
Toiminnanjohtaja Päivi Veikkola kertoo Virvelinrannan 
tavoitteista ja toiminnasta. Lisäksi keskustellaan vam-
maispalveluiden tulevaisuuden näkymistä ja tutustutaan 
Virvelinrannan tiloihin (Virvelinranta, Ansarikuja 1, HML / 
www.virvelinranta.fi). Kahvitarjoilu. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset 24.11. mennessä: anne.laakso(at)hamk.fi tai riitta.
hakulinen(at)hamk.fi. Tervetuloa!
 

Mikkelissä Otavan opistolla järjestetään kerran kuussa avoi-
mia ja monidisipliinisiä tulevaisuuden tutkimuksen työpajoja 
(Delfoi-paja), joiden kommunikaatio- ja kehittäjäyhteisönä 
verkossa toimii eDelfoi -ryhmä (http://edelfooining.com). 
Loppusyksyn 2010 Delfoi-pajat ovat seuraavat:

19.-20.11.2010 Delfoi-pajan teema on Science Fiction 
(riittääkö mielikuvitus, kun maailma muuttuu ilman scifiäkin 
hurjempaa vauhtia?)

17.-18.12.2010 pajan teemana on laadullinen ja osallistava 
ennakointi.

Ilmoittautuminen: http://paja.internetix.fi/?page_id=74.
Kaikkiin pajoihin voi osallistua myös virtuaalisesti osoitteessa 
http://otavanopisto.emea.acrobat.com/paja. Tietoa Delfoi-
koulutuksesta osoitteesta http://edelfoi.ning.com/group/
delfoikoulutus .

Torstaina 4.11.2010 kello 17.30-19.00, Turun kauppakorkea-
koulu, luentosali 8 (Mercatorin varrella)
Auringonvalosta biopolttoaineiksi, prof. Eva-Maria Aro.
Esitelmätilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Länsimaisen elämäntavan kestävyys - Riittääkö maa-
pallo?
Länsi-Uudenmaan humanistiyhdistyksen ja Tulevaisuuden 
tutkimuksen seuran avoimet keskustelutilaisuudet syksyllä 
2010 järjestetään Leppävaaran kirjaston Akseli-salissa 
Kauppakeskus Sellossa Espoossa klo 18.00-19.45:

- Keskiviikkona 24.11.2010: Energia. Professori Peter Lund. 
HUOM! Aiheen päivämäärä vaihtunut.
- Maanantaina 20.12.2010: Elämme lainalaisuuksien 
maailmassa.  Professori Kari Enqvist.

Tervetuloa! Lisätietoa: Jussi Pikkusaari, Länsi-Uuden-
maan humanistiyhdistyksen puheenjohtaja, jussi.
pikkusaari(at)elisanet.fi, 050 384 3595. Netissä: www.
suomenhumanistiliitto.fi -> Länsi-Uudenmaan humanisti-
yhdistys.

FORS-seminaari 2010 - Ääri-ilmiöihin varautuminen 
riskienhallinnassa, torstaina 25.11.2010 klo 13.15-17.45, 
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n (FORS) järjestämän 
seminaarin pääpuhujana on professori John Casti, 
joka johtaa ääri-ilmiöiden yhteiskunnallisia vaikutuksia 

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran syyskokous pidetään 
keskiviikkona 24.11.2010 alkaen klo 18.00 Tieteiden 
talolla salissa 505, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Vuosikokouksen jälkeen johtaja Hannu Linturi Otavan 
Opistolta sekä dosentti, tutkija Anita Rubin Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksesta alustavat otsikolla Oppimisen tulevai-
suusbarometri 2030.  Tervetuloa!

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tonttuväitöspikkujoulut 
pidetään 14.12.2010 klo 18 alkaen seuran toimistolla, 
Eerikink. 28, 5. kerros, Hki. Tällä kertaa tonttutohtoriksi väit-
telee FT Markus Vinnari otsikolla Luovutaanko lihasta? 
Tarjolla pientä iltapalaa, juomat omalla kustannuksella. 
Ilmoittaudu 8.12.2010 mennessä toimisto(at)futurasociety.
fi tai 040 5028672. Tervetuloa!

Seuran perinteinen Top Ten Futures IX –seminaari järjeste-
tään taas keväällä 2011, teemalla Etäisyyksien hallinta 
2030. Lisätietoa sekä ohjelma lähetetään seuraavan Futur-
infon yhteydessä sekä päivitetään seuran nettisivuille ohjel-
man vahvistuttua.

