


Suomi on äärimmäisyyksien maa. Paitsi vuoden-
ajoissa ja luonnossa, kontrastit näkyvät myös 
ihmisissä. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi
Visit Finland pureutuu suomalaisuuteen kuulu-
vammin kuin koskaan ennen muuttamalla
suomalaisten geenit musiikiksi. 

SymphonyofExtremes.com

SUOMI ON ÄÄRIPÄIDEN MAA. 

THE SYMPHONY OF EXTREMES - BORN FROM 

FINNISH DNA ON PROJEKTI, JOSSA TEEMME 

PERIMÄSTÄMME MUSIIKKIA, JOKA KUVASTAA 

NÄITÄ ÄÄRIPÄITÄ.



MIKSI?
Aitous on yksi matkailualan suurimmista trendeis-
tä. Matkailijoita kiinnostaa ihmiset ja paikalliset 
elämäntavat. The Symphony of Extremes vastaa 
tähän kysyntään. 

Nykypäivän mediahälyssä tarvitaan uudenlaisia 
ideoita, jotka ylittävät raja-aitoja saavuttaakseen 
ihmisten huomion. Ideoita, jotka tuntuvat oikeasti 
tuoreilta ja jotka herättävät tunteita. The Symphony 
of Extremes –projektissa matkailu kohtaa tieteen ja 
taiteen kiehtovalla tavalla.

Suomi sijaitsee idän ja lännen kohtauspisteessä. 
Juuremme ovat kasvaneet molemmista suunnista;  
länsipuolella näkyy Euroopan muinaisen maanvilje-
lysväestön vaikutus ja skandinaavinen perimä, idässä 
ja pohjoisessa ikivanha metsästäjä-keräilijä-peri-
mä. Itä- ja länsisuomalaiset eroavatkin toisistaan 
enemmän kuin vaikkapa saksalaiset ja englantilaiset. 
Yhtälö on kiinnostava, kun kyseessä on kuitenkin yksi 
yhtenäisimmistä, tasa-arvoisimmista ja turvallisimmis-
ta kansakunnista koko maailmassa.

MITÄ?
The Symphony of Extremes -projektissa Apoca-
lyptica-yhtyeen Eicca Toppinen on säveltänyt 
kappaleen, jonka raaka-aineina toimivat suoma-
laisten DNA-näytteet. Genre-rajat ylittävä kappa-
le saa ensi-iltansa 13.11.2017.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa seurattiin sävel-
lystyön valmistumista ja esiteltiin joukko kiinnostavia 
ihmisiä geenien takana. Heissä jokaisessa näyttäytyy 
jokin äärimmäinen ja leimallisesti suomalainen omi-
naispiirre, kuten esimerkiksi periksiantamaton sisu ja 
vahva yhteys arktiseen luontoon.

Seuraavassa vaiheessa keskitytään musiikkiteokseen 
ja sen sävellykseen. Geneerisen matkailukuvaston 
sijaan se sukeltaa syvälle suomalaiseen kulttuuriin 
havainnollistaen ulkomaalaisille, mistä suomalaisuu-
dessa on pohjimmiltaan kysymys ja mikä tekee tästä 
maasta omintakeisen – ja vierailun arvoisen.

The Symphony of Extremes on tositarina, joka van-
gitsee mukaansa ja jossa poikkeukselliset ainekset 
muuttuvat kansainväliseksi puheenaiheeksi.

ITÄ- JA LÄNSISUOMALAISET

EROAVAT TOISISTAAN ENEMMÄN 

KUIN VAIKKAPA SAKSALAISET

JA ENGLANTILAISET. 



MITEN?
The Symphony of Extremes -projekti kokoaa
yhteen joukon ammattilaisia eri alojen huipulta.

Tampereen yliopiston vieraileva professori Jonathan 
Middleton on kehittänyt laskentaohjelman, joka 
muuttaa DNA:n emäkset ääneksi. Hänen ideansa 
pohjalta metalliyhtye Apocalyptican Eicca Toppinen 
sävelsi uuden teoksen työkalunaan Suomen ääripäis-
tä kerättävät DNA-näytteet, joiden arvot geneetikot 
kääntävät luettavaan muotoon.

Projekti on seurannut sävellystyön etenemistä koko 
kuluvan vuoden ajan aina geenien keräämisestä val-
miin sävellystyön julkaisemiseen 13.11.2017 saakka. 

