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Maupertuis’n jalanjaljilla
Kehittamissuunnitelma
1. Johdanto
Maupertuis -säätiön tavoitteena on edistää Lapin matkailuhistoriaan ja Lapinmaan vuosien 1736 –
1737 astemittauksen historiaan liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja esittelytoimintaa. Säätiö on
perustettu vuonna 2006.
Maupertuisin jalanjäljillä on Maupertuis -säätiön hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on tuoda
Maupertuis -teemaa esille Tornionlaakson kulttuurimatkailupalvelujen kehittämisessä ja
tarjonnassa. Hanke on EAKR -rahoitteinen ja mukana ovat Tornio, Ylitornio ja Pello. Hankkeen
toteutusaika on 1.5.2013 – 31.3.2015. Maupertuis’n Tornionlaakso on hankkeen toiminta-alue,
mutta laajemmassa merkityksessä alue, jossa Maupertuis retkikuntineen teki mittauksiaan ja todisti
maapallon muodon.
Tämä kehittämissuunnitelma on osa sitä työtä millä Maupertuis’n johtamaa astemittausretkikuntaa
ja siihen liittyvää historiaa tuodaan esille kulttuurimatkailun kehittämisessä alueella.
Kehittämissuunnitelma keskittyy ”Modernit Humanistit” kulttuurimatkailun kohderyhmään.

2. Taustaa

Mikä ihmeen astemittausretkikunta?
1700 -luvun alussa Euroopan tiedepiireissä keskusteltiin kiivaasti siitä onko maapallo sitruunan vai
mandariinin muotoinen? Ranskalaisen kuninkaallisen tiedeakatemian jäsenistä koottu retkikunta
aikansa merkittävimpiä tiedemiehiä varustettiin matkaan kohti Tornionlaakson Napapiiriä
selvittämään kysymystä. Tutkimusretkikuntaa johti tiedemies Pierre Louis Moreau de Maupertuis.
Toinen vastaavanlainen retkikunta lähetettiin Peruun (nykyinen Ecuador) päiväntasaajalle.
Molempien retkikuntien tehtävänä oli määrittää asteen pituisen meridiaanin kaaren pituus
mittausalueellaan.
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Maupertuis’n retkikunnalta meni astemittaukseen noin vuosi. He saapuivat Tornionlaaksoon
kesäkuussa vuonna 1736 ja lähtivät paluumatkalle Pariisiin vuotta myöhemmin kesäkuussa 1737.
Perun retkikunta oli lähetetty matkaan jo vuonna 1735. Heidän matkallaan vierähti kymmenen
vuotta.
Pohjoisen retkikuntaan kuuluivat Maupertuis’n lisäksi, matemaatikot Clairaut ja Camus, astronomi
Le Monnier, piirtäjä De Herbelot, sihteeri Sommereux, pappi ja tiedemies Outhier. Lisäksi
retkikuntaan kuului ruotsalainen tähtitieteilijä Anders Celsius Uppsalan yliopistosta, joka
myöhemmin tuli tunnetuksi lämpöasteikon kehittäjänä (Celsius-asteikko). Anders Hellant Torniosta,
toimi retkikunnan oppaana ja tulkkina kielentaitoinen kun oli. Hän oli opiskellut Uppsalan Yliopistossa
ja hänen opettajinaan olivat olleet tuon ajan tärkeimmät tiedemiehet, professorit Carl von Linné,
Samuel Klingenstierna ja Anders Celsius. Anders Hellant oli vasta 19 - vuotias, kun hän osallistui
astemittaustutkimusretkelle
Tornionlaaksossa.
Hellantista tuli myöhemmin yksi vaikutusvaltaisimmista henkilöistä Tornionlaaksossa puolen
vuosisadan ajan. Hän teki monia matkoja pohjoiseen Lappiin ja perusti jopa liimatehtaan
Jukkasjärvelle, jossa raaka-aineena käytettiin poronsarvia. Hän oli myös etevä astronomi. Anders
keräsi tietoa ja teki mittauksia lämpötiloista, kompassin virhenäytöistä, magnetismista,
kuunpimennyksistä, revontulista ja paljon muusta omassa
observatoriossaan – Observatorium Tornense - , joka oli
Tornion ensimmäinen ja Andersin itse suunnittelema.
Myöhemmin hänestä tuli myös Ruotsin Kuninkaallisen
Tiedeakatemian jäsen.
Ranskalaiset herättivät paljon ihastusta ja kummastusta
paikallisissa ihmisissä, kuten myös paikallisten tavat herättivät
väliin ihmetystä vierailijoissa. Tutkimusmatkailijat pitivät
tornionlaaksolaisia siisteinä, vieraanvaraisina ja ystävällisinä
ihmisinä. He viettivät hyvin sosiaalista elämää.
Seurapiirielämään kuuluivat suuret pidot, joita järjestettiin
tiheään.
Tutkimusmatkailijat
asuivat
paikallisten
mahtiperheiden luona Torniossa, pappilassa Matarengissä,
Puraisen talossa ja Korteniemen kartanossa Pellossa. Anders
Hellant oli syntynyt Korteniemessä, jossa perhe oli ”evakossa”
Isonvihan aikana. Korteniemen talon isäntä oli Andersin äidin
serkku.
Retkikunta vietti paljon aikaa Torniossa, varsinkin talvella ja
siellä myös tiettävästi syntyi rakkaussuhteita ranskalaisten
tutkimusmatkailijoiden ja paikallisten neitojen välillä.
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Raatimies Planströmin tyttäret matkustivat jopa Pariisiin retkikunnan
perässä. Planströmin siskoksista tuli tuon ajan julkkiksia Ranskassa,
olivathan he hyvin eksoottisia pohjoisen asukkaita. Planströmin tyttäret
tunnetaan Ranskassa edelleen. Heistä on kirjoitettu mm. satukirja.
Retkikunta teki tutkimuksia Tornion ja Pellon välimaastossa. Mittauksia
tehtiin vaeltaen vaaralta vaaralle vaikeissa olosuhteissa. Tärkeimmät
mittauspisteet olivat Tornion kirkon torni, Kaakamavaara Karungissa, Huitaperi Kainuunkylässä,
Aavasaksa ja Horilankero Ylitorniolla, Niemivaara Juoksengissa, Pullinki Svansteinissa ja Kittisvaara
Pellossa.
Mittaustulokset dokumentoitiin tarkasti. Tutkimusmatkailijat piirsivät karttoja ja kuvia sen aikaisesta
elämästä, luonnosta ja ilmiöistä. Varsinkin Outhierin piirrokset ja matkapäiväkirja ovat tulleet
tunnetuiksi. Myös Maupertuis kirjasi muistiinpanonsa ja tutkimustulokset matkapäiväkirjaan. Hänen
matkapäiväkirjastaan löytyy mm. varsin huikeita maisemakuvauksia.
Apunaan retkikunnalla oli tuon ajan parhaat mittausvälineet ja instrumentit esim. sektori, kolme
sekuntiheiluria, useita muita heilureita, kvadrantteja, ilmapuntareita, lämpömittareita sekä joukko
muita kojeita.
Tutkimus edistyi mainiosti ja retkikunta pystyi mittauksillaan todistamaan, että maapallo on
navoiltaan litistynyt, siis mandariinin muotoinen, aivan kuten Isaac Newton oli painovoimateoriallaan
ennustanut.
Tornionlaakso nousi tutkimusretkikunnan ansiosta koko Euroopan tietoisuuteen ja siitä tuli suosittu
matkakohde, jonne jokainen ”valistunut” halusi matkustaa.

