotisivut
Seuran kotisivut sijaitsivat Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSVpro palvelimella osoitteessa
http://www.futurasociety.fi. Kotisivuilla julkaistiin

seuraesittelyn lisäksi mm. seminaari-

tiedotteita ja seminaarimateriaalia sekä pdf- että kuunneltavina WMA-tiedostoina. Sivuilla oli
myös tietoa tulevaisuudentutkimuksesta ja linkkejä muille tulevaisuudentutkimusaiheisille sivustoille. Osalle paikallistoimintaryhmiä perustettiin kertomusvuonna omat sivut seuran
sivujen yhteyteen. Kotisivujen ylläpidosta ja päivittämisestä vastasi Iiris Penttilä.
Kertomusvuonna suunniteltiin jäsenkyselyä. Tavoitteena on saada kotisivuille sähköinen kyselylomake, jolla kerätään jäsenistöltä tietoa seuran toiminnan kehittämiseksi.

2.1.4 Acta Futura Fennica-sarja
Acta Futura Fennica-sarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna.

2.1.5 Tulevaisuussarja
Tulevaisuussarjassa ei ilmestynyt teoksia kertomusvuonna.

2.2 Seminaaritoiminta
2.2.1 Kesäseminaari: Onko onnellisuudesta visioksi?
Seuran perinteinen kesäseminaari pidettiin 23.–24.8.2007 Lepaan puutarha-alan oppilaitoksella Hattulassa. Kesäseminaarissa kysyttiin Onko onnellisuudesta visioksi? 1970- ja 1980luvuilla teemaa pohdittiin syvällisestikin, mutta lama katkaisi keskustelun. Globalisaatio,
kilpailukyky ja innovaatio-jargon jyräsivät ”pehmeän onnen” yhteiskunnallisena tavoitteena.
Vähitellen pehmeämpi ote mm. sosiaalisen pääoman käsitteen kautta on taas alkanut vaikuttaa politiikan tekoon. Tarvitaan uutta ajattelua visioiden luomiseksi. Pelkkä taloudellinen
kasvu ei riitä visioksi.
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Seminaarissa alustivat: Avaus, puheenjohtaja Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden tutkimuksen
seura ry • Mitä ihminen tarvitsee? – Onnellisuus lienee sitten sitä, että saa mitä tarvitsee, ja
onnettomuus sen puuttumista, professori Juhani Pietarinen, Turun yliopisto • Onnellisuustutkimus, professori Markku Ojanen, Tampereen yliopisto • Hyvinvointiyhteiskunnasta onnellisuusyhteiskunnaksi – kansantalouden näkökulma onnellisuuteen, ennakointijohtaja Timo
Hämäläinen, Sitra • Lapsuus – peruskalliona tasapainoinen elämä, lastensuojelujuristi Pia-Liisa
Heiliö, Sosiaali- ja terveysministeriö • 80-luvun onnellisuustutkimukset – henkisen ja taloudellisen kasvun mallit, FT Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja erikoistutkija, dosentti Osmo Kuusi, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus • Onnellisuuden visiot – untako vain, onko pakko herätä?, professori emeritus Pentti Malaska • Tulevaisuuden arkkitehtuuri ja elämäntavat, design johtaja Anne Stenros, Kone Oy • Poliisin onnellisuusstrategia, kehitysjohtaja Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus • Taidot tulevaisuuden onnen perustana, professori Pirkko Anttila, Akatiimi • Usko, toivo ja huijaus – onnea kaupan, psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja psykiatrian dosentti Hannu Lauerma, Turun yliopisto • Onnellisuudesta ja taiteesta – Tekeekö taide onnelliseksi?, taidehistorioitsija, kulttuuritoimittaja Jonni Roos.
Tulevaisuusverstaissa pohdittiin onnellisuuden olemusta eri teemalähtökohdista. Muistokirjoituksia työryhmää veti Osmo Kuusi, onnenhetkiä luodattiin Olli Hietasen johdolla, paratiiseja
rakennettiin Tapio Rantalan johdolla ja Marja-Liisa Viherä veti skenaariotyöryhmää Mikä tekee
ihmisestä onnellisen? Osa kesäseminaarin esityksiä koottiin verkkoon.
Kesäseminaarin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi työryhmä; Marja-Liisa Viherä, Osmo
Kuusi, Tapio Rantala ja Iiris Penttilä. Seminaarin puheenjohtajina toimivat Marja-Liisa Viherä
ja Osmo Kuusi. Kesäseminaariin osallistui 63 henkilöä.

