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Als je ooit een Fin hebt ontmoet, is de kans groot dat ze de 
gereserveerde aard van hun landgenoten hebben genoemd. 
Wees niet bang - het zijn geen stilzwijgende bruten. Finnen 
zijn spraakzaam en gastvrij, maar de mythe van de terugge-
trokken Fin leeft nog steeds, ook in Finland. En de Finnen, 
met hun zelfvernietigende humor, zullen de eersten zijn die 
er buitenlanders bij betrekken. Een voorbeeld van een Finse 
grap: “Een introverte Fin kijkt naar zijn (veiligheids)schoenen 
als hij tegen je praat; een extraverte Fin kijkt naar jouw (vei-
ligheids)schoenen”.

Als je wordt uitgenodigd in een Fins huis, weet je dat je 
Finnen zult ontmoeten op hun meest authentieke manier. 
Er wordt niet van je verwacht dat je je chique aankleed, je 
stijf gedraagt of iets dergelijks - nonchalant is het woord. De 
Finse gastvrijheid zal worden getoond in de vorm van einde-
loos eten en drinken, en hoe meer je op je gemak bent, hoe 
meer de gastheren ervan zullen genieten. Hier wordt vaak 
de basis gelegd voor levenslange vriendschappen.
Finnen zien zichzelf als gereserveerd, maar kalmte zou in de 
meeste gevallen een meer passende beschrijving zijn.

Finland is een land van extremen en contrasten - bijvoor-
beeld koude en donkere winters worden afgewisseld met 
warme zomers en heel veel licht. Om een of andere reden 
moeten de Finnen dit accentueren door in ijskoude wate-
ren te zwemmen en in dampende sauna’s te baden. De 
tamelijk uitdagende omstandigheden moeten ertoe hebben 
bijgedragen dat de Finnen hun grenzen zo krachtig hebben 
willen testen. De reden hiervoor is waarschijnlijk onduidelijk, 
zelfs voor de meeste Finnen; het is gewoon iets waarmee ze 
geboren zijn, for better or for worse.

Wat betekent 

Finland voor jou?

Finland grenst in het oosten aan Rusland, in het noorden 
aan Noorwegen en in het noordwesten aan Zweden. Ten 
zuiden wordt het van Estland gescheiden door de Finse 
Golf. 
Het land behoorde vroeger bij Zweden en daarna tot Rus-
land, maar werd op 6 december 1917 onafhankelijk en 
werd uiteindelijk de Republiek Finland met een President 
als staatshoofd. De huidige vlag werd officieel bevestigd in 
1918.

Finland wordt vaak het Land van de Duizend Meren ge-
noemd. Een bescheiden naam, gezien het feit dat er in feite 
188.000 zijn. Aangezien veel van deze meren zeer groot 
zijn, is een groot deel van Finland bedekt met water, waar-
door Finland zich onderscheidt van andere Europese landen.
Van het grootstedelijk gebied rond Helsinki tot aan het grote 
Inarimeer in Lapland, Finland is gevuld met oases van het 
schone blauw. Waar Inari bekend staat om zijn diepe en kris-
talheldere water, is de ringelrob van het Saimaa-meer (dit is 
het grootste meer van Finland dat in het zuidoosten van het 
land gelegen is), een van de meest bedreigde diersoorten 
ter wereld, de meest gedenkwaardige attractie van het land.
Finland telt 5,5 miljoen inwoners op een oppervlakte van 
336.855km² en is daarmee een van het dunst bevolkte land 
in Europa ( ter info; IJsland is het dunst bevolkte land in Eu-
ropa) . 50% van de Finse bevolking woont in het zuiden in 
een regio van 100 km rondom Helsinki, iets meer dan 10% 
woont in de hoofdstad Helsinki.

Het land is meer dan 1.000 km lang en in het noorden ligt 
het Lapland gebied dat 30% van de totale oppervlakte be-
strijkt. Het telt slechts 3% van de bevolking.
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Tijdens de wintermaanden kan de temperatuur dalen tot 
-35 °C. Gelukkig is dit niet de norm: de normale wintertem-
peraturen liggen ergens tussen -5 en -15 °C.

In de zomer wordt het zo heet als 30 °C, soms zelfs meer. 
De normale zomertemperatuur is iets meer dan 20 °C. In 
Finland is het gebruikelijk om tussen januari en juli een tem-
peratuurverschil tot 70 °C te hebben.

In januari en februari valt er bijna altijd sneeuw in het noor-
den en oosten van Finland. Zelfs als er weinig sneeuw ligt 
in Helsinki, ligt er vaak wel een meter of meer sneeuw op 
de skipistes van Lapland. Het sneeuwseizoen in Noord-Fin-
land begint in november en duurt minstens tot april-mei. In 
het binnenland van Zuid- en Midden-Finland valt de eerste 
sneeuw begin december en smelt de sneeuw in de loop van 
maart.