Merkittävyys
On selvää, että tämän päivän ihmisille näin vanhat tapahtumat vaikuttavat hyvin kaukaiselta, ehkä
vain jännittävältä tarinalta. Mutta juuri sen takia näin merkittävää todellista paikallishistoriaa
onkin
mahdollista
tuoda
monimuotoisesti
matkailijoiden
tietoisuuteen.
Kuinka moni tämän päivän aikuisista edes tietää, kuinka merkittäviä henkilöitä on vieraillut ja
vaikuttanut Tornionlaaksossa tai kuinka nykypäivän tieteelle keskeisiä asioita on selvitetty juuri
täällä? Tornionlaakso ja Tornio mainitaan hyvin monessa tuon ajan tieteellisessä julkaisussa ja
kaunokirjallisuudessa. Tornio oli tuolloin kuuluisin pohjoisen kaupunki Euroopassa. Erityisesti
Maupertuis´n kertomuksissa matkassa korostuu satuhahmot: keijut ja haltiot – lieneekö paikallinen
väestö silloin ollut hyvin taikauskoista – mutta myös huumaavat maisemakuvaukset. Outhier kertoo
paikallisten ystävällisyydestä, juhlista ja illallisista sekä tavallisesta paikallisesta elämästä.
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Maupertuis’n mittaustuloksilla oli huomattava maailmankuvan myöhempään kehittymiseen
vaikuttava merkitys. Astemittaus vaikutti myös edullisesti Ruotsi-Suomen kartoitukseen ja
pohjautuupa metrijärjestelmäkin Tornionlaakson mittauksiin.

3. Tavoitteet
Kehittämissuunnitelman tavoitteena on tuoda uusia ajatuksia Maupertuis’n astemittausretkikunnan
tutkimusmatkan kulttuurimatkailulliseen kehittämiseen. Usein unohdetaan paikalliset ja lähialueen
ihmiset (matkailu)palveluiden käyttäjinä.
Maupertuis´n Tornionlaakso on itsessään jo
kansainvälinen. Retkikunnan vieraillessa alueella valtakunnan rajaa ei ollut. Edelleen alue on lienee
ainoa maailmassa, jossa asuu yhtenäinen ”kansa”, joka ei ole koskaan sotinut keskenään valtakunnan
rajanvedosta huolimatta. Retkikunnan matka ja tulosten maailman laajuinen merkitys ovat vuosien
saatossa menettäneet merkitystään ja niiden anti kulttuurimatkailun kehittämisessä on jäänyt täysin
hyödyntämättä.
Retkikunnan matkan ohella on myös mahdollista tuoda esille Ruotsin ja Suomen yhteistä
tornionlaaksolaista paikallishistoriaa sekä tieteen historiaa. Sen aikaiset kielet, paikallinen luonto,
ilmiöt, paikkakunnat, entisajan elämäntapa, vanhan ajan ruuat ja tavat, asusteet, kulkuvälineet,
asuminen, liikkuminen sekä paljon muuta mahdollistavat kehittämisen laajassa ”vain taivas on
rajana” mittakaavassa. Ja tästä kaikesta löytyy tietoa retkikunnan päiväkirjoista.