2.2.2 Top Ten Futures –seminaari
Kertomusvuonna aloitettiin Top Ten Futures -seminaarin suunnittelu, tavoitteena järjestää Top
Ten Futures -seminaari vuoden 2008 kuluessa. Seminaarisuunnittelutyöryhmään kuuluivat:
Osmo Kuusi, Rauno Kuusisto, Ana Nuutinen, Marja-Liisa Viherä ja Iiris Penttilä.

2.2.3 Tulevaisuusfoorumi
Tulevaisuusfoorumin tavoitteena on oppia tunnistamaan heikkoja signaaleja. Kertomusvuonna
ei järjestetty Tulevaisuusfoorumi tilaisuuksia.

2.2.4 Tiedeseminaari
Neljäs tiedeseminaarin Tulevaisuustieto päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa järjestettiin 28.9.2007 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarin tavoitteena oli esitellä ja arvioida
menettelyjä tulevaisuustiedon käytöstä päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa, esimerkkeinä terveys ja ympäristö.
Seminaarissa alustivat: Aikaisemmat seminaarit – yhteenveto, professori emeritus Pentti K.
Räsänen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry • Tulevaisuustiedon käyttö päätöksenteossa,
THM Meimi Lahti, Satakunnan ammattikorkeakoulu • Tulevaisuustiedon käyttö sosiaali- ja
terveyspolitiikan taloudellisessa suunnittelussa, erikoistutkija Veli Laine, Sosiaali- ja terveys-
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ministeriö • Parantaako tulevaisuustieto rakennettua ympäristöä?, ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi, Ympäristöministeri • Kommenttipuheenvuorot – Rämpiminen tulevaisuustiedon hetteikössä: Tulevaisuustiedon paradoksit - kokemuksia innovaatioaihioiden seulonnasta, professori
Ahti Salo, Teknillinen korkeakoulu • Terveystulevaisuudesta, ylihoitaja ja hallinnollinen varajohtaja Raija Kontio, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Hyvinkään sairaanhoitoalue,
Psykiatrian tulosyksikkö • Espoon ennakoivat analyysit strategiaprosessin käynnistäjinä, Kaupunginsihteeri Mari Immonen, Espoon kaupunki • ”Noustaanko suosta – päästäänkö pitkospuille”, Yhteiset oivallukset – Onko tulevaisuustietoa tarpeeksi valmistelun ja päätöksenteon
tueksi? • Yhteenveto ja keskustelua – saatiinko uusia ideoita?, THM Meimi Lahti, Satakunnan
ammattikorkeakoulu.
Seminaarin puheenjohtajina toimivat Pentti K. Räsänen ja Meimi Lahti. Pääjärjestäjänä
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry yhdessä Ajatuspaja E2:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui
noin 100 henkilöä.
Suunnittelutyöryhmään kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Meimi Lahti, Viljo Martikainen, Kari Mustanoja, Leena Koivisto, Hannele Kokkoniemi ja Iiris Penttilä. Tiedeseminaari
on järjestetty aikaisemmin vuonna 2002 teemalla Tulevaisuus tieteen ja tutkimuksen päätöksenteossa, vuonna 2003 teemalla Tulevaisuustiedon filosofiset ja metodiset lähtökohdat ja
vuonna 2005 teemalla Tulevaisuustiedon hankinta ja hallinta.

2.2.5 Tulevaisuusklubi
Tulevaisuusklubin tavoitteena on luoda tulevaisuudesta kiinnostuneille nuorille pysyvä linkki
tulevaisuuden tekemiseen. Paraisten lukiossa aloitettiin Outi Verronen-Pöyliön johdolla Tulevaisuusklubin suunnittelu, tavoitteena järjestää tilaisuus Paraisten lukiossa keväällä 2008.

2.2.6 Pikkujoulun tonttutohtoriväitös
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteinen tonttuväitöspikkujoulu vietettiin maanantaina
10.12.2007 seuran toimistolla, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki. Dosentti Mika Aaltonen väitteli
tonttutohtoriksi aiheesta Kolmas linssi – miksi näemme, mitä näemme emmekä jotain muuta?
Osmo Kuusi toimi vastaväittäjänä ja Matti Leskinen kustoksena. Tilaisuuteen osallistui 25
henkilöä.

