
 
 
 
 
 
 
 
FUTURINFO      TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENKIRJE 1/2022           26.1.2022 
 
» Tulevaisuusviikko 1.-7.3.2022 
» Ennakkotieto: Seuran kevätkokous 26.4.2022 
» Tulevaisuus tutuksi -virtuaalikiertue alkaa! 16.2. Heikot signaalit & Sitran ennakointi 
» Miten tutkimme tulevaisuuksia? -menetelmäkirjan lisäpainos ilmestyy! 
» Paikallistoiminta-aktiivien ideointipalaveri 26.1. klo 18 
» Paikallistoiminta etsii virtuaalitapahtumaosaajia ja tulevaisuuspelin vetäjiä 
» Paikallistoiminta: Tutuhesa, Häme, Joensuu, Keski-Suomi, Mikkeli, Oulu, Pirkanmaa, Turku 
» Tapahtuu muualla 
» Omien tietojen päivittäminen jäsenrekisteriin ja sähköinen Futura 
» Kirjoittajakutsut: Futurat 3/2022 ja 4/2022 sekä Systemic Transitions to Sustainable Futures -konferenssi 
» Linkkivinkit 
» Tutu-lukemista 
» Pääsihteerin vuorotteluvapaasijaisuus 
» Tutua Wikipediaan! 
» Menneet tilaisuudet: syyskokous ja pikkujoulujen Joulutarina 2053 
» Futura 1/2022 sekä Futurinfo 2/2022 
 
 
» » TUTUSEURAN TOIMINTA  
Seuran tilaisuudet pidetään ainakin seuraavina viikkoina lähtökohtaisesti virtuaalisesti. Sitä mukaa kun tilanne helpottaa niin 
tapahtumia voidaan järjestää hybridi- ja lähitilaisuuksina. Siihen asti, nähdään Zoomissa ja Teamsissä! 
 
Tutuseuran tapahtumakalenteri löytyy Facebook-sivun lisäksi myös Googlen avoimesta kalenterista: 
http://bit.ly/tututapahtumat. Kalenteria pääsee katsomaan myös vaikka ei olisi Googlen tunnuksia, mutta jos käytät Google-
kalenteria itsekin niin voit lisätä tämän omiin kalentereihisi!  
 

 
 
» » FUTURA 4/2021 JULKKARIT 9.2.2022 
 
Futura-lehden numeron 4/2021 Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi -numeron teemojen tiimoilta järjestetään 
julkistamis- ja keskustelutilaisuus ke 9.2. klo 17-18.30 Zoomissa. 
Tilaisuuteen osallistuvat vierailevat päätoimittajat Sirkka Heinonen ja Saija Toivonen sekä teemanumeron kirjoittajia. 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. 
Linkki lähetetään tällä lomakkeella etukäteen ilmoittautuneille: https://bit.ly/Futura4-21-julkkarit. Ilmoittautuneet voivat 
halutessaan tilata numeron itselleen alennushintaan 7,60 euroa + postimaksu osoitteesta tutuseura@gmail.com. Sähköisen 
lehden tilaamisesta voi tiedustella samasta osoitteesta. 
Tervetuloa! 

 
 
» » TULEVAISUUSVIIKKO 1.-7.3.2022 

Maaliskuun ensimmäinen viikko on taas Tulevaisuusviikko:  
Viikon polkaisee käyntiin kansainvälinen World Future Day 1.3.2022, jota vietetään jo kymmenettä kertaa! Päivän 
aikana voi mm. osallistua nettikeskusteluihin muiden tutu-kiinnostuneiden kanssa eri puolilta maailmaa. Alun perin 
ideaa edistivät Millennium-hanke (https://www.millennium-project.org) sekä Humanity+ 
(https://www.humanityplus.org), ja nyt mukana on myös esim. Teach the Future 
(https://www.teachthefuture.org/world-future-day), joka kannustaa erityisesti nuoria tulemaan mukaan.  
Kansallinen Tulevaisuuspäivä järjestetään tänä vuonna 4.3.2022 (www.tulevaisuuspaiva.fi). Silloin kuka vain voi 
järjestää omannäköistä tulevaisuusohjelmaa! 
Lisätietoa molemmista myöhemmin. 

