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TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENKIRJE
» » SEURAN UUSI TOIMIPISTE
Seuran toimisto muutti yhdessä Otavan Opiston Osuuskunnan toimiston kanssa Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Kulttuurikeskus Sähinän tiloihin. Käytössä on pääsihteerin työpisteen sekä julkaisuvaraston lisäksi myös
yleisiä tiloja, joihin pääsee tutustumaan esim. jo seuran
Tonttuväitöspikkujoulujen aikaan 9.12! Tervetuloa!
Osoite: c/o Sähinä, Heikkiläntie 10, 00210 Helsinki.

» » 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.

» » TONTTUVÄITÖSPIKKUJOULUT 9.12.2015
Seuran perinteisiä pikkujouluja vietetään taas ke 9.12.
2015 – tällä kertaa uusissa tiloissa (Sähinä, Heikkiläntie
10, 00210 Helsinki)! Glögiä on tarjolla klo 17:30 alkaen ja
tonttuväitös alkaa klo 18.
Tällä kertaa tonttutohtoriksi väittelee runoilija Jorma Vakkuri otsikolla Vuosituhannet vierivät - miten käy riimustusten?, vastaväittäjänään FT Marja-Liisa Viherä. Kustoksena toimii seuran pj, prof. Sirkka Heinonen. Tarjolla glögin lisäksi pientä iltapalaa, juomat omalla kustannuksella.
Ilmoittaudu 5.12.2015 mennessä: tutuseura@gmail.com
tai 040 5028672, jotta osataan varata riittävästi glögiä ja
murkinaa. Saat ilmoittautuessasi tulo-ohjeet.

» » HELSINGIN TOIMINTARYHMÄ – TUTUHESA
Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta
mainita, niin ne pidetään Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6,
Helsinki.
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.
Tiistaina 1.12.2015 klo 17-20
Tulevaisuuden suunta minun mielestäni, alustajat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja kirjailija Jari Ehnroth, juontaja
Timo Lahtela.
Tiistaina 19.1.2016 klo 17-20
Alustava teema: Energiatulevaisuus.
Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista:
http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages

26.10.2015

Blogi http://tutuhesa.blogspot.com/

» » LAHDEN TOIMINTARYHMÄ
Lahdessa pyörii Tulevaisuus torstaita täynnä –lounastapahtumasarja Ekokahvila MeaMannassa, Hollolankatu 1.
Tilaisuuksia järjestetään aina joka kuun 3. torstaina. Kussakin tilaisuudessa on oma teemansa johon yksi osallistujista
johdattelee.
Lisätietoja:
Jukka
Ilmonen:
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.

» » ENNAKKOTIETO: KAUPUNKITUTKIMUKSEN PÄIVÄT
2016
Seura on aloittanut yhteistyön Kaupunkitutkimuksen päiviä
suunnittelevien tieteellisten seurojen kanssa. Seuraava tapahtuma tullaan järjestämään huhtikuussa 2016 teemalla
Toimijoiden kaupunki. Lisätietoja KT-päivistä Futurinfojäsenkirjeessä 1/2016.

» » TAPAHTUU SUOMESSA
Bastu-hankkeen törmäytyspajat
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa perustettu Bastu-yrityskehittämö tekee tulevaisuutta Turun seudulla. Hankkeessa kohtaa eri toimialojen osaajia, kokeneita yrittäjiä,
startupeja ja eri alojen asiantuntijoita yhteisten haasteiden
äärellä tavoitteena löytää innovatiivisia kiertotalouden ja
kuudennen aallon talouden ratkaisuja.
Työtapoina Bastussa ovat törmäytystyöpajat ja niistä poikivat teemakohtaiset työryhmät. Tarkoituksena on kyetä
käynnistämään konkreettisia referenssihankkeita ja yritysten välistä kokeilevaa yhteistyötä. Yhdessä tekemisen tuloksena voi syntyä startupeja. Toisaalta voidaan kehittää
toimivien yritysten tekemistä. Hankkeesta kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan rakentamaan tulevaisuutta ja toimivia ratkaisuja! Bastun törmäytystyöpajojen loppuvuoden
päivämäärät (klo 15–18): 10.11., 1.12. ja 15.12.
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Keijo Koskinen, keijo.
koskinen@utu.fi sekä http://bastuturku.wordpress.com/.

» » TUTU-JULKAISUJA
• Roth, Steffen, Miguel Perez-Valls & Jari Kaivo-oja
(2015). Innovation and Degrowth. Prometheus. Critical Studies in Innovation.
• Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2015) KUDOS
– Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia.
MEDEIA-hankkeen loppuraportti. Tutu e-julkaisuja

4/2015. 88 s. www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/etutu/Documents/eTutu_4-2015.pdf
• Wilenius, Markku (2015). The next K-Wave and the
challenge of global democracy. Foresight, Vol. 17,
Issue 1, p. 35-52.
• Ruotsalainen, Juho & Heinonen, Sirkka (2015) Media
ecology and the future ecosystemic society.
European Journal of Futures Research, August 2015,
3:9. http://link.springer.com/article/10.1007/s40309-0150068-7.

» » 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. Lisätietoja päätoimittajilta tai seuran pääsihteeriltä: toimisto@futurasociety.fi.

