
FUTURINFO      TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENKIRJE 1/2023         30.1.2023

» Vielä ehdit ilmoittautua: Top Ten -seminaari Syvän epävarmuuden aika 10.2.2023
» Ennakkotieto: seuran kevätkokous 24.4.2023
» Paikallistoiminta: Helsinki, Keski-Suomi, Mikkeli, Oulu, Tampere, Turku
» Kirjoittajakutsu: Futura 2/2023 ja 3/2023
» Tapahtuu muualla
» Tutu-lukemista
» Tutu-linkkivinkit
» Huomionosoitukset: Vinkkaa tulevaisuusteko tai -tekijä
» Futura 1/2022 sekä Futurinfo 2/2023

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! 

» » V  IELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA: TOP TEN -SEMINAARI SYVÄN EPÄVARMUUDEN AIKA 10.2.2023  
Top  Ten  Futures  -seminaari  järjestetään  10.2.2023 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. Ilmoittautuminen:
https://bit.ly/topten2023ilmo. Ohjelma ja lisätietoja: https://bit.ly/topten2023. 

» » ENNAKKOTIETO: SEURAN KEVÄTKOKOUS 24.4.2023  
Seuran  kevätkokous  alustuksineen  pidetään  alustavasti  24.4.  loppuiltapäivästä  Tieteiden  talolla  Helsingissä  +  etänä.
Tarkemmat tiedot sekä varsinainen kutsu lähetetään huhtikuun alussa. Laita päivämäärä kuitenkin jo kalenteriin!

» » 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)
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! 

Katkoton työura tulevaisuudessa - case ElinvoimaKemi 
ti 31.1.2023  klo 17-19 
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Hki
Luvassa on esityksiä: 
- Katkottoman työuran perusajatus - Timo Sneck
- ElinvoimaKemin idea - Hanna Alila, elinkeinopäällikkö, Kemin kaupunki
-  Neliporrasrekryn  idea,  urakone  ja  ketjuräätälöintikone.  Tuottavuuden  nostamiseksi  vaadittavien  innovaatioiden
määrittäminen ja tarvittavien innovaatioiden aikaansaaminen - Timo Sneck
-  Tekstiilialan kiertotalous osana innovaatio- ja koulutus -ekosysteemiä – tarkastelua SustTexEdu Erasmus+ -projektin
kautta - Tarja Lang,  tutkimuspäällikkö, Omnia
- InnoOhry – miten kaikki kokoon ja mukaan - Anders Jansson
Esitysten jälkeen yhteistä keskustelua. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille.  Ennakkoilmoittautuminen
toivottavaa: https://bit.ly/tutuhesa220131. Tervetuloa!



Toiveidemme tulevaisuus – haasteita ja mahdollisuuksia
ti 14.2.2023 klo 17-19
Tieteiden talo, sali 207, Kirkkokatu 6, Hki
Tilaisuudessa keskustellaan Tutuhesan piirissä valmistelussa olevista aiheista ja kootaan ehdotuksia uusiksi aiheiksi sekä
muita ideoita. Tervetuloa tuomaan omat ajatuksesi esiin!
Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://bit.ly/tutuhesa220214. FB:ssä:
www.facebook.com/events/694564458879237

Liikkumisen ja liikenteen tulevaisuudet – kohti sujuvaa arkea
ti 28.2.2023 klo 17-19
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Hki
Tilaisuudessa  alustetaan  sekä  keskustellaan  liikkumisen  ja  liikenteen  tulevaisuuksista.  Alustamassa  Style-
tutkimushankkeen  (Liikunnallinen  elämäntapa  kestävän  kasvun aikaansaajana)  vastaava  tutkija,  prof.  Petri  Tapio.
Kommentoijana Liikennesuunnittelun Seuran vpj ja tieteellisen Liikenne-vuosikirjan vastaava päätoimittaja Kalle Toiskallio.
Keskustelulle on jätetty hyvin aikaa.
Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään yhdessä Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa. 
Ilmoittautumiset miel. viim. 24.2.: bit.ly/style23. Tarkempi ohjelma samasta osoitteesta. 
FB: www.facebook.com/events/1813248775703917.