 
 
 



» » ENNAKKOTIETO: SEURAN KEVÄTKOKOUS 26.4.2022 
Seuran kevätkokous pidetään ti 26.4.2022 noin klo 18.15 alkaen. Koronatilanteesta johtuen kokous järjestetään 
todennäköisesti virtuaalipainotteisesti, mutta tarkemmat tiedot lähetetään jäsenistölle huhtikuun alussa. Ennen kokousta, 
klo 17–18 futuristi Elina Hiltunen pitää vuosikokousalustuksen teemasta ”Suomen tulevaisuudet - suuret kysymykset ja 
vastaukset”. Vuosikokouskutsut lähetetään huhtikuun alussa; sähköpostitse niille, joiden sähköpostiosoite on seuran 
rekisterissä ja muille jäsenille vuosikokouskutsu postitse. 
 

 
 
» » TULEVAISUUS TUTUKSI - VIRTUAALIKIERTUE ALKAA 16.2. HEIKOT SIGNAALIT & SITRAN ENNAKOINTI 
Paikallistoiminnan etäkiertueen suosion innoittamana olemme seuraavaksi, v. 2022 kutsuneet vastaavanlaista kiertuetta 
kanssamme järjestämään kaikki seuran yhteisöjäsenorganisaatiot! Noin kerran kuussa pääsemme siis tapaamaan erilaisia 
tulevaisuudentutkimusta tai ennakointia tekeviä ja opettavia organisaatioita eri puolilta Suomea. Nyt on ensimmäisen 
tilaisuuden vuoro: 
 
Heikot signaalit ja Sitran ennakointi 
16.2.2022 klo 15.00–16.30, Zoomissa 
- Alustus "Heikot signaalit ja Sitran ennakointi", tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva, Sitra 
- Keskustelua ja kysymyksiä yleisön kanssa. 
- Sensebreaking-harjoitus (yksilöosuus ja purku yhdessä/pienryhmissä) 
- Loppukeskustelu 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Etukäteen ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki noin päivää ennen 
tilaisuutta. Ilmoittautumislinkki: https://bit.ly/heikotsignaalit220216. 
Voit jo ennen tilaisuutta tutustua Sitran äskettäin julkaisemaan raporttiin sekä muuhun 
taustamateriaaliin: https://www.sitra.fi/aiheet/heikot-signaalit! 

Maaliskuussa yhteisjärjestäjänä on Tulevaisuuden tutkimuskeskus; tarkemmasta teemasta ja ajankohdasta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
Jos organisaatiosi on kiinnostunut yhteisöjäsenyydestä, ota yhteyttä: tutuseura@gmail.com. 
 

 
 
» » MITEN TUTKIMME TULEVAISUUKSIA? -MENETELMÄKIRJAN LISÄPAINOS ILMESTYY! 
Loppuunmyydystä menetelmäkirjastamme “Miten tutkimme tulevaisuuksia?” (Acta Futura Fennica 5, 3. uud. painos) on 
vihdoin teknisten säätämisten jälkeen tulossa lisäpainos! Painossa menee vielä pari viikkoa, joten kirja ilmestyy helmikuun 
puolella. 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 

» » Paikallistoiminta-aktiivien ideointipalaveri 26.1. klo 18 

Seurallamme on paikallistoimintaryhmiä ympäri Suomen - muutamassa toimii aktiivinen järjestäjäporukka ja yhä useammalla 
paikkakunnalla ollaan aktivoitumassa uudestaan hiljaiselon jälkeen! Tule mukaan paikallisaktiivien ideointipalaveriin, joka 
järjestetään Zoomissa ke 26.1. klo 18–19! Tarkoituksena on ideoida vuoden 2022 toimintaa sekä jakaa kokemuksia ja 
vinkkejä erityisesti uusien aktiivien tueksi. Kaikki Tutuseuran paikallistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! 
Ilmoita kiinnostuksestasi seuran toimistolle niin saat Zoom-linkin: tutuseura@gmail.com. Nähdään! 

