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1. Projektin perustiedot
Projektikoodi: A32432
Projektin nimi: Maupertuisin jalanjäljillä
Ohjelma: Pohjois-Suomi
Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Projektityyppi: Kehittämisprojekti
Suunnitelman mukainen toteuttamisaika: Alkaa 1.5.2013 ja päättyy 31.3.2015
Maantieteellinen kohdealue, kunnat Tornio, Ylitornio ja Pello

2. Projektin toteuttajan tiedot
Maupertuis-säätiö r.s.
Hallituskatu 9, FI – 95400 TORNIO
Vastuuhenkilö: Hallituksen puheenjohtaja Veli-Markku Korteniemi
Projektipäällikkö: Anu Kumpuniemi (1.9.2013 – 28.2.2015)
Projektin talous: Säätiön asiamies Arto Slunga

3. Ohjausryhmä
Taho
Maupertuis-säätiö
Maupertuis-säätiö
Pellon kunta
Ylitornion kunta
Tornion kaupunki
Tornionlaakson maakuntamuseo
TornioHaparanda matkailuoppaat ry
Pohjolan Safarit ja Ravintola Granni
Pohjoisen kulttuuri-instituutti
Matkailualan tutkimus- ja koulutus inst.
Lapin elämysteollisuuden osaamiskesk.

Varsinainen jäsen
Veli-Markku Korteniemi, pj
Juha Alapuranen, vpj
Johanna Oksman
Tapani Melaluoto
Markku Portimo
Minna Heljala
Eija-Sinikka Juho
Risto Kantola
Timo Jokela
Jose-Carlos Garcia-Rosell
Tanja Ahven-Posio

Muut:
Lapin Liitto
Maupertuis-säätiö
Maupertuisin jalanjäljillä –hanke

Satu Kantola
Arto Slunga
Anu Kumpuniemi

3.1. Ohjausryhmän kokoukset
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä 7 kertaa.
Kokous numero 1
Kokous numero 2
Kokous numero 3

16.8.2013
10.10.2013
5.2.2014

Pello
Tornio
Tornio

Varajäsen
Kaarina Aho
Riitta Niva
MaaritHonkaniemi
Ilkka Halmkrona
Saija Pietiläinen
opas
Asta Keränen
Mika Leinonen
Jenni Pyhäjärvi
Sanna Tarssanen
asiantuntija, hankkeen valvoja
säätiön asiamies
projektipäällikkö

Kokous numero 4
Kokous numero 5

6.5.2014
2.9.2014

Pello
Tornio

Kokous numero 6
Kokous numero 7

9.12.2014
Tornio
maaliskuu 2015

3.2. Muutokset ohjausryhmässä
Ohjausryhmässä tapahtui hankkeen aikana seuraavat muutokset. Alkuperäisessä kokoonpanossa Tornionlaakson
maakuntamuseon varsinaisena jäsenenä toimi kokousten yksi ja kaksi aikana Henri Nordberg ja hänen
varajäsenenään Minna Heljala. Henri Nordbergin jäätyä eläkkeelle, Maakuntakuntamuseon esityksen mukaisesti
1.2.2014 alkaen varsinaisena jäsenenä toimi vs. museonjohtaja Minna Heljala sekä varajäsenenä vs.
maakuntatutkija Saija Pietiläinen. Yritysjäsenenä alusta saakka toimi Pohjolan Safareiden Risto Kantola. Yrittäjien
varajäseneksi nimettiin Asta Keränen 6.5.2014 kokouksesta 4 lähtien. Pohjoisen kulttuuri-instituutissa
tapahtuneiden muutosten johdosta kokouksissa 1 – 4 varajäsenenä toimineen Veli-Pekka Rädyn tilalle nimettiin
Mika Leinonen. Tornionlaakson matkailuoppaiden (virallisesti TornioHaparanda matkailuoppaat ry)
varajäsenenä toimi vaihtelevasti yhdistyksen edustus kokouspaikasta riippuen. Pellon kunnan varajäsenenä
toiminut Riitta Niva ilmoitti, ettei ole enää vuonna 2015 Pellon kunnanhallituksessa, eikä siten mukana enää
hankkeen ohjausryhmässäkään 1.1.2015 alkaen.

4. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä
Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta:
Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa ja suunnitelmia, miten Tornionlaakson kulttuurimatkailutarjonnassa
voidaan hyödyntää Tornionlaaksossa 1736 – 1737 tehtyä astemittausta. Astemittauksella todistettiin maapallon
olevan litistynyt navoiltaan. Ranskalaista tutkimusretkikuntaa johti Pierre Louis Moreau de Maupertuis.
Maupertuis´n retkikunnan toimesta dokumentoitiin 1700 – luvun Tornionlaaksoa erittäin tarkasti ja
yksityiskohtaisesti, minkä vuoksi jälkipolville on jäänyt runsaasti faktatietoa.
Projektin tavoitteena on saada Maupertuis –teema näkymään Tornionlaakson kulttuurimatkailupalveluiden
kehittämisessä ja tarjonnassa. Projektin toiminnan tuloksena tavoitellaan myös jatkuvuutta pitkäjänteiseen
kehittämiseen. Tavoitteena on saada Tornionlaakson kunnat, matkailuun liittyvät yritykset, kyläyhteisöt ja
matkailuoppaat hyödyntämään projektin kehitystyön tuloksia.
Projektissa jalostetaan Maupertuis-tietoutta käytettäväksesi paikallisesti matkailu- ja kulttuuripalvelutuotteiden
kehittämiseksi. Projektin henkilöstö tekee yhteistyötä matkailuoppaiden ja kyläyhteisöjen kanssa. Projektin
toteutukseen osallistuvat Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupunki osarahoittajana sekä
yhteistyökumppanina projektin ohjaamiseksi. Projektissa syntyy myös jatkokehitysohjelma vuosille 2014 – 2020.
Näiden toimenpiteiden avulla on mahdollista saada aikaan vaikutuksia, jotka näkyvät kulttuuritietoisuuden
lisääntymisenä sekä kulttuuri- ja muun turismimatkailu lisääntymisenä Tornionlaaksossa. Nämä kehittämistoimet
vaikuttavat sekä matkailuyrityksiin että moniin kyläyhteisöihin keskusten ulkopuolella ja ovat tukemassa muita
kehittämistoimia.

5. Projektin toteutus ja yhteistyö
Hankkeelle palkattiin projektipäällikkö, joka aloitti työt 1.9.2013. Projektipäällikön toimipiste sijaitsi Tornion
vanhalla poliisilaitoksella Raatihuoneen vieressä osoitteessa Hallituskatu 9. Hankkeen varsinaiset työt

