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KEVÄTKOKOUS 22.4.2015
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous pidetään
keskiviikkona 22.4.2015 klo 18.00 alkaen Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen, n. klo 19
tutkija-tohtori Sami Holopainen Tampereen teknillisestä
yliopistosta pitää kevätkokousalustuksen otsikolla Big
data julkishallinnon päätöksenteon tukena nyt ja
tulevaisuudessa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset: toimisto@
futurasociety.fi. Vuosikokousasiakirjat ovat luettavissa
etukäteen seuran nettisivuilla www.tutuseura.fi. Jäsenet,
jotka eivät pääse kokoukseen voivat lähettää kommentteja
pääsihteerille (toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672)
15.4.2015 mennessä.

Ennakkotieto: Futura 2/15 Koulun tulevaisuus
Koulun ja oppimisen tulevaisuutta pohditaan Helsingissä
22. - 23.5. Futura-lehden 2/2015 -numeron teeman
ympärillä järjestettävässä tapahtumassa. Keskiössä ovat
etenkin peruskoulun ja lukion tulevaisuutta signaloivat
artikkelit ja niiden lomaan sijoitetut Kriittisen korkeakoulun
kirjoittajaoppilaiden työstämät kaunokirjalliset tulevaisuustarinat sekä näiden kahden lähestymistavan välinen dialogi.
Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää Otavan Opisto
yhteistyössä seuran kanssa. Tarkempi kutsu Futuralehdessä 2/2015. Lisätietoja ja ennakkoilmoittautuminen
8.5.2015 mennessä: jenni.linturi@otavanopisto.fi.

Kesäseminaari 24.-25.8.2015: Ihmisarvo...
Tämän vuoden kesäseminaari luotaa teemaa Ihmisarvo ja
hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen, ja järjestetään
24.-25.8.2015 Mikkelin seudulla yhteistyössä Otavan Opiston
Osuuskunnan sekä Otavan Opiston kanssa. Seminaarissa
kuullaan alustuksia, keskustellaan sekä tutustutaan
tulevaisuusroolipeliin. Tarkempi ohjelma päivitetään seuran
nettisivuille kevään aikana sekä julkaistaan Futura-lehden
numerossa 2/2015.

HELSINGIN TOIMINTARYHMÄ • TUTUHESA
Tutuhesa järjestää tiistaisin parittomina viikkoina tapaamisen, jossa alustaja esittelee tulevaisuusteeman ja sitten
keskustellaan. Tilaisuudet ovat avoimia sekä maksuttomia
ja jos ei muuta mainita, niin ne pidetään Tieteiden talolla,
Kirkkok. 6, Hki.
Tiistaina 7.4.2015 klo 17 – 20 Sali 505
Euroopan mahdollisuus, alustaja VTT Jouko Kajanoja,
Emma Palvelut Oy.
Tiistaina 8.9.2015 klo 17-20
Kasvu vai degrowth, mikä on talouden tulevaisuus?
Alustajat toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Keskus-

kauppakamarista ja tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu
Aalto-yliopistosta.
Tiistaina 22.9.2015 klo 17-20
Ravinto tulevaisuudessa Suomessa ja maailmassa,
alustaja professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta,
kommentoija dosentti Markus Vinnari Itä-Suomen yliopistosta.
Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
messages
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

KESKI-SUOMEN TOIMINTARYHMÄ
Keski-Suomen Tulevaisuusryhmä järjestää Tulevaisuusfoorumin torstaina 7.5.2015 teemalla Biotalous, digitalous ja osaamistalous Keski-Suomen vetureina?
Lisätietoja: www.keskisuomi.info tai Anne Hakala (anne.
hakala@jamk.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. Tämän vuoden neljäs paja järjestetään 10.-11.4.
Lisätietoja: www.otavanopisto.fi/pajat/yleista-pajoista.
Prosessit ovat avoimia ja niihin pääsee mukaan työpajaryhmästä
http://edelfoi.ning.com/group/d-delfoipaja-022015-06-07-02. eDelfoin paneelit löytyvät osoitteista:
https://edelfoi.fi/organisaation-tulevaisuus-2025 ja
https://edelfoi.fi/laakari-2040. Pajat pidetään verkon lisäksi
Helsingissä Annankadulla ja Mikkelissä Otavan Opistolla.
Lisätietoja: www.otavanopisto.fi/pajat/yleista-pajoista sekä
Hannu Linturi, hannu.linturi@otavanopisto.fi, Puh. 0400
815515 http://edelfoi.ning.com, http://paja.internetix.fi.

TURUN TOIMINTARYHMÄ
Turun tutu aktivoi toimintaansa! Jos olet kiinnostunut
tulemaan mukaan, ota yhteyttä: Matti Voutilainen,
voutimatti@gmail.com.

