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Esipuhe
Tämä jatkokehitysohjelma on toteutettu Maupertuisin jalanjäljillä hankkeessa (1.5.2013 –
31.3.2015). Se perustuu osaltaan hankkeen sekä Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutin
väliseen yhteistyöhön, jonka tuloksena syntyi englanninkielinen Action Plan Maupertuis –
teemaisen kulttuurimatkailun kehittämiseen.
Maupertuis-säätiön hallinnoiman Maupertuisin jalanjäljillä -hankeen rahoitus koostui EU:n
aluekehitysrahasta, mukana olevien kuntien Pello ja Ylitornio sekä Tornion kaupungin
rahoituksesta, sekä säätiön omarahoitusosuudesta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja
suunnitelmia, miten kulttuuriperintöön perustuvaa Pierre Louis Moreau de Maupertuis´n
johtamaa tieteellisen retkikunnan matkaa vuosina 1736 - 1737 Tornionlaaksossa, voitaisiin
kehittää alueellisen kulttuurimatkailun näkökulmasta.

Pohjan perillä - Torniossa, helmikuussa 2015

Anu Kumpuniemi
Projektipäällikkö

Osmo Pekonen
Erityisasiantuntija

Veli-Markku Korteniemi
Hallituksen puheenjohtaja
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Kulttuurimatkailun määritelmä
Matkailun edistämiskeskuksen mukaan (MEK) kulttuurimatkailun voidaan määritellä
seuraavasti:
”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin
voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja
alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan liiketoiminnallisin
perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua
näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin.
Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että
muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta.
Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja
muokkaama; historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö,
arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide,
design, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot,
aatteet, elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset
tieteessä, teknologiassa ja elinkeinoissa.”
Kulttuurimatkailu voidaan määritellä passiivisena, aktiivisena ja vuorovaikutteisena
sitoutumisena kulttuuriin yhteisöihin, jolloin kävijä saa uusia kokemuksia opettavasta, luovasta
ja / tai viihdyttävästä luonnosta. On todettava, että paikallinen ilmasto ja hiekkarannan sekä
kylpylän puuttuminen Pohjoismaisessa matkailussa, perinteiden ja kulttuurin rooli on
elintärkeää, etenkin kun otetaan huomioon paikallisten alkuperäiskansojen läsnäolo,
esimerkkinä saamelaiset.

Maupertuis Tornionjokilaaksossa
Vuonna 1736 ranskalainen matemaatikko, tähtitieteilijä ja fyysikko Pierre-Louis Moreau de
Maupertuis matkusti retkikuntineen Napapiirille Lappiin, tarkemmin sanottuna Tornioon,
todistaakseen Newtonin painovoimateorian, että maapallo on litistynyt navoiltaan. Matka
juontaa juurensa appelsiini vai sitruunan -teoriasta – metaforasta, jota käytettiin tuolloin
kuvaamaan maapallon muotoa.
Retkikuntaan kuuluivat matemaatikot Clairaut ja Camus, tähtitieteilijät Le Monnier ja Celsius,
piirtäjä De Herbelot, sihteeri Sommereux sekä pappi ja tiemies Outhier. Tähtitieteilijä ja
kielitaitoinen Anders Hellant Tornionlaaksosta toimi tulkkina sekä paikallisoppaana
retkikunnalle. Lisäksi retkikunnan mukana oli useita palvelijoita ja oma kokki.
Tärkeimmiksi mittauspisteiksi muodostuivat Tornion luterilaisen Hedvig Eleonoran kirkon
torni Torniossa sekä Tornionjoki vartta pohjoiseen olevat vaarat: Kakama Montagne
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(Kaakamavaara), Cuitaperi Montagne (Huitaperi), Awa Saxa Montagne, (Aavasaksa),
Horrilankero Montagne (Horilankero), Niemi Montagne (Niemivaara), Pullingi Montagne
(Pullinki, Svansteinin). Pohjoisimmaksi mittauspisteeksi valikoitui Kittis Montagne
(Kittisvaara) Pellossa.
Ranskalaiset vieraat herättivät ihastusta ja kummastusta noin vuoden ajan 1736 – 1737
tehdessään laajoja mittauksia vaeltaen vaaralta vaaralle vaikeissa olosuhteissa. Seurueen
jäsenistä osa piti matkapäiväkirjaa, piirsi karttoja sekä kuvia sen ajan elämästä, luonnosta ja
ilmiöistä. Retkikunta todisti mittauksillaan maapallon muodoksi mandariinin. Maapallo on siis
navoiltaan litistynyt, kuten Newton painovoimateoriallaan oli ennustanut. Tornionlaakso nousi
koko Euroopan eli sen aikaisen maailman tietoisuuteen.

Maupertuis -teemainen kulttuurimatkailu
Visio ja arvot
Maupertuis - teemaisen kulttuurimatkailun visio on:
Visio 2020
"Tornionlaakso on matkakohteena yhtä tunnettu kuin 1700 –luvulla”
Arvot
Arvomäärittely perustuu laajasti Maupertuis´n matkallaan esille nostamiin asioihin.
Ranskalaista tiedemiestä ihastuttaneita asioita kuten luonto, hiljaisuus, ystävällisyys,
revontulet käytetään nyt melkein 300 vuotta myöhemmin Lapin matkailun brändiarvoina.
Maupertuis´a voikin huoletta tituleerata Lapin Matkailun isäksi.
–

Arktinen vieraanvaraisuus (Arctic Hospitality)

Arktinen vieraanvaraisuus saa ihmiset tuntemaan olonsa tervetulleiksi. Arvona
vieraanvaraisuus kuvastuu meistä henkilöinä, liiketoiminnastamme sekä kohteista joissa
vieraillaan. Tämä arvo perustuu Maupertuis´n ja hänen retkikuntansa kokemuksiin paikallisen
väestön vieraanvaraisuudesta heidän oleskellessaan Tornionlaaksossa.
-

Aitous (Authenticity)

Aitous ymmärretään uskottavuutena. Aitouden määrittelevät lopulta asiakkaat. Palvelu tai
tuote on aito, jos asiakkaat kokevat ne sellaisiksi. Aitous tarkoittaa tarjontaa, jotka perustuvat
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perinteisiin tai tapahtumiin, jotka olivat olemassa retkikunnan vierailun aikana. Aitous on myös
kohtaamisia paikallisten ihmisten kanssa.
-