käynnistyivät syyskuussa. Projektipäällikkö keräsi eri Maupertus´n Lapin matkaan sekä 1700 - luvun
Tornionlaakson historiaan liittyvää aineistoa useista eri lähteistä, perehtyi siihen ja muokkasi tietoa soveltuvaan
muotoon. Tämän jälkeen hän aloitti tiedotustyön sähköpostitse, vieraillen yrityksissä, kyläyhteisöissä sekä
yhteistyökumppaneiden luona. Lisäksi tietoa koottiin tutustumalla retkikunnan käyntikohteisiin.
Lokakuussa 2013 aloitettiin työpajojen suunnittelut ja valmistelut Maupertuis- teemaan liittyen Pellossa,
Ylitorniolla ja Torniossa. Kyläyhdistysten kokouksiin päästiin mukaan kertomaan tarinaa Tornion kylien
neuvostolle 22.10.2013 sekä Ylitornion kyläpuulaakille 23.10.2013. Hankkeesta tiedotettiin jo alusta alkaen myös
paikallismediaa, ja hanke on ollut mukavasti esillä mediassa alusta saakka. (kooste medianäkyvyydessä kohdassa
6.2.)
Marraskuussa 2013 järjestettiin ensimmäiset työpajat Pellossa 6.11., Torniossa 13.11. sekä Ylitorniolla 20.11.
Työpajat järjestettiin yhteistyössä elämystuottaja Elina Stoorin kanssa. Joulukuussa lähetettiin kyläyhdistysten
puheenjohtajille Maupertuis-teemainen "joulukirje".
Perinteisen joulukirjeen ajatuksena oli tavoittaa
kyläyhdistysten puheenjohtajat henkilökohtaisesti. Postitse saapuvia nyt jo vanhanaikaisia kirjeitä on alettu taas
arvostamaan hektisessä ja kiireisessä työelämässä.
Joulukuussa 2013 aloitettiin neuvottelut Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa laajemmasta
yhteistyöstä. Yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin Yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden kanssa
käynnistyi konkreettisesti tammikuussa Kehityssuunnitelma 2014 – 2020 liittyen. Tammikuussa 2014 käytiin
keskusteluja Pohjoisen kulttuuri-instituutin kanssa monipuolisesta yhteistyöstä.
Hankesuunnitelman mukaisesti projektin aikana laaditaan Kehitysohjelma 2014 – 2020. Kehitysohjelmatyön
aloittamiseksi järjestettiin ns. tulevaisuustyöpaja 5.2.2014 yhteistyössä Matkailualan tutkimus- ja
koulutusinstituutin (MTI) kanssa. Työpajan vetäjinä toimivat ennakointityökalujen sekä –menetelmien
asiantuntija Sanna Kyyrä, Lapin yliopiston lehtori ja tutkija José-Carlos García-Rosell sekä Lapin
Ammattikorkeakoulun lehtori Teija Tekoniemi-Selkälä. Työpajassa oli mukana hankkeen ohjausryhmän jäseniä
sekä 15 kansainvälistä opiskelijaa kurssilta Strategic Management. Yhteistyön tuloksena valmistui kevään aikana
”Maupertuis Themed Cultural Tourism Action Plan 2014 – 2020”. Action Plan toimii pohjana
jatkokehityssuunnitelmille.
Yhteistyö Matkailualan koulutus- ja tutkimusinstituutin (MTI) kanssa jatkui kurssilla "Tourism Product
Development and Pricing". Kurssin teemana oli Maupertuis ja tavoitteena tuottaa uusia ohjelmapalveluideoita
kulttuurimatkaan liittyen. Kurssin avaukseksi yhteistyössä MTI:n kanssa toteutettiin tutustumismatka
Maupertuisin jalanjäljille kiertoajeluna 13.2.2014. Kiertoajelu suunniteltiin retkikunnan mittauspaikkojen
mukaan. Oppaana toimi auktorisoitu Tornionlaakson opas Heidi Rannisto-Jolma. Mukaan kutsuttiin hankkeen
ohjausryhmän jäseniä, opasyhdistyksen jäseniä sekä median edustajia. Matkalla voitiin testata kiertoajelun
toimivuutta. Matka sai todellisen suosion mediassa, ja teema näkyi valtakunnan tasolla useissa uutisissa.
Myöhemmin kesän kynnyksellä ”Matkailutuotteet ja hinnoittelu” –kurssin kanssa syntyi uusia ajatuksia ja
tuoteideoita teeman ympärille.
Hankkeessa toimi erityisasiantuntijana dosentti, kahden tieteen tohtori Osmo Pekonen. Pekonen vieraili Torniossa
ja hankkeen toiminta-alueella useita kertoja hankkeen tehtävissä. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen
olivat erityisasiantuntijan pääasialliset tehtävät.
Hedelmällinen yhteistyö Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa jatkui menusuunnittelun merkeissä
restonomiopiskelijoiden kanssa. Vastaavina opettajina toimivat lehtorit Merja Vankka sekä Pirjo Ahvonen.
Tornionlaaksolaisten 1700-luvun menujen suunnittelu käynnistyi viikolla 17/2014, intensiivijaksona. Laajat
menusuunnitelmat, hinnoitteluineen, astiasuunnitelmineen ja asuajatuksineen valmistuivat kesän alussa.
Esimerkkikeittiöinä toimivat Pohjolan Safarit Torniossa sekä Kahvila-Ravintola Granni Pellossa.
Ylitornion kunnan edustajia sekä Tornion kaupungin johtoryhmää tavattiin maalis-huhtikuussa hankkeen
toiminnan sekä Maupertuis –teeman alueellisen merkittävyyden merkeissä. Ohjausryhmän puheenjohtaja käy
erikseen tapaamassa Pellon kunnan johtoa projektivaiheen jälkeen ja keskustelee jatkotoimenpiteistä.

Huhtikuussa 2014 käynnistettiin nettisivusuunnittelu. Maupertuis-säätiöllä oli hallussa domain
www.maupertuis.fi, mutta nettisivuja ei ollut olemassa. Sisältöä lähdettiin suunnittelemaan hankkeen aikana
kerätyn materiaan perusteella. Tavoitteena oli, että tietoa on saatavilla suomenkielellä yhdestä paikasta niin, että
asiaan voi perehtyä, siitä voi innostua ja tietoa voi myös käyttää hyväkseen omassa toiminnassaan alueen
kulttuuri- ja kulttuurimatkailupalvelujen kehittämisessä. Nettisivut toteutettiin yhteistyössä Lapin
Ammattikorkeakoulun kanssa.
Huhti-toukokuun aikana nettisivujen rakentamiseen keskittyivät graafisen alan opiskelijat Anna Koivukangas
sekä Tiina Paaso. Yhteistyössä projektipäällikön kanssa suunniteltiin graafista ilmettä ja asua. Alue määritelmäksi
valittiin Maupertuis´n Tornionlaakso. Projektipäällikkö muokkasi hankkeen aikana koottua tietoa nettisivujen
sisällöksi. Ajatuksena oli, että sivustoa voi käyttää tiedottamiseen ajankohtaisista asioista, mutta myös niin että
asiasisältö ei vanhene, hankkeen päättymisenkään jälkeen. Nettisivut julkistettiin virallisesti elokuussa 2014.
Katso 6.1.
Yhteistyö Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa jatkui maanmittauskoulutuksen kanssa. Yliopettaja Pasi Laurilan
kanssa valmistetiin mahdollisuutta järjestää matkailuyrityksille kursseja, joiden aikana perehdytään retkikunnan
käyttämään mittaustekniikkaan ja mietitään kuinka se voidaan toteuttaa ohjelmapalveluna matkailijoille.
Hankesuunnitelman mukainen matka Maupertuis´n jalanjäljille Ranskaan toteutui 24. – 28.5.2014. Matkan
tarkoitus oli yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen sekä rakentaminen.
Ranskan matkan tarkoituksena oli tutustua Maupertuis’n elämään liittyviin paikkoihin, rakennuksiin,
monumentteihin ja arkistoihin, tavata aiheen johtavat ranskalaiset asiantuntijat sekä valmistella Tornionlaakson
kuntien (Tornio, Ylitornio, Pello) kulttuurillista, matkailullista ja taloudellista yhteistyötä ranskalaisten
osapuolten kanssa. Mahdollisuuksia on myös laajemman eurooppalaisen yhteistyöverkoston rakentamiseen.
Hanke osallistui vain projektipäällikön sekä projektin erityisasiantuntijan matkakuluihin. Erityisasiantuntija
Osmo Pekonen edusti Maupertuis-tutkimuksen tieteenhistoriallista asiantuntemusta. Projektipäällikön
osaamisalueena oli matkailullinen kehittäminen, kansainvälinen verkostoituminen ja markkinointi näkökulma.
Myös matkan muilla osallistujilla oli erilaisia pätevyysalueita ja intressejä. Osaamisalueet mahdollistivat laajat
monialaiset tapaamiset ja keskustelut sekä viralliset kuntien ja kaupunkien väliset keskustelut.
Matkan vierailtiin tärkeimmissä Pierre Louis Moreau de Maupertuis’n elämänkaaren ranskalaiseen osaan
liittyvissä paikoissa ja saimme laajan yleiskuva hänen elämästään, miljööstään ja teoistaan sekä merkityksellisestä
Lapin matkasta ranskalaisten kannalta. Tapasimme aiheen tärkeimmät ranskalaiset tutkijat ja asiantuntijat. Sekä
Maupertuisin kotikaupungin yhteistyön kannalta merkittävimmät virkamiehet. Pohjustimme mahdollisuuksia
suomalais-ranskalaisten kulttuuri- ja matkailutapahtumien järjestämiseen Pariisissa, Saint-Malossa ja
mahdollisesti myös Saint-Jouan-des-Guérets’ssä sekä Maupertuisin Tornionlaaksossa. Pohjaa laajalle ja
monipuoliselle yhteistyölle teemaan liittyen on alettu rakentamaan. Kiinnostus on molemmin puolista.
Elokuussa järjestettiin seminaarit, joissa puhujina olivat Osmo Pekonen aiheena ”Maupertuis, maapallon muodon
mittaaja” sekä Johan Stén aiheena ”Kuka oli Anders Celsius?”. Saman sisältöiset seminaarit järjestettiin Pellossa
25.8.2014, Ylitorniolla 26.8.2014 sekä Torniossa 27.8.2014. Seminaarien yhteydessä oli mahdollista tutustua
Maupertuis-teemaisiin hankkeen aikana kehittyneisiin ohjelmapalveluihin: Retki Niemivaaralle, Koskenlasku
Maupertuis´n Tapaan sekä Illallinen 1700 – luvun Tornionlaakson henkeen.
Viikolla 35 Maupertuis´n Tornionlaaksossa kuvattiin lyhytelokuvaa retkikunnan Lapin matkasta. Elokuvan ohjasi
Buenos Airesista lähtöisin oleva kuvataiteilija ja ohjaaja Axel Straschnoy. Elokuva La Figure de la Terre sai ensiiltansa Buenos Airesissa 12.11.2014. Euroopan ensi-ilta järjestettiin 17.2.2015 Pariisissa. Tornionlaakso odottaa
omaa ensi-iltaansa. Katso liitteet.

