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H A A S T E :  
Haastamme järjestösi, yhdistyksesi 
tai seurasi kehittämään ratkaisun, joka 
innostaa ja aktivoi ihmisiä arjessaan 
ympäristöystävällisiin tekoihin.

SISÄLLYS

Erilaiset järjestöt, kuten kansalaisjärjestöt, paikallisyhdistykset ja urheiluseurat 
ovat korvaamattomia ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnan kehittämiselle. Ne 
ovat asiantuntijoita omalla alallaan – on se sitten tukea vanhuksille, jalkapalloilua 
tai luonnossa liikkumista. Yhdistykset tavoittavat suuren määrän ihmisiä, joissa 
on valtava potentiaali myös kestävän arjen näkökulmasta. 

Maapalloliiga yhdistää järjestöjen voiman ja kestävän arjen teot. Tavoitteena 
on luoda erinomaisia konsepteja, tapahtumia, kampanjoita tai palveluita, jotka 
auttavat elämään kestävää arkea.

Maapalloliiga on kehitysohjelma järjestöille ja yhdistyksille. Siinä etsitään 
ja kehitetään uusia tapoja, jotka innostavat meitä kaikkia tekemään ympäristöys-
tävällisiä tekoja. Maapalloliigassa järjestöt saavat toteuttaa itseään ympäristöystä-
vällisten tekojen hengessä. 

Maapalloliiga kannustaa kehittämään ratkaisuja, jotka sopivat järjestön pe-
rustoimintaan, mutta samalla innostavat tekemään kestävän arjen tekoja. Emme 
odota, että jääkiekkoseuroista, partiolippukunnista tai vanhempainyhdistyksistä 
tulee ympäristöjärjestöjä. Sen sijaan ratkaisu voisi esimerkiksi olla tapa, jolla 
jääkiekkovarusteet saadaan tehokkaasti kiertoon, partioleirien ruoka muuttuu 
kaikkien himoitsemaksi kasvisruoaksi, tempaus, jossa vanhempainyhdistys haas-
taa kaikkia kulkemaan koulumatkat pyörällä tai mitä tahansa muuta, joka auttaa 
ympäristöystävällisiin arjen valintoihin!

Yhdistys hakee mukaan Maapalloliigaan idealla ja 3-6 hengen joukkueella. 
Sitra valitsee kymmenen joukkuetta kehitysohjelmaan ja tukee ideoiden kehit-
tämisessä konkreettisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi ratkaisuiksi. Ideat laitetaan 
tosielämän testiin jo kehitysohjelman aikana. Kehitysohjelmaan valitut joukkueet 
saavat 10 000 euron kokeilurahan ja ideansa pisimmälle vienyt saa 20 000 euroa 
ohjelman päätteeksi. 

Käsissäsi on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää hakeaksesi mukaan.  
Maapalloliiga on valmis, oletko sinä?

M A A PA L L O –
L I I G A
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H A A S T E 
I N N O STA  Y M PÄ R I STÖT E KOI H I N

Haastamme järjestösi, yhdistyksesi tai 
seurasi kehittämään ratkaisun, joka  
innostaa ja aktivoi ihmisiä ympäristöys-
tävällisiin tekoihin arjessaan.
Ilmastonmuutos ja ylikulutus ovat valtava haaste, joka uhkaa hyvinvointiamme 
ja yhteiskuntia ympäri maailman. Elämme jatkuvasti yli luonnonvarojemme, ja 
kulutamme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia elää laadukasta elämää.

Tässä asiassa me suomalaiset emme ole mallioppilaita: jos kaikki eläisivät 
ja kuluttaisivat kuin me, tarvittaisiin lähes neljä maapalloa tuottamaan siihen 
tarvittavat luonnonvarat. Lähes 70 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 
johtuu suoraan tai välillisesti meistä tavallisista ihmisistä ja elämäntavoistamme. 
Ne syntyvät siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme.

Suomalaiset tuntevat hyvin ilmastonmuutoksen vaikutukset ja uhat. Se ei 
kuitenkaan riitä saamaan aikaan tarpeeksi nopeaa muutosta. Päinvastoin: ilman 
keinoja tehdä asialle jotakin synkät tulevaisuuskuvat voivat pikemminkin lannis-
taa kuin kannustaa toimintaan. Nyt on aika innostaa meitä kaikkia toimimaan ja 
huomaamaan, että ekologisuus ja hyvä elämänlaatu kulkevat usein käsi kädessä.

