
 
 
 
 
 
 
 
FUTURINFO      TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENKIRJE   4/2022           2.12.2022
 
» Monipaikkaiset tutu-pikkujoulut 13.12. 
» Hae Tutuseuran mentorointiohjelmaan viim. 15.12.! 
» Futura 4/2022 julkistamis- ja keskustelutilaisuus 10.1.2023 
» Ennakkotieto: Vaikuttava ennakointi, case Metropolia 1.2.2023 
» Top Ten -seminaari Syvän epävarmuuden aika – miten siinä pärjäämme? 10.2.2023 
» Paikallistoiminta 
» Kirjoittajakutsu: Futura 1/2023 Liikkumisen tulevaisuudet 
» Tapahtuu muualla 
» Tutu-lukemista 
» Tutu-linkkivinkit 
» Huomionosoitukset: Vinkkaa tulevaisuusteko tai -tekijä 
» Malaska-opinnäytetyö – ilmoita lopputyösi mukaan! 
» Terveiset syyskokouksesta 
» Futura 4/2022 sekä Futurinfo 1/2023 
 
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!  
 

 
» » MONIPAIKKAISET TUTU-PIKKUJOULUT 13.12.2022 
Tänä vuonna järjestämme pikkujoulut monipaikkaisesti:  
Helsingissä ravintola Oiva (Porthaninkatu 5,) Jyväskylässä kahvila Valkoinen Puu (Cygnaeuksenkatu 2) ja etänä! 
Tapahtumat alkavat klo 17.45 ja klo 18.15 kaikki ryhmät liittyvät yhteiseen etätervehdykseen Zoomissa. Ilmoittautumiset: 
http://bit.ly/tutupikkujoulut22. Tervetuloa mukaan! Pdf-kutsu löytyy osoitteesta: https://bit.ly/TutuJoulu22. Lisätietoja: 
tutuseura@gmail.com. 

 
» » HAE TUTUSEURAN MENTOROINTIOHJELMAAN VIIM. 15.12.2022! 
Seuran mentorointiohjelma jatkuu – ja nyt siihen voi hakea mukaan mentoriksi ja mentoroitavaksi kevätlukukaudeksi 2023! 
Mentoroinnin tavoitteena on lisätä tulevaisuudesta kiinnostuneiden välistä vuorovaikutusta ja parantaa tiedonsiirtoa.  
Mentorointi on tarkoitettu niille, jotka haluavat keskustella tulevaisuudesta ja sen tutkimisesta, ja siten laajentaa omaa 
ymmärrystään vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Tarjolla ei ole opinnäytetyönohjausta tai vastaavaa, vaan vapaamuotoista 
keskustelua ja kokemusten vaihtoa. 
Tällä lomakkeella voit 15.12.2022 mennessä ilmoittautua mentorointiohjelmaan: https://bit.ly/tutumentorointi2023kevat 
Seura etsii vastausten perusteella mahdollisimman sopivat mentoriparit. Lähettämällä lomakkeen sitoudut osallistumaan 
kevään 2023 kestävään mentorointiprosessiin, joka alkaa tammikuussa ja jatkuu toukokuuhun loppuun. 
Ohjelman aloitustilaisuus järjestetään verkkotapahtumana 18.1.2023 klo 18. Siihen osallistuminen on toivottavaa. Toinen 
yhteinen tapaaminen, ohjelman lopetustilaisuus pidetään 25.5.2023 klo 18. Mentorointiohjelma on ilmainen ja rajattu 
seuran jäsenille. Lisätietoja: tutuseura@gmail.com. 

 
 
» » FUTURA 4/2022 JULKISTAMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS 10.1.2023 
Futura 4/2022 Tulevaisuudentutkimuksen mosaiikki -numero esittelee tulevaisuudentutkimusta ja sen eri ”koulukuntia” 
eri puolilta maailmaa. Lehden osalta pidetään julkistamis- ja keskustelutilaisuus ti 10.1.2023 klo 15–16.30. Huom! Ajankohta 
muuttunut aiemmin ilmoitetusta! Kansainvälisen kirjoittajakaartin takia tilaisuus pidetään englanniksi. Ilmoittautumiset: 
http://bit.ly/Futura4-22ilmo. Lisätietoja lehdestä: www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-4-2022. 
 

