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SYYSKOKOUS 24.11.2014
Seuran syyskokous pidetään ma 24.11.2014 klo 18.00
seuran toimistolla. Kokouksen jälkeen noin klo 19 Kalervo
Väänänen, Turun yliopiston rehtori ja Suomen yliopistot
UNIFI ry:n hallituksen pj, pitää vuosikokousalustuksen
teemasta Voivatko yliopistot ratkaista ihmiskunnan
kiperiä ongelmia? Tai voiko tiede?
Vuosikokouskutsut lähetetään s-postitse niille, joiden
sähköpostiosoite on seuran rekisterissä, muille jäsenille
vuosikokouskutsu lähetetään postitse. Huom! Muistathan
ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi toimistolle (toimisto@
futurasociety.fi), jotta posti löytää perille!

TONTTUVÄITÖSPIKKUJOULUT 10.12.2014
Seuran perinteisiä pikkujouluja vietetään taas 10.12.2014
seuran toimistolla. Glögiä on tarjolla klo 16:30 alkaen ja
tonttuväitös alkaa klo 17.
Tällä kertaa tonttutohtoriksi väittelee VTM, kehitysjohtaja
Olli Hietanen otsikolla Arvorelativismi ja tulevaisuus,
vastaväittäjänään dosentti Osmo Kuusi.

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 23.9.2014 klo 17-20, Tieteiden talo, sali 404
Eurooppa vaalien jälkeen. Onko Euroopan unioni
viritetty nyt kohtaamaan näköpiirissä olevia haasteita
paremmin? Alustajat professori Pauli Kettunen ja
tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, juontaja
Hannu Kalajoki.
Tiistaina 7.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 404
Ilmastonmuutos sekä Suomen ja Helsingin reagointi
- Globaalin ilmastonmuutoksen nykynäkymät, Heikki
Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos
- Suomen ilmastopolitiikka - ilmastolaki ja ilmastotiekartta
2050, Ympäristöministeriön edustaja
- Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia ja Helsingin Energian
pitkän tähtäyksen kehittämisohjelm, Petteri Huuska,
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Juontaja Kari Silfverberg.
Tiistaina 21.10.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 405
Murrostutkatyöpaja, vetäjänä kehitysjohtaja Erkki Aalto,
Rakli.
Tiistaina 4.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 404
Himasen viestit ja eduskunnan kanta tulevaisuusselonteossa, alustajana asiantuntija Olli Hietanen Eduskunnan
Tulevaisuusvaliokunnasta, juontajana Raimo Jouhikainen.

Tiistaina 18.11.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Väestökehitys ja tulevaisuus, alustajat professori Reino
Hjerppe ja kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta, juontaja Arto Salmela.
Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
messages
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

MIKKELIN TOIMINTARYHMÄ • DELFOI-pajat
Otavan Opisto ja Otavan Opiston Osuuskunta tarjoavat
Mikkelissä ja Helsingissä pajamuotoista koulutusta, jossa
oppijat ovat keskiössä ja koulutuksen sisällöt nousevat
osallistujien tarpeista ja toiveista. Lähtökohtana on vapaa
sivistystyö, jossa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
Loppusyksyn pajat ovat 10.-11.10, 7.-8.11, ja 12.-13.12.
Pajat pidetään verkon lisäksi Helsingissä Annankadulla ja
Mikkelissä Otavan Opistolla. Syksyn Delfoi-pajojen rinnalla
kulkee skenaariopaja, jossa etsitään yhteyksiä taiteen
(kirjallisuus) ja taiteen välille.
Lisätietoja: www.otavanopisto.fi/pajat/yleista-pajoista
Hannu Linturi, hannu.linturi@otavanopisto.fi, Puh. 0400
815515 http://edelfoi.ning.com, http://paja.internetix.fi

TAMPEREEN TOIMINTARYHMÄ
Tampereen paikallisryhmä järjestää vapaamuotoisen
tapaamisen to 25.9. klo 18 alkaen. Paikkana Ravintola
Kahvilla. Aaltosenkatu 31, 33500 Tampere. Tilaisuus on
avoin kaikille kiinnostuneille.
Ilmoittautumiset: Markus Vinnari, markus@vinnari.fi.
Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan tulevaisuus- ja
paikallistoiminta-aiheista!

TAPAHTUU SUOMESSA
Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkaksen seminaarit
syksyllä 2014:
- tiistai 14.10. klo 16-19 Kohti parempaa vanhuutta
- tiistai 4.11. klo 16-19 Ilmastonmuutos ja yhteiskunta
- torstai 13.11. klo 8-10 Metsästä Suomen uusi sampo
- tiistai 2.12. klo 16-19 Tarvitaanko Suomeen tiedeministeri? - tiedeyhteisön evästykset seuraavalle vaalikaudelle
Lisätietoa:
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/
eduskunta/organisaatio/kansanedustajat/tutkas/index.htx
*
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
käännä

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. The aim is to harness
the views of preferable futures and methods for reaching
them. Share your idea for a conference session or a pre/
post-conference event by making a proposal at the Call for
sessions page (deadline September 30th, 2014).

