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» » TUTUSEURAN TOIMINTA  
Seuran tilaisuudet pyritään pitämään lähiaikoina mahdollisuuksien mukaan hybriditilaisuuksina. Jokaisen tilaisuuden 
yhteydessä mainitaan, missä muodossa tapahtuma järjestetään. Seuraathan myös paikallistoiminnan nettisivua: 
https://www.tutuseura.fi/paikallistoiminta/ 
 
Tutuseuran tapahtumakalenteri löytyy Facebook-sivun lisäksi myös Googlen avoimesta kalenterista: 
http://bit.ly/tututapahtumat. Kalenteria pääsee katsomaan vaikka ei olisi Googlen tunnuksia, mutta jos käytät Google-
kalenteria itsekin niin voit lisätä tämän omiin kalentereihisi!  

 

» » SEURAN KEVÄTKOKOUS 26.4.2022 
Seuran kevätkokous pidetään ti 26.4.2022 noin klo 18.15 alkaen. Kokous järjestetään hybridimuotoisena. 
Ennakkoilmoitukset vaaditaan järjestelyjen vuoksi sekä paikalle tulevilta että etänä osallistuvilta 19.4. mennessä: 
bit.ly/TUTUKEVATKOKOUS22. Ennen kokousta, klo 17–18 futuristi Elina Hiltunen pitää vuosikokousalustuksen teemasta 
”Suomen tulevaisuudet - suuret kysymykset ja vastaukset”. Vuosikokouskutsu on lähetetty sähköpostitse niille, joiden 
sähköpostiosoite on seuran rekisterissä ja muille jäsenille vuosikokouskutsu postitse. Kutsu löytyy myös seuran nettisivuilta:  
www.tutuseura.fi/seura/vuosikokoukset/kevatkokous-2022 
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» » TULEVAISUUS TUTUKSI -VIRTUAALIKIERTUEELLA 21.4. DELFOI-WEBINAARI, OTAVAN OPISTO 
Virtuaalikiertueella tavataan erilaisia tulevaisuudentutkimusta tai ennakointia tekeviä ja opettavia organisaatioita eri puolilta 
Suomea. Vuoden toisessa tilaisuudessa pääsemme tutustumaan Delfoi-menetelmään: 
Delfoi-webinaari, Otavia/Otavan Opisto, to 21.4. klo 14.00–15.30 Zoomissa 
Webinaarin teemana on Delfoi-menetelmän organisaatiokäyttö. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: bit.ly/DELFOI22_2  
 
Jos organisaatiosi on kiinnostunut yhteisöjäsenyydestä, ota yhteyttä: tutuseura@gmail.com. 
 

 

» » FUTURA 1/2022 JULKKARIT 13.5.  
Futura 1/2022 Pyhä, transsendenssi ja tulevaisuuksientutkimuksen filosofiset perusteet -numeron tiimoilta järjestetään 
julkistamis- ja keskustelutilaisuus pe 13.5.2022 klo 14–17 Helsingin Vuosaaressa, Kulttuurikeskus Sofiassa. Tilaisuuteen 
osallistuu päätoimittaja Osmo Kuusi sekä teemanumeron kirjoittajia ja kutsuttuja puhujia. Tilaisuudesta kiinnostuneita 
pyydetään ilmoittautumaan pe 6.5. mennessä: bit.ly/JULKKARIT22_1 Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
kiinnostuneille. Tervetuloa! 
Ilmoittautuneet voivat halutessaan ostaa paikan päältä painetun numeron itselleen alennushintaan 7,85 e. Lehden voi myös 
tilata osoitteesta tutuseura@gmail.com, jolloin hintaan lisätään postimaksu. 
 