 
» » VAIKUTTAVA ENNAKOINTI, CASE METROPOLIA 1.2.2023 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa järjestetään tilaisuus ke 1.2.2023 klo 17.00 alkaen teemalla "Vaikuttava 
ennakointi, case Metropolia". Lisätietoa myöhemmin – seuraa www.facebook.com/Tutuseura! 
 

 



 
» » TOP TEN -SEMINAARI SYVÄN EPÄVARMUUDEN AIKA – MITEN PÄRJÄÄMME? 10.2.2023 
Top Ten Futures -seminaari järjestetään 10.2.2023 klo 10–16 teemasta Syvän epävarmuuden aika – miten pärjäämme 
siinä? Paikkana on Tieteiden talo, sali 104, Helsinki. Luvassa on mielenkiintoisia esityksiä monesta eri näkökulmasta, ja 
puhujien joukossa mm. kuntaministeri Sirpa Paatero, Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta ja prof. Heikki Hiilamo. Lisätietoa: 
https://bit.ly/topten2023. Ilmoittautuminen: https://bit.ly/topten2023ilmo Pdf-ohjelma: https://bit.ly/topten23pdf 
 

 
 
» » 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.  
 
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!  
 
Tieteiden yössä hybriditapahtumana 12.1.2023 klo 17:30-18:15 alustamassa Kari Silfverberg ja Risto Isomäki. Tieteiden 
talolla salissa 104 teemasta Ilmastometsät. Lisätietoja: www.tieteidenyo.fi/fi/ohjelma/tieteiden-talo/ilmastometsat. Salin 104 
ohjelma kuvataan suorana Tiedetv:n YouTuben-kanavalle, jossa se on nähtävillä 10 päivää tapahtuman jälkeen. 
 
Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa järjestetään keskustelutilaisuus ti 28.2.2023 klo 17–19 Tieteiden talolla 
teemalla Liikkumisen ja liikenteen tulevaisuudet – Style-tutkimushankkeen esittely ja kommentointi. (Liikunnallinen 
elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana, www.styletutkimus.fi). Lisätietoa Futurinfossa 1/2023. 
 
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 
Yhteistyötä tehdään Excellence Finland/Pohjois-Karjalan aluejaoksen ja Joensuun Suomi-Amerikka-Yhdistyksen kanssa. 
Järjestämme seuraavat tilaisuudet yhdessä: 
 
Johtaminen, laatu ja kehitysnäkymät: Nanocomp Oy Ltd (www.nanocomp.fi)  
19.1. 2023 klo 15–17 
Ensolantie 6, 80710 Lehmo 
Veli-Pekka Leppänen, CEO and Matti Eronen, Vice President, Sales and Marketing. 
Ilmoittautuminen verkkokaupan kautta viim. 17.1.2023: https://www.excellencefinland.fi/kauppa/ ja 
lasse.neuvonen1@gmail.com 
 
Uudet rahoitusmahdollisuudet ja tulevaisuuden tekeminen. Uusi ohjelmakausi, EK:n näkymät, POKAT ja Uudistuva 
ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelmaa rakennerahastot Itä-Suomi -ohjelmaa. Järjestämme paikallisen 
tapahtuman helmikuussa 2023. Uusi ohjelmakausi ja EU- rahoitus tuovat esille runsaasti mahdollisuuksia toimintojen 
rahoittamiseen. Järjestämme rahoitushakujen yhteydessä tilaisuuden osallistua tapahtumiin ja tarvittaessa järjestämme 
rahoitusneuvottelut rahoittajien kanssa. 
 
