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MAUPERTUIS´N TORNIONLAAKSOSSA TAPAHTUU 
 
Tunnetko tarinan ranskalaisesta retkikunnasta Pohjan Perillä? 
 
Maupertuis – säätiön hallinnoima hanke ”Maupertuisin jalanjäljillä” järjestää mielenkiintoiset 
tilaisuudet Maupertuisin Tornionlaakson kunnissa Pellossa, Ylitorniolla ja Torniossa. Tilaisuuksissa 
kuullaan asiantuntijoiden esitelmät ”Maupertuis, maapallon muodon mittaaja” sekä ”Kuka oli Anders 
Celcius”. (Kutsu liitteenä) 
 
Samana päivänä Pellossa eli maanantaina 25.8. on mahdollisuus haltioitua Niemivaarasta kuten 
Maupertuis aikoinaan 8.8.1736. (Lisätiedot ohessa) 
 
”Tämä järvien ympäröimä vaara, jonka luo päästäkseen oli koettava niin monet vastukset, toi mieleen 
satujen lumotut seudut.. Sen toisella rinteellä kasvaa harvaa metsää, ja maa on siellä tasaista kuin 
puistokäytävillä. Puiden lomassa voi käyskennellä katsellen kaunista järveä, joka huuhtelee vuoren juuria. 
Toisella puolella on aivan kuin kallioon hakattuja saleja ja huoneita, joista vain katto puuttuu: nämä 
kallioseinämät ovat niin pystysuoria, niin korkeita ja sileitä, että niitä luulisi ennemminkin rakenteilla 
olevien palatsien seiniksi kuin luonnon aikaansaannoksiksi. Näimme useita kertoja järveltä kohoavan usvia, 
joita paikkakuntalaiset nimittävät haltioiksi ja jotka heidän mukaansa ovat vuorten suojeluhenkiä. 
Niemivaaralla oli pelottava maine, sillä siellä sanottiin olevan karhuja. Me emme kuitenkaan nähneet 
ainoatakaan; vaara vaikuttikin enemmän keijukaisten ja haltiatarten kuin karhujen asuinpaikalta.” 
 
Keskiviikkona Torniossa Kukkolankoskella alkaen klo 14:00 pääset kokemaan koskenlaskua kuten de 
Maupertuis aikoinaan. Toki lasku on muuttunut turvallisemmaksi kuin silloin, mutta koskenpyörre on 
yhtä vaikuttava elämys kuin ranskalaisherrallekin vuonna 1736. (Lisätiedot ohessa) 
 
”Oli vaarallista jäädä veneeseen koskia laskettaessa, mutta tämä ei pelottanut de Maupertuis´ta eikä 
Camus´ta; ehkä he olivat niin väsyneitäkin etteivät jaksaneet nousta rannalle. Sen sijaan että olisi pelännyt, 
de Maupertuis istui veneessä ja seurasi ihastuneena vinhasti ryöppyävän veden leikkiä.” 
 
Tämän jälkeen kuulet asiantuntijoiden mielenkiintoiset luennot ja kun illallista tekee mieli on -
ensimmäisen kerran retkikunnan lähdön jälkeen - tarjolla menu 1700 –luvun Tornionlaaksolaiseen 
henkeen. (Lisätiedot ohessa) 
 
Hankkeen toimesta on julkaistu uusi sivusto www.maupertuis.fi. 
Sivustolle on koottu tietoa retkikunnasta, maan muodon mittaamisesta sekä runsaasti mielenkiintoista 
tietoa alueen elämästä, tarinoista ja tavoista retkikunnan aikaa eli 1700 – luvulla. Tietoa on pyritty 
kokoamaan niin, että sitä olisi helppo innostua käyttämään myös omassa toiminnassa. 
 
Ja hännänhuippuna. Viikolla 35 Maupertuis´n Tornionlaaksossa kuvataan lyhytelokuvaa Retkikunnan 
matkasta Tornionlaaksossa. Elokuvan ohjaa Buenos Airesista lähtöisin oleva kuvataiteilija ja ohjaaja 
Axel Straschnoy.  

http://www.maupertuis.fi/


 

 

 
 

 

  

Tiedätkö tarinan ranskalaisesta retkikunnasta  

Pohjan Perillä 1700 - luvulla?  

Tunnetko paikallishistorian,  

joka muutti käsityksen maan muodosta? 

Tervetuloa mielenkiintoisten tarinoiden pariin. 

 

Tilaisuuksissa puhujina asiantuntijat: 

Osmo Pekonen  

” Maupertuis, maapallon muodon mittaaja.” 

& 

Johan Stén  

”Kuka oli Anders Celcius?” 

