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KEVÄTVUOSIKOKOUS 12.4.2010
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous pidetään
maanantaina 12.4.2010 klo 18 Tieteiden talolla Helsingissä,
sali 505, 5. krs. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Kevätkokouksen jälkeen n. klo 19 alkaen akatemiatutkija
Mika Pantzar Aalto-yliopistosta alustaa otsikolla 40 vuotta
Tulevaisuusshokkia – Kuinka oikeaan Toffler osui?

alustaja Ilka Haarni, kommentoijat Tiina Harjulehto-Mervaala
ja Anita Kelles-Viitanen, juontaja Päivikki Telenius.
Keskiviikkona 14.4.2010 klo 17.30, huom! osoite: Global
Intelligence Alliance, Itämerenkatu 5 A, Helsinki
Liiketoimintaympäristön lähitulevaisuutta luotaavat
analyysimallit, alustajana Aleksi Grym, juontaja Kalle Grönqvist. Ilmoittautumiset viimeistään 12.4. Antti.Koskinen@
globalintelligence.com.
http://www.globalintelligence.com

Seuran vuoden 2009 toimintakertomuksen luonnos ja
tuloslaskelma löytyvät osoitteesta www.futurasociety.
fi. Vuosikokouskutsut ja muut jäsentiedotteet lähetetään
sähköpostitse niille, joiden s-postiosoite on seuran rekisterissä; muille jäsenille ne lähetetään postitse.

Tiistaina 27.4.2010 klo 17-20, Tieteiden talo, sali 505
Löytöretki biopolitiikkaan, alustaja Osmo Kuusi,
juontaja Pentti Räsänen. Raportti: www.eduskunta.fi
Tulevaisuusvaliokunta Julkaisut

SEURA 30 VUOTTA TOUKOKUUSSA 2010

Tutuhesa-lista
http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
messages - Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

Tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 30 vuotta!
Seuran jäsenet ovat tervetulleita torstaina 27.5.2010
klo 14-16 Tieteiden talolla Helsingissä järjestettävään
juhlavuosiseminaariin otsikolla Avoimet tulevaisuudet
sekä seminaarin jälkeen järjestettäviin näyttelynavajaisiin.
Varsinainen kutsu ja tarkempi ohjelma lähetetään jäsenille
huhtikuun lopulla. Juhlavuosinäyttely tulee olemaan esillä
Tieteiden talon 5. kerroksen näyttelytilassa syksyyn asti.

*HÄMEENLINNAN TOIMINTARYHMÄ
Ryhmän erityisenä kiinnostuksen kohteena vuoden 2010
aikana on yritysten innovaatio- ja ennakointitoiminta. Toukokesäkuun tapahtumaa suunnitellaan ja tarkemmat tiedot
päivitetään seuran nettisivujen alaiselle Hämeenlinnan paikallisryhmän sivulle.

Materiaalia juhlavuosinäyttelyä varten kerätään parhaillaan,
joten jos arkistostasi löytyy valokuvia, lehtileikkeitä, tarinoita,
ym. kuluneilta vuosikymmeniltä, niin ota yhteyttä seuran toimistoon: toimisto@futurasociety.fi !
*KESÄSEMINAARI 19.8.-20.8.2010
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteinen kesäseminaari pidetään 19.–20.8.2010 Otavan opistolla Mikkelissä.
Seminaarin aiheena tänä vuonna on kokonaistaloudelliset
suunnitteluohjelmat sekä simulaatio- ja suunnittelupelit.
Kesäseminaariohjelma ja muut tiedot päivitetään seuran
verkkosivuille. Lisätietoja toimisto@futurasociety.fi .

TIEDESEMINAARI 17.9.2010
Ajatuspaja e2, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestävät 17.9.2010 yhteisen
seminaarin Tulevaisuuden johtajuus, joka jatkaa Tiedeseminaari-sarjaa. Ohjelma päivitetään seuran sivuille ja
lisätietoja tulee myös Futurinfo–jäsenkirjeessä 3/2010.
*HELSINGIN TOIMINTARYHMÄ • TUTUHESA
Helsingin toimintaryhmä järjestää tiistaisin parittomina
viikkoina tapaamisen, jossa jäsenet tai ulkopuolinen alustaja esittelee mielenkiintoisen tulevaisuusteeman ja sitten
keskustellaan niin kauan kuin asiaa riittää. Tilaisuudet järjestetään yleensä Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki ja ne
ovat avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!
Tiistaina 30.3.2010 klo 17-20, sali 505
Vanhuuden tulevaisuus. Kolmas elämä – jotain uuttako?