Een van de unieke concepten in Finland heet “Everyman’s 
Rights”. Dit geeft u het recht om vrij te zwerven/kamperen 
in natuurgebieden zoals bossen, velden, meren en rivieren, 
zonder toestemming van de landeigenaren. Het concept 
heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld en is begonnen als 
een ongeschreven code die is gecreëerd door een schaarse 
bevolking die in een uitgestrekt, dichtbebost land woont.

De heldere zomeravonden zijn misschien wel de meest ico-
nische natuurverschijnselen van Finland. De middernacht-
zon is het sterkst in de maanden juni en juli, maar hoe verder 
je naar het noorden gaat, hoe langer en hoger de zon boven 
de horizon blijft. In het uiterste noorden kun je van mei tot 
augustus een volle middernachtzon ervaren. 

In de meest noordelijke delen van Fins Lapland blijft de zon 
meer dan 70 dagen aaneengesloten boven de horizon.
Hoewel de volle Middernachtzon alleen boven de poolcirkel 
schijnt, zijn de nachten overal in het land helder. Laat in de 
nacht valt de zon even voorbij de horizon voordat ze weer 
opkomt, waardoor de grenzen tussen het verbleken van de 
nacht en het aanbreken van de dag vervagen.

Midzomer is een belangrijke nationale feestdag in Finland. 
Oorspronkelijk was het een viering van de zomerzonnewen-
de, maar het wordt meestal doorgebracht met vrienden en 
familie in een zomerhuisje buiten de stad, om te feesten of 
te ontspannen.

Midzomer wordt vaak gezien als het begin van warm zomer-
weer en veel Finnen beginnen hun zomervakantie op mid-
zomeravond. De middernachtzon, die eind juni plaatsvindt, 
is een belangrijk element in de festiviteiten in de noordelijke 
delen van Finland. Niet dat het in het zuiden ook donker 
wordt; de nachten zijn in het hele land helder.

Een huisje aan het meer is een essentieel onderdeel van de 
Finse zomer en de meeste zomeractiviteiten draaien om wa-
ter, zoals zwemmen en naar de sauna gaan, vissen, kanoën, 
roeien en zeilen.

Het aansteken van vreugdevuren en het baden in sauna’s 
zijn twee van de meest typische tradities in de Midzomer-
feesten. 

Sauna maakt een groot deel uit van het erfgoed en de cul-
tuur van Finland. Naar schatting zijn er meer dan twee mil-
joen sauna’s in Finland. Voor een bevolking van 5,5 miljoen 
komt dit overeen met een gemiddelde van één per huishou-
den - er is er zelfs één in het parlement.

De sauna in Finland is een oud fenomeen en de wortels zijn 
moeilijk te traceren, maar de vroegste versies zijn vermoe-
delijk van 7000 voor Christus. Badhuizen werden in dezelfde 
periode in Europa geregistreerd. Een van de eerste schrifte-
lijke vermeldingen van wat men denkt dat de saunagewoon-
tes van de voorvaderen van de Finnen zijn, werd geschreven 
door Nestor de Chronicler in 1112. Hij vertelde over “hete 
houten sauna’s waarin naakte badgasten zich met takken 
slaan en uiteindelijk koud water over zich heen gieten”.

Tijdens de Reformatie in Scandinavië breidde de populariteit 
van de sauna’s zich uit naar andere landen omdat de Euro-
pese badhuizen werden vernietigd. Ten tijde van de Refor-
matie van de 16de eeuw, toen in de rest van Europa baden 
iets was wat gewone mensen zelden (jaarlijks) of helemaal 
niet deden, maakten Finnen zichzelf minstens één keer per 
week schoon in de sauna’s.



Een van de redenen waarom de saunacultuur in Finland al-
tijd heeft gebloeid is de veelzijdigheid van de sauna. Toen de 
mensen zich verplaatsten, was het eerste wat ze deden het 
bouwen van een sauna. Finnen zouden de sauna gebruiken 
om in te wonen, te eten, zaken op het gebied van hygiëne 
aan te pakken en vooral om te bevallen in een bijna steriele 
omgeving. In tegenstelling tot veel andere, meer dichtbe-
volkte plaatsen in Europa, is de beschikbaarheid van hout 
dat nodig is om de sauna te bouwen en te verwarmen nooit 
een probleem geweest. Een andere reden voor de popula-
riteit is dat de sauna in zo’n koud klimaat mensen in ieder 
geval voor korte tijd kan verwarmen. In de zomer is de sauna 
echter net zo populair als in de winter.

Er zijn vele tradities en praktijken met betrekking tot de 
sauna-ervaring, maar de belangrijkste voor de Finnen is het 
ontspannen, het zuiveren van zowel lichaam als geest.
Wist je dat het woord “sauna” Fins is? Of het nu gaat om 
een elektrische sauna in een moderne zakelijke omgeving of 
een ouderwetse houtgestookte sauna bij een huisje aan het 
meer, in Finland is een sauna altijd in de buurt.



Natuur
Finland is een land van uitgestrekte groene bossen, prachtige eilanden 
in de Baltische Zee, winderige arctische heuvels en duizenden blauwe 
meren. Deze ongerepte en prachtige landschappen bieden een habitat 
voor duizenden wilde dieren en vogels - waarvan er veel te zien zijn 
tijdens gearrangeerde wildexcursies en vogelkijkplaatsen.