 

Ma 25.8. klo 17:30 – 19:00 

 PELLO, Vihreä Pysäkki, Ravintola Granni,  

 Kolarintie 9A 

Ti 26.8. klo 18:30 – 20:00 

 YLITORNIO, Helenan Kievari 

 Alkkulanraitti 67 

Ke 27.8. klo 16:30 – 18:00 

 TORNIO, Kukkola, Pohjolan Pirtti 

 Koskitie 130 

*** 

Tutustu tarinaan www.maupertuis.fi 

Lisätietoa & ilmoittautumiset:  
anu.kumpuniemi@maupertuis.fi tai  

puh. 0400 283 664 
viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta. 

 
Tilaisuudet ovat sisällöltään samanlaisia kullakin paikkakunnalla. 

Järjestäjänä toimii Maupertuis – säätiön hallinnoima  

Maupertuisin jalanjäljillä -hanke. 

KUTSU 

http://www.maupertuis.fi/
mailto:anu.kumpuniemi@maupertuis.fi


 

 

 
 

 

 
  

NIEMIVAARA 25.8.2014 
 
PRE-TOUR MAUPERTUIS-SEMINAARIN YHTEYDESSÄ 
 
Opastettu retki Niemivaaralle, yhdelle ranskalaisen astemittauksen (1736 - 1737) kiehtovimmista vaaroista 
järjestetään maanantaina 25.8.2014 Pellossa pidettävän Maupertuis-seminaarin yhteyteen halukkaille. 
Niemivaara on historiallisen yhteytensä, maisemallisten arvojensa ja alueemme geologian kannalta erittäin 
mielenkiintoinen retkikohde. Retkellä liikutaan vaativassa metsämaastossa, jossa on kivikkoa ja kallioita, jyrkkiä 
nousuja ja kivirakkaa. Sään mukainen varustus, kuivalla säällä riittävät lenkkarit tai maastokengät, sadesäällä 
suositellaan kumisaappaita. Päiväreppu, josta löytyy sääskisuojaa, juotavaa ja evästä. Hyvä liikunnallinen 
toimintakyky on retkelle osallistujalle välttämätön. 
 
Toteutus:  Kuljetukset omilla autoilla. Opastus alkaa Niemivaaralle johtavan metsä-autotien 

kääntöpaikalta. Aikataulu niin, että osallistujat ehtivät halutessaan hyvin 
Maupertuis-seminaariin Pellon Vihreälle Pysäkille (seminaari alkaa klo 17.30 
Vihreällä Pysäkillä). 

 
Lähdöt:  klo 13.00 Pellosta / klo 13.20 Tuomaan Pajalta Juoksengista  

klo 14.00 kävely metsään ja vaaralle Niemivaaran metsäautotien kääntö-paikalta. 
Kesto:  noin 3 – 3,5 tuntia 
Paluu:  Pellon Vihreälle Pysäkille viimeistään klo 16.30 
Opastuskieli:  suomi 
Hinta/ryhmäkoko: 10 hengen ryhmä  30 € / hlö ilman eväspakettia 25 € / hlö 
  15 hengen ryhmä  25 € / hlö ilman eväspakettia 20 € / hlö 
  20 hengen ryhmä  20 € / hlö ilman eväspakettia 15 € / hlö 
  
Mikäli Pellosta retkelle lähtijöitä on vähintään 20 ja halutaan käyttää pikkubussia kuljetukseen, 
niin hinta per henkilö on 30 € ja ilman eväspakettia 25 €. Oppaan palvelut autossa sisältävät 
Pellon yleisopastuksen ja Maupertuis-teemaan virittäytymisen. Sitova osallistumisilmoitus 20.8.  
mennessä sähköpostilla heidi.rannisto-jolma@pp.inet.fi – ilmoita myös, lähdetkö omalla  
kuljetuksella, mikäli pikkubussia ei saada täyteen. 
 
Tällöin Torniosta tai muualta omalla autolla mukaan tulevien osallistujien osallistumishinta on  
20 € / hlö ja ilman eväspakettia 15 € / hlö. Torniosta / Ylitorniolta tulevien osallistumisilmoitus  
anu.kumpuniemi@maupertuis.fi 
 
Hinnat sisältävät Suomen arvonlisäveron 24 %. Osallistujilla on oltava oma henkilökohtainen 
tapaturmavakuutus. Eväspakettiin kuluu yksi täytetty vehnä-spelttisämpylä, kivennäisvesipullo tai pillimehu 
sekä pieni makea yllätys. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita otatko juomaksi vettä vai mehua sekä tiedot 
allergioista. Osallistumismaksut käteisellä autokunnittain, kerätään lähtiessä. Varaathan tasarahan.  
 