Luovuus (Creativeness)

Luovuus on arvona kyky tuottaa uusia ideoita ja innovaatioita matkailuun. Se viittaa myös
mielikuvitukseen, innovatiivisuuteen ja Maupertuis'n ja hänen retkikuntansa tehtävään
perehtymiseen.
Nämä kolme arvoa tukevat laajemmin myös Lapin yhteisiä brändiarvoja:
Lappi
Tavanomaisen
Yläpuolella
–
Lapland
Above
Ordinary
Arktinen vieraanvaraisuus, aitous ja luovuus perustuvat kyseisen brändin arvoihin "Luonnossa
ja luonnosta", "aito hulluus", "avoin ja arktinen", "Outoa Taikaa" ja "Tehemä Pois".
(http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen/lapland-above-ordinary)
Visio ja arvot luovat edellytyksiä säilyttää alueen kulttuuriperintöä tulevaisuudessa,
innovatiivisella kulttuurimatkailun teemoittamisella ja siihen liittyvillä palveluilla, tuotteilla ja
elämyksillä.
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SWOT-Analyysi

VAHVUUDET








Aitous
Paikallisuus
Suomen luonto houkuttelee
kulttuurimatkailijoita
Monimuotoisuus
Kansainvälinen tausta (Ranska,
Ruotsi, Suomi)
Tietoa tarjolla runsaasti
kehittämiseen
Maisemat / osa nähtävyyksistä ovat
säilyneet

HEIKKOUDET







MAHDOLLISUUDET











Hyödyntämätön teema
Monipuoliset kehitysideat
Alueellinen verkostoituminen ja
yhteistyö
Kolme lentokenttää
Internetin ja somen mahdollisuudet
Lapin vetovoiman hyödyntäminen
Uusien kulttuurimatkailutuotteiden
kehittäminen
Paikallishistorian tuntemus
kasvattaa arvostusta omaan
kotiseutuun
Kylät säilyvät elinvoimaisina
Kehittyvä matkailuelinkeino

Vähän palveluita
Kulttuurikohteiden aukioloajat eivät
vastaa asiakkaiden tarpeita
Joustavuuden puute
Kulttuurimatkailun liiketoiminta- ja
kansainvälistymisosaaminen on
heikkoa
Säännöllisen rahoituksen
puuttuminen
Hankerahoitus lyhytaikaista

UHAT









Kiristyvä kilpailu matkailualueiden
välillä
Ympäristö- ja maisemauhat
Kulttuuriympäristö turmellaan
Osaavan työvoiman saatavuus
heikkenee
Kielitaidon puute
Rahoituksen loppuminen
Palvelut loppuvat/vähenevät
Verkoston toimijat eivät sitoudu
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Toimintasuunnitelman keskeiset tavoitteet
Vision toteutumista varten esitetään seuraavia toimenpiteitä:
Tavoite 1: Maupertuis –teemaisen kulttuurimatkailun kehittäminen ja hallinnointi
Tavoite 2: Maupertuis –tarinan tunnetuksi tekeminen keskeisille sidosryhmille
Tavoite 3: Kohdemarkkinoiden valinta
Tavoite 4: Kestävien kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen ja markkinointi

Tavoite 1: Maupertuis-teemaisen kulttuurimatkailun
kehittäminen ja hallinnointi
Tornionlaakson alueellista matkailutoimintaa ei hallinnoida tällä hetkellä millään tavalla.
Maupertuis –teema voisi toimia alueen yhteisenä brändinä sekä alueellisen
matkailuidentiteetin tukena Tornionlaaksossa, rajattomasti Suomen ja Ruotsin puolella rajaa.
Toimenpide-ehdotukset:
Maupertuis –säätiön roolin vahvistaminen
Maupertuis –säätiö r.s. on perustettu vuonna 2006. Säätiön tavoitteena on edistää Lapin
matkailuhistoriaan ja Lapinmaan vuosien 1736 – 1737 astemittauksen historiaan liittyvää
tutkimus-, julkaisu- ja esittelytoimintaa.
Maupertuis -säätiön rooli tulevaisuudessa voisi olla merkittävämpi. Maupertuis´n tarina luo
erinomaisen pohjan alueellisen ja rajat ylittävän kulttuurimatkailun kehittämiseen
Tornionlaaksossa. Maupertuis -teemaisen kulttuurimatkailun kehittäminen edellyttää tiivistä
yhteistyötä niin kuntien sisällä, kunnallisten järjestöjen ja matkailuyritysten välillä kuin myös
yli kansallisten rajojen. Maupertuis- säätiöllä olisi luonnollisesti koordinoiva rooli luotaessa
edellytyksiä hedelmälliseen yhteistyöhön.
Verkostoituminen, yhteistyön ja yhteistoiminnan edistäminen
Verkostoituminen ja yhteistyö nähdään tekoina toimia yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi.
Yhteistoiminnassa yritykset tekevät yhteistyötä oman kilpailukykynsä kasvattamiseksi. Tämä
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on varsin yleistä erityisesti matkailualla, vaikkakin sitä tehdäänkin usein tiedostamatta.
Verkostoituminen, yhteistyö ja yhteistoiminta ovat äärimmäisen tärkeitä, varsinkin kun
kehitetään uusia ja innovatiivisia palveluita, tuotteita ja elämyksiä paikallisen väestön ja
yritysten kanssa. Yhteisesti tehdyt toimet luovat tehokkuutta yhteismarkkinoinnissa sekä
saavutettavuudessa varsinkin pitkällä aikavälillä.
Maupertuis´n tarina luo erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja tehdä yhteistyötä
paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Maupertuis'n tarina yhdistää ne,
jotka jo tekevät yhteistyötä mutta myös uusia toimijoita, jotka eivät aikaisemmin ole toimineet
yhteistyössä tai ovat jopa kilpailijoita keskenään.
Pitkän aikavälin alueellisen matkailun kehittäminen edellyttää paitsi yhteistyötä, mutta myös
koordinoivaa tahoa joka kykenee yhdistämään monipuolisesti sidosryhmiä ja niiden tarpeita ja
odotuksia. Voi kuitenkin kestää useita vuosia tällaisen alueellisen organisaation
rakentamisessa (Destination Management Organisation eli DMO), ja on erityisen tärkeää luoda
toimivia ja monialaisia verkostoja kuntien, kunnallisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteiset
hankkeet voivat toimia käytännön kehitystyökaluina, mutta ei ole kestävää rakentaa
pitkäaikaisia matkailun kehittämistä yksinomaan hankkeiden varaan.
Toimenpide-ehdotuksia verkostoitumisen, yhteistyön ja yhteistoiminnan edistämiselle









