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VastuuMatka3
Kulttuurisensitiivisen matkailusuunnittelun lähtökohdat Saamenmaalla

19.10.2022

Tervetuloa vastuullisen matkailusuunnittelun profiilialueen aamupäiväseminaariin, jossa 

pohditaan alustusten, paneelikeskustelun ja yleisökeskustelun avulla kulttuurisensitiivisen 
matkailusuunnittelun lähtökohtia ja toteutustapoja Saamenmaalla ja muissakin 
kulttuuriympäristöissä.

Aika: 21. marraskuuta 2022 kl 9.00-12.30 
Paikka: Luentosali 2, Lapin yliopisto, Rovaniemi

Yhä useampi matkailutoimija on tunnistanut kulttuurisensitiivisyyden tarpeen Lapin 
matkailun kehittämisessä ja laajemminkin matkailutoiminnassa. Tähänastisissa keskusteluissa 
on kuitenkin paneuduttu suhteellisen vähän matkailun suunnittelun kulttuurisensitiivisyyteen, 
vaikka se on kultuuttuurisensitiivisen matkailukehittämisen pohja. 

Tämä seminaari pureutuu kulttuuurisensitiivisen matkailusuunnitteluun lähtökohtiin ja 
toteutustapoihin erityisesti saamelaisten kotiseutualueella, mutta tarjoaa näkökulmia ja antaa 
ideoita kulttuurisensitiiviseen matkailusuunnitteluun myös muissa paikoissa, joissa paikalliset 
ihmiset elävät omaa kulttuuriaan matkailun keskellä. 

Kutsumme yleisöksi ja osallistujiksi matkailun suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavia ja 

siitä kiinnostuneita viranomaistoimijoita, markkinatoimijoita, järjestöjen ja yhdistysten 

edustajia, kulttuurialan toimijoita sekä tutkijoita kaikilta tieteen ja taiteen aloilta. Seminaariin 
voi osallistua myös etänä. Seminaaria ei tallenneta.

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Siihen pyydetään kuitenkin ilmoittautumaan 

14. marraskuuta mennessä (monika.luthje(at)ulapland.fi) väliaikakahvitarjoilun takia.

Kerrothan samalla, jos haluat ja ehdit osallistua seminaarinjälkeiselle keskustelulounaalle.

Lounas on omakustanteinen.

Taustaa 

Miten vastuullista matkailusuunnittelua koskevat tutkimustulokset välittyisivät parhaimmin 

käytännön muutoksiksi matkailun suunnittelussa ja matkailuinvestointien toteutuksissa? 

VastuuMatka -seminaarisarja tarjoaa oikoteitä vuorovaikutuksen lisäämiseksi eri alojen ja 

tutkimuksen asiantuntijoiden välillä. Avausseminaari järjestettiin joulukuussa 2019. Korona 

laittoi seminaarit tauolle, mutta toinen seminaari järjestettiiin syyskuussa 2022. Nyt on 
kolmannen seminaarin vuoro. Vastuullinen matkailusuunnittelu on yksi Lapin yliopiston 
profiilialueista (Profi5) vuosille 2019-2023. 
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VastuuMatka3 -seminaarin ohjelma

09.15-09.30  

Tervetuloa kulttuurisensitiivisen matkailusuunnittelun maailmaan!
Matkailututkimuksen yliopistonlehtori Monika Lüthje, Lapin yliopisto

09.30-10.00 

Kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisuus ja dekolonisaatio 
Arktisen alkuperäiskansatutkimuksen tutkimusprofessori Rauna Kuokkanen, Lapin
yliopisto

10.00-10.30

Kulttuurisesta omimisesta uusiin identteettikamppailuihin: Kolonialismi ja saamelaisen 
kulttuuripolitiikan uudet haasteet 
Pohjoisen politiikan ja hallinnon professori Laura Junka-Aikio, Lapin yliopisto

10.30-11.00

Näkökulmia duodjin kulttuurisensitiiviseen lähestymiseen matkailusuunnittelussa 
Tutkijatohtori Sigga-Marja Magga, Lapin yliopisto 

11.00-11.20 Kahvit salin vieressä käytävällä

11.20-11.50

Saamelaiskultuurikohteiden hoito ja matkailukäyttö Metsähallituksen luontopalveluissa 
Erikoissuunnittelija Siiri Tolonen, Metsähallitus