Ohjausryhmä päätti 2.9. kokouksessaan hakea hankkeelle jatkoaikaa. Hankesuunnitelmaa päivitettiin ja
toimintasuunnitelmia tarkennettiin yhteistyössä hankkeen valvojan kanssa. Jatkoaika myönnettiin lokakuun
lopussa. Päivitetty hankesuunnitelma jatkui 31.3.2015 saakka. Käytännössä jatkoaika tarkoitti tehokasta työtä
helmikuun loppuun. Hallinnollisille toimille, maksatukselle ja muulle vastaavalle varattiin aikaa maaliskuu.
Lokakuun aikana valmisteltiin yhdessä kulttuurimatkailupalveluiden tuottajan kanssa selvitystä teemalla
”Maupertuisin jalanjäljillä – Kulttuurimatkailusuunnitelma kohderyhmänä modernit humanistit.” Suunnitelmassa
tuotiin laajasti esille, kuinka teemaa voidaan hyödyntää alueen kulttuurimatkailun kehittämisessä tarjoten myös
aihioita ohjelmapalvelutuotteiksi.
Pohjoisen kulttuuri-instituutin sekä Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa aloitettiin lokakuussa 2014 yhteistyö,
jonka tuloksena syntyi uudenlaista tiedotusmateriaalia. Elokuvatasoisesti tuotettiin kolme 2 – 7 minuutin
lyhytelokuvaa, joiden ajatus on tuoda Maupertuis -teemaa ja Maupertuis´n Tornionlaaksoa esille
kulttuurimatkailukohteena. Elokuvat syntyivät teemoilla ”Niemivaaran Keijut”, ”Sitruuna vai Mandariini” sekä
”Maupertuis ja Lapin Yö”. Pienelokuvat ovat tarkoitettu nettijakeluun. Pienelokuvat saivat kuitenkin suuren ensiesityksensä 18.2. Pariisissa.
Joulukuussa 9.12. järjestettiin ”Maupertuis´n Tornionlaakson tulevaisuus” suunnittelu- ja ideointi-iltapäivä.
Päivän ajatuksena oli yhdessä alueen toimijoiden kanssa miettiä tulevaisuutta. Tilaisuus oli myönteinen. Todettiin,
että hankkeen aika on luotu vahva pohja, josta on hyvä viedä kehitystä eteenpäin. Huolena nähtiin se, että mikäli
jatkokehitystä ei tapahdu esimerkiksi uusien hankkeiden kautta, voi tehty työ jäädä hyödyntämättä.
Matkailuinstituutin eli Lapin Yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun Rovaniemen yksikön kanssa jatkettiin
äärimmäisen hedelmällistä yhteistyötä: "Maupertuis-teeman sijoittamista Tornionlaakson matkailustrategiaan"
osana strategisen johtamisen kansainvälistä kurssia. Lisäksi aikuispuolen matkailu sekä hotelli- ja ravintolan
yhdistetty tuotekehityskurssi miettii vielä kevään 2015 aikana Maupertuis –teemaisia matkailutuotteita
Outokairan alueen yhteismarkkinointisuunnitelman sekä Maupertuis –hankkeessa aikaisemmin tehdyn action
planin perusteella. Kurssi jatkuu kevääseen ja tästä syystä toimeksiantajina toimivat sekä Outokaira Tuottamhan
ry että hanke. Hankkeen keston ajan, hanke toimii vastuullisena tahona.
Erityisasiantuntija Osmo Pekonen Torniossa viikolla 51/ 2014. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen ovat
olleet käynnissä asiantuntijan toimesta. Seuraava kansainvälinen toimi oli tapaamiset ja tilaisuudet helmikuussa
Suomen Ranskan Pariisin kulttuuri-instituutissa.
Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen matka Pariisiin laajentui hieman alkuperäisestä suunnitelmastaan.
Toukokuisen (2014) Ranskan matkan sekä muiden Maupertuihin liittyvien asioiden mm. Maupertuis en Laponie
–kirjan julkaiseminen sekä lyhytelokuvan La Figure de la Terre mukanaan tuoman Maupertuis nosteen myötä
tarjoutui lisäksi mahdollisuus Tornionlaakson kulttuurimatkailupäivän järjestämiselle Pariisissa 18.2.2015.
Rahoittaja suhtautui matkan järjestämiseen myönteisesti samoin alueen toimijat. Matkalle osallistui yhteensä 21
henkilöä. 17.2. järjestettiin ns. tiedemiespäivä ja 18.2. oli alueen oma päivä. Ohjelmat löydät liitteet osiosta.
Maupertuis päivä 17.2. keräsi salin täyteen (noin 70 osallistujaa). Päivän kruunasi elokuvan Euroopan ensi-ilta.
Päivä loi loistavat pohjat jatkaa teemalla seuraavana päivänä.
”Maupertuis en Laponie” - teemaiset pienelokuvat ”Sitruuna vai mandariini?”, Niemivaaran keijut” ja ”Maupertuis
sekä Lapin yö” esitettiin Pariisissa johdantoteksteillä, kuinka Maupertuis ihastui alueeseen sen kaikkine
ihmeineen. Ihmisten ystävällisyys, luonto, hiljaisuus, taivaan peittävät revontulet valloittivat maailman matkaajan
jo 1700 – luvulla. Maupertuis toi esille asiat, jotka toimivat Lapin matkailun brändeinä tänä päivänä. Ei siis ole
turhaa tituleerata Maupertuis´ia Lapin Matkailun isäksi. Pienelokuvien on tarkoitus jatkaa elämäänsä sosiaalisessa
mediassa.
Mukana olevat yritykset pääsivät nostamaan esille palveluitaan ja aluettaan omilla esityksillään. Päivän aikana oli
mahdollista esitellä Maupertuisin Tornionlaaksoa saapuneille kuulijoille. Matkanjärjestäjiä tilaisuuteen oli
ilmoittautunut useita. Valitettavasti kaikki eivät saapuneet ilmoittautumisesta huolimatta paikalle. Saatu palaute
oli todella hyödyllistä. Päivä antoi kovasti tietoa ja kontakteja tulevaisuutta ajatellen kulttuurimatkailun