Submission closing date: January 31st 2015.
There is a significant lack of knowledge and a need for
interdisciplinary research on linking of technology foresight
and entrepreneurship.
For additional information: http://www.journals.elsevier.
com/technological-forecasting-and-social-change/call-forpapers/call-for-papers-linking-technology-foresight-andentrepreneu/

http://ffrcconference2015.blogspot.fi/

JULKAISUJA
• Marx, Gary (2014). Twenty-one Trends for the 21st
Century: Out of the Trenches and into the Future. 554
pp. Editorial Projects in Education Inc.
• Heinonen, Sirkka & Juho Ruotsalainen (2014). Sirpaleinen
symbioosi. MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka I
”Media ja journalismi 2030. Heikkoja signaaleja ja uusia
alkuja” 4.4.2014. Tutu e-julkaisuja 8/2014, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 51 s. Netissä: www.utu.fi/fi/
yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_8-2014.pdf
Futura 3/2014 -lehden teemana on oppimisen tulevaisuus sen ilmestymistä odotellessa voi teemaa makustella v. 2013
ilmestynyttä artikkelia lueskellen:
Linturi, Rubin & Kekkonen: Kaksikymmentä vuotta
tulevaisuutta takana: Meemimutaatioita verkossa.
Netissä:
www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_
2013_3_Linturi.pdf

AIEMMAT TILAISUUDET • materiaaleja
Tulevaisuuden
tutkimuksen
seuran
kesäseminaari
Tulevaisuus, kaupunki ja me pidettiin Työväenmuseo
Werstaassa Tampereella 21.-22.8.2014. Kesäseminaarin
materiaalit löytyvät seuran verkkosivuilta www.tutuseura.
fi/tilaisuudet/kesaseminaari/kesaseminaari-2014/.
Seminaarin aiheisiin perustuen toimitetaan myös Futuran
teemanumero 1/2015.

TULEVAISUUSOPINTOJA
Tutua voi jälleen tulevana syksynä opiskella myös avoimen
yliopiston puolella. Valittavana on koko TVA:n 25 op:n
kokonaisuus.
Lisätietoja:
www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/
opinnot-tiedekunnittain/turun-kauppakorkeakoulu/
tulevaisuudentutkimuksen-opinnot/Sivut/home.aspx
sekä hanna-kaisa.aalto@utu.fi.

*
Special Issue on “Eliciting, structuring and evaluating
expert judgment for use in forecasting and planning
systems”
@ International Journal of Forecasting
The Special Issue will explore the role, methods and
approaches to utilize expert judgement in forecasting.
Submission deadline: 31 March 2015
The full call for papers can be downloaded here:
http://futureorientation.net/wp-content/uploads/2014/08/
Special-Issue_Expert-judgment.pdf

LINKKIVINKKEJÄ
Vuonna 1971 valmistunut Matkalla ylihuomiseen sarja tulevaisuudentutkimuksesta löytyy Ylen Elävästä
arkistosta:
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/futuristisella_matkalla_
ylihuomiseen_1971_96302.html
*
Tiesitkö, että osa Technological Forecasting and Social
Change –lehden artikkeleista on vapaasti luettavissa
ScienceDirect-palvelussa?
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00401625/
open-access

IDEAKILPAILU: The Workplace of the Future
The Workplace of the Future 2.0 Design Competition
explores one of the most compelling, important topics of our
day: How will we work in 2020?
A total prize purse of $10,000 with $7,500 for the winner
and $2,500 for a runner-up, will be awarded. Winning
submissions will be publicized globally across all of our
media and social media channels.
SUBMISSION DEADLINE: OCTOBER 6, 2014
For information: www.metropolismag.com/workplace-ofthe-future/

GRADUPALKINTO 2015
Seuran Gradupalkinto myönnetään taas keväällä 2015!
Gradupalkinto on 300 euron suuruinen. Jos vuosina 20132014 valmistunut/valmistuva lopputyösi (gradu, diplomityö
tai vastaava) liittyy tulevaisuudentutki-mukseen teemaltaan
ja/tai menetelmiltään, ota yhteyttä seuran pääsihteeriin
lisäohjeita varten:
Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, 040 5028672.

Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 4/2014 ilmestyy marraskuun
alussa. Jäsenkirjeen mukana lähetetään myös kutsu ja
tarkemmat tiedot liittyen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran
syyskokoukseen.
Hyvää alkanutta syksyä toivotellen,
Hazel Salminen

CALL FOR PAPERS
Linking Technology Foresight and Entrepreneurship
@ Technological Forecasting and Social Change
PL 378, 00101 Helsinki

Seuraava Futura-lehti, 3/2014, ilmestyy lokakuussa teemalla
Oppimisen tulevaisuus.
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