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Miten liikunnallinen elämäntapa kyt-
keytyy kestävään kehitykseen ja kes-
tävän liiketoiminnan edistämiseen? 
Harva aikuinen tai nuori liikkuu nykyisin lii-
kuntasuositusten mukaisesti. Jos jokainen 
meistä kävelisi 20 prosenttia nykyistä enem-
män, lisäisi se paitsi hyvinvointiamme, mutta 
myös samalla hillitsisi terveydenhuollon kus-
tannuksia Suomessa arviolta noin 4 miljardin 
euron edestä. Lisääntyneen kävelyn ja pyöräi-
lyn myötä myös yksityisautoilun tarve väheni-
si, mikä hillitsisi kasvihuonekaasupäästöjä. 
Lisäksi esimerkiksi  erilaisten MaaS-palvelujen 
(Mobility as a Service) sekä ”sporttiklusterin” 
palvelujen ja tuotteiden kysyntä kasvaisi, lisä-
ten kestävää liiketoimintaa. 

Liikunnallisella elämäntavalla on siis huo-
mattava merkitys hyvinvoinnin ja kestävän 
kasvun edistämisessä suomalaisessa yhteiskun-
nassa, sillä se edistää samanaikaisesti monia eri 
kestävän kehityksen ulottuvuuksia. 

Miten muutos saadaan aikaan?
STYLE-hankkeessa tutkimus ja kehittäminen 
läpileikkaa innovatiivisella tavalla suomalai-
sen yhteiskunnan eri osa-alueet ja sukupolvet. 
Hankkeessa muun muassa yhdistetään henkilö- 
liikenteen, liikuntakäyttäytymisen ja yhdys-
kuntarakenteen aineistoja ja tietokantoja ihmi-
sen käyttäytymisen muutoksen tutkimiseksi. 
Kun näihin aineistoihin yhdistetään tutkimusta 
käyttäytymisen muutoksen taustalla olevista 
perimmäisistä motiiveista, voidaan tunnistaa 
tärkeimmät keinot, jotka edistävät ihmisten 
aktiivista elämäntapaa. Tavoitteena on samalla 
edistää aktiivista elämäntapaa tukevan liiketoi-
minnan kehittymistä.  

Hankkeessa toteutetaan fyysisen aktiivisuu-
den sekä kestävien kulkutapojen edistämiseen 
liittyviä interventiota Helsingissä, Tampereella, 
Turussa ja Jyväskylässä. Interventiot kytkeyty-
vät muun muassa liikkumisen palveluiden sekä 
infrastruktuurin kehittämiseen.

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen uusi  
tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikuntaa edistämällä. 

Ainutlaatuinen tutkimusryhmä visiota 
edistämässä
STYLE-hanke on Suomen Akatemian Strate-
gisen tutkimuksen neuvoston (STN) Kestävän 
kasvun avaimet -ohjelman viisivuotinen (3+2 
vuotta) hanke. Konsortion kokonaisrahoitus 
ensimmäiselle kolmelle vuodelle on yli kolme 
miljoonaa euroa. 

Hanketta johtaa Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksen professori Petri Tapio. Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksen lisäksi konsortiossa on 
mukana viisi muuta organisaatiota: UKK-ins-
tituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 
Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopis-
ton liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Mark-
kinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan lai-
tos Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.  

Ira Ahokas
Tutkimuspäällikkö

STYLE-hankkeen koordinaattori ja  
vuorovaikutusvastaava

STYLE-konsortio kokoontui tammikuussa hankkeen aloituskokoukseen Helsinkiin.

www.styletutkimus.fi
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TEKSTI   Marko Ahvenainen, Matti Minkkinen & Tuomas Kuhmonen   

KAS, SIINÄPÄ PULMA – TUTKIMUS KÄDENLÄMPÖISTEN ONGELMIEN ÄÄRELLÄ

miten ilmiöistä tulee strategisia ongelmia, 
ja miksi viheliäiset murrokset ja energia- ja 
ruokaturvan muutospaineet ovat nyt nous-
seet agendalle? Periaatteessa vastaus on yk-
sinkertainen. Ensin järjestetään työpajoja ja 
kuulemisia, joiden perusteella STN esittää 
teemaehdotukset. Valtioneuvosto tekee tee-
mapäätöksen ja STN päättää strategisen tut-
kimuksen ohjelmista ja niiden hankkeista. 
Poliittis-hallinnollisen prosessin kuvaaminen 
ei kuitenkaan vastaa perimmäiseen kysymyk-
seen: Miksi ekososiaaliset murrokset sekä 
energia- ja ruokaturvan kysymykset nousevat 
ylipäätään esiin?