In de uitgestrekte bossen van Finland leven naar schatting 1.500 
bruine beren. Hoewel ze overal op het vasteland van Finland kunnen 
rondlopen, doen beren meestal hun best om mensen te ontwijken. 
Echter, op de berenobservatietochten die tussen april en september in 
verschillende plaatsen in het Oosten van Finland worden uitgevoerd, 
kan bijna gegarandeerd worden dat je deze koning van het Finse woud 
kunt spotten.

In Finland vind je de zeldzaamste zeehond ter wereld, de Saimaa rin-
gelrob. Deze inlandse zeehonden hebben zich aangepast aan hun 
zoetwaterhuis sinds ze na de ijstijd van de zee werden afgesneden in 
het Saimaa-meer, het grootste meer van Finland. Ze zijn ook alleen 
maar te vinden in het Saimaa-meer. Dankzij instandhoudingsmaatre-
gelen is hun aantal recentelijk gestegen tot meer dan 300, maar ze 
worden nog steeds ernstig bedreigd.
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Sámi 
de inheemse bevolking van Finland
Sámi - de enige inheemse bevolking van de Europese Unie. 
De Sámi leven in de noordelijke delen van Finland, Noor-
wegen en Zweden en in delen van Noord-west-Rusland. 
In Finland is de Sámi-bevolking ongeveer 10.500 mensen 
sterk en het behoud van hun bedreigde taal en cultuur wordt 
geregeerd door een autonoom Sámi-parlement in Inari, Fin-
land.

Rendieren zijn een van de belangrijkste onderdelen van de 
inheemse Sámi-cultuur in Fins Lapland.
De traditionele middelen van bestaan van de Sámi zijn vis-
sen, verzamelen, handwerk, jagen en rendierhoeden. 

Van de traditionele middelen van bestaan van de Sámi is de 
rendierhouderij nog steeds een van de belangrijke pijlers van 
de Sámi-cultuur, die zowel de taal als het materiaal voor o.a. 
kleding, andere Sámi-handwerk en de eetcultuur aanbiedt. 
Sinds de ontwikkeling van de rendierhouderij is het rendier 

een belangrijke vorm van transport. Vandaag de dag kunnen 
de toeristen de traditionele vorm van vervoer in de vorm van 
rendiersleeën in de winter ervaren.

Volgens de wet mag men de rendieren op geen enkele 
manier storen of bang maken. Vrij grazende rendieren in 
de natuur zijn halfwilde dieren. Daarom mag men het dier 
niet benaderen en tegelijkertijd laten schrikken, bijvoorbeeld 
door te proberen het te fotograferen.

Een volwassen rendier mannetje weegt 90-180 kg en een 
vrouwtje 60-100 kg. Het Finse Lapland heeft een rendier-
populatie van ongeveer 200.000 rendieren. 
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Finse specialiteiten
Het Finse dieet is rijk aan vis, en de meest po-
pulaire vis is veruit de zalm. Een echte Finse ma-
nier om ervan te genieten is om een kom hete 
zalmsoep te eten met een stukje roggebrood. 
Deze eenvoudige soep kan worden gemaakt 
met een heldere of melkachtige bouillon en bij 
speciale gelegenheden wordt er verse room aan 
toegevoegd om het gerecht een meer weelderi-
ge smaak te geven. Naast zalm bevat de soep 
meestal ook aardappelen, wortelen en prei. Dille 
wordt soms toegevoegd als garnering, vooral in 
de zomermaanden.

Buiten de Scandinavische landen staan rendieren 
bekend als de kleine helpers van de Kerstman. 
In Finland zijn rendieren een gemeenschappelijke 
bron van eiwitten. Rendieren smaken geweldig, 
en het is ook duurzaam. De dieren zwerven vrij 
rond in de bossen van Noord-Finland en grazen 
op de plaatselijke vegetatie. Zoals al het vlees van 
wild heeft rendieren een sterke smaak en een 
laag vetgehalte. De meest voorkomende manier 
is om het te eten, gebakken in combinatie met 
aardappelpuree en linzenbessen.

Deze gebakken, lichtzoete kaas is een regionale 
specialiteit die in het hele land een populair ge-
recht is geworden. De kaas maakt een piepend 
geluid als je er in bijt, wat verklaart waarom som-
mige Finnen, vooral kinderen, het de “piepende 
kaas” noemen. Vooral populair in de noordelijke 
delen van Finland. Genieten doe je door dit ge-
recht op te warmen met wat wolkenbessen jam 
op de top. Helder-oranje wolkenbessen zijn in-
heems in Scandinavië en groeien alleen in hoog-
gelegen veengebieden. De smaak is een meng-
sel van zoete, zure en taartnoten, wat de vetheid 
van de kaas perfect aanvult.



Noorderlicht
Een van de meest opmerkelijke kenmerken van Finland is het licht. Wanneer de ein-
deloze zonneschijn van de zomer plaats maakt voor een donkere winter, verschijnt het 
Noorderlicht als magie en verlicht het de hemel.

