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KÄESOI+EVA väikse raamatu eesmärk on anda
Soome saabuvaile võõrastele ülevaatlikke and-

meid Soome rahvast ja selle oludest.
Soome näeb meeleldi, et võõras astub tema

pinnale ja tutvub iseseisva riigiga, mis on vaba-
riigina küll noor, kuid millel on seljataga pikk
ja mitmekesine ajalugu. Soome uusim ajalugu,
mis käsitab vaid kaht aastakümmet, jutustab
iseseisvaks saanud rahva innukast tööst.

Selle raamatukese andmed puudutavad täna-
päeva Soomet. Neile Soome saabunud võõraile,
kes ei oska maa kumbagi rahvakeelt, tahame teha
väikesi praktilisi teeneid, jutustadeslühidalt demo-
kraatluse põhjal sooritatud ülesehitustööst ja selle
saavutustest.

Soome rahvas tervitab külastajaid turiste sõbra-
likult ja loodab, et neil on siin mõnus viibida.
Kui nad viivad siit kodumaale meeldivaid mäles-
tusi, siis rõõmustab selle üle iga soomlane.
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Soome ajaloo piirjooned

SOOM-LAvSI hakkas saabuma Soome meie ajaarvamise
esimesil sajandeil. Nad asusid Edela-Soome, kust

siirdusid vähehaaval sisemaale.
400. aasta ümber sündis rootslaste asumine Ahvena-

maale ja 1000. a. ümber asus rootslasi ka Soome mand-
rile. Rootsi valdas tükkhaaval kolme sajandi kestel
kogu Soome. Soomlased võtsid osa Rootsi kuninga
valimistest esimest korda aastal 1362. Usupuhastus
pääsis maksvusele Soomes 1532. a. Uus-Testament tõlgiti
Soome keelde 1548. a.

XVI, XVII ja XVIII sajandil oli Soome tihti nende
sõdade tallermaaks, mis käisid Rootsi ja Vene vahel.
Neis sõdades mängisid soomlastest koosnevad väeosad
tihti peale otsustavat osa. Turu lossis pidas hertsog
Johan, hiljem Rootsi kuningas Johan 111, 1560 aastail
hiilgavat hoovkonda ja kavatses teha Soomet iseseisvaks
riigiks. Astatel 1609—1617 oli Rootsi sõjas Venega, mil
ajal rootsi-soome sõjaväed pidasid oma valduses Moskvat.
Stolbovi rahu järele sai Soome idas piiri, mis on ka praegu-
seks Soome piiriks, lugemata siia juurde kaugeimat
Lapimaaosa. Gustav II Adolfi ajal Soome sõjaväed
aastail 1630—1648 võtsid osa suurtest ususõdadest Saksa-
maal. 1640. a. asutati Turus ülikool, mis peale Turu tule-
kahju viidi üle Helsingisse. Kaarel XII sõdade ajal Vene
pidas Soome oma valduses aastail 1714—1721 ja pani
aluse Peterburi linna rajamisele. Ehitustöödel käsutati
muude hulgas soomlasist sõjavange. 1700 aastate sõda-
des Rootsi loobus tükk-tükilt Soomest. Viimne
Rootsi ja Vene vaheline sõda lõppes 1809. a. rahuga,
mille järele Rootsi lõplikult kaotas Soome.
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1809—1917 Soome oli Vene suurvürstkond, olles
sisemiselt iseseisev. Soomet valitseti 1772. aastal
maksmapaiidud Rootsi riigikorra järele. Turu kaotas
oma Soome juhtiva linna köha ja pealinnaks tehti Hel-
singi. Soome sai oma raha aastast 1865, oma rahvusliku
sõjaväe aastail 1878—1901, oma koolikorralduse, oma
riigipäeva ja oma valitsuse (senati).

Sajandi vahetusel Vene valitsus püüdis siiski maksma
panna venestamispoliitikat, mis venelastest kindral-
kuberneride juhtimisel muutus survepoliitikaks . Selle
surve vastu Soome asetas passiivse vastasrinna, mis ka
ei jäänud tagajärgedeta. Aastal 1905 puhkes maal
suurstreik, mille mõjul tsaar-suurvürst kaotas ära eba-
seaduslikud korraldused, ja maalt välja aetud patrioodid
võisid tulla Soome tagasi.

