
tulevaisuudet sekä seminaarin yhteydessä avattavaan näyt-
telyyn. Tarkempi ohjelma lähetetään Futurinfossa 2/2010.  
Näyttelyyn kerätään materiaalia, joten jos arkistostasi löytyy 
valokuvia, lehtileikkeitä, tarinoita, ym. kuluneilta vuosikym-
meniltä, niin ota yhteyttä: toimisto@futurasociety.fi !

Vuonna 2009 pidetyissä historiatalkoissa kerättiin ja 
työstettiin materiaalia verkkoon. Käy katsomassa tuloksia:  
http://www.tietotaitotalkoot.fi/talkootuotoksia/4_tutun_
talkoot_8-952009/

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perinteinen kesä-
seminaari pidetään 19.8.–20.8.2010 Otavan opistolla 
Mikkelissä. Merkitse ajankohta allakkaasi jo nyt! Kesä-
seminaarin ohjelma ja muut tiedot päivitetään seuran 
verkkosivuille. Lisätietoja toimisto@futurasociety.fi .

Tampereen kesäyliopisto ja Tulevaisuuden tutkimuksen 
seura ry:n järjestävät lauantaina 27.2.2010 klo 14-16 
kaikille avoimen yleisöluennon:

Alueelliset ja paikalliset innovaatioympäristöt, 
tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, Tampereen yliopisto

Paikka: Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-
koulutustila, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs, Tampere. Tilaisuus 
on maksuton. Huom! Ilmoittautumiset 23.2.2010 mennessä 
sähköisesti osoitteessa http://www.tampereenkesayliopisto.
fi/ilmoittautuminen.php . Tervetuloa!

Helsingin toimintaryhmä järjestää tiistaisin parittomina 
viikkoina tapaamisen, jossa jäsenet tai ulkopuolinen alustaja 
esittelee mielenkiintoisen tulevaisuusteeman. Tilaisuudet 
järjestetään yleensä Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki 
ja ne ovat avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Tiistaina 16.2.2010 klo 17-20, sali 505
Verotuksen kehitystrendit, alustajana Heikki Niskakangas, 
kommentoijana Nils Torvalds, juontajana Arto Salmela.

Tiistaina 2.3.2010 klo 17-20, sali 505
Tulevaisuuden yhteiskunta – improvisoituna Zizekin 
mukaan, alustajina Hanna Kuusela ja Kimmo Jylhämö, 
juontajana Hannu Kalajoki.

Tiiistaina 16.3.2010 klo 17-20, sali 505
Geoengineering ilmastonmuutoksen torjunnassa, 
alustajana Risto Isomäki, kommentoijana Heikki Kukko, 
juontajana Kari Silfverberg.

Vetäjätiimi: Matti Leskinen, matti.leskinen @iki.fi, Pentti 
Räsänen, pentti.rasanen @kolumbus.fi, Kalle Mikkola, 
kalle.mikkola @iki.fi, Arto Salmela, artoslm @saunalahti.fi
Päivikki Telenius, paivikki.telenius @gmail.com, Chris 
Kylander, chris.kylander @helsinkilainen.com

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous pidetään 
maanantaina 12.4.2010 klo 18 Tieteiden talolla Helsingis-
sä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Muut 
asiat, joita jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltävän, on 
ilmoitettava seuran hallitukselle kirjallisesti viim. 26.2.2010. 

Vuosikokouksen jälkeen Akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-
yliopistosta alustaa otsikolla 40 vuotta Tulevaisuushokkia 
– Kuinka oikeaan Toffler osui?                    

Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hallituksen 
kokoonpano vuonna 2010 löytyvät osoitteesta http://www.
futurasociety.fi. 

Syysvuosikokouksessa valittiin seuran uudeksi puheen-
johtajaksi VTT Juha Nurmela. 