Hoe verder je naar het noorden gaat, hoe groter de kans is dat je het Noorderlicht of 
de Aurora Borealis ziet - in het Finse Lapland kunnen ze 200 nachten per jaar ver-
schijnen. 

Het zien van het noorderlicht vereist voldoende duisternis en een heldere hemel, wat 
de late herfst, de winter en het vroege voorjaar (september tot maart) tot de meest 
gunstige tijden maakt. De beste tijd van de dag is een uur of twee voor en na midder-
nacht. De weergave kan 20 seconden zijn maar ook urenlang duren.

Hoe het noorderlicht tot stand komt? Volgens de Sami legende loopt een Vos over 
de Arctische heuvels en licht de lucht op met vonken die uit zijn staart vliegen en de 
sneeuw omhoog dwarrelen. De moderne Finse term "revontulet", het vuur van de vos, 
komt voort uit deze mythe.

De verklaring van een wetenschapper voor het fenomeen zou zoiets zijn als "de zon-
newind stuurt geladen deeltjes naar de aarde, en bij een botsing met de atmosfeer 
produceren ze energie die als licht wordt afgegeven". Wij geven de voorkeur aan de 
Sami-mythe.
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Kerstmis
De magie van Kerstmis is onmiskenbaar. Het 
is een tijd van goede wil en tijd doorbrengen 
met je familie en vrienden.
De echte Kerstman - de enige echte – komt 
uit Finland. Hoewel de exacte locatie van zijn 
privé-retraite in Korvatunturi, Lapland, on-
bekend is, is zijn officiële woonplaats Rova-
niemi, waar hij het hele jaar door bezoekers 
begroet.

De kerstman mag maar één keer per jaar 
de kinderen in hun huis bezoeken, maar hij 
is ook blij u in zijn eigen huis te mogen ver-
welkomen en u rond te leiden in zijn kantoor. 
Misschien ontmoet u Rudolf er ook wel!

Een van de belangrijkste taken van de kerst-
man is het lezen van brieven, en het postkan-
toor van de poolcirkel ontvangt elk jaar meer 
dan een half miljoen brieven van over de hele 
wereld. De Kerstman antwoordt op elk van 
hen.

Kerstmis is de tijd van goede daden en Fin-
nen zetten o.a. vaak haver of zaden uit voor 
kleine vogels om ze te helpen de koude win-
ter te overleven.



Wist je dit al over Finland?
•  … Finland in het Fins Suomi is?
•  … Finnen dol zijn op vreemde sporten, zoals mierennestzitten, vrouwendragen, moerasvoetbal,  

 GSM werpen, luchtgitaarspelen, …?
•  … Donald Duck strips verboden waren in Finland omdat hij geen broek droeg?
•  … als er een kudde rendieren op de weg staat, je ze gewoon een tik op hun kont moet geven  

 en ze dan (hopelijk) wegrennen?
•  … de Finnen hun sauna echt niet kunnen missen? Soldaten voor de VN bouwen een sauna in elke basis  

 waar ze verblijven, schepen hebben een sauna en er komt er misschien ook een in de trein!
•  … de Finnen het gezellig vinden als het gesprek stilvalt? Dat is daar gebruikelijk en drukt een soort vertrouwen uit.
•  … gebarentaal in Finland erkend is als officiële taal?
•  … Finse kinderen niet meteen bij de geboorte hun naam krijgen?  

 Die krijgen ze pas 2 tot 3 maanden later bij hun doop.  
 Tot die tijd gebruiken ze een soort werknaam.
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Als je als een Fin gelukkig wilt zijn,  
lees dan volgende 6 tips:
Stap 1.  Zweet in een sauna
Er is niets meer Fins dan sauna, het is zo'n groot deel 
van de Finse cultuur dat het niet te vergelijken is met 
iets anders. Voor Finnen is het een must met regelma-
tige tussenpozen, en als ze te lang zonder sauna gaan, 
zullen ze zich incompleet gaan voelen. Het spreekt 
voor zich dat sauna de Finnen gelukkig maakt

Stap 2.  Wandeling in het bos
Er is iets magisch aan het bos en de Finse ziel is er 
altijd al mee verbonden geweest. De groene kleur is 
rustgevend; het zachte geritsel van de bladeren en 
dennennaalden is als muziek. Finnen voelen zich goed 
in het bos. Niet alleen, niet verloren - het bos biedt 
bescherming en rust.
De Finse bevolking is warm, open en oprecht.

Stap 3.  Zwemmen in een gat  
 in het ijs
Geloof het of niet, zwemmen in ijskoud water geeft je 
echt het goede van de wereld. Het geheim van een 
duik in ijskoud water ligt eenvoudigweg in het gevoel 
dat door je lichaam heen schiet als je eenmaal uit het 
water bent - zodra je weer op het droge bent begint je 
bloedsomloop op gang te komen en je lichaam begint 
op te warmen en je voelt je, nou ja, gelukkig.