2.3 Paikallistoiminta
Seuran pääasiallisena toimintamuotona on toimia yksittäisten jäsenten kautta, paikallisissa
toimintaryhmissä. Vuonna 2007 toimintaryhmiä oli neljätoista; Helsingissä, Hämeenlinnassa,
Joensuussa, Kuopiossa, Kuortaneella, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä,
Ruovedellä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa.

2.3.1 Paikallistoiminnan verkostotapaaminen
Alueellisten toimijoiden yhden päivän verkostotapaaminen pidettiin lauantaina 17.11.2007
Seinäjoen

ammattikorkeakoululla. Tapaamisessa keskusteltiin toiveista

paikallistoiminta-

viestinnässä ja tutustuttiin käytännön harjoituksin uusiin viestintävälineisiin. Ari Paanala alusti
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otsikolla Uudet viestintävälineet, mihin käytämme, tarvitsemmeko (irc-galleria, irkki, skype,
blogit, www.doodle.ch, mp3/wma, facebook, youtube). Tilaisuuteen osallistui 15 seuran toimintaryhmän vetäjää ja hallituksen jäsentä.

2.3.2 Helsingin toimintaryhmä
Toimintaryhmä kokoontui kolme kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 12 yleisötilaisuutta, joiden
teemoina olivat:
-

Kulutusvimma vai kuluttajakansalainen, alustajana Kaija Turkki, juontajana Matti K.
Mäkinen,

-

Visiomme Suur-Helsingistä, alustajana Tanja Sippola-Alho, juontajana Hannu Kalajoki,

-

Shell Global Scenarios to 2025, alustajana Birger Baisgård,

-

Toivoa Toivottomuuteen, miten itsemurhia voidaan ehkäistä tulevaisuudessa, alustajina
Antti Jääskeläinen ja Elina Hiltunen, vetäjänä Rainer Suvanto,

-

DNA tutkimusten mahdollisuudet yksilöntunnistuksessa, sukututkimuksen apuna ja
väestöjen biologisen historian selvittelyssä, alustajana Antti Sajantila,

-

Yksilön ääni. Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla, alustajina Aleksi Neuvonen ja Roope
Mokka,

-

Lahjakkaiden lasten tulevaisuus, alustajana Maija Flinkman, juontajana Timo Lahtela,

-

Metropoliajattelu, alustajina Hannele Kokkoniemi ja Arto Salmela, juontajina Matti Leskinen
ja Hannu Kalajoki,

-

Kiinan tulevaisuus, alustajana Jukka-Pekka Heikkilä, juontajana Auli Keskinen,

-

Senior Working System, alustajana (suomeksi) Folke Sundqvist ja Matti Hölsä, juontajana
Auli Keskinen,

-

Demokratian evoluutio, alustajana Gustav von Hertzen, kommentoijina Kalle Mikkola ja
Matti Linnanvuori, juontajana Arto Salmela,

-

Afrikan tulevaisuus, alustajana Eero Paloheimo kirjansa ” Tämä on Afrikka” pohjalta.
Kommentaattorina Juha Vakkuri.

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin
Futurinfo-jäsenkirjeissä, seuran verkkosivuilla, sähköpostitse sekä lehtien tapahtumapalstoilla.
Omien

tilaisuuksien

tiedotettiin

lisäksi

muiden

yhteisöjen

järjestämistä

tilaisuuksista.

Tilaisuuksien aineistoja ja äänitteitä on tarjolla seuran kotisivuilla.
Toimintaryhmän Tutuhesa-listalla oli vuonna 2007 noin 240 listalaista. Lukumäärä säilyi lähes
ennellaan, vaihtuvuus oli noin 20%. Viestejä oli yli 700 eli pari viestiä vuorokaudessa.
Talousjärjestelmien vertailun lisäksi keskusteltiin genetiikasta, kasvatuksesta, korruptiosta,
sodasta ja rauhasta, perustulosta, utilitarismista ja listan keskustelukulttuurista. Lisäksi listalla
informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä.
Listan tukena käytettiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot.com/, jossa julkistettiin
laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lausuntoluonnoksia.
Helsingin toimintaryhmässä valmisteltiin seuran lausuntoa Uudenmaan vaihekaavasta sekä
laadittiin lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhteisestä liikennestrategiasta.
Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Kalle Mikkola,
Arto Salmela ja Päivikki Telenius.
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2.3.3 Hämeenlinnan toimintaryhmä
Vuoden aikana yksittäiset jäsenet ovat toimineet monilla foorumeilla. Hämeenlinnan toimintaa
koordinoi Riitta Hakulinen.