 
» » SEURAN KESÄSEMINAARI 26–27.8. OTAVAN OPISTOLLA  
Kesäseminaari on suunniteltu pidettäväksi Mikkelissä, Otavan opistolla pe–la 26–27.8.2022. Seminaarin suunnittelu on 
kesken ja seminaarista tiedotetaan myöhemmin Tutuseuran tiedotuskanavilla: www.facebook.com/Tutuseura ja 
www.tutuseura.fi/tilaisuudet/ 

 
 
» » MITEN TUTKIMME TULEVAISUUKSIA? -MENETELMÄKIRJAN LISÄPAINOS ON MYYNNISSÄ! 
Loppuunmyydyn menetelmäkirjamme “Miten tutkimme tulevaisuuksia?” (Acta Futura Fennica 5, 3. uud. painos) lisäpainos 
on tilattavissa toimistolta! Voit tilata kirjan itsellesi tai lahjaksi suoraan nettikaupastamme! Tilauslinkki jäsenille: 
https://bit.ly/AFF5-jasenet, ei-jäsenille: https://bit.ly/AFF5-ei-jasenet.  Jäsenille kirjan hinta on 30 euroa, muille 35 euroa (+ 
postimaksu). 
Huom! Jos tilaat yli 5 kappaletta kerralla, saat määräalennuksen. Ota silloin yhteyttä: tutuseura@gmail.com. Lisätietoja ja 
kirjan sisällysluettelo: www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/aff/aff5 
 

 
» » PAIKALLISTOIMINTA 
 
» » Tule mukaan paikallistoimintaan! 
Tutuseuran paikallisten toimintaryhmien tilaisuuksista tiedotetaan Futurinfo-jäsenkirjeissä, sähköpostilistoilla, Facebookissa 
www.facebook.com/Tutuseura ja ryhmien omilla sivuilla sekä Tutuseuran paikallistoiminnan nettisivulla: 
www.tutuseura.fi/paikallistoiminta. Jos haluat mukaan toimintaan tai sähköpostilistalle, ota yhteyttä nettisivuiltamme 
löytyvään lähimmän paikallistoimintaryhmän vastuuhenkilöön. 

Seura tekee myös yhteistyötä My2050-tulevaisuuspelin tuottajien kanssa (https://my2050.fi/). Heillä tulee kevään aikana 
todennäköisesti tarvetta vapaaehtoisille, jotka ohjaisivat ulkona pelattavaa tulevaisuuspeliä koululaisille. Myös uusille 
paikkakunnille pyritään saamaan peliä pelattavaksi, joten jos haluat toimia paikkakuntasi yhteyshenkilönä, niin ota yhteyttä 
https://my2050.fi/yhteydenotot. Peliä voi pelata myös yksin tai omalla porukalla, kannattaa kokeilla! 

» » Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa (& toiminta verkossa) 
Vuoden 2022 tilaisuuksille on varattu aikaa tiistaisin parittomina viikkoina klo 17 ja niitä on suunniteltu toteutettavan vuoroin 
virtuaalisina ja vuoron fyysisinä tilaisuuksina. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen Tutuhesan sähköpostilistalla ja 
Facebookissa.  
Tutuhesa-sähköpostilistalla välitetään tietoa Tutuhesan, Tutu-seuran ja muidenkin järjestämistä virtuaalitilaisuuksista. 
Listalla välitetään muutakin tietoa ja käydään keskustelua. Kaikki Tutu-seuran jäsenet ovat tervetulleita tutuhesa-listalle! 
Ilmoittautumiset Tutuhesan yhteyshenkilölle: erkki.aalto@outlook.com. Tutuhesa löytyy facebookista nimellä tutuseuran pk-
seudun jäsenet, https://www.facebook.com/groups/472422463693357. 
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» » Hämeen toimintaryhmä 
14.4. klo 15–16 Teams -tapaaminen Kestävä ruoka -aiheisen tapahtuman järjestämisestä Kanta-Hämeessä kesäkuussa. 
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan! Ilmoittaudu 12.4 klo 15 mennessä: tutuseura@gmail.com. Kestävä ruoka -aiheinen 
tapaaminen on tarkoitus järjestää kesällä Forssan tai Riihimäen seudulla. Lisätietoja: Satu Mäkelä 
(satu.makela@kaisankoti.fi). 
 
  
» » Joensuun toimintaryhmä 
Joensuun ryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2022 löytyy täältä: www.tutuseura.fi/paikallistoiminta/joensuu 
Joensuun ryhmä löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/groups/4115111465236118. 
 