Stap 4.  Bessen plukken
Bessenplukken is iets wat bijna alle Finnen doen, on-
geacht de leeftijd. Dwalen in het bos, diep in gedach-
ten, je mandje vullen met bosbessen... het is een soort 
Finse therapie voor de ziel. Eenmaal thuis, bak je een 
heerlijke bosbessentaart en eet je die op met melk. 
Simpele dingen die de Finnen gelukkig maken.

Stap 5.  Geniet van het magische  
 licht
Contrasten zijn een belangrijke factor in de allure van 
Finland, waar 24-uurs zonlicht in de zomer de don-
kere winterdagen en het brandende noorderlicht ver-
vangt. De zomer in Finland is een spectaculaire tijd van 
het jaar. Voor wie zich ten noorden van de poolcirkel 
waagt, gaat de zon van mei tot augustus helemaal niet 
onder - waardoor een enkele zomerdag drie maanden 
duurt!  In de winter schijnt het noorderlicht ongeveer 
elke andere heldere nacht tussen september en maart. 
Wie zou er niet blij zijn onder zo'n constante, specta-
culaire lichtshow?

Stap 6.  Ruimte hebben
In de drukte van het moderne leven zijn het de zeld-
zaamheden die ons gelukkig maken, zoals ruimte, rust 
en tijd. De ruimte om te ademen, een tijd om te dro-
men - je kunt deze schatten vinden in Finland, waar de 
meren veel en de mensen weinig zijn.

Happiness
In Finland is de natuur nooit ver weg en de Finnen hebben er zeker een nauwe band mee. Wegkomen uit de beschaving wordt 
zeer gewaardeerd en wandelen in het bos is een eenvoudige, maar geweldige manier om je gedachten te verzamelen en jezelf 
af en toe te horen denken. Daarom staat Finland bovenaan in het World Happiness Report, waarin 156 landen werden gerang-
schikt op basis van geluksniveaus, gebaseerd op factoren als vrijheid, eerlijkheid, welzijn, goede gezondheid en vrijgevigheid. 
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Naast het merk van veiligheidsschoenen is Sievi ook de 
naam van het dorp waar de schoenen worden gemaakt en 
is de officiële naam van het bedrijf Sievin Jalkine Oy, wat 
vertaald betekent “ Schoenen van Sievi”.

Het dorpje Sievi ligt 400 km ten noorden van Helsinki, in de 
provincie Oulu. De gemeente heeft bijna 5.000 inwoners. 
De bevolkingsdichtheid bedraagt 6 inwoners per vierkante 
kilometer, terwijl die van het land gemiddeld 16 bedraagt. 
Ter info, in België bedraagt de bevolkingsdichtheid 376 en 
in Nederland 421 per km².

70 jaar geleden werd in zeer eenvoudige omstandigheden 
met vier werknemers de basis gelegd voor Sievi’s schoe-
nenfabriek en schoenmakersvakmanschap. 

Een begrip werd geboren: Sievi-kwaliteit. Vandaag de dag 
is Sievi de grootste schoenenfabrikant van Noord-Europa, 
met een productie van meer dan een miljoen paar schoenen 
per jaar.

Het in 1951 door Lauri Jokinen opgerichte Sievin Jalkine 
Oy begon haar activiteiten met de vervaardiging van rub-
berlaarzen in het stationsdorp Sievi. De gedachte aan vei-
ligheidsschoenen ontstond in 1964. Toen in de jaren 70 de 
vraag naar beschermingsmiddelen op het werk sterk groei-
de, was Sievi goed op de vraag voorbereid en bood toen al 
een uitgebreide collectie veiligheidsschoenen aan. 
Zo werd een van de fundamenten van Sievi’s succes gecre-
eerd: specialisatie in veiligheidsschoenen.

en Sievi



Decennia lange ervaring, een sterke familiebedrijfscultuur, 
voortdurende ontwikkeling van de activiteiten en gebruik 
maken van de nieuwste technologie zijn de sleutels van Sie-
vi’s succes. Vandaag de dag worden de klanten bediend 
door een volledig geautomatiseerd magazijn met meer dan 
150.000 paar schoenen, een systeem dat garant staat voor 
uitstekende beschikbaarheid, stipte en snelle levertijden. 
Sievi is een schoenenfabrikant die zijn producten maakt 
met Finse arbeid en Fins vakmanschap in Sievi en Oulainen 
(zo’n 60 km naar het noorden), en werk biedt aan in totaal 
meer dan 500 mensen. 

In 2020 investeerde Sievin Jalkine Oy 15 miljoen euro voor 
productiefaciliteiten en magazijnautomatisering in Sievi. Het 
doel van het bouwproject is het ontwikkelen van de huidige 
activiteiten van het bedrijf en het voorbereiden van de toe-
komst. De bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding van bij-
na 5.000 m2 zijn in augustus 2020 gestart en de uitbreiding 
moet in het najaar van 2021 in zijn geheel zijn voltooid. Het 
project omvat ook een investering in nieuwe automatise-
ringstechnologie die elders in deze industrie nog niet eerder 
is toegepast.

