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TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENKIRJE
» » SEURAN MUUTTO JA JULKAISUVARASTON
SYYSKUINEN TYHJENNYSALE

Seuran toimiston tulevan muuton takia varastossa olevia
julkaisuja myydään alennettuun hintaan syyskuun ajan.
Futurat 5 euroa/kpl (ennen v. 2005 ilmestyneet 1 euroa) ja
kaikki muut julkaisut 20 euroa/kpl. Tervetuloa julkaisuostoksille! Myynti:
- seuran toimistolla, Annankatu 9, Helsinki, keskiviikkoisin (9., 16. ja 23.9) klo 10-16 välillä – HUOM!
ke 16.9 klo 14 avoimet ovet kakkukahvein!
Ilmoittaudu: toimisto@futurasociety.fi.
- ennen Tutuhesan tilaisuuksien alkamista Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki (8. ja 22.9 klo
16:30-17).
- Postitse lähettäviä tilauksia (postimaksu lisätään)
otetaan
vastaan
18.9
asti
osoitteessa
toimisto@futurasociety.fi.

» » SEURAN SYYSKOKOUS 10.11.2015
Seuran syyskokous pidetään ti 10.11.2015 klo 18.00 Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksen jälkeen noin klo 19
Kyberturvallisuus-alan professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta, pitää vuosikokousalustuksen otsikolla Mitä turvallisuus on - tulevaisuudessa? Vuosikokous on vain jäsenille, mutta alustustilaisuuteen on vapaa pääsy kaikille
kiinnostuneille. Ilmoittautumiset viim. 6.11.2015 os.
toimisto@futurasociety.fi.
Vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostitse niille, joiden
sähköpostiosoite on seuran rekisterissä, muille jäsenille
vuosikokouskutsu lähetetään postitse. Huom! Muistathan
ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi toimistolle (toimisto@
futurasociety.fi), jotta posti löytää perille!

» » HELSINGIN TOIMINTARYHMÄ – TUTUHESA
Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta
mainita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6,
Helsinki.
Tiistaina 8.9.2015 klo 17-20
Kasvu vai degrowth, mikä on talouden tulevaisuus?
Alustajat tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu, Aalto-yliopisto
ja toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari,
juontala Arto Salmela.
Tiistaina 22.9.2015 klo 17-20
Ravinto tulevaisuudessa Suomessa ja maailmassa,
alustaja professori Johanna Mäkelä, Helsingin yliopisto,
kommentoija dosentti, tutkijatohtori, Markus Vinnari, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, juontaja Pentti Räsänen.
Tiistaina 6.10.2015 klo 15.45, Rakennusfoorumi,
Malminkatu 16 A
Tulevaisuuden rakentaminen, RIL tulevaisuustoimikunnan ja Metropoliseuran tilaisuus yhteistyössä Tutuhesan
kanssa.
Tiistaina 20.10.2015 klo 17-20
Suomi vedenjakajalla, tutkimusalueen johtaja Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto alustaa Michael Loescherin kanssa

4.9.2015

kirjoittamansa kirjan ”Crossroads” pohjalta. Kommentoijana emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen.
Tiistaina 3.11.2015 klo 17-20
Suomen shokkien tilanne, alustaja vieraileva tutkija Leena Ilmola, IIASA, kommentoija professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta, juontaja Matti Leskinen.
Tiistaina 17.11.2015 klo 17-20
Globalisaatio, talous ja kulttuuri, alustaja professori
Rein Raud Helsingin yliopistosta, juontaja Arto Salmela.
Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista
http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages
Blogi http://tutuhesa.blogspot.com/

» » KESKI-SUOMEN TOIMINTARYHMÄ
Keski-Suomen paikallistapaaminen ti 8.9. klo 17-19,
JAMK Dynamo, Piippukatu 2, neuvotteluhuone Waneri
D 125. Teemana on Malaska-palkinnon saajan Laura Häyhän alustus gradustaan, joka käsittelee Kiinan kehitystä
talouden, ympäristön sekä yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmista. Ilmoittautuminen anne.hakala@
jamk.fi 6.9. mennessä.

