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Liito-oravien yhteistyö Untitled Communityn kanssa, kohdat 1§, 2§ ja 3§ (katso kaikki)  

 

1§ Esiintyminen Untitled-festivaaleilla 11.-12.6. tai hamarassa 

tulevaisuudessa.  

Influensseri-oravat tekevät festivaalin ajan ihmis-liito-oravayhteistyönäkökulmaisia 

tulevaisuushaastatteluja festivaalin osallistujille sekä luovat epätodennäköiseltä vaikuttavia 

kohtaamisia esimerkiksi tulevaisuuden metsäalaa käsittelevän paneelikeskustelun, johon 

kutsutaan epätodennäköisiä eli välttämättömiä osallistujia kuten maa- ja 

metsätalousministeri Jari Leppä, solkivuorelainen torvijäkälä ja

hevosmetsureita.   

Toive keikkapalkkioista. Neuvoteltavissa ainakin puoleen, mikäli rahaa ei ole.  

2 vrk x 2 oravaa x 250€ = 1000€ (Papanalle verokortilla maksettava palkka, Norkolle 

verokortilla maksettava työkorvaus)  
Liitokorvaukset Tampere-Helsinki-Tampere sekä Vantaa-Helsinki-Vantaa kulloisenkin 

junalipun hinnalla 
1 lounas x 2 oravaa x 2 päivää haluamassanne muodossa (päiväraha, aterialippu tai liituriystävällinen 

ruoka)  



2§ Yhteistyöehdotus numero 2: Untitled Community liitureiden Twitter-

esityksen yhteistyökumppaniksi?  

Mikä? 

Tulevaisuusloikkainkubaattoriklubihässäkkäpässäkkä (to be renamed) twitterissä  

Mitä? 

Twitterissä tapahtuva esitys, jossa rakennetaan kollektiivisesti vaihtoehtoisia, myönteisiä  

tulevaisuuskuvia ihmisiä ja liito-oravia yhdistävistä teemoista. Näitä voivat olla esimerkiksi: 

lentäminen, nälkä, haavoittuvuus ja kestävät elinkeinot.  
 
Pitkän aikavälin tavoite?  
Yhteiskunnallinen muutos sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi  
 
Lyhyen aikavälin tavoite?  
Kollektiivisen tietoisuusloikan edistäminen  

Miten?  
Liiturit suunnittelevat Twitter-esityksen yhteistyössä noin neljän asiantuntijan ja Untitled 

Communityn edustajien kanssa. Mahdollisia asiantuntijakutsuttavia voisivat olla esimerkiksi 

tulevaisuustutkija Markku Wilenius, aivotutkija Katri Saarikivi, politiikan tutkija Johanna 

Vuorelma, filosofi Ville Lähde, resilienssiasiantuntija Saara Lilja-Rothsten ja ympäristötutkija, 

maanviljelijä Tuomas Mattila.  
 
Valittujen teemojen käsittely yhdistetään Markku Wileniuksen nimeämän neljän 

aktiivisuustaidon (planetaariset taidot, kompleksisuustaito, luovuustaito ja empatiataito) 

harjoittelemiseen.  
 
Teemoja ja aktiivisuustaitoja käsitellään sekä rationaalisten että poeettisten tehtävien, 

keskustelujen ja 360° (moninäkökulmaisten) kohtaamisten avulla. Esityksen eri osiot tapahtuvat 

sovittuina, selkeästi rajattuina aikoina (esim. 4 teemaesitystä x 2-3h, klo 8-20 tai ma-pe) twitterissä, 

ja niitä markkinoidaan etukäteen.  



Kenelle? 

Kuhunkin osioon kutsutaan erikseen asiantuntijaosallistujia, mutta myös kuka tahansa 

twitterissä vaelteleva henkilö voi osallistua haluamallaan tavalla haluamansa ajan.   
 
Twitterin vahvuus näyttämönä on se, että keskustelu on julkista, näyttämö tunnetaan 

yleisesti, media seuraa sitä ja keskusteluun voivat osallistua tasavertaisesti kaikki twitterissä 

liikkuvat ihmismaailman edustajat (vrt. live-striimaukseen käytettävät alustavat) ja siellä 

parveilevat erityisesti tutkijat ja poliittiset vaikuttajat.  
 
Rahoitus ja muu yhteishyödyllisyys? 

Liitureilla on jonkin verran ostopalkkiobudjettia ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaamiseen. 

Mikäli Untitled Community lähtee yhteistyöhön, voisitteko te rahoittaa omat edustajanne?  
Millaisia synergiaetuja näette tässä? Näettekö tässä synergiaetuja?   

3§ Liitureiden ja Untitled Communityn (mahdollisen) yhteistyön 

julkaiseminen 

Jahka ja mikäli yhteistyöstä sovitaan virallisesti lyömällä kävyt ja käpälät yhteen, onko mahdollista, 

että julkaisisimme some-kanavissamme, että Untitled Communitysta on tullut oravien 

yhteistyökumppani ihmis-liito-oravayhteistyön kehittämiseksi? 

Kaikki on mahdollista oravalle, jolla on esityslista! 


