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Matkakertomus 
Terttu Hermansson, projektipäällikkö 
 
Lauhanvuori‒Hämeenkangas Geopark-projektia ja -aluetta esiteltiin Azoreilla Euroopan Geopark-verkos-
ton järjestämässä kansainvälisessä konferenssissa 7.-9.9.2017. Olimme mukana Geopark-konferenssissa 
jo kolmatta kertaa, edellisvuonna konferenssi järjestettiin Englannin Rivieralla ja vuonna 2015 Oulussa/ 
Rokualla. Tänä vuonna konferenssiin osallistuivat kirjoittajan lisäksi geologi Pasi Talvitie ja Isojoen kunnan-
johtaja Linda Leinonen. Kaikkien matkakustannukset maksettiin Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi -
hankkeesta, jota hallinnoi Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Konferenssissa oli osallistujia kaikki-
aan n. 380 eri puolilta maailmaa. 
 
Konferensseihin osallistuminen ja 
niissä näkyminen on välttämätöntä 
sekä UNESCOn Geopark-statusta ha-
keville että sen jo saaneille alueille. 
On myös tärkeää, että alueen johto-
henkilöitä on mukana. Esimerkiksi 
Rokua UNESCO Global Geoparkin 
kaikkien kunnanjohtajien osallistumi-
nen vuodesta toiseen on huomioitu 
Geopark-verkostossa sitoutumisen 
osoituksena Geopark-toimintaan. 
Olimme tyytyväisiä, että Linda edusti 
meidän alueemme kuntia. 
 
Suomesta osallistui meidän ja valta-
kunnan toistaiseksi ainoan Geopar-
kin, Rokuan, lisäksi edustajia myös 
muista aktiivisista Geopark-projek-
teista: Saimaalta ja Salapausselän projektista. Saimaa hakee statusta tänä vuonna, Salpausselät näillä nä-
kymin vuonna 2019.  
 
Konferenssi käynnistyi Ice Braker -tilaisuudella 6.9. illalla. Tapahtumapaikkana koko konferenssin ajan oli 
pääkaupunki Ponta Delgada ja komea kulttuuri- ja kongressikeskus Teatro Micaelense. Näyttelytila, jossa 
Geoparkeilla oli mahdollisuus esitellä geo- ja luontomatkailuaan, sijaitsi alempana rannassa ja oli auki 
myöhään iltaisin esitysten päätyttyä. Samaan aikaan järjestettiin markkinat monipuolisine maistiaisineen 
kerrosta ylempänä. Näyttelyt keräsivät runsaasti myös paikallista väkeä. Me suomalaiset pystytimme yh-
teisen esittelyständin, johon saimme Visit Finlandilta julisteita ja esitteitä, ja lisäksi jokainen alue toi omia 
materiaalejaan. Meillä oli Suomen lippuja mukana 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. 

Konferenssiosallistujat: Linda Leinonen, Terttu Hermansson ja Pasi Talvitie 
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Suomen iso Geopark-osallistujajoukko herätti myönteistä huomiota. Tässä olemme yhteisen näyttelyständin edessä. 

Konferenssin pääteema oli GEOPARKS: PATHWAYS OF SUSTAINABLE TOURISM FOR DEVELOPMENT. Esi-
tyksissä käsiteltiin kestävää matkailua Geopark-alueiden omien esimerkkien kautta mm. paikallistalouden 
tai geokohteiden suojelun näkökulmista. Geosuojelu, ympäristökasvatus, paikallisyhteisöjen sitouttami-
nen ja hyvät käytännöt Geoparkeissa olivat muita keskeisiä teemoja. Statusta hakeville Geoparkeille oli 
myös oma teema-alueensa, Aspiring Geoparks, jonka nimissä meidänkin esityksemme pidettiin. 
 
Yhden konferenssin tärkeimmistä puheen-
vuoroista piti professori Patrick McKeever 
(kuvassa oikealla), joka työskentelee 
UNESCOssa sekä maantieteiden ja geouh-
kien parissa (Chief of Section for Earth 
Sciences and Geohazard Risk Reduction) 
että myös UNESCOn Geopark-ohjelman 
(IGGP) sihteerinä. Hän on mukana 
Geopark-alueiden arvioinnissa ja valin-
nassa. McKeever mm. kannusti puhees-
saan nostamaan esiin maankäyttöön liitty-
vää paikallishistoriaa eikä piilottelemaan 
sitä. Geologisen perinnön hyödyntämi-
sestä Geoparkeissa on ollut aiemmin epä-
selvyyttä, miten siihen suhtaudutaan. 
McKeever korosti geologisten ja tieteellis-
ten arvojen lisäksi maisemien ainutlaatui-

Konferenssin avajaisseremonian kutsutut pääpuhujat 
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sen estetiikan, luonnon erityisyyden ja kulttuuristen kohteiden merkitystä. Hän painotti näkyvyyttä: ”mei-
dän tulee osoittaa, miksi meidän tulisi saada käyttää UNESCOn ja Geoparkien laadun takeena toimivaa 
logoa”. Museot, opastuskeskukset ja opasteet ovat tärkeitä, ja hän muistutti, että myös Geopark Rangerit 
auttavat ihmisiä ymmärtämään ympäristömme arvon.  
 
