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FUTURA 3/14 -keskustelutilaisuus 20.11.2014
Futura 3/14 -lehden teemasta Oppimisen tulevaisuus
järjestetään keskustelutilaisuus seuran toimistolla (Annank.
9 A 11, 00120 Hki) to 20.11.14 klo 15-17. Paikalle tulee
lehden päätoimittaja Hannu Linturi sekä usea lehden
kirjoittajista.
Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittautumiset 18.11 mennessä:
toimisto@futurasociety.fi tai 040 5028672. Rajoitettu
osallistujamäärä. Tervetuloa!

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?
Varsinainen vuosikokouskutsu jäsenkirjeen liitteenä.

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. Kustoksena
seuran pj Sirkka Heinonen.
Tarjolla glögin lisäksi pientä iltapalaa, juomat omalla
kustannuksella. Ilmoittaudu 8.12.2014 mennessä: Hazel
Salminen, toimisto@futurasociety.fi tai 040 5028672,
jotta osataan varata riittävästi glögiä ja murkinaa. Saat
ilmoittautuessasi tulo-ohjeet.

TIETEIDEN YÖ 8.1.2015: Skenaariotyöpaja
Seuraavat Tieteen päivät järjestetään Helsingissä
tammikuussa teemalla ”Sattuma - Slumpen”. Niiden
yhteydessä 8.1.2015 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6,
Helsinki) järjestettävässä Tieteiden yö –tapahtumassa
seura järjestää klo 19-21 skenaariotyöpajan.
Työpajassa tehdään tulevaisuustaulukko sattuman avulla
sekä työstetään sitä osallistujien kanssa. Rajoitettu
osallistujamäärä, joten tule paikalle ajoissa!

Ennakkotieto: Malaska-seminaari 2015
Seura täyttää ensi vuonna 35 vuotta, ja juhlavuoden
kunniaksi järjestetään maaliskuussa taas Pentti Malaska

–seminaari seuran ensimmäisen puheenjohtajan mukaan.
Seminaarin teemana tulee olemaan teknologia ja ihminen.
Lisätietoja tilaisuudesta Futurinfo-jäsenkirjeessä 1/2015
sekä seuran nettisivuilla alkuvuodesta 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 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.
Tiistaina 2.12.2014 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Pohjois-Korean tulevaisuus, alustaja professori JukkaPekka Heikkilä, Pyongyang University of Science and
Technology.
Tiistaina 13.1.2015 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Kapitalismi ja tasa-arvo Pikettyn mukaan, alustaja
professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto, kommentoija
johtaja Jaakko Kiander, Ilmarinen sekä juontaja Arto
Salmela.
Tiistaina 27.1.2015 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Aihe avoin
Tiistaina 10.2.2015 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Millaista tulevaisuutta esi-, perus- ja lisäopetuksen
opetussuunnitelmien uudistaminen tuo mukanaan?
Alustaja opetusneuvot Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus,
kommentoija emeritusrehtori Martti Hellström.
Lisätietoa: matti.leskinen@iki.fi
Sähköpostilista: http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
messages
Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

LAHDEN TOIMINTARYHMÄ
Lahdessa järjestetään joulukuun alussa tapaaminen
teemalla Ilmastonmuutos - paetaan, sopeudutaan,
hyödytään?
Tarkemmat lisätiedot: jukka.ilmonen@environmental.fi sekä
Facebook-ryhmässä Päijät-Hämeen Tulevaisuus.

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
käännä

sivistystyö, jossa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.
Loppusyksyn pajat ovat 7.-8.11, ja 12.-13.12.2014. 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 paikallisryhmä järjestää kaikille avoimen
alustustilaisuuden ke 19.11.2014 klo 18.00 kirjasto
Metsossa (Toivonen-sali). Alustaja Pentti Kolari Tampereen
yliopistosta puhuu aiheesta Dialektiikka, systeemiajattelu,
kompleksisuusajattelu ja tulevaisuudentutkimus.
Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan tulevaisuus- ja
paikallistoiminta-aiheista!

TAPAHTUU SUOMESSA
Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkaksen seminaarit
loppusyksyllä 2014:
- 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
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/

JULKAISUJA
• 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

GRADUPALKINTO 2015
Seuran Gradupalkinto myönnetään taas keväällä 2015!
Gradupalkinto on 300 euron suuruinen.
Jos vuosina 2013-2014 valmistunut/valmistuva lopputyösi
(gradu, diplomityö tai vastaava) liittyy tulevaisuudentutki•

040 5028672

LINKKIVINKKEJÄ
Sitrassa megatrendilistaa laativa DI Ernesto Hartikainen ja
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja, VTM Olli
Hietanen luottavat teknologiseen kehitykseen ja sen myötä
Suomen valoisaan tulevaisuuteen. Eikö työ lopukaan?
http://lehti.tek.fi/tyoelama/tyo-ei-lopu

TAMPEREEN TOIMINTARYHMÄ

PL 378, 00101 Helsinki

mukseen teemaltaan ja/tai menetelmiltään, ota yhteyttä
seuran pääsihteeriin lisäohjeita varten 15.1.2015
mennessä:
Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, 040 5028672.

•

*
Ylen Elävässä arkistossa Tulipa kerran Suomi!
Kun Suomessa äänestettiin Euroopan Unioniin liittymisestä
16. lokakuuta 1994, puheissa maalailtiin lennokkaita
mielikuvia puolesta ja vastaan. Ylellä tehtiin tuoreeltaan
kolmiosainen sarja Tulipa kerran Suomi, jossa on fiktiivisen
dokumentin keinoin kerrottu kolmesta vaihtoehtoisesta
tulevaisuusmallista.
Ohjelmasarjassa eletään vuotta 2014 vuoden 1994
tulevaisuuskuvitelmien mukaisesti.
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/04/17/1410-teeman-elavaarkisto-suomi-vuonna-2014
*
Forward Thinking Platformin koostama englanninkielinen
tutu-sanasto:
www.fao.org/docs/eims/upload/315951/Glossary%20
of%20Terms.pdf

TULEVAISUUSOPINTOJA
Haku Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
koordinoimaan Master´s Degree Programme in Futures
Studies -maisteriohjelmaan alkaa 1.12.2014 ja päättyy
30.1.2015.
Ohjelma on ainut tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelma
Suomessa ja ainutlaatuinen myös globaalilla tasolla.
Opetuksen järjestäjä on Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja
tutkinnon myöntää Turun kauppakorkeakoulu.
Maisteriohjelman laajuus on 120 op ja opiskelu on
täysipäiväistä. Ohjelma on kansainvälinen ja opetus on
kokonaan englannin kielellä.
Lisätietoja: http://utu.fi/ffrc/masters

Seuraava Futura-lehti, 4/2014, ilmestyy joulukuussa
teemalla Etnisten vähemmistöjen tulevaisuus.
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 1/2015 ilmestyy tammihelmikuussa.
Hyvää talven odotusta!
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
toimisto@futurasociety.fi

•

www.tutuseura.fi