Tervetuloa  ideoimaan,  suunnittelemaan  ja  järjestämään  teematilaisuuksia  ja  vaikuttamaan  Tutuhesan  toimintaan
sähköpostin,  tutuhesa  -listan  ja  ”suunnittelulounaiden”  muodossa!  Tutuhesan  sekä  sähköpostilistan  yhteyshenkilö:
erkki.aalto@outlook.com.

 » » Joensuun toimintaryhmä
Yhteistyötä tehdään Excellence Finland/Pohjois-Karjalan aluejaoksen ja Joensuun Suomi-Amerikka-Yhdistyksen kanssa.
Järjestämme seuraavat tilaisuudet yhdessä:

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  .  
   
Lisäksi Joensuun ryhmä osallistuu seuraavaan tilaisuuteen – tervetuloa mukaan:
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahastosta (Teams-tilaisuus)
16.2.2023 klo 14.00 alk.
Järjestäjinä  Pohjois-Karjalan  maakuntaliitto  ja  Etelä-Savon  ELY-keskus.  Ilmoittautumiset  13.2.  mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/6014E88A1296A901.
JTF-rahoitus  kohdennetaan  Pohjois-Karjalan  oikeudenmukaisen  siirtymäsuunnitelman  mukaisiin  toimiin.  Rahaston
tarkoitus  on  lieventää  turpeen  energiakäytön  vähentämisestä  syntyviä  aluetaloudellisia  ja  sosioekonomisia
haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista.
Esitykset  lisätään  tilaisuuden  jälkeen  Rakennerahastot.fi  -sivustolle  Itä-Suomen  materiaalipankkiin:
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki.  Tilaisuuden  tallenne  on  myös  katsottavissa  Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton YouTube-kanavalla 14 vuorokauden ajan.
 
Lisätietoja  Joensuun  toiminnasta  yhteyshenkilö  Lasse  Neuvoselta:  lasse.neuvonen1@gmail.com.  Joensuun  ryhmä
Facebookista: www.facebook.com/groups/4115111465236118.

» » Keski-Suomen toimintaryhmä
Teetä ja tulevaisuuspelejä: Keski-Suomen paikallisryhmän tapaaminen
ke 15.2.2023 klo 17–19, Teeleidi, Kramsunkatu 2, Jyväskylä
Kokoonnutaan  hetkeksi  teepannun  äärelle  pelaamaan  ja  kuvittamaan  tulevaisuutta.  Pohditaan  samalla  paikallisen
tapaamisen  merkitystä  ja  ideoidaan  kevään  toimintaa.  Mikä  Sinun mielestäsi  olisi  Tulevaisuuden tutkimuksen  seuran
toiminnan tavoite juuri Keski-Suomessa?



Mielikuvituksemme tarvitsee  verryttelyä  ja  venyttelyä,  jotta  pystymme laajentamaan käsityksiämme tulevaisuudesta  ja
kuvittelemaan monenlaisia tulevaisuuksia. Tulevaisuustaidot nousevat jatkuvasti tärkeämpään rooliin työelämässä. Lähde
haastamaan omaa ajatteluasi – tule pelaamaan tulevaisuutta!
Ilmoittaudu  6.2.  mennessä:  bit.ly/tutuk-suomi230215.  Lisätietoja  Keski-Suomen  ryhmän  vetäjältä:  Anne  Hakala
(anne.hakala@jamk.fi). FB:ssä: www.facebook.com/events/1849167348790281

» » Kuopion toimintaryhmä
Lisätietoja Kuopion toiminnasta: ari.paanala@gmail.com sekä Facebookissa: www.facebook.com/groups/308969535500.