”Olen ollut Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toiminnassa 
mukana vuodesta 1984, suuren osan hallituksen jäsenenä. 
Puheenjohtajuuden koen erittäin kiinnostavana, mutta 
myös hyvin vastuullisena tehtävänä, sillä seuramme 
jäsenistön tietämyksen laajuus ja syvällisyys lienee Suomen 
tieteellisten  joukossa aivan omaa luokkaansa.”
Terveisin, Juha Nurmela, Tilastokeskus

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n hallitus on myön-
tänyt Tulevaisuuspalkinnon 2009 Iiris Penttilälle innokk-
aasta, luovasta ja pitkäjänteisestä tulevaisuustyöstä 
seuran kantavana voimana sekä ansiokkaasta tulevai-
suudentutkimuksen ja maantieteen yhdistävästä tutkimuk-
sesta.

Seuran järjestämä Tulevaisuusfoorumi on vuodesta toiseen 
tuottanut uusia ajatuksia siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Tänä 
vuonna keräämme heikkoja signaaleja kaikilta elämän aloilta, 
niin työhön kuin vaikka harrastukseenkin liittyviä signaaleja.  

Tulevaisuusfoorumi on kaksivaiheinen:
a) Heikkoja signaaleja kerätään 1.3.-13.3.2010, Lisätietoa 
osoitteesta toimisto@futurasociety.fi. Toivomme, että 
osallistut signaalien keräämiseen, vaikka et syystä tai 
toisesta osallistuisikaan itse Foorumiin. 
b) Signaalien käsittelytilaisuus lauantaina 20.3.2010 klo 
10-16 Otavan opistolla Mikkelissä. Ilmoittaudu 16.3.2010 
mennessä: toimisto@futurasociety.fi

Tulevaisuusfoorumi on maksuton ja kaikille avoin. Lisätietoa 
nettisivuilta www.futurasociety.fi. Tervetuloa mukaan! 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 30 vuotta! 
Torstaina 27.5.2010 seuran jäsenet ovat tervetulleita Tie-
teiden talolle Helsinkiin juhlavuosiseminaariin Avoimet 
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Torstai 18.2.2010 klo 17.30-19, Turun kauppakorkeakoulu, 
luentosali 10 (Mercatorin varrella)
Green Care – osa tulevaisuuden hoivapalveluja?
FM, etnologi Katariina Heikkilä kertoo Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksen ja MTT:n yhteistyönä toteuttamasta 
projektista, jossa kartoitettiin hoivapalveluyritysten liiketoi-
mintamahdollisuuksia maaseudulla.  
Esitelmätilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Lisätietoa: Ilpo Alvesalo, ilpo@alvesalo.com ja Jussi 
Lehtonen, jussi.lehtonen@utu.fi sekä www.futurasociety.
fi. Tutu-Turun pääasiallisena tiedotuskanavana toimii 
sähköpostilista, josta lisätietoja: jussi.lehtonen@utu.fi.
 

SECURITY IN FUTURES - SECURITY IN CHANGE, June 
3-4, 2010, Turku
The conference will look into the inevitable changes of 
security issues and bring together global experts from the 
scientific community, policy makers, and representatives 
of companies to develop images of alternative futures. By 
developing images of alternative futures, the goal of the 
conference is to give new viewpoints and novel ideas to 
decision-makers to assist them towards more feasible 
decisions to construct the world a better place.

For more information: http://www.futuresconference.fi/2010
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veto alueellisten koulutusverstaiden menetelmistä ja tulok-
sista. Tutu-julkaisuja 3/2009. 53 s.
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vaikutuskeinoihin. TUTU-eJulkaisuja 11/2009. 62 s.
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Ecosystems. FFRC eBooks 9/2009. 57 s.
•   Santtu von Bruun & Torsti Kirvelä (2009). Suurten 
kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunki-
politiikka. Ennakointihankkeen loppuraportti. Suomen 
Kuntaliitto. Acta nro. 212. Pdf: http://hosted.kuntaliitto.fi/
intra/julkaisut/pdf/p091125120510P.pdf
•   Mickelsson, Rauli (toim.) (2009). Puolueiden tulevaisuus. 
Opetusministeriön julkaisuja 2009:6.
•   Ahvenainen, Marko, Olli Hietanen & Heikki Huhtanen 
(2009). SMART FOREST @ FUTURE HOME. Älykkäästi 
kotona pidempään (ÄLYKOP) –hankkeen tulevai-
suusprosessin loppuraportti. Tulevaisuuden tutkimuskeskus. 
Tutu-julkaisuja 4/2009.