2.3.4 Kuopion toimintaryhmä
Kuopion paikallistoimintaryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Kuopion toiminnan vetäjänä
jatkoi Ari Paanala. Hän on ollut tehtävässä vuodesta 1998.
Savotutu sähköpostilistalla on noin 50-60 jäsentä. Toimintaryhmällä on www-sivut osoitteessa
http://www.futurasociety.fi/kuopio.

2.3.5 Mikkeli toimintaryhmä
Mikkelin ryhmän toimintaa jäsensivät seuran jäsenille avoimet neljä tulevaisuus- ja delfoityöpajaa:
- Delfoi I Vesa Raasumaa (Ba –metodi), teemana työyhteisöjen tulevaisuus,
- Delfoi II Petri Tapio, teemana ympäristön tulevaisuus,
- Delfoi III Osmo Kuusi, teemana sivistyksen tulevaisuus,
- Delfoi IV Anita Rubin, teemana opettajan tulevaisuus.
Työpajat rytmittävät delfoi –verkkometodikurssia Otavan Opistossa, johon seuran jäsenillä oli
mahdollisuus maksutta osallistua.
Mikkelin toimintaa koordinoin Hannu Linturi.

2.3.6 Porin toimintaryhmä – Satakunnan Klubi
Klubi kokoontui seuran paikallistoimintaryhmänä vuonna 2007 yhdeksän kertaa. Alustusten ja
keskustelujen aiheita olivat:
- Satakuntaliiton ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 10.1.2007 järjestämän ennakoinnin
työseminaarin satoa sekä ennakointihankkeet Satakunnassa,
- Tulevaisuuden televisio - vuorovaikutteinen media, alustajana Olli-Pekka Salli Estradihankkeesta. Lisäksi Olli-Pekka esitteli kehitteillä olevan uuden tv-kanavan toimintaa,
- Nyyfiiki Kulttuuriosuuskunnan esittely näkökulmana Akateemisen kulttuuriyrittäjyyden
tulevaisuuden haasteet,
- Prizztech Oy:n toiminta sekä Chance-hankeen ja yritysten ennakointimalli, esittelijänä Mari
Antikainen Prizztech Oy:stä,
- Elinkeinoelämän tulevaisuus- ja innovaatioseminaarin sisällön ideointi,
- Luovien alojen ennakointitutkimus: Rajoja rikkomassa - Porin yliopistokeskuksessa toimivien
Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen sekä Taideteollisen
korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston Luovien alojen ennakointitutkimus 2007,
esittelijänä Emma Susi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos.
Lisäksi

Viveka

Lanne

Satakuntaliitosta

kertoi

Satakunnasta

Senaatintorilla

2009

-

maakunnan kilpailuvaltit,
- Alueellisen ennakoinnin tulevaisuus. Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan alueellisen ennakointi
-hankeen tavoitteita, alustajana Heikki Rantala Suupohjan koulutuskuntayhtymästä
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- Futurreg-hanke ja satakuntalaisten tulevaisuuskuvat 2035, alustajana Tuula Hermunen
Satakuntaliitosta,
- Tulevaisuustieto, strateginen suunnittelu ja päätöksentekoprosessi, alustajana Meimi Lahti
Satakunnan ammattikorkeakoulusta.
Satakunnan klubin toimintaa organisoi vetäjätiimi Heikki Rantala ja Tuula Hermunen.

2.3.7 Seinäjoen ja Ruoveden toimintaryhmät
Seinäjoen ja Ruoveden toimintaryhmät järjestivät 9.5.5007 Seinäjoella iltapäiväseminaarin
Näkökulmia suomalaisen osaamisen ja sivistyksen tulevaisuuteen. Seminaarissa alustivat:
Tilaisuuden avaus, yksikön johtaja Kalevi Karjalahti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksikkö • Miten luovuus saadaan esiin?, Snellmanilainen impulssi tänään, prof. Reijo
Wilenius • Uhkaako suomalaisilta kadota käden taidot?, professori Pirkko Anttila • Suomalaisuus globalisaatiossa, professori Pentti Malaska.
Seinäjoen toimintaa organisoit Ari Virkamäki ja Ruoveden toimintaa Risto Mikkola.