Aastal 1906 viidi läbi eduskunna-uuendus ja aastal
1907 valiti esimene ühekojaline eduskund (parlament)
üldise ja proportsionaalse hääleõiguse põhjal.

Aastal 1908 algas uus surveaeg, mis lõppes maailmasõja
ajal, mil Soome G. detsembril 1917. a. kuulutati iseseisvaks
vabariigiks. Vene tunnustas Soome iseseisvust järgneva
aasta alul ja kõhe selle järele ka Prantsusmaa, Rootsi,
Saksa j. t. Aastal 1919 Soome eduskund pani maksma
uue põhiseaduse, mille järele Soome on rahvavalitsuslik
vabariik .

Soome iseseisvus ja riiklik kord põhjeneb sajandite
kestel väljakujunenud arengule. Umbes 700 aastat
kestnud ühendus Rootsiga lõi aluse lääne-euroopalisele
kultuurile ja õiguslikule korrale. Soome mees on olnud
vaba sajandeid. Vanadele vabadele ja omavalitsus-
likele põhimõtteile on ehitatud iseseisva Soome riiklik
olemasolu.
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Maa ja ilmastik

SOOME pindala on 383.000 km 2

, millest on vett umb.
34.000 km 2 . Soome on suuruselt seitsmes maa Eü-

Soome randadel kerkib maa jatkuvasti merest ja
kõige kiiremini sünnib see, meeter saja aasta jooksul,
Põhjalahe põhjaosas. Maa pealinna Helsingi köhal on
see tõus 40 cm sajandi kestel.

roopas.

Suuremalt osalt Soome on tasandik, kuid Kesk-, Ida-
ja Põhja-Soomes on ka rohkesti kõrgendikke ja künkaid.
Tõelisi mäestikke on vaid maa põhjaosas, Polaarvöös,
kus on ka Soome kõrgeim paik Haltiatunturi, mis ulatub
1.324 m üle merepinna.

Soome asetseb 60. ja 70. laiuskraadi vahel ja on ühes
Islandi ja Norraga maailma põhjapoolsemaid riike. Maa
suurim ulatus põhjast lõunasse on umb. 1.150 km ja suurim
laius läänest itta umb. 600 km. Soome piiride pikkus on
ligi 4.700 km. Maapiiri on umb. 3.000 km ja veepiiri umb.
1.650 km. Pikim maapiir, Nõukogudeliidu piir, on umb.
1.570 km. Rootsi piir on ligikaudu 500 km pikk ja Norra
piir umb. 850 km.

Soome rannikul ja 60.000 järves leidub tuhandeid
saari.

Soomel on mereühendus Baltimere ja selle lahtede,
Soome lahe ja Põhja lahe, abil ja põhjas on ka natuke
Jäämere rannikut Petsamos.

Soome ilmastik on üldiselt soojem kui mujal sama
laiuskraadi all. Soe aeg, mil temperatuur on kõrgemal o°,
kestab Lõuna-Soomes 230 —250 päeva, Lapis umb. 160
päeva. Baltimere lahed külmuvad talviti kinni, kuid
Jäämere rannik püsib kogu aasta lahti.
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Soome suvele on iseloomulik päevade pikkus ja valged
ööd. Lapis ei lähe päike suvel kähe kuu kestel looja ja
L,õuna-Soomeski on kesksuve öö muinasjutuliselt hämar,
mil ajal ei ole vaja süütada tuld.

Rahvastik

S OOMIJ elanike arv on ligemale 8.835.000.
Rootsi valitsuse ajal takistasid sõjad ja näljaaastad

rahvaarvu kasvu, kuid viimasel sajandil on rahvaarv
suurenenud kiiresti. 1820. a. oli rahvaarv umb. 1.000.000,
a. 1880 umb. 2.000.000 ja a. 1900 see oli 2,6 miljonit. Ela-
nikke on I/»una-Soomes 18,8 hinge, Põhja-Soomes 2,7
hinge ja kogu maas 11 hinge ruutkilomeetri kohta. 78,5
% elanikest asub maal ja 21,5 % linnades ja aleveis.
Suurimad linnad on Helsingi 300.000 elanikuga, Tampere
75.000 ei., Viiburi 74.000 ei. ja Turu 73.000 ei. 1937. a.
oli sündivus 18,9 °/ 00 , surevus 12,3 °/00 ja loomulik juurde-
kasv 6,6 °/00 .

