
 

 
 
Objektom záujmu dnešného turistu už nie je len masová návšteva veľkých prímorských 

letovísk, ale aj  poznávanie spôsobu života, kultúrno-historických špecifík, tradícii vidieka 

agroturizmom a ekoturizmom. Na podporu vidieka Európska únia vyčlenila 1% finančných 

prostriedkov z rozpočtu štrukturálnych fondov a to z fondu poľnohospodárskeho usmernenia 

a vytvorila program LEADER ktorým sa jednotlivé spoločenstvá riadia. Po celom území 

vidieka EÚ vznikajú  neziskové spoločenstvá obcí ,občanov, podnikateľského a neziskového 

sektora, tvoriace ucelené územia s vlastnou históriou, kultúrnym dedičstvom a rozvojovou 

stratégiou. V tejto dobe týchto spoločenstiev  je viac ako 2300 .Redakcia „Lifeinlag“ Vám  

cez Vaše obecné webové stránky v rubrike Putovanie vidiekom EÚ chce predstaviť, možno 

inšpirovať na dovolenku, možno nájsť nového partnera pre obec, vidiecke regióny EU . 

Začíname najjužnejšou vidieckou oblasťou EÚ.  

 

    Najsevernejšia vidiecka oblasť Európskej Únie        

                Pohjoisimman Lapin Fínsko 
                                                  http://www.pll.fi 

  

 

 
 

Vidiecka oblasť Lapin je najväčšia a najredšie obývaná oblasť Fínska a tvoria ju obce 

Utsjoen,Inarin,Sodaankylän,Savukosken,Pelkosenniemen,Sallan a Kemijärven. Na západe 

susedí s Botnickým zálivom a švédskym krajom Norbotten s najsevernejším miestom EÚ, 

http://www.pll.fi/
http://www.saariselka.fi/sisalto/tervetuloa-pohjois-lappiin
http://www.saariselka.fi/sisalto/tervetuloa-pohjois-lappiin


kde na konci cesty E 69 nájdete múzeum, kde prichádzali prvé expedície, ktoré hľadali 

severný pól. Na východe susedí s ruskou Murmanskou oblasťou. Fínske Laponsko zaberá 

29% z rozlohy Fínska a žije tu 3,4% fínskej populácie. 5% podiel populácie tvoria domorodí 

Sámovia. Najvyšším vrchom oblasti a celého Fínska je Halti z nadmorskou výškou 1320 m 

n.m. Fínsko je všeobecne známe ako „krajina tisícich jazier“. Na prvý pohľad je to nesmierne  

nádherná príroda s množstvom jazier obklopený brezovými hájmi bohatých na lesné plody. 

No vzdialenosti medzi osídlenými oblasťami sú pomerne veľké a cesta je po nich monotónna. 

Celá severná časť Fínska, ale hlavne oblasť Lapin patrí domorodým obyvateľom Laponcom 

nazývaných Sámovia, ktorí sa stále živia chovom sobov .Zaujímavosťou je cestovanie autom 

po letných cestách .Trošku sa vám cesta predĺži preto, že na asfaltových cestách sa zohrievajú 

soby, ktoré nemajú strach z áut. 

Sámovia ako domorodé obyvateľstvo majú právo udržiavať a rozvíjať svoj vlastný jazyk, 

kultúru a tradície a tieto práva sú zapísané od roku 1995 aj vo Fínskej ústave. V meste Inari je 

možné navštíviť múzeum sámskej kultúry. 

 

   
 

   
 

Vo Vidieckej oblasti Lapin sa nachádza  národný park Urho Kekkonen. 

 

   
 



Je to chránená prírodná oblasť IV.kategórie Medzinárodného zväzu ochrany prírody 

a nachádza sa v katastri obcí Inarin, Sodaankylän, Savukosken.  

 

   
 

 

Park bol založený v roku 1983 a rozkladá sa na ploche 2550 km2. Je to druhá najväčšia 

chránená oblasť a nesie meno bývalého fínskeho prezidenta Urho Kekkonena. Severnou 

časťou tohto rôznorodého parku preteká rieka Suomujoki. Lákadlom pre turistov sú 

náročnejšie túry v nádhernej prírode v oblasti, kde sa ešte v tejto dobe bežne chovajú soby. 