» » Paikallistoiminta etsii virtuaalitapahtumaosaajia ja tulevaisuuspelin vetäjiä! 

Kiinnostaako osallistuminen Tulevaisuuden tutkimuksen seuran etätilaisuuksien järjestämiseen? Seura paikallisryhmineen 
kutsuu mukaan lisää innokkaita tilaisuuksien toteuttamiseen – erityisesti Zoomin ja Teamsin tuntemus on hyödyksi! Jos toimit 
mieluummin teknisenä vastaavana kuin puhetta johtamassa tai esiintyjiä etsimässä, niin tässä on oiva mahdollisuus käyttää 
vahvuuksiasi ja samalla osallistua seuran toimintaan ja sen kehittämiseen! Mukaan voi tulla yhden tai useamman tilaisuuden 
tueksi, joko oman paikallistoimintaryhmäsi porukkaan tai avustamaan yleisesti haluamissasi etätilaisuuksissa. 



Seura tekee myös yhteistyötä My2050-tulevaisuuspelin tuottajien kanssa (http://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! 

Lisätietoja molemmista: tutuseura@gmail.com. 

» » Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa (& toiminta verkossa) 

Suunniteltua toimintaa joudutaan koronatilanteen vuoksi muuttamaan. Meidän on siirrettävä fyysisiä lounastapaamisia, 
työpajoja ja teematilaisuuksia kunnes niitä voidaan taas turvallisesti järjestää. Kriisit avaavat kuitenkin mahdollisuuksia 
muutoksille. Korona vauhditti aktivoitumista digitaalisen median hyödyntämisessä. Virtuaalitilaisuuksissa on valtavasti 
potentiaalia, ja ne kannattaa hyödyntää yhdessä. Osallistuminen onnistuu kaikkialta Suomesta ja muualtakin maailmasta. 
Parhaillaan kartoitetaan kiinnostavia aiheita/teemoja sekä tilaisuuksien valmisteluun/toteutukseen halukkaita. Kemin 
äkilliseen rakennemuutokseen tukemiseen liittyvän toiminnan jatko on valmistelussa. 

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.  

» » Hämeen toimintaryhmä 
Hämeen alueen toimintaryhmän suunnittelupalaveri järjestetään Teamsissa ma 31.1.2022 klo 16–17. Ilmoittaudu mukaan 
tästä: https://bit.ly/Tutu-Hame220131. Palaverissa suunnitellaan 9.2 klo 9–11 järjestettävää HAMK-vierailua opettajaksi 
opiskelevien ryhmässä. Vierailulle voi osallistua vain suunnittelupalaveriin osallistuneet. 
Kesäkuussa järjestetään kestävä ruoka -aiheinen tapaaminen Forssan tai Riihimäen seudulla. Ota yhteyttä, jos haluat tulla 
mukaan suunnittelemaan sitä: Satu Mäkelä (satu.makela@kaisankoti.fi). 
  
» » Joensuun toimintaryhmä 
Tule mukaan suunnittelemaan Joensuun Tutun tapahtumia vuodelle 2022! Teams-kokous 27.1.2022 klo 17.00–18.00. 
Ohjelmassa: suunnitelman esittely, jäsenten esitykset ja kommentit. Ilmoittautumiset 
etukäteen: lasse.neuvonen1@gmail.com. 
 