4. Kohderyhmän määrittely
Kulttuurimatkailu
Maupertuis -matkailuteemana täyttää erityisesti kulttuurimatkailun määritelmän.
”Kulttuurimatkailussa tuotetaan, alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen,
matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille 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,
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luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, teknologiassa ja elinkeinoissa.”

Matkailija segmentointi
Matkailija segmentoinnissa yksi tärkeimmistä ja potentiaalisimmista kohderyhmistä
Maupertuis – kulttuurimatkailutuotteiden käyttäjänä on ”Moderni Humanisti”. Tässä suunnitelmassa
keskitymme nimenomaan ”Moderniin Humanistiin” ja hänelle tarjottaviin Maupertuis -tuotteisiin
Tornionlaaksossa.
Modernit humanistit odottavat kulttuuritarjonnaltamme
suomalaisuuteen pohjaavia kokemuksia.

elämäntapaamme

ja

aitoon

Mallityyppinen moderni humanisti on seikkailija ja ’vapaa-ajan antropologi’, joka matkalla ollessaan
arvostaa ennen kaikkea erilaisuuden löytämisen ja aidon kohtaamisen kokemusta. Modernin
humanistin keskeinen ominaisuus on uteliaisuus. Kulttuurinähtävyyksien näkeminen ei hänelle vielä
sinällään ole mitään; tärkeää on ymmärtää niiden merkitys paikallisen kulttuurin kannalta. Tällöin
matkailu ei ole passiivista asioiden seuraamista vaan uteliasta löytöretkeilyä, oppimista ja
ymmärtämistä, jossa tärkeää on itselle vieraan kulttuurin löytäminen ja siitä oppiminen sekä osalle
myös itselle eksoottisen luonnonympäristön kohtaaminen.
Kulttuuri kiinnostaa moderneja humanisteja ennen kaikkea kulttuureja vertailevana, paikallisten
kiehtovana elämäntyylinä, erilaisina tapoina ja arjen toiminnan ympäristöinä. Huomion
keskipisteenä on siis kulttuuri jatkuvasti tapahtuvana elämänmuotona, ja tällöin myös museot ja
monumentit saavat merkityksensä, kun niiden sisältö aidosti nivoutuu paikalliseen arkiseen ja ihan
tavalliseen elämäntapaan. Lisäarvoa tuo aito paikallinen henkilö opastamassa.
Lasten kanssa matkustavat korostavat, että tekemiset on hyvä saada järjestettyä keskitetysti; lapset
väsyvät nopeasti jatkuvaan matkustamiseen kohteessa. Jos yhdistelmät aiheuttavat liikkumisen
tarvetta kohdemaassa, perheelliset suosivat muita useammin vuokra-auton käyttöä. Tällöin
mielellään yövytään mökeissä tai leirintäalueilla. Ylipäätään moni perhematkustaja korostaa hyvän
etukäteissuunnittelun tärkeyttä, sillä muuten kaikkien perheenjäsenten toiveiden
yhteensovittaminen on vaikeaa. Olisi löydettävä aikaa ja mahdollisuuksia sekä aikuisten että lasten
kiinnostusten yhdistämiselle. Usein myös lomaan käytettävä aika, vaikkapa viikonloppu, tuo
mukanaan vaatimuksia toimivuudelle ja järjestelmällisyydelle. Tällöin juuri itselle oikeanlainen sisältö
nousee tärkeäksi tehokkaan ajankäytön takia.
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Matkailija segmentointi kotimaan mukaan
Matkailunedistämiskeskus (MEK)on selvittänyt vuonna 2012
kuuden Euroopan maan matkailijapotentiaalia erityisesti
modernien humanistien arvoja ja asenteita. Kyseisen ryhmän
MEK
on
määritellyt
markkinointitoimenpiteidensä
kohderyhmäksi. Tämä kannattaa huomioida tuotekehityksessä
sekä -markkinoinnissa. Modernit humanistit voidaan jakaa
kolmeen alaryhmään: niin sanotut ”Kulttuurifanit”, jotka ovat
erityisen kiinnostuneita paikallisesta elämäntavasta, perinteistä
ja historiasta. ”Aktiiviset perheet” arvostavat aktiviteettejä ja
vapautta toteuttaa niitä oman kiinnostuksen ja aikataulun
mukaan. Kolmantena ryhmänä ovat ”Modernit humanistit –
pariskunnat.” Heille matka on pieni seikkailu tuntemattomaan,
he arvostavat vastuullisuutta ja ympäristötietoisuutta.
Kulttuurifanit segmentin koko tutkituissa maissa on 15,3
miljoonaa, Aktiivisia perheitä on 8,1 miljoonaa ja pariskuntia
löytyy 25,2 miljoonaa.
Matkailijatutkimus on tehty seuraavissa maissa:
* Saksa
* Espanja
* Iso-Britannia
* Italia
* Ranska
* Hollanti
Maupertuis´n yhteys tuohon noin 50 miljoonaan modernit humanistit -matkailijaryhmään voidaan
löytää melko helposti. Maupertuis teki laajan ja ansiokkaan elämäntyön useissa eri Euroopan maissa.
Hän syntyi Ranskassa ja toimi Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsenenä, hän kävi Isaac Newtonin
opissa Isossa-Britanniassa. Maupertuis’n maineteko maapallon muodon mittaajana nosti hänet
tieteen huippuasemiin paitsi Ranskassa myös Saksassa, jossa hänestä tuli Preussin tiedeakatemian
presidentti ja Fredrik Suuren uskottu mies. Maupertuis muotoili fysiikassa ns. pienimmän
vaikutuksen periaatteen ja teki uraauurtavaa työtä myös biologina, osallistuipa hän yhdelle Fredrik
Suuren sotaretkellekin. Hänet on haudattu Dornachin kirkkoon Sveitsiin. Hänen värikäs tarinansa
elää monissa maissa osana Euroopan tieteenhistoriaa ja valistusajan kulttuuriperintöä.
Mikäli tuotteissa halutaan hakea tarinayhteyttä matkailijan kotimaahan, antaa Maupertuis siihen
laajat kohdemaamahdollisuudet. Täytyy muistaa, että hänen mainetekonsa liittyy juuri
Tornionlaaksoon. Lapin matkasta mainitaan myös hänen hautamuistomerkissään Pariisin Saint
Rochin kirkossa kerubin litistäessä maapalloa. On siis hyvin luonnollista, että Tornionlaakossa
tarjotaan tuon maineikkaan herran tarinaan liittyviä ohjelmapalveluja.
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Matkailijan kotimaan historian ja paikallishistorian pienikin yhdistävä tekijä tuo matkailijalle tunteen
hänen arvostuksestaan. Usein oikeanlainen matkailijan tunnistaminen ja pieni huomioiva
myyntipuhe vakuuttavat empivän asiakkaan.
(Määritelmät vapaasti lainaten Matkailun edistämiskeskus)

