
Kesäseminaari	  

Ihmisarvo	  ja	  hyvinvointiyhteiskunnan	  uudistaminen	  
24.-‐25.8.2015	  Otavan	  Opisto	  ja	  Satulinna,	  Mikkeli	  

	  
Tulevaisuudentutkimuksen	  kesäseminaari	  järjestetään	  taas	  yhteistyössä	  Otavan	  Opiston	  kanssa.	  
Kahden	  seminaaripäivän	  jälkeen	  Otavan	  Opistolla	  ohjelma	  jatkuu	  26.8.	  teemalla	   I+	  Ihmisen	  ja	  teknologian	  
muuttuva	  suhde.	  	  
	  
Kesäseminaarin	  aihe,	  ”Ihmisarvo	  ja	  hyvinvointiyhteiskunnan	  uudistaminen”	  on	  kipeän	  ajankohtainen.	  
Monet	  kokevat,	  että	  talouden	  globalisaatio	  on	  vienyt	  merkityksen	  elämästä	  työn	  siirtyessä	  muualle	  ja	  
puheet	  ikääntymisestä	  aiheuttavat	  ahdistusta:	  eikö	  minulla	  olekaan	  ihmisarvoa?	  Keskeisenä	  puheen-‐
aiheena	  politiikassa	  ja	  mediassa	  on	  talouden	  tila	  ja	  kysytään,	  onko	  meillä	  enää	  varaa	  hyvinvointi-‐
yhteiskuntaan?	  
Olemme	  vauraampia	  kuin	  koskaan,	  tuhlaamme	  luonnon	  varoja	  matkustellen	  ja	  kuluttaen.	  Elämänsisältöä	  
etsitään	  kulutuksesta.	  Kuitenkin	  ihminen	  kaipaa	  toisen	  luo,	  haluaa	  olla	  tarpeellinen,	  haluaa	  asettaa	  
visioita	  ja	  kulkea	  visioita	  kohden.	  Haluamme	  jättää	  lapsenlapsille	  paremman,	  puhtaamman	  maailman.	  
Etsitään	  kesäseminaarissa	  yhdessä	  ratkaisuja,	  joilla	  ihmisarvo	  säilyisi	  hyvinvointiyhteiskunnan	  keskeisenä	  
tienviittana.	  
	  
	  
	  

OHJELMA	  
	  
MAANANTAI	  24.8.2015	  
	  
klo	  11:30-‐12:15	  	   	   Ilmoittautuminen	  ja	  lounas	  
	  
klo	  12:15-‐12:30	  	   	   Tervetulotoivotus	  

Sirkka	  Heinonen,	  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  seura	  
	  
klo	  12:30	   	   Hyvinvointiyhteiskunnan	  uudistaminen	  

Juho	  Saari,	  Itä-‐Suomen	  yliopisto	  
	  
klo	  13:30	   	   Ihmisten	  tarpeettomuus	  tulevaisuuden	  haasteena	  

Vuokko	  Jarva,	  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  seura	  
	  
klo	  14:30-‐15:00	  	  	   Kahvi	  
	  
klo	  15:00	   	   Miten	  varmistamme	  ihmisarvon	  tulevaisuuden	  hyvinvointiyhteiskunnassa	  

Ongelmanomistaja	  Juha	  Nurmela,	  Hyvinvointivaltion	  vaalijat	  ry	  
	  

klo	  16:30	   	   Tulevaisuusroolipelin	  esittely	  	  
	  
klo	  17.00-‐17:45	  	   	   Päivällinen	  	  
	  
klo	  18:15	   	   Siirtyminen	  Satulinnaan	  yhteiskuljetuksella	  ja	  omilla	  autoilla	   	  
	  
klo	  19	  -‐>	   	   Iltaohjelmaa	  Satulinnassa:	  Tulevaisuusroolipeli	  
	   	  

-‐Tulevaisuuskuunnelmien	  valmistelua,	  vapaamuotoista	  yhdessäoloa,	  
keskustelua,	  iltapalaa,	  mölkkyä	  ym.	  

	  

Seminaarin	  yhteyteen	  
perustetaan	  vaihtokirjahylly:	  
tuo	  mukaasi	  itsellesi	  tarpeeton	  
kirja	  –	  ja	  löydä	  itsellesi	  toisen	  
jättämä	  kirja-‐aarre!	  