Jokainen voi vähentää päästöjä arjen teoilla ja valinnoilla. Keinoja siihen, 
kuinka hyvää elämää voi elää maapallon kantokyvyn rajoissa, antaa esimerkiksi 
Sitran 100 fiksua arjen tekoa -sivusto. On tärkeä huomata, että monet teoista 
parantavat elämänlaatua samalla kun vähentävät arjen ympäristövaikutuksia.

Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotka tekevät kestävästä elämästä helppoa ja 
houkuttelevaa, ja yhdistävät ympäristöystävälliset valinnat arjen haasteisiin ja 
henkilökohtaisiin motiiveihin.  Esimerkiksi terveyshyödyt, nautinnon kokemi-
nen, rahan säästäminen tai se, miltä näytämme muiden silmissä, ovat tekijöitä, 
jotka voivat kannustaa meitä kestävämpiin valintoihin ja tekoihin.

Kestävän arjen elämisen pitää olla helppoa ja houkuttelevaa. Siten löydäm-
me uusia ja innostuneita kestävän arjen eläjiä. Tässä haasteessa innostaminen ja 
aktivointi tarkoittavat askelia kohti kivempaa elämää: 

- liikumme pyöräillen, julkisilla ja uusilla sähköisillä välineillä ja autoilem-
me vähemmän yksin

- asumme mukavasti ilman turhaa energianhukkaa
- syömme enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa
- käytämme enemmän palveluita ja ostamme vähemmän ja kestävämpää 

tavaraa

• palvelu tai sovellus, joka 
yhdistettynä järjestön ydinte-
kemiseen kannustaa kestävän 
arjen tekoihin

• konseptoitu toimintamalli tai 
tekemisen tapa

• oivaltava kampanja, viestintä-
konsepti tai tempaus

• yhdistyksen oman toiminnan 
viilaamista, kuten kahvimai-
tojen vaihtamista kauramai-
toihin tai omaa porraskävely-
kampanjaa.

Ratkaisu voi olla 

esimerkiksi

H A E T  M A A PA L LO L I I G A A N ?
M I T E N

Kysy tarvittaessa  
lisää tietoa.

Early bird päättyy 10.6.2018

Hakemusten viimeinen jättöpäivä

Kehitysohjelmaan valitut joukkueet  
ilmoitetaan viimeistään 3.9.2018

LÄHETÄ

Funtsi

1
2

3 4

Kokoa 
joukkue

Täytä  
hakulomake

 3.8.2018 klo 23:59

HAKUAIKA 3.5.2018–3.8.2018

Työpaja 30 jatkoon päässeelle  

18.8.2018

Mutta emme etsi 

esimerkiksi

https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/
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M A A P A L L O L I I G A A N ?
MITEN HAET
Hakuaika on 3.5.–3.8.2018

Hakemusten perusteella valitaan 30 joukkuetta, jotka pääsevät 18.8. työ-
pajaan. Haun early bird –aika on 3.5.–10.6.2018, jolloin jätetyistä hakemuksista 
valitaan enintään 20 joukkuetta työpajoihin. Loput joukkueet valitaan hakuajan 
päätyttyä koko hakuaikana jätetyistä hakemuksista.

Ilmoitamme kaikki työpajaan päässeet 30 joukkuetta 8.8.2018. Siitä on 
vain kymmenen päivää itse työpajaan, joten merkitsethän ajan jo hakuvaiheessa 
varmuuden vuoksi kalenteriisi!

Sitra etsii Maapalloliigaan järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja, jotka kokoavat 3–6 
hengen joukkueen ideansa taakse. Hakijana tulee olla rekisteröity yhdistys, mutta 
joukkueen jäsenten ei välttämättä tarvitse olla järjestön jäseniä tai työntekijöitä. 
Maapalloliigaan on avoin haku. Mikä tahansa rekisteröitynyt yhdistys voi koota 
joukkueen ja hakea mukaan.

Hakuaika

Kuka voi hakea?

