
11.9.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Mikä muuttaa maailmaa? Alustaja johtaja Markku Lappalai-
nen, Rakennustietosäätiö. 

20.9.2012 klo 16-20 Heureka, Tikkurila
Heurekan näyttely 20X0 – Matka tulevaisuuteen
Tapaamme Heurekan aulassa ja jokainen ostaa itse lippun-
sa,17€/12€. Lisätietoa näyttelystä: www.heureka.fi/portal/
suomi/nayttelyt/20x0

Vetäjätiimi: Matti Leskinen (matti.leskinen@iki.fi), Pentti 
Räsänen, Arto Salmela, Päivikki Telenius, Reijo Korhonen 
ja Hannu Kalajoki.

Sähköpostilista http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/
messages
Blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, josta löytyy myös 
pidettyjen tilaisuuksien aineistoja

Historian ja tulevaisuuden ensimmäinen seuran Jyväskylän 
paikallisryhmäkeskustelu käytiin tiistaina 20.3. Jamkilla. 
Lue lisää: http://blogit.jamk.fi/innovoimaa. 

Seuraava tapaaminen pidetään ti 22.5. klo 15-17 teemalla 
ihmisten johtaminen ja työhyvinvointi. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Lisätietoja vetäjä Anne Hakala (anne.hakala@
jamk.fi).

Käytätkö tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä työssäsi 
tai kiinnostaako niiden käyttö? Tarkoituksena olisi miettiä 
yhteisessä lounastapaamisessa, miten tulevaisuudentutki-
muksesta kiinnostuneet voisivat kehittää osaamistaan ja 
miettiä yhteisiä intressejä aihepiirin suhteen.

Järjestämme lounastapaamisen ke 4.4.2012 Technopolik-
sella Round-ravintolassa, Microkatu 1, Kuopio. Tavataan klo 
12 pääoven eteisaulassa, lähdetään siitä omakustanteisesti 
syömään ja keskustelemaan. Jos et pääse paikalle, mutta 
olet kiinnostunut aihepiiristä, laita viestiä ryhmän vetäjälle: 
Ari Paanala, ari.paanala@gmail.com tai 0400579016. 

Otavan Opistossa järjestetään viikonlopun kestävä työpaja 
kerran kuukaudessa. Pajoihin voi osallistua kuunteluoppilaa-
na, vaikka ei itse Delfoi-kurssia halua suorittaa. Kaikkia paja-
esityksiä voi seurata myös reaaliaikaisesti tai myöhemmin 
nauhoitteena verkossa.

Loppukevään ja alkukesän lähipajojen teemat ja ajat:
14.-15.4. Opettajien osaamisen tulevaisuus
11.-12.5 Wikipedagogia, yhteisöllinen oppiminen
8.-9.6. PLE – Henkilökohtainen oppimisympäristö sekä 
Grundtvig-pedagogia

Lisätietoa Mikkelin toiminnasta: http://edelfoi.ning.com ja 
http://paja.internetix.fi sekä jenni.linturi@otavanopisto.fi

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous pide-tään 
to 26.4.2012 klo 18.00 Tieteiden talolla, Kirkkok. 6, Hki. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouskutsut ja muut jäsentiedotteet lähetetään s-postitse 
niille, joiden s-postiosoite on seuran rekisterissä; muille jä-
senille ne lähetetään postitse. 

Kokouksen jälkeen n. klo 19 vanhempi tutkija Leena Ilmola 
alustaa otsikolla Tulevaisuus trendien ulkopuolella – Mitä 
jos ei edes mielikuvitus riitä...

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset: toimisto@
futurasociety.fi.

Seuran perinteinen kesäseminaari pidetään to-pe 16.-
17.8.2012 Otavan opistolla teemalla ”JokuVeli valvoo - 
ubiyhteiskunnan haasteet”. Tarkemmasta ohjelmasta tiedo-
tetaan kevään aikana. Lisätietoja toimisto@futurasociety.fi.