Joensuun ryhmän mielenkiintoinen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 löytyy täältä: 
https://www.tutuseura.fi/paikallistoiminta/joensuu. Vahvistuneet tilaisuudet: 

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. Osallistumisilmoitukset viimeistään 6.5. klo 16.00 mennessä sirkku.pennanen@keti.fi ja 
lasse.neuvonen1@gmail.com. 

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. 
Osallistumisilmoitukset viimeistään 7.6. klo 16.00 mennessä tero.tanskanen@kesla.com ja lasse.neuvonen1@gmail.com.  

Suunnitelmissa on lisäksi mm. tilaisuus ”Mentorointi ihmisyyden ja teknologiakehityksen mahdollistaja” maaliskuussa 
yhteistyössä Kokkola Industrial Parkin, Boliden Kokkolan, UEF:n ja Business Joensuun kanssa.  

Joensuun ryhmä löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/groups/4115111465236118. 
 
» » 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 
Ryhmä järjestää maalis-huhtikuussa toisen Delfoi-menetelmää esittelevän webinaarin – lisätietoja lähiviikkoina! 
 
Yhteistyössä Otavan Opiston, Metodixin ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa järjestetään eDelfoi-pajoja yleensä 
kerran kuussa.  Pajat ovat kaksipäiväisiä ja koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen. Pajatoimintaan sisältyy noin kerran 
kuussa järjestettävät pajat sekä ohjaus, joka pyritään kohdentamaan pääsääntöisesti paja-aikoihin. Lisäksi opiskelijat saavat 



koulutuksen ajaksi käyttöönsä edelphi.org -ympäristön (www.edelphi.org). Pandemiatilanteesta johtuen pajat järjestetään 
vain verkossa (https://link.otavia.fi/delfoi). Vuoden ensimmäinen paja järjestetään 28.-29.1.2022. 
  
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. 
 
» » Pirkanmaan toimintaryhmä 
Pirkanmaan toimintaryhmä suunnittelee kevään ohjelmaa – ota yhteyttä, jos haluat osallistua ideointiin! 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 
 
4th International Conference on Anticipation: Call for Participation! 
November 16-18, 2022, at Arizona State University in Tempe (US) 
Anticipation 22 will explore how ideas of the future inform action in the present. With an emphasis on just futures, they seek 
contributions that explore equity and fairness and question who imagines futures and with which impacts. 
Submit your ideas on Public Futures - Politics, Justice and Ethics of Anticipation - Decolonizing Anticipation - Critical 
Anticipatory Capacities - Creativity, Innovation and New Media - Time and Temporalities - Other ideas, by Feb 15 2022. 
More info: http://anticipationconference.org 
 
* 
Planetary Futures of Health and Wellbeing -konferenssi – abstraktien jättö 31.1. 
15-17 June, 2022 – hybrid conference Turku/online 
This conference explores questions such as: How can people today identify new pathways for fostering the conditions and 
behaviours that allow human and non-human life to thrive? How can health and wellbeing for humans and other species be 
supported at planetary scale? What structures and actions are needed to produce a sufficient level of human wellbeing at 
the global level to improve our socio-ecological resilience? 
We invite interested contributors from universities, research institutes, companies, governmental and non-governmental 
organisations to submit an abstract (max. 400 words) by 31 January 2022. More info: https://futuresconference2022.com/cfp. 
 

 
 
» » 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 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 tekstarit). 
  
Huom! Jos olet alle 24-vuotias tai päätoiminen, alle 30-vuotias opiskelija, niin ilmoita siitä toimistolle, päivitämme tietosi 
jäsenrekisteriin ja saat alennuksen jäsenmaksusta! 
 