5. Mahdollisuuksia
Tähän kappaleeseen on koottu mahdollisuuksia ja ajatuksia miten teeman mukainen kulttuurimatkailutuote
voisi alueella rakentua ja kuinka palveluita voitaisiin kehittää.

Ajan hengen mukainen musiikki
Trubaduureiksi nimettyjä musikantteja on historian tietojen mukaan ollut jo 1000 -luvun alussa.
Trubaduurit olivat arvostettuja viihdyttäjiä, tarinoiden ja uutisten kertojia. Ennen oli tavallista, että
tietoa levitettiin laulaen. Trubaduurit kiersivät paikasta toiseen laulaen ajankohtaisista tapahtumista
ja aikansa sankareista heidän saavutuksistaan.
1600-luvun viimeisinä vuosikymmeninä ja 1700-luvun alussa Ranskassa alettiin säveltää musiikkia,
jossa pyrittiin yhdistämään ranskalaisen ja italialaisen musiikkiperinteen parhaita puolia. Versaillesin
hovissa esiintyivät myös suuret orkesterit. Klassismi musiikissa 1750 – 1820 sai varmasti vaikutteita
myös tieteestä. Klassismin suuret säveltäjät olivat Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ja
Ludwig van Beethoven.
Osaksi laajempaa ohjelmapalvelukokonaisuutta tai erillisenä ohjelmanaan erityisesti lapsiperheille
sopisi ohjelma, joka rakentuu musiikkisadun ympärille ja jossa kerrotaan astemittausretkikunnan
matkasta Tornionlaaksossa, heidän kohtaamistaan seikkailuista ja mukana olleista eri hahmoista
sadun muodossa laulaen ja kertoen, vanhan trubaduuriperinteen mukaisesti.
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Puvustus
Vilkkaat yhteydet Tukholmaan näkyivät säätyläiskulttuurissa
Torniossa ja Tornionlaaksossa 1700 - luvulla. Varakkaat porvarit
pukeutuivat tukholmalaisten tavoin ja käyttivät puuteroituja
peruukkeja. Kuninkaan ylellisyysasetus vaikutti vahvasti
pukeutumiseen. Vuosien 1720, 1731, 1735 ja 1736
ylellisyysasetuksilla pyrittiin hillitsemään kuosimuutoksia ja
kieltämään tuonti. Säädynmukaisuudesta pidettiin tarkasti kiinni
ja vaatetus oli hyvin muodollista. Samanvärisiä pukuja ei saanut
olla useita ja verkapuvun laskoksissa tuli olla kuninkaan antaman
ylellisyysasetuksen mukainen leima. Leiman puuttuessa
verkapuku takavarikoitiin.
Ruotsisuomessa miehen puku oli kaavoittunut jo 1600-luvulla ranskalaisen muotisuuntauksen
vaikutuksesta takkipuvuksi. Pukuun kuuluivat polvipituinen takki, melkein yhtä pitkä liivi ja
liivipöksyt. Hyvän tavan mukaista oli omistaa useita erilaisia peruukkeja. Puku oli valmistettu
yksivärisestä villakankaasta. Liivi oli koristeltu, etuosastaan topattu ja usein kuviollista silkkikangasta.
Porvarisnaisten pukeutumista kuvataan sanoilla ”sievistelevä hupsu”. Erityiset virkamiehet valvoivat
kaupungissa asioista, tarkistaen vaatetusta mutta myös savupiippujen puhtautta, pitäen siis huolta
yleisten asetusten noudattamisesta.
Vuonna 1998 alueella CNN ja BBC yhteistyössä kuvaama MM Millenium – Kuohunnan vuosisata
jakso, ja siinä ”suurella rahalla” tehdyt puvustukset antavat oivallisen mallin, jota hyödyntää tämän
päivän ohjelmapalveluissa. Erityisesti ravintolapalvelujen puvustuksessa on kuitenkin otettava
huomioon käytännöllisyys.

