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» Seuran syyskokous ja -alustus 1.11.2022 
» Keskustelua seuran tavoitteista ja strategiasta: jäsentilaisuus 19.10. ja Delfoi-kysely 
» Tulevaisuus tutuksi -virtuaalikiertueella 15.11. Miten ev. lut. kirkko ennakoi tulevaa? 
» FUTURA: after work Hgissä 18.10, muut julkkarit, kirjoittajakutsu 1/23 Liikkumisen tulevaisuudet 
» Äänestä Futuraa Laatulehtikilpailussa! DL 23.10. 
» Ennakkotieto: Top Ten -seminaari 10.2.2023 
» Terveiset kesäseminaarista 
» Paikallistoiminta 
» Tapahtuu muualla 
» Omien tietojen päivittäminen jäsenrekisteriin ja sähköinen Futura 
» Kirjoittajakutsu: Tulevaisuusblogi 
» Tutu-lukemista 
» Tutua Wikipediaan! 
» Tutu-linkkivinkit 
» Miten tutkimme tulevaisuuksia? -menetelmäkirja myynnissä 
» Futura 3/2022 SEKÄ Futurinfo 4/2022 
 
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 SYYSKOKOUS JA -ALUSTUS 1.11.2022 
Seuran syyskokous pidetään ti 1.11.2022 klo 18.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridimuotoisena. Ennakkoilmoitukset 
vaaditaan järjestelyjen vuoksi sekä paikalle tulevilta että etänä osallistuvilta 25.10.22 mennessä: 
https://bit.ly/syyskokous2022ilmo. Ennen kokousta, klo 17–17.50 eduskuntaneuvos Olli Hietanen pitää vuosikokous-
alustuksen teemasta ”Tulevaisuusvaliokunnan toiminta ja tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous”. Kutsu on lähe-
tetty sähköpostitse niille, joiden sähköpostiosoite on seuran rekisterissä ja muille jäsenille vuosikokouskutsu postitse. Kutsu 
löytyy myös seuran nettisivuilta: www.tutuseura.fi/seura/vuosikokoukset/syyskokous-2022 
 

» » KESKUSTELUA TUTUSEURAN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA: JÄSENTILAISUUS 19.10 JA DELFOI-KYSELY 
Jäsentilaisuus 19.10.2022 klo 17-18.30, Zoom 
Tule mukaan keskustelemaan Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tavoitteista ja strategiasta, ennen kuin ne esitetään hyväk-
syttäväksi seuran syyskokouksessa! Tilaisuuden vetäjänä toimii seuran puheenjohtaja Tapani Martti. Ilmoittautumiset: 
https://bit.ly/tutustrategia2022. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille noin päivää ennen tilaisuutta. Kysymyksiä ja kom-
mentteja voi myös lähettää etukäteen os. tutuseura@gmail.com. 
 
Saithan myös kutsun täyttämään kyselyä ja kommentoimaan seuran uutta strategiaa sekä toimintakuvausta? Ellet vielä 
ole saanut sähköpostia (otsikossa Delphi panel), niin ole yhteydessä: tutuseura@gmail.com! Kommentteja voi jättää syys-
kokoukseen eli 1.11. asti, mutta toki kannattaa vastata niin pian kuin mahdollista, jotta saadaan keskustelua viriteltyä yllä 
mainittuun jäsentilaisuuteen. Tehdään yhdessä seurasta vieläkin parempi! 

 
 

» » TULEVAISUUS TUTUKSI -VIRTUAALIKIERTUEELLA 15.11. MITEN KIRKKO ENNAKOI TULEVAA? 
Virtuaalikiertueella tavataan seuramme yhteisöjäseniä, erilaisia tulevaisuudentutkimusta tai ennakointia tekeviä ja opettavia 
organisaatioita eri puolilta Suomea. Yksi yhteisöjäsenistämme on Kirkkohallitus, joten vuoden neljännessä tilaisuudessa 
pääsemme tutustumaan ev.lut. kirkon tekemää ennakointityötä:  
Miten ev.lut. kirkko ennakoi tulevaa?, ti 15.11.2022 klo 17.30-18-30 Zoomissa.  
Aiheeseen johdattavat Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen sekä Lasten ja nuorten keskus ry:n kehitys-
johtaja Jari Pulkkinen. Ilmoittautumiset etukäteen: bit.ly/ennakointiKirkossa221115. Kutsua voi jakaa myös tutuille: 
www.facebook.com/events/441608854744496. 
Jos organisaatiosi on kiinnostunut yhteisöjäsenyydestä, ota yhteyttä: tutuseura@gmail.com. 