 
 
 



ThingLinkin  (www.thinglink.com/) Koivula Meteorite, META, Kontiorannan uusi asuinalue 
27.4.2023 klo 16.30–18.30  
Ulla Maaria Koivula, Founder & CEO sekä Jonathan Hull (former Director, Creator and Public Figure Partnerships-yrityksessä 
Meta). Tilaisuus pidetään Kontiolahdella. Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittaudu viim. 25.4.2023 klo 16.00 
mennessä https://www.laatukeskus.fi/kauppa/, Ullamaaria@gmail.com ja lasse.neuvonen1@gmail.com 
  
Palvelujen, tuotteiden, laatu ja vastuullisuus 
17.5 2023 klo 16.00–18.00 
Metria, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu. 
Fotoniikan osaamis- ja palvelukeskus, Photonics Center (https://photonicscenter.fi/) Toimintojen esittely, vierailukierros, 
labrat, yritystilat ja yhteistyö. Esittelijänä toimii Photonics Center Oy - Myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Kämäräinen. 
Ilmoittaudu viim. 15.5.2023: https://www.laatukeskus.fi/kauppa/,  Olli.kamarainen@photonicscenter.fi ja 
lasse.neuvonen1@gmail.com    
 
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 vetäjänä toimii Anne Hakala (anne.hakala@jamk.fi). Tule mukaan lähipikkujouluihin 13.12.2022 
klo 17.45 kahvila Valkoiseen puuhun (Cygnaeuksenkatu 2, JKL) tunnelmoimaan joulun aikaa sekä suunnittelemaan tulevaa! 
 
» » Kuopion toimintaryhmä 
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuutta (25 op, viisi kurssia) on mahdollista suorittaa Snellman-kesäyliopiston kautta 
Kuopiossa ja etänä 9.1.-17.12.2023. Kouluttajina Hanna-Kaisa Aalto ja Katariina Heikkilä Turun yliopistosta. Tutoropettajana 
toimii Ari Paanala, joka on myös Tutuseuran Kuopion paikallistoimintaryhmän yhteyshenkilö. Lisätietoja koulutuksesta: 
https://snellmanedu.fi/tuote/tulevaisuudentutkimuksen-opintokokonaisuus-25-op ja Kuopion toiminnasta: 
ari.paanala@gmail.com. 
 
» » Mikkelin toimintaryhmä 
Yhteistyössä Otavan Opiston, Metodixin ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa järjestetään Delfoi-pajoja kerran 
kuussa.  Pajat ovat kaksipäiväisiä ja niiden varaan rakentuvan Delfoi-koulutuksen (https://otavanopisto.fi/koulutukset/delfoi-
tulevaisuudentutkimuksen-koulutus/) suorittamisesta saa todistuksen. Delfoi-koulutuksen lukukausimaksuun sisältyy 
aktiivinen osallisuus pajoissa sekä ohjaus. Lisäksi opiskelijat saavat koulutuksen ajaksi käyttöönsä edelphi-ympäristön 
(www.edelphi.org). Pajojen verkkoympäristö on osoitteessa https://link.otavia.fi/delfoi. Seuraava sivistysteemainen paja 
järjestetään 16.-17.12.2022 Viikin kirjastossa (https://otavanopisto.fi/viikin-kirjastossa-pohditaan-sivistyksen-tulevaisuutta) 

Mikkelissä ideoidaan myös uusia paikallistoiminnan muotoja – jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan ideointiin, niin ota 
yhteyttä Mikkelin toiminnan yhteyshenkilöön, Jukka Tikkaseen: 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 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 
PERUTTU: Tulevaisuustorstai 8.12.2022 klo 18–20 / TILAISUUS ON PERUTTU! 
Aiemmin ilmoitettu tilaisuus Tulevaisuustorstai on jouduttu perumaan sairastapauksen vuoksi. Tilaisuus pidetään alustavasti 
19.1. mutta ajankohta ja paikka varmistuvat myöhemmin.  
Tulossa tammikuun Tulevaisuustorstaissa: 
Väitöskirjatutkija Mikko Puumala alustaa aiheesta "Mitä yksilöiltä voidaan moraalisesti vaatia ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi?”, minkä jälkeen yleisökysymyksiä ja keskustelua.  
 