» » LAHDEN TOIMINTARYHMÄ
Lahdessa starttaa Tulevaisuus torstaita täynnä –lounastapahtumasarja 24.9.2015 klo 13, Ekokahvila MeaMannassa, Hollolankatu 1. Lisätietoja: www.facebook.com/
events/399311016933985/. Tilaisuuksia järjestetään aina
joka kuun 3. torstaina. Kussakin tilaisuudessa on oma teemansa johon yksi osallistujista johdattelee. Jos haluaisit
johdatella jotain tietty teemaa, ota yhteys Jukka Ilmoseen:
jukka.ilmonen@environmental.fi.

» » MIKKELIN TOIMINTARYHMÄ – DELFOI-PAJAT
Otavan Opisto ja Otavan Opiston Osuuskunta tarjoavat
pajamuotoista koulutusta, jossa oppijat ovat keskiössä ja
koulutuksen sisällöt nousevat osallistujien tarpeista ja toiveista. Prosessit ovat avoimia ja niihin pääsee mukaan
työpajaryhmästä http://edelfoi.ning.com/group/d-delfoipaja02-2015-06-07-02. eDelfoin paneelit löytyvät osoitteista:
https://edelfoi.fi/organisaation-tulevaisuus-2025
ja
https://edelfoi.fi/laakari-2040.
Pajat pidetään verkon lisäksi Mikkelissä Otavan Opistolla.
Lisätietoja: Hannu Linturi, hannu.linturi@otavanopisto.fi,
Puh.
0400
815515;
http://edelfoi.ning.com,
www.otavanopisto.fi/pajat/yleista-pajoista.

» » TAPAHTUU SUOMESSA
MILLENNIUM MEET-UP "The future of energy based
on wind and solar energy", Wed 23.9.2015, 8:30-10,
Aalto Design Factory, Betonimiehenkuja 5 C, Espoo.
The discussion will be introduced by professor Sirkka Heinonen (Finland Futures Research Centre, UTU) as well as
Finland’s first Professor of Solar Economy, Christian
Breyer (LUT). All presentations will be made in English.
The deadline for registration is 18.9.2015 but there are
limited spots available, so sign up as soon as possible:
www.lyyti.in/Millennium-meet-up.

» » TUTU-JULKAISUJA
• Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2014) Toward
Ubiquitous Learning 2050. 2050 visions of the futures of education, work and technology. AEL, Helsinki. 48 p.
• Kuhmonen, Tuomas (2015) Rural Futures. FFRC-publications 1/2015. 34 p.
• Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014) Trends Relevant
the Arctic. Teoksessa: SMARCTIC – A Roadmap to
a smarctic Arctic specialisation. University of Oulu,
Thule-Institute – Oulu University of Applied Sciences &
VTT. http://issuu.com/hanneleh/docs/smarctic/0.
• Luukkanen, Jyrki, Peter Kuria, Mira Käkönen, Kamilla
Karhunmaa, Joni Karjalainen, Rasna Warah, Colman
Msoka & Kaisa Toroskainen (2015). Development Futures in Kenya and Tanzania Beyond 2015. FFRC
eBook 1/2015. 153 p.
• Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2015). Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia 2030. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
selvityksiä 2015:1.
www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/aos_2015-1.pdf.

» » MATERIAALEJA AIEMMISTA TILAISUUKSISTA
Koulun tulevaisuus Futura 2/2015
Koulun tulevaisuutta pohdittiin 22. - 23.5.2015 Futura-lehden numeron 2/2015 julkaisemisen ympärille järjestetyssä
tapahtumassa. Keskiössä olivat Futura-lehdessä esitellyt
Oppimisen tulevaisuus -barometrin tulokset ja niiden lomaan sijoitetut Kriittisen korkeakoulun kirjoittaja-oppilaiden
työstämät kaunokirjalliset tulevaisuustarinat sekä näiden
kahden välinen dialogi.
Tilaisuuden esitykset löytyvät Oppimisen tulevaisuus -YouTube-kanavalta:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL_JgPWW5X1fazLKcKYyAgKmSMS1PP1NOD
Kesäseminaari Tulevaisuus, kaupunki ja me
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari Ihmisarvo ja hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen järjestettiin yhteistyössä Otavan Opiston sekä Otavan Opiston
Osuuskunnan kanssa Mikkelin seudulla 24.-25.8.2015. Kesäseminaarin materiaalit löytyvät osoitteesta: www.
tutuseura.fi/tilaisuudet/kesaseminaari/kesaseminaari2015/.
Seminaarin aiheisiin perustuen toimitetaan myös Futuran
teemanumero 1/2016.