Seura järjestää yhteistyössä Rooman Klubin Suomen yh-
distyksen kanssa 8.5.2012 klo 16-20 monimuotoisuuden 
tulevaisuuteen keskittyvän iltatilaisuuden, johon kuuluu 
vierailu Gardenia-puutarhaan Helsingin yliopiston Viikin 
kampuksella sekä aiheeseen liittyvä työpaja. Tarkemmasta 
ohjelmasta tiedotetaan huhtikuun aikana. Lisätietoja sekä 
ilmoittautumiset: Hazel Salminen (toimisto@futurasociety.
fi) ja Sirpa Kurppa (sirpa.kurppa@mtt.fi).

Seuran perinteinen Tiedeseminaari järjestetään 23.11.2012 
Tieteiden talolla Helsingissä, tällä kertaa teemalla Tulevai-
suuden rajallisuus. Seminaari järjestetään yhteistyössä 
Ajatuspaja e2:n ja Satakunnan amk:n kanssa. Lisätietoa 
seuraavassa Futurinfossa sekä seuran nettisivuilla ohjelman 
vahvistuttua.

Helsingin toimintaryhmä järjestää tiistaisin parittomina viikkoi-
na tapaamisen, jossa alustaja esittelee mielenkiintoisen tu-
levaisuusteeman ja sitten keskustellaan. Tilaisuudet ovat 
avoimia sekä maksuttomia ja jos ei muuta mainita, niin ne 
pidetään Tieteiden talolla, Kirkkok. 6, Hki.

10.4.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Venäjän turvallisuuspolitiikan, talouden ja politiikan ke-
hitys, alustajat prof. Hiski Haukkala, Tampereen yliopisto ja 
VTT Pekka Sutela. 

24.4.2012 klo 17-20 Tieteiden talo, sali 505
Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan. 
Alustukset futurologi Keijo Rajakallio ja tutkija Jukka-Pekka 
Heikkilä, Vaasan yliopisto, kommentoija neuvotteleva virka-
mies Pekka Tiainen, TEM, juontaja Arto Salmela. 
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sen tulevaisuudentutkimuksen isä, TkT ja professori 
emeritus Pentti Malaska menehtyi 15.3.2012 sairauden 
uuvuttamana. Seura muistelee lämmöllä ja kiitollisuudella 
ensimmäistä puheenjohtajaansa ja kunniajäsentään. Ym-
päri maailmaa on saapunut viestejä hänen mittavan työnsä 
vaikuttavuudesta sekä hänen ehtymättömästä uskosta ihmi-
seen. Jatkakaamme hänen elämäntyötään toiveikkaasti, 
paremman tulevaisuuden puolesta!

Seuran pj Sirkka Heinosen kirjoittama muistokirjoitus julkais-
taan Futura-lehdessä 1/2012. Anita Rubinin kirjoittama 
muistokirjoitus löytyy Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
sivuilta: www.ffrc.utu.fi/ajankohtaista/pentti-malaska.html. 

Pentin muistoa ja elämäntyötä voi kunnioittaa tukemalla P. 
Malaskan ja K. Holstiuksen stipendirahastoa Turun kaup-
pakorkeakoulussa (merk. ”Tulevaisuudentutkimus”, tili  
FI79 2205 3800 002217).

• Kuosa, Tuomo (2012, ilm. heinäkuussa). The Evolution of 
Strategic Foresight – Navigating Public Policy Making. 
180 pp. Gower.
• Hiltunen, Elina (2012, ilm. toukokuussa). Matkaopas 
tulevaisuuteen. N. 250 s. Talentum.
• Kirveennummi, Anna, Laura Mattinen & Johanna Kähkönen 
(toim.) (2012). Ruista ja sisua - Varsinais-Suomen ruoka-
ketjun vahvuudet, nykytila ja tulevaisuus. 36 s. Tutu e-
julkaisuja 2/2012. Tulevaisuuden tutk.keskus, TY.
• Nurmi, Timo, Marko Ahvenainen & Olli Hietanen (2012). 
Etelä-Suomen kuljetuskäytävä 2030. Ello-tulevaisuus-
prosessin loppuraportti. 79 s. Tutu e-julkaisuja 3/2012. 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, TY.

TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN
Rakennustiedon ideakilpailussa opiskelijat voivat esittää 
visionsa tulevaisuuden rakentamisesta. Kilpailutöiden viim.
jättöpäivä on 15.5.2012. Kilpailutyö voi kuvata mitä tahansa, 
mikä parantaa ja uudistaa elinympäristömme rakentumista 
ja sen kokemista. 
Lisätiedot: www.tehtavatulevaisuudessa.fi sekä hanna.
suomala@rakennustieto.fi, puh. 0207 476 342

* 
MUSTAT JOUTSENET - kirjoituskilpailu
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta järjestää avoimen kirjoi-
tuskilpailun aiheesta Mustat joutsenet. Kirjoita lyhyt tarina 
siitä, minkälainen tulevaisuus meillä on edessä. Tekstin 
lajityyppi ja aiheen käsittelytapa vapaa. Kilpailutyöt on 
toimitettava tulevaisuusvaliokunnalle viim. 31.8.2012 klo 
16.00. 10–30 parasta työtä valitaan tulevaisuusvaliokunnan 
julkaisemaan kirjaan.
 
Tarkemmat säännöt: http://web.eduskunta.fi -> 
Tulevaisuusvaliokunta -> Tiedotteet. 
Lisätietoja: kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan pj. 
Päivi Lipponen, paivi.lipponen@eduskunta.fi, puh. 09-4321

Futura-lehti 1/2012 ilmestyy huhtikuussa teemalla Afrikka. 
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 3/2012 ilmestyy syyskuussa. 

Kevättä kohti!
Hazel Salminen
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.

Turun tutu etsii uutta vetäjää. Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan Turun toimintaa, ota yhteyttä: ilpo@alvesalo.com.

Itä-Aasia - quo vadis? Yhteiskuntatieteellisen ympäristö-
tutkimuksen suuret haasteet syynissä
12.4.2012 kello 13-17 Tieteiden talolla, sali 404, Hki.

Järjestäjänä Yhteiskuntatieteellisen ympäristöntutkimuksen 
seura (YHYS). Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset 10.4.2011 mennessä: johanna.kohl@vtt.fi.

*
Tekesin TILA-ohjelman Elävä esikaupunki -hankkeen (ELOI-
SA) Tulevaisuusklinikka “Opportunity” ma 16.4.2012 
klo 13-16, Burtz-sali (Aleksanterinkatu 24, 2. krs, Hki).

Tilaisuus on jatkoa hankkeen edelliselle Tulevaisuusklinikalle 
“Perspective”. Nyt järjestettävässä klinikassa viedään 
eteenpäin edellisen klinikan keskeisiä tuloksia: keskitytään 
toimintaympäristön hahmottamisessa trendeihin ja mustiin 
joutseniin.

Tulevaisuusklinikkaan voi osallistua, vaikkei ollut mukana 
edellisessä. Osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset viim. 5.4.: juho.ruotsalainen@utu.fi. Rajattu 
osallistujamäärä.

*
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen avoimet 
tilaisuudet
Ma 7.5. klo 17 Vuoden alumnin luento: Ilmastonmuutos 
- viherhömppää vai tieteen viimeisin sana? Ilmatieteen 
laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas. HY:n päärak. (Fabianink. 
33), Pieni juhlasali (4. krs). Ilmoittautuminen etukäteen: 
www.helsinki.fi/alumniyhdistys/ohjelma.html.

Ke 23.5. klo 16 Maailmanloppu! FT Rami Rekola pe-
rehdyttää alumnit mayojen kulttuuriin, mytologiaan ja 
maail-manlopun ennustuksiin. Lopuksi kuulijoille tarjotaan 
vielä vilkaisu todelliseen maailmanloppuun. HY:n päärak. 
(Fabianink. 33), auditorio XV.

*
To be young! Youth and the Future, 6th-8th June, 2012, 
Turku - The 14th International Conference of the Finland 
Futures Research Centre.
Conference themes include eg. Power and Impact of 
Different Age Groups on the Future; Making the Future; 
Young People, Work and Participation in Society.
More information: www.futuresconference.fi/2012.

WorldFuture 2012: Dream. Design. Develop. Deliver. 
July 27-29, at the Sheraton Centre, Toronto, Canada
The interdisciplinary sessions include a mix of formats, from 
seminars to workshops, and attendees range from foresight 
consultants to trendsetters and government experts.
For more information, visit: 
www.wfs.org/content/worldfuture-2012

Alkanut kevät on tuonut mukanaan ikäviä uutisia; Suomalai-
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