» » 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. 
Pajat kevätlukukaudella 2023: 27.-28.1., 3.-4.3., 31.3.-1.4., 5.-6.5. ja 9.-10.6.2023

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.  Suunnitteilla  on  mm.
tulevaisuuspeli-ilta keväälle.

» » 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
Tulevaisuustorstai: Punainen lanka – miten tuotan tulevaisuuksia?
9.2.2023 klo 18-20
Turku, paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille myöhemmin
Turun tiimi järjestää luovasti keskustelevan illan kaikille käsitöistä ja käsillä tekemisestä kiinnostuneille. 
Tekotapa: tuo oma käsityösi mukaan ja työstä sitä omaan tyyliin ja tahtiin keskustelujen aikana. Illan juontaja: Leena-Maija
Laurén.  Ilmoittautumiset  viim.  7.2.:  bit.ly/tulevaisuustorstai230209.  Facebook-tapahtuma,  jota  voi  jakaa:
www.facebook.com/events/501351078826227.

Tulevaisuustorstai: Muuttuva vai murtuva ammatillinen opettajuus?
16.2.2023 klo 17.30-20
Puhujana Juha Lahtinen, osaamispäällikkö TAMK, Ammatillinen Opettajakorkeakoulu
sekä mahdollisesti yksi vahvistumaton puhuja. 
Ilmoittautumiset viim. 14.2.: https://bit.ly/tulevaisuustorstai230216. Lisätiedot: mattivoutilainen@outlook.com.

Molemmat tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta toivomme etukäteisilmoittautumista. 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 2/2023 TOP TEN FUTURES SEKÄ 3/2023 AVOIN NUMERO, DL 15.2. JA 8.2.!  
Futura  2/2023  -numero  käsittelee  Top  Ten  Futures  -seminaarin  teemoja,  eli  epävarmuutta  ja  monentasoista
resilienssiä.  Vierailevina päätoimittajina toimivat  Leena Ilmola  ja  Osmo Kuusi.  Haemme tulevaisuudentutkimuksen ja
ennakoinnin  teemoja  resilienssin  ja  epävarmuuden  näkökulmasta  käsitteleviä  vertaisarvioitavia  artikkeleita  sekä muita
tekstejä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:  ilmola@iiasa.ac.at. Lisätietoja:  www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/2-2023/. Kutsua voi
myös jakaa tutuille Facebookissa: www.facebook.com/events/9031431660207901.
Numeroon  2/2023  ehdotettavat  tekstit  ja  abstraktit  lähetetään  lehden  toimituksen  portaaliin:  https://journal.fi/futura.
Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.3.2023 ja muiden tekstien 30.3.2023. Vertaisarvioitavien ja tavallisten
artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maksimissaan 250 sanan abstrakti 15.2.2023 mennessä.

Futura 3/2023 on monen vuoden teemoitettujen numeroiden jälkeen täysin avoin kaikenteemaisille teksteille, joten
nyt kannattaa tarjota artikkeleita itseäsi kiinnostavista aiheista! Vierailevana päätoimittajana toimii väitöskirjatutkija Juho
Ruotsalainen (Turun yliopisto).



Haemme  avoimesti  tulevaisuudentutkimuksen  ja  ennakoinnin  teemoja  käsitteleviä  vertaisarvioitavia  artikkeleita,
artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. 
Jos  kiinnostuit,  ota  yhteyttä:  juho.ruotsalainen(at)utu.fi.  Lisätietoja:  www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/3-2023.  Kutsua  voi
myös jakaa Facebookissa: www.facebook.com/events/556554789721314.
Tähän numeroon 3/2023 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura.
Vertaisarvioitavien  artikkeleiden  määräpäivä  on  15.5.2023  ja  muiden  tekstien  30.5.2023.  Huom!  Vertaisarvioitavien  ja
tavallisten artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maksimissaan 250 sanan abstrakti 8.2.2023 mennessä.

