
Kuva: Ari Korkala 

Liito-oravat Papana & Norkko valmiina paiskaamaan käpälää! 

Olemme byrokratiaan ja epätavallisiin yhteistyökuvioihin erikoistuneita 
metsäalan ammattilaisia. Tavoitteenamme on pysäyttää sekä oravia 
että ihmisiä uhkaava sukupuuttoaalto ihmis-liito-orava -yhteistyötä 
kehittämällä. 

Loikkasimme esiin Tampereelta, Solkivuoren yhteistoiminnalliselta lii-
to-oravien hoito- ja suojelualueelta keväällä 2019. 
Virallisena stylistinämme toimii Liisa Pesonen. 

Koska olemme kahden esitystaiteilijan, 
Milla Martikaisen ja Katri Purasen kehittämät fiktiiviset hahmot, 
emme edusta biologisten liito-oravien kantoja. 
Sen sijaan olemme osa maailmanlaajuista tulevaisuustekijöiden tiimiä 
yhdessä kaikkien elävien ja elottomien olioiden kanssa nahkaan, 
karvaan, höyheniin, kitiinikuoreen, aallonpituuteen tai soluseinämän 
rakenteeseen katsomatta. 

Kaikki on mahdollista oravalle jolla on esityslista! 

PAPANA_NORKKO PAPANAJANORKKO PAPANA_NORKKO



Alussa oli Liito-oravien eduskuntavaalitentti. 

Keväällä 2019 Suomen Kulttuurirahasto päätti myöntää Metsäesitys-työryhmälle 
rahoituksen työmuodon kehittämiseen. Samana keväänä järjestettiin eduskuntavaalit. 

Papana & Norkko loikkasivat esiin tämän yhteensattuman saumoista. Oravat eivät 
syntyneet valmiina hahmoina, vaan niiden luonteet, itseilmaisu ja toimintatavat ovat 
alusta saakka kehittyneet ja kehittyvät edelleen suhteessa ympäröivään maailmaan. 

Ensi töinään Papana & Norkko järjestivät liito-oravien eduskuntavaalitentin. 
Tentteihin kutsuttiin edustajat kaikista suurimmista eduskuntapuolueista, ja sen 
pohjalla oli Kansallisen metsästrategian päivitetty versio sekä puolueiden omat 
eduskuntavaaliohjelmat. 

Osallistujat pohtivat esimerkiksi: 
* Millainen Suomen metsäala olisi, jos liito-orava olisi sen kovin brändi? 
* Miten liito-oravien ja ihmisten välinen yhteistyö voisi rakentaa luottamusta metsäalan 
toimijoiden välillä? 
* Miten puolue järjestäisi liito-oraville sellaiset puitteet, joissa omalla työnteolla pärjää, 
ahkeruudesta palkitaan ja vaurastuminen sallitaan?

MISTÄ KAIKKI ALKOI?



EDUSKUNTAVAALITENTISSÄ ERI PUOLUEIDEN EDUSTAJAT



KANSANEDUSTAJAN POLIITTISET VOIMAPAPANAT

Vaalitentin yhteydessä kehitimme ensimmäisen biotaloustuotteemme: Kansanedustajan poliittiset voimapapanat. Tuotekehitystä teimme kolmessa 
vaiheessa. Toisessa vaiheessa voimapapanat jätettiin toimitettavaksi diplomaattilahjana Suomen hallitukselle. Kolmannen vaiheen papanat lähetimme 
joulutervehdyksenä 2020 kaikille kansanedustajille. Kiitokset joulutervehdyksestä oraville lähetti Ben Zyskowicz.



YHTEISTYÖ KONEEN SÄÄTIÖN KANSSA

Syksyllä 2019 haimme ja saimme Koneen säätiöltä 
rahoitusta ihmis-liito-orava -yhteistyön kehittämiseen. 

Kävimme 13.12.2019 Koneen puurojuhlassa 
verkostoitumassa muihin apurahansaajiin ja tutustumassa 
Koneen säätiön edustajiin sekä Lauttasaaren kartanoon. 



YHTEISTYÖ UNTITLED-FESTIVAALIN KANSSA

Keväällä 2020 neuvottelimme yhteistyöstä Demos Helsingin koordinoiman Untitled-
allianssin kanssa. Neuvottelujen tuloksena valmistimme kaksiosaisen tulevaisuusloikan. 

Loikan ensimmäinen osa oli zoom-videoneuvottelupalvelussa yhdelle henkilölle kerrallaan 
tapahtuva Future-Leap-Flying-Orientation-Interview -haastattelukonsepti (FLFOI). 

FLFOI-haastatteluissa keräsimme sykähdyttävän lajienvälisen tulevaisuuden siemeniä 
(seeds for delightful interspecies futures), joita käytimme tulevaisuusloikan toisessa 
osassa: kansainvälisillä Untitled-festivaaleille syyskuussa 2020 järjestetyssä 
Pyöreän pöydän keskustelussa. 