Helsingin toimintaryhmä järjestää parittomien viikkojen tiistai-
na tapaamisen, jossa alustaja esittelee mielenkiintoisen 
tulevaisuusteeman ja sitten keskustellaan. Tilaisuudet ovat 
avoimia ja maksuttomia ja pidetään yleensä Tieteiden talol-
la, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 9.11.2010 klo 17-20, sali 404
Degrowth ja factor 10 - ratkaisuja kestävään tulevaisuu-
teen? Alustajina Matti Penttilä, Michael Lettenmeier ja Timo 
Järvensivu, juontajana Juha Nurmela.

Tiistaina 7.12.2010 klo 17-20, sali 505 HUOM! uusi pvm.
Hallinnonalojen näkemykset Suomen tulevaisuudesta, 
alustajana neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen Valtio-
neuvoston kansliasta, kommentoijana TkT Kalle Mikkola, 
juontajana Matti Leskinen.

Tiistaina 1.2.2011 klo 17-20, sali 505
Kasvihuoneilmiöön ja sen torjuntaan sopeutuminen, 
alustajina Mikael Hilden, Suomen ympäristökeskus, ja Timo 
Airaksinen, Teknologiateollisuus, juontajana Arto Salmela.

Vetäjätiimi: Matti Leskinen (matti.leskinen@iki.fi), Pentti 
Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Chris Kylander.
Tutuhesa-lista http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
messages; Blogi: http://tutuhesa.blogspot.com/

Hämeenlinnan ryhmän vuoden viimeinen tapaaminen järjes-
tetään tiistaina 30.11.2010 klo 15.00–16.30 uudessa, 
innovatiivisessa Virvelinrannan palvelukeskittymässä. 
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Seuran hallitus on perustanut tulevaisuudentutkimuksen 
pro gradu –palkinnon, joka myönnetään erinomaiselle 
opinnäytetyölle joka toinen vuosi. Ensimmäinen pro 
gradu –palkinto myönnetään vuosina 2009-10 val-
mistuneelle opinnäytetyölle, ja julkistetaan seuran ke-
vätvuosikokouksessa huhtikuussa 2011. Palkinnon suuruus 
on 300 euroa. Arvioitavat gradut kerätään Tulevaisuuden 
Verkostoakatemian avustuksella. Jos olet tulevaisuudentut-
kimuksen alaan liittyvän opinnäytetyön tekijä, ohjaaja tai 
tarkastaja, niin voit pyytää lisätietoja seuran toimistolta: 
toimisto@futurasociety.fi, 040 5028672.

•  Kettunen, Jyrki & Tarja Meristö (toim.) (2010). Seitsemän 
tarinaa ennovaatiosta – rohkea uudistaa ennakoiden. 
Teknologiainfo Teknova.
•  Heinonen, Sirkka  (2010): Kurkistuksia kaupunkiasumisen 
tulevaisuuksiin. Tulevaisuusklinikan 14.6.2010 tulokset. 
TUTU-eJulkaisuja 5/2010. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 
Turun yliopisto. 46 s. Netissä: www.tse.fi/FI/yksikot/
erillislaitokset/tutu/Documents/publications/eTutu_2010-
5.pdf
•  Bell, Wendell (2004): Foundations of Futures Studies, 
Volume 2—Values, Objectivity, and the Good Society: 
Human Science for a New Era. Now available in e-book 
format! The book may be downloaded either in whole or 
by chapter, for sale at Transaction Publishers: http://bit.ly/
b4DzI2
•  Borg, Olavi (2010): Elämä kertoo: Puoli vuosisataa 
akateemisessa maailmassa. 331 s. Tampere University 
Press.

Professori Sirkka Heinosen kehittämän Luovan Tulevaisuus-
Tilan pilotti saapuu Hämeenlinnaan! Kiinnostuneet jäsenet 
voivat ottaa yhteyttä: sirkka.heinonen@tse.fi. Lisätietoa 
hankkeesta: www.tse.fi/FI/tutkimus/yksikot/Pages/
luovatulevaisuustila.aspx

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallitus on lähettänyt 
Suomen Akatemialle lausunnon, jossa painotetaan, että 
tulevaisuudentutkimus tulisi sisällyttää kansalliseen tieteen-
alaluokitukseen omana tieteenalanaan. Tällä hetkellä 
tulevaisuudentutkimusta ei eksplisiittisesti ole mainittu 
Suomen Akatemian tutkimushankkeiden luokituksessa, 
vaikka tieteenala on viime vuosikymmenten aikana kehit-
tynyt selkeästi tutkimusperinteeksi omine tieteellisine käsit-
teineen, menetelmineen ja tutkimustuloksineen. Seuran 
hallitus näkee, että oman tieteenalaluokan osoittaminen tu-
levaisuudentutkimukselle varmistaisi tieteenalan kehityksen 
myös jatkossa.