Hakemukseen 
tarvitaan

3–6
hengen joukkueet

Hakuvaiheessa joukkueella pitää olla 
1. 3–6 jäsentä
2. rekisteröity yhdistys, joka toimii hakijana
3. konkreettinen ja ymmärrettävä ongelma tai tarve
4. idea siitä, miten ongelman voisi ratkaista.
Hakulomakkeessa kysymme joukkueen tietojen lisäksi seuraavia asioita:
- Ratkaisuidean nimi
- Kuvaus ongelmasta tai arjen tarpeesta, johon ideanne liittyy
- Ratkaisun kohderyhmä
- Ratkaisuideanne selkeästi ja ymmärrettävästi
- Voitte myös lisätä kuvan tai videon (max. 2 min), joka havainnollistaa 

ideaanne ja ymmärrystänne kohderyhmästä sekä tuo esille joukkueen 
motivaatiota.

Mitä 
arvostamme?

Työpajapäivään 
valitut

Näin helposti 
haet

Joukkue osoittaa, että tuntee arjen ongelman tai tarpeen, jota on ratkaisemassa. 
Kyse voi olla myös mahdollisuudesta, jonka joukkue on tunnistanut. Arvostam-
me tarkasti rajattua ja selkeästi esitettyä ongelmaa tai mahdollisuutta. Tässä 
vaiheessa on jopa tärkeämpi ymmärtää tarvetta, kuin tietää tarkalleen, mikä on 
paras ratkaisu. 

Joukkue osoittaa, että alustava ratkaisuidea tuo jotain uutta niihin tapoihin, 
joilla ihmisiä nyt yritetään kannustaa ilmastomyönteisiin tekoihin. Arvostamme 
oivaltavaa ja kekseliäistä otetta.

Joukkue osoittaa, että tuntee ideansa kohderyhmän ja että on motivoitunut 
kehittämään heille sopivan ratkaisun.

Työpajapäivän aikana tiimit kirkastavat omia konseptejaan ja tekevät niiden poh-
jalta kevyen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma tarvitaan, sillä niiden 
perusteella Sitra valitsee 10 joukkuetta Maapalloliigaan. 

Meille on tärkeää, että Maapalloliigaan voi osallistua joukkueita kaikkialta 
Suomesta. Siksi Sitra maksaa työpajaan osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset 
osallistumiskustannukset. 

Täyttäkää joukkueenne hakulomake. Hakulomake löytyy osoitteesta:  
http://maapalloliiga.fi

Huomaattehan, että olemme varanneet nopeille hakijoille suuremman 
kiintiön. Eli 3.5.–10.6.2018 jätetyistä hakemuksista enintään 20 lupaavaa tiimiä 
ja ideaa valitaan työpajaan. Lopuista koko hakuaikana (3.5.–3.8.2018) jätetyistä 
hakemuksista valitaan vielä kymmenen lupaavaa joukkuetta mukaan työpajaan.

Elokuun työpajasta kymmenen joukkuetta pääsee Maapalloliigaan. Valinnat 
tehdään joukkueiden tekemien toimintasuunnitelmien perusteella. Sitra arvioi 
toimintasuunnitelmia näillä kriteereillä: 

Ratkaisun tulee olla kekseliäs konsepti, joka
1. Pienentää tai innostaa pienentämään yksilön hiilijalanjälkeä
2. On innovatiivinen, eli tuo jotain uutta niihin tapoihin verrattuna, joilla 

nyt koitetaan kannustaa ilmastomyönteisiin tekoihin
3. On toistettavissa, eli joku muu voi ottaa tai muuntaa ratkaisun käyttöönsä
4. Vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen

Pääsy Maapallo- 
liigaan on jo voitto 
itsessään;  
mentorit,  
ohjelman sisällöt 
ja rahallinen tuki 
auttavat tekemään 
ideoista totta.

http://maapalloliiga.fi 
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Toimivien ratkaisujen kehittäminen  
lähtee ongelmien ja tarpeiden  
ymmärtämisestä.
Kannustamme joukkueita tutkimaan, mikä oikeasti on ihmisille tärkeää ja miten 
se vaikuttaa kehitteillä oleviin ratkaisuihin. Maapalloliiga keskittyy tekemiseen, 
kokeilemiseen ja niistä oppimiseen, ei alusta pitäen oikeassa olemiseen.

Kiinnostavat ratkaisut tekevät arjesta parempaa ihmisille ja ympäristölle. 
Maapalloliigassa olet osa liikettä, jossa maailmasta tulee pikkuisen parempi paik-
ka. Myös asioista kertominen, jakaminen ja palautteen saaminen ovat olennainen 
osa Maapalloliigaa. 