2.3.8 Turun toimintaryhmä
Turun alueen ryhmän vetäjätiimiin kuuluivat puheenjohtaja Ilpo Alvesalo, tiedotusvastaava
Jussi Lehtonen ja yhteysvastaava Päivi Ovaskainen. Toimintaryhmän sähköpostilistalle liittyi
vuoden aikana 26 uutta jäsentä ja vuoden lopussa listalle kuului yhteensä 44 henkeä.
Vuoden aikana ryhmä kokoontui keskustelemaan ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa sekä
järjesti lisäksi kuusi keskustelutilaisuutta, joissa kävi yhteensä noin 70 henkeä. Tilaisuuksista
tiedotettiin eri sähköpostilistoilla, verkkosivuilla sekä Turun Sanomien tapahtumapalstalla ja netissä. Esitelmätilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Alustusten aiheet olivat:
- Salon seudun tulevaisuudesta, kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo,
- Oikeuslääketieteen tulevaisuus, Antti Jääskeläinen,
- Aikakäsitys länsimaisessa kulttuurissa, Matti Männikkö,
- Millaisia tulevaisuuden näkymiä ihmisen genomiprojektin valmistuminen on avannut
genetiikassa, professori Petter Portin,
- Hyvä ja mahdollinen - Mitkä ovat eutopian eli hyvän ja mahdollisen yhdyskunnan
edellytykset tulevaisuudessa? arkkitehti Maarit Kaipiainen,
- Tulevaisuusajattelu, rationaalisuus ja kulttuuri, dosentti Matti Kamppinen.

2.3.9 Muut toimintaryhmät
Joensuussa, Kuortaneella, Lahdessa ja Rovaniemellä järjestettiin toimintaa mm. paikallisissa
projekteissa ja hankkeissa mahdollisuuksien mukaan. Tampereen ja Oulun toimintaryhmien
yhteyshenkilöt etsivät toimintaryhmilleen uutta vetäjää tai vetäjätiimiä.
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2.4 Hallinto- ja järjestötoiminta
2.4.1 Hallituksen kokoonpano vuonna 2007
Puheenjohtaja:

Marja-Liisa Viherä

Jäsenet:

Santtu von Bruun (varapuheenjohtaja), Olli Hietanen, Elina Hiltunen,
Osmo Kuusi, Rauno Kuusisto, Juha Nurmela, Tapio Rantala ja Hazel
Salminen.

Varajäsenet:

Leena Ilmola, Juha Kaskinen, Auli Keskinen, Tuomo Kuosa, Ana
Nuutinen, Sofi Salonen ja Irene Väkevä-Harjula.

2.4.2 Seuran toimisto
Seuran osa-aikaisena (30h/viikko) pääsihteerinä toimi Iiris Penttilä. Seuran toimisto sijaitsi
Helsingissä, As Oy Hietaniemenkatu 10 omistamassa vuokratilassa, yhteistoimistossa Edistyksellisen tiedeliiton kanssa toukokuun loppuun. Kesäkuun alussa seuran toimisto muutti
Kustannusosakeyhtiö Maahengen vuokraamaan yhteistoimistoon. Seura on vuokrannut tilasta
käyttöönsä yhden huoneen, vuokraan kuuluu myös yhteistilojen käyttöoikeus.

2.4.3 Tulevaisuuspalkinto
Vuonna 2007 ei myönnetty tulevaisuuspalkintoja.

2.4.4 Huomionosoitus
Huomionosoituksen myöntäminen on tapa palkita hyvistä tulevaisuusteoista, uusista ideoista,
arjen teoista ja ilmiöistä, joiden katsotaan edistävän kansalaisten oma-aloitteisuutta ja siten
parempaa tulevaisuutta. Vuonna 2007 ei myönnetty huomionosoituksia.

2.4.5 Nuorisostipendi
Vuonna 2007 ei myönnetty nuorisostipendejä.

2.4.6 Kokoukset
Kevätkokous pidettiin 3.4.2007 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin seuran
toimintakertomus ja vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2006. Kevätkokouksen jälkeen Peter Ekholm alusti otsikolla Mitä kansa uskoo, mistä kansalaiset saavat tulevaisuustietonsa?
Syyskokous pidettiin 12.11.2007 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008, päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta,
valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valittiin varsinaiset ja varatilintarkastajat vuodelle 2008. Syyskokouksen jälkeen professori Pirkko Anttila Akatiimistä alusti otsikolla Taitoyhteiskunnan haaste Tietoyhteiskunnalle.
Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa.
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2.4.7 Lausunnot
Seura antoi kertomusvuonna Uudenmaan liitolle Helsingin toimintaryhmän laatiman lausunnon
Uudenmaan vaihekaavasta.