Ilmoitathan (muuttuneen) sähköpostiosoitteesi osoitteella 
toimisto@futurasociety.fi. Keskittymällä sähköiseen tiedot-
tamiseen säästämme mm. postituskuluissa. Kiitos!   

Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 2/2010 ilmestyy maaliskuussa 
viikolla 12.

Tulevaisuusterveisin,
Hazel Salminen

Ryhmän erityisenä kiinnostuksen kohteena vuoden 2010 
aikana on yritysten innovaatio- ja ennakointitoiminta. 
Tilaisuudet ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.

Vuoden ensimmäinen yritysvierailu torstaina 18.3.2010 
klo 14.30-16.30 suuntautuu Hyvinkäälle Konecranesin 
tuotekehitysyksikköön, Koneenkatu 8, Hyvinkää. Ohjel-
massa Konecranes ja sen tutkimus- ja tuotekehitys, 
esittelijänä Hannu Lindfors, R&D Manager. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 11.3.2010 mennessä: riitta.
hakulinen@hamk.fi tai anne.laakso@hamk.fi. Tervetuloa!

Lahden toimintaryhmän kevään tapaamisissa pohditaan työn 
käsitteen muutosta eri näkökulmista. Tapaamiset järjestetään 
Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden alan 
tiloissa (Ståhlberginkatu 4 B) 1. krs neuvotteluhuoneessa. 
Tapaamiset ovat seuraavasti: 
- tiistai 9.3. klo 18 
- keskiviikko 14.4. klo 18 ja 
- tiistai 4.5. klo 18
Tapaamisten tarkemmat aiheet ilmoitetaan Tutu-Lahden 
sähköpostilistalla. Lisätietoja Soili Saikkoselta: soili.
saikkonen@phkk.fi. Tervetuloa!

Otavan opistolla järjestetään kerran kuussa avoimia ja 
monidisipliinisiä tulevaisuuden tutkimuksen työpajoja 
(Delfoi-pajoja), joiden kommunikaatio- ja kehittäjäyhteisönä  
toimii eDelfoi-ryhmä (http://edelfooining.com). Kevään 2010 
Delfoi-pajat ovat seuraavat:

19.-20.2. Delfoi-pajan teema on ihminen 2.0. Mukana mm. 
Second Life -persoona Yolanda Hirvi. 

19.-20.3. pajan teema on media ja kansalaisvaikuttaminen. 
Lisäksi mukana  huumeiden tulevaisuutta tutkinut  Tomi 
Lintonen, Poliisiammattikorkeakoulu, TY. Lisätietoa: http://
edelfoi.ning.com/group/delfoipaja192032010 .

16.- 17.4. järjestettävän pajan teema on urheilun tulevaisuus. 
Pajassa seurataan, miten ilmiöoppiminen edistyy kurssilla 
Cititus, altius, fortius. Lisäksi pajassa seurataan Oppimisen 
tulevaisuusbarometrin etenemistä. Lisää tietoa http://
edelfoi.ning.com/group/delfoipaja1617042010 .

14.-15.5. Delfoi-pajan teemana on piratismi. Pajassa 
seurataan Piratismi-ilmiökurssin (http://ilmiopohjaisuus.
ning.com/group/piratismi134562010) etenemistä.

Pajoihin voi ilmoittautua osoitteessa http://paja.internetix.
fi/?page_id=74. Kaikkiin pajoihin voi osallistua myös 
virtuaalisesti: http://otavanopisto.emea.acrobat.com/paja. 
Nauhoituksia vanhoista pajaesityksistä löytyy osoitteesta 
www.edelfoi.ning.com. 

Tutu-Turku kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä torstaina klo 17.00 lukuun ottamatta 
kesäkuukausia. Helmikuun tilaisuus:
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