Tutkijat tärkeässä roolissa yhteis-
kunnallisina vaikuttajina
Yhteisenä tekijänä tuntuu olevan politiikan 
itseensä viittaavuus: pyrimme ratkomaan 
ongelmia, jotka kumpuavat rakentamastam-
me verkottuneesta ja kiivastahtisesta yhteis-
kunnasta. Elämäntapamme organisoituu 
jatkuvasti uudelleen konstikkaasti toisiinsa 
kytkeytyneiden osien yhteistoiminnan va-
rassa.  Toisin kuin koneen, jonka toimintaan 
voidaan optimoida suhteessa valittuihin kri-
teereihin, yhteiskunnan tulevaisuuden tietoi-
nen kohentaminen edellyttäisi lopputilaa kos-
kevien yleisten ehtojen muuttamista sopiviksi 
reittivalinnoiksi joka hetki. Reittejä on paljon, 
koska ihmistoimintaa sisältävät tulevaisuudet 

Huhtikuun 18. päivänä vuonna 1977 Yhdysvaltojen huolestunut presidentti Jimmy Carter piti 
synkän tulevaisuutta  luotaavan puheen. Puhe tunnetaan filosofi William Jamesin esseestä lai-
natulla ilmauksella “Moral equivalent of war”. Öljyn varaan rakentunut yhteiskunnan perusta 
oli osoittautumassa hauraaksi energiakriisin myllertämässä ja öljyn loppumista ennakoivassa 
maailmassa. Carterin todennäköinen tulevaisuus oli näkemys energiakriisin progressiivisesta ke-
hittymisestä kansakuntaa uhkaavaksi katastrofiksi, jonka edessä tarvitaan sotaan verrattavissa 
olevia ponnisteluja. Jos sivuutamme arvuuttelun puheen poliittis-taktisista tarkoitusperistä, Car-
terin tulevaisuuteen oli ilmaantunut strateginen ongelma, joka oli historialtaan, nykyisyydeltään 
ja tulevaisuudeltaan kiinni siinä kädenlämpöisessä maailmassa, joka oli itse rakennettu, ja jonka 
rakentumiseen oli sopeuduttu. Mahdollisten ongelmien listalla energiakriisi, joka olisi seuraus-
ta siitä, että öljy ei loppunutkaan, tuskin olisi vuonna 1977 antanut aihetta vastaavanlaiseen 
synkistelyyn. Tuleva kädenlämpöinen ongelma – ilmastonmuutos – ei ollut vielä saavuttanut 
kollektiivisen huolen ja strategisen tärkeyden mittasuhteita.   

Tulevaisuuden tutkimuskeskus muka-
na ratkomassa viheliäisiä ongelmia 
Suomen Akatemian yhteydessä toimivan 
Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) 
rahoittamissa hankkeissa tavoitteena on tuot-
taa ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin 
ongelmiin. Kuvaukseen voisi lisätä sanan 
”tämänhetkisiin”, koska strategisessa tutki-
muksessa kyse on ongelmista, jotka vaativat 
päätöksiä huomenna, mieluummin jo tänään.

Hyviä esimerkkejä ovat käynnissä olevat 
STN-rahoitteiset hankkeet WISE, Winland 
ja ScenoProt. WISE pyrkii parantamaan 
yhteiskunnan resilienssiä ja viheliäisiä eko-
sosiaalisia murroksia koskevaa päätöksente-
koa. Winland pureutuu Suomen energia- ja 
ruokaturvaan liittyviin muutospaineisiin ja 
poliittisiin päätöksiin kokonaisturvallisuuden 
näkökulmasta. ScenoProt tarkastelee Suomen 
proteiinijärjestelmän monipuolistamista. Tu-
levaisuuden tutkimuskeskus on mukana näis-
sä kaikissa hankkeissa. 