Tilaisuudet:  
ke 27.4.2022 klo 17-18.30 Tulevaisuustaitoja kehittämässä metsäbiotaloudessa: ennakoinnista antisipaatioon? 
Projektitutkija Päivi Pelli Itä-Suomen yliopistosta johdattelee Joensuun paikallisryhmää keskusteluun metsäbiotalouden 
tulevaisuuskäsitteistä Teams-tilaisuudessa. Tutuseuralaiset laajemminkin ovat tervetulleita mukaan! Osallistu 
tulevaisuusikkunan luomiseen ja lähetä ilmoittautumisesi mukana yksi kuva tai esim. teesi tai slogan, miltä metsäbiotalous 
viidentoista vuoden päästä (2037) sinun toiveissasi näyttää. Ilmoittautumiset 25.4. mennessä osoitteeseen: 
paivi.pelli@uef.fi   Teams-kutsu lähetetään ilmoittautuneille. Taustaksi https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26198 sekä 
https://uniteflagship.fi/fi/2022/01/31/tulevaisuudessa-kaikki-on-toisin/  

* 
10.5.2022 klo 15.00: Nightwish Story ja Yrittäjyyden asialla KETI (Kiteentie 9–11 B, 82500 Kitee) 
Toimitusjohtaja Risto Hiltunen ja projektipäällikkö Tuula Teräväinen. Lisätietoja: https://www.keti.fi/kitee-tourist-information-
a-nightwish-story. Ilmoittaudu viimeistään 6.5. klo 16.00 mennessä sähköpostitse: sirkku.pennanen@keti.fi tai 
lasse.neuvonen1@gmail.com. 

* 
TULOSSA: Joensuun paikallisryhmä osallistuu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 
avaustilaisuuteen 12.5.2022 
https://rakennerahastot.fi/-/save-the-date-eu-n-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakauden-2021-2027-avaustilaisuus-
12.5.2021  
Kesäkuussa järjestetään paikallinen tapahtuma aiheeseen liittyen Teamsissa. 

* 
9.6.2022 klo 16.30–18.30: Ylivoimaista metsäteknologiaa ja materiaalinkäsittelyä. Kesla Oyj (https://www.kesla.com), 
päätoimipiste, Kuurnankatu 24, 80100 JOENSUU. Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen ja laatupäällikkö Tero Tanskanen. 
Ilmoittaudu viimeistään 7.6. klo 16.00 mennessä tero.tanskanen@kesla.com tai lasse.neuvonen1@gmail.com.  

* 
TULOSSA keväällä Joensuun paikallisryhmässä (päivämäärä avoin). Esiteltävässä kokeilussa on tavoitteena luoda tilanne, 
jossa työn ja liiketoiminnan tuottavuus nousevat niin paljon, että yrityksen intressinä on olemassa olevan työvoiman 
määrätietoinen kouluttaminen liiketoiminnan muutoksen edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. Näin työvoima uskaltaa ja kokee 
luonnolliseksi kehittää osaamistaan. Vastaava kokeilu on menossa Kemissä (Kemi Ärm -koordinaatiohanke). 

* 
Tulevaisuuspaja, Joensuu: Uusia ja vanhoja tekijöitä uusille urille 
Tulossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tulevaisuuspajan tavoitteena on koota ja 
kehittää ratkaisuaineksia ja -malleja uuden ohjelmakauden ja älykkään erikoistumisen, ja uusien osaajien ja asiantuntijoiden 
auttamiseksi uusille urille. Työskentelyn pohjana hyödynnetään Urakonetta ja Ketjuräätälöintikonetta. 
 
Timo Sneck: Esiteltävässä kokeilussa on tavoitteena luoda tilanne, jossa työn ja liiketoiminnan tuottavuus nousevat niin 
paljon, että yrityksen intressinä on olemassa olevan työvoiman määrätietoinen kouluttaminen liiketoiminnan muutoksen 
edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. Näin työvoima uskaltaa ja kokee luonnolliseksi kehittää osaamistaan. Vastaava kokeilu 
on menossa Kemissä (Kemi Ärm -koordinaatiohanke).  
 
Aiheeseen liittyvää: 
Asiakaslähtöinen palvelujen uusiminen kuntajohtoisella innovaatiotoiminnalla: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S1.pdf  
Kuntajohtoisen kilpailuttamisyhteiskunnan toimintarakenteet: https://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2459.pdf  
Alueen elinvoiman kehittäminen: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2020/12/Futura_4_2020-verkkoon.pdf 

* 
JOENSUUN TUTU-seuran joukkue osallistuu Halloween 31.10.2022 Kurpitsan kaiverrus -kilpailuun. Ilmoittautumiset 
viimeistään 25.10.2022 joensuu@samsuomi.fi 
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» » Keski-Suomen toimintaryhmä 
Keski-Suomen ryhmän vetäjätiimissä Anne Hakala (anne.hakala@jamk.fi) ja Max Stucki. Suunnitelmissa vuodelle 2022 on 
ainakin tulevaisuuspeli-iltoja. Ota yhteyttä jos haluat tulla mukaan! 
 