Symphony of Extremes julkistetaan musiikkivideon 
muodossa. Projektin näyttämönä toimii visitfinland.
com, jossa Suomen neljä suuraluetta ja niiden 
matkailulliset vetovoimatekijät esitellään henkilöta-
rinoiden kautta.



KETKÄ?
Visit Finland on Finpro Oy:n yksikkö, joka vastaa valtakunnallisena matkai-

lualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautu-

van matkailun edistämisestä. Päätehtävänä on Suomen matkailullisen imagon 

kehittäminen maailmalla. Visit Finland tukee omilla tutkimuksillaan ja osaami-

sellaan alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen 

matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Eicca Toppinen on vuonna 1993 perustetun Apocalyptica-yhtyeen perus-

tajajäsen ja säveltäjä. Helsinkiläinen metallimusiikkiyhtye tuli tunnetuksi 

soittamalla Metallican kappaleita selloilla. Jo toisella albumilla oli kuitenkin 

myös yhtyeen omia kappaleita ja myöhemmin cover-kappaleiden osuus on 

vähentynyt. Yhtyeen musiikkia on kutsuttu muun muassa nimillä ”sello-rock” 

(kuten yhtye itse kutsuu tyyliään), sinfoninen metalli, neoklassinen metalli tai 

progressiivinen metalli. Yhtyeen albumeita on myyty maailmanlaajuisesti 4,5 

miljoonaa kappaletta. 

Päivi Onkamo on Helsingin yliopiston genetiikan professo-

ri syyskuuhun 2017 asti. Onkamo tutkii muinaisen Suomen 

ja lähiseutujen ihmisten DNA:ta. Keitä täällä kauan sitten 

asui? Mistä aineksista nykysuomalaiset on laitettu kokoon? 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekor-

keakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiede-

yhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin 

yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Tieteen 

voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja 

hyvinvointia jo vuodesta 1640.

Janna Saarela, Suomen molekyylilääketieteen instituu-

tin tutkimusjohtaja. Saarela vastaa The Symphony of 

 Extreme –projektissa DNA-näytteiden keräyksestä 

ja tulosten analysoinnista. FIMM on kansainvälinen 

 tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy ihmisgenetiik-

kaan ja yksilölliseen lääkintään. Insituutin päätehtävinä 

ovat sairauksien molekyylitason mekanismien selvittä-

minen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian 

menetelmin. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen 

terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääke-

tiedettä edistämällä. 

Jonathan Middleton, Spokanesta kotoisin oleva sävel-

täjä opettaa säveltämistä Itä-Washingtonin yliopistossa. 

Projektin aikana Middleton oli vierailevana professorina 

Tampereen Yliopistossa. Hänen sävellystyönsä pohjautuu 

algoritmisiin prosesseihin, joiden avulla hän kääntää luon-

nosta löytyvät konkreettiset elementit musiikiksi.



Musuta Ltd & Directors Guild

Musuta on Timo ja Jopsu 

Ramun muodostama kansain-

välistä huomiota saanut suun-

nittelija- ja ohjaajaduo. He ovat 

tehneet töitä Suomessa ja 

Japanissa mm. Issey Miyakelle, 

New Balancelle, Mujille, James 

Bond 007:lle, Star Alliancelle, 

Shiseidolle, Nokialle, Finnairille, 

Iittalalle ja monille muille kan-

sainvälisille toimijoille.

Share & follow: # FinnishDNA   |   # VisitFinland

Elementit
       Traileri-video        Kampanjan esittelyvideo        Henkilövideot x 4         Key visual -kuvat        Valokuvia 

SymphonyofExtremes.com-sivusto         Aluevideot          My Stay -tuotteet*         Musiikkivideo
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*My Stay on tuotetietokanta, joka löytyy Visit Finlandin verkkosivujen alta. Sinne on koottu Suomen turismialueiden avain-

tuotteet ja toimii kätevänä kanavana suunnitella ja varata Suomen lomamatkoja. visitfinland.com/mystay



Idea:

Suomi on ääripäiden maa. Tehdään peri-

mästämme musiikkia, joka kuvastaa näitä 

ääripäitä.

Miksi?

Koska paljon nähnyttä matkailijaa kiinnos-

taa omintakeisuus ja ääripäät.

Miten?

Teemme Suomea tunnetuksi teolla, joka 

kuvastaa luonteenpiirteitämme, ääripäitä. 

Kerromme näistä ääripäistä henkilökuvien 

kautta.

i TIIVISTELMÄ

Projektin lopputulemana on musiikkivideo suomalaisten DNA:sta tehdylle sinfonialle.


