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Lumoavat Färsaaret (Føroyar) on Tanskalle kuuluva itsehallinnollinen saariryhmä, 

jonka parlamentti Løgting on yksi maailman vanhimmista. Saarten väestö 

polveutuu viikingeistä, jotka tulivat saarille noin 800-luvulla. Saaristoryhmän 

poikkeuksellisen erityislaatuinen luonto sekä rikkaat kansanperinteet ovat aina 

kiinnostaneet pohjoismaisia tutkijoita. 

Matkalla vierailemme museoissa, kirkoissa ja Tórshavnin yliopistossa 

(Fróðskapar- setur Føroya) sekä kulttuurikeskus Pohjolan talossa 

(Norðurlandahúsið). Tutustumme myös Färsaarten ainutlaatuiseen luontoon, 

erityisesti sen kuuluisaan linnustoon ja mielenkiintoiseen kasvistoon. 

Vierailemme mm. Vestmannan lintukallioilla, Kirkjubøurin kylässä sekä 

tutustumme färsaarelaiseen taiteeseen. Matkalla on mukana paikallinen 

asiantuntija. Färsaarten 18 saaresta vierailemme kolmella. 

POHJOIS-ATLANTIN SAARIRYHMÄ 
Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää  
matkan Färsaarille 6.–11.6.2022
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KARTTA

Gøtugjógv

Tórshavn

Eiði
Gjógv

Tjørnuvik

Saksun

FossaVestmanna

Gásadalur

Bøur
Kirkjubøur

Akraberg
Vàgur

TIETOA 
FÄRSAARISTA

Valtiomuoto: Tanskalle kuuluva  
itsehallinnollinen alue

Monarkki: 
Margareeta II

Pääministeri: 
Bárður á Steig Nielsen

Pääkaupunki:  
Tórshavn

Pinta-ala 
Yhteensä: 1 396 km²

Josta sisävesiä: 0,5 %

Väkiluku (2022): 53 664 

Väestötiheys: 
36 asukasta/km²

Viralliset kielet: 
fääri, tanska

Valuutta: 
Färsaarten kruunu (DKK)

INGEMAR GUTTESEN

Ingemar Guttesen on syntynyt Färsaarilla vuonna 1959. Hän valmistui 
vuonna 2003 Kööpenhaminan korkeakoulusta, taloushallinnon MSc. 
taloustieteestä ja liiketaloudesta. Hän on työskennellyt tilasto- ja ulko-
maantalouden sekä strategisen johtamisen ja taloushallinnon parissa. 

Vuodet 2007–2019 hän työskenteli Fäärsaarten Tietokeskuksessa ja 
vastasi ulkomaankaupasta sekä varallisuusaseman tilastoinnista ja 
kehittämisestä.

Ingemar muutti vuonna 1969 vanhempiensa kanssa Tammisaareen, josta hänen äitinsä on kotoisin. Vuonna 
1981 hän muutti takaisin Färsaarille. Kesäisin Ingemar rentoutuu liikkumalla luonnossa, vuorilla tai metsässä 
vieraillessaan Suomessa. 

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJA 
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PÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA

1. PÄIVÄ: HELSINKI – TÓRSHAVN (MA 6.6.)

Lennämme Finnairin lennolla Kööpenhaminaan, josta jatkamme Atlantic Airwaysilla 

kohti Färsaaria. Saavumme Vágariin klo 13:40 paikallista aikaa. Vágarin saarelta 

matkustamme bussilla merenalaista tunnelia pitkin Streymoyn saarelle, Färsaarten 

pääkaupunkiin, Tórshavniin.

Saarten ensimmäisten asukkaiden alkuperä on edelleen osin tuntematon, mutta 

uusimpien arkeologisten kaivauksien perusteella on varhaisimmat merkit asutuk-

sesta voitu ajoittaa 300–500-luvuille. Norjalaisten viikinkien tiedetään saapuneen 

Färsaarille 800-luvulla. Heidän mukanaan rantautui myös hallintojärjestelmä, jossa 

ylintä valtaa käytti hallintokokous eli ting. Se kokoontui Tinganesissa, joka on 

yksi maailman vanhimmista parlamentin kokoontumispaikoista. Saarilla puhutussa 

fäärin kielessä on viitteitä muinaisnorjasta, vaikka kielen lähin sukulainen on 

islannin kieli.
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Färsaarten suurin kaupunki on 18 000 asukkaan Tórshavn, joka on yhdistelmä tuhat-

vuotisia perinteitä ja modernia nykypäivää. Tórshavnin – Thorin satama – nimen alkuperän 

arvellaan viittaavan Thoriin, ukkosenjumalaan skandinaavisessa mytologiassa. Kaupungin 

vanhin osa, keskiaikainen Tinganes, sijaitsee pienellä niemekkeellä, joka jakaa sataman 

läntiseen ja itäiseen osaan. Sen keskellä kulkeva Gongin-katu johdattaa Skansapakkhú-

sið-talolle, joka on Färsaarten itsehallintorakennus. Niemen kärjessä liehuva Färsaarten 

lippu on merkkinä laajasta itsehallinnosta, joka saariryhmällä on Tanskan alaisuudessa. 