» » Mikkelin toimintaryhmä 
Yhteistyössä Otavan Opiston, Metodixin ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa järjestetään Delfoi-pajoja yleensä 
kerran kuussa.  Pajat ovat kaksipäiväisiä ja koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen. Lukukausimaksuun sisältyy 
aktiivinen osallisuus pajoissa sekä ohjaus, joka pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti paja-aikoihin. Lisäksi opiskelijat 
saavat koulutuksen ajaksi käyttöönsä edelphi-ympäristön (www.edelphi.org). Pajat järjestetään toistaiseksi verkossa 
(https://link.otavia.fi/delfoi). 
Koulutuksen kuvaukseen ja opetussuunnitelmaan voit perehtyä liittymällä ryhmään ”Delfoi-koulutus” 
http://edelfoi.ning.com/group/delfoikoulutus. Koulutuskuvauksen ja ilmoittautumislomakkeen löydät myös suoraan Otavan 
Opiston sivuilta http://otavanopisto.fi/delfoi-koulutus. Lisätietoja Mikkelin toiminnasta: jukka.tikkanen@otavanopisto.fi.  
  
» » Oulun seudun toimintaryhmä 
Oulussa aktivoidaan toimintaa! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan mitä kaikkea mielenkiintoista tulevaisuusohjelmaa 
Oulussa voisi järjestää, niin ole yhteydessä Eira Huusko-Kukkoseen: ehuusko@student.oulu.fi. Suunnitteilla on keväälle 
ainakin My2050 -tulevaisuuspeli. 
 
» » Pirkanmaan toimintaryhmä 
12.04.2022 17:30 – 18:30 Työvoima-, osaamis- ja koulutusennakointi elää ja uusiutuu. Aiheesta alustaa 
Opetushallituksen Jukka Vepsäläinen verkkotilaisuudessa, johon ilmoittautuminen: https://bit.ly/TutuTOK  
HUOMIO! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 12.4. klo 17 asti! 

Pirkanmaan ryhmän yhteyshenkilönä toimii Tero Villman (tutuseura.pirkanmaa@gmail.com). Ryhmällä on Facebook-ryhmä: 
www.facebook.com/groups/566849483723780 (Tutuseuran Pirkanmaan jäsenet). Tervetuloa mukaan! 
  
» » Turun toimintaryhmä – Tutu-Turku 
Turun vetäjätiimissä Tarja Meristö (tarja.meristo@gmail.com), Leena-Maija Laurén (leena-maija.lauren@utu.fi), Matti 
Voutilainen (mattivoutilainen@outlook.com) ym. Ota yhteyttä, jos haluat tulla mukaan järjestämään toimintaa! 
 

 

» » TAPAHTUU MUUALLA 
Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi XXII - Yhteiskunnan uudistumiskykyä etsimässä 
Aika: ke 4.5.2022 klo 12.00–15.45 
Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä tai striimin välityksellä 
Ohjelma ja ilmoittautuminen: www.keskisuomi.info/alueellinen-ennakointiprosessi/seminaarinaineistot/tulevaisuusfoorumi/ 
Ilmoittaudu 25.4.2022 mennessä, jos haluat osallistua tilaisuuteen paikan päällä. 
Järjestäjä: Keski-Suomen tulevaisuusryhmä 

* 
Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää ensimmäisen Liikenne 12 -suunnitelman mukaisen liikennejärjestelmäfoorumin 
to 12. toukokuuta 2022 klo 9.30–16.00 Helsingissä. Päivän aikana keskustellaan mm. liikenteen ajankohtaisista 
kysymyksistä ja tulevaisuudesta. Tilaisuutta on mahdollista seurata etänä. Foorumin avaa liikenne- ja viestintäministeri Timo 
Harakka. Hankkeesta tarkemmin: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019 