Ongelmat eivät ole strategisia ennen 
kuin ne sellaisiksi määritellään
Strategisen tutkimuksen tavoite on yhdistää 
perustutkimus, monitieteinen soveltava tut-
kimus sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen 
kehittämistyössä pitkäjänteisesti yhdeksi 
vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi. Mutta, 

 

ovat aina avoimia.
Nähdäksemme on käynyt selväksi, että 

yhteiskunnan tietoinen muokkaaminen sen 
teknologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja psy-
kologisia rakenteita ja toimintatapoja muut-
tamalla niin, että tulevaisuus ratkeaisi ongel-
mien puutteeseen, ei ole yksinkertaista, saati 
helppoa tai edes mahdollista.  Todellisuudessa 
yhden ongelman ratkominen kytkeytyy mo-
nimutkaisella tavalla muihin ongelmiin, eikä 
kaikkia hyviä asioita voi edistää yhtaikaa. Jo-
kainen ratkaisu luo uusia ongelmia.

Strategisiin ongelmiin tarttuminen asettaa 
meidät tutkijat ainakin hetkittäin uudella ta-
valla vaikuttajan rooliin. Yleisen optimointi-
kriteerin puute aiheuttaa lopullisten syiden 
sotkun, jonka edessä tekisi joskus mieli nos-
taa kädet pystyyn ja huutaa politiikkaa apuun 
päättämään, mitä on tehtävä. Strategisessa 
tutkimuksessa emme voi tätä tehdä, vaan 
olemme suostuneet hyppäämään katsomos-
ta pelikentälle ja antamaan suosituksia siitä, 
mitä tietämyksemme pohjalta olisi viisasta 
tehdä. 

Kaiken tämän viheliäisyyden keskellä on 
tärkeä muistaa, että politiikkaan tiiviisti kyt-
keytyvät STN-hankkeet tarjoavat meille tut-
kijoille mahdollisuuden ennakointitiedon 
toiminnallistamiseen, siis vastuullisen paikan 
tulevaisuuden tekemiseen.   

Marko Ahvenainen 
Tutkija 

Creative adaptation to wicked  
socio-environmental disruptions (WISE) 

wiseproject.fi

Matti Minkkinen 
Tutkija 

Failandiasta Winlandiaan (Winland)  
winlandtutkimus.fi

Tuomas Kuhmonen
Tutkimusjohtaja

Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja  
ympäristön hyväksi (ScenoProt)

www.luke.fi/scenoprot

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on mukana 
vuonna 2015 käynnistyneessä STN-rahoit-
teisessa ’Siirtymä resurssitehokkaaseen ja il-
mastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään 
(EL-TRAN)’ -hankkeessa. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehi-
timme ristivaikutusanalyysin metodologiaa, 
ja sovelsimme sitä sähköenergiajärjestelmän 
muutokseen suoraan ja epäsuorasti vaikutta-
viin tekijöihin. Toisessa vaiheessa mallinnam-
me sähköenergiajärjestelmän kulutuspuolta.
Tavoitteena on laatia skenaarioita, joissa 
sähkön kulutus kehittyy eri tavoin riippuen 
mm. talouskasvusta, elinkeinorakenteen ke-
hityksestä ja eri sektorien kulutusprofiilien 
muutoksesta (esim. lämmitystapavalinnat, 

kulutustottumusten muutos ja sähköautojen 
määrän kehitys). 

Yhdistämällä kulutusskenaariot tuotanto-
puolen mallintamiseen voidaan tarkastella 
monipuolisesti haasteita, joita uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääntyminen ja 
kulutuksen muutokset voivat aiheuttaa säh-
köjärjestelmän toiminnalle. Mallinnuksen 
tulokset vaikuttavat osaltaan niihin politiik-
kasuosituksiin, joita EL-TRAN antaa sähkö-
järjestelmän tasapainottamiseen liittyen.

Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulu. Keskuksen lisäksi mu-
kana ovat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikor-
keakoulu sekä VTT.   

Lisätietoja: https://el-tran.fi/

Kirjallisuutta:
Panula-Ontto, J. (2019) The AXIOM approach 
for probabilistic and causal modeling with ex-
pert elicited inputs. Technological Forecasting 

and Social Change 138, 292–308.
Panula-Ontto, J. & Piirainen, K.A. (2018)

EXIT: An alternative approach for structural 
cross-impact modeling and analysis.  

Technological Forecasting and Social  
Change 137, 89–100.

Panula-Ontto, J. et al. (2018) Cross-impact 
analysis of Finnish electricity system with  

increased renewables: Long-run energy policy 
challenges in balancing supply and consump-

tion. Energy Policy 118, 504–513.
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laisena helposti napsittavana extreme-valmis-
ruokana. 

”Syödään leväpullia pimeässä”: Pähki-
nöiden, siementen, leväjauheiden ja super-
smoothieiden vuosikymmen oli joka tapa-
uksessa alkamassa, ja ehkä näissä tuotteissa 
voisi nähdä moniakin yhtymäkohtia hyvällä 
omatunnolla ja herkutellen tapahtuvan na-
postelun kasvavaan suosioon? 

MIRHAMI opetti miettimään prosesseja 
monipuolisesti eri näkökulmista: etenkin 
eettisten ja vastuullisuusnäkökulmien kautta 
tapahtuvan tuotannon, tuotteiden ja palvelui-
den uudelleenmuotoilun tarve ja kysyntä on 
globaalia, ja kasvaa tulevaisuudessa entises-
tään.    

JOKO SYÖDÄÄN LEVÄPULLIA PIMEÄSSÄ?
Vuonna 2008 Futuurissa kerrottiin ”Mitä ruoaksi huomenna? (MIRHAMI 2030)”  
-hankkeen tuloksista ja loppuraportista ”Syödään leväpullia pimeässä”. Hankkeessa 
oli kartoitettu suomalaisten ruoan kulutukseen vaikuttavia toimintaympäristöjen  
muutoksia ja tuotettu asiantuntijoiden ja tutkijoiden voimin monipuolista materiaa-
lia vuoteen 2030 ulottuvia tulevaisuuskuvia varten. Näiden pohjalta oli rakennettu 
ihmisten arjen valintoja kuvaavia ruoan kulutuksen skenaarioita tähtikartastoineen.

Asiantuntijat ja kuluttajat asettuivat jo kym-
menen vuotta sitten vahvasti tuotteiden ym-
päristövaikutusten merkityksen lisääntymisen 
kannalle. Varsinainen julkinen ilmaston- 
muutoskeskustelu ruoan kulutuksen alalla oli 
vasta aluillaan, mutta sen jälkeen monet en-
nakoiduista toimintaympäristön muutoksista 
toteutuivatkin nopeutetussa aikataulussa. 

MIRHAMIissa laadittuja skenaarioita stra-
tegioidensa pohjana käyttäneet yritykset saat-
toivat siis, niin halutessaan, olla hyvissä ajoin 
ennakoimassa kasvisruokailun sekä erilaisten 
kasvispohjaisten proteiinilähteiden suosion 
lisääntymistä ja kehittämässä näiden trendien 
pohjalta uusia tuotteita. 

Sittemmin keskustelu proteiineista yltyi 
jopa sellaisella voimalla, jota ei vielä 2000-lu-
vun alussa osattu kuvitellakaan. Sen sijaan 
laboratoriossa valmistetun ”keinolihan” (in 
vitro meat)  ei edelleenkään ole nähty tekevän 
varsinaista läpimurtoaan ja päätyvän kulutta-
jien lautasille.  