Põllutööst saab oma ülespidamise 59,6 % elanik-
konnast, kuva tööstusest ja käsitööst 16,8 %, kauplemi-
sest 4,3 % ja muudest, ametitest 15,5 %.

Soomes on kaks rahvakeelt — soome ja rootsi. Soome
keelt kõneleb umb. 90% rahvast ja rootsi keelt umb. 10%.

Üle 15 aastaseid kirjaoskamatuid on elanikkonnast
0,9%.

Usutunnistuse järele on 96 % elanikest luterlasi, 1,8 %
kreeka-katoliiklasi ja 2,2 % muid.

Soome elanikkond on oma keelte erinevusest hoolimata
antropoloogiliselt ühtlane. Valitsevad tõutunnused on:
valge ihu, heledad juuksed ja sinised silmad. Soomekeel-
sed jarootsikeelsed elanikud ei erine üksteisest märkimis-
väärselt.
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Soome riigikord

SOOME sai uue põhiseaduse 1919. aastal, mil 1772.
aasta riigikorra asemele rajati vabariiklik kord.
Vabariigi president valitakse kuueks aastaks. Valimist

toimetavad 300 valijameest, kes on valitud üldise hää-
leõiguse alusel. Kui hääled presidendivalimistel langevad
pooleks, otsustab liisk. 24 aastased kodanikud saavad
õiguse valida valijamehi, samuti kui eduskunna liikmeidki.
Bduskund valitakse kolmeks aastaks ja selles on liikmeid
200. Valitsusliikmetel, keda nimetab president, peab
olema eduskunua usaldus. Soomes on nõnda siis võimul
parlamentaarne valitsemiskord. Presidendil on siiski
suurem isiklik võim kui paljudes teistes parlamentaarseis
mais, sest ta ei tarvitse vältimatult arvestada ministrite
seisukohtadega, vaid võib teha otsusi, mis käivad vastu
valitsuse seisukohtadele. Presidendil on õigus eduskunda
laiali saata ja määrata uued valimised.

Soome valitsuste keskmine iga oli 1920. a. paiku ainult
aasta, kuid käesoleval aastakümnel on valitsuste iga
olnud pikem. "Praegune valitsus, mille peaministriks on
A. K. Cajander, astus ametisse juba 1937. a. märtsis.

Praegune vabariigi president, Kyösti Kallio, valiti
veebruaris 1937. a., ning kestavad ta volitused 1943. a.
märtsini.

Ahvenamaa maakonnal, mille moodustab grupp saari
Põhjalahe ja Baltimere vahel, on 1920. aastast saadik
laialdane omavalitsus. Maakonna omavalitsuslikke pea-
misi avaldusi on maakonnapäevad ja nende poolt valitud
toimkond. Soome valitsust esindab vabariigi presidendi
poolt nimetatud maahärra (kuberner).
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Põllumajandus

UMBES pool Soome elanikkonnast saab oma peamise
elatise põllumajandusest ja selle kõrvaltöödest. Sellest

on 62 % maaomanikke, 6 % rentnikke ja ülejäänud maa-
töölised, palgalised.

Soome iseseisvuse ajal on iseseisvate maaomanike arv
maareformi tõttu nobedasti kasvanud. 1910. a. oli sääraste
iseseisvate maaharijate arv, kel oli vähemalt 0,5 ha põldu,
125.000, nüüd on nende arv kasvanud juba 300 000-ni
Aastal 1920 oli viljeldud maa-ala 2.000.000 ha, nüüd on
see 2.600.000 hektari. 1917. a. oli rukkisaak tonnides
226.000 tn., 1937. a. oli see 431.000 tonni. Soome nisusaak
oü samal ajal tõusnud veel silmapaistvamalt. 1917. a. oli
nisusaak 6.178 tonni, kuid 1937. a. saadi nisu juba 208.000
tn. Kogu saagi väärtus a. 1917 oli 1940 milj. marka,
kuid 1937. a. 7.588,6 milj. marka.