* 
Suomen kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisessa foorumissa ke 18.5.2022 klo 9.30–11.30 keskustellaan asiantuntijoiden 
kanssa kestävästä liikkumisesta ja seurataan, miten kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on toteutunut, miten ohjelman 
toimeenpanossa on onnistuttu ja mitä pitäisi tehdä paremmin. Foorumin avaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. 
Ilmottaudu verkkotilaisuuteen oheisesta linkistä 11.5. mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e0de58c0-cefa-4bea-8ede-cd6cb73bcbb6?displayId=Fin2526023 

* 
Viestintäleiri koululaisille avaa jälleen ovensa 6–12.6.2022! Tervetuloa mukaan - luvassa tuttuun tapaan viestintää eri 
kanavissa ja tietenkin ruokaa - kenties taas ihania leipomuksiakin? Koululaisten mukana leirille ovat tervetulleita myös 
aikuiset, joten vanhemmat, isovanhemmat tai muut sukulaiset voivat osallistua lasten kanssa. Leirin sisällöstä ja ohjauksesta 
vastaa Viekas ry ja muista järjestelyistä Otavan Opisto. Lue lisää ja ilmoittaudu leirille 25.5.2022 mennessä: 
https://otavanopisto.fi/koulutus/viestintaleiri-koululaisille-6-6-12-6-2022-mikkelissa/ 
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* 
 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainvälinen kesäkonferenssi Planetary Futures of Health and Wellbeing, 15–
17.6.22 Radisson Blu Marina Palace hotelli, Turku. Teemana terveyden, hyvinvoinnin ja planetaarisen kestävyyden 
tulevaisuudet. Viiden keynote-puheenvuoron lisäksi yli 100 esitystä sekä noin 20 erilaista työpajaa. Keskustelut kiertyvät 
kysymyksiin kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen moniulotteisista haasteista. Ohjelmassa mm. Millennium-hankkeen 
erityissessio aiheesta 'Anticipatory Governance to Boost Crisis Preparedness - What Policy Actions Needed for Resilient 
Cities and Human-Friendly AI?', pääpuhujana Jerome Glenn.  
Lisätietoa ja liput (Early bird -hinta 14.4. asti): https://futuresconference2022.com/ 
 

 

» » OMIEN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN JÄSENREKISTERIIN JA SÄHKÖINEN FUTURA 
Olethan jo tutustunut FloMembers-alustaan? Voit halutessasi aktivoida erillisessä sähköpostiviestissä saamasi 
henkilökohtaisen linkin kautta tilisi, josta pääset esim. tarkistamaan yhteystietosi ja jäsenmaksutilanteesi. Jos haluat, että 
tarvittaessa lähetämme yhteystietosi eteenpäin, kun saamme alustajapyyntöjä ym., niin lisää/päivitä myös asiasanasi. Kun 
olet aktivoinut tilisi, voit jatkossa kirjautua osoitteessa https://www.flomembers.com/tulevaisuuden-tutkimuksen-seura 
  
Pääset lukemaan sähköistä lehteä Lehtiluukussa (https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/futura) kun klikkaat linkkiä "Aktivoi 
tilaajatunnus", ja lisäät siihen henkilökohtaisen, seitsennumeroisen tilaajatunnuksesi (= Omat tiedot ID, sama kuin 
jäsennumerosi). Ellei sinulla jo ole Lehtiluukussa profiilia niin järjestelmä pyytää nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi 
ensimmäisellä kerralla. Jatkossa voit kirjautua aina sinne samalla sähköpostiosoitteella lukemaan myös tulevia 
Futuroita.  Lehtien lukuoikeus on kaikilla jäsenmaksun maksaneilla. Lisätietoja seuran toimistolta: tutuseura@gmail.com / 
040 5028672 (ei tekstareita). 
 
Jos olet alle 24-vuotias tai päätoiminen, alle 30-vuotias opiskelija, niin ilmoita siitä toimistolle, päivitämme tietosi 
jäsenrekisteriin ja saat alennuksen jäsenmaksusta! 
 
Muistathan päivittää muuttuneet osoitetietosi joko suoraan FloMembers-järjestelmään tai ilmoittaa niistä seuran 
toimistolle: tutuseura@gmail.com.  
Voit jäsenrekisterijärjestelmässä myös merkitä, haluatko laskut ja jäsenkirjeet sähköpostitse vai kirjepostitse, sekä luetko 
mieluimmin Futura-lehteä sähköisesti, painettuna vai molemmissa muodoissa. 
 