Uusia yhteisiä alueellisia sekä rajat ylittäviä kehityshankkeita Maupertuis –teemalla.
Alueellisen matkailuorganisaation (DMO) perustaminen Tornionlaaksoon, kun
yhteistyön edellytyksen on selvitetty yhteishankkeiden perusteella.
Säännölliset tapaamiset paikallisesti, alueellisesti sekä rajat ylittävästi, jotta eri
sidosryhmät voivat keskustella ja jakaa kokemuksiaan. Yhteistyö ja yhteinen visio sekä
arvot liittyvät Maupertuis –teemaiseen kulttuurimatkailuun. On tärkeää, että
sidosryhmät edustavat erilaisia lähestymistapoja teemaan. Mukana voi olla paikallisia
ihmisiä,
yrittäjiä,
projektitoimijoita,
viranomaisia,
historioitsijoita,
ympäristönsuojelijoita jne.
Rajat ylittäviä Maupertuis teemaisia kulttuuritapahtumia järjestetään koko alueella
Yhteinen tuotekehitys ja markkinointi
Kulttuuriperintökohteiden säilyttäminen ja saavutettavuuden parantaminen
Tiivistetään vuoropuhelua eri museoissa Ranskassa ja Keski-Euroopassa, jotta voidaan
järjestää esimerkiksi yhteisnäyttelyitä.

Tavoite 2: Maupertuis –tarinan tunnetuksi tekeminen
Viestintä edistää brändin tunnettuutta. Maupertuis -kulttuurimatkailulle pyritään
rakentamaan imago, josta se on helppo tunnistaa. Maupertuisin jalanjäljillä hankkeen aikana
on valmistunut Maupertuisin Tornionlaakso – logo suomenkielisenä sekä Maupertuis Tornio
Valley –logo englanninkielisenä. Logot ovat rekisteröity Maupertuis-säätiölle. Myös
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Maupertuis-säätiön virallisen logon käyttö on vakiintunut vuoden 2014 aikana. On tärkeää, että
viestinnässä käytetään sovittuja sääntöjä graafisine ohjeistuksineen. Graafinen ohjeistus on
valmistunut vuoden 2014 keväällä.
Rovaniemen alueelliseen imagoon kuuluvat joulu ja joulupukki. Asiakkaat tunnistavat
Rovaniemen näistä tunnusmerkeistä. Samoin Maupertuis tarinasta voidaan luoda perusta
Tornionlaakson imagolle. Ensiksi tietoisuus Maupertuis'n tarinasta on oltava keskeisten
sidosryhmien välillä. Tämä voidaan tehdä monella eri tavalla.
Toimenpide-ehdotukset tarinan tunnetuksi tekemiselle:
Keskeisten sidosryhmien tunnistaminen
On erittäin tärkeää tunnistaa julkiset ja yksityiset sidosryhmät paikallisella, alueellisella,
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, jotta tietoa voidaan levittää tehokkaasti.
Esimerkkejä tärkeimmistä sidosryhmistä ovat: Maupertuis-säätiö r.s., paikalliset yritykset
henkilöstöineen, matkanjärjestäjät, matkailun alueorganisaatiot tai muut vastaavat toimijat,
paikalliset ihmiset, asiakkaat/ matkailijat, kunnat, rahoittajat, tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot, kyläyhdistykset ja kohteet, jotka liittyvät joko suoraan tai välillisesti
tarinaan.
Tiedotusmateriaalin suunnittelu
Maupertuisista ja retkikunnasta on melko monipuolisesti ja runsaasti saatavilla tietoa useista
eri lähteistä, useilla eri kielillä. Tieto on kuitenkin ollut hyvin hajanaista. Elokuussa 2014 on
julkaistu sivusto www.maupertuis.fi, johon tietoa on koottu monipuolisesti. Sivusto on
kuitenkin olemassa vain suomenkielellä ja tämä asettaa omat haasteensa. Ensisijaisen tärkeää
onkin, että sivusto käännetään lähitulevaisuudessa ainakin ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.
Maupertuis´n
tarina
voitaisiin
lisäksi
suunnitella
toimivaksi
koulutusmarkkinointimateriaaliksi. Tietopaketti tarjotaan visuaalisesti mielenkiintoisena
yhtenäisenä tarinana useilla kieliversioilla sekä painettuna että sähköisenä.

ja
ja

Maupertuis´n kulttuurimatkailu-palveluiden erikoistumiskäsikirjaan kirjataan puitteet
ja kriteerit joilla kaupallisia ja ei-kaupallisia teemaan liittyviä tuotteita, palveluita ja elämyksiä
rakennetaan. Käsikirja voi myös olla
perusta koulutukselle sekä yrityksissä että mukana toimivissa verkostoissa Käsikirjan on
oltava saatavilla kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, painettuna ja sähköisesti
saatavilla. Käsikirja voidaan tuotteistaa ja se voi olla saatavilla konsultointi- ja
opetuspalveluiden lisäksi.
Joka kerta kun ihmiset näkevät, kuulevat tai lukevat Maupertuis´n tarinaan liittyvää
materiaalia, he voivat helposti tunnistaa tarinan perustan. Tällä luodaan pohjaa imagon
rakentamiselle.
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Viestintä ja koulutus
Vahva tietoisuus alueen toimijoiden ja sidosryhmien kesken luodaan erilaisilla kommunikointi
ja koulutusmuodoilla. Säännööllisesti järjestetään työpajoja ehkäpä myös verkkotyöpajoja sekä
erilaisia seminaarejan. Tilaisuuksien pääteemoina toimii Maupertuis-tarina sekä elämämä
1700 – luvun Tornionlaaksossa. Koulutusohjelmia voidaan tarjota myös kouluihin ja
oppilaitoksiin varhaiskasvatuksesta aina korkekouluopintoihin saakka. Erityisesti
koulutusohjelmien teemasisältöä tulee rakentaa matkailuun liittyviin oppilaitoksiin
Luultavasti merkittävin koulutus- ja sisäistämistyö tehdään yrityksissä, jotka tarvitsevat
ammattitaitoista ja koulutettua henkilökuntaa toteuttamaan Maupertuis teemaisia
kulttuurimatkailupalveluja, erilaisia tuotteita ja elämyksiä. Käytännön koulutusauttaa
ylläpitämään laatua ja tuoteiden tasoa. Maupertuis´n kulttuurimatkailu-palveluiden
erikoistumiskäsikirjaan voi toimia oppimateriaalina koulutuksissa. Palveluiden parissa
työskentelevien monipuolinen kielitaito on ehdottoman tärkeää. Kielikurssit voi tukea näitä
koulutuksia.