* * * * * * * * 
Huomasithan, että Futura 3/2010 Sukupuolten tulevaisuus 
tuli juuri painosta! Futura 4/2010 ilmestyy joulukuussa tee-
malla Ilmastonmuutos ja ruokaturva. 
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 1/2011 ilmestyy helmikuun 
alussa. Jäsenkirjeet lähetetään s-postitse niille, joiden s-
postiosoite on seuran rekisterissä, muille ne lähetetään 
postitse. Muistathan ilmoittaa jos yhteystietosi muuttuvat!

Hyvää loppusyksyä toivotellen,
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.

tarkastelevaa kansainvälistä X-Events -tutkimushanketta 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 
-tutkimusinstituutissa. 
Ohjelma: www.operaatiotutkimus.fi/seminaarit/210/index.
html. Seminaari on maksullinen, mutta FORS:in jäsenet 
saavat alennusta. Jos ilmoittautuessaan liittyy jäseneksi niin 
seminaarimaksuun sisältyy vuoden jäsenmaksu. Ilmoittau-
tumiset 22.11. mennessä seminaarin verkkosivulla olevalla 
lomakkeella tai s-postilla: fors(at)hse.fi.

Kasvun umpikuja - Malaska maailmassa ja maailmasta 
Haastattelu Radioateljeessa, pe 26.11. ja su 28.11.2010, 
Johtaako jatkuva talouskasvu umpikujaan? Millaiseen yhteis-
kuntaan olemme matkalla? Entä mitä on planetaarinen 
tietoisuus? Ohjelmassa näitä kysymyksiä lähestytään tule-
vaisuudentutkija Pentti Malaskan kautta. 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Tapio Tamminen. Kertojina: Pentti 
Malaska ja Inkeri Kivimäki.
Marraskuun lopulla ohjelman voi kuunnella myös Radioatel-
jeen nettisivuilta: www.yle.fi/radio1/draama/radioateljee .

”Arjen arvoitus”, Tieteen päivät 12.-16.1.2011 Helsingin 
yliopiston päärakennus. 
Tulevaisuudentutkimukseen liittyvistä aiheista alustavat 
mm. akatemiatutkija Mika Pantzar sekä professori Sirkka 
Heinonen. Ohjelma päivittyy sivulle: www.tieteenpaivat.fi .
   &
Tieteiden yö torstaina 13.1.2011 klo 18-23 Tieteiden talol-
la, Kirkkok. 6, Hki. Myös seura on mukana pitämässä stän-
diä sekä FT Marja-Liisa Viherä alustaa otsikolla “Arjen 
elämyksellisen vuorovaikutuksen visio”. Lisätietoa päi-
vittyy sivuille: www.tieteidenyo.fi .

FIRST CALL FOR PAPERS: Trends and Future of Sustain-
able Development, the 13th International Conference of 
Finland Futures Research Centre and Finland Futures Aca-
demy, June 9-10th 2001, Tampere
Contributions are welcome in topics ranging from tools for 
analysis and managing of complex systems and problems, 
to sustainability performance indicators, case studies and 
many more. Deadline for abstracts: January 15th, 2011. 
More information: http://conference2011.wordpress.com .

Global Transitions and Asia 2060: Climate, Political-
Economy, and Identity, November 3-5 2010, Tamkang 
University, Taiwan. 
The conference will explore the future of Asia, in three sub-
themes: (1) Asia at the carbon crossroads, (2) Asia and new 
models of economy and governance -- toward an Asian 
Union, and (3) Asian identity in transition, transformation. 
Participation in the workshop is by invitation only, however, 
an Executive Summary of the findings of the workshop will 
be available for downloading from the sponsors’ websites 
after the event. The sponsors are Tamkang University, Taipei 
(http://foreign.tku.edu.tw/TKUEnglish); Foundation For the 
Future, USA (www.futurefoundation.org); and Kyung Hee 
University, Seoul (www.kyunghee.edu).

WorldFuture 2011, The Annual Conference of the World 
Future Society, July 8-10, 2011, Vancouver, Canada 
Around 150 speakers, e.g. Aubrey De Grey (human longe-
vity), Erica Orange (business futures) and Ramez Naam 
(technology) will offer their latest insights and strategies. 
The focus will be on developing specific action plans for 
meeting and getting ahead of the challenges we face now. 
More info: http://beta.wfs.org/content/worldfuture-2011   
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