Druhý národný park oblasti je Lemmenjoki, ktorý sa nachádza v lokalitách obcí Inarin 

a Kittilä. Bol založený v roku 1956 a od tej doby bol dvakrát rozšírený. Jeho celková  

rozloha je 2850 km2 čo je najväčší národný park Fínska a jeden z najväčších v Európe. 

 

   
 

   
 

Park je pomenovaný po rieke Lemmenjoki, rieka preteká  80 kilometrami územia parku. 

Do parku čiastočne zasahuje Ovre Anarjóhka národný park v Nórsku. 



Park navštívi cca 10.000 turistov ročne. V parku existuje asi 60 kilometrov výborne 

označených turistických trás s množstvom chát,  ktoré si za poplatok môžete prenajať 

a stráviť noci v severskej divočine na samote. 
 

Soby hrajú dôležitú úlohu v živote a kultúre Laponska . 

 

     
 

Chov sobov bol a je naďalej významným priemyselným odvetvím v regióne . Na turistických 

prechádzkach horským terénom je bežné stretnúť sobie stáda. Sobie  mäso sa tu považuje za 

veľkú lahôdku. Pastieri sobov majú vlastnú asociáciu, v ktorej riešia problémy v oblasti 

sobích fariem. Ak si myslíte, že vo vidieckej oblasti Pohjoisimman Lapin ako turista nemáte 

veľa možností vyžitia, veľmi sa mýlite. Ak sem pricestujete cez leto, máte možnosti 

vychádzok do nádhernej divokej prírody alebo si vyplníte voľné chvíle rybolovom, 

kanoistikou, horskou cyklistikou, splavovaním horských riek , paraglidingom alebo  

ryžovaním zlata. 

 

    
 

Nemýlite sa. V najsevernejšej vidieckej oblasti EÚ letné teploty šplhajú nad 30 stupňov. 

  



Rybárčenie: 

 

Je povolené a vzťahuje sa na lososie rieky Tana a Inari a v každej obci oblasti si môžete 

zapožičať loďky aj rybárske prúty a návnady. Povolenie na rybolov si možno zakúpiť 

v rybárskych predajniach  a to denný lístok v cene od 25€ do 40€ podľa lokality. Viac 

informácií možno nájsť v príručke na stránkach.  

http://www.utsjoki.fi http://www.mmm.fi  

 

   
 

   
 

Zlato a zlatokopovia hrali veľkú úlohu v kultúrnej histórii Severného Laponska . Rieka 

Ivalojoki a rieka Lemmenjoki  priťahuje roky lovcov pokladov  s vierou hľadania bohatstva. 

Mnoho zlatokopov skutočne našlo menšie nugety v ryžovacej panvici. Hľadanie zlata medzi 

návštevníkmi Laponska je populárne aj dnes. 

 

   
 

 

Zlatá horúčka začala na rieke Ivalojoki v roku 1869 - 1900 . Zlatá oblasť Tankavaara bola 

objavená v roku 1936. Ryžovanie zlata na rieke Lemmenjoki začalo v roku 1945 . 

http://www.utsjoki.fi/
http://www.mmm.fi/


Najväčší zlatý nuget našli vo Fínsku , a vážil 393 gramov a bol nájdený v roku 1935 na 

hornom toku rieky Luttojoki . 

 

    
http://www.tankavaara.fi 

 
Najlepší spôsob , ako zažiť zlatú horúčku je pomocou miestnej spoločnosti, ktorá organizuje 

krátkodobé a dlhodobé ryžovanie zlata - a máte záruku, že zlato nájdete! Tankavaara Múzeum 

zlata je jediné svojho druhu v Európe , a má veľký význam a postavenie medzi 

medzinárodnými nadšencami ryžovania zlata . 

Veľkú turistickú záťaž prežíva vidiecka oblasť Lapin v zime .Množstvo návštevníkov oblasti 

má k dispozícii veľa atrakcii možnosti kultúrneho a športového vyžitia.     

 

Niektoré zo sobích fariem prevádzkujú turistickú atrakciu adrenalínovú jazdu sobích záprahov 

rôznych dĺžok! 

 

   
 

   
http://www.eraluvat.fi 

 

 

http://www.tankavaara.fi/
http://www.eraluvat.fi/


Čím kratšia je „safari“ tým je vzrušujúcejšia s profesionálnym vodcom sobov. Popri 

niekoľkých hodinách sobích safari si môžete vo veľkom  užiť aj jazdu na snežných skútroch 

či psích záprahov po nádhernej zimnej prírode. Iný turisti uprednostnia pešiu turistiku alebo 

dobrú lyžovačku a večer si užijú vo fínskej saune, či si zaplávajú v aquaparku. 