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET 
 
Heidi Rannisto-Jolma /  
heidi.rannisto-jolma@pp.inet.fi 
Tel. +358 40 7210982 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUKKOLANKOSKENLASKU KUMIVENEELLÄ 
 
Kukkolankoski on Suomen suurin koski! 
Tornionjoki on Pohjois-Euroopan suurin vapaana virtaava siian 
ja lohen kutujoki. Kukkolankoski on Tornionjoen helmi. 
Kukkolankoskenlasku suoritetaan kumilauttaa käyttäen ja 
asiakkaat osallistuvat toimintaan lautalta meloen. 
 
Ensimmäinen lasku - syöksy; lasketaan koski nopeinta reittiä. 
Reitti on vanha 
tukinuittoväylä ja se kulkee pitkin Suomen ja Ruotsin 
valtakunnan rajaa eli joen 
syvintä kohtaa. 
Toinen lasku - pujottelu; lasketaan kosken tehtävärata. 
Tehtävät ovat 
kohtuullisen haastavat. Veden virtauskorkeuden muutokset 
saattavat muuttaa 
laskureittiä. 
 
Saatavuus: tavallisesti noin kesäkuun alusta lokakuun loppuun 
 
Lähtöpaikka: Pohjolan Pirtti, os. Koskitie 130, Kukkolankoski 
Torniosta 15 km Jokivarrentietä (E8) pohjoista kohti. 
 
Koskenlaskutapahtuman kokonaiskesto on noin 1,5 tuntia 
 
Jaettava varustus: sadeasu, (neopren asu) kumikengät, 
koskenlaskuliivi ja-kypärä. On hyvä ottaa mukaan 
vaihtovaatteita (t-paita, lämmin alusasu tms). 
Soveltuvuus: Edellyttää normaalia fyysistä kuntoa. Ikäraja on 
vähintään 15 vuotta ja alle 18 vuotiaat voivat osallistua 
vanhempansa seurassa. 
 
Hinta: 40,00e/ henkilö ja hinta sisältää kaksi laskukertaa. 
 
Hyvä tietää. 
Koskenlaskutoiminnassa noudatetaan Suomen koskenlasku ja 
melonta ry :n antamia ohjeita. Pohjolan 
Safareilla on dokumentoitu SFS-EN ISO 9001:2000 standardiin 
perustuva Laatu-, Turvallisuus- ja 
Ympäristöhallintajärjestelmä. Osanottajia pyydetään 
tarkistamaan vakuutuksiensa voimassaolo 
koskenlaskussa. Sääolosuhteet ja vedenkorkeuden vaihtelut 
saattavat muuttaa laskureittejä ja 
aikatauluja tai estää koskenlaskun suorittamisen. 
 
Tiedustelut ja varaukset: numerosta 0400 692301. 
Pyydän toimittamaan osanottajista nimilistan ja vahvistuksen 
sähköpostitse osoitteeseen info@nordicsafaris.com 

 

mailto:info@nordicsafaris.com


 

 

 
 

 

 

 

ILLALLINEN 1700 –LUVUN 

TORNIONLAAKSON HENKEEN 

Aika:  KE 27.8. klo 18:00 

Paikka:  Pohjolan Pirtti,  
Kukkola, Tornio 

 

*** 
 

Menutiedustelut, illallis- ja pöytävaraukset:   
Pohjolan Safarit - Nordic Safaris 

Koskitie 130, 95520 Kukkola 
Puh. +358 (0)40 755 1858  

info@nordicsafaris.com 
www.nordicsafaris.com 

 
Illallinen toteutuu, mikäli ruokailijoita on vähintään 

20 henkilöä. 
Mahdolliset erikoisruokavaliot pyydämme 

ilmoittamaan etukäteen. 

 
 

 

 

Menu     
 

Pierre Louis Moreau de 
Maupertuis– 

1700 –luvun Tornionlaakson 
henkeen 

 
 

Alkupalaksi  
lohta, siikaa, silakkaa ja 

lihahyytelöä 
*** 

Pääruoka  
Lammaskaali, sieniä, perunoita, 

voissa haudutettua naurista, lanttua 
puolukkasylttyä 

*** 
Jälkiruoka 

Puolukka-ohrapuuro maidon kera 
*** 

 Ohrarieskaa, voita 
Piimää, kotikaljaa, teetä ja kahvia 

 
Bon appétit!  

 

  
Hinta 60€/hlö  

 

 

”Ranskalaiset viihtyivät hyvin Tornion 

kaupungissa ja seurustelivat paljon 

talven aikana paikallisen porvariston 

sekä heidän perheidensä kanssa. 

Illallisia järjestettiin usein.” 

 

http://www.nordicsafaris.com/