Punaiseksi maalatut rakennukset kuuluvat hallitukselle, mustaksi tervatut talot ovat 

yksityisomistuksessa.

Teemme vierailun Färsaarten kansallismuseoon. Museon pysyvässä näyttelyssä esitellään 

Färsaarten arkeologiaa, kansan elämää, historiaa sekä kasvi-, eläin- ja  maantiedettä. 

Teemme opastetun kierroksen museon kuraattorin Torarinn N. Á. Rípunin kanssa. 

Kierroksen jälkeen biologi Jon Aldara pitää meille englanninkielisen luennon Färsaarten 

luonnosta. Luennon jälkeen kirjaudumme hotelliin ja nautimme yhteisen päivällisen. 

JÓN ALDARÁ,BIOLOGI

Jón on paikallinen 

biologi, jonka erityis-

osaamisalueena on 

ornitologia. 

TÓRARINN N. Á RÍPUNI, 
KURAATTORI

Tórarinn on perehtynyt 

Färsaarten historiaan, 

arkeologiaan ja biologiaan. 

Hän kuratoi museon näyttelyitä 

ja huolehtii museotoiminnan 

tiedottamisesta. 
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2. PÄIVÄ: TÓRSHAVN (TI 7.6.) 

Aamiaisen jälkeen vierailemme Färsaarten parlamentissa, Løgting. Meidät ottaa vastaan 

parlamentin johtaja, Johnhard Klettheyggj ja hallintojohtaja Annika Mouritsen. Parlamentti 

on Färsaarten lainsäädäntöelin. 33-paikkaisen parlamentin edustajat valitaan vaaleilla neljän 

vuoden välein. Viimeisimmissä paikallisparlamentin vaaleissa kannatustaan kasvattivat 

Unionipuolue ja Kansanpuolue, jotka muodostavat hallituksen yhdessä keskustapuolueen 

kanssa. Tutustumme parlamenttiin opastetulla kierroksella. 

Tanskan ja Norjan kruunut yhdistettiin 1380, ja tanskalainen oikeuskäytäntö levisi 

Färsaarillekin. Vuodesta 1816 saaret ovat kuulunnet Tanskalle. Toisen maailmansodan 

jälkeen Løgtingin ja Tanskan kansankäräjien edustajat neuvottelivat Färsaarten asemasta. 

Neuvottelujen seurauksena suoritettiin kansanäänestys saarten itsenäisyydestä vuonna 

1946. Itsenäisyyden kannattajat voittivat täpärästi, mutta Tanskan kuningas Kristian X 
hajotti Färsaarten parlamentin. Seuraavissa vaaleissa itsenäisyyttä vastustavat saivat 

enemmistön. Uuden parlamentin ja Tanskan välisten neuvottelujen seurauksena Färsaarille 

myönnettiin laaja itsehallinto 1. huhtikuuta 1948.

Itsehallintolain astuttua voimaan parlamentin asema muuttui merkittävästi. Aiemmin sillä 

oli ollut vain neuvoa-antava rooli, mutta nyt siitä tuli lakiasäätävä elin. Itsehallintolaki antoi 

Färsaarten parlamentille toimivallan useissa Färsaarten sisäpolitiikkaan liittyvissä asioissa, 

mutta puolustus- ja ulkopoliittinen valta säilyi edelleen Tanskan kansankäräjillä. 

Parlamenttivierailun jälkeen kävelemme Färsaarten yliopistolle. Täällä meidät ottaa vastaan 

sosiologian professori rehtori Chik Collins. Collins työskenteli aiemmin Länsi-Skotlannin 

yliopistossa ja nykyään hän toimii yliopiston vierailevana professorina School of Education and 

Social Sciences. Vierailulla mukana myös yliopiston johtaja Johan Ísak Hansen. 