  

   
 

    
   

     
 

   
Počas jasných chladných nocí vo februári a marci resp. v septembri a októbri máte možnosť 

vidieť na oblohe polárnu žiaru,  ktorá vytvára nádherné scenérie v spojení s prírodou. 



Fínska kuchyňa v sebe spája prvky ruskej a škandinávskej. Nezastupiteľné miesto tu majú 

jedlá z rýb a to z lososa, šťuky, sleďov a okáňov. Najrozšírenejším jedlom je Kalakukko. 

 

Recept na Kalakukko: 

1kg ryby najvýhodnejší sleď, okáč ale používajú sa aj iné druhy. 

0,75 kg bravčového mäsa nakrájaného na rezančeky ,  

0,5 kg slaniny narezanú na dlhé pásy. 

3 polievkové lyžice soli ( soľ vynechať , ak je už solené bravčové ) 

nové korenie  

Cesto 

2 ,5 šálky vody,3 šálky ražnej múky preosiatej,2 šálky pšeničnej múky  preosiatej 

4 lyžičky soli, kvasnice 

 

   
 

Očistite ryby , odstráňte plutvy a vnútornosti . Môžete ponechať hlavy ak máte odvahu ich 

zjesť . 

Zmiešajte múky a soľ . Pridajte droždie do vlažnej vody . Kvasnice úplne rozpustíme 

a zmiešame s múkou. Pomer múky vody závisí na kvalite múky .Pomer 1:2 funguje vo Fínsku 

s fínskymi múkami, ktoré obsahujú viac lepku , pri našej múke použijeme menej vody . 

Cesto vyvaľkáme do  kruhového tvaru asi 1cm hrubého . 

Na cesto poukladajte do polkruhu najprv bravčové mäso, potom ryby a zas bravčové mäso 

a na koniec dáte slaninu. Všetky časti koreníme novým korením a solíme podľa vrstiev. Cesto 

preložte a veľmi dobre spojte. 

Pečieme pri 250 stupňoch 3 až 7 hodín podľa veľkosti rýb. 

 

Dezerty sa pripravujú hlavne z domácich veľkých zdrojov lesných plodov. Pulla je to vlastne 

koláč ako naše šišky ochutené škoricou a kardamomom. Fíni sú známi výrobou alkoholu – 

fínska vodka. Výroba piva má vo Fínsku tiež dlhú tradíciu . Je predávané v obchodoch 

s potravinami ale aj v špeciálnych obchodoch na alkohol.   

    

Rady pre turistov: 

Strava je výborná, no má zdrvujúci útok na Váš rozpočet. Preto si treba pri ceste do týchto 

oblastí zabezpečiť polpenziu alebo plnú penziu už pri objednávaní dovolenky. V druhom 

prípade treba prísť zásobený instantnými polievkami a konzervami .Najlacnejšími 

supermarketmi sú RIMI alebo RUOKAVARASTO, ktoré sa nachádzajú vždy mimo obývanej 

oblasti a ich centra. 

Najlacnejším spôsobom ubytovania je kemping. Stanovať môžete takmer všade ,nie je to 

zakázané. Každý sa môže pohybovať voľne v prírode kde chce, ale na vlastnú zodpovednosť. 



Oheň sa smie zakladať len na určených miestach, ktorých je v turistických oblastiach 

dostatok. Ceny za kemping sú od  15 € za stan a za chatku zaplatíte od 55 € za deň. Dobré je 

vlastniť kempingový medzinárodný preukaz, za ktorý získate ubytovaciu zľavu.  

Pohotovosť a bezpečnosť: 

Lekárska pohotovosť: 112 

Polícia: 10022 

Cena benzínu je 1,30 Euro/l  

Slovenské veľvyslanectvo vo Fínsku: 

Annankatu 25, 00100 Helsinki 

Tel.: +358 9 6811 7810, Tel.: +358 9 6811 7814 

Fax: +358 9 6811 7820 

E-mail: skemb.hels@sci.fi, www.helsinki.mfa.sk 

 

Redakcia : redakcia@lifeinlag.eu 

  

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, 

najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo 

elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia 

vydavateľa je zakázané. 
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