Tavoite 3: Kohdemarkkinoiden valinta
Toimenpide-ehdotukset tavoite 3 saavuttamiseksi
Nykytila-analyysi
Kohdemarkkinoiden valinta juuri Maupertuis -teemaiselle kulttuurimatkailutuotteiden ja
kulttuurimatkailualueen markkinoinnille vaatii huolellista pohdintaa ja analysointia matkailun
ja erityisesti kultuurimatkailun nykyisistä kohdemarkkinoista Suomen Lapissa, erityisesti
Tornionlaaksossa ja Tornion osalta myös Meri-Lapissa. Strategisessa suunnittelussa ja
analysoinnissa on hyvä lähteä liikkeelle Suomen matkailustrategiasta vuoteen 2020, siirtyä
Lapin matkailustrategiaa, huomioiden alueelliset sekä kuntatason matkailustrategiat sekä
kehittämissuunnitelmat. Kulttuurimatkailun osalta on syytä seurata Visit Finlandin
pääpainotuksia.
Maupertuisin jalanjäljillä hankkeen aikana on tehty Maupertuis teemaisen kulttuurimatkailun
kehittämissuunnitelma kohderyhmänä modernit humanistit. Suunnitelmassa keskitytään
käytännönläheisiin toimiin kulttuurimatkailun kehittämisessä alueella. Modernit humanistit
ovat selkeä kohderyhmä alueen kulttuurimatkailupalveluiden rakentamisessa. He arvostavat
erityisesti paikallista kulttuuria ja elämäntapaa, aitoutta sekä helppoa ja huoletonta matkailua.
Kehittämissuunnitelmien pohjalle on tärkeää luoda ja valita kohdemarkkinat, -maat, sekä
asiakasryhmät. On tärkeää tutustua kilpailevien alueiden tuotetarjontaan ja vahvuuksiin.
Kilpailija-analyysi sekä olemassa olevien tuotteiden että uusien kehitettävien tuotteiden
testaus ja analysointi on tärkeää.

11

Kohdemarkkinoiden ja asiakasryhmien valinta
Ainutlaatuinen sijainti Lapissa napapiirin lähellä houkuttelee kävijöitä eri puolilta maailmaa.
Tärkeimmät kohdemarkkinat Suomen Lapissa ovat Venäjä, jonka jälkeen Saksa, Iso-Britannia,
Ranska, Espanja ja Italia sekä Hollanti ja Norja. Kansainvälisten matkailijoiden määrä ja
merkitys vaihtelee huomattavasti Lapin eri osissa. Kansainvälisten matkailijoiden määrä sekä
merkitys vaihtelee eri osa-alueilla Lapissa.
Maupertuis´n Tornionlaaksossa kohdemaat vaihtelevat vielä kuntakohtaisesti mutta yleisesti
voitanee sanoa, että tärkeysjärjestys on seuraava: Venäjä, Ranska, Norja, Saksa ja Italia. Toki
kotimaan- ja lähialuematkailussa ehdottomasti tärkeimpinä ovat vielä kotimaat ja Ruotsi.
Kulttuurimatkailussa kohderyhmänä toimivat Modernit humanistit puolestaan kohderyhmänä
ovat Ranska, Italia ja Saksa. Tämä toteutuu erityisesti Maupertuis – teemassa.
Maupertuis´n Tornionlaaksossa ei ole omaa alueorganisaatiota eikä varsinaisesti koko aluetta
paketoivaa ja myyvää yritystä. Alueorganisaation rooli alueen edunvalvojana mutta myös
kokoavana ja paketoivana on todella tärkeää, jotta destinaatiota voidaan pitkäjänteisesti
kehittää ja alueelle saadaan uusia matkailijavirtoja.
Tornionlaaksossa (Ylitornio ja Pello) rekisteröidyistä yöpymisistä noin 20% on kansainvälisiä
matkailijoita. Tärkeimmät kohdemarkkinat yöpymisiin nähden ovat Ruotsissa ja Norjassa. Kesä
on ehdottomasti perinteinen Tornionjoen matkailusesonki.
Maupertuis'n teemalla on suuri potentiaali IKEA matkailijoiden (Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä)
viipymän pidentämisessä. Kulttuurimatkailukohteena ranskalaisille Tornionjokilaakso on
todella potentiaalinen ja Maupertuis –teema tietysti ranskalaisen yhteytensä vuoksi. Aluetta ei
ole selkeästi myyty Ranskaan viime vuosina, ja tämä tuo tiettyä uutuusarvoa kansainvälisillä
markkinoilla. Muutamilla alueen yrityksillä on vahva kokemus ja pitkä yhteistyö ranskalaisten
matkanjärjestäjien kanssa.
Verotuskäytännön muuttuminen Suomessa erityisesti kannustematkailussa aiheuttaa
matkailuyrityksille tulevaisuudessa kasvavia ponnisteluja asiakkaiden hankkimisessa.
Modernit humanistit sekä vapaa-ajan matkailijat voivat hyvinkin olla ne matkailijaryhmät,
jotka täyttävät kannustematkailun vähentymisen tuovan aukon. Toimivan alueorganisaation
rooli nousee tärkeäksi tässäkin asiassa.