Färsaarten yliopistoa Tórshavnissa rahoitetaan julkisin varoin ja se tekee läheistä yhteistyötä 

Islannin ja Kööpenhaminan yliopistojen kanssa. Vuonna 1965 perustetussa yliopistossa on 

viisi tiedekuntaa: fäärin kieli ja kirjallisuus, opettajankoulutus, luonnontieteet ja teknologia, 
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terveydenhuolto sekä historia ja yhteiskuntatieteet. Yliopistossa on mahdollista suorittaa 

alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä filosofian tohtorin oppiarvo - yhteensä yli 20 eri 

tutkintoa. Yliopistossa on noin 1200 opiskelijaa ja opetuskielenä on fääri. 

Yliopistovierailun jälkeen tutustumme opastetulla kierroksella kuuluisaan Pohjolan taloon, 

joka on saarten merkittävin kulttuurikeskus. Keskuksen tavoitteena on edistää Färsaarten 

kulttuurielämää ja tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa. Keskus avattiin vuonna 1983. 

Rakennusta varten järjestettiin vuonna 1977 pohjoismainen suunnittelukilpailu, johon 

osallistui 158 arkkitehtia. Voittajaksi valittiin norjalaisen Ola Steenin ja islantilaisen 

Kolbrún Ragnarsdóttirin ehdotus. Pohjolan talossa on kaikkien eri pohjoismaiden 

elementtejä: suuret maisemaikkunat, joiden teräspalkit tulevat Tanskasta, katto on 

perinteinen islantilainen ruohokatto ja lattia on norjalaista graniittia. Suuren aulan 

huonekalut ovat Alvar Aallon suunnittelemia ja seinäpaneelit ruotsalaista puuta. 

Opastetun kierroksen jälkeen nautimme lounaan luomuravintola Systrarnas Ekologiska 

caféssa. 

Pohjolan talosta jatkamme matkaa Tórshavnin vanhaan kaupunginosaan, jossa teemme 

opastetun kävelyretken. Retken jälkeen palaamme hotellille. Loppuilta on vapaa ja 

päivällinen nautitaan omatoimisesti. 
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3. PÄIVÄ: VESTMANNAN LINTUKALLIOT (KE 8.6.)

Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla Vestmannaan. Vilkas kalastuskaupunki Vestmanna 

on 1250 asukkaallaan Streymoyn saaren toiseksi suurin kaupunki. Vestmannan nimi 

viittaa ensimmäisiin asukkaisiin, lännestä saapuneisiin irlantilaisiin keltteihin. Saari 

tunnetaan parhaiten lintukallioistaan. Noin kaksituntisen veneretken aikana näemme 

kapeita salmia ja syviä luolia ja ajamme veneellä lähes 700 m korkeiden kalliopylväiden 

alle, missä tuhannet merilinnut kuten myrskylinnut, etelänkiislat ja ruokit pesivät. Täällä 

voi nähdä myös lunneja, joita kutsutaan myös meripapukaijoiksi niiden värikkään nokan 

vuoksi. Lunnit rakentavat pesänsä kallionkielekkeille ja ruohikkoisille rinteille ja munivat 

pesimäkaudella vain yhden ainoan munan. Hyvällä onnella voimme nähdä hylkeitä, 

delfiinejä ja pyöriäisiä, joskus jopa valaita. Veneretken jälkeen nautimme lounaan 

paikallisessa ravintolassa.

Palaamme Tórshavniin iltapäivällä. Illalla nautimme yhteisen päivällisen.

4. PÄIVÄ: SUÐUROY (TO 9.6.)

Lähdemme hotellista aikaisin aamulla ja matkustamme Smyril-lautalla Tórshavnista 

Suðuroyhin, joka on Färsaarten 18 saaresta eteläisin. Kaksituntisen kauniin merimatkan 

aikana ohitamme Nolsoyn, Sandoyn ja Skúvoyn saaret sekä pienemmät Stóru Dímunin ja 

Lítlu Dímunin saaret. Laivassa on kahvila, josta voi ostaa virvokkeita ja pientä purtavaa.

Färsaarten eteläisin saari, Suðuroy, on ehdottomasti yksi Färsaarten upeimmista saaris-

ta. Pinta-alaltaan Färsaarten neljänneksi suurimmalta saarelta löytyy paljon nähtävää. 
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Maaston upeat muodot, jylhät kallionkielekkeet sekä pienet vesiputoukset jättää katsojat 

sanattomaksi. Suðuroy eroaa murteeltaan ja kulttuuriltaan Färsaarten muista saarista. 

Asukkaat tunnetaan erityisesti terävästä huumoristaan ja suorapuheisuudestaan. 

Lähdemme Tvøroyrin satamasta koko päivän kestävälle kiertoajelulle. Vierailemme saaren 

eteläosassa sijaitsevassa Akrabergissa. Suðuroy saaren suosituimpia nähtävyyksiä ja 

kuvauskohteita ovat Akrabergin majakka ja Beinisvørðn henkeäsalpaavat maisemat. 