Maapalloliigan aikana pääset haastamaan itseäsi ja oppimaan lisää palvelu-
muotoilusta, kokeiluista, konseptoinnista, vaikuttavuudesta, markkinoinnista ja 
viestinnästä sekä resurssiviisaasta arjesta.

Maapalloliigaan valitut kymmenen joukkuetta jatkavat ratkaisujen kehit-
tämistä Sitran tuella. Sitra tukee joukkueita asiantuntijoilla ja mentoreilla sekä 
enintään 10 000 euron kokeilurahalla. Kokeilurahan summa ja käyttökohteet 
perustuvat joukkueen tekemään toimintasuunnitelmaan.

Maapalloliigaan kuuluu kolme lähijaksoa eli bootcampia. Bootcampit ovat 
intensiivisiä sprinttejä, joiden tavoitteena on kehittää tiimien ratkaisuideoita sekä 
lisätä kehitysohjelmaan valittujen joukkueiden osaamista. Lähijaksojen tarkat 
sisällöt suunnitellaan joukkueiden lähtötilanteen ja tarpeiden pohjalta.

14.–15.9. Bootcamp
5.–6.10. Bootcamp
9.–10.11. Bootcamp
31.1.2019 Maapalloliigan lopputöiden palautus
14.2.2019 Maapalloliigan palkintojenjako

Mentorointi ja asiantuntijoiden tuki
Tiimit saavat tuekseen mentoreita, jotka haastavat, ohjaavat ja tukevat kilpailijoi-
ta ratkaisujen kehittämisessä kilpailun aikana. Sitra kokoaa kilpailun ympärille 
mentoriverkoston, joka on kilpailijoiden käytettävissä.

Rahallinen tuki
Sitra tukee jokaista kehitysohjelmaan valittua tiimiä enintään 10 000 eurolla. 
Tuki on tarkoitettu ratkaisun kehittämiseen ja sen kokeiluun kilpailun aikana. 
Tuki maksetaan rekisteröidylle yhdistykselle. Yhdistys vastaa tuen mahdollisista 
veroseuraamuksista.

Lisäksi joukkueille voidaan korvata kilpailun työpajoista ja tilaisuuksista 
koituvat kohtuulliset osallistumiskulut. 

S I S Ä L L Ö T
N Ä I N  H O M M A T  E T E N E E

Tärkeät päivät

Palkinnot
Kuten totesimme, jo Maapalloliigaan pääsy on voitto itsessään. Koska kuitenkin 
etsimme laajasti vaikuttavia ratkaisuja, haluamme tukea pisimmälle päässeitä rat-
kaisujen toteuttamisessa. Siksi Sitra rahoittaa Maapalloliigan kriteerit parhaiten 
täyttäviä ratkaisuja yhteensä 20 000 eurolla.

Palkintosumma on mahdollista jakaa yhdelle tai useammalle joukkueelle 
tuomariston esityksen perusteella. Arvioinnissa käytetään samoja kriteerejä kuin 
joukkueiden valinnassa kehitysohjelmaan, eli:

Ratkaisun tulee olla kekseliäs konsepti, joka
1. Pienentää tai innostaa pienentämään yksilön hiilijalanjälkeä
2. Tuo jotain uutta niihin tapoihin verrattuna, joilla nyt koitetaan kannustaa 

ilmastomyönteisiin tekoihin
3. On toistettavissa, eli joku muu voi ottaa tai muuntaa ratkaisun käyttöönsä
4. Vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen

Lisäksi Sitra palkitsee 5000 eurolla tiimin, joka on oppinut eniten ja 5000 eurolla 
parhaan kokeilun kehittäneen tiimin.

Eniten oppinut
Joukkue, jonka ratkaisu on kehittynyt ensimmäisestä hakemuksesta selvästi. 
Ratkaisu saattaa olla jopa aivan muuta kuin mitä se oli ideavaiheessa. Joukkue 
osoittaa lopputyössään, miten kohderyhmistä kertynyt ymmärrys on vaikuttanut 
ratkaisuun ja sen keskeisiin ominaisuuksiin. Joukkueella on näyttöä siitä, että 
ratkaisua on kehitetty kohderyhmien kanssa. 

Paras kokeilu 
Joukkue, jolla on antaa näyttöä siitä, että ratkaisua on kokeiltu. Kokeilu on tehty 
suunnitellusti ja sen tuloksia on hyödynnetty kehittämisessä. Kokeilu on osoit-
tanut, mitä kannattaa tehdä tai mitä ei ainakaan kannata tehdä. Kokeilu on ollut 
kustannustehokas. 