Tavoite 4: Kestävien kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen
ja markkinointi
Kestävä kehitys määritellään Wikipediassa seuraavasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka
tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien
kustannuksella.”
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Kestävässä tuotekehityksessä ja markkinoinnissa otetaan tarkkaan huomioon paikallinen
toimintaympäristö; paikalliset ihmiset, heidän elämäntapansa, kulttuurinsa ja perinteet
kunnioittaen niitä kaikkia.
Kestävällä tuotekehityksellä ja markkinoinnilla on mahdollista lisätä alueen talouskehitystä
käyttämällä
paikallisia
resursseja
ekologisesti,
vahingoittamatta
luontoa
ja
kulttuuriympäristöjä.
Maupertuis –teemaisen kulttuurimatkailun kestävä tuotekehitys tulee integroida jo olemassa
oleviin palveluihin, tuotteisiin ja elämyksiin sekä markkinoitiin ja myyntikäytäntöihin
Tornionlaaksossa ja osin Meri-Lappissa.
Toimenpide-ehdotukset tavoite 4 saavuttamiseksi
Tuotekehityksen ja markkinoinnin koordinointi
Alueellisten verkostojen, organisaatioiden ja yritysten tulisi tehdä alueella vahvaa yhteistyötä.
Tulevaisuudessa koordinoiva taho voi olla alueorganisaatio. Alueorganisaation tulisi
yhteistyössä Maupertuis-säätiön kanssa ottaa vastuu Maupertuis -teemaisen
kulttuurimatkailun kehittämisestä. Myös Maupertuis-säätiön tulee miettiä alueet, joissa se on
mukana matkailullisessa kehittämisessä. Maupertuis-säätiön perustehtäviin kuuluu tutkimus-,
julkaisu ja esittelytoiminta. Perinteisemmin Maupertuis-säätiön rooli voisi olla tietouden
yleinen edistäminen sekä perintökohteiden, mittauspisteiden ja muistomerkkien
kehittäminen, suojeleminen ja mahdollisesti uusien rakentaminen yhteistyössä kuntien
viranomaisten kanssa.
Maupertuis -teemainen kulttuurimatkailun–käsikirja suunnitellaan ja toteutetaan käytännön
työkaluksi ja ohjeeksi laadun takaamiseksi operatiivisella tasolla niin yrityksissä kuin
julkisessa viestinnässä. Käsikirjaa hyödynnetään myös mahdollisten reittien rakentamisessa.
Alueellisia verkostoja sekä organisaatioyhteistyötä tuotekehityksen ja markkinoinnin osalta
tulisi rakentaa tiiviisti oman alueen, Meri-Lapin, ja Ruotsin Lapin kanssa. Tulevaisuudessa
yhteistyötä hoitaa alueorganisaatio.

Ennakoiva tuotekehitys ja markkinointi
Asiakkaiden rooli matkailussa on muuttumassa ja siksi myös palveluja, tuotteita ja kokemuksia
tulee miettiä uudelleen sekä kyseenalaistaa matkailutuotteiden kehittämisessä sekä
markkinoinnissa. Perinteiset palvelut ja tuotteet eivät välttämättä täytä enää asiakkaiden
tarpeita ja odotuksia kuten aikaisemmin. Tämän päivän matkailijat odottavat kokevansa
useammin jotain merkityksellistä, joka voi myös parantaa heidän elämänlaatuaan. Tämän
seurauksena markkinointi on muuttumassa markkinoinnista asiakkaille; markkinointiin
asiakkaiden kanssa.
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Matkailija asiakkaana haluavat ottaa aktiivisen roolin palvelun tuottamisessa ja he eivät ole
enää pelkästään kuluttajia, vaan myös tuottajia ja jopa luojia yhdessä yrityksen toimijoiden
kanssa. Asiakkaat jakavat kokemuksiaan ja elämyksiään sosiaalisessa mediassa. Myös erilaiset
mobiilisovellukset tarjoavat mahdollisuuksia kokea vaikkapa revontulet kotisohvalla, tai
hälytys herättää katsotaan taivaan loistoa hotellihuoneesta. Edellä mainitut muutokset
kuluttajien käyttäytymisessä on otettava huomioon matkailun tuotekehityksessä ja
markkinoinnissa. On välttämätöntä seurata heikkoja signaaleja ja muuttuvia trendejä.
Ehdotuksia Maupertuis -teemaisiksi kulttuurimatkailutuotteiksi ja palveluiksi












Maupertuis-tarina koostuu useasta erilaisesta kohteesta ja tapahtumasta,
ohjelmapalvelusta ja illallisesta. Alueellista viipymää voidaan kasvattaa tarjoamalla
tarinaa usean päivän ajan.
Painetut- ja verkkomateriaalit (esimerkiksi karttoja, retki- ja reittiohjeita, tarinoita
omatoimiseen matkailuun)
Opastetut mittausretket retkikunnan tapaan
Vuokraustoimintaa vaikkapa autoja, polkupyöriä, retkeilytarvikkeita, itsenäiseen
retkeilyyn Maupertuisin jalanjäljillä
Opastetut retket, kiertoajelut ja eritasoiset seikkailut
Virtuaalinen "Maupertuisin jalanjäljillä" -elämykset esimerkiksi mobiilipelit.
Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa esim. IT sekä kulttuuri- ja matkailututkimuksen
kanssa on mahdollista rakentaa kustannustehokkaasti erilaisia virtuaaliympäristöjä,
mobiilisovelluksia sekä pelejä.
Ympärivuotisia helppoja seikkailutuotteita esimerkiksi vaellus, pyöräily, melonta hiihto umpihangessa vanhoilla suksilla, lumikenkäkävely, porot ja ratsastus.
Teemaruokailut Maupertuisin ja Tornionlaakson tapaan – iltaohjelmaa teemaan
sopivalla musiikilla. Roolipelejä 1700 – luvun ja retkikunnan malliin.
Kukin Maupertuis'n teemalla kulttuurin tuotteessa on osa tarinaa – yksi tarina = yksi
tuode ja asiakas haluaa kuulla koko tarinan, valiten useampia tuotteita
Säännöllinen viikko-ohjelma, jossa taatut lähdöt

Ehdotuksia teeman tuotteiden ja palveluiden markkinointiin






Kansainvälinen hanke - Maupertuis teeman kaikki kansainväliset osiot mukaan
(Suomi-Ruotsi-Ranska-Saksa-Sveitsi)
Kansainvälistymishanke yrityksille
Alueorganisaatio ja yritykset osallistuvat matkailumessuille ja työpajoihin Suomessa ja
ulkomailla yhdessä muiden lähialueiden alueorganisaatioiden kanssa.
Tutustumismatkoja (FAM-Trip) kansainvälisille matkanjärjestäjille sekä medialle
yhteistyössä Visit Finlandin, Finpron ja Matkailun edistämiskeskuksen kanssa.
Suoramarkkinointia matkanjärjestäjille ja yritysasiakkaille
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Maupertuis´n
Tornionlaaksolle
oma
matkailuportaali
(hallinnoija
tuleva
alueorganisaatio) ”one place to shop” – ohjelmapalvelut ja tuotteet ”saman katon” alta.
www.maupertuis.fi sivuston kansainvälistäminen kieliversioilla ja markkinointi
Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa mm. Twitter, Instagram, YouTube,
Tripadvisor, yhteistyössä matkailijoiden kanssa.