Pystysuorat kalliot nousevat suoraan merestä usean sadan metrin pituudelta – näky on 

suorastaan mykistävä. Lähes 500 metrin korkeuteen kohoavat kalliot ovat Suðuroy saaren 

korkeimmat. 

Vágurin kylässä vierailemme Ruth Smith -taidemuseossa, jonka vetonaulana on hänen oma-

kuvansa vuodelta 1941. Ruth Smith Nielsen (1913–1958) kuuluu Färsaarten huomattavim-

piin taiteilijoihin. Hän valmistui Høyers tegneskole -taide-

koulusta ja opiskeli maalausta Tanskan taideakatemiassa 

Kööpenhaminassa, jossa hän asui vuosina 1930–1948. 

Ruth Smith vangitsi teoksiinsa färsaarelaisen valon ja sai 

inspiraatiota esimerkiksi Cézannen taiteesta. Vaikka hänen 

maisemamaalauksissaan on vaikutteita impressionismista, 

teoksien katsotaan kuitenkin edustavan realismia. Taiteili-

jan omakuvat kuuluvat Färsaarten tärkeimpiin maalauksiin 

ja ovat esillä taidemuseossa. 

Nautimme lounaan lähellä taidemuseota, jonka jälkeen 

suuntaamme pohjoiseen länsirannikolla sijaitsevaan 
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Fámjinin kylään. Täällä vierailemme vuonna 1876 valmistuneessa kirkossa. Kirkossa on esillä 

fääriläisen lipun alkuperäinen malli sekä riimukivi, jossa on sekä riimukirjoitusta että latinalaisia 

kirjaimia. Riimukiven ikä on ajoitettu vuoteen 1538, mikä kertoo siitä, että riimukirjoitus oli 

käytössä niinkin myöhään kuin 1500-luvulla. Pohjoisemmassa Hvalban kylässä saamme kuulla 

hiilenlouhinnan kiehtovasta ja vuosisatoja vanhasta historiasta. 

Päätämme kierroksen Tvøroyriin kylään, jossa on lukuisia historiallisia rakennuksia. Kuulemme 

mielenkiintoisia tarinoita Tanskan ja Färsaarten välisistä suhteista. Palaamme iltapäivällä 

lautalla Tórshavniin. Loppuilta on vapaa ja päivällinen nautitaan omatoimisesti.

5. PÄIVÄ: SAKSUN, FOSSÁ, TJØRNUVIK, GARÐAHÚSIÐ, EIDI, GJÓGV, KIRKJUBØUR (PE 10.6.)

Huikeat maisemat, maaseudun tavat ja perinteet sekä muinainen 

historia saattelevat meidät päivän retkelle. Tutustumme Saksunin 

idylliseen kylään, joka sijaitsee pienessä vuonossa korkeiden vuorten 

syleilyssä. Saksunin nähtävyyksiin kuuluvat pieni kirkko vuodelta 1858, 

kuninkaanmaatila 1600-luvulta ja nykyisin ulkoilmamuseona toimiva 

Duvugardur, jossa vierailemme. 

Matkalla Saksunista Tjørnuvíkiin pysähdymme Fossán vesiputouksilla. 

Näemme jättiläiseksi ja noidaksi nimetyt mahtavat kivimuodostelmat ja 

saaren korkeimman vuoren, Slættaratindurin. Tjørnuvíkissa on myös 12 

viikinkihaudan jäänteet. Jatkamme Skálafjörduria pitkin Söldarfjördurin 

kylään, jossa vierailemme vanhassa färsaarelaisessa puutarhassa 

”Uppi á Gördumissa”. Puutarhassa nautimme lohikeittoa lounaaksi.
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Tutustumme Götugjógvin uuteen kirkkoon, jonka lasikoristeet on tehnyt Färsaarten kansainvälisesti 

tunnetuin taiteilija Trondur Patursson. Ohitamme Färsaarten korkeimman vuoren 882 metriin 

kohoavan Slættaratindurin ja ajamme pienen Eiðin kylän kautta postikorttimaiseen Gjógviin. Ennen 

niin vilkkaassa 250 asukkaan Gjógvissa asuu nykyisin noin 50 asukasta. Teemme kävelyretken 

luonnonsatamaan. 

Jatkamme matkaa Kirkjubøuriin. Tämä Färsaarten tärkein historiallinen kohde on vuosisatojen 

kuluessa ollut paikallisen kulttuurin merkittävä keskuspaikka. Sen uskonnollinen merkitys on 

kiistaton, mistä on osoituksena piispan residenssi ja pappila 1000-luvulta sekä Pyhän Magnuksen 

katedraalin rauniot 1200-luvulta. Edelleen käytössä oleva Pyhän Olavin kirkko on Färsaarten vanhin. 