» » TUTU-VINKIT
World Futures Studies Federationin sivuilta löytyy
kaikenlaista mielenkiintoista luettavaa - tutuopettajien opetuksessaan käyttämiä artikkeleita kaupunkien tulevaisuudesta, globalisaatiosta, tulevaisuuden visioista...:
www.wfsf.org/resources/pedagogical-resources/articlesused-by-futures-teachers
*
Suomen tulevaisuus -tv-sarja alkaa tammikuussa! Uusi
tiedesarja etsii vastauksia siihen, miltä Suomen tulevaisuus voisi näyttää. Sarjan juontaja, akatemiaprofessori Howy Jacobs, ottaa selvää miten Suomen tärkeimmät luonnonvarat; äly, metsä ja vesi voidaan hyödyntää, paitsi suomalaisten,
myös
koko
maailman
hyväksi.
http://suomentulevaisuus.com/#esittely

» » TUTU-OPINTOJA
Nyt yhdestä paikasta löytyy kaikki Avoimessa yliopistossa
järjestettävät tutu-opinnot:
www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Sanahaku/?QueryString=
tulevaisuudentutkimus.

» » ENNAKKOTILAUKSET: 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.

» » TUTU-MENETELMÄTYÖPAJAT V. 2016
Seura on yhteistyössä Otavan Opiston Osuuskunnan
kanssa kehittämässä uudenlaista tilaisuusformaattia: menetelmätyöpajat! Tarkoituksena on muutaman kuukauden
välein järjestää työpajamuotoisia tilaisuuksia, jossa käytännöllisemmällä tasolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuk-

sen erinäisiin menetelmiin. Mistä menetelmästä haluaisit itse tietää lisää? Mitä haluaisit kokeilla omassa työssäsi?
Suunnitteluvaiheessa otamme mielellämme vastaan jäsenten ideoita: tutuseura@gmail.com. Kiitos aktiivisuudestasi!

» » TULEVAISUUSSARJA KEHITTYY
Seura on aktivoimassa ja kehittämässä Tulevaisuussarjaansa, jossa aiemmin on ilmestynyt mm. julkaisuja maaseudun tulevaisuudesta sekä tietoyhteiskunnasta ja kestävästä kehityksestä. Sarjassa julkaistaan jatkossa uusia,
vertaisarvioituja tutkimusraportteja, artikkelikokoelmia ym.
tai uusintajulkaisuja vanhoista klassikoista.
Seuraavaksi sarjassa ilmestyy sähköisessä muodossa
Yrjö Seppälän vuonna 1984 Gaudeamuksella julkaistu kirja ”84 000 tulevaisuutta”. Otamme vastaan ehdotuksia
uusiksi
sarjassa
julkaistaviksi
julkaisuiksi:
tutuseura@gmail.com.

» » KIRJA-ARVOSTELU FUTURAAN?
Haluaisitko kirjoittaa kirja-arvostelun Futuraan? Millennium-hankkeen perustajiin kuuluva Ted Gordon, Yair Sharan
sekä Elizabeth Florescu ovat kirjoittaneet kirjan Lone Wolf
Terrorism Prospects and Potential Strategies, joka käsittelee "yksinäinen susi" -tyyppistä terrorismia sekä toimenpiteitä sen ehkäisemiseksi. Jos kirja-arvostelun kirjoittaminen innostaa, ota yhteyttä: toimisto@futurasociety.fi.
Lisätietoja kirjasta: www.lonewolfthreat.com.

» » EHDOTUKSET FUTURA-LEHDEN KANNEKSI V.
2016
Futura-lehden vuoden 2016 kansikuvaa etsitään! Jos siis
sinulla on mielestäsi juuri sopiva valokuva/piirros/maalaus
niin voit lähettää sen seuran toimistolle: tutuseura@
gmail.com, viimeistään 26.11.2015! Ehdotuksia voi lähettää maks. 2 kuvaa / henkilö.
Kuvan käytöstä Futura-lehden kannessa ei makseta korvausta, mutta kuvaajan/teoksen tekijän nimi mainitaan aina kun kuvaa käytetään ja lisäksi valinnasta saatetaan tiedottaa seuran jäsentiedotuskanavilla. Kätevin kuvamuoto
on jpg. Varmistathan, että kuvanlaatu on tarpeeksi korkea,
että kuvasta voi tehdä A5-kokoisen tulosteen tarkkuuden
kärsimättä. HUOM! Jos otat valokuvan jonkun toisen teoksesta (esim. patsaasta tai maalauksesta), ilmoitathan meille tämän teoksen tekijän ja selvitäthän etukäteen, että kuvaa voi käyttää Futurassa!
Futuran kansikuvina on ollut niin luonto- tai kaupunkiteemaisia valokuvia kuin öljyvärimaalausten yksityiskohtia.
Samaa kansikuvaa käytetään aina koko vuoden ajan, eli
numeroissa 1-4, mahdollisesti värimaailmaa vaihtaen tms.
pienin muutoksin.
Lisätietoja: toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672.

» » FUTURA 4/2015 SEKÄ FUTURINFO 1/2016
Seuraava Futura-lehti, 4/2015, ilmestyy joulukuussa teemalla Kuluttamisen tulevaisuus.
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 1/2016 ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa.
Hyvää talven odotusta,
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
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