 
 
 



» » VIESTINNÄN TULEVAISUUS -TEEMAINEN AFTER WORK (FUTURA 2/22) 18.10.2022 
Ti 18.10.2022 klo 16–18 
Ravintola Oiva, Porthaninkatu 5, Helsinki  
Tule vapaamuotoisille afterworkeillemme tapaamaan muita tulevaisuusorientoituneita asiantuntijoita ja rupattelemaan kiin-
nostavista aiheista! Tällä kertaa keskustelun inspiraatiota ammennetaan viestinnän tulevaisuuksista, taustalla Futura 2/22. 
Mukana numeron toinen päätoimittaja, Maija Viherä. After work -tilaisuudet ovat avoimia kaikille tulevaisuudesta 
kiinnostuneille.  
Voit ilmoittautua etukäteen (bit.ly/afterwork221018) niin saat sähköpostimuistutuksen tapahtumasta päivää ennen, tai sitten 
tulla suoraan paikalle. Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja teemanumerosta: www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-2-2022/.  
Digitaalinen lehti: www.lehtiluukku.fi/lehdet/futura/02-2022/317697.html. Tapahtumasivu FB:ssä: 
www.facebook.com/events/458219259621073 
 
» » FUTURAN JULKISTAMISTILAISUUDET MARRAS-JOULUKUUSSA 
Futura 3/2022 Unohdetut tulevaisuudet -numero käsittelee perinnetietoa, ml. alkuperäiskansojen tietämystä tulevaisuu-
desta sekä kestävistä tavoista olla maailmassa.  
Futura 4/2022 Tulevaisuudentutkimuksen mosaiikki -numero taas esittelee tulevaisuudentutkimusta ja sen eri ”koulu-
kuntia” eri puolilta maailmaa.  
Molempien numeroiden osalta pidetään julkistamis- ja keskustelutilaisuus lehden ilmestymisen jälkeen, 3/22 marraskuussa 
ja 4/22 joulukuussa. Huom! Kansainvälisen kirjoittajakaartin takia tilaisuudet pidetään todennäköisesti englanniksi. Tarkem-
mista ajankohdista ja ohjelmatiedoista tiedotetaan lähiaikoina. Lisätietoja: www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-3-2022 
sekä www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-4-2022. 

 
 
» » KIRJOITTAJAKUTSU: FUTURA 1/2023 LIIKKUMISEN TULEVAISUUDET 
Futura-lehden 1/2023 numeron teemana on liikkumisen tulevaisuudet. Liikkumista käsitellään sekä fyysisen aktiivisuuden 
että kestävien kulkutapojen näkökulmasta. Ihmiset istuvat yhä enemmän työssään, koulussaan, vapaa-aikanaan ja liikkues-
saan paikasta toiseen, useimmiten autolla ajaen tai kyydissä istuen. Tässä teemanumerossa kysymme, onko Homo sapi-
ens’ista tulossa Homo sedens – istuva ihminen? Kirjoitukset voivat olla vertaisarvioitavia artikkeleita, vertaisarvioimattomia 
artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia ja ne voivat käsitellä esi-
merkiksi aktiivisten kulkutapojen, muun fyysisen aktiivisuuden ja harrastusmuotojen trendejä sekä niiden tulevaisuuden-
näkymiä.  
Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 12.12.2022 ja muiden tekstien 16.1.2023. Lisätietoja ja kirjoitusohjeet: 
www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/1-2023. Lisätietoja myös numeron vierailevilta päätoimittajilta: 
Petri Tapio (petri.tapio@utu.fi) professori ja Ira Ahokas (ira.ahokas@utu.fi) tutkimuspäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskes-
kus, Turun yliopisto; Anu Tuominen (anu.tuominen@vtt.fi) johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy; Sami Kokko 
(sami.p.kokko@jyu.fi) apulaisprofessori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän 
yliopisto. 

