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Haluamme kiittää kaikkia kirjan kirjoittajia yhdessä ja erikseen. Tätä oppikirjaa on 
kirjoitettu puhtaasti rakkaudesta lajiin. Osa kirjoittajista on voinut hyödyntää aiemmin 
muissa yhteyksissä laatimiaan tekstejä artikkeliensa pohjana, mutta monet ovat kirjoit-
tanut artikkelinsa lähtien tyhjästä sivusta juuri tätä kirjaa varten. Kirjoittajien ja koko 
kirjan tavoitteena on ollut luoda aiheesta kiinnostuneille hyvät lähtökohdat tutustua 
tulevaisuudentutkimuksen maailmankuvaan ja menetelmiin. 

Kiitos myös kaikille kirjaprojektiin eri rooleissa ja tavoilla osallistuneille sekä kir-
jan julkaisemisen mahdollistaneille ja sitä rahoittaneille Turun yliopistolle ja sen Tu-
levaisuuden tutkimuskeskukselle sekä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemi-
alle (TVA). TVA:n päätehtävänä on sen perustamisesta, vuodesta 1998 alkaen, ollut 
tarjota tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, jonka avulla suomenkielisille 
tutkinto-opiskelijoille on tarjottu mahdollisuus yhdistää tulevaisuusorientaatio omaan 
oppiaineeseensa ja rakentaa ainutlaatuisia tutkintoyhdistelmiä. TVA:n toiminnassa on 
yli kahdenkymmenen vuoden aikana toiminut monia henkilöitä eri rooleissa: johto-
kunnan jäseninä, koulutusyhteyshenkilöinä, opettajina ja hallinnon ammattilaisina 
sekä erilaisina tärkeinä tukitehtävissä toimineina henkilöinä. TVA on monella tapaa 
poikkeuksellinen tarina ja toimijat ansaitsisivat saada tällaista yleiskiitollisuutta näky-
vämmät kiitokset ja kunnioituksen haaveilemamme historiikin sivuilla. On kuitenkin 
varmasti syytä nostaa muutama henkilö erikseen esiin. Näitä ovat TVA:n perustamis-
vuosien avainhenkilöt, jotka tuolloin laittoivat itsensä peliin täysin uuden äärellä ja jot-
ka ovat läpi koko TVA:n historian olleet kantavia voimia. Kiitos Sari Söderlund, Mark-
ku Sotarauta ja Erkki Urpilainen. Suurkiitos kirjan taittotyöstä ja toimituskunnan työn 
aktiivisesta tukemisesta Anne Arvoselle.

On hienoa, että tulevaisuudentutkimukseen orientoivaa aineistoa kirjoitetaan suo-
meksi. Tiede on kansainvälistä ja akateeminen julkaisukieli on yhä useammin englanti 
myös Suomessa. Kieli on kuitenkin mieli ja kieli kulttuurin yhtenä ilmentymänä ohjaa 
myös ajattelua tulevaisuudesta ja tulevaisuuksista. Tulevaisuuksia luodataan ja raken-
netaan edelleen usein paikallisesti, vaikkakin globaalissa kontekstissa.
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