3. VARAINHANKINTA
3.1 Jäsenet ja talous
Seuralla oli 31.12.2007 673 aktiivijäsentä ja 19 yhteisöjäsentä, joista seitsemän yliopistoa ja
korkeakoulua ovat perustajajäseniä. Seuraan liittyi kertomusvuonna 77 uutta jäsentä, jäseniä
erosi 21 ja passiivijäsenrekisteriin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi siirrettiin 56 jäsentä. Passiivijäsenrekisteriin siirretyille jäsenille lähetettiin asiasta kirje. Kunniajäseniä seuralla oli kahdeksan; kansleri Kaarlo Hartiala, akateemikko Pekka Jauho, professori Matti
Vapaavuori, professori Pentti Malaska, professori Ilkka Niiniluoto, professori Ilkka Virtanen,
professori Olavi Borg sekä professori Eleonora Masini.
Seuran jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 30 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseniltä 15 euroa (alle
24-vuotiaat nuorisojäsenet ja alle 30-vuotiaat perustutkinnon suorittajat, nuorisojäsenille
ensimmäinen jäsenyysvuosi oli maksuton). Yhteisöjäsenmaksu oli 300 euroa.
Vuoden 2007 tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 55339,24 euroa. Varainhankinnan tuotot 21730,00 euroa tulivat jäsenmaksuista ja kulut 2080,35 euroa muodostuivat
Futurinfo -jäsenkirjeen julkaisemisesta. Lisäksi seura sai yleisavustuksena 32000 euroa
opetusministeriöltä.
Tuotoista jäsenmaksut muodostivat 33,7 %, julkaisu- ja seminaarituotot 16,7 % sekä avustus
opetusministeriöltä 49,6 %.
Kulujen pääerät muodostuivat julkaisukuluista 23,3 %, seminaari- ja paikallistoiminnan kuluista 13,4 % ja henkilö- ja toimistokuluista 60,3 % ja jäsenkirjekuluista 3,0 %.
Seuran tilikauden 2007 tulos oli 3689,59 euroa alijäämäinen. Alijäämä muodostui Futuran julkaisukuluista sekä seminaari- ja muuttokuluista. Vuonna 2007 ei järjestetty Top Ten Futures seminaaria.

3.2 Futurinfo -jäsenkirje
Seura tiedotti kertomusvuonna toiminnastaan Futurinfo -jäsenkirjeillä, joita ilmestyi kaksi
keväällä ja kaksi syksyllä. Lisäksi kesäkuussa lähetettiin tiedote kesäseminaarista sekä seuran
toimiston muutosta. Futurinfo 2 ja 4 /2007 sekä kutsu vuosikokoukseen lähetettiin postitse
kaikille jäsenille. Futurinfo 1 ja 3/2007 sekä kesäkuun tiedote lähetettiin sähköpostitse niille
joiden osoite oli rekisterissä, muut saivat jäsenkirjeen ja tiedotteen postitse. Jäsenkirjeiden
välillä tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotettiin myös sähköpostitse, Futura-lehdessä
verkkosivuilla http://www.futurasociety.fi.
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sekä

4. YHTEISTYÖ
.

4.1 Sidosryhmät
Seura osallistui 11.1.2007 Tieteellisten seurain valtuuskunnan organisoimaan Tieteen päivien
yhteydessä pidettyyn Tieteiden yö tapahtumaan. Seura esitteli toimintaansa ständillä, jossa
esiteltiin