 
 
» » ÄÄNESTÄ FUTURAA LAATULEHTIKILPAILUSSA! DL 23.10. 
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n tämän vuoden laatulehtikilpailun yleisöäänestys on alkanut! Kilpailun tar-
koitus on nostaa esiin laadukkaita kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtiä sekä muistuttaa niiden merkityksestä osana suomalaista 
yhteiskunnallista keskustelua. Tänä vuonna kilpailuun osallistuu 50 erilaista kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehteä – yhtenä niistä 
Futura! Aiempia Vuoden laatulehti -tittelin voittaneita ovat mm. Musiikintekijä, Animalia ja niin & näin. Kilpailulla on tuomari, 
toimittaja ja kirjailija Markus Leikola, mutta yleisö voi myös äänestää omaa ehdokasta!  
Lisätietoa ja äänestäminen 23.10. mennessä Kultin nettisivuilla: www.kulttilehdet.fi/vuoden-laatulehti-kilpailun-ehdokkaat. 
Voittaja julkistetaan Helsingin kirjamessuilla Kulttilavalla la 29.10. klo 14.  

 
 
» » ENNAKKOTIETO: TOP TEN -SEMINAARI 10.2.2023 
Seuran seminaariklassikko Top Ten Futures -seminaari järjestetään taas, 10.2.2023 teemasta Resilienssi. Paikkana Tietei-
den talo, Helsinki. Luvassa on mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma, joista lisätietoa seuraavassa jäsenkirjeessä – laita 
päivä jo nyt kalenteriin! 

 
 
» » TERVEISET KESÄSEMINAARISTA! 
Suuri kiitos kaikille elokuussa järjestetyn kesäseminaariin ja sen valmisteluihin osallistuneille! Tänä vuonna seminaarin ai-
heena oli hyvän tulevaisuuden avaimet – millä eväin voimme luoda toivoa tulevaan? Esityskalvoista osa on luettavis-



sa pdf-muodossa seminaarisivulla: www.tutuseura.fi/tilaisuudet/kesaseminaari/kesaseminaari-2022. Lisäksi futuristi Elina 
Hiltusen tekemät yhteenvedot alustuksista löytyvät hänen nettisivuiltaan: www.whatsnext.fi/tutusemma.  

 
 
» » PAIKALLISTOIMINTA 
 
» » My2050-ilmastopeliä monella paikkakunnalla 
Seura tekee yhteistyötä ilmastoaiheisen My2050-tulevaisuuspelin tuottajien kanssa (https://my2050.fi/). Tänä kautena 
peliä voi pelata Imatralla, Vihdissä, Kotkassa ja Torniossa jo aiemmin vakiintuneiden pelipaikkojen (Hki, Espoo, Vantaa, 
Tre). Jos haluat testata peliä tai jopa olla järjestämässä pelitapaamisia näillä paikkakunnilla, ota yhteyttä: 
tutuseura@gmail.com! Peliä voi pelata myös yksin tai omalla porukalla, kannattaa kokeilla! 
 
 
» » Helsingin toimintaryhmä – Tutuhesa (& toiminta verkossa) 
Tutuhesassa jatketaan työtä tulevaisuuskestävien ja katkottomien urapolkujen varmistamiseksi ja tuottavuuden nostamiseksi 
(urakone, neliporrasrekry, ketjuräätälöintikone) Timo J. Sneckin vetämänä. Tutkimustyö kytketään ElinvoimaKemiin ja muihin 
käytännön tapauksiin. Liikennesuunnitteluseuran kanssa valmistellaan ensi vuoden alkuun yhteistä tilaisuutta liikenteen ja 
liikkumisen tulevaisuuksista STYLE-hankkeen pohjalta (Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana, 
www.styletutkimus.fi). 
 
Tilaisuuksia toteutetaan fyysisinä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) ja/tai virtuaalisina. Tilaisuuksista tiedotetaan erik-
seen Tutuhesan sähköpostilistalla ja Facebookissa (Ryhmä: Tutuseuran pk-seudun jäsenet, 
www.facebook.com/groups/472422463693357). Tervetuloa ideoimaan, suunnittelemaan ja järjestämään teematilaisuuksia 
ja vaikuttamaan Tutuhesan toimintaan sähköpostin, tutuhesa-listan ja ”suunnittelulounaiden” muodossa! Lisäksi Tieteiden 
yö -tapahtumassa 12.1.2023 klo 17:30-18:15 keskustelua alustaa Kari Silfverberg Tieteiden talolla salissa 104 teemasta 
Ilmastometsät.  
 
