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Julkaisuvapaa heti
MAUPERTUIS´N TORNIONLAAKSO MATKAA PARIISIIN
”Maupertuisin jalanjäljillä” hanke huipentuu Pariisissa järjestettävään kaksipäiväiseen seminaariin 17.
– 18.2.2015.
17.2. On seminaaripäivä, jossa puhujina on ranskalaisia huippunimiä sekä ainoana suomalaisena
puhujana Lapin matkasta ranskankielellä väitellyt Maupertuis asiantuntija Osmo Pekonen.
Kesäkuussa Osmo Pekonen ja Anouchka Vasak ovat julkaisseet ranskankielisen kirjan Maupertuis en
Laponie.
Seminaaripäivän päätteeksi saa Euroopan ensi-iltansa, Torniossa ja Pellossa elokuussa kuvattu
lyhytelokuva ”La Figure de la Terre” – maan muoto. Elokuva perustuu Maupertuis´n
matkapäiväkirjaan ja siinä esiintyvät Maupertuis sekä Anders Celsius. Suomen ja Tornion ensi-iltaa
jäämme vielä odottelemaan.
18.2. Maupertuis´n Tornionlaakso pääsee esittäytymään Pariisin keskustassa Sorbonnea vastapäätä
sijaitsevassa Suomi-Ranska kulttuuri-instituutissa keskiviikkona. Edellisen päivän teemaa jatketaan
kulttuurin ja kulttuurimatkailun merkeissä.
Maupertuis´n jalanjäljessä –lastenkirjan julkaisujuhlia vietetään aluksi. Teemaan johdattaa myös juuri
julkaistu single upealla 1700 –luvun musiikilla. Kirjailija-muusikot Esa Rautiainen ja Elina Söderström
yhtyeineen vievät aikamatkalle 1700 – luvun Tornionlaakson elämään.
Ohjelma jatkuu ”Maupertuis en Laponie” teemaisilla pienelokuvilla, jotka on tuotettu yhteistyössä
Lapin Ammattikorkeakoulun mediaopiskelijoiden kanssa. Pienelokuvat ovat saaneet innoituksensa ja
perustuvat vapaasti Maupertuis´n matkapäiväkirjaan. Elokuvat kertovat tarinat:




Sitruuna vai Mandariini
Niemivaaran keijut
Maupertuis ja Lapin yö

Elokuvista valmistuu myöhemmin myös ns. you tube -versiot, joiden ajatus on tuoda aluettamme esiin
kulttuurimatkailukohteena.
Päivän päättää keskustelut ja herkuttelu Maupertuis-rieskalla savuporomoussella leipäjuuston kera.
Matkalle on lähdössä vahva edustus alueelta. Tilaisuuteen on kutsuttu myös ranskalaisia
matkanjärjestäjiä sekä matkabloggareita. Mukaan lähtevät yritykset pääsevät myymään ja
markkinoimaan Maupertuis´n Tornionlaaksoa upeana ja ainutlaatuisena kulttuurimatkailukohteena.

Tilaisuuden ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.institut-finlandais.fr/
 JOURNÉE BORÉALE : AUTOUR DE MAUPERTUIS ET D'AUTRES VOYAGEURS FRANÇAIS DANS
LE GRAND NORD
 SUR LES TRACES DE MAUPERTUIS...
 LA FIGURE DE LA TERRE
Liitteenä 18.2. ohjelma suomenkielisenä.
Maupertuisin jalanjäljillä on Maupertuis-säätiön hallinnoima hanke, joka on toiminnallisesti alkanut
1.9.2013 ja toiminta päättyy 28.2.2015. Projektin tavoitteena on ollut saada Maupertuis –teema
näkymään Tornionlaakson kulttuurimatkailupalveluiden kehittämisessä ja tarjonnassa.
Projektissa on jalostettu Maupertuis-tietoutta käytettäväksi paikallisesti matkailu- ja
kulttuuripalvelutuotteiden kehittämiseksi sekä nostettu tietoisuutta retkikunnan matkasta sekä
alueen ainutlaatuisuudesta kulttuurimatkailukohteena. Mukana olleet yritykset ovat kehittäneet
teemaan sopivia ohjelmapalvelutuotteita sekä monipuolistaneet tarjontaansa. Hanke on tehnyt
monipuolisesti yhteistyötä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin, Lapin Yliopiston sekä Lapin
Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt konkreettisia elementtejä; kuten
kulttuurimatkailutuoteideoita, toimintasuunnitelma Maupertuis-teeman kehittämiselle, on suunniteltu
1700 – luvun tornionlaaksolaisia menuja, graafinen ilme ja nettisivut ovat rakentuneet
oppilaitosyhteistyönä, lisäksi upeat pienelokuvat jatkavat alueen markkinointia hankkeen jälkeenkin.
Projektin toteutukseen ovat osallistuneet Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Tornion kaupunki
osarahoittajana sekä yhteistyökumppanina projektin ohjaamiseksi. Maupertuis´n Tornionlaakso on
hankkeen aikana rakennettu aluemääritelmä, johon kuluvat Tornion kaupunki sekä Ylitornion ja
Pellon kunnat.
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