kehittämiseen alueella. Paikallisia herkkuja oli tarjolla myös: tornionlaaksolaisia herkkuja Maupertuis-rieskaa
savupororouheella päällisellä, leipäjuustoa sekä poromakkara. Leipäjuuston kera tarjolla oli tyrnihilloa.
Päivän päätteeksi kokoonnuttiin yhteisillalliselle ravintolaan, jossa Maupertuis jo aikoinaan istui
tiedemiesystäviensä kanssa. Ravintola Procopesta löytyi myös kirje, jonka Voltaire oli lähettänyt Maupertuisille
Pelloon.
Ravintolassa keskusteltiin Maupertuis teemasta sekä matkan annista. Markkinointia matkanjärjestäjille jatketaan.
Projektia kiitettiin tehdystä työstä. Yhdessä päätettiin, että kehitystyötä jatketaan myös kotimaassa. Maupertuis
nostetaan alueen kulttuurimatkailun keihäänkärjeksi. Yritykset sopivat, että työtä jatketaan niin, että vuorotellen
kunkin kunnan yrittäjät toimivat kutsu- ja vetovastuullisina.

***
Hankkeen toimiin aktiivisesti osallistui hankesuunnitelmassa arvioitua määrää mukavasti suurempi määrä sekä
yrityksiä että erilaisia organisaatioita. Osallistuvien yritysten lukumääräksi oli suunniteltu 10 yritystä.
Hankkeeseen osallistui aktiivisesti 21 yritystä. Myös osallistuvien organisaatioiden määrä ylitti arvioidun.
Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä hankesuunnitelman mukaan oli kuusi organisaatiota. Mukana
hankkeessa oli 13 eri organisaatiota.

5.1.Työpajat & seminaarit
Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia työpajoja ja seminaareja koko Maupertuis´n Tornionlaakson alueella. Hanke
huipentui kaksi päiväiseen seminaariin Pariisissa Suomi-Ranska Kulttuuri-instituutissa.
TYÖPAJA Teema:
”Tule mukaan innostumaan ja tekemään Tornionlaakso yhtä tunnetuksi kuin 300 vuotta sitten.”
Pello
Tornio
Ylitornio

6.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
***

TYÖPAJA Teema:
”Maupertuis –teeman seuraavien kuuden vuoden kehitysohjelma sekä tulevaisuuden suunnittelu.”
Tornio

5.2.2014
***

TUTUSTUMISMATKA JA OPASTETTU KIERTOAJELU MAUPERTUIS´N TORNIONLAAKSOSSA
Lähtö sekä Rovaniemeltä että Torniosta
13.2.2014
Kiertoajelu alkoi virallisesti Tornion kirkosta, josta myös retkikunta aloitti mittauksensa. Matka päättyi
pohjoisimman mittauspisteen Kittisvaaran juurelle Vihreälle pysäkille Maupertuis-kabinettiin.
Samalla ajatuksella järjestetään kiertoajelu myös

10.3.2015
***

SEMINAARIT

Puhujina Osmo Pekonen aiheena ”Maupertuis, maapallon muodon mittaaja”
sekä Johan Stén aiheena ”Kuka oli Anders Celsius?”
Pello
Ylitornio
Tornio

25.8.2014
26.8.2014
27.8.2014

Seminaarien yhteydessä oli mahdollista tutustua Maupertuis-teemaisiin ohjelmapalveluihin: Retki
Niemivaaralle, Koskenlasku Maupertuis´n Tapaan sekä Illallinen 1700 – luvun Tornionlaakson henkeen.
***
TYÖPAJA Teema: ”Maupertuis´n Tornionlaakson Tulevaisuus”
Tornio

9.12.2014
***

TYÖPAJA Teema: ”Outokairan alueen matkailustrategian päivittäminen”
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Outokaira Tuottamhan ry:n kanssa
Pello

2.2.2015
***

SEMINAARI Teema: ”Maupertuis en Laponie”
Pariisi 17.2.2015
Ranskankielisen ohjelman löydät loppuraportin liitteet osasta.
***
MYYNTI- JA MARKKINOINTIPÄIVÄ Teema: ”Maupertuis´n Tornionlaakso esittäytyy”
Pariisi 18.2.2015
Ohjelman löydät loppuraportin liitteet osasta.

***

5.2. Asiantuntijat
Hankkeessa toimi asiantuntijatehtävissä useita henkilöitä. Erityisasiantuntija toimi dosentti Osmo Pekonen. Hän
on mm. väitellyt ranskankielellä Lapin matkasta ”La Rencontre des Religions autour du voyage de L´Abbé Réginald
Outhier en Suède an 1736 – 1737” Lapin Yliopistossa vuonna 2010.

5.2.1 Erityisasiantuntija
Hankkeen erityisasiantuntija toimi Dosentti, kahden tieteenalan tohtori Osmo Pekonen.
Hän keskittyi pääsääntöisesti kansainvälisen yhteistyön rakentamiseen ja verkostojen kontaktointiin.
Erilaisiin tehtäviin hankkeen aikana keskittyivät myös seuraava henkilöt:

5.2.2. Toimenkuva ”Innostava Työpaja”
Stoor Elina
Marraskuussa 2013 järjestettyjen työpajojen tarkoituksena oli retkikunnan matkasta sekä sen ajan elämästä
Tornionlaaksossa kertominen sekä innostaminen aiheeseen, jotta alueelle syntyisi innovatiivista toimintaa
kulttuurimatkailuun sekä teemaan liittyen. Työpajat toteutettiin yhdessä asiantuntijan ja projektipäällikön kanssa.
Asiantuntijalta haettiin uutta innostavaa tapaa toteuttaa työpaja. Hän oli mukana toteuttamassa työpajojen
ideointi osuutta Torniossa 13.11. sekä Ylitorniolla 20.11.2013.

5.2.3. Toimenkuva ”Opastuksen suunnittelu & Toteutus”
Rannisto-Jolma Heidi
Helmikuun 13.2014 järjestettiin kiertoajelu Maupertuisin jalanjäljille. Retki rakentui yhteistyössä Matkailualan
tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa. Yhteistyöhön liittyi kansainvälisten opiskelijoiden kurssi ”product
development”. Retki ja opastus rakennettiin astemittauksen jalanjäljille Torniosta Pelloon, sisältäen myös yleistä
tietoa Suomesta, Ruotsista sekä Tornionlaaksosta. Retkelle kutsuttiin mukaan hankeen yhteistyökumppaneita
sekä tiedotusvälineiden edustajia. Toimenkuvaan kuului retken ja opastuksen suunnittelu yhdessä
projektipäällikön kanssa sekä opastuksen suorittaminen englanniksi.