Tavoite 5: Infrastruktuuri ja saavutettavuus
Infrastruktuuri ja saavutettavuus ovat keskeisessä roolissa Maupertuis- teemaisen
kulttuurimatkailun kehittämisessä. Wikipedia määrittelee infrastruktuurin seuraavasti:
infrastruktuuri eli perusrakenne muodostuu niistä palveluista ja rakenteista, jotka
mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan. Infrastruktuuri jakautuu sosiaaliseen ja tekniseen
infrastruktuuriin.
Sosiaalinen infrastruktuuri sisältää julkiset ja yksityiset palvelut. Teknisen infran piiriin
kuuluvat liikenneverkot, energiahuollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto (vedenotto, puhdistus ja -jakelu, sade- ja jätevesiviemärit sekä jäteveden puhdistus), tietoliikenneverkot
sekä niin sanottu sinivihreä infrastruktuuri eli viher- ja vesialueet. Lisäksi infrastruktuuriin
kuuluvat rakennukset, satamat, lentokentät sekä nykyiset sähköiset ohjelmistot ja palvelut ja
näiden yhdessä muodostamat verkostot. Infrastruktuurin omistus ja ylläpito voi olla yksityistä
tai julkisen vallan käsissä.
Hyvä saavutettavuus taas kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja kohteen
tarjonnan (tuotteen tai palvelun) helposta lähestyttävyydestä, ja tarjoaa mahdollisuuden
osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta.
Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus merkitsee kohteen helppoa
lähestyttävyyttä kaikenlaisille ihmisille, mukaan lukien mutta ei pelkästään, vammaisten tai
toimintarajoitteisten ihmisten näkökulmasta.
Saatavuus ja infra eivät ole vain fyysisiä vaan myös virtuaalisesti äärimmäisen tärkeitä.
Matkailualuetta ei ole olemassa mikäli matkailijat eivät sitä löydä. Tänä päivänä virtuaalinen
näkyvyys on todella merkittävää ja virtuaalinen saatavuus on suuri osa kaupanteosta.
Maupertuis´n Tornionlaakso on hiukan hankalasti saavutettavissa julkisen liikenteen osalta.
Kolme lähialueen lentokenttää (Kemi-Tornio, Rovaniemi sekä Luleå) ovat tehokkaasti
hyödynnettävissä kunhan saavutettavuus lentokentiltä eteenpäin saadaan kuntoon.
Retkikohteena retkikunnan vaarat ovat osin vaikeasti saavutettavissa ja infraa niiden ympärille
tulisi kehittää esimerkiksi reittimerkinnöillä, tarvittaessa pitkospuilla jne.
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Ehdotuksia infrastruktuurin ja saavutettavuuden kehittämiseksi
• "Matkailua kaikille" Maupertuis -teemalla kootaan, ja osin vielä rakennetaan sivustoja, reittejä
kaikkien saataville, myös niille joilla on erityistarpeita esimerkiksi liikuntarajoitteiset ja
lapsiperheet. Reitit merkitään turvallisiksi, ne sisältävät infotauluja ja opastauluja löytyy reitin
varrelta helppous- ja vaikeusasteet värikoodeilla selvennettyinä ja useilla kielillä.
 On-line ja virtuaalisia pelejä voitaisiin luoda käytettäviksi kohteesta toiseen siirryttäessä.
• Läheiset lentokentät tulee saada saavutettavaksi julkisella liikenteellä. Tarvitaan myös
aktiivista työtä lentojen aikataulujen sopivuudesta kansainväliselle liikenteelle. Lisäksi
ehdottaman tärkeää on työ lentokenttien säilyttämiseksi.
• Maupertuis´n Tornionlaaksossa on vaikea liikkua ilman autoa. Vuokra-auto voi
kansainväliselle matkailijalle olla huono vaihtoehto talviliikenteen haasteet huomioiden.
Yhteistyössä alueellisten autonvuokrausyritysten kanssa voisi jatkokehittää palvelua ”vuokraa
auto ja opas”. Tällainen palvelu on tällä hetkellä saatavilla Arctic Ice Road Production –
ohjelmapalveluyritykseltä.
• Yhteistyössä VR:den sekä bussiyritysten kanssa voisi kehittää. Ns. Maupertuis-lippu yhdistäisi
juna-bussi kuljetuksen. Tai paikallinen bussiyritys voisi tarjota esim. neljän päivän bussilippua
alueella. Lippuihin voisi sisällyttää alennuksia paikallisiin kohteisiin.