Ka karjamajanduses võib märgata samasugust tõusu.
Kanamunade toodang on pärast 1920. a. tõusnud viiekord-
seks, võitoodang pärast 1917. a. ligi kolmekordseks ja
juustutoodang 4 1/2 kordseks. Karjamajandustoodete
väärtus oli 1932. a. 4.515,2 milj. marka ja 1937 a. 6.604,4
milj. marka.

I<õuna-Soomes on maa-alast viljeldud 12 %, kuna
taas Põhja-Soomes on see viljelus ainult 1,1 %. Põhja-
Soomes kasvab peaasjalikult mets.

Soome maaharijaist on suurim osa väikemaaomanikud.
Ivigi 220.000 on sääraseid talundeid, mille põlluaia on alla
10 ha. Suurtalundeid, mille põlluaia on üle 100 ha, on
umb. 800.
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Metsad

SOOMES kasvab metsa 25,3 milj. ha, mis teeb välja
kogu maa pindalast 73,5 %. Tume-roheline okaspuu-

mets katab peagu kogu maa Läänemerest Jäämereni.
vSoomes on suhteliselt rohkem metsa kui üheski muus
Euroopa maas. Ka elanikkonnaga võrreldes on Soome
Euroopa rnetsarikkaim maa. Üksiku elaniku kohta tuleb
metsa 7,4 ha.

Suurim maa- ja metsaomanik on riik. Selle valduses
on enam kui kolmas osa Soome metsadest. Üksikud
elanikud, kellest suurem osa on maaharijaid, omavad umb.
50 %, kuna taas ühingute valduses on ainult 7,5 % metsa-
maast. Lõpuks on veel kogukondade ja omavalitsuste
metsa-alad. Aastast juurdekasvu metsades arvestatakse
44,4 milj. kantmeetrile. Kuna riigi metsad asetsevad
suuremalt osalt Põhja-Soomes, kus mets kasvab aeglase-
malt kui lõunas, ei ole riigimetsade juurdekasv suureni
kui 1/i aastasest juurdekasvust.

Neist arvudest ilmneb, et Soome metsadel on suur
tähtsus maaharijate eramajanduses. Soome rahvamajan-
duses on aga metsadel veel suurem tähtsus. Soome majan-
duslik tõus viimaseil aastail on sündinud peamiselt met-
sade varal. Metsad on Soome »roheline kuld», tooraine,
mille ümbertöötamine annab tööd ja tulu silmapaistvale
osale Soome maarahvast.

Metsade tähtsusest on hakatud aru saama alles käes-
oleval sajandil. Riik kulutab nüüd iga aasta vähemalt
35 milj. marka maaparanduseks nii riigi kui era metsa-
maadel.

Nõnda kuivatatakse iga aasta 70.000 ha sood. Soome
metsaalad laienevad.

8



Viiburi vana kindlus



Heinamaa Iyõuna-Soomes



Veejõu rikkused

SOOME veed voolavad suuremalt osalt JBaltimere
lahtedesse, Soome- ja Põhjalahte; vete voolustel on

kärestikke ja koski, kust saadakse veejõudu.
Soome suuremate koskede jõudu on alles peale

maailmasõda rakendatud inimeste teenistusse. Jõujaa-
made rajamisest on valitsus aktiivselt osa võtnud Nõnda
kuulub Imatra jõujaam riigile ning selle generaatorite
võime on kokku 154.000 KVA Jõujaamast juhitakse gene-
raatorite võime osalt 10.000 voldilises pinges läheduses
nsetsevaisse raua-ja vasetehastesse, osalt 20.000 ja 35.000
voldilises pinges kõrgepingeliinide kaudu piki Lõuna,
Kesk- ja Edela-Soomet asetsevaisse tööstustesse. Hel-
singi, Tampere ja Turu tarvitavad Imatrast tulevat voolu.
Imatra jõujaam omab neli 27.000 HP võimsusega Fran-
eis-turbiini ja kaks 32.000 HP võimsusega, mis kokku on
suutelised andma 174.000 hobusejõudu.

Vuoksejõest, millel asetsebki Imatra jõujaam, saadakse
energiat veel paljudesse muudessegi jõujaamadesse. Samuti
on Kymijõe koskedel suuri jõujaame ja Lääne-Soomes
on Kokemäenjõe jõutagavarad tööstuse teenistuses.