5.2.4 Toimenkuva ”Retkikunnan alkuvaiheiden asiantuntemus”
Stén Johan
Retkikunnan alkuvaiheiden asiantuntemus mm. Tornionlaakson valinta mittausten suorittamiseksi,
mittausvälineiden hankinta sekä henkilöhistoria. Räätälöidyn tiedon siirtäminen kohderyhmille. Johan Stén omaa
laajan tuntemuksen nimenomaan Anders Celciuksesta ja hän oli mukana elokuun 2014 seminaareissa
laajentamassa kuulijoiden tietämystä myös muista merkittävistä henkilöistä, jotka osallistuivat Maupertuis´n
lisäksi mittausmatkalle.

5.2.3. Toimenkuva ” Elämyksellisen kulttuurimatkailun tuotteistaminen”
Söderström Elina
Elämyksellisen kulttuurimatkailun ja tarinatuotteistamisen tuottamisen käytännön kokemus sekä laaja
aluetuntemus ja kontaktiverkosto Pohjois-Kalotin ja Pohjoismaiden alueella kulttuurimatkailun kentällä oli
tarvittavaa asiantuntemusta syksyllä 2014. Yhteistyössä projektipäällikön kanssa laadittiin käytännönläheinen
selvitys teemalla ”Kuinka Maupertuis-teemaista kulttuurimatkailua voidaan kehittää erityisesti modernit
humanistit –sekmentti huomioiden Maupertuis´n Tornionlaaksossa.”

5.2.4. Toimenkuva ” Ranskan tapahtumaan liittyvät matkanjärjestäjä kontaktoinnit”
Napapiiri Experience – Deschamps Bruce

Maupertuis´n Torniolaakson kulttuurimatkailun myynti- ja markkinointipäivän järjestämisessä Pariisissa
18.2.2015, Napapiiri Experience hoiti ranskalaisten matkanjärjestäjien kartoitusta ja kutsumisen
markkinointitilaisuuteen. Lisäksi tehtäviin kuului aluemarkkinointitiedon kokoamista, tulkkausta, käännöstyötä
ja tapahtuman jälkimarkkinointia sekä -seurantaa ranskan kielellä.

6. Julkisuus ja tiedottaminen
Hankkeen alussa tietoisuus Maupertuis´n retkikunnan matkasta oli vain harvojen rajattujen ryhmien tiedossa.
Joissakin kunnissa aiheesta oli puhuttu peruskoulun historian tunnilla, toisaalta taas maanmittausta opiskelleet
tunsivat Maupertuis´n teoriat. Tieto tarinasta ja sen merkittävyydestä koko maailmalle oli todella vähäistä tai siitä
tiedettiin hyvin hyvin kapealta sektorilta.
Maupertuisin retkikunnan merkittävyys on tieteellinen ja historiallinen - ehdottomasti. Retkikunnan ansiosta
myös tietoa elämästä 1700 –luvun Tornionlaaksossa on saatavilla melko runsaasti. Retkikunnassa oli mukana
todella vaikuttavia tiedemiehiä mutta myös persoonia, joka tekee retkikunnan matkasta myös monipuolisen
tarinan. Tarinat kuuluvat kulttuurimatkailuun, ja retkikunnan matkasta tarinoita löytyy: on musketööriä,
kansainvälistä rakkausskandaalia, pitämättömiä lupauksia, vakoojia ja upeita luontokuvauksia vain muutamia
tarinoita mainitakseen. Alueella tehtiin historiaan, ja siitä on toki syytä olla ylpeä.
Hankkeen aikana Maupertuis´n retkikunnasta koottiin hajanaista tietoa yhtenäiseksi tarinaksi, jotta tietoa
voitaisiin käyttää alueen kulttuurimatkailun kehittämisen tukena. Tietoa jaettiin mm. alueen yrittäjille,
matkailuyrittäjillle, matkailun opiskelijoille, rotareille, kyläyhdistyksille ja kuntaedustajille. Hankkeen aikana tieto
tavoitti lähes 1 000 henkilöä/ tahoa Maupertuis´n Tornionlaaksossa sekä lähialueilla. Mediatiedottamisen kautta
Maupertuisin matkasta kuultiin myös televisiossa ja radiossa, sekä luettiin lehdistä. Elokuussa 2014 julkaistiin
nettisivut, jonne tieto koottiin monipuolisesti kaikkien saataville.
Tiedottamisen tueksi valmistui Maupertuis´n Tornionlaakso logo sekä graafinen ilme yhtenäiseen tiedottamiseen.
Graafinen ilme ja nettisivujen toteutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lapin Ammattikorkeakoulun
Tornion yksikön kanssa opiskelijatyönä.

Tiedottamisen pohjana käytetään Maupertuis -säätiölle valmistuneita sähköisiä sekä painettavia
kirjepaperipohjia. Hanke käytti yhteisiä pohjia tarvittavilla rahoittajien logo-lisäyksillä. Logot omistaa
Maupertuis-säätiö. Niihin ei ole käytetty hankerahaa.

6.1. www.maupertuis.fi
Hankkeen aikana on koottu tietoa Maupertuis´n retkikunnasta, Lapin matkasta sekä elämästä 1700 –luvun
Tornionlaaksossa. Tieto on laajasti ja mielenkiintoisesti koottu uusille nettisivuille, jotka julkaistiin elokuussa
2014. Aikaisemmin tietoa ei ole kootusti ollut saatavilla yhdestä paikasta, vaan tieto on ollut hajanaista, useilla eri
kielillä sekä useissa eri lähteissä. Tulevaisuudessa nettisivuille on suunniteltu kieliversioita .

6.2. Medianäkyvyys
Hankkeen aikana tiedotettiin mediaa laajasti tapahtumista. Media otti haasteen vastaan ja hankkeen aikana on
voinut teemasta lukea useissa eri lehdissä, kuulla radiosta sekä nähdä valtakunnallisesti myös uutisissa. Myös

hankkeeseen osallistuneet kunnat ovat tiedottaneet tapahtumista omilla nettisivuillaan. Alle on koottu
medianäkyvyyttä ajalle 1.9.2013 – 28.2.2015.
Päivä
Aihe
Kenelle
Näkyvyys
6.9.2013
Tiedote hankkeen
Radio Perämeri
Yle radio Perämeri, Haastattelu iltapäivän
käynnistymisestä
suorassa lähetyksessä, sähke uutisissa
15.10.2013
Maupertuisin
Radio Perämeri
Yle radio Perämeri, Haastattelu iltapäivän
jalanjäljillä
suorassa lähetyksessä, sähke uutisissa
Niemivaarassa
31.10.2013
Maupertuis ja
MeänTornionlaakso
Juttu lehdessä
Niemivaara + työpajat
30.10.2013
Pellon kunnan
WEB
Esite ja työpajakutsu
nettisivut
30.10.2013
Ylitornion kunnan
WEB
Esite ja työpajakutsu
nettisivut
30.10.2013
Tornion kunnan
WEB
Esite ja työpajakutsu
nettisivut
4.11.2013
Maupertuis
Pohjolan Sanomat/
Aukeama Helmi-lehdessä 7.11.2013
haastattelu ja
Helmi
kuvamateriaalia
6.11.2013
Pohjolan Sanomat/
Menovinkeissä juttua ja kutsu Pellon työpajaan 6.11.
Menovinkit
6.11.2013
Maupertuis ja työpaja WEB
Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy
Facebooksivuilla kuva aiheesta ja lyhyt info
30.10.2013
Maupertuis ja työpaja
WEB
www.haparandatornio.com menovinkit työpajaan
12.11.2013
Kittisvaara ja
Opettaja-lehden
Opettaja 6B/ Retkiopas 2014, A4 Artikkeli sivu 6 "tärpit"
Maupertuis-retki
retkiopas
19.12.2013
Maupertuisin
Meän Tornionlaakso
Juttu lehdessä
jalanjälkiä etsittiin
Aavasaksalla
14.2.2014
Sitruuna vai
YLE
Klo 18:00 & klo 21:50 valtakunnan uutiset TV2
mandariini
(kiertoajelu)
14.2.2014
YLE
Klo 18:20 Pohjois-Suomen uutiset
14.2.2014
YLE
Radio Perämeri uutiset klo 15:30 ja 16:30
14.2.2014
YLE
Radio Perämeri iltapäivä klo 16:40 pidempi juttu
14.2.2014
WEB
Radio Perämeri nettisivut http://yle.fi/uutiset/
sitruuna_vai_mandariini_maapallon_muoto_
todistettiin_tornionjokivarressa/7089962
17.2.2014
7/2014
25.8.2014

