
Fins Lapland kent de woorden ’file’
en ’overbevolking’ niet. Sterker nog: de
streek Salla, pal aan de Russische grens,
staat bekend om zijn ruige wildernis en
voert In the middle of nowhere als slo-
gan. We verheugen ons nu al!

De rit in de huurauto van het vliegveld in
Rovaniemi naar Salla duurt uren. Niet vanwege
de grote afstand of de verkeersdrukte – raar om
een uur lang geen enkele auto voor of achter je
te zien – maar vanwege de rendieren en de

prachtige meren. Elke keer als we de imposante
dieren bij de weg zien staan, stappen we voorzich-
tig uit in een poging ze te fotograferen. 

Ook de meren moeten worden vereeuwigd. Het
’land van de 1000 meren’ schijnt er 30.000 te heb-

ben. Omdat we ons zo noordelijk bevinden, heeft de
lucht een pastelachtige kleur. Wolken en bomen
weerspiegelen in het strakke wateroppervlak, wat
het plaatje nog mooier maakt. 

In Salla slapen we in een oergezellige bungalow
met veel hout. De huisjes staan onderaan een glooi-
ende berg (in de winter wordt er geskied) en we
besluiten naar boven te lopen. Onderweg komen we
Paula Aspholm tegen. Deze jonge moeder komt oor-
spronkelijk uit het westen van Finland, volgde in
Salla een opleiding tot wildernisgids en is nooit meer
weggegaan. „Wacht maar tot je boven bent”, waar-
schuwt Paula. „Wat je straks gaat zien, is niet uit te
leggen.” 

Geen woord te veel gezegd! Op de top van de berg
een adembenemend uitzicht dat nergens mee valt te
vergelijken. Niet met de Alpen, niet met de Arden-
nen. Het is avond, de zon staat laag en de kleuren
zijn prachtig. Salla is 5700 vierkante kilometer groot
en er wonen slechts 3700 mensen. „Op welke top je
ook staat, je kunt 100 kilometer om je heen kijken en
geen stadslichten zien”, zegt Paula. 

Onthaasten in

Fins Lapland

Op zoek naar de ultieme rust zou u in de zo-
mervakantie een yogacursus kunnen boeken
of in retraite in een (voormalig) klooster
kunnen gaan. Maar de ultieme onthaasting
vindt u in Fins Lapland. Bijtanken in de
prachtige natuur boven de poolcirkel. 
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al internet. Finland is technisch een van de meest
geavanceerde landen. Het verschil met Engeland is
dat ik alle ruimte heb, mijn sleutels in mijn onafge-
sloten auto kan laten zitten en ik in een van de meest
gezonde landen van Europa woon.”

In het noordelijkste dorpje van Fins Lapland, Nu-
orgam, runnen Raimo en Marjatta Hekkanen het
vakantieverblijf Nuorgamin Lomakeskus. Knipper
met je ogen en je rijdt het vakantiepark zó voorbij.
Nuorgam, tegen de Noorse grens, telt 200 zielen. De
rivier de Teno scheidt beide landen. Ook deze huis-
jes zijn van hout met een superknus interieur en een
privésauna aan het water. 

De eigenaren doen alles zelf. Je vindt in deze con-
treien nou eenmaal niet zo snel een klusjesman, legt
Raimo uit. Hij en Marjatta werpen zich ook als gids
op. „Dat vinden we het allerleukste. Als gasten er net
zijn, zie je de stress in hun ogen. Je hoort hen bijna
denken: ’Wat moeten we hier in Godsnaam gaan
doen?’ Maar dan nemen we ze mee krabvissen en
bereiden we de krab samen op de boot. Of we laten
zien waar ze kunt hiken.”

Raimo en Marjatta nemen ons mee naar een toen-
dragebied. „Iets verder landinwaarts ligt het hele
jaar ijs, want de gemiddelde temperatuur is beneden
nul”, vertelt Raimo. Best vreemd, hartje zomer. Hij
legt uit: „Dit jaar hebben we de hoogste, maar ook de
laagste temperatuur van heel Finland gehad. Een
paar weken geleden was het 29 graden, maar in de
winter kan het kwik tot min 37 dalen.”

Het stel toont een klein houten huisje midden op
de toendra. „Ons tweede huis”, aldus Raimo. „Even
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Paula is ronduit verliefd op dit gebied. „Wist
je dat je het water uit de meren kunt drinken?
Dat jullie ’superfood’ hier gewoon voor het
oprapen ligt?” Op weg naar boven hebben we
inderdaad al heel wat blauwe besjes geplukt.
„Vlees in de supermarkt kopen doe ik niet.
Ik heb een jachtvergunning en schiet zelf.
De beesten die ik eet, hebben altijd losge-
lopen en een goed leven gehad. Schiet
iemand een eland, dan delen we die. Zo’n
300 kilo vlees is iets te veel voor een ge-
zin”, lacht de stoere moeder. 

„Elk jaar ben ik een paar dagen in Helsin-
ki en dan moet ik lachen. Mensen rennen om
bussen te halen die elke tien minuten rijden.
Hier rennen ze niet eens voor een bus die één
keer per dag rijdt! Niemand maakt zich druk en dat
is fijn. Als ik eens veel aan mijn hoofd heb, zoek ik

het gewoon hogerop. Dan lijken je zorgen zo nie-
tig.”

We hebben de juiste bestemming uitgekozen
om bij te tanken. We wandelen, fietsen, ka-

noën en genieten van de natuur en het lek-
kere eten. Nog iets noordelijker slapen we
in geweldige chalets en spreken we lieve
mensen zoals rendierhoudster en Sami
Johanna Alatorvinen. Van haar zevende
tot haar veertiende zat zij op een school
met in totaal 20 kinderen. 

Johanna wil graag dat haar kinderen
precies dezelfde opvoeding krijgen als zij.

„Studiegenoten in Engeland, waar ik twee
jaar woonde, vroegen zich af of ik in mijn jeugd

niet veel heb gemist. Maar ik luister dezelfde
muziek, kijk dezelfde films en lees dezelfde boeken.
Ondanks dat het hier dunbevolkt is, hebben we over-

tijd voor elkaar. In de winter komen we er met gas-
ten om naar het noorderlicht te kijken.”

Raimo was ooit psychiater net over de grens in
Noorwegen. „Dat betaalde goed, maar leuk vond ik
het niet en ik kreeg dan ook een burn-out. Marjatta,
die dit resort net van haar ouders had overgenomen,
hielp ik in mijn vrije tijd. Op een dag heb ik mijn
vaste baan opgezegd. Ik heb geen dag spijt. Het leuk-
ste vind ik de rust die onze gasten vinden. Als ze hier
een paar dagen zijn, zien we rust in hun ogen ver-
schijnen. Daar kan geen sessie bij de psychiater
tegenop!”

Voor een filmpje van Fins Lapland zie
telegraaf.nl/VRIJ
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