Lisätietoa paikallisryhmän toiminnasta: riitta.hakulinen@
hamk.fi ja anne.laakso@hamk.fi.
*

LAHDEN TOIMINTARYHMÄ

Lahden toimintaryhmän kevään 2010 tapaamisissa
pohditaan työn käsitteen muutosta eri näkökulmista.
Tapaamiset järjestetään Lahden ammattikorkeakoulun
Liiketalouden alan tiloissa (Ståhlberginkatu 4 B) 1. krs
neuvotteluhuoneessa. Loppukevään tapaamiset ovat:
- keskiviikkona 14.4. klo 18 ja
- tiistaina 4.5. klo 18.
Tapaamisten tarkemmat aiheet ilmoitetaan Tutu-Lahden
sähköpostilistalla. Lisätietoja Soili Saikkoselta:
soili.saikkonen@phkk.fi. Tervetuloa!
*

MIKKELIN TOIMINTARYHMÄ • DELFOI-pajat

Mikkelissä Otavan opistolla järjestetään kerran kuussa avoimia ja monidisipliinisiä tulevaisuuden tutkimuksen työpajoja
(Delfoi-paja), joiden kommunikaatio- ja kehittäjäyhteisönä
verkossa toimii eDelfoi-ryhmä (http://edelfoining.com).
Kevään 2010 Delfoi-pajat ovat seuraavat:
16.-17.4. järjestettävän Delfoi-pajan teema on urheilun
tulevaisuus. Pajassa seurataan, miten ilmiöoppiminen edistyy
kurssilla Cititus, altius, fortius. Lisäksi pajassa seurataan
Oppimisen tulevaisuus -barometrin etenemistä. Lisää tietoa
http://edelfoi.ning.com/group/delfoipaja1617042010 .
14.-15.5. järjestettävän Delfoi-pajan teemana on piratis-mi ja
siinä seurataan Piratismi-ilmiökurssin (http://ilmiopohjaisuus.
ning.com/group/piratismi134562010) etenemistä.
käännä

+ 11.-12.06 ja 20.-21.8. järjestetään tarvittaessa optiopajat
tutkijoille ja opiskelijoille. Kaikissa pajoissa Hannu Linturi
ja Anita Rubin ohjaavat Delfoi-töitä. Lisäksi pajoissa
järjestetään ohjelmaopetusta Edelfoi-ohjelmasta (www.
edelphi.fi).
15.-16.10 järjestettävän pajan teemana on Mobiili ja
ubiikki.
Pajoihin voi ilmoittautua osoitteessa http://paja.internetix.
fi/?page_id=74. Kaikkiin pajoihin voi osallistua myös virtuaalisesti osoitteessa http://otavanopisto.emea.acrobat.
com/paja. Nauhoituksia vanhoista pajaesityksistä löytyy osoitteesta www.edelfoi.ning.com. Tietoa Delfoi-koulutuksesta: http://edelfoi.ning.com/group/delfoikoulutus .
*