Turun toiminnan 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! 
 

 



 

» » KIRJOITTAJAKUTSU: FUTURA 1/2023 LIIKKUMISEN TULEVAISUUDET 
Futura-lehden 1/2023 numeron teemana on liikkumisen tulevaisuudet. Liikkumista käsitellään sekä fyysisen aktiivisuuden 
että kestävien kulkutapojen näkökulmasta. Kirjoitukset voivat olla vertaisarvioitavia artikkeleita, vertaisarvioimattomia artik-
keleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia ja ne voivat käsitellä esimer-
kiksi aktiivisten kulkutapojen, muun fyysisen aktiivisuuden ja harrastusmuotojen trendejä sekä niiden tulevaisuudennäkymiä.  
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. 

 
 

» » TAPAHTUU MUUALLA 
Sitran Megatrendit 2023 -julkistustilaisuus 
Sitran verkkotilaisuudessa 12.01.2023 klo 13:00 - 14:15 saat katsauksen tulevaisuuteemme voimakkaimmin vaikuttaviin 
laajoihin kehityskulkuihin sekä tulevaisuuteen liittyviin mahdollisuuksiin ja vaikuttamisen paikkoihin. Tilaisuus on tarkoitettu 
kaikille tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneille. Tarkemmin: 
https://www.sitra.fi/tapahtumat/203087/  
Ennakkotietona: Hämeenlinnaan on tulossa kaksi SITRAn megatrendit 2023 -kisakatsomoa. Toinen Suomen 
kasvukäytävän ja Hämeen liiton yhteistyönä 12.1.2023 klo 12–15, Ravintola Vinttiin Verkatehtaalle ja toinen Parkkin-Crazy 
Townin tiloihin alakertaan. Tarkempia tietoja myöhemmin. 
 
Call for Papers for Futures Conference 2023 is now open!  
'Empowering Futures – Long-term Governance, Democracy and Futures Research' will be organised on 14−16 June 2023 
in Turku, Finland & online. Check out the call and submit your abstract no later than 31 Jan. 
https://futuresconference2023.com 

 

» » TUTU-LUKEMISTA 
Karjalainen, Joni, Sirkka Heinonen & Amos Taylor (2022). Mysterious faces of hybridisation: an anticipatory approach 
for crisis literacy, European Journal of Futures Research 10(21). 
<https://eujournalfuturesresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s40309-022-00207-5>. 
 
World Futures Studies Federation kerää listaa 2000-luvulla ilmestyneistä tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin 
englanninkielisistä julkaisuista: https://wfsf.org/books-from-the-21st-century/ 
 

 
» » TUTU-LINKKIVINKIT 
Keikahduspiste-podcast: Onko jätteetön ja päästötön maailma totta vai tarua 80 vuoden päästä? 
https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/keikahduspiste-podcast-onko-jatteeton-ja-paastoton-maailma-totta-vai-
tarua-80 
* 
Viime viikolla järjestettiin Suomessa maailman ensimmäinen tulevaisuusvaliokuntien 
maailmankokous: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tulevaisuusvaliokuntien-ensimm%C3%A4inen-
maailmankokous-tuo-Suomeen-parlamenttien-edustajia-ymp%C3%A4ri-maailmaa--.aspx 
 

 
 
» » HUOMIONOSOITUKSET: VINKKAA TULEVAISUUSTEKO TAI -TEKIJÄ 
Seuran hallitus myöntää muutaman vuoden välein Tulevaisuuspalkinnon ja Tulevaisuusteko-maininnan. Lisäksi se voi 
myöntää Nuorisopalkinnon tai antaa muita huomionosoituksia. Lisätietoja: https://www.tutuseura.fi/seura/huomionosoitukset. 
Nyt voit olla mukana vaikuttamassa siihen, että muistetaan huomioida hienoja tekoja sekä tekijöitä! Onko mielestäsi joku 
henkilö tai muu toimija kuluneena vuonna (tai jo pidemmän aikaa) ansiokkaasti toiminut tulevaisuuden tai 
tulevaisuudentutkimuksen puolesta, mutta ei välttämättä ole saanut ansaitsemaansa kiitosta? Vinkkaa siitä meille os. 
tutuseura@gmail.com!  
 