Hero in focus/ Anders
Celcius
Maupertuis
tapahtumaviikko 35

28.8.2014
28.8.2014
6.11.2014
2.10.2014

Maupertuis
lyhytelokuvan
ensi-ilta
Ludvig XV retkikunnan
rahoittaja

WEB

MTI:N Facebook sivuilla
Norwegian lentoyhtiön Magazine

Radio Perämeri
Meän Tornionlaakso
Meän Tornionlaakso

Iltapäivän vieras suorassa lähetyksessä, ja netissä
http://yle.fi/uutiset/maupertuisn_jalanjaljilla_voi_
tallustaa_tornionlaaksossa/7430315
Pilkheitä "Kuuluisa Tornionlaaksomme"
"Maupertuis ja Celcius nähty Tornionlaaksossa"

Buenos Aires

”La Figure de la Terre”

Meän Tornionlaakso

Ludvig XV oli tieteistä kiinnostunut kuningas

lokakuu
2014
Marraskuu

Mustaparta, Hellant ja
Maupertuis
Nettitiedotusta

Mustaparta Aviisi
10/2014 s.3&7
Ylitornion
yrityspalvelut

Marraskuu

Nettitiedotusta

22.11.2014

Tarinakeskustelut
toimittajan kanssa
Buenos Airesin
"Hesari"
Buenos Airesin
"Kauppalehti"
Tiedettä ja
teemamatkailua
Pariisi ja Ylitornion
matkailuportaali
Mustaparta, Hellant ja
Maupertuis

Tornionlaakson
Yrityspalvelu Oy
Pohjolan Sanomat &
ALMAN lehdet
La Nacion

20.11.2014
22.11.2014
18.12.2014
28.1.2015
28.1.2015
Tammikuu

Meän Tornionlaakso

http://www.lanacion.com.ar/1753975para-saber-como-es-el-planeta-tierra
http://www.ambito.com/diario/
noticia.asp?id=772182
Juttu tulevaisuusiltapäivästä

Pohjolan Sanomat

Juttu Pariisin matkasta

Kemi-Tornio lehti

Mustaparta ravintolan uudistunut menu tarinoineen
Maupertuisin retkikunnasta
Maupertuis ja vanha Tornio

Àmbito Financiero

Meri-Lappi
Matkailuesite & web
Aavasaksan Lappi
Matkailuesite & web
Meän Tornionlaakso

Tammikuu
29.1.2015
4.2.2015

Maupertuis, Oraffa &
Kurre

Pohjolan Sanomat

Helmikuu

Institut Finlandais –
Paris France
Pariisi ja hankkeen
tuloksia

http://www.institutfinlandais.fr/
Pohjolan Sanomat

16.2.

Pariisi ja hankkeen
tuloksia

Radio Perämeri

19.2.

Pariisista

Radio Perämeri

Helmikuu
2015

Aluenäkyvyyttä
ranskankielisessä
somessa

WEB

12.2.2015

Mustaparta ravintolan paikalla oli Anders Hellantin
observatorio, vieraita mm Maupertuis
http://www.ylitornio.fi/yrityspalvelu/ajankohtaista/
maupertuisin-ideointi-iltapaiva-9.12.2014-torniossa.
html
http://www.tornionlaaksonyrityspalvelu.fi/fi/
maupertuis-sivusto-on-avattu/
Kulttuuriliite sivut 1 ja 4-7 Aihe: Planströmin tyttäret

Maupertuis
Juttu Pariisin matkasta Aavasaksa matkailuportaalin yhteydessä
Maupertuisin matkaa seurataan lastenkirjassa, Oraffa
ja Kurre matkaavat nyt Pariisin Maupertuisin
jalanjäljissä.
Seminaarien ja La Figure de la Terre elokuvan ohjelmat.
Maupertuisin jalanjäljillä hanke huipentuu Pariisissa
http://www.pohjolansanomat.fi/Paikalliset/
1194960237324/artikkeli/maupertuisin+jalanjaljilla+
-hanke+huipentuu+pariisissa.html
http://yle.fi/uutiset/tornionjokilaakson_matkailulle_
nostetta_kulttuurikohteista/7806667
Päivän vieras, radiolähetyksissä koko päivä
Kuulumiset Pariista suoraan lähetykseen
http://destinationlaponie.fr/torniojoki-laponie/
https://www.facebook.com/destinationlaponie

7. Näkyvät tulokset
Hankkeen aikana toteutui jo monia konkreettisia ja näkyviä toimia Maupertuis´n Lapin matkaan liittyen. Alue
Tornio – Ylitornio – Pello sai oman teemaan liittyvän aluebrändin Maupertuis´n Tornionlaakso, jolla on olemassa
oma logo. Myös hankkeen hallinnoija Maupertuis-säätiö r.s. profiloitui selkeämmin omalla logollaan. Yhtenäiseen
tiedottamiseen valmistui ”Graafinen ohjeisto”, jossa on määritelty logojen käyttö, typografia, värimaailma, mallit
kirjelomakkeille ja käyntikorteille. Tämän kaiken on tarkoitus lisätä tarinaan liittyvää tunnistamista ja tutuksi
tekemistä.