Ruoka
Menusuunnittelussa voi mukailla herkkuja, joita oli tarjolla jo retkikunnan vierailun aikaan. Menut
voisi nimetä retkikunnan jäsenten tai seurapiirin; paikallisen porvariston ja papiston nimillä vieden
tunnelmaa kohti 1700 – lukua. Vaikkapa Maaherra Gabriel Gyllengripin haudutettua lammaspaistia
tai Carl Magnus Du Rietzin herkulliset pihvit Ebba Katariinan lanttusurvoksella.
Perusperiaatteita voi noudattaa käyttäen mahdollisimman paljon raaka-aineita, joita tiedämme
silloin käytetyn. Toki on hyvä muistaa, että 1700 – luvun mausteet ja valmistustavat eivät välttämättä
täytä tämän päivän hygieniasäännöksiä tai makutottumuksiakaan. Retkikunnan jäsenillekään ei
maistunut Rouva Brunniuksen muhennos, joka oli maustettu sitruunalla.
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Perunaa ei todennäköisesti viljelty vielä näin pohjoisessa retkikunnan aikana. Maitotaloustuotteita
oli käytössä runsaasti kuten maitoa, piimää, viiliä, juustoa ja voita. Juustoa ei kuitenkaan laitettu
leivän päälle, vaan se herkuteltiin kahvin kanssa. Juhlissa ja hienompina päivinä juustoa syötiin
jälkiruuaksi. Tornionjoki tarjosi maittavat kalasaaliit ja riistaa ja marjoja oli lähimetsissä runsaasti.
Syksyllä teurastettiin karjaa talven lihatarpeiksi. Lihaa suolattiin ja siitä valmistettiin myös makkaraa.
Retkikunnalla oli mukanaan oma kokki ja varmasti mukana oli myös ruoka-aineita, punaviinin lisäksi.
Tähän vedoten ehkä myös peruna voi esiintyä tarjotuissa menuissa. Myöskin punaviini aiheutti
hämmästystä ainakin talonpoikien keskuudessa ja uskottiin ranskalaisten herrojen harrastavan
jonkinmoisia ”uhrimenoja tai kulkueita”, joissa juotiin lampaan verta.
Ranskalainen tapa tuoda kaikki ruokalajit kerralla pöytään oli tavanomaista. Astioita saapui
Euroopasta ja Kaukoidästä ja pitää muistaa, että viikottainen liikenne Tornion ja Tukholman välillä
piti alueen tietoisena kansainvälisistä trendeistä. Outhier kuvaa astiastoa retkikunnan ajalta ”Monilla
talonpojilla on hopeisia lusikoita, pikareita ja maljoja. Vähemmän varakkailla kaikki on puuta.”
Tornionlaakson maakuntamuseossa on esillä 1700-luvun astioita, joita arkeologisissa kaivauksissa
Tornion keskustasta on löytynyt. Hämmästyttäviä ovat koristellut lasipikarit, joita myöskin on jo
silloin ollut ainakin paremmissa porvarisperheissä.

”Palkinto” – Muisto osallistumisesta
Maupertuis maalautti itsestään kuvia maineikkaan Lapin matkan jälkeen. Kuvassa hän on Lapin
pukuun pukeutuneena, taustalla kuva Kittisvaarasta ja hän litistää maapalloa. Kuvista hän teetti myös
postikortteja joita jakoi ystävilleen. Muisto matkasta on tärkeä osa elämystä.
Muistoa ei useinkaan kannata mainita jo tuotekortin tekstissä. Vaan se olisi mukava ”yllätys” muisto
matkasta ja ”suoritetusta ohjelmasta” vaikkapa Napapiirin ylittämisestä Maupertuis´n matkassa.
Näin matkailija kokee, että se on juuri häntä varten ja tuotetta on räätälöity.
Maupertuis’n astemittausretkikunnan tutkimusmatkan pohjalta on valmistumassa kuvitettu lasten
satukirja, joka leikkimieliseen sävyyn kertoo retkikunnan seikkailuista ja siinä mukana olleista,
varsinkin paikallisista hahmoista. Kirja voisi sisältyä tuotteisiin, jotka ovat lapsiperheelle suunnattuja.