Kestoaiheena toistuivat myös kuvitelmat 
ruokapillereistä, jotka eivät kuitenkaan niin 
vain sovi korvaamaan oikeita aterioita erään-

Mitä ruoaksi huomenna? (MIRHAMI 2030) -hanke toteutettiin vuosina 2006–2008 Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksen sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Kuluttaja-
tutkimuskeskuksen (KTK) ja Finpron yhteistyönä. Päärahoittajana toimi maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Laatuketju.
    Yrityspartnereina mukana oli edustajia elintarvikeketjun eri portailta: Raisio Yhtymä elintar-
vikkeita jalostavasta teollisuudesta, Saarioinen Oy valmisruokien puolelta, Fazer-konserni ma-
keis-, leivonta- ja lounaspalvelujen tuottajana, SOK kaupan osalta, Olvi juomateollisuudesta ja 
YTV jätehuollon edustajana. 

MITÄ TUTKIMME 10 VUOTTA SITTEN?

MIRHAMI-hanke Futuurissa 4/2018:  
http://ty.fi/futuuri-4-2008 ja  

Leväpulla-raportti: http://ty.fi/levapullia 

Käsityksemme tulevaisuudesta ovat jatkuvas-
sa muutoksessa. Nähtävillä olevan muutok-
sen nopeus ja luonne voivat tosin vaihdella 
paljonkin. Ajoittain tuleva kehitys nähdään 

Turvallisuutta käsitelleet Futuurit vuosikymmenen 
takaa löydät: http://ty.fi/futuuri-2-2010 ja  
http://ty.fi/futuuri-3-2008

TEKSTI   Ville Lauttamäki

TURVALLISUUDEN TULEVAISUUSKUVAT ENNEN JA NYT
Turvallisuuteen liittyvä tutkimus on teema, jonka parissa Tulevaisuuden tutkimuskeskus on tehnyt pitkään työtä. Futuu-
rissa vuonna 2008 kerroimme hankkeista, joita olimme tehneet muun muassa Pelastusopistolle, Poliisille, Sisäasiainmi-
nisteriölle sekä Puolustusministeriölle. Aika ajoin on kiinnostavaa palata siihen, miltä tulevaisuus näytti menneisyydessä, 
miten tapahtumat ennakoituun ajankohtaan tultaessa etenivät ja kuinka tulevaisuus nähdään nyt. 

vakaana, toisinaan taas nykyhetkessä pinnalla 
olevat huolenaiheet saattavat saada tulevai-
suuden vaikuttamaan radikaalisti nykyisestä 
poikkeavalta ja vähintäänkin arvaamattomal-
ta. Joskus taas ennakkoasenne johonkin tee-
maan vaikuttaa käsityksiimme vaikutuksista, 
joita tuon teeman kehittyminen voi aiheuttaa.

Vuosikymmen sitten tärkeimpinä koko-
naisturvallisuuteen vaikuttavina tekijöinä 
nähtiin yhteiskunnan eriarvoistumiskehitys, 
yhteiskunnasta syrjäytymisen mukanaan tuo-
mat ongelmat ja julkisten hyvinvointipalvelu-
jen laadun heikentyminen. 

Ulkoisen turvallisuuden osalta näkyvim-
min esillä olivat yhteiskunnan eri toimintojen 
automatisoitumisen ja tietoverkkoihin liittä-
misen mukanaan tuomat uhat yhteiskunnan 
perustoimintojen hallinnalle. Myös kansain-
välisessä politiikassa kasvavat jännitteet ja 
tästä aiheutuvat vaikutukset kansainväliseen 
sopimusjärjestelmään sekä kriisien ehkäisyyn 
ja hallintaan tunnistettiin. Kaikkien yllämai-
nittujen teemojen merkitys riskikartalla on 
pysynyt.

Aina arviot tulevaisuudesta eivät osu, vaan 
lähellä olevan muutoksen vaikutukset yliarvi-
oidaan. Tästä hyvä esimerkki on löydettävissä 

15 vuoden takaa, jolloin odotettavissa oleva 
kymmenen itäisen Euroopan maan liitty-
minen EU:n jäseniksi keväällä 2004 aiheutti 
huolta useissa turvallisuusalan toimijoissa. 
Tuolloin toteutetuissa kokonaisturvallisuu-
den hankkeissa pinnalla olivat erityisesti 
Viron EU-jäsenyyden myötä toteutuva alko-
holintuonnin rajoitusten poistuminen, jon-
ka pelättiin aiheuttavan runsaasti ongelmia 
Suomessa. Tämä ennen laajenemista voimak-
kaasti esiin noussut huoli hälveni kuitenkin 
nopeasti kevään 2004 jälkeen.