TURUN TOIMINTARYHMÄ • TUTU-TURKU

Tutu-Turku kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden
1. torstaina klo 17.00 lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Kevään tilaisuudet järjestetään Turun kauppakorkeakoululla, luentosalissa 10 (Mercatorin varrella):
Torstaina 8.4.2010 kello 17.30 - 19
Ruoan kulutuksen toimintaympäristöt ja skenaariot
2030, alustajana Riikka Saarimaa.
Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko
jakeluauto gourmet-annoksen lounasaikaan toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet keinotekoisilla valmisteilla?
Näitä ja monia muita ruoan kulutuksen tulevaisuutta luotaavia
kysymyksiä pohditaan ruoan kulutuksen toimintaympäristöjä
ja skenaarioita käsittelevässä esityksessä.
Riikka Saarimaa (FM) työskentelee tutkijana Turun yliopiston
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Viimeisimmissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa hän on perehtynyt kulttuurin ja
tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmista ruoan kulutuksen
tulevaisuuden näkymiin Suomessa ja Itämeren alueella.
Torstaina 22.4.2010 kello 17.30-19
Viron tulevaisuus –teema, alustajana Pertti Grönholm.
Lisätietoa: Ilpo Alvesalo, ilpo@alvesalo.com ja Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@utu.fi sekä www.futurasociety.fi.
Tutu-Turun pääasiallisena tiedotuskanavana toimii sähköpostilista. Listalla voidaan käydä keskusteluja myös tulevaisuudentutkimuksellisista aiheista. Halutessasi listalle
lähetä viesti osoitteeseen jussi.lehtonen@utu.fi.
* TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN UUTISIA
Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhdistymisen
myötä Tulevaisuuden tutkimuskeskus on 1.1.2010 siirtynyt
Turun yliopiston erillislaitokseksi. Turun yliopiston strategiassa
tulevaisuudentutkimus on nimetty yhdeksi tutkimukselliseksi
painopistealueeksi. Lähes parikymmentä vuotta toimineelle
Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle on myös annettu
kansallinen erityistehtävä tulevaisuudentutkimuksen ja
ennakoinnin kehittämiseksi.
* TAPAHTUU ULKOMAILLA
WorldFuture 2010: Sustainable Futures, Strategies, and
Technologies, The Annual Conference of the World Future
Society: July 8-10, 2010, Boston, Massachusetts, U.S.A.
The conference will cover key issue areas and track

significant breakthroughs and macrotrends in business
and careers, resources and the environment, learning and
education, science and technology, values and spirituality,
communities and governance, society and culture, and
health and wellness.
For more information, visit www.wfs.org.

TULEVAISUUSOPINTOJA
TVA:n valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma tarjoaa
OPINNÄYTESEMINAARIN 20.5.2010 Turussa
Opinnäyteseminaarissa jatko-opiskelijat esittelevät väitöstyön etenemistä ja saavat työlleen asiantuntevaa ohjausta.
Ohjaajina toimivat erikoistutkija fil.tri. Osmo Kuusi (VATT) ja
erikoistutkija FT Katriina Siivonen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus).
Ilmoittautumiset koordinaattori Sari Söderlundille: puh. 024814 613 tai sari.soderlund@tse.fi.
TVA:n kesäkoulu (TUTU4) järjestetään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kv-konferenssin yhteydessä 1.-4.6. 2010,
teemana turvallisuus ja riskit. Lisätietoja: www.tvanet.fi

JULKAISUJA
• Worldwatch-instituutti (2010). Maailman tila 2010: Kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan. 288 s. Suom.
Eeva-Liisa Hallanaro. Gaudeamus.
• Bonsdorff, Erik, Saara Bäck, Annukka Erikson, EevaLiisa Hallanaro, Sakari Kuikka, Markku Ollikainen, Markku
Viitasalo & Mari Walls (toim.) (tulossa toukokuussa 2010).
Itämeren tulevaisuus. n. 300 s. Gaudeamus.
• Ekholm, Kai & Yrjö Repo (toim.) (tulossa toukokuussa
2010). Kirja 2020 (työnimi). n. 200 s. Gaudeamus.
• Solatie, Jim & Mika Mäkeläinen (2009). Ideasta innovaatioksi. Talentum.
• Posner, Kenneth A. (2010). Stalking the Black Swan:
Research and Decision-Making in a World of Extreme
Volatility. 224 pp. Columbia Business School (Columbia
University Press), New York.
Eduskunnan tulevaisuusaiheiset raportit keväällä 2010
Eduskunnan Nanotekniikka-hankkeen arvio Nanohiilien
tulevaisuuden mahdollisuudet ja merkitys Suomelle julkistettiin 24.3.2010.
Lisäksi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on 10.2. saanut
valmiiksi globaalia biosektoria (etenkin metsäsektoria) ja
ilmastonmuutosta käsitelleen raporttinsa Löytöretkiä biopolitiikkaan – Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia
globaaleissa puitteissa 2010-2050. Valmisteluissa on ollut
mukana Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallituksen
jäsen Osmo Kuusi.
Raportteihin ja tulevaisuusvaliokunnan kannanottoon
voi tutustua sivuilla www.eduskunta.fi/ -> Valiokunnat ->
Tulevaisuusvaliokunta.

Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 3/2010 ilmestyy elo-syyskuun
vaihteessa.
Tulevaisuusterveisin,
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
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