Nautimme Kirkjubøurissa yhteisen jäähyväispäivällisen, jonka jälkeen palaamme Tórshavniin.

6. PÄIVÄ: GÁSADALURIN KYLÄ, MÚLAFOSSURIN VESIPUTOUS JA KOTIMATKA (LA 11.6.)

Luovutamme huoneet aamupäivällä ja suuntaamme Gásadaluriin, joka tunnetaan Múlafossurin 

vesiputouksesta. Korkealla kalliojyrkänteellä sijaitsevaa kylää voi luonnehtia syrjäiseksi, sillä aina 

vuoteen 2004 saakka ainoa Gásadaluriin johtava polku vei vuoren yli. Nykyisin kyläläisten elämää 

helpottaa vuoreen louhittu tunneli, joka avattiin vuonna 2004. Gásadalur yhdistyi näin viimeisenä 

kylänä saarten tieverkostoon. Pidämme valokuvaustauon idyllisessä Bøurin kylässä ja nautimme 

Tindhólmurin ja Drangarnirin kallioiden yli avautuvasta näkymästä. 

Lento Kööpenhaminaan lähtee klo 14:30, josta jatkamme Helsinkiin klo 19. Saavumme Helsinkiin 

klo 21:35. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MATKALLE MUKAAN!
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LENNOT:

6.6.2022  Helsinki – Kööpenhamina  11:00–11:40 
 Kööpenhamina – Färsaaret 12:25–13:40

11.6.2022  Färsaaret – Kööpenhamina  14:30–17:35 
 Kööpenhamina – Helsinki 19:00–21:35 
 

HOTELLI:

HOTEL BRANDAN****, Oknarvegur 2, Tórshavn • www.hotelbrandan.com   
Hotel Brandan on minimoinut ympäristöjalanjälkensä ja saanut Green Key -sertifikaatin – ravintola-alan 
kansainvälisen ympäristömerkin. Huoneet ovat ympäristöystävällisiä, niissä on ilmainen wifi, kahvinkeitin, 
taulu-tv Chromecastilla, ylelliset vuoteet ja tyylikkäät huonekalut. Tunnettu färsaarelainen taiteilija Edward 
Fuglø on sisustanut jokaisen huoneen ainutlaatuisilla teoksillaan. Hotellissa on ravintola ja baari.

MATKAN HINTA:

Matkan hinta on 2465 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 
on 395 euroa. Matkalle on paikkoja rajoitettu määrä. Vähimmäisosanottajamäärä on 30 henkilöä. 
Ilmoittautumismaksu on 350 euroa ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
Loppulasku erääntyy 5 viikkoa ennen lähtöpäivää.
 

HINTAAN SISÄLTYY:

• Lennot Helsinki – Kööpenhamina – Färsaaret meno-paluu
• Bussikuljetukset ohjelman mukaisesti
• Majoitus neljän tähden hotelleissa, kahden hengen huoneessa aamiaisella
• Ohjelman mukaiset lounaat ja päivälliset (4 lounasta ja 3 päivällistä ruokajuomineen)
• Suomenkielinen paikallinen asiantuntija Ingemar Guttesen
• Ohjelman mukaiset vierailut
• Turistiverot

MATKAN HINTAAN EI SISÄLLY:
Ateriat ja juomat, joita ei ole mainittu ohjelmassa, matkavakuutus, mahdollinen PCR-testaus ennen matkaa.  

MATKAEHDOT:
Axtours pidättää oikeuden ohjelma-, hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat liikennöitsijöistä,  
kurssivaihteluista, lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista. 
 

PERUUTUSEHDOT:
Peruutus ennen 6.3.2022    Ilmoittautumismaksu
Peruutus 7.3.–7.4.2022     30% matkan hinnasta veloitetaan
Peruutus 8.4.–6.5.2022    50% matkan hinnasta veloitetaan
Peruutus 7.–30.5.2022     85% matkan hinnasta veloitetaan
Peruutus 30.5.2022 jälkeen  100% matkan hinnasta veloitetaan

Pyydämme tarkistamaan jo varausvaiheessa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne  
kattavat tämän matkan peruutusehdot.  
 

PASSI: 
Matkustajilla täytyy olla mukana voimassaoleva passi.
 

VARAUKSET:
Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilölle alumni@axtours.fi tai  
puh. 040 483 4950. HUOM! Ilmoita varauksen yhteydessä nimesi kuten se on passissa. 