Kansainvälisen yhteistyön jatkokehittäminen
Maupertuis-säätiö on perustamisestaan saakka luonut Maupertuihin liittyvää kansainvälistä
suhdetoimintaa vierailemalla teemaan liittyvissä merkittävissä kaupungeissa ja kylissä.
Maupertuisin jalanjäljillä hankkeessa luotiin kansainvälisiä yhteyksiä mm. Maupertuis´n
syntymäkaupunkiin Saint Maloon. Kansainvälisistä tieteellisistä suhteista hankkeen aikana
vastasi erityisasiantuntija Osmo Pekonen. Kansainvälisen yhteistyön merkeissä järjestettiin
Pariisin kulttuuri-instituutissa kaksipäiväinen ohjelma helmikuussa 17. – 18.2015.
Molempien päivien ohjelma julkaistiin sivulla Suomen Ranskan kulttuuri-instituutin sivuilla.
Instituutin kotisivu: http://www.institut-finlandais.fr/
Kansainvälisessä yhteistyössä voidaan nähdä tulevaisuudessa EU:n rahoittamat
kehitysprojektit, oppilaitosyhteistyö, yhteistyö museoiden ja muiden julkisten toimijoiden
välillä
jne.
Ohessa pohdintaa minkä tyyppisiä melko konkreettisiakin toimia Maupertuis-teeman
eteenpäin viemiseen tulevaisuudessa tieteellisellä, kulttuurin ja kulttuurimatkailun puolella
voitaisiin tehdä.
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Vastavierailut
Maupertuis´n retkikuntaan liittyvät kohteet, joissa Maupertuis-säätiön hallituksen jäsenet sekä
Maupertuisin jalanjäljillä hankkeen aikana on vierailtu ovat ottaneet vieraat avoimin sylin
vastaan. Yksi kansainvälinen aktiviteetti on varmasti vastavierailuna kutsua erityisesti
Outhierin syntymäkylän La Marren ja muualla Franche-Comtén maakunnassa Itä-Ranskassa
tavattuja henkilöitä. Myös Saint Malon virkamiehiä sekä Maupertuis´n kotitalon nykyiset
omistajat ovat varmasti ansainneet kutsun tulla tutustumaan Maupertuis´n Lapin matkan
kohteisiin.

Étonnants voyageurs
Tulevaisuudessa olisi mahdollista saada Maupertuis-esitelmä mukaan jonkin tulevan vuoden
Étonnants voyageurs (Hämmästyttäviä matkamiehiä) –festivaaliin. Tämä edellyttää sitä, että
koko festivaalin teemamaana on Suomi. Asian eteneminen vaatii pitkää valmistelua.
http://www.etonnants-voyageurs.com/
Asian edetessä, sitä hoitaisi FILI – Finnish Literature Exchange, joka on Suomen kirjallisuuden
vientiorganisaatio. Sen keskeinen tehtävä on kotimaisen kirjallisuuden kansainvälistäminen.
http://www.finlit.fi/fili/

Ranska - Pariisi
Pariisissa on Maupertuis'n ja hänen elämäntyöhönsä liittyviä paikkoja mm. häneen liittyviä
linnoja ja palatseja, akatemiat ja observatoriot, Café Procope, joka yhä toimii ja aikoinaan
Maupertuis tiedemies ystävineen kokoontui keskustelemaan. Saint Rochin kirkossa näkyy
hänen tarinansa isän hautapaikalla ja Maupertuis´n muistopatsaassa.
Muuan avainhenkilö on kirjailija Mario Morisi, joka on kirjoittanut Outhier-aiheisen romaanin:
http://www.mariomorisi.eu/ Erityisasiantuntija Osmo Pekosella on hänen kanssaan
suunnitteilla suomalais-ranskalainen kirjallisuustapahtuma vuodelle 2015 Besançonin
kaupunkiin,
jossa
Outhier
opiskeli
papiksi.

Ruotsi
Ensisijaisen tärkeä kansainvälinen yhteistyö on Maupertuis´n Tornionlaakson laajentaminen
Tornionjoen molemmille puolille. Vuonna 1736 valtakunnan rajaa ei ollut, ja retkikunta vieraili
tutkimusmatkallaan rajan molemmilla puolilla. Maupertuis-säätiön hallituksen jäsenet ovat
joen molemmilta puolilta. Nyt myös käytännössä yhteistyö ja yhteishankkeet olisi hyvä saada
käyntiin.
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Ruotsin suhteen ensisijaisen tärkeää on
paikan päällä Tornionlaaksossa.

matkailuyhteistyön aloittaminen ja kehittämien

Upsalassa on museot ja monumentit Tornionlaakson varhaisille tutkijoille Linnélle (1732) ja
Celsiukselle (1736-1737).
Aihepiiristä eniten kiinnostunut ruotsalainen tutkija on professori David Dunér, joka toimii
Lundissa.
Ruotsin kanssa ongelmana on se, että heillä on komeaa 1700-luvun historiaa yllin
kyllin muutenkin. Maupertuis-teemaa ei koeta erityisen tärkeäksi.

Saksa
Berliini ja Potsdam. Aiheen johtaja saksalainen tutkija on professori Hartmut Hecht.
Saksankielinen versio Maupertuis en Laponie –kirjasta on mahdollisesti tulossa.
Maupertuis´n muistomerkki löytyy Berliinissä Unter den Lindenillä Fredrik Suuren
ratsastajapatsaan jalustassa.

Sveitsi
Maupertuis kuoli Sveitsissä. Hänen kuolin talonsa on yhä olemassa Baselissa ja hauta on
Dornachissa. Tärkein tieteellinen asiantuntija on Fritz Nagel, hän toimii Baselissa.

Italia
Italia ei ole ensisijainen kansainvälisen yhteistyön kohde. Italiaankin syntyy yhteys
Maupertuis'n italialaisen ystävän Francesco Algarottin kautta. Hänen kotitalonsa on museona
Venetsiassa. Maupertuis´n jalanjälkiä seurasi myös Giuseppe Acerbi, joka saapui
Tornionlaaksoon vuonna 1798.

Etelä-Amerikka
Tulevaisuudessa kansainvälinen yhteistyö voisi toimia myös Ecuadorin sekä Brasilian kanssa.
Vuonna 1735 silloinen Peru nykyinen Ecuador, jossa La Condaminen johtaman toisen
mittausretkikunnan muisto elää. Erityisasiantuntija Osmo Pekosella olisi yhteyksiä joihinkin
ecuadorilaisiin matemaatikoihin. Ecuadorissa retkikuntaa on osattu hyödyntää: siellä on
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retkikunnan
matkasta
http://www.mitaddelmundo.com/en/

monumentit

ja

opastuskeskukset:

Yhteistyö napapiiriltä päiväntasaajalle voisi olla pitkän tähtäimen tulevaisuuden suunnitelma.
Tornionlaaksosta johtaa yksi lanka myös Brasiliaan. Tornion- ja erityisesti Muonionlaakson
maisemia vuonna 1839 maalannut François-Auguste Biard nimittäin muutti myöhemmin
Brasiliaan, jossa hän teki komean uran kohoten maan taideministeriksi keisari Dom Pedro II:n
hallitessa. François-Auguste Biard maalasi noin 60 Lapin-kuvaa Tornion- ja Muonionlaaksosta.
Ne ovat hajallaan pitkin maailmaa, osa Brasiliassakin, eikä niitä ikinä ole nähty Suomessa.
Argentiinaan yhteydet ovat jo olemassa elokuussa 2014 Maupertuis´n Tornionlaaksossa
kuvatun lyhytelokuvan ”La Figure de la Terre” (suom. Maan muoto) argentiinalaisen
elokuvaohjaajan kautta.