 
» » KIRJOITTAJAKUTSU: TULEVAISUUSBLOGI 
Tulevaisuusblogin https://tulevaisuusblogi.fi/ tarkoituksena on toimia Futura-lehden kaverina ja täydentäjänä sekä toimia 
alustana monipuoliselle tulevaisuussuuntautuneelle keskusteluille. Futura-lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja 
katsauksia, kun taas blogiin tulee lyhyempiä, kevyempiä tekstejä. Jos kirjoittaminen kiinnostaa tai haluat ehdottaa 
mielenkiintoista aihetta, niin ota yhteyttä: tulevaisuusblogi@gmail.com 

 

» » TUTU-LUKEMISTA 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut oppikirjan Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Kirja 
on ladattavissa netistä: https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/tulevaisuudentutkimus-tutuksi 

* 
Karjalainen, Joni, Njeri Mwagiru, Hazel Salminen & Sirkka Heinonen (2022): Integrating crisis learning into futures 
literacy – exploring the “new normal” and imagining post-pandemic futures, On the Horizon, 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OTH-10-2021-0117/full/html 

* 
VÄITÖS, KTL Leena Jokinen 25.3.2022 (Turun yliopisto, tulevaisuudentutkimus), Tulevaisuuden risteilyalukset 
rakennetaan vastuullisiksi yhteistyön avulla. Jokisen väitöskirja https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8776-4 keskittyy 
tulevaisuusajattelun vaikutukseen laivojen ideoinnissa ja erityisesti rakennusvaiheen vastuullisuuden kehittämiseen 
yhteistyöverkostossa.  

 
 
» » PÄÄSIHTEERIN VUOROTTELUVAPAASIJAISENA TOIMII PAULA KALLIONIEMI 7.3.–14.9.2022 
Pääsihteeri Hazel Salmisen vuorotteluvapaasijaiseksi on valittu MMM, metsänhoitaja Paula Kallioniemi.  
Tavoitat pääsihteerin sijaisen sähköpostitse tutuseura@gmail.com tai puhelimitse 040 5028672. 
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» » TUTUA WIKIPEDIAAN! 
Oletko Wikipedia-velho ja innostaako yhteisöllinen toiminta sekä tulevaisuudentutkimus? Suomenkielinen 
tulevaisuudentutkimusta käsittelevä materiaali kaipaa päivittämistä ja siksi Tutuseura järjestää keväällä ns. Wikithonin eli 
Wikpediatalkoot, joissa sivuja päivitetään yhdessä! Tekstejä voi hyvin päivittää ilman, että Wikipedian tekninen puoli on 
mitenkään tuttu, mutta tarvitsemme myös osaajia tekniseen avustajaporukkaan. Jos haluat tulla mukaan Wiki-toimintaan, 
ota yhteyttä tutuseura@gmail.com 
 

 

» » FUTURA 1 JA 2/2022 SEKÄ FUTURINFO 2/2022 
Seuraava Futura-lehti 1/2022 ilmestyy huhtikuun puolivälissä teemalla Pyhä, transsendenssi ja tulevaisuuksien-
tutkimuksen filosofiset perusteet. Futura 2/2022 ilmestyy kesäkuussa teemalla Tulevaisuus ja viestinnän monet ulot-
tuvuudet. 
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 3/2022 ilmestyy syyskuun alussa. 
 

 
 
» » Vastapainon kirjatarjous Tutuseuralle: kaikki kirjat 40% alennuksella huhtikuun ajan  
 
Vastapaino tarjoaa nyt kirjojaan reippaaseen alehintaan. Saat seuran 
jäsenenä kaikki Vastapainon kirjat 40 prosentin alennuksella! Alekirjat 
saat Vastapainon verkkokaupasta (https://vastapaino.fi) käyttämällä 
ostoskorissa koodia TSV. Muista painaa ”Lisää kampanjakoodi”! Ale 
on voimassa huhtikuun loppuun saakka. Hyviä kirjaostoksia! 
 
 
Aurinkoista alkavaa kevättä! 
 
Paula Kallioniemi 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 
tutuseura@gmail.com 
040 502 8672 

 

 

 

 

 

 

  