 



 
» » MALASKA-OPINNÄYTETYÖPALKINTO – ILMOITA LOPPUTYÖSI MUKAAN! 
Oletko kirjoittanut opinnäytetyösi v. 2021–22? Tulevaisuuden tutkimuksen seura myöntää joka toinen vuosi Malaska-
palkinnon tulevaisuudentutkimukseen liittyvälle opinnäytetyölle. Keväällä 2023 valitaan seuralle ilmoitettujen, vuosina 2021–
22 valmistuneiden opinnäytetöiden joukosta stipendin saava pro gradu –työ, diplomityö, ammattikorkeakoulun lopputyö 
(YAMK) tai vastaava. Palkinnon saaja julkistetaan huhtikuussa 2023. Arvioitavaksi lähetetään korkeintaan yksi opinnäytetyö 
per oppilaitos. Palkittavan työn valitsee seuran hallituksen valitsema tohtorintutkinnon suorittanut henkilö. 

Arviointiin ehtivät mukaan ne lopputyöt, jotka on lähetetty (pdf- tai Word-muodossa) oppilaitoksen yhteyshenkilölle (tai 
sellaisen puuttuessa seuran toimiston sähköpostiosoitteeseen) 15.1.2023 mennessä. Jos siis vuosina 2021–22 
valmistunut/valmistuva lopputyösi liittyy tulevaisuudentutkimukseen teemaltaan tai menetelmiltään, ota yhteyttä 
oppilaitoksesi yhteyshenkilöön (lista: www.tutuseura.fi/seura/huomionosoitukset/malaska-palkinto), tai jos oppilaitoksellasi ei 
vielä ole yhteyshenkilöä, niin seuran pääsihteeriin: tutuseura@gmail.com. 

 
 
» » TERVEISET SYYSKOKOUKSESTA 
Marraskuu käynnistyi 1.11. syyskokouksella ja -alustuksella - kiitos Olli Hietaselle mielenkiintoisesta alustuksesta sekä 
kaikille osallistujille antoisista keskusteluista! (Alustus nauhoitettiin; jos löytyy innokas vapaaehtoinen tekstittämään sen niin 
voimme ladata esityksen YouTubeen!) 
 
Esityksen jälkeen pidetyssä kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, talousarvio sekä uusi strategia (joka siistitään 
vielä muotoilun osalta): https://www.tutuseura.fi/seura/syyskokous-2022. Kiitos kaikille parin viimeisen vuoden aikana 
strategian työstämiseen osallistuneille, hienoa, että prosessi on saatu jo tähän vaiheeseen.  
Kokouksessa valittiin myös erovuoroisten tilalle seuran hallitukseen kaudelle 2023–24 neljä varsinaista jäsentä: Päivi Luna, 
Ari Paanala, Toni Stubin, Tero Villman sekä neljä varajäsentä: Erkki Aalto, Timo Bergman, Kirsi Kellokangas, Max Stucki. 
Onnittelut valituille! Lisäksi hallituksessa jatkavat kaudelle 2022–23 valitut. Kiitos hallitustoiminnasta pois jääville Sofi Kurjelle 
ja Anne Hakalalle! 
 

 

 
» » FUTURA 4/2022 SEKÄ FUTURINFO 1/2023 
Seuraava Futura-lehti 4/2022 ilmestyy joulukuun lopulla teemalla Tulevaisuudentutkimuksen mosaiikki  
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 1/2023 ilmestyy helmikuun 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. 
  
Mukavaa talven alkua sekä uutta vuotta 2023! 
 
Paula Kallioniemi ja Hazel Salminen 
 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. 
tutuseura@gmail.com 
040 502 8672 

 