Erilaisiin tilaisuuksiin on valmistettu useita erilaisia koosteita retkikunnan matkasta. Varmasti yksi merkittävin
näkyvä tulos on nettisivut, joilta tietoa on laajasti ja helposti kaikkien saatavilla (www.maupertuis.fi).
Kulttuurimatkailu ja Maupertuis tarina ovat tuoneet mukanaan myös konkreettisia ohjelmapalvelutuotteita, joita
on saatavilla alueen yrittäjiltä sekä auktorisoiduilta oppailta. Hankkeen aikana on ollut mahdollista mm.
Seuraaviin Maupertuis teemaisiin ”elämyksiin”: Retki Niemivaaraan, Retki Kittisvaaralle, Jokiveneristeily ja
Koskenlasku Maupertuis´n tapaan sekä illalliselle 1700 – luvun Tornionlaaksolaiseen henkeen sekä Torniossa että
Pellossa. Läheinen yhteistyö Maupertuis´n ja toisen 1700 – luvun sankarin Iisakki Mustaparran kanssa näkyy
upeina kuvauksina Mustaparran Päämajan menussa. Mustaparta ja Maupertuis ”seikkailevat” yhdessä myös
valmistuneessa ohjelmapalvelussa.
Yhteistyössä projektipäällikön sekä paikallisen rieskamestarin kanssa syntyi jo hankkeen alussa Maupertuis –
rieska. Rieska perustuu siihen, ettei retkikunnan ollessa Tornionlaaksossa peruna ollut vielä saapunut
ruokapöytiin. Herkkua saatiin maistella useissa hankkeen tilaisuuksissa ja sitä tarjottiin myös Pariisissa 18.2.2015.
Maupertuisin tarinasta valmistui satuseikkailu alakoululaisille torniolaisten yrittäjien toimesta. Satuseikkailua
retkikunnan matkasta tarjottiin hankkeen aikana mukana olevien kuntien koulutoimille. Elokuisessa
Tornionlaaksossa kuvattiin lyhytelokuvaa Maupertuis´n ja Celciuksen hetkistä. Elokuva sai Euroopan ensi-iltansa
Pariisin seminaarien yhteydessä. ”La Figure de la Terre” lyhytelokuva sekä ”Maupertuis en Laponie” kirjan
julkistaminen
Ranskassa
lisäsivät
teeman
ja
Tornionlaakson
tunnettuutta
kansainvälisesti.
Retkikunnan opas Anders Hellant sai oman lastenkirjansa Elina Söderströmin ja Esa Rautiaisen Oraffa ja Kurre
seikkailuissa. Seikkailut jatkuivat Pariisissa 18.2.2015 julkaistussa Oraffa ja Kurre Maupertuisin jalanjäljessä
kirjassa. Lapin Ammattikorkeakoulun mediaopiskelijoiden kanssa yhteistyössä valmistui kolme pienelokuvaa
esittelemään Maupertuis´n Tornionlaaksoa kulttuurimatkailukohteena. Pienelokuvat ovat nimeltään ”Sitruuna vai
mandariini”, joka kuvattiin Tornion kirkossa, Niemivaaran Keijut sekä Maupertuis ja Lapin yö. Pienelokuvat saivat
myös ensi-iltansa Pariisissa 18.2.2015. Pienelokuvat jatkavat alue-esittelyään netissä.
Tammikuussa julkaistiin sekä Meri-Lapin, että Aavasaksan alueen matkailuesitteet. Maupertuis näkyy
molemmissa. Pellon matkailusivustolla www.travelpello.fi , Ylitornion matkailusivustolla www.aavasaksa.fi sekä
Meri-Lapin matkailusivustolla www.visitsealapland.com Maupertuis on mukana.

8. Ongelmat ja suositukset
Maupertuis´n Lapin matka oli hankkeen alussa todella rajoitetun joukon tiedossa. Lisäksi ne jotka tunsivat teeman,
eivät tunteneet tarinaa laajemmin. Tiedon ja tarinan eteenpäin vieminen sekä innostuksen muuttaminen toimiksi,
vaati hieman alkuperäistä hankeaikaa pidemmän ajan, mutta hankesuunnitelman toivomiin tuloksiin päästiin
jatkoajan puitteissa.
Varsinaisia ongelmia ei hankkeen aikana koettu. Suuremmatkin haasteet saatiin ratkaistua hankkeen aikana.

9. Projektin innovatiivisuus
Projektin aikana syntyi monia mielenkiintoisia uusia avauksia sekä toteutuneita kulttuuri- ja
kulttuurimatkailutuotteita. Katso kohta 7 Näkyvät tulokset. Laajan yhteistyö- ja yhteistoimintaverkoston ansiosta
monista asioista saatiin myös käytännön innovatiivisia ajatuksia, kuten kansainvälisten opiskelijoiden kanssa
toteutetut kiertoajelut sekä uudet kulttuurimatkailu tuoteaihiot. Hankkeen tuloksia voidaan varmasti ”poimia”
vielä pitkäänkin hankkeen päättymisen jälkeenkin.

10. Projektin tasa-arvovaikutukset
Projektilla ei ollut erityisiä pyrkimyksiä tasa-arvoa lisääviin toimiin. Varsinaisia tasa-arvovaikutuksia ei ollut.

11. Projektin vaikutukset kestävään kehitykseen
Maupertuisin jalanjäljillä hankkeen tavoitteena oli kulttuurimatkailun kehittäminen omalta osaltaan.
Kulttuurimatkailulla itsessään on myönteisiä vaikutuksia kestävään kehitykseen. ”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 kehittäminen Tornionlaaksossa lisää alueen vetovoimaa ja vahvistaa kuntien ja kylien
elinvoimaisuutta. Tuoteaihioissa on pyritty ideoimaan paikallisten raaka-aineiden käyttöä ja luontokohteiden
kehittämistä.

12. Hyvät käytännöt
Hankkeen aikana on mietitty useaan otteeseen kuinka Maupertuis-teemaan viedään alueella eteenpäin.
Innovatiivisia käytäntöjä on kehitetty alusta alkaen esimerkiksi osallistavilla työpajoilla. Hankkeen aikana
huomattiin usein, että perinteiset käytännöt ovat edelleen mieluisia suurelle osalle ihmistä. Suurten
työryhmätapaamisten sijaan, henkilökohtainen kontaktointi ja yhdessä sovitut asiat toivat suuria tapaamisia
paremman tuloksen. Erityisesti kylien kehittämisessä työskentelevät henkilöt tekevät useimmiten kylätyötä
oman ansiotyönsä lisäksi. Sähköpostien runsaus tämän päivän maailmassa, ei joka tapauksessa ole paras
mahdollinen lähestymiskeino. Kun ihminen saa kotiinsa perinteisen kortin tai vieläpä kirjeen, jää asia paremmin
mieleen. Tätä toteutettiin soveltuvin osin. Hankkeessa on käytetty tiedottamista monipuolisesti niin sähköisesti

kuin työpajoissa perinteisenä osallistavana kirjoittamisenakin. Tiedottaminen on rakennettu kohderyhmän
mukaan.
Tuotesuunnittelussa on otettu huomioon kestävä kehitys. Raaka-aineina on suunnitelmissa pyritty käyttämään
lähiruokaa sekä lähituotteita. Kulttuurimatkailun kehittäminen alueella tukee kylien pysymistä elinvoimaisina
sekä koko alueen taloudellista kehittymistä, vireyttä ja aktiivisuutta.

13. Toiminnan jatkuvuus
Hankkeen aikana toteutui hyvin käytännön läheisiä ja konkreettia asioita, jotka toivottavasti lasten kirjojen,
ohjelmapalvelutuotteiden, 1700 luvun tornionlaaksolaisten menujen, tarinoiden ja muiden muodossa jatkavat
elämäänsä hankkeen jälkeen. Hankkeen aikana valmisteltiin jatkokehityssuunnitelma, joka luo pohjaa ja toimii
ohjenuorana teeman kehittämiselle alueella sekä kansainvälisesti. Hankkeen aikana järjestettiin myös tilaisuus
(9.12.2014), jonka aikana mukana olleet toimijat pohtivat Maupertuis -teeman tulevaisuutta. Maupertuisin Lapin
matkan tarina hurjinekin seikkailuineen on tullut tutuksi laajasti alueella, ja toivottavasti poikii lisää
toimeliaisuutta kulttuurimatkailuun ja alueen kehittämiseen liittyen.
Ranskan matkalle (16. – 19.2.2015) osallistuneet yritykset päättivät jatkaa teeman kehittämistä, ja sopivat
yhteisistä säännöllisistä tapaamisista. Maupertuis –teema päätettiin nostaa myös alueen kulttuurimatkailun
kehittämisen kärkiteemaksi. Myös matkailullinen hyöty näkyy konkreettisesti vasta tulevaisuudessa.
Hankkeen aikana valmistui jatkokehityssuunnitelma 2015 – 2020, jossa tarkemmin määritellään jatkotoimintoja.

14. Projektin rahoitus
Projektin kustannusarvio on yhteensä 120 000€.
Rahoitussuunnitelma:
EAKR- ja valtion rahoitus
Kuntarahoitus
Yksityinen rahoitus

84 000€
20 000€
16 000€

Rahoitussuunnitelma Yht.