» » CALL FOR PAPERS: FUTURA 2/2016 BIG DATA
Futura-lehden numeron 2/2016 teemana on Big data. Erikoisnumeron päätoimittajat ovat Sami Holopainen (Patentti- ja rekisterihallitus/Tampereen teknillinen yliopisto) ja Osmo Kuusi (Dosentti (Turun yliopisto), FT).
Suomenkieliset artikkelit käsitellään normaalin tieteellisen
arviointiprosessin kautta. Pyydämme lähettämään artikkelin abstraktit marraskuun loppuun mennessä joko sami.
holopainen@prh.fi tai osmo.kuusi@utu.fi.
Lopulliset käsikirjoitukset tulee toimittaa päätoimittajille
tammikuun 2016 loppuun mennessä. Koska Big data on
käsitteenä laaja ja sillä on paljon sovellusmahdollisuuksia
yhteiskunnassa, emme pyri erityisesti poissulkemaan mitään aihealueita.

Mahdollisia teemoja voivat siten olla esimerkiksi Big data
ja yhteiskunta, talous, robotisaatio, turvallisuus, tiede, työelämä ja -tehokkuus, kulutuskäyttäytyminen ja digitalisaatio. Arviointiprosessissa kiinnitetään huomioita paitsi artikkeleiden laatuun myös pyrkimykseen kuvata konkreettisesti Big datan vaikutuksia yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisen artikkelin johdannossa tulee esittää lyhyt kuvaus siitä, mitä Big data on.
Lisätietoja päätoimittajilta tai seuran pääsihteeriltä:
toimisto@futurasociety.fi.

» » LINKKIVINKIT
Seuran sivuille on kerätty lista tulevaisuusaiheisista kirjoista. Eli jos olet tutulukemista vailla, käy tutustumassa Tulevaisuuslukemistoon:
www.tutuseura.fi/tutu/tulevaisuuslukemistoa.
*
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesäkonferenssin ”Futures Studies Tackling Wicked Problems” materiaaleihin pääsee tutustumaan osoitteessa https://futures
conference2015.wordpress.com/presentations/.

» » TUTU-OPINTOJA
Nyt Jyväskylässä pääsee aloittamaan Tulevaisuudentutkimuksen
perusopinnot:
www.kesayliopistopalvelut.fi/
jyvaskylankesayliopisto/ course.asp?tietuenro=2959.

» » ENNAKKOTIETO: HOW DO WE EXPLORE OUR
FUTURES?
Seuran suositusta Miten tutkimme tulevaisuuksia –metodikirjasta on nyt tekeillä englanninkielinen versio! Kirja ilmestynee ensi vuoden puolella, mutta jo nyt voit tehdä ennakkotilauksen edullisempaan hintaan: 35 euroa (jäsenet)
/ 40 euroa (ei-jäsenet)! Kirjan ilmestyttyä hinta nousee.
Lisätietoja ja ennakkotilaukset: toimisto@futurasociety.fi.

» » JÄSENILLE KIRJA KAMPANJAHINTAAN
Mika Kamenskyn uusin kirja, Menestyksen timantti –kirjan (Talentum), on ilmestynyt. Kirja on jatko edelliselle kirjalle Strateginen johtaminen – menestyksen timantti. Kirjan
esittää, että strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus ovat keskeisiä menestystekijöitä kaikessa inhimillisessä toiminnassa.
Lisätietoa: www.kamensky.fi/ uutiset.html.
Voit nyt tilata kirjan kampanjahintaan 55 € (sis. 10 % alv)
osoitteesta:www.talentumshop.fi/kampanja/?c=BKT1519A.

» » FUTURA 3/2015 SEKÄ FUTURINFO 4/2015
Seuraava Futura-lehti, 3/2015, ilmestyy lokakuussa teemalla Kuluttamisen tulevaisuus.
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 4/2015 ilmestyy lokakuun lopulla. Jäsenkirjeen mukana lähetetään myös kutsu ja tarkemmat tiedot liittyen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran
syyskokoukseen.
Hyvää alkanutta syksyä toivotellen,
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
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