 



» » Kirjoittajakutsut 

Futura 3/2022 Unohdettu tulevaisuustieto ja kestävät tulevaisuudet (abstraktit viim. 6.3.) & Systemic Transitions to 
Sustainable Futures -konferenssi (abstraktit viim. 21.2.) 
Futura-lehden 3/2022 tavoitteena on nostaa esiin erilaisista taustoista tulevia tulevaisuustiedon muotoja – sellaisia, jotka 
ovat aiemmin saaneet vähemmän näkyvyyttä, mutta voisivat tukea kestävämmän tulevaisuuden rakentamista. Tällä 
tarkoitamme esim. eri kulttuurien perinnetietoa, alkuperäiskansojen tulevaisuusajattelua, kestävän kehityksen uusia muotoja 
sekä pyrkimyksiä pois länsimaakeskeisyydestä. Keiden ääniä emme kuuntele? Osaammeko mahdollistaa ja tukea dialogeja 
eri maailmankatsomusten ja tulevaisuusymmärrysten välillä?  

Jos sinua kiinnostaa kirjoittaa näistä teemoista Futuraan, tai sinulla on vinkata sopivasta tutkijasta/toimijasta, niin ota yhteyttä 
mahdollisimman pian! Abstraktien jättöpäivä on 6.3.2022. Referoitavien artikkeleiden jättöpäivä on 30.6.2022 ja muiden 
tekstien 1.8.2022. Futuran linja on suomenkielisen tulevaisuudentutkimuksen vaaliminen, joten suosittelemme, että 
suomenkieliset kirjoittajat kirjoittaisivat suomeksi, mutta otamme teeman takia vastaan myös englanninkielisiä tekstejä, ja 
pyrimme saamaan resursseja tarpeeksi myös suomennoksiin. Jos muun kielinen teksti suomennetaan, niin tarjoamme 
mahdollisuutta julkaista alkuperäiskielisen tekstin seuran Tulevaisuusblogissa. Suomennokselle tulee varata aikaa, joten 
aiemmin mainitut jättöpäivät eivät koske käännettäviä tekstejä, vaan niistä sovitaan erikseen kirjoittajan kanssa. 

Lisätietoja teemanumeron vierailevilta päätoimittajilta: Sanna Ketonen-Oksi (sanna@ketonenoksi.com) ja Hazel Salminen 
(haasal@utu.fi). 

Huom! Meillä on myös sessio Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutin, HELSUS:in sekä Aalto-yliopiston muotoilun 
laitoksen 18.-19.5.2022 yhdessä toteuttamassa englanninkielisessä Sustainable Science Days -konferenssissa ”Systemic 
Transitions to Sustainable Futures”. Session otsikko on ”Making space for traditional and indigenous knowledge in 
creating sustainable futures” (nro 16), ja kiinnostuneita kutsumme lähettämään siihen abstraktin viim. 
21.2! Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/en/conferences/sustainability-science-days-conference-2022 

Abstraktin voi siis jättää joko Futuraan tai konferenssin sessioon, tai molempiin! 

* 
Kirjoittajakutsu: Futura 4/2022 Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina 
Futuran 4/2022-numeron teemana on Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina, ja sen vierailevina päätoimittajina 
toimivat projektitutkija Tero Villman, erikoistutkija Matti Minkkinen ja emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto). 

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan tulevaisuudentutkimuksen maailmaa. Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi ovat 
samanaikaisesti globaalia ja lokaalia. Tulevaisuudentutkimusta tehdään kaikkialla maailmassa ja käsiteltävät ilmiöt voivat 
olla luonteeltaan globaaleja. Tulevaisuudentutkimus on toisaalta myös paikallista toimintaa, jonka ajattelu- ja toimintatavat 
nivoutuvat eri alueiden kulttuuriin ja historiaan. Siinä voidaan myös käsitellä paikallista yhteisöä koskettavia ilmiöitä. Lisäksi 
esimerkiksi kansallisvaltioiden rajat ylittävää tutkimustoimintaa tehdään ja siihen pyritään enenevässä määrin. 