120 000€

(Tornio, Ylitornio, Pello)
(Maupertuis-säätiö r.s.)

15. Aineiston säilytys
Aineistoa säilytetään hankeohjeistuksen mukaan Maupertuis-säätiön virallisessa osoitteessa.

16. LIITTEET
Liitteenä Pariisin seminarien (17. – 18.2.2015) Suomi-Ranska Instituutin sivuilla julkaisemat ohjelmat.

16.1. Journée boréale: autour de Maupertuis et d'autres voyageurs français dans le
grand nord
Mardi 17 février de 10 h à 20 h
Une journée d'intervention sur le Grand Nord.
Programme
Présidence, Emmanuel Le Roy Ladurie
MATINÉE
10 h « Aspects du Petit âge glaciaire ; la crise finlandaise de la fin du XVIIe siècle »
10 h 45 - 11 h 15 Anouchka Vasak (Réseau perception du climat, EHESS, Paris), présentation de la collection
MétéoS et de Maupertuis en Laponie, préface d'Elisabeth Badinter (Osmo Pekonen et Anouchka Vasak)
Pause café
11 h 30 - 12 h Osmo Pekonen (Université de Jyväskylä), « Maupertuis en Laponie : à la recherche de la figure de
la Terre »
12 h - 12 h 30 Muriel Brot (CNRS, Université Paris IV), présentation de Destination Arctique. Sur la
représentation des glaces polaires du XVIe au XIXe siècle, préface Jean Malaurie, Hermann, « MétéoS », 2015
Discussion
13 h - 14 h 30 Pause déjeuner
Entrée libre
Organisée Osmo Pekonen et Anouchka Vasak avec le concours des éditions Hermann
APRÈS-MIDI
14 h 30 - 15 h Annie Bourguignon (Université de Lorraine), présentation de l'Image du Sápmi, textes réunis par
Kajsa Andersson, Humanistica Oerebroensia, Örebro University, Suède, 2013.
15 h - 15 h 30 Jean-Pierre Martin (Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen), « Le récit de la première
rencontre d'un navire français avec les Inuit de la côte occidentale du Groenland »
Pause café
15 h 45 - 16 h 15 Jan Borm (Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines), « La Laponie sous les yeux de
l'expédition La Recherche (1838-1839)».
16 h 15 - 16 h 45 Gaëlle Reneteaud (Université Paris IV), « Louis-Eugène Robert et Xavier Marmier, l'importance
de l'expédition La Recherche dans l'évolution de la représentation de l'Islande dans les écrits français »
Discussion
Bilans et perspectives, par Osmo Pekonen
***

16.2. Maupertuis´n Tornionlaakso esittäytyy
Ohjelma 18.2.2015 tilaisuudelle

Ohjelman kieli: suomi ja ranska (käännetään ranskan kielelle)
Vastuullinen järjestäjä: Maupertuis-säätiö r.s.
Klo 10:00
Klo 11:00

elokuvaohjaaja Axel Strashnoy:n ”La Figure de la Terre”
2. näytös
***
Maupertuis`n jalanjäljessä – lastenkirjan julkaisutilaisuus
Kun Oraffa ja Kurre, pienet tornionlaaksolaiset oravat, saavat kuulla että Ranskan
kuninkaan muskettisoturi Maupertuis on tulossa Tornioon, he eivät tahdo enää pysyä nahoissaan.
Seikkailu siitä syntyykin, mutta ennen muuta Maupertuisille ja hänen oppineelle seurueelleen, kun
Hellä-Antti alias Anders Hellant lähtee heitä opastamaan. Maan muoto selviää, mutta niin myös
Tornionlaakson erikoinen elämänpiiri kaikkine ihmeineen ja kummineen.
Kirja kertoo ranskalaisen astemittausretkikunnan vaiheista Tornionlaaksossa kesällä 1736. Tarina
on muokattu vapaasti Règinald Outhierin teoksesta Matka Pohjan Perille. (Réginald Outhier,
Journal d´un voyage au Nord, 1744)
Tarinan esittely kuvin ja lauluin
Pohjoismainen lastenkulttuuriyhdistys Barn - så in i Norden esittäytyy
Lauluja 1700 – luvun tornionlaaksolaisella teemalla

Klo 12:00 – 14:00
Klo 14:00

Lounastauko

Maupertuis´n Tornionlaakso esittäytyy - La Tornédalie en Laponie de Finlande
Tarinoita, elokuvia ja ihmisiä Napapiiriltä
”Maupertuis en Laponie” - teemaiset pienelokuvat ensiesityksessä.
Pienelokuvat ovat saaneet innoitukseksensa ja perustuvat vapaasti kirjaan:
Maupertuis´n La figure de la terre, determinée par les observations de Messieurs de Maupertuis,
Clairaut, Camus, Le Monnier, de lʼAcadémie Royale des Sciences, & de M. lʼAbbé Outhier,
Correspondant de la même Académie, Accompagnés de M. Celsius, Professeur dʼAstronomie à
Upsal: faites par ordre du roi au cercle polaire : par M. de Maupertuis. Maupertuis, Pierre Louis
Moreau de (1738)

•
•
•

”Sitruuna vai mandariini?”
”Niemivaaran keijut” (Niemi Montagne)
”Maupertuis ja Tornionlaakson luonnonihmeet.”
Lauluja 1700 – luvun tornionlaaksolaisella teemalla

Klo 16:00

Keskustelua & Kahvia
Tarjolla pieniä makupaloja tornionlaaksolaiseen tapaan

***

Le Mont Aavasaksa qui domine la vallée de Tornio
CONFÉRENCES / RENCONTRES
SUR LES TRACES DE MAUPERTUIS...
Mercredi 18 février de 10 h à 16 h
Cette seconde journée boréale vous emmène toujours sur les pas de Maupertuis dans la belle vallée du
fleuve Tornio avec au programme, de la littérature jeunesse, des courts métrages et des dégustations.
Programme
10 h La Figure de la Terre, un film d'Axel Straschnoy
11 h "Dans les pas de Maupertuis", lancement de la publication d'un livre pour enfant. Histoire sur Maupertuis en
Laponie racontée en chanson et en image.
12 h - 14 h Pause déjeuner
14 h Maupertuis et la Vallée de Tornio – La Tornédalie en Laponie Finlandaise
Plusieurs courts-métrages sur l'histoire et la culture de la région
"Citron ou Mandarine ?"
"Les fées de la montagne Niemi"
"Maupertuis et les miracles de la nature de la vallée de Tornio"
16 h Pause café et discussions
Petites dégustations de spécialités de la vallée de Tornio
Entrée libre

Euroopan ensi-ilta Maupertuis´n Tornionlaaksossa elokuussa 2014 kuvatulle lyhytelokuvalle järjestettiin
17.2.2014 Pariisissa

16.3. LA FIGURE DE LA TERRE
Mardi 17 févirer à 19 h
Pour conclure notre journée boréale, nous vous présentons en première française, le moyen métrage la
Figure de la Terre de l'artiste contemporain Alex Straschnoy.
La Figure de la Terre, d'Alex Straschnoy a pour point de départ l'expédition scientifique menée par Maupertuis
dans la vallée du fleuve Tornio entre 1736 et 1737 en s'inspirant de son livre éponyme. Cette oeuvre, en plus
d'ouvrir un débat sur le monde scientifique, pose la question de la rencontre et de l'émerveillement. Le film met
en scène deux historiens des sciences finlandais Osmo Pekonen dans le rôle de Maupertuis et Johan Stén dans
celui du suédois Anders Celsius sous la direction de l'artiste argentin basé à Helsinki Alex Straschnoy.