Het project omvat een uitbreiding van het bestaande ge-
automatiseerde logistieke centrum, waardoor de capaciteit 
van het bestaande schoenmagazijn van 150.000 paar tot 
ongeveer 260.000 paar schoeisel zal gaan. Tegelijkertijd 
wordt een nieuw geautomatiseerd palletmagazijn gebouwd 
voor ongeveer 2.000 palletlocaties. Meer productie ruimte 
zal worden gebouwd, waardoor het aantal werknemers met 
ongeveer 50 kan worden verhoogd.  

Door Sievi-schoenen te gebruiken kunt u met trots zeggen: 
MADE IN FINLAND!

productie Oulainen

productie Sievi
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Sievi, 
het merk van professionals
Sievi stelt zich ten doel haar producten voortdurend te ver-
beteren door middel van innovatieve en duurzame oplossin-
gen. Aan het ontwikkelen van producten wordt deelgeno-
men door een grote groep van de beste deskundigen op 
het gebied. Sievi heeft een eigen productontwikkeling, een 
testlaboratorium van hoog niveau en een uitgebreid netwerk 
van testgebruikers, waardoor onze producten onder authen-
tieke omstandigheden worden getest.

Naast nog betere beschermende en gebruikseigenschap-
pen wordt voor Sievi-schoenen voortdurend modern design 
ontwikkeld en worden producten geüpdatet om te voldoen 
aan de steeds  veranderende eisen. Hierdoor slaagt Sievi er 
in om productieklachten onder de 1% te houden.

De aan Sievi toegekende certificaten zijn naast een teken 
van hoogwaardige kwaliteit een teken dat de systemen van 
gezondheid en veiligheid op het werk beantwoorden aan de 
uitdagingen van de toekomst. Bij de activiteiten en produc-
ten van Sievi staat de veiligheid altijd op de eerste plaats 
en ons dagelijks werk is gebaseerd op veilige en goed be-
vonden werkwijzen. De uitgebreide collectie bevat schoe-
nen voor veeleisende omstandigheden van schoenen met 
bescherming tegen zaagverwondingen tot stijlvolle beroeps-
schoenen voor de dienstverlenende sector. Voor ongeacht 
welke werk- of weersomstandigheden vindt u bij Sievi een 
veilige oplossing.

Voortdurende ontwikkeling
Sievi’s veiligheidsschoenen zijn opgebouwd uit verschillende 
componenten die een vooruitstrevende werkveiligheid com-
bineren met gebruikscomfort. 

De bovenmaterialen variëren al naar gelang het gebruiks-
doel van de schoen en de omstandigheden. Het bovenma-
teriaal moet ademen en slijtvast zijn. Naast leer worden in 
Sievi’s schoenen o. m. ademend en wasbaar microvezel en 
technische stoffen gebruikt. Dankzij de beste materialen zijn 
Sievi’s schoenen bijzonder slijtvast, waterafstotend, bestand 
tegen vuil en diverse chemicaliën en behouden ze hun vorm 
gedurende de hele gebruiksduur.

Het in de schoenen gebruikte zoolmateriaal is nauwkeurig 
geselecteerd op basis van het gebruiksdoel van de schoen. 
De zool moet bij werkomstandigheden vaak bestand zijn te-
gen olie en chemicaliën en zo nodig ook tegen hoge tem-
peraturen. Voor binnenwerk neemt schoenventilatie een 
sleutelpositie in. Het door Sievi ontwikkelde en gepaten-
teerde SieviAir®-systeem ademt letterlijk met uw voeten 
mee en verbetert de ventilatie van de schoenen met elke 
stap. De binnenzool is geperforeerd en daaronder bevindt 
zich een filter dat in verbinding staat met de uitademingska-
nalen. Bij ieder stap wordt het filter ingedrukt en wanneer 
de voet weer wordt opgetild keert het filter terug naar de 
oorspronkelijke stand. Het vocht dat door opwarming van de 
voeten ontstaat wordt met behulp van dit pompmechanisme 
via de stromingskanalen in de zool afgevoerd, wat garant 

• Opgericht in 1951 
• Productie: meer dan een miljoen paar per jaar 
• Een productiecapaciteit van meer dan 5.500 paar/dag
• Onze collectie bevat meer dan 200 producten
• Meer dan 500 personeelsleden 
• Concernomzet ca. 146 milj. euro 
• Exportaandeel ca. 50 % 
• Meer dan 150.000 paar in voorraad staat  

garant voor snelle en stipte levering 
• Productielocaties zijn gelegen in Sievi en Oulainen.

Feiten over



staat voor de beste schoenventilatie die op de markt ver-
krijgbaar is. Alle Sievi-schoenen zijn voorzien van het door 
Sievi ontwikkelde microporeuze FlexStep®-zoolmateriaal, 
dat zijn uitstekende schokdemping en flexibiliteit ook in win-
terse omstandigheden behoudt en zeer slipvast is op gladde 
oppervlakken. Sievi heeft ook andere zooloplossingen ont-
wikkeld voor uiteenlopende omstandigheden zoals de Grip-
Step® en TractionPro antislipzool, de gepatenteerde Sievi 
Spike spijkerzool en de ademende SieviAir® zool.