Teemaleikkipuistot
Erityisesti Aktiiviset Perheet arvostavat sitä, että kohteessa voi touhuta ja tehdä eli myös lapset on
huomioitu. Loma on koko perheen loma, jossa kaikki perheenjäsenet osallistuvat aktiviteetteihin.
Maupertuis -teeman ympärille voisi suunnitella teemaleikkipaikkoja, jossa Tornionlaaksossa
vaikuttaneet tiedemiehet, mittaus, matematiikka, tähtitiede jne. tehdään tutuksi leikkivälineiden
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avulla. Teemaleikki luo myös puitteet erilaisille roolileikeille, vapaasti lasten itsensä kesken tai
ohjattuna toimintana.
Teemaleikkipuistot ovat myös paikallisten käytössä, mutta ohjattuna löytämisen ilon kautta voidaan
suositella myös matkustaville perheille. Leikkipuisto voisi olla mukava kohde esimerkiksi osaksi
kävelykierrosta. Samalla voi tutustua myös muihin merkittäviin 1700 – luvun hahmoihin,
vierailemalla tulevaisuudessa valmistuvaan Mustaparran Laiva – leikkipuistoon.

Räätälöidyt ohjelmapalvelut
Moderni
humanisti
arvostaa
nimenomaan
juuri
hänelle
räätälöityjä
palveluja.
Kulttuurimatkailutuotteessa ja niiden rakentamisessa on tärkeä huomioida ns. Ambient Design, jossa
huomioidaan 1700 – luvun tunnelman rakentaminen äänien, valojen, värien, tuoksujen, makujen ja
materiaalien valinnassa. Ohjelmapalvelu on usein kokonaisvaltainen elämys, johon yrittäjä tuo oman
ammattitaitonsa. Lisäksi elämykseen vaikuttavat esimerkiksi muut osallistujat ja sää.

Liikkuminen Maupertuis´n Tornionlaaksossa
Aktiiviset perheet käyttävät enenevässä määrin vuokra-autopalveluja mikäli perheloman
toteuttaminen sitä vaatii. Julkiset liikenneyhteydet ovat hieman hankalia alueellamme. Loman
aikataulu tulee olla todella hyvin suunniteltu, jotta juna- tai bussiyhteyksiä alueen sisäiseen
liikkumiseen voi hyödyntää. Kulttuurimatkailua ja erityisesti modernia humanistia palveleva tuote on
”Guide Cap”. ”Pienille ryhmille suunniteltuja opastettuja kiertoajoja Torniossa ja lähiympäristössä.
Tämän opastustavan eräs etu on se, että pääsemme usein lähemmäksi kohdetta kuin esimerkiksi
linja-autolla. Kävellen tehtäviin opastuksiin verrattuna näillä retkillä ei myöskään säätilanne ole
haittaava tekijä sen enempää kuin vuodenaikojen vaihtelukaan. Opastus on helppo yhdistää myös
erilaisiksi täyte ajanvietoiksi esimerkiksi matkalla Torniosta lentokentälle… Ohjelman kestoa voidaan
muokata tilauksen yhteydessä.” http://www.arctic-iceroad.com/
Vastaavia innovatiivisia liikkumispalveluja voisi aktiivisesti kehittää alueella, jossa joukkoliikenne ei
toimi kuten suurkaupungeissa ”odota pysäkillä seuraavaa vuoroa” – tehokkuudella. Ihmisiä ja autoja
kuitenkin liikkuu Tornio – Pello akselilla taukoamatta. Ottaisitko matkailijan kyytiin?

Paikalliset ihmiset
Paikalliset ihmiset ja usean eri ammatinharjoittajat ovat ensimmäinen ja viimeinen kohtaaminen
matkailijan kanssa hänen saapuessaan alueelle. Esimerkiksi taksikuljettaja tai hotellin vastaanotto
voivat olla ne henkilöt joiden perusteella matkailija muodostaa kuvan alueesta. Minkälainen päivä oli
siivoojalla, jonka matkailija tapasi hotellin käytävällä? Alueen asukkaiden suhtautuminen omaan
kuntaan voi tehdä yllättävän suuren vaikutuksen. Esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Talous Sanomat
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tekevät vuosittain tutkimuksiaan ”Paras Kunta” teemalla, jolloin alueen imagoa määritellään tietyillä
tekijöillä. Kunnan positiivisuus julistetaan siis esimerkiksi kirjastossa käyntien perusteella.
Vaikuttavatko nämä asiat kuntalaiseen ja hänen kohtaamiseensa matkailijan kanssa? Ennakoimalla
mahdollisesti matkailijan kohtaavia ammattikuntia, henkilöstölle esim. taksiautoilijoille voitaisiin
järjestää tietoa alueen palveluista ja tapahtumista. Myönteinen tiedotus ja yleinen positiivisuus
”pistää vipinää” myös paikallisiin mm. tapahtumapalveluiden kuluttajina.