Lopputyöt
Maapalloliigaan valitut tiimit jättävät lopputyönsä 31.1.2019. Ratkaisut arvioi ja 
voittajat valitsee tuomaristo. Sitra ilmoittaa tuomariston kokoonpanon Maapallo-
liigan edetessä osoitteessa http://maapalloliiga.fi. Palkintojen saajat julkistetaan 
ystävänpäivänä 14.2.2019.

Myös oppimishaluisin 
joukkue ja fiksuin 
kokeilijajoukkue saavat 
tukea!

20 000 €

Merkkaa päivät jo 
varmuuden vuoksi 
kalenteriin!

http://maapalloliiga.fi
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O H J E L M A

Kehitysohjelman alustava aikataulu

Bootcamp I  14.-15.9.2018

Bootcamp III  9.-10.11.2018

31.1.2019

14.2.2019

Lopputöiden palautus

JOUKKUEPALKINTOJEN JULKAISEMINEN

 Bootcamp II  5.-6.10.2018

Bootcamp

14.–15.9.
2018

14.2. 
2019

E H D O T
Kehitysohjelman kesto ja koko
Sitra myöntää rahoitusta tämän kehitysohjelman mukaiseen toimintaan ohjelman 
aikana. Rahoitus jakautuu siten, että 10 kehitysohjelmaan valittua tiimiä saavat 
kukin enintään 10 000 euroa. Rahoituksen määrä riippuu kuitenkin toimin-
tasuunnitelman toteutuksen aiheuttamien kustannusten määrästä, ja voi olla 
pienempi, mikäli toteutuskustannukset eivät ylitä 10 000 euroa. Lisäksi jouk-
kueille voidaan korvata kilpailun työpajoista ja tilaisuuksista koituvat kohtuulliset 
osallistumiskulut. Pisimmälle viety ja Maapalloliigan kriteerit parhaiten täyttävä 
idea palkitaan 20 000 euron lisärahoituksella, joka on tarkoitettu idean jatkoke-
hittämiseen.

Lisäksi Sitra palkitsee 5 000 eurolla tiimin, jonka on oppinut eniten, ja 5 000 
eurolla tiimin, joka on kehittänyt parhaan kokeilun. 

Yksi tiimi voi saada useamman kuin yhden kuvatuista palkinnoista, eli on 
mahdollista, että 20 000 euron lisärahoituksen saanut tiimi saa myös esimerkiksi 
5 000 euron palkinnon sen johdosta, että se on oppinut eniten.

Rahoituksen yleiset ehdot
Maapalloliiga on kilpailumuotoinen kehitysohjelma järjestöille ja yhdistyksille. 
Tavoitteena on edistää kestäviä arjen valintoja tukevia hankkeita ja toimintatapo-
ja.

Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys. Rahoitusta ei myönnetä yrityksil-
le tai muutoin taloudelliseen toimintaan. 

Hakijan tulee antaa kehitettävälle idealle myös oma panoksensa, jolla on 
taloudellista arvoa. Panos voi olla omaa rahoitusta tai esimerkiksi idean kehittä-
miseen käytettyä työaikaa tai vapaaehtoistyötä. Hakijan tulee laatia rahoituksen 
kohteena olevista idean kehittämisestä syntyvistä kustannuksista budjetti, josta 
ilmenee myös hakijan oma panos idean kehittämiseksi. Hakija sitoutuu myös 
raportoimaan Sitralle kehitysohjelman aikana idean kehittämiseen ja rahoituksen 
syntymiseen liittyvistä seikoista erikseen sovittavalla tavalla.

Sitra pidättää oikeuden arvioida rahoituksen myöntämisen ja maksamisen 
edellytyksiä hakuvaiheen ja kehitysohjelman aikana. Sitralla on myös oikeus periä 
jo maksettu rahoitus takaisin, mikäli rahoitusta käytetään sääntöjen tai sopi-
muksen vastaisesti tai mikäli soveltuva lainsäädäntö edellyttää takaisinperintää. 
Hakijalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen takaisinperinnän johdosta.

Sitoutuminen kehitysohjelmaan
Kehitysohjelmaan valitut hakijat tekevät Sitran kanssa sopimukset rahoituksen ja/
tai palkinnon myöntämisestä ja käytöstä.

Sitra rahoittaa Maapalloliigan puitteissa kehitysohjelmaan valittujen tiimien 

I H A N  P R I K U L L E E N

Hakuaika on 3.5.—
3.8.2018.