Näkyvimpiä turvallisuuteen liittyviä ilmi-
öitä, jotka ovat kehittyneet ja nostaneet mer-
kitystään reilun vuosikymmenen kuluessa, 
liittyvät teknologiaan ja sen hyödyntämiseen.

Tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuo-
sikymmenellä sosiaalisen median palvelut 
hakivat vielä muotoaan. Näihin suhtauduttiin 
pääosin positiivisesti, erityisesti, koska niissä 
nähtiin suuria mahdollisuuksia aiempaa rik-
kaamman tiedonvälityksen mahdollistajina ja 
yhteisöllisyyden rakentajana. Viime vuosina 
esiin nousseita kansalaisten yksityisyyteen ja 
valheellisten uutisten leviämiseen liittyviä ris-
kejä ei korostettu.     

http://ty.fi/futuuri-4-2008
http://ty.fi/levapullia 
http://ty.fi/futuuri-2-2010
http://ty.fi/futuuri-3-2008
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Energiajärjestelmä muuttuu – miten sinä 
muutut? -seminaari 12.3. Helsingissä

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan 
hajautetusta uusiutuvasta energiantuotannosta ja 
sen tulevaisuudesta FutWend-tutkimushankkeen 
loppuseminaariin. Hankkeessa tutkitaan Suomen 
energiasektorin muutosta sekä hajautettua uusiu-
tuvaa energiantuotantoa vuoteen 2030 kolmen 
esimerkkiteknologian kautta: biokaasu, maalämpö-
pumput ja hake. 

Lisätiedot: ty.fi/futwend120319
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Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkain-
asetteluja: Radikaalit teknologiat ja 
dialektinen tulevaisuudentutkimus
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A Osallisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 
-seminaari 19.3. Turussa

Seminaari on osa Turun yliopiston valtio-opin 
ja Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakate-
mian järjestämää Demokratian tulevaisuudet 
-opintojaksoa. 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan osalli-
suudesta ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista 
muutoksista. Tilaisuus on maksuton ja avoin 
kaikille.

Lisätiedot: ty.fi/osallisuus190319

Ei riitä, että tiedämme, minkälaisia laitteita 
meillä tulevaisuudessa on ja minkälaista osaa-
mista näiden laitteiden valmistaminen ja käyt-
täminen edellyttävät. Vähintään yhtä tärkeää 
on ymmärtää uuden teknologian yhteiskunnal-
liset vaikutukset ja näihin vaikutuksiin liittyvät 
eettiset arvokysymykset.

Tulevaisuusvaliokunta on julkaissut sarjassaan 
professori Toni Ahlqvistin selvitystyön uusiin 
teknologioihin liittyvistä eettisistä kysymyk-
sistä sekä yhteiskunnallisista jännitteistä ja 
vastakkainasetteluista. Raportti sisältää myös 
mielenkiintoisen katsauksen dialektiseen  
tulevaisuudentutkimukseen.

Ahlqvist, Toni (2018) Tulevaisuuden sosio-
teknisiä vastakkainasetteluja: radikaalit 
teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutki-
mus. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 
115 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
julkaisu 4/2018. https://www.eduskunta.fi/
FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/
tuvj_4+2018.pdf
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Constructing  Social Futures -tulevaisuus-
konferenssin edullisempi early-bird -hinta 
päättyy 31.3. Varaathan paikkasi ajoissa!

Konferenssin pääpuhujina:
- Professor Keri Facer, University of Uppsala,    
   Sweden & University of Bristol, UK 
- Professor Ted Fuller, University of Lincoln, UK 
- Professor Ullrich Kockel, Heriot-Watt University    
  Edinburgh, Scotland 
- Dr. Ivana Milojević, Metafuture, Australia 
 
Tervetuloa 12.–13. kesäkuuta Logomoon Turkuun!
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