Matkailuneuvontojen palvelut
Matkailuneuvontojen henkilöstön asiantuntemus korostuu matkailijan oikeaoppisessa palvelussa ja
matkailijan segmentin tunnistamisessa. Muutama avainkysymys kertoo miten ja millaista palvelua
juuri kyseinen matkailija toivoo. Oikeaa ja hyvää palvelua saanut asiakas voi parhaimmillaan jäädä
suunnitelmistaan poiketen useammaksi päiväksi alueelle tuoden mukanaan matkailueuroja.
Matkailun nettisivustolle tulevia asiakkaita voisi palvella tehokkaasti selkeällä chat-palvelulla. Chatmatkailuneuvoja vastaa välittömästi potentiaalisen matkailijan saapuessa sivustolle, keskustelu on
lyhyttä ja ytimekästä juuri kyseisen asiakkaan toiveisiin vastaavaa. Erityinen matkailijatuntemus on
edellytys palvelun onnistumiseen ja matkailijan ”koukuttamiseen”. Tämä tosin vaatii resursseja
siihen, että chat-matkailuneuvoja on valmiudessa ainakin tiettyinä kellonaikoina, jotka ilmoitetaan
chat-laatikossa. Chat-linkki on oltava virallisella etusivulla näkyvästi esillä, henkilöstöresurssit
kunnossa ja vastaajalla mielellään rauhallinen työtila.
Seudullinen verkostoituminen matkailupalveluiden kehittämisessä on tärkeää, jotta tunnetaan
mahdollisimman laajasti lähialueen palvelut. Näin asiakkaalle pystytään helposti ”räätälöimään”
oman kiinnostuksen kohteet ja hänelle tulee tunne, että hänen lomansa on juuri häntä varten
ainutkertaisesti toteutettu. Nämä ovat juuri modernin humanistin toivelistalla.

Auktorisoidut oppaat ja opasyhdistykset
Opaspalveluiden varaamisen helppous ja mielikuvan uudistaminen
Perinteisesti oppaan palvelut mielletään etelän matkan perusteella, tai eläkeläisryhmän tilaamana
kaupunkiopastuksena seuran ruskamatkalla. Tämän päivän auktorisoitu opas taipuu kuitenkin
moneen. Maupertuis´n Tornionlaaksossa kahden kulttuurin kohtaaminen ja paikallinen näkemys
avautuvat aivan toisella tavalla paikallisen oppaan seurassa. Pienissä ryhmissä, opastaessaan
perhettä tai pariskuntaa voidaan opastus suunnitella aivan eri lähtökohdasta juuri matkailijan
toiveen mukaan sekä reagoida tarvittaviin muutoksiin ohjelmasta poiketen. Opastuspalvelut tulisivat
olla helposti saatavissa esimerkiksi yhdellä puhelinsoitolla tai varausklikkauksella/ varauskyselyllä.
Opastustuotteet tuotekortteineen antaisivat kuvan paikallisoppaan monipuolisesta käytöstä. Täytyy
muistaa, että tämän päivän matkailijan tulee saada tuotteet ja tieto mahdollisimman vähällä
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nettiklikkauksella. Moderni humanisti on tottunut sosiaalisen median käyttäjä, hän näkee vaivaa
löytääkseen parhaan lomakokemuksen.

6. Tuoteaihioita Modernille humanistille räätälöitynä Maupertuis´n malliin
Tuotekorttiin alustukseksi kirjataan mielenkiintoista historiaa ja alustetaan ohjelmapalveluun ja
kuinka se liittyy 1700 -luvun Tornionlaaksoon ja Maupertuis´n retkikuntaa sekä tähän päivään.

 Tornionlaakson maakuntamuseo uudistuneine näyttelyineen on oivallinen kohde itsessäänkin, lisäksi
erilaiset kierrokset voidaan aloittaa maakuntamuseolta vaikka tutkimusmatkailijat näyttelyosiosta.

 Kiertoajelu – mainio lähtöpaikka on Tornion kirkko, juuri samainen kirkko josta mittaukset vaaroille
käynnistyivät 1736 ja päätös Pellon vihreän pysäkin Maupertuis-kabinettiin pohjoisimman vaaran
Kittisvaaran juurelle.

 Kiertoajelun voisi suorittaa myös omalla autolla, mukana kartta ja tarinaseloste tai vaikkapa
kuulokkeet joista kuuluu tarina tietyissä merkityissä pisteissä.

 Kävelyretki – omatoiminen tai paikallisoppaan kanssa. Tarinaa historiallisesta Torniosta/ Ylitorniosta/
Pellosta. Lopuksi stipendi muistoksi matkasta ”Maupertuisin jalanjäljillä”.