TIISTAI	  25.8.2015	  
	  
klo	  9:15	  	   	   Tulevaisuuskuunnelmien	  viimeistelyä	  ja	  kuuntelua	  yhdessä	  
	  
klo	  10:30	   Ihmisen	  olemassaolon	  perustarpeiden	  –	  jäsentyminen,	  liittyminen	  ja	  

tekeminen	  –	  huomiointi	  eri	  alueille	  
Ongelmanomistajana	  Marja-‐Liisa	  Viherä,	  ViheräVerstas	  ja	  yleisö	  asiantuntijoina	  

	  
klo	  11:00	   	   Miten	  palkattoman	  työn	  parempi	  arvostus	  elvyttää?	  

Ongelmanomistajana	  Vuokko	  Jarva,	  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  seura	  ja	  yleisö	  
asiantuntijoina	  

	  
klo	  12:00	  	   	   Lounas	  
	  
klo	  13:00	   	   Avuliaisuuden,	  vapaaehtoisuuden	  ja	  kansalaisaktiivisuuden	  tulevaisuus.	  

Ongelmanomistajina	  Reijo	  ja	  Anne	  Kahelin,	  Eräjärven	  kehittämisyhdistys	  sekä	  
yleisö	  asiantuntijana	  
	  	  

klo	  13:45	   	   Ihmisarvo	  ja	  teknologinen	  kehitys	  
Ongelmanomistajana	  Osmo	  Kuusi,	  Whatfutures,	  ja	  yleisö	  asiantuntijoina	  

	  
klo	  14:30	   Tulevaisuustaulukon	  tarkastelua	  kahvitarjoilun	  lomassa,	  seminaarin	  aikana	  

saatujen	  uusien	  ajatusten	  valossa	  
	   	   	   	  
klo	  15:30	   	   Seminaari	  loppuu.	  Kuljetusmahdollisuus	  Mikkeliin	  tai	  Onnibussin	  pysäkille.	   	  
	  
	  

	  
Seminaarimaksu:	  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  seuran	  jäseniltä	  sekä	  perustutkinto-‐opiskelijoilta	  85	  
euroa,	  muilta	  120	  euroa	  (Huom!	  Aikaisen	  ilmoittautujan	  alennus	  8.8.	  asti	  -‐10	  euroa).	  Hinta	  sisältää	  
ohjelman,	  lounaat,	  kahvit,	  päivällisen	  sekä	  iltapalan	  –	  ei	  majoitusta.	  Kesäseminaarin	  osallistujat	  saavat	  
alennuksen	  Otavan	  Opiston	  26.8	  kurssipäivästä	  ”I+	  Ihmisen	  ja	  teknologian	  muuttuva	  suhde”,	  joka	  
järjestetään	  heti	  seminaaria	  seuraavana	  päivänä.	  
	  	  
Majoitus:	  Majoitusmahdollisuus	  Satulinnassa	  (yhteiskuljetus	  Otavan	  Opistolta	  maanantai-‐iltana).	  Hinta	  
55	  euroa/hlö/yö	  2	  h	  huoneessa;	  1	  h	  huoneesta	  30	  e	  lisämaksu.	  Majoitusvaraukset	  
ilmoittautumislomakkeen	  (alla)	  kautta	  8.8.2015	  asti	  ja	  sen	  jälkeen	  suoraan	  Satulinnaan.	  
	  	  
Ilmoittautumiset	  ja	  lisätietoja:	  https://ssl.eventilla.com/tutukesaseminaari_2015.	  Huom!	  
Ilmoittautumiset	  8.8.2015	  mennessä	  aikaisen	  ilmoittautujan	  hinnalla	  75	  euroa	  jäsenet	  /	  110	  euroa	  ei-‐
jäsenet.	  Tämän	  jälkeen	  osallistumismaksu	  nousee	  85	  /	  120	  euroon.	  Viimeinen	  ilmoittautumispäivä	  16.8.	  
Peruutukset	  16.8.	  asti	  ilman	  kustannuksia,	  sen	  jälkeen	  peritään	  50	  %	  osallistumismaksusta.	  Jos	  netti-‐
ilmoittautuminen	  ei	  onnistu,	  ota	  yhteyttä	  Pauliina	  Jaloseen:	  pauliina.jalonen@otavanopisto.fi.	  
	  	  