11.50-12.30
Kulttuuurisensitiivisen matkailusuunnittelun lähtökohdat ja toteutustavat Saamenmaalla -
paneeli

Panelisteina professori Laura Junka-Aikio (Lapin yliopisto), tutkija Satu Taivaskallio
(Saamelaismuseo Siida), suunnittelija Kirsi Suomi (Saamelaiskäräjät) sekä vastuullisuus- 
ja viestintäasiantuntija/matkailuvastaava Sonja Sistonen (Utsjoen kunta), pj. Monika Lüthje

12.30-13.30  

Keskustelulounas (esitelmöijät, panelistit ja etukäteen ilmoittautuneet) 

Puhujien esittely 

Rauna Kuokkanen toimii arktisen alkuperäiskansatutkimuksen tutkimusprofessorina Lapin 
yliopistossa. Hänen tutkimuksesnsa keskittyy vertailevaan alkuperäiskansapolitiikkaan ja 
oikeuteen, feministiseen alkuperäiskansateoriaan, arktiseen hallintaan ja uudisasukkaiden 
kolonialismiin. Hänen kirjansa Restructuring Relations: Self-Determination, Governance 
and Gender (Oxford University Press, 2019) on voittanut useita palkintoja. Hänen muita 
kirjojaan ovat mm. Reshaping the University: Responsibility, Indigenous Epistemes and the 
Logic of the Gift (UBC Press, 2007) sekä Boaris dego eana: Eamiálbmogiid diehtu, 
filosofiijat ja dutkan (2009).
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Laura Junka-Aikio toimii Lapin yliopistossa pohjoisen politiikan ja hallinnon professorina, ja 
johtaa Norjan tutkimusneuvoston rahoittamaa The New Sámi Renaissance: Nordic 
Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy -hankketta Norjan Arktisessa 
yliopistossa. Junka-Aikion tutkimus keskittyy erityisesti Suomen saamelaispolitiikkaan,  
nykykolonialismin tutkimukseen sekä tiedontuotannon politiikkaan. Hänen keskeisiä 
julkaisujaan ovat mm. yhdessä Jukka Nyyssösen ja Veli-Pekka Leholtan kanssa toimitettu 
kirja Sámi Research in Transition: Knowledge, Politics and Social Change (Routledge, 2022) 
ja monografia Late Modern Palestine: The Subject and Representation of the Second Intifada 
(Routledge, 2017).

Sigga-Marja Magga työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopistossa. Hän tutkii duodjia eli 
saamelaista käsityötä. Erityisesti hän on kiinnostunut saamenpuvun merkityksistä, 
muutoksista ja poliittisuudesta saamelaisessa yhteiskunnassa.

Siiri Tolonen toimii erikoissuuunnittelijana Metsähallituksen Lapin luontopalveluissa. Hän on 
koulutukseltaan arkeologi. Hänen tehtävänään on arkeologisen kulttuuriperinnön ja 
rakennusperinnön suojelu ja hoito luonnonsuojelualueilla. Hänen työhönsä kuuluu myös 
matkailun ja muun maankäytön suunnittelu ja ohjaus.

Monika Lüthje työskentelee matkailututkimuksen yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Hän 
toimi vastuullisena johtajana Culturally Sensitive Tourism in the Arctic (ARCTISEN) -
hankkeessa ja vetää Profi5 Vastuullinen matkailusuunnittelu -hankkeen vastuullinen 
matkailusuunnittelu kulttuurisensitiivisessä ja alkuperäiskansamatkailussa -toimintalinjaa. 
Häneltä on tulossa useita kulttuurisensitiivistä matkailusuunnittelua käsitteleviä julkaisuja.

Lisätietoja tapahtumasta 

Monika Lüthje
040-484 4198
monika.luthje(at)ulapland.fi

Muistathan ilmoittautua! Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä, osallistutko paikan päällä vai 
etänä. Jos osallistut paikan päällä, kerro myös, osallistutko omakustanteiselle 
keskustelulounaalle seminaarin jälkeen, sekä seminaarin osana järjestettävää kahvitarjoilua 
varten mahdollinen erityisruokavaliosi. 




