
Voedsel  

In de Finse eetcultuur is melk 

prominent aanwezig als zijnde een 

basisingrediënt van een gevarieerd, 

gezuurd dieet. Ze gebruiken 

maaltijdsoepen, pudding en 

regionale culturele gerechten zoals 

"kaasbrood" (juustoleipä). Er zijn 

duidelijke verschillen in het maken 

van brood en het zuren van melk 

tussen west en oost Finland. Het 

middageten bestaat doorgaans uit 

gebakken vis (leipäkukko), 

aardappelen (peruna), brood 

(rieska), kaas (juusto), bietjes 

(punajuuri), bessen in saus, melk en 

koffie. 

 

 

  

Algemene informatie:  

 
Tornio (officiële naam: Tornion) is een 

stad en het ligt in Lapland, Finland. De 

stad vormt een grensstad met Haparanda 

aan de Zweedse kant. De naam 'Tornio' is  

een oud Fins woord en betekent ‘oorlogs-

speer’: de stad is vernoemd naar de rivier. 

  

Totale bevolking: 22,187 

 

Totale gebied : 1,188.00 km2 

 

Geschiedenis:  

De stad ontving zijn handvest van de Zweedse 

koning in 1621 en is officieel gesticht op het 

eiland Suensaari (de mogelijke benaming naar 

een van de hoofd landhouders van het 

verleden). Het was de grootste handelsstad in 

het noorden in die tijd en bovendien jarenlang 

de rijkste stad van het Zweedse koninkrijk. 

Ondanks de levendige handel met Lapland en 

de andere overzeese landen bleef de populatie 

honderden jaren stabiel en laag. 

De torenspits in Tornio was een van de 

landkenmerken die gebruikt werden door de 

Maupertuis. De kerk was gebouwd door Matti 

Joosepinpoika Härmä in 1686.  

Tot de 19e eeuw, spraken de inwoners van het 

platteland Fins en Kemi Sami, een taal die erg 

op het Fins leek, terwijl de stadsbewoners 

voornamelijk Zweeds spraken.  
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100 jarig bestaan Finland 

100 jaar is een lange tijd voor de mens, 

maar kort voor een land. In dit geval 

Finland, het wordt 100 jaar in 2017, is 

een erg jong land. Toch bestaat de Finse 

geschiedenis en cultuur al duizenden 

jaren. In Rovaniemi heb je veel 

mogelijkheden om de Finse cultuur te 

proeven door een bezoek te brengen aan 

het Arkikum Museum & Science Centre, 

Science Centre Pilke and House of Culture 

Korundi.  

 

 

 

Drie dingen die je moet doen in 
Finland! 

Een nacht in het ice hotel: 

De winters boven de poolcirkel zijn lang en erg 

koud. Er is zo veel sneeuw dat er hotels van 

gebouwd kunnen worden! De bouw is normaal 

gesproken af rond Kerst en de hotels 

verwelkomen de gasten totdat de lente arriveert. 

 

Sauna en ijs zwemmen: 

Naar de sauna gaan is een van de oudste Finse 

tradities. In de winter kan de sauna-ervaring 

geïntensiveerd worden door een duik te nemen in 

het bevroren meer (dit door een gat in het ijs te 

maken). Het klinkt vreemd, maar het is in feite 

erg gezond voor je lichaam! Bereid je voor op de 

sauna want het wordt erg warm en als je water 

op de hete stenen gooit, dan komt er hete stoom. 

Als je je lekker warm en ontspannen voelt, ren 

dan naar een geprepareerd gat in het meer en 

neem een snelle duik!  

 

 

 

 

 

(onze partner school in 

Finland) 

 

 

 