Ilmoita	  nimesi,	  yhteystietosi	  ja	  oletko	  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  seuran	  jäsen	  tai	  opiskelija.	  Ilmoita	  
myös	  mahdolliset	  ruoka-‐aineallergiat	  sekä	  laskutusosoite	  ja	  viite.	  Seminaarin	  vahvistuskirje	  ja	  lasku	  
lähetetään	  ennen	  seminaarin	  alkua.	  
	  
Yhteydet:	  Otavan	  Opisto	  sijaitsee	  5-‐tien	  varrella	  n.	  13	  km	  Mikkelin	  keskustasta	  Lahden	  suuntaan.	  
Yhteystiedot:	  Otavantie	  2	  B,	  50670	  Otava.	  Puh.	  (015)	  194	  3552,	  sähköposti:	  info@otavanopisto.fi,	  
www.otavanopisto.fi.	  
Satulinna:	  Yrttitie	  21,	  52550	  Hirvensalmi.	  Puh	  020	  743	  4670	  ja	  sähköposti:	  satulinna@nexthotels.fi,	  
www.nexthotels.fi/kartanomme/satulinna.	  
	  	  
	  



	  
	  
Otavan	  Opiston	  kurssipäivä:	  I+	  Ihmisen	  ja	  teknologian	  muuttuva	  suhde	  
26.8.2015,	  Mikkeli	  
	  
Koneet	  ovat	  lisänneet	  kykyjämme	  ensin	  voimassa	  ja	  kestävyydessä,	  myöhemmin	  laskennassa	  ja	  
viestinnässä	  .	  Tänään	  koneet	  auttavat	  tiedon	  hallinnassa,	  ajattelussa	  ja	  tekevät	  jo	  päätöksiä	  
puolestamme.	  Älykäs	  teknologia	  lipuu	  parhaillaan	  kuin	  huomaamatta	  arkeemme.	  Mitä	  tämä	  kaikki	  
tarkoittaa	  yksilö-‐	  ja	  yhteiskuntatasolla,	  minkälaisia	  mahdollisuuksia	  aukeaa	  ja	  mitä	  tulee	  huomioida?	  
Kannattaako	  enää	  panostaa	  kuljetusalan	  koulutukseen	  vai	  hoitaako	  robottikuskit	  työn	  jo	  hyvin	  pian	  
paremmin?	  Entä	  vielä	  vaativammat	  työt,	  onko	  kone	  pian	  parempi	  kirurgi	  kuin	  ihminen?	  	  
	  
Vuosittainen	  seminaari	  tarkastelee	  ihmisen	  suhdetta	  koko	  ajan	  kehittyvään	  teknologiaan.	  Päivä	  on	  
katsaus	  tulevaisuuteen,	  mutta	  myös	  siihen	  mikä	  tulevaisuudesta	  on	  jo	  olemassa.	  	  
	  
Ääneen	  pääsevät	  mm.	  Teknoelämää	  2035	  –kirjan	  kirjoittanut	  futuristi	  Elina	  Hiltunen,	  Suomen	  
robotisaatiokehityksen	  kärkinimi,	  Robotics	  Finland	  vo:n	  ja	  robottiviikon	  vetäjä	  Cristina	  Andersson,	  
kriittisen	  teknologiakasvatuksen	  tärkeyden	  puolestapuhuja,	  tutkija	  Minna	  Saariketo	  sekä	  
tulevaisuudentutkija,	  tutkimusjohtaja	  Mika	  Pantzar.	  	  Lisää	  puhujia	  varmistuu	  vielä	  kesäkuun	  alussa,	  
joten	  seuraa	  osuuskunnan	  sivuja:	  www.ooosuuskunta.fi!	  
	  
Kesäseminaariin	  osallistuvat	  voivat	  majoittua	  vielä	  yön	  ti-‐ke	  25.-‐26.8	  Satulinnassa	  samaan	  hintaan	  (55	  
e/hlö/yö	  2h	  huoneessa	  /	  85	  euroa	  1	  h	  huoneessa.	  Jos	  osallistut	  molempiin	  tilaisuuksiin	  saat	  alennuksen,	  
joten	  muista	  ilmoittautuessasi	  ruksata	  kohta,	  jossa	  on	  molemmat	  tilaisuudet:	  
https://ssl.eventilla.com/tutukesaseminaari_2015.	  
	  
Järjestäjät:	  Otavan	  Opisto	  ja	  Otavan	  Opiston	  osuuskunta.	  	  
Lisätietoja:	  Ville	  Venäläinen;	  ville.venalainen@otavanopisto.fi,	  044	  7945102.	  