Tässä teemanumerossa luodaan mosaiikki tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin lähestymistavoista eri puolilta 
maapalloa erilaisia konteksteja arvostaen ja niistä oppien. Kirjoitukset voivat olla esimerkiksi syväsukelluksia johonkin tiettyyn 
maantieteelliseen alueeseen tai vertailevia katsauksia eri alueiden ja lähestymistapojen eroista ja yhtäläisyyksistä. Lisäksi 
tekstit voivat pyrkiä jäljittämään yhteyksiä ja vaikutussuhteita tulevaisuudentutkimuksen eri lähestymistapojen välillä, niiden 
historiallista kehitystä, keskeisiä toimijoita ja trendejä. Kirjoitukset voivat myös nostaa esiin vähemmälle huomiolle jääneitä 
maantieteellisiä alueita, suuntauksia tai koulukuntia. Toivoisimme, että kirjoituksissa pohditaan seuraavia läpileikkaavia 
kysymyksiä: Mikä on erityistä käsittelemissänne lähestymistavoissa? Miten lähestymistavat liittyvät tämänhetkisiin 
trendeihin? Miten tämä suuntaus voisi kehittyä tulevaisuudessa? Mitä tästä voisi oppia suomalaisessa 
tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakoinnissa? 

Haemme avoimesti tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin maailmaa käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, 
artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoituksissa tulisi käyttää 
tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-
content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: tero.villman@utu.fi ja matti.minkkinen@utu.fi. Lisätietoja myös: 
https://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-4-2022. Tähän numeroon 4/2022 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään 
FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. 



Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.6.2022 ja muiden tekstien 31.8.2022. Vertaisarvioitavien ja tavallisten 
artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maksimissaan 250 sanan abstrakti 15.3.2022 mennessä. 

 
   
» » Linkkivinkit 
Italialainen tutu-pioneeri Eleonora Masini ei välttämättä ole kaikille tuttu? World Futures Studies Federation (WFSF) on 
julkaissut pienen esittelyn Masinista nettisivuillaan - kannattaa käydä lukemassa: https://wfsf.org/eleonora-barbieri-masini 
 
* 
Podcastissa Paljon puhetta tyhjästä käsitellään kevyellä tavalla ja huumorilla teknologisia ja yhteiskunnallisia aiheita – 
esim. simulaatioteoriat, tekoäly ja sen vaikutukset yhteiskuntaan, maailmankatsomukset ja kieltolaki. Tekijöinä Antti Sipilä ja 
Jouko Rouhiainen.  Tutustu: YouTubessa https://www.youtube.com/channel/UCWNDoEAyWTLlW32uV_kwcJA ja 
Spotifyssä https://open.spotify.com/show/3BTnib5ibbpqzcelqec77E, Twitterissä @paljonpuhetta0 ja Instagramissa 
@paljonpuhettatyhjasta. 

* 
Nanosekunnin tarkkuudella -podcast-sarjan loppuvuodesta ilmestyneet jaksot 5–8 seikkailevat menneisyyden, 
tulevaisuuden, tieteen ja mielikuvituksen maisemissa. Millaiset ovat ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet nähdä, mitä on tulossa? 
Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Toimittaja, käsikirjoittaja ja äänisuunnittelija Jukka Mikkola, tuottaja Pertti Ylikojola. Yle 
Areena Audiossa: https://areena.yle.fi/audio/1-50531561. 

 
 
» » Tutu-lukemista 
Vuoden 2021 aikana Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistui ennätysmäärä pro gradu -
tutkielmaa - yhteensä 15! Työt ovat luettavissa Turun yliopiston julkaisutietokannasta ja linkit niihin löydät osoitteesta: 
http://ty.fi/fs-thesis. 
Vinkkejä otetaan vastaan myös muihin korkeakouluihin jätetyistä opinnäytetöistä! à tutuseura@gmail.com 
 

 
 