Certificaten
ISO 9001: 
Het kwaliteitscertificaat ISO 9001 garandeert dat de pro-
ducten altijd volgens gelijksoortige productiewijzen worden 
gefabriceerd, met gebruikmaking van hoogwaardige mate-
rialen van constante kwaliteit. De kwaliteit is in elk stadium 
van de productie controleerbaar.

ISO 14001: 
Sievi heeft als eerste Europese schoenfabrikant een gecer-
tificeerd milieuzorgsysteem in gebruik genomen. Dit sys-
teem is gebaseerd op de ISO 14001 norm. Het garandeert 
de minimalisatie van de schadelijke milieueffecten van pro-
ductie en aankoop.

OHSAS 18001: 
Aan Sievi is het OHSAS 18001 certificaat toegekend ten 
teken dat het gezondheids- en veiligheidssysteem op de 
werkplek voldoet aan de eisen van voornoemde norm.

Ethische Code
We houden ons aan verantwoorde en ethische praktijken. 
Gemeenschappelijke ethisch aanvaardbare praktijken ver-
sterken de betrouwbaarheid van de activiteiten van Sievi en 
bevorderen de transparantie van onze activiteiten ten op-
zichte van al onze belanghebbenden - klanten, personeel en 
de omringende samenleving.
 
Al onze medewerkers moeten zich houden aan de ethische 
richtlijnen van het bedrijf. Wij verwachten van onze leve-
ranciers, dienstverleners en onderaannemers dat zij zich 
houden aan de ethische praktijken, alle bestaande natio-
nale wetten en internationale overeenkomsten, en dat zij de 
mensenrechten respecteren. Als het management van het 
bedrijf zich ervan bewust wordt dat de ethische richtlijnen 
zijn veronachtzaamd, worden de rapporten onderzocht en 
worden er indien nodig corrigerende maatregelen genomen. 

Normen & Waarden
VEILIGHEID
In de activiteiten en producten van Sievi heeft veiligheid de 
hoogste prioriteit. De werking van Sievi is gebaseerd op vei-
lige en beproefde werkmethoden. De producten van Sievi 
bevorderen de veiligheid op de werkplek én in de vrije tijd.

BETROUWBAARHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
Sievi is een betrouwbare partner en een werkgever die 
daadkrachtig, volhardend en klantgericht optreedt. Sievi 
staat achter haar beloftes.

EFFICIENTIE
Sievi ontwikkelt voortdurend en systematisch effectievere 
werkwijzen. De bestaande middelen worden op de juiste 
manier gebruikt door de juiste ingrepen zo goed mogelijk te 
doen, in het belang van de klant en om het concurrentiever-
mogen op peil te houden.

INNOVATIE & ONTWIKKELING
Sievi ontwikkelt voortdurend innovatieve en duurzame op-
lossingen voor haar producten en diensten, die toegevoeg-
de waarde bieden aan klanten.  Sievi zal elk model met de 
best mogelijke ergonomische eigenschappen ontwerpen.

Sievi’s voordelen als bedrijf
BETROUWBAARHEID
Sievi is nog steeds een volledig familiebedrijf met geënga-
geerde eigenaars en geëngageerde medewerkers

Het bedrijf heeft een zeer goed eigen vermogen van meer 
dan 80 % waardoor het aan alle huidige verplichtingen kan 
voldoen. 
Bovendien heeft Sievi een AAA-kredietstatus bereikt het-
geen slechts door een paar procent van de bedrijven in Fin-
land behaald wordt.

HET JUISTE PRODUCT OP HET JUISTE MOMENT: 
Doordat Sievi 1.000.000 paar/jaar produceert,  150.000 
paar op voorraad heeft en daardoor alle Sievi-catalogusmo-
dellen uit voorraad leverbaar houdt kunnen we een snelle en 
nauwkeurige verzending garanderen!
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Al onze schoenen worden in Sievi en Oulainen gemaakt 
met behulp van Finse arbeid.
Sievi produceert met Europese grondstoffen.
Eveneens worden de mallen ontworpen en uitgefreesd in 
eigen beheer in Finland.

Made in

Finland

Moderne productie technologie
DIRECTE INJECTIETECHNIEK 
Sievi heeft als enige schoenfabrikant in Noord-Europa een eigen automatisch systeem voor het mengen van polyurethaan. 
Sievi is in staat om de zoolmaterialen continu te ontwikkelen en heeft de mogelijkheid om de kwaliteit op een hoog niveau te 
controleren.



Testen
Sievin Jalkine Oy werkt nauw samen met de officiële testinstituten (FIOH, SATRA) maar heeft ook een eigen hoogwaardig 
testlaboratorium, waarin zowel de grondstoffen, de zolen en afgewerkte producten getest kunnen worden. 
Het uittesten en proef dragen door klanten draagt ook bij tot het verder ontwikkelen van onze producten.
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Sievi’s voordelen als product
COMFORT, PASVORM EN LANGDURIGE KWALITEIT

• Ergonomische en anatomisch gevormde leesten en 
inlegzolen 

• Extra ruime teenbescherming en extra brede leesten 
• Uitstekende schokabsorptie door de gepatenteerde 

FlexStep®-zoolconstructie die stress en schokken 
elimineert.