Ympäristökasvatusmenetelmiä kehitetään Geoparkeissa ahkerasti, ja konferenssissa esiteltiin toinen tois-
taan innovatiivisempia malleja geologisen perinnön välittämiseen lapsille: tarinankerrontaa, laulua, virtu-
aalisia ratkaisuja, luokkahuoneita luonnossa jne. Advisory Committeen jäsen Kristin Ragnes Norjan Gea 
Norwegica Geoparkista osui asian ytimeen korostamalla geologisen perinnön kokemus- ja tunnepohjaista 
välittämistä lapsille. Geologiset käsitteet kannattaa unohtaa, sen sijaan asiasisältö tulee tehdä ymmärret-
täväksi lasten todellisuuteen liittyvien kuvausten kautta: esim. fossiilia voidaan konkretisoida muinaisen 
eläimen tarinan kautta. Kristin kertoi erään koululaisen kyynelehtineen kuolleen eläimen puolesta, mutta 
opetus meni perille. Oikeilla menetelmillä voidaan herättää elinikäinen kiinnostus aiheeseen. Vastaavan-
lainen konkretisoiminen on oleellista myös matkailijoille popularisoitavan tieteellisen tiedon muokkaami-
sessa; omakohtaiset elämykset edistävät halukkuutta suojella näkemäänsä. 
 
Geopark-alueet sijaitsevat usein maaseutualueilla, joissa on pieniä kuntia pienine resursseineen. Se tuo 
haasteita Geoparkin näkyvyyden rakentamiseen. Apu löytyy monesti teknologisista ratkaisuista. Yhtenä 
esimerkkinä ovat opastuspisteiden virtuaaliset esitysmallit, jotka säästävät tilaa ja henkilökunnan tarvetta: 
esim. lattiaan tai seinälle heijastettavat videot ja animaatiot sekä kiviä tunnistavat ja niistä kertovat virtu-
aaliset infotaulut (kivissä on rfid-tunnisteet, joiden perusteella tietosisältö ilmestyy ruutuun). 
 

 

Ponta Delgadan luonnontieteellisessä museossa heijastettiin lattialle kartta-animaatio. Kuvassa Cape Townista lähtevä viiva kul-
kee kohti Azoreita ja mittaa matkaa samalla. 
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Kestävän turismin kehittämiseksi Geoparkeissa tehdään paljon tutkimustyötä: miten voidaan lisätä turis-
mia ja samalla suojella geo- ja luontokohteita. Joskus päädytään turistien määrän rajoittamiseen geokoh-
teiden suojelemiseksi, kuten Azoreilla, jossa erään kohteen kävijämäärä voi olla enintään 400 henkilöä 
päivässä. Opastuksella ja muulla viestinnällä lisätään kävijöiden ymmärrystä suojelun tarpeesta sekä ohja-
taan heidän käyttäytymistään geokohteissa. Monet puhujat esittelivät alueellisia ratkaisujaan, reittejä, 
sovelluksia, opastusmalleja ym. 
 
Toinen konferenssipäivä vietettiin ekskursioilla. Osallistujille tarjottiin kolme erilaista retkeä: 

1. ”Feel and taste the S. Miguel volcanoes” (Pasi Talvitie osallistui) 
2. “Deep blue and coloured greens”, sis. risteily merellä (Linda Leinonen osallistui) 
3. “Geocultural landscapes”, luonnontieteellinen museo, kaupunki geokohteena ja retki maaseu-

dulla ananasviljelmineen. (Terttu Hermansson osallistui) 
 
Azoreiden luonnontieteellinen museo oli 
kattava ja mielenkiintoinen kokonaisuus alu-
een geologiasta, luonnosta ja myös kulttuu-
rihistoriasta. Näyttelytila oli pääsääntöisesti 
avara ja visuaalisesti kaunis, ja erilaisilla tek-
nisillä ratkaisuilla, pienoismalleilla, kuvilla, vi-
deoilla, animaatioilla ja äänillä, oli saatu 
kaikki tilat hyötykäyttöön.   
 
Kävelykierroksella Ponta Delgadan keskus-
tassa meille esiteltiin rakennushistoriaa ja 
esimerkiksi erilaisten kivien käyttöä katu- ja 
julkisessa rakentamisessa. 
 

  

Geocultural landscapes -ekskursioryhmä Lagoa das Sete Cidades -järvien äärellä. 

 
Tutustuimme lisäksi São Miguelin entiseen pääkaupunkiin, Vila Franca do Campoon, joka tuhoutui maan-
järistyksessä 1500-luvulla, sekä ananasviljelmään, jossa tuotetaan hedelmiä 1930-luvulta peräisin olevasta 
juurakosta. Nykyiset ananakset ovat saman kasvin klooneja. Ihmettelin, miten se on säästynyt kasvi-
taudeilta. Ananasta on aiemmin viety ulkomaille, mutta turistimäärien lisäännyttyä sitä riittää vain saarten 
omiin tarpeisiin. 
 