TAPAHTUU SUOMESSA
112. Bisnestreffit: Palveluksessanne
17.4.2015, klo 8.00 - 9.00,
Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, Helsinki
Palveluintegraatio – munat yhdessä korissa? Keskusteluun
palveluintegraatiosta johdattamassa asiansa tuntijat Senior
Executive Jarmo Jätyri, Sofigate Oy ja Senior Scientist Tiina
Valjakka, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen TIEKEn www-sivulla: http://
www.tieke.fi/x/NAJqAg.
käännä

*
Flux2015: How will the future shape your business?
24 April 2015, Helsinki
Flux is a conference about the big shifts and trends, ideas,
people and companies that are shaping the future of
business. Flux will help you make sense of the changing
world, to give you actionable insights, perspectives and
ideas to create a better future, for your company, brand and
yourself.
Keynote speakers: Martin Raymond and Chris Sanderson,
founders of The Future Laboratoryn (UK) and Marty
Neumeier (USA), a pioneer in branding and innovation.
For more information: www.fluxbusiness.com.
*
The 1st International Eleonora Barbieri Masini Seminar:
WOMEN AND FUTURES
Wednesday 10 June 2015; Conference Centre, M/S
Viking Grace travelling from Stockholm to Turku
The seminar is free of charge. Participants are responsible
for all their travel costs, including the cruise, as well as
lunch and dinner costs. More info: http://www.wfsf.org/ouractivities/wfsf-conferences/turku-pre-conference-10-june2015.
Please register for the seminar no later than 15 April 2015.
Seminar details: https://futuresconference2015.wordpress.
com/program/pre-conference-seminar/
The seminar is organised by Natalie Dian, World Futures
Studies Federation (WFSF), visionscentret@framtidsbygget.
se and Leena-Maija Laurén, Finland Futures Research
Centre, University of Turku, leena-maija.lauren@utu.fi.
The seminar participants are most welcome to join the
futures conference in Turku on 11-12 June:
*
Futures Studies Tackling Wicked Problems:
Where Futures Research, Education and Action Meet
Finland Futures Research Centre’s Summer Conference
11-12 June 2015 in Turku, Finland
This conference is a forum for the philosophies, ideas,
methods and concrete examples of what is happening
on the field of futures thinking and acting. We are happy
to welcome researchers, activists, artists, leaders and
decisionmakers to share and elaborate ideas how to
construct the future together, discover opportunities and
solve wicked problems.
Info: http://ffrcconference2015.blogspot.fi/

TAPAHTUU ULKOMAILLA
First International Conference on ANTICIPATION
5-7 November 2015, Trento (Italy)
Invited Speakers: Arjun Appadurai, Jens Beckert, Julian
Bleecker, Riel Miller, Martin Seligman, and Erik Olin
Wright.
A series of featured sessions – each with its dedicated
call for papers – will be held in conjunction with the main
conference. Further information is available from http://
www.projectanticipation.org.
Relevant dates:
·
Deadline for individual abstracts: 30 April 2015
·
Early registration: Before 1 September 2015
·
Deadline registration: 15 October 2015
PL 378, 00101 Helsinki
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AIEMMAT TILAISUUDET • materiaaleja
Seuran 35-vuotisjuhlavuoden juhlistamiseksi tänä vuonna
järjestettiin taas Pentin Päivänä 21.3 Pentti Malaska
–seminaari
seuran
ensimmäisen
puheenjohtajan
kunniaksi. Seminaarin teemana oli Teknologia ihmisen
maailmassa 2040. Seminaarin alustusmateriaaleja löytyy
seuran nettisivuilta: www.tutuseura.fi/tilaisuudet/malaskaseminaarit/malaska-seminaari-2015/

CFP: Futura 4/15 Kulutuksen tulevaisuudet
Tulevaisuudentutkimuksen seuran julkaiseman Futuralehden numero 4/2015 teemana on Kulutuksen tulevaisuudet. Erikoisnumeron päätoimittajat ovat Juha Nurmela
(Tilastokeskus) ja Mika Pantzar (Kuluttajatutkimuskeskus).
Suomenkieliset artikkelit käsitellään normaalin tieteelliseen
arviointiprosessin kautta. Pyydämme lähettämään artikkelin
abstraktin toukokuun loppuun mennessä joko juha.
nurmela@stat.fi tai mika.pantzar@helsinki.fi.
Lopulliset käsikirjoitukset tulee toimittaa päätoimittajille
elokuun 2015 loppuun mennessä. Mahdollisia teemoja
voivat olla esimerkiksi tulevaisuuden maksaminen, elämä
datataloudessa, kuluttajan asema kiertokulkutaloudessa,
robotisaation vaikutus kulutuksen arkeen, tapojen ja tottumusten muutosdynamiikka, aikapankit, tulon- ja työnjaon muutokset ja digitaalinen elämä. Arviointiprosessissa kiinnitetään
huomioita paitsi artikkeleiden laatuun myös pyrkimykseen
kuvata konkreettisesti elämää 2050-luvun maailmassa.
Lisätietoja päätoimittajilta tai seuran pääsihteeriltä:
toimisto@futurasociety.fi.
Tulevaisuus, kaupunki ja me –teemainen Futura-lehti 1/2015
on painossa ja seuraava, Futura 2/2015 Koulun tulevaisuus,
ilmestyy toukokuun puolessa välissä. Seuraava Futurinfojäsenkirje 3/2015 ilmestyy syyskuussa.
Jos haluat jatkossa saada Futurinfon sähköpostitse niin ilmoitathan siitä toimistolle: toimisto@futurasociety.fi. Kiitos!
Hyvää kevättä!
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
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