• Sievi FlexEnergy is een flexibel onderdeel dat in het hele 
hielgedeelte van de schoen is geïntegreerd. 
Met dit onderdeel zorgt de schoen voor maximale 
schokabsorptie en een uitstekend draagcomfort. 
Het onderdeel is gemaakt van BASF’s TPU Infinergy®, 
het eerste geëxpandeerde thermoplastische 
polyurethaan ter wereld.

• Gepatenteerde SieviAir®-zoolventilatie oplossing, met 
ademende en zweet absorberende materialen. 

• Sievi’s 3D voering houdt de voeten droger en 
comfortabeler

• Sievi gebruikt lichtgewicht materialen waardoor de 
schoenen uiterst licht aanvoelen

• Slipvast patroon- en zoolmateriaal garanderen een 
uitstekende slipweerstand

• Door het gebruik van duurzame en stevige boven 
materialen behouden onze schoenen hun vorm

• SieviBalance verbetert de rotatiestijfheid van de schoen 
en zorgt op die manier voor een goede stabiliteit.

• Met het gebruik van GORE-TEX® - zorgt Sievi 
voor uitstekend ademende en tevens waterdichte 
veiligheidsschoenen

• Hittebestendige loopzool of buitenzool beschermt tot 
een hitte van 300C°

1.  BOA® Fit System sluitmechanisme
2.  Bovenmateriaal ademend microvezel
3.  Lichte en anatomisch gevormde aluminium  

teenbescherming
4.  PU-versterkte neus
5.  SieviAir® PU-zool
6.  Hieldeel
7.  Sievi FlexEnergy veerelement
8.  Schokdempende PORON®-kussens
9.  Gecapitonneerde tong en bovendeel  

van de schacht
10. Bescherming tegen indringing
11. 3D-Dry®-voering
12. Betere ventilatie door de stromingskanalen
13. Sievi Dual Comfortinlegzool



“Sievi heeft altijd al dingen tegen de stroom in willen doen en zijn eigen weg willen gaan. Belang-
rijkste doel is het vinden van extra toegevoegde waarde voor de dragers van veiligheidsschoenen. 
Dit zal in de toekomst nog belangrijker worden en we stellen veel feedback van klanten en ideeën 
over producten of diensten die we samen zouden kunnen ontwikkelen sterk op prijs. Onze beste 
innovaties zijn ontstaan wanneer klanten ons hebben uitgedaagd. We hechten veel waarde aan 
samenwerking met onze klanten en ons doel is het creëren van langdurige zakelijke relaties. Door 
doelgericht en continu te werken zijn we in staat geweest om in de Scandinavische landen markt-
leider te worden en we willen deze erfenis ook met u delen in centraal Europa. We zullen vereerd 
en trots zijn iin het geval dat u voor Sievi kiest.”

Juha Jokinen
CEO van Sievi 

Toekomst visie

Sievi,het merk 
voor professionals



Wist je dit al over je voeten?
• een mens loopt ongeveer 180.000km in zijn of haar leven, ofwel 4 keer de aarde rond!
• je voeten samen tot 1 liter zweet per dag kunnen produceren hetgeen allemaal door je schoenen  

en sokken opgevangen dient te worden?
• je gemiddeld 3,5 miljoen zweetklieren per voetzool hebt?
• het zweetvocht op zich reukloos is maar door de bacteriën op je voeten, de zogenaamde zweetgeur gewaar wordt?
• onze voeten uit 26 afzonderlijke beenderen, 33 gewrichten, 107 ligamenten en 19 spieren en pezen bestaat?
• bijna de helft van de bevolking last heeft van voetschimmel? Wassen en goede sokken zijn belangrijk!
• ongeveer 60% van de bevolking heeft te maken of te maken gehad met voetklachten.
• onze voeten dragen ons gewicht de hele dag. Een goede stand van de voeten is dus ontzettend belangrijk. 
• dankzij goede schoenen en goed voetbed voorkomt men chronische klachten over bekken en rug.
• altijd beide schoenen passen, omdat er altijd een verschil is in beide voeten. Uw voeten zijn immers uniek.
• neem de tijd bij het kopen/passen van de schoenen. Loop er even mee rond in de winkel/shop.
• ’s Avonds je voeten meer gezwollen zijn en het dus raadzaam is om ’s avonds schoenen te passen?
• het goed strikken van schoenen een positieve invloed kan hebben op een aanwezige bekkenscheefstand?
• veel mensen hebben staand een verschillende stand van de voeten, hetgeen regelmatig een oorzaak is voor een 

bekkenscheefstand. Door het aanmeten van inlegzolen worden de voeten veelal weer gelijk van vorm.
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Vraag onze 
complete catalogus 

aan via info.be@sievi.com



www.visitfinland.com

www.sievi.com
info.be@sievi.com • 014 73 50 75

Live like a Finn
Walk like a Finn