Praegused jõujaamad moodustavad ühtekokku umb.
650.000 hobusejõudu. Ehitusel ja kavatsusel on maa eri
osades veel uusi jõujaamu, millede valmides majandust
teenivate koskede jõud oleks juba käsutatud kuni 900.000
hobusejõuni. Kuid sellest hoolimata jääb Soome koske-
desse kasutamatuna sadutuhandeid hobusejõude.

Seal, kus loodus on asetanud tooraineid ja jõutagava-
rasid lähestikku, on tänapäeva tööstusel suuri ülesandeid.
Kivisüsi ja raud on paljudes maades armud põhjust
rasketööstuse sünniks. Metsade puu ja koskede »valge
süsi» on sünnitanud Soomes tänapäeva suurtööstuse,
mille kiire arengu üle on uhke kogu maa.
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Tööstus

SOOMES on viimase kahekümne aasta kestel sündinuil
suur tööstuslik tõus. Kodumaised toorained •— puu,

mineraalid ja metallid — on loonud loomuliku arengu-
põlija tööstuse arengule.

Tööstuse laienemise kohta saab selge pildi arvudest,
mis näitavad tööstusse rakendatud inimeste ja toodangu
määra.

Töölisi oli Soome tööstustes:

1920. a 117.229
1925. a 141.005
1930. a 144.931
1935. a 174.310
1937. a 207.506

Tööstustoodangu bruttoarv oli 1921/25 aastail kesk-
miselt 8.200 milj. mk. 1937. a. oli see 21.070 milj. mk.
Tarvitatud toorainete määr oli 1921/25 a. keskmiselt
4.420 milj. mk. ja 1937. a. see oli 11.950 milj. mk. Töös-
tustoodangu nettoarv oli 1921/25 aastail keskmiselt 3.780
milj. mk. 1937. a. oli see 9.120 milj. mk.

1921. aastast kuni 1937. aastani on tööstustööliste arv
kasvanud 50 %, käitmisjõud-170 %, toodangu bruttoarv
160 % ja nettoarv-140 %.

Suurimad tööstuslinnad on Helsingi, Tampere, Turu
ja Kotka. Suurimad tööstuspaigad on Vuoksi ja Kymi
jõeorud.

Soome tööstused üldiselt on asetunud veeteede ja
järvede rannale. Tehased moodustavad ühes maismaaga
harmoonilise terviku, millest lööb esile moodsa elu võimas
rütm.
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Puutööslus

ESIMENE saeveski rajati Soome juba 16. sajandi algul.
Kuid valitsus, kes tahtis hoida metsi rauatööstusele,

fccelas hiljem saeveskite asutamise. Vast alles 1861. aastal
muudeti ära aurusaeveskite asutamise keeld.

Pärast maailmasõda on Soome saetööstus võimsalt
arenenud.

Puitmaterjali eksport maailma tähtsamailt eksporti-
vailt maadelt oli 1938:

% kogu maailma
Standard puuekspordist

Kanada 906.809 21,0
Soome 852.253 18,5

Poola 244.313 5,5
Rumeenia 215.005 4,5

Rootsi 685.826 14,5
U.S.A 357.723 8,5

Nõukogude-liit 688.649 15,5

Soome vineeritööstus on kasvanud suurtööstuseks,
millel on juhtiv kõht maailma vineeriturul. Sama lugu
on ka niidirullidetööstusega. Soome niidirullide eksport
on 80 % kogu maailma niidirullide ekspordist.

Eriti kiire on olnud iseseisvusaastail paberitööstuse
areng. Uusi vabrikuid on asutatud ja vanu laiendatud.
Paberitööstuse toodete, puumassi ja papi, tselluloosi ja
paberi brutto- ja nettoväärtus oli miljonites markades:

Keskmine aastas brutto netto

1921/25 1.511 774
1931/35 2.633 1.364
1937 4.696 2.166
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Süüme puupapi ja tselluloosi toodang on 10 % kogu
maailma toodangust. Soome on Rootsi järele suurim
puupapi ja tselluloosi eksportija ja Rootsi ja Kanada
järel kolmandal köhal paberi ekspordis.

1917. a. oli puutööstuse toodangu väärtus 1.398 milj.
mk., kuna 1937. a. tõusis toodangu väärtus 9.095 milj.
margale.