Kansainvälinen tutkijayhteistyö
Tieteellisen teeman ja tutkijayhteistyön tuloksena on tulevaisuudessa odotettavissa lisää
kirjoja retkikunnasta ja Lapin Matkasta. Kieliversioita myös suomen kielellä toivotaan.
Mary Terralin teos ”The Man Who Flattened the Earth” tullaan julkaisemaan lähiaikoina
suomen kielellä. Kirjan suomentaa Osmo Pekonen.
Maupertuis'n matkatovereista kiinnostavia ovat eritoten ranskalaiset Clairaut, Le Monnier
ja Outhier. Camus, Herbelot ja Sommereux eivät niinkään, koska heistä ei tiedetä juuri mitään
muuta kuin, että olivat matkalla mukana. Ruotsalaisista matkalleosallistuneista erityistä
kiinnostusta herättävät Celsius ja Hellant.
Tutkijoita ja kansainvälisiä seminaareja tulevaisuudessa voitaisiin järjestää Maupertuisin
Tornionlaaksossa säännöllisesti, jotta teema pysyy vireänä ja myös kulttuurimatkailu kehittyy.
Asiantuntijapuhujia seminaareissa voisi olla 1 – 2 henkilö kerrallaan. Pitkän yhteistyön
perustella erityisasiantuntija pidetään edelleen Osmo Pekonen.
Mahdollisia asiantuntijapuhujia seminaareihin voisivat olla:
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-

Suomesta Johan Stén ja Päivi Maria Pihlaja

-

Norjasta Helmer Aslaksen, Per Pippin Aspaas, Nils Voje Johansen ja Martin Wåhlberg

-

Ranskasta Jan Borm, Muriel Brot, Jean-Pierre Martin, Mario Morisi, Anouchka Vasak

-

Ruotsista David Dunér, Ulla Kölving

-

Saksasta Ruth Hagengruber, Hartmut Hecht, Dieter Suisky, Thomas Vogt

-

Englannista Andrew Brown

-

Yhdysvalloista Mary Terrall

Tornionlaakson matkamiehet
Tornionlaakso on kiinnostanut matkamiehiä jo 1500 –luvulta saakka. Kulttuurimatkailua ja
kansainvälisiä teemoja voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa myös muihin Tornionlaakson
matkamiehiin. Heitä on paljon. Esimerkiksi:























1519
1616
1659–60
1663
1681
1694
1695
1695
1707–08
1718
1732
1736-1737
1741
1752
1769
1783
1783
1786
1795
1799
1799
1799

Olaus Magnus,
Adolf Niclassen von Steinkallenfels,
Johan Ferdinand Körningh,
Francesco Negri,
Jean-François Regnard,
kuningas Kaarle XI,
Johan Bilberg ja Anders Spole,
Olof Rudbeck nuorempi,
Johan Gerhard Scheller,
Aubry de La Motraye,
Carl von Linné,
Anders Celsius,
Arvid Ehrenmalm,
kuningas Adolf Fredrik,
Fredrik Mallet,
Miromesnil,
Paolo Visconti,
Matthew Consett,
Orléansin herttua,
Giuseppe Acerbi,
Edward Daniel Clarke,
Adolf Fredrik Skjöldebrand,
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1799 ja 1801–03
1807
1819
1838 ja 1839
1839
1839

Jöns Svanberg,
Christian Leopold von Buch,
Aleksanteri I,
Xavier Marmier,
François-Auguste Biard,
Léonie d'Aunet jne.

Maupertuis´n kanssa juuri nyt on ajankohtainen La Recherche -retkikunnan matka Nordkapista
Tornioon, joka tehtiin kaksikin kertaa 1838 ja 1839. "Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta"
niminen kirja julkaistiin John Nurminen säätiön kustantamana vuoden 2014 lopussa, kirjailijat
Juha Pentikäisen ja Osmo Pekonen. Teemaan liittyvä elokuva "Arktiset tulet" julkaistiin vuonna
2012.

Maupertuis keskuksen rakentaminen Maupertuis´n Tornionlaaksoon
Outhierin matkapäiväkirjasta löytyy hyvinkin yksityiskohtaiset piirrokset Korteniemen
kartanosta. Maupertuis keskuksen rakentaminen voisi toimia alueen omana ”Guggenheim”
museona - upeana nähtävyytenä ja käyntikohteena, osana ohjelmapalveluita. Se varmasti
auttaisi myös kansainvälisen kiinnostuksen nostattamisessa.
Outhierin kirjassa kuvattujen alueen omaleimaisen perinnerakentamisen merkiksi ns.
kastareiden rakennuttaminen olisi hyvä elvyttää. Kyseistä perinnerakentamista ei tunneta
muualla maailmassa.
Outhierin Tornion kartasta näkyy, että Torniossa on aikanaan ollut maailman pohjoisin
barokkipuutarha Närän talon pihassa. Suuri ihme ja erikoisuus sekin, jota ehdottomasti
kannattaisi hyödyntää
Tulevia tapahtumia


Kaija Saariahon ooppera Maupertuis'n rakastajatteresta Émilie du Châtelet'sta:
http://www.ooppera.fi/ohjelmisto/emilie/2611
Kolme esitystä 2.4., 6.4. ja 9.4.2015.
Tuolloin odotetaan myös Suomen ensi-iltaa Helsinkiin lyhytelokuvalle ”La Figure de la
Terre”.
Elokuva
tullaan
esittämään
Upsalan
”taiteiden
yössä”
www.kulturnattenupsala.se 12.9.2015.



Maupertuis tutkijoiden tapaaminen Maupertuis-aihepiiristä ja koko aikakaudesta
Paderbornin yliopistossa Saksassa syyskuussa 2015.
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