 Vaaran valloitus – retki mittauspisteelle/ tai useammalle mittauspisteelle. Vaaran valinnassa on
huomioitava saavutettavuus ja näköalat. Lopuksi stipendi mittauspisteen valloituksesta
”Maupertuisin jalanjäljillä”.

 Pyöräretki – muista huomioida perheen pienimmät, pyöräilykypärät tai vaikkapa lasten kuljetuskärry
polkupyörään. Mukaan kartta sekä mahdollisuus retkieväisiin tai myös oppaaseen.

 Leivontaa kylätalossa tai paikallisen marttayhdistyksen kanssa teemaan soveltuvia tuotteita vaikkapa
kampsuja eli kampanisuja tai ohrarieskan leivonta ja lopuksi herkutellaan omalla tuotteella.

 Paikalliset eläimet:
o
o

Lapin Lehmien ruokinta, lypsy
Lampaat, ruokinta, keritseminen, kehräys perinteisellä rukilla

 Veneretki saaristoon teemalla ”soveltuvatko saaret mittauspisteiksi.” Perämeren kansallispuiston
saarista osa on toiminut kalastajakylinä jo 1500 – luvun lopulta saakka. Mahdollisuus yöpymiseen ja
saunomiseen Metsähallituksen tuvissa. Ehkäpä myös pieniä hylkeitä matkanvarrella.

 Hiihtoretki ja poroajelu Aavasaksalla ”Maailman onnellisin Lappilainen”. Tuote voidaan toteuttaa toki
muuallakin. Perustuu Maupertuis´n omaan julistukseen.

 Patikointi Niemivaaralle Haltioiden maisemiin
 Rajaton Maupertuisin Tornionlaakso – ylitä valtakunnan raja mahdollisimman monta kertaa
 Tornionjoen valloitus jokiveneellä ja koskenlasku Maupertuisin henkeen.
13

 Satuseikkailu. Ohjelmaa esitetään ajanmukaisissa 1700-luvun asusteissa. Kertomuksen tukena
näytetään kuvia, jotka ovat osaksi vanhoja historiallisia kuvia, mutta esityksissä tullaan näyttämään
myös sitä varten tehtyjä uusia hieman satumaisia kuvia, jotta lasten mielenkiinto säilyy.
Vuorovaikutusta lasten kanssa toteutetaan leikin välityksellä. Lapset otetaan esityksissä mukaan
kertomalla mittausmenetelmistä leikin avulla esim. mikä on kolmio ja metri? Tai mikä on teoria
maapallon muodosta? Keskiajalla maapalloa luultiin pannukakuksi, sitten pyöreäksi palloksi, sitten
sitruunaksi ja lopulta saatiin selville, että se onkin mandariinin muotoinen! Kertomus, vuoropuhelu,
musiikki ja leikki kiteytyvät esityksissä yhteen luonnollisella tavalla.

 Musiikillinen draama – teatteriesitys, jossa musiikki ja asusteet ovat ajan hengen mukaisia.
Kohderyhmänä erityisesti aikuiset. Musiikki voi toimia omana ohjelmapalvelunaan tai osana
illanviettoa. Tuotteet ovat ehdotuksia, joita voidaan räätälöidä helposti matkailijan toiveen
mukaisesti. Suunnitelmia on mahdollista muuttaa myös paikanpäällä. Tärkeää on tehdä palvelusta
matkailijalle ainutlaatuinen kokemus!

 Napapiirin ylitys Kattilakoskella. Etsi kivi johon on kaiverrettu vuosi 1736, ylitä raja ja löydä
Kattilaforsenin vuosipilarit napapiirin siirtymisestä. Vie kukkia muistomerkille, joka on muistona
torniolaisen porvarin menehtymisestä reen kaatuessa mittausretkikunnan matkalla.

 Revontulet – niiden upeutta ja leikkiä taivaalla ihasteli myös Herra Maupertuis.

Sinun vuorosi. Mikä sopii sinun yrityksellesi ja sinun asiakkaillesi?

Toteutus
Osa tuotteista on saatavilla pyytämällä tarjous paikallisilta yrittäjiltä, ohjelmapalvelutuottajilta tai oppailta.
Maupertuis – teemaisia varsinaisia tuotteita ei kuitenkaan ole vielä tarjolla pysyvästi. Teemoitetut
ohjelmapalvelutuotteet eivät välttämättä vaadi suuria lisäresursseja toteuttajalta. Ajanhengen mukaisuus on
kuitenkin hyvä ottaa huomioon mahdollisten ”hahmojen” pukeutumisessa sekä tarjoilujen teeman
mukaisissa astioissa, menuissa jne.
Alustavaa kiinnostusta tuotteiden toteuttamiseen on kartoitettu. Maupertuis´n Tornionlaaksossa on useita
olemassa olevia yrityksiä, jotka voivat tuotteita toteuttaa sekä halutessaan laajentaa palvelutarjontaansa.

Torniossa, lokakuussa 2014

Elina Söderström
Kulttuuripalveluiden tuottaja

Anu Kumpuniemi
Projektipäällikkö
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