Huom! Futuran kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. 
Kirjoitusohjeet: www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

» » TAPAHTUU MUUALLA  
Vielä ehtii! → 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
*
Näyttely: Mitä jos? Toisenlaisia tulevaisuuksia
12.3.2023 asti
Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Mitä jos tulevaisuudessa voimme kommunikoida lajienvälisesti, päätämme ottaa kaupungin haltuun, tai pystymme 
mittaamaan tunteita?
Designmuseon syksyn gallerianäyttely kutsuu vaihtoehtoisten tulevaisuuksien äärelle. Näyttely pohjautuu tulevaisuustalo 
Sitran Heikot signaalit -selvitykseen, jossa on tunnistettu ja tulkittu tulevaisuuden yllättäviä ilmiöitä sekä niiden mahdollisia 
vaikutuksia elämäämme. Lisätietoja: www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/mita-jos/

P.S. Haluatko mennä katsomaan näyttelyä ja kutsua mukaan tutu-porukkaa seuraksi? Ota yhteyttä seuran toimistoon 
(tutuseura@gmail.com) tai laita viestiä Facebook-ryhmässä “TULTA! Tulevaisuus taiteessa ja kulttuurissa”: 
www.facebook.com/groups/536116627172807

» » TUTU-LUKEMISTA  
Association of Professional Futurists julkaisee Compass-verkkolehteä – uusimmat numerot löytyvät täältä: 
https://www.apf.org/page/Compass
*
Hautala, Johanna & Toni Ahlqvist (2022): Integrating futures imaginaries, expectations and anticipatory practices: 
practitioners of artificial intelligence between now and future, Technology Analysis & Strategic Management. 
<https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2130041>.

» » TUTU-LINKKIVINKIT  
Iiriksen-  ja  kasvojentunnistusta  rajoilla  –  Euroopan  raja-  ja  merivartiovirasto  Frontex  on  julkaissut  tulevaisuuden
matkustamisen  biometriikkaan  liittyvän  teknologiaennakoinnin hankkeen  tulokset  raportissaan:
https://frontex.europa.eu/future-of-border-control/eu-research/news-and-events/frontex-publishes-technology-foresight-on-
biometrics-for-the-future-of-travel-us6C6v

» » 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: 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  viime  vuonna  (tai  jo  pidemmän  aikaa)  ansiokkaasti  toiminut  tulevaisuuden tai  tulevaisuuden-
tutkimuksen  puolesta,  mutta  ei  välttämättä  ole  saanut  ansaitsemaansa  kiitosta?  Vinkkaa  siitä  meille  os.
tutuseura@gmail.com! 

» » T  ERVEISET FUTURA 4/22 -JULKKAREISTA  
Futura 4/2022 Tulevaisuudentutkimuksen maailma mosaiikkina -numeron julkistamistilaisuus pidettiin englanninkielisenä
pari viikkoa sitten. Tilaisuuden nauhoite on katsottavissa ainakin 11.2.2023 asti: www.youtube.com/watch?v=-jiGMUTvT-0.

» » E  TSIMME UUTTA TOIMISTOTILAA  
Nykyinen vuokrasopimuksemme on loppumassa ja etsimme uusia tiloja Helsingin keskustasta. Satutko tietämään vapaasta
työtilasta, johon mahtuisi työpisteen lisäksi pieni julkaisuvarasto ja arkisto? Jaettu keittiö, kokoushuone, kopiokone ym. olisi
myös hieno juttu! Os. tutuseura@gmail.com.

» » FUTURA 1/2023 SEKÄ FUTURINFO 2/2023  
Seuraava Futura-lehti 1/2023 ilmestyy maalis-huhtikuussa teemalla Liikunnan ja liikkumisen tulevaisuudet
Seuraava Futurinfo-jäsenkirje 2/2023 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.
 
Nähdään kevätkauden tapahtumissa!

Hazel Salminen

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
tutuseura@gmail.com
040 502 8672