Tutuhesa -sähköpostilistalla välitetään tietoa Tutuhesan, Tutu-seuran ja muista tilaisuuksista. Listalla välitetään myös tietoa 
ja käydään keskustelua. Kaikki Tutu-seuran jäsenet ovat tervetulleita mukaan tutuhesa-listalle! Tutuhesan sekä sähköposti-
listan yhteyshenkilö: erkki.aalto@outlook.com. 
 
 
 » » Joensuun toimintaryhmä 
Joensuun ryhmän joukkue osallistuu 29.10.2022 Halloween-kurpitsan kaiverruskilpailuun! Tavataan Joensuun torilla klo 
12, jolloin ilmoittautuminen alkaa. Tilaisuus jatkuu klo 15 asti. Lisätietoja: lasse.neuvonen1@gmail.com. 

Vierailu John Deeren Forestry-tehtaalle 23.11. klo 16.30–18.30. Os. Pyhäselänkatu 18, 80220 Joensuu (www.deere.fi/fi/). 
Laatupäällikkö Ilya Petrov alustaa laadusta ja johtamisesta. Ilmoittaudu viimeistään 19.11.2022: www.laatukeskus.fi/kauppa. 
Lisätietoja HyttinenRiikka@johndeere.com sekä lasse.neuvonen1@gmail.com. Järjestetään yhteistyössä Excellence 
Finland/Pohjois-Karjalan aluejaoksen sekä Joensuun Suomi-Amerikka-Yhdistyksen kanssa. 

Lähikuukausina tehdään Urakone- ja ketjuräätöintiä Kemi-mallin soveltamisesta Pohjois-Karjalaan Ely-keskuksen kanssa 
yhdessä Tutuhesan kanssa. Yhteistyötä tehdään paikallisten toimijoiden kanssa mm. kuntakokeilujen kanssa (Joensuun 
kaupungin työllisyyspalveluiden Luotsi, Business Joensuu, alan yritykset ja julkisorganisaatiot, yliopisto, ammattikorkeakoulu 
ja Riveria). Loka-marraskuussa suunnitellaan myös vuoden 2023 tapahtumia.  

Lisätietoja Joensuun yhteyshenkilö Lasse Neuvonen: lasse.neuvonen1@gmail.com. Joensuun ryhmän toimintasuunnitelma 
vuodelle 2022 löytyy täältä: www.tutuseura.fi/paikallistoiminta/joensuu. Joensuun ryhmä Facebookista: 
www.facebook.com/groups/4115111465236118. 

 
» » Keski-Suomen toimintaryhmä 
Keski-Suomen ryhmän vetäjätiimissä Anne Hakala (anne.hakala@jamk.fi) ja Max Stucki. Suunnitelmissa syksylle 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). Seuraavat pajat: 21.-22.10., 18.-19.11. ja 16.-17.12.2022. 

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 
Tervetuloa keskustelemaan tulevaisuusvallasta! 
3.11.2022 klo 17.30–19.00 
Finnsight-ennakointitapahtuman teemana on tänä vuonna tulevaisuusvalta. Tulevaisuusvallalla tarkoitetaan valtaa määritellä 
tulevaisuusnäkymiä. Kuka pääsee keskustelemaan tulevaisuuksista, kenen näkemykset otetaan huomioon ja ketä tulevai-
suuskuvissa on edustettuina? Keskustellaan tästä ja muista kiinnostavista aiheista! (Finnsight-ennakointifoorumi järjestetään 
3.11. päivällä, ja keskustelutilaisuus on siitä erillinen, itsenäinen tilaisuus.) 