Siseturutööstus
TÖÖSTUSED, mis valmistavad tarbeid siseturu jaoks,

tarvitavad enam inimtööjõudu, kui mehaniseeritud
puutööstus. 1937. aastal oli tööliste arv puutööstuses
78.000, kuid siseturutööstustes 128.000. Siseturutööstuse
väärtus, mis 1917. a. oli 3.585 milj. mk., oli 1937. a. 11.981
milj. mk.

Soome metallitööstus on arenenud mitmekülgseks.
Rauatehased rahuldavad 60—80 % siseturu tarvidustest.
Masinavabrikud valmistavad peamiselt põllutöömasinaid
ja riistu, suurima osa puutööstuse masinaist, peagu kõik
tselluloosi tehaste masinad ja ka osa paberitööstuses
tarvitatavaist masiuaist.

Soome kudumis- ja riidetööstus on mitmelaadiline ja
võimakas. Suuri puuvillatehaseid on 6, millest vanim on
Finlaysoni tehas Tamperel, olles ka suurim põhjamaades.
Tamperel on ka suurim Põhjamaade linavabrik. Villa-
vabrikuid on maal paarkümmend ja trikootööstus on
viimaseil aastail küresti laienenud. Soomes on ka üks
kunstsiiditehas .

Vilja jahvatatakse oma maa veskites, toorsuhkrut
töötletakse söögisuhkruks oma suhkruvabrikuis ning tu-
bakavabrikud rahuldavad oma maa tarviduse. Maiustis-
ainete vabrikud omavad kõrge taseme jaSoome maiustistel
on maailmakuulsus.
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Muudest siseturutööstustest mainitagu veel portse-
laani- ja klaasitööstust. Klaasitööstust on siin harrasta-
tud juba 250 aastat ja tänapäeval müüb see tööstus
välismaile peeneid klaaskaupu. Ka portselaanitööstus on
tõusnud kõrgele tasemele. Arabia portselaanitehas Hel-
singis on Põhja-Euroopa suurim ja selle parimad tooted
on nõuetavad välismail kuni Lõvma-Ameerikani.

Elutaseme tous

SOOME ei ole rikas maa, kuid Soomel on võimalusi
rikastuda. Ülirikkaid on vähe, kuid väga vaeste arv on

ka. väike. Soome iseseisvuse ajal oü sündinud märgatav
elutaseme tõus, mis näitab rahva töö viljakamaks muutu-
mist.

Elutaseme tõusu võib muuseas märgata kulutusi
puudutavaist arvudest. Võtame alljärgneva tabeli, millest
paistab, kuipalju Soomes tarvitati nisu, rukist, kartuleid,
kohvi ja suhkrut elaniku kohta aastail: 1915, 1920, 1931

nisu rukist kartuleid kohvi suhkrut
Aasta ! kg. kg. kg. kg . k g .

[ ._ j

1915 ! 45,92 174,61 127,33 3,98 14,05
1920 ! 19,86 83,51 132,51 2,02 7,47
1931 45,96 102,04 219,75 4,81 26,74
1937 : 57,77 89,07 I 338,69 5,44 25,68

ja 1937

Neist arvudest paistavad sõja mõjud. Veel kaks
aastat peale sõda oli leivavilja puudus ega jätkunud raha
naudinguaineile kohvile ja suhkrule. Läinud aastakümnel,
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nagu näitab tabel, suureneb nisu tarvitus, ja kartulitc
tarvitus on peagu kolm korda nii suur kui enne sõda.
Suhkur on kujunenud tähtsaks toitaineks Soome kõdudes
ja kohvi on kõikide meelelahutuseks.

Elutaseme ja varanduslikku tõusu näitavad ka näit.
elukmnitusse puutuvad arvud. 1920. a. oli kogu elukinni-
tussumma 1769 milj. mk., 1930. a. oli see 9.513 milj. mk.
ja 1937. a. oli juba 12.180 milj. mk.

Hoiupankades olid 1920. a. hoiulepanijate summad
997 milj. mk., 1930.a. olid need 5.069 milj. mk. ja 1938. a.
lõpul 7.603 milj. mk.

Järeldusi ei tarvitse teha, arvud kõnelevad ise endi
eest.