Kehitysohjelma alkaa 
14.9.2018.

Palkinnot jaetaan 
14.2.2019.

Psst. Budjetti tehdään 
työpajassa. Siitä ei tarvitse 
hakuvaiheessa huolehtia.

9.–10.11. 
2018

BootcampKonseptin  
kehittämistä

Konseptin 
kokeilu

5.–6.10. 
2018 

Bootcamp
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ideoiden kehittämistä. Kehitysohjelmaan valitut hakijat sitoutuvat käyttämään 
Sitran myöntämän rahoituksen Maapalloliigan tavoitteiden mukaiseen tarkoituk-
seen rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Hakijat sitoutuvat kehittämisoh-
jelman loppuun saattamiseen. Sitoutuminen tarkoittaa, että hakijat varmistavat 
riittävät henkilö- ja muut resurssit kehitysohjelman tilaisuuksiin osallistumiseen 
sekä suunniteltujen ideoiden kehittämiseen mahdollisimman pitkälle kehitysoh-
jelman puitteissa. 

Sitran myöntämä rahoitus tai palkinto saattaa muodostaa hakijalle verotet-
tavaa tuloa. Kukin hakija vastaa itse saamansa rahoituksen verokohtelun selvittä-
misestä sekä mahdollisista veroseuraamuksista.

Julkisuus
Maapalloliigan lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä ideoiden toistetta-
vuus. Sitra ei siten takaa kehitysohjelmaan valituille ideoille liikesalaisuussuojaa. 

Osallistumalla Maapalloliigan rahoitushakuun hakija sitoutuu siihen, että 
kaikki hakijan hakemuksessa, Maapalloliigan työpajoissa tai muissa tilaisuuksissa 
taikka Maapalloliigan kehityshankkeen yhteydessä muutoin ilmaisemat tiedot 
ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla on vapaa oikeus julkaista Maapallo-
liigan yhteydessä kertynyttä tietoa.

Immateriaalioikeudet
Kaikki immateriaalioikeudet säilyvät kilpailun osallistuvilla tiimeillä. Tiimit ovat 
itse vastuussa siitä, että niillä on kaikki oikeudet omaan ratkaisuunsa sekä sen 
hyödyntämiseen kilpailussa, eikä ratkaisu loukkaa muiden oikeuksia. 

Sitralla on kuitenkin rajoittamaton oikeus julkaista kilpailun myötä synty-
vää materiaalia osittain tai kokonaan verkkosivuillaan tai muussa mediassa sekä 
tiedottaa ideoista julkisesti. Sitra mainitsee ratkaisujen tekijät julkaisujen yhtey-
dessä. Sitralla on oikeus hyödyntää kaikkea kilpailun myötä syntyvää materiaalia 
ja ideoita omassa toiminnassaan.

Kilpailun myötä syntyvät tuotokset on tarkoitettu hyödyntämään mahdol-
lisimman laajaa joukkoa. Sitralla on oikeus hyödyntää ratkaisuideoita ja kaikkia 
niihin liittyviä materiaaleja (esimerkiksi sisältö, idea, mallit, suunnitelmat jne.). 
Sitralla on oikeus muuttaa, jatkokehittää tai muilla parhaaksi katsomillaan ta-
voilla hyödyntää ratkaisuja tai niiden osia itse tai osoittaa tehtävä valitsemalleen 
taholle. Sitralla on tällainen oikeus riippumatta siitä, onko Sitralla yhä sopimusta 
kyseisten tiimien kanssa vai ei.

Sari Laine 
Ideat ja ratkaisut
+358 (294) 618 445 
sari.laine@sitra.fi

Lari Rajantie 
Ehdot 
+358 (294) 618 423
lari.rajantie@sitra.fi

Riina Pulkkinen 
Kehitysohjelma
+358 (294) 618 430
riina.pulkkinen@sitra.fi

Salla Nurminen 
Ihmiset ja tapahtumat
+358 294 618 471
salla.nurminen@sitra.fi

Sanna Autere 
Viestintä
+358 (294) 618 475
sanna.autere@sitra.fi

Yhteystiedot
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Maapalloliiga järjestetään 
tunteella ja järjellä. 
Harkitsethan ennen kuin 
printtaat tämän esitteen.

WWW.MAAPALLOLIIGA.FI
#MAAPALLOLIIGA


