
Välkommen med på FINNSAMs sommarresa 

”Upplev Savolax 2022” 

 

                              

 
En blick över insjöstaden Kuopio i skymningen. Fotot är hämtat från Internet. 

 

Vill du som är FINNSAM-medlem följa med på en resa till Kuopio och Savolax i sommar? På 

den här resan får du använda alla dina fem sinnen smaken-lukten-hörseln-känseln-synen och 

kanske till och med ditt sjätte sinne! Vi kallar äventyret Upplev Savolax 2022. Med 

lokalkännarna Leila Åsbäcken och Rauni Seppänen möter du alla sidor av Savolax kultur. Du 

får prova på livet i Nya Valamo kloster. En båtfärd på sjön Kallavesi i Kuopio blir också en 

upplevelse. Vi smakar lokala maträtter som kalakukko och siklöja. En unik svedjegård, 

Telkkämäki kulturgård, som sköts enligt gamla metoder väntar på besök liksom Puijotornet i 

Kuopio med milsvid utsikt över de tusen sjöars land.  

 

Samlingen sker i Viking Lines terminal vid Stadsgårdskajen i Stockholm, där rederiets allra 

senaste skapelse M/S Viking Glory väntar oss. Efter en natt på sjön kliver vi i land i 

medeltidsstaden Åbo. Grandells Buss möter vid färjan för att sedan ta oss med till Rautalampi, 

där vi tas väl om hand av stadens kultursamordnare. Rautalampi kommun har valt ett särskilt 

årligt tema kring skogsfinnarna för att ta emot oss på bästa möjliga vis. Turen går sedan vidare 

mot Kuopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preliminärt dagsprogram 

 

Dag 1, torsdagen den 4 augusti  

Egen anslutning till Stockholm.  

19.00 (svensk tid) Vi samlas i Viking Lines terminal vid Stadsgårdskajen. Biljetterna delas ut. 

19.30 (svensk tid) Vi går ombord på M/S Viking Glory. 

20.00 (svensk tid) Båten avgår mot Åbo. Buffén serveras i matsalen. 

 

Dag 2, fredagen den 5 augusti 

05.30 (svensk tid) Sjöfrukost intas på båten.  

07.35 (finsk tid) Färjan ankommer Åbo, där Grandells turistbuss väntar oss. 

08.00 Bussen med svenskspråkig chaufför inleder den långa färden mot Rautalampi. 

    

Kultursamordnaren i Rautalampi tar emot och hälsar välkommen. 

Kultursamordnaren ordnar ett program för oss, vilket bland annat inkluderar middag. 

Övernattning Korholan Kartano, där gratis strandbastu ingår. 

 

Dag 3, lördagen den 6 augusti 

Kultursamordnaren i Rautalampi ordnar fortsatt program för oss. 

Bussen går till Kuopio, där vi stannar till på torget. I ett bageri kan vi köpa kalakukko för att 

mumsa på. 

Sightseeing med buss och kunnig guide i Kuopio väntar sedan. 

Vi bor på Rauhalahti Spa-hotell. 

Middag på Rauhalahti.  

Gym och badhus gratis. 

 

Dag 4, söndagen den 7 augusti 

Besök i Urho Kekkonens födelsetorp i Pielavesi, nu museum. 

Båtkryssning på sjön Kallavesi. 

Innan vi återvänder till Rauhalahti tar vi hissen upp i Puijo-tornet. Härifrån har vi en hänförande 

utsikt över de tusen sjöars land. 

Middag i Rauhalahti, där vi åter övernattar. 

 

Dag 5, måndagen den 8 augusti 

Bussen kör oss till Nya Valamo kloster. 

Här är vi med på gudstjänst med rökelse. 

Vi ser även konstutställning med motiv från Valamo kloster i Ladoga. 

Övernattning i klostret. 

 

Dag 6, tisdagen den 9 augusti 

Besök på Telkkämäki, ett naturskyddsområde, traditionellt savolaxiskt svedjekulturlandskap. 

Vi återkommer till Kuopio, där vi får en fri eftermiddag på egen hand. 

Vi återvänder till Rauhalahti. 

Savolaxiska kulturföreningen anordnar kvällsprogram för oss. 

Övernattning i Rauhalahti. 

 

Dag 7, onsdagen den 10 augusti 

09.00 Efter frukost vänder bussen tillbaka mot Åbo.  

12.00 Vi äter lunch i Jyväskylä. 



18.00 Framme i Åbo, där vi äter avslutande middag på någon restaurang i de medeltida       

            kvarteren. 

19.00 Bussen tar oss med till Slottshamnen, där biljetterna hämtas och delas ut.  

20.25 Ombordstigning på M/S Viking Grace.  

20.55 M/S Viking Grace avgår med destination Stockholm. 

 

Dag 8, torsdagen den 11 augusti 

06.30 (finsk tid) Sjöfrukost i båtens salong.  

06.30 (svensk tid) Båten anländer till Stockholm, där vi skiljs åt för den här gången. 

 

 

 

                           

 
 

För oss som ordnar resan är det angeläget att känna till om du har några allergier mot viss mat 

eller om du är vegetarian. Det får vi i så fall ta hänsyn till när vi beställer maten. 

 

Om du vill kan du gärna ta med dig något musikinstrument, du vill traktera för våra öron. På 

bussen finns även möjlighet att berätta om någon plats vi far förbi eller om något annat 

spännande.  

 

För att kunna följa med på resan behöver du vara medlem i FINNSAM-Finnbygder i samverkan. 

Det blir du i Sverige som privatperson genom att betala in 100 kronor till vårt plusgirokonto 

646 27 77-1. I Norge betalar du in 100 kronor till konto 1830 33 22104 i Grue Sparebank. Skriv 

betalningsmottagare FINNSAM-Finnbygder i samverkan. Ange också vem som gör 

inbetalningen, så att vår kassör lätt kan se den uppgiften. 

 

Angående boendet behöver vi veta om du vill dela tvåbäddsrum med någon, eller om du vill ha 

ett eget rum. För det allra mesta finns dessa två kategorier att välja på. 

 

Exakt pris för resan är inte riktigt klart, men avgiften kommer att bli ungefär 8 000 kronor för 

dig som bor i dubbelrum. För dig som föredrar enkelrum blir resan ett par tusenlappar dyrare. 

Då ingår båtresan, bussen, boende och samtliga måltider.  

 

Din anmälan som måste vara skriftlig är bindande och ska vara inne senast 15 juni. Anmälan 

skickas till mig Tor Eriksson helst via e-post: hummelgruvan1970@gmail.com 

Vill du skicka in din anmälan med vanlig post är min adress: 

mailto:hummelgruvan1970@gmail.com


FINNSAM-Finnbygder i samverkan 

c/o Tor Eriksson 

Västra Nobelgatan 22 

703 55 Örebro 

 

Vid din anmälan vill jag veta ditt namn, adress och e-postadress samt uppgift om allergi och 

boendealternativ. 

 

Efter sista anmälningsdag 15 juni räknar jag ut ett exakt pris på vad du ska betala. Sedan hör 

jag av mig till din e-postadress. Vi vill sedan ha din inbetalning av reseavgift senast 30 juni. Du 

betalar priset för resan till något av ovanstående konton. 

 

Om du har några frågor angående resan eller praktiska detaljer, så hör av dig till mig på 

ovanstående adress eller telefon (0)70-231 82 22.  

 

Välkommen att följa med på vår resa Upplev Savolax 2022! 

 

Vi tackar våra bidragsgivare och medarrangörer för viktigt stöd av vår resa! 

 

 
Kulturfonden för Sverige och Finland 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