Pyöreässä pöydässä keskustelimme Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan, 
aivotutkija Katri Saarikiven sekä erään vantaalaisen männyntaimen kanssa, miten 
sykähdyttävä lajienvälinen tulevaisuus kasvaisi esiin esimerkiksi näistä siemenistä: 

*Growing old together with a tree 
* Pace of growth and development learned from mosses 
* Going to desert to recognise boundaries and to define yourself anew 
* Meeting around compost 



YHTEISTYÖ UNTITLED-FESTIVAALIN KANSSA YHTEISTYÖ AIKAKONEITA & UTOPIOITA - HANKKEEN KANSSA

Syksyllä 2020 kirjoitimme taiteilijasopimuksen 
Aikakoneita ja utopioita -hankkeen kanssa. 

A&U-hankkeessa tutkitaan Ainolan, Tarvaspään ja 
Visavuoren taiteilijakotimuseoiden roolia 
ekologisessa jälleenrakennuksessa. Ainolassa 
keskitytään ruokaan, Tarvaspäässä matkustamiseen 
ja Visavuoressa asumiseen. Hankkeen näyttely on 
auki museoissa 30.1.2022 saakka. 

Tarvaspäässä toteutimme lähimatkaoppaan Akseli 
Gallen-Kallelan ateljeen lattian rakoihin ja asetimme 
esille nöyhtää, tuota elämän kiehtovaa ylijäämää, 
joka ihmisprosesseissa saattaa yhtä hyvin muuttua 
jätteeksi kuin arvotavaraksi. 

Visavuoreen perustimme rakennustyömaan, 
rakennustekniikoina pysähtyminen ja kauneus. 
Pysähdyimme museovieraiden kanssa ja kasvatimme 
nurmikkoa ymmärtääksemme ihmisten 
kiintymyssuhdetta siihen. 
Pysähtymisissä syntyi ajatus Tampereen 
pormestarille keväällä 2022 toteutettavasta 
aamunavauksesta. Hetkiä rakennustyömaalta löytyy 
Instagramissa. 

Ainolasta käsin järjestimme perunaillalliset 
Twitterissä. Idean Twitter-illallisista kehitti Mikko 
Dufva edellissyksyn Pyöreän pöydän -keskustelussa. 
Illallisilla idätettiin sykähdyttäviä lajienvälisiä 
tulevaisuuksia perunasta. Keskustelu jatkuu hitaalla 
rytmillä (= pace of growth and development learned 
from mosses), ja siihen voi edelleen osallistua 
Papanan & Norkon Twitter-seinällä. 



LIITOSILLANRAKENTAJA - PALKINTO

Helmikuussa 2021 osallistuimme Suomen Metsäyhdistyksen 
verkossa järjestämille valtakunnallisille Metsäpäiville. 
Liitureiden osalta päivä piirtyi historiaan, sillä siellä syntyi 
Liitosillanrakentaja-palkinto. Palkinto myönnetään 
keskustelijalle, joka osoittaa halua edistää eri tavoin 
ajattelevien rakentavaa vuorovaikutusta. 

Ensimmäinen Liitosillanrakentaja myönnettiin 
Metsähallituksen Kestävän kehityksen päällikkö 
Antti Otsamolle, joka tuumasi Lahopuuta vai raaka-ainetta 
-keskustelussa kutakuinkin niin, että monimuotoisuustoimet 
eivät välttämättä aina toteudu niin hyvin kuin 
metsäammattilaisina haluaisimme uskoa. 

Palkintomme ei ota kantaa monimuotoisuustoimien 
toteutumiseen talousmetsissä, vaan Otsamon hiljaiseen 
rohkeuteen todeta, että maailma ei ehkä olekaan niin 
varma, ehdoton ja selkeä kuin haluaismme sen olevan.

Liitosillanrakentaja-medaljongin on suunnitellut oravien 
virallinen stylisti Liisa Pesonen. 



YHTEISTYÖ POLIMA-HANKKEEN KANSSA

26.10.2021 esittelimme porfoliotamme Polima-hankkeen (Poli-
ittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet) tutkimus-
päivässä Turun yliopistolla. Päivään osallistuneiden tutkijoiden ha-
vainnot vahvistivat omia aavistuksiamme vaikuttajaprofiilistamme.

https://polima.fi/mielikuvituksen-politiikkaa/

21.9.2022 vierailimme Turun yliopiston sosiologian laitoksen Harjoituk-
sia poliittisessa mielikuvituksessa -kurssilla. Opiskelijat kylvivät aluelle 
sykähdyttävän lajienvälisen tulevaisuuden siemeniä.



TULEVASTA....

Kun liiturit loikkaavat tuttuun tilanteeseen, jotain liukuu pois tutulta paikalta. 
Olemme tunnistaneet, että muutosvaikutuspotentiaalimme liittyy tähän, sekä vuorovaikutukseen liukumassa tärähtäneiden ihmisten kanssa. 
Seuraavaksi keskitymme syventämään vaikuttajaprofiiliamme. 

”Aluksi olin ihan kauhuissani, mutta nyt ajattelen, että liiturit on ihan parasta.” – Ainola-museon johtaja Julia Donner. 

Kuvat 1-3:
Oravien vaikuttamisprosessikaavioiden luonnoksia.