» » Pääsihteerin vuorotteluvapaasijaisuus 
Seuran pääsihteeri on jäämässä vuorotteluvapaalle, joten etsimme nyt tehtävään sopivaa sijaista. Sijaisella tulee olla 
kokemusta etenkin yhdistystoiminnan vastuullisista tehtävistä, taloushallinnosta ja viestinnästä. Myös tausta tapahtumien 
järjestämisestä, julkaisutoiminnasta, vapaaehtoisten koordinoinnista ym. kuten myös kiinnostus tulevaisuudentutkimukseen 
nähdään eduksi. Työ on erittäin itsenäistä ja edellyttää proaktiivista otetta työhön. Viranomaisten puolelta vaatimuksina ovat, 
että vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan (ainoastaan) palkata henkilö, joka on  

• ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden 
aikana TAI 

• alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi TAI 
• vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. 

Lisätietoja: https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/loyda-toita/vuorotteluvapaa sekä 
https://www.tutuseura.fi/seura/vuorotteluvapaasijaisuus2022. Vuorotteluvapaasijaisuuden pituus on max. 180 päivää ja sen 
alkamisajankohta on riippuvainen siitä, milloin sopiva sijainen löytyy. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Hazel Salminen 
(tutuseura@gmail.com, 040 5028672 - ei tekstareita). 
 

 
 
» » Tutua Wikipediaan! 
Oletko Wikipedia-velho ja innostaako yhteisöllinen toiminta sekä tulevaisuudentutkimus? Olemme huomanneet, että 
Wikipediasta löytyvää materiaalia suomen kielellä ei ole kovinkaan paljoa (etenkään Tutuseurasta!), ja olemassa olevaakin 
pitäisi päivittää… (Esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tulevaisuudentutkimus). Seura järjestää siksi keväämmällä ns. 
Wikithonin, eli Wikpedia-talkoot, joissa sivuja päivitetään yhdessä! Tekstejä voi hyvin päivittää ilman, että Wikipedian 
tekninen puoli on mitenkään tuttu, mutta tarvitsemme myös osaajia tekniseen avustajaporukkaan. Ota yhteyttä, jos haluat 
tulla mukaan Wiki-toimintaan! tutuseura@gmail.com. 
 

 
 
 



» » MENNEET TILAISUUDET: SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULUJEN JOULUTARINA 2053 
25.11.2021 pidettiin seuran syyskokous, jossa valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudelle 2022-23 puheenjohtajaksi 
Tapani Martti, varsinaisiksi jäseniksi Elina Hiltunen, Marileena Mäkelä, Laura Pouru-Mikkola, Minna Vigren sekä 
varajäseniksi Toni Ahlqvist, Sirkka Heinonen, Osmo Kuusi, Marja-Liisa Viherä. Onnittelut uusille hallituslaisille! Hallituksessa 
jatkavat toki myös kaudelle 2021-2022 valitut jäsenet. 
 
Ennen syyskokousta Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen alusti aiheesta ” 
Tieteellisten seurojen tulevaisuudesta. Alustusta ei nauhoitettu, mutta suunnitteilla on isompi seminaari samasta aiheesta 
syksyllä 2022 yhteistyössä TSV:n kanssa, joten lisää mielenkiintoisia pohdintoja tästä tärkeästä teemasta on luvassa! 
 
* 
Etkö päässyt joulukuussa mukaan pikkujouluihin? Jos joulumieltä on vielä tallessa niin voit käydä lukemassa yhdessä 
kirjoittamamme ja ”värittämämme”, vuoteen 2053 sijoittuneen joulutarinan täältä: https://bit.ly/joulutarina2053 ! 
 

 
 
» » Futura 1/2022 sekä Futurinfo 2/2022 
Seuraava Futura-lehti, 1/2022, ilmestyy maaliskuussa teemalla Luottaako pyhään? Uskonnollinen ajattelu, uhka vai 
mahdollisuus tulevaisuuden maailmassa. 
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 2/2022 ilmestyy huhtikuun alussa.  
  
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. 
  
Hyvää kevättalvea toivotellen, 
  
  
Hazel Salminen 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 
  