Azoreiden geologista historiaa esiteltiin luonnontieteellisessä museossa 
monin tavoin. 



5 
 

 

Ananaksen viljelyprosessi käsittää monia vaiheita, joissa kasveja siirretään "hautomoista" toiseen. Tässä on menossa kypsytys-
vaihe. Satoa tuotetaan vuoden ympäri. 

Geopark-konferenssien ekskursiot toimivat oppimistilanteina aloitteleville Geoparkeille erityisesti siitä nä-
kökulmasta, miten näkyvyysasiat on ratkaistu ja miten geologista perintöä voidaan esitellä yleisölle. Azorit 
itsessään ei ollut kovin esimerkillinen kohde, sillä UNESCOn Geopark-logoja ei juuri näkynyt eivätkä paikal-
liset yritykset olleet erityisen tietoisia Geoparkin olemassa olosta. 
 
Geocultural landscapes -ryhmän joukossa oli muitakin Geoparkiksi aikovia, ja keskustelimme bussissa mm. 
hallintomallin rakentamiseen liittyvistä haasteista. Geoparkilla tulee olla oma budjetti ja henkilöstö, vaikka 
ne olisivat olemassa olevan organisaation alaisia yksiköitä. Malleja on monia, löytyy myös Geoparkeja, 
jotka on perustettu alueen kansallispuiston kylkeen (esim. Fforest Fawr Walesissa). 
 
Meidän Geopark-valmistelualueemme oli näkyvillä lauantaina kahden esityksen voimin. Pasi Talvitie ku-
vasi alueen geologista tarinaa ja sen ainutlaatuisuutta sivuten myös suon käytön historiaa sekä Geopark-
valmistelua. Terttu Hermansson avasi esityksessään Geoparkin merkitystä alueen matkailubrändissä sekä 
brändin ilmenemismuotoja. Brändin kaksi pääteemaa perustuvat sekä geologiaan (suo) että luonnon hy-
vinvointi- ja terveysvaikutuksiin.  
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Pasi Talvitien konferenssiesitys Terttu Hermansson esittämässä. 
 
Konferenssin aikana käytiin paljon keskusteluja sekä suomalaisten kollegojen että eri puolilta maailmaa 
tulleiden Geopark-edustajien kanssa.  
 
Suomalaisten Geopark-toimijoiden kanssa pohdittiin paljon sellaisia kysymyksiä, joita pidemmällä olevat 
alueet olivat jo testanneet. Hallintomallien osalta Saimaan yhdistyspohjainen ratkaisu herätti pohdintaa. 
Alv-kysymykset olivat osoittautuneet hankaliksi, kun kuntien jäsenmaksut on tulkittu alv-tilitysvelvollisiksi. 
Ihastelimme myös erilaisia markkinointimateriaaleja, julkaisuja ja muita esityksiä, joita geo- ja luontokoh-
teista oli toteutettu. Pohdimme erilaisia yhteistyömahdollisuuksia (esim. reitit, matkailutuotteet, ympäris-
tökasvatus) Geopark-alueiden kesken, ja keskinäisiä vierailuja suunniteltiin. 
 
Kansainväliset kontaktit olivat myös hyvin antoisia. Ympäristökasvatukseen liittyvää yhteistyötä on viritelty 
Itävallan UNESCO Global Geopark Erz der Alpen -alueen kanssa, ja heidät tavattiin sattumalta kasvotusten 
ennen kuin konferenssi ehti alkaa. Drifting apart -hanke, joka on Arktisten ja syrjäisempien pohjoisten 
Geopark-alueiden (Islanti, Norja, Kanada, Skotlanti, Pohjois-Irlanti ja Venäjä) yhteisprojekti, järjestää mm. 
uusien teknologioiden hyödyntämistä, geokasvatusta ja hallintokäytäntöjä käsittelevän konferenssin 2018 
helmikuun lopussa. Konferenssi olisi hyödyllinen myös meille. Pohjoismaalaisten sekä olemassa olevien 
että hakevien Geoparkien kanssa keskusteltiin laidasta laitaan erilaisista käytännöistä, kokemuksista, Geo-
foodista, geokohteista, virtuaalisesta opastuksesta, paikallisesta yhteistyöstä jne. Muut kohtaamiset tu-
tustuttivat meidät iranilaiseen ruokakulttuuriin, walesiläiseen suosnorklaukseen, luxemburgilaiseen geo-
matkailumarkkinointiin (tai sen puutteeseen), romanian huikeaan geomatkailun kehitykseen jne. Toivotta-
vasti pääsemme joskus itse järjestämään Geopark-konferenssin ja tarjoamaan alustan kansainväliselle 
Geopark-yhteistyölle. 
 
 
 
 
 