Ilmoittaudu mukaan 27.10. mennessä: bit.ly/tulevaisuusvalta-pirkanmaa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostu-
neille. Tarkempi tapaamispaikka vahvistuu myöhemmin. Tieto lähetetään kaikille ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Lisätie-
toja: maili.marjamaa@gmail.com ja milla.havanka@mekaselska.fi sekä inspiraationa toimivasta Finnsight-
tapahtumasta: https://www.sitra.fi/tapahtumat/189655/ 
 
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 
Seuraava tapahtuma on 17.11.2022 klo 17–19, teemana Minne menet, maailma? Keskusteluja arkielämän ja perheen 
tulevaisuudesta ja menneestä kehityksestä yhdessä Daisy Ladies -järjestön kanssa. Tarkempi aikataulu ja paikka ilmoi-
tetaan myöhemmin. 
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 

Dubai Future Forum 11.-12.10.2022, Museum of the Future, Dubai: Organised by the Dubai Future Foundation, the 
Forum gathers over 400 of the world’s top futurists to Dubai to anticipate challenges, imagine opportunities, share foresight, 
and shape the future. For more info and to sign up to watch the live stream: https://www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum. 

* 
Avoin haku MUSTARINDAn residenssiin 2023, DL 23.10.2022! Kainuun Hyrynsalmella toimiva Mustarinda-residenssi 
tarjoaa tiloja eri alojen taiteilijoiden ja tutkijoiden käyttöön vuoden 2023 aikana. Mustarinda on vuodesta 2009 lähtien 
muodostunut monilajinen yhteisö, jonka toiminnan ytimessä ovat nykytaide, rajat ylittävä tutkimus, käytännön kokeilut, 
viestintä, kasvatus sekä erilaiset tapahtumat. Mustarinda kurottelee kohti jälkifossiilista kulttuuria yhdistämällä tieteellistä 
tietoa ja kokemuksellista taiteellista toimintaa.  

Avoimella haulla ei ole temaattista kehystä, johon hakemus olisi sovitettava, vaan arvostamme hakijoiden omaa tai 
kollektiivista praktiikkaa itsessään. Mustarinda sijaitsee Kainuun toiseksi korkeimman vaaran laella Paljakan luonnonpuiston 
koillislaidalla. Lisätietoja: https://mustarinda.fi/residency

 

» » OMIEN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN JÄSENREKISTERIIN JA SÄHKÖINEN FUTURA 
Seura käyttää jäsenyyksien hallintaan FloMembers-alustaa. 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 tilaaja-
tunnus", 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. Jat-
kossa 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 jäsen-
rekisteriin 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 
Gerhold, Lars, Dirk Holtmannspötter, Christian Neuhaus, Elmar Schüll, Beate Schulz-Montag, Karlheinz Steinmüller & Axel 
Zweck (2022): Standards of Futures Research: Guidelines for Practice and Evaluation. Springer VS. Wiesbaden. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-35806-8. 
 
Neuvonen, Aleksi (2022): Re-focusing on the Future : Backcasting Carbon Neutral Cities. Väitöskirja, Rakennetun 
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» » TUTUA WIKIPEDIAAN! 
Oletko Wikipedia-velho ja innostaako yhteisöllinen toiminta sekä tulevaisuudentutkimus? Suomenkielinen tulevaisuudentut-
kimusta käsittelevä materiaali kaipaa päivittämistä ja siksi Tutuseura on suunnittelemassa ns. Wikithonia 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 

 
 
» » TUTU-LINKKIVINKIT 
Kiinnostaako tekoäly? Millennium-hanke on julkaissut videon, jossa kuvaillaan, miksi tulisi tutkia siirtymistä kapeasta teko-
älystä (Narrow AI) yleiseen (General AI) (engl.): www.millennium-project.org/from-narrow-to-general-ai-support-the-
study/ ja https://youtu.be/Xd6at9XCD3U 
* 
Kaunokirjallisuuden analysointia tulevaisuuden ennakointia varten! ”The real-life project to use novels to predict the next 
war.”: www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/jun/26/project-cassandra-plan-to-use-novels-to-predict-next-war 

 
 

» » MITEN TUTKIMME TULEVAISUUKSIA? -MENETELMÄKIRJA MYYNNISSÄ! 
Menetelmäkirjamme “Miten tutkimme tulevaisuuksia?” (Acta Futura Fennica 5, 3. uud. painos) 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 



 
 
» » FUTURA 3/2022 SEKÄ FUTURINFO 4/2022 
Seuraava Futura-lehti 3/2022 ilmestyy loka-marraskuussa teemalla Unohdetut tulevaisuudet.  
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 4/2022 ilmestyy marras-joulukuussa. 
 
 
Mukavaa ja raikasta syksyn jatkoa! 
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