myös

Elina

Hiltusen

Tulevaisuusikkunaideaa,

joka

on

tarkoitettu

erityisesti

tulevaisuusajattelun kannustamiseen organisaatioissa. Elina Hiltunen alusti Tulevaisuutta kohti
osiossa Heikot signaalit menneisyyden ja tulevaisuuden rajalla ja Mika Pantzar otsikolla
Murroksen myytit.
TIEKEn ICT Klusteri, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. ja Suomen Laatukeskuksen julkisten palvelujen laatujaos järjestivät 15.2.2007 Verkoilla – bisnes mielessä seminaarin. Seminaarissa valotettiin verkostojen kehittämistä ja kehitystä yhteistyön, kilpailukyvyn parantamisen ja taloudellisen menestyksen saavuttamisen näkökulmista.
Tilaisuudessa alustivat: Avaus, tilaisuuden puheenjohtaja Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden
tutkimuksen seura ry. • Miten verkostoja kehitetään • Riittääkö verkostoituminen vai onko
tarvetta projektoitua?, Ritva Valo, Vantaan kaupunki • Verkosto yhdistää yritysten tarpeet ja
osaajat, Elina Liehu, eWork Nordic Oy • Tietotekniikkaa ostetaan ja hyödynnetään ostamisessa, Raili Hilakari Espoon kaupunki • Näkökulmia verkottumiseen • Oppiminen, Kai
Hakkarainen, Helsingin yliopisto • Kilpailuoikeus ja verkostoyhteistyö, Rainer Lindberg,
Kilpailuvirasto • Sopimukset - eivät yksin juristien asia!, Helena Haapio, Lexpert Oy • Puheenjohtajan yhteenveto.
Kertomusvuonna käynnistettiin yhdessä Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan kanssa tulevaisuusraati käytännön suunnittelu. Hanketta koordinoivat seuran edustajina Osmo Kuusi ja Juha
Nurmela.
Journalistiliitto kutsui Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Journalismin päivien yhteistyökumppaniksi laajentamaan keskustelua. Päivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 13.-

15.4.2007. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran osuudessa 13.4.2007 Marja-Liisa Viherä puhui
Viestintäleiristä tulevaisuuden tekemisen välineenä ja Juha Nurmela Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät journalistin työkaluna.
Juha Nurmela edusti seuraa Edistyksellisen tutkimuksen yhdistyksen Lähidemokratia hakkeen
Porin Suomi-areenalle 18.7.2007.
Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu, Ensti, on opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahoituksen tuella Opetushallituksessa toteutettu ennakoinnin tietopankki. Matti Leskinen ja Iiris
Penttilä ovat toimineet seuran edustajina Enstin tukiryhmässä ja Leena Merisaari on edustanut
seuraa Enstin sanastotyöryhmässä.
Juhani Pekkola on toiminut seuran edustajana Ennakoinnista eteenpäin hankkeen projektiryhmässä. Hankkeen tavoitteena on mm. tuottaa Ennakoinnin sähköiseen tietopalveluun,
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Enstiin opinto-ohjaajille ja työvoimahallinnon viranomaisille ennakointitiedon osio sekä tulevaisuus-/ennakointiaiheinen seminaari. Hankkeen toteuttajana on opetushallitus ja Etelä-Suomen
lääninhallitus.
Seura toimi yhteistyössä Tulevaisuusden tutkimuskeskuksen ja Tulevaisuudentutkimuksen
VerkostoAkatemian (TVA) kanssa mm. tiedottamalla seuran jäsenille

TVA:n tulevaisuuden-

tutkimuksen opinnoista, tarjoamalla TVA:n opiskelijoille seuran jäsenyyttä sekä mahdollisuuden julkaista opinnäytetöitä Futura-lehdessä ja seuran kotisivuilla eFuturassa. Yhteyshenkilöinä toimivat Sari Söderlund ja Sari Kettunen. Seuran jäsenille on tiedotettu Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksen tapahtumista, julkaisuista sekä mahdollisuudesta käyttää tulevaisuudentutkimuksen Topi-tietokantaa.
Seura toimi yhteistyössä myös YK-yliopiston Amerikan neuvoston Millennium-projektin Suomen noodin kanssa.
Seura oli tulevaisuudentutkimuksen maailmanjärjestön World Future Societyn (WFS) ja World
Futures Studies Federationin (WFSF) jäsen. Lisäksi seura oli jäsen Tieteellisten seurain
valtuuskunnassa, Suomen Tiedekustantajien liitossa ja Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien
liitossa Kultti ry:ssä.

4.2 Muu yhteistyö
Seuralle tulleiden yhteydenottojen perusteella jäsenet ovat olleet asiantuntijoina erilaisissa
tulevaisuushankkeissa.
Seuran lähialueyhteistyötä toteutettiin mm. julkaisujen vaihdolla sekä Futura -lehden lähettämisellä Baltian maiden yhteistyökohteisiin.
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