Ühistegevus

SOOMES matkavale välismaalasele ei või jäädakuidagi
märkamata Soome ühistegevus. Ühel või teisel viisil

satub ta kõhe kokkupuututnisse ühistegevusega. Toidu-
laual asetsev või japeekon on tavaliselt pärit ühistegelisist
ettevõtteist. Tarvitajateühingute vaateaknad ja ärisildid
hakkavad talle silma ka kesklinna tänavail.

Ühiskassad, ühismeiereid, ühistapamajad ja ülits-
kauplused on tähtsad tegurid nii maaharijate kui ka
tööstustööliste elus. Nende kaudu saab maaharija oma
toodete eest kõrgema hinna jaostja tööline oma elutarbed
odavama hinnaga. Ühiskassades on 145.000 liiget, ühis-
meiereides 75.000 liiget ja ühiskauplustes üle 600.000
liikme. Ühistegelisi ühinguid on Soomes üldse umb. 7.500.

Ühistegeliste ühingute eri aladel töötavad keskühiu-
gud on kasvanud suurettevõtteiks, millest näit. või-
eksportühing Valio on täiesti koondanud enese kätte kogu
Soome võiekspordi.
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Ühiskaupluste müügikohtade arvu, liikmeskonda ja
ja läbimüügi kasvu võib näha järgmisest tabelist.

Ühiskaupluste
Müügikohtade I,iikmeid Läbimüük

arv
1920. a. 2.423
1930. a. 4.088
1938. a. 5.816

324.353 1.472 milj. mk.
467.099 2.986 »' »

605.482 5.117 > »

Ühistegelistel keskühingutel on linnades ja maal oma
tootmisettevõtteid. Paljud Soome maaharijad kuuluvad
mitmesse ühingusse. Rahvavalitsuslikule põhimõttele
rajatud ühistegeline liikumine loob kindla aluse rahva
majanduslikule elule.

Eksport
\ 7KNB turg oli enne maailmasõda Soome tähtsaimaid.
"

Soome ekspordist oli 30 % suunatud Vene turule.
Sõja järele on Soome oma kaupadele leidnud uued

turud, mille tõttu eksport on kasvanud ja ka mitmekesis-
tunud. Import on loomulikult ka kasvanud ja võtnud
teistsugtise ilme. Enne oli tarbeainete import 57 % kogu
sisseveost, kuid 1937. a. ainult 32 %. Impordi peaosa
moodustavad nüüd masinad, liiklusabinõud ja toorained.

Soome väliskaubanduse kasvu näitab tabel:
Import Eksport

miljonites markades
1920. a 3.626 2.926
1930. a 5.247 5.404
1936. a 5.344 ' 6.240
1937. a 9.306 9.379
1938. a 8.612 8.431
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Läinud aastakümnel on Soomes eksport ületanud
impordi. Ekspordi ülejääk on olnud üldiselt 5.700 miljonit
marka.

Soome väljaveo osasuurus elaniku kohta oli 1937.
a., mis oli tippaasta Soome ekspordis, 4.940 marka. Suu-
rem ekspordisumma elaniku kohta on kaheksal riigil,
nimelt Taanil, Norral, Hollandil, Šveitsil, Rootsil, Kana-
dal, Suur-Britil ja Belgial, kuna Saksa, U.S.A.,
Itaalia, Jaapani ja Nõukogudeliit on ses suhtes Soomest
järel.

Need Soome eksporti puutuvad arvud näitavad, et
Soome heaolu sõltub tähtsal määral väliskaubandusest.

Riigimajandus.

■p lIGI väljaminekud olid enne maailmasõda vähenõudli-
kud. Kaitseväele sellel ajal ei tarvitsenud palju ohver-

dada ja mõneski suhtes oli jäädud ajast maha. Riigis ei
olnud koolisundust ja sotsiaalne hoolekanne oli võrdlemisi
madalal astmel.

Kähe aastakümne vältel on Soome tõusnud ajanõuete
tasemele. Sel põhjusel on ka riigi väljaminekud tähele-
pandavalt kasvanud.

Riigi väljaminekud olid 1920. a. ainult 2.089 milj. mk,.
1930. a. 4.508 milj. mk. ja 1937. a. 5.898 milj. mk. Välja-
minekud on kahel aastakümnel kasvanud kolmekordseks.

Aastakümnel 1928-1937 olid riigi väljaminekud kesk-
miselt 3.924 milj. mk. aastas. Kaitseväele kulutati
keskmiselt 502 milj. mk. aastas, haridusalale peagu sama
palju, keskmiselt 494 milj. mk. aastas, kuna samal ajal
riigivõlgade kustutuseks ja intressideks läks keskmiselt
379 milj. mk. aastas.
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Ärihoone Helsingis



Riigitulud on pidanud kasvama riigikulude kasvades
ja riigi tõelised sissetulekud on vastanudki väljamineku-
tele. Riigivõlga, mida 1932. a. oli 6.000 milj. mk., on aasta-
aastalt vähendatud, nii et seda on praegu vaid umb.
3.600 milj. mk. Sellest on välismaist võlga ainult umb.
1.000 milj. mk.

Soome riigimajandusele on iseloomustav, et riigi oman-
dus on mitu korda suurem kui riigi võlg. 1936. a. arvestati
riigi tulutoovaid varandusi 13.000 milj. mk. Raudteede
väärtus on pool sellest summast ja riigimetsade väärtus
2.000 milj. mk. Peale raudteede, metsade ja maakohtade
omab riik veel saeveskeid, tselluloositehaseid, vasekae-
vanduse ja vasevabriku, viinamonopoli, väävlihappe- ja
superfosfaaditehased. Neist oli riigil sissetulekuid 1937.
a. ligi 800 milj. mk.

Mainitagu, et Soome välisvõlad on vähenenud samuti
kui riigivõlg. 1931. a. kõige halvemal kriisiaastal, olid
Soome välisvõlad umb. 9.200 milj. mk., nüüd on need
2.870 miljonit marka.

Naise olukord
C ELLES töös, mida Soomes tehti Vene valitsuse aja

rahvustunde kindlustamiseks ja rahva äratamiseks
kultuurilisel ja majanduslikul alal, oli naine mehe töö-
kaaslane, ja kuidas oleks võinud ollagi teisiti maal, kus
rahvuseepos Kalevala laulab nii hästi sangarite aust kui
ka naiste abist jakus nii mõneski sõjas naised Runebergi
Lotta Svärdi eeskujul on järginud oma meestele ja poega-
dele kõigis hädaohtudes. Naine sellel maal on mehega
igas suhtes üheväärne.

Naistel on 1906. aastast saadik olnud hääleõigus ja
eduskunnas on nende arv kõikunud 16—-25 vahel. Aastal

Nõnda kujutab Soome naine naise olukorda Soomes.
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1926 sai naine esimest korda valitsusliikmeks ja seadus
ei keela naist valimast Vabariigi presidendikski. Mõnin-
gaid erandeid arvestamata on kõik riigi ametkohad nais-
tele avatud jariigiteenistuses olevad naised saavad üldiselt
sama palka kui samadel kohtadel olevad mehed. Ärialal
maksetakse naistele üldiselt madalamaid palku kui mees-
tele, kuid oma algatust näitavatel naistel on olnud silma-
paistvat edu. Vabaelukutselistena toimib palju naisi ja
neid on olnud ülikooli professoriteks. Helsingi ülikooli
üliõpilasist on ligi kolmandik naisi.

Soome naistel on hulk erilaadseid organisatsioone ja
oma laadilt esimene on Lotta-Svärd ühing, naiste vaba-
tahtlik kaitseorganisatsioon, milles on umb. 100.000 liiget.

Haridusolud
AASTAI, 1686 pandi maksma kirikuseadus, et õpetaja

ei saanud õnnistada abiellu kedagi, kes ei osanud
lugeda. Kuna kirik andis lugemise algeid, on kirjaoskus
Soomes olnud üldine juba 18. sajandi algusest saadik.

Üldine koolisundus, mille maksmapaneku vastu seisid
vene valitsusvõimud, pandi maksma alles 1921. aastal.
Koolikohustus algab 7. eluaastast ja kestab 6—7 aastat.

Rahvakoolides oli:
õpetajaid õpilasi

Aastal 1921 7.732 269.189
» 1937 13.527 480.413

Rahvakooli õpilastest on soome keelt kõnelevaid 92 %,
rootsi keelt kõnelevaid 8 %. Rootsikeelsete jaoks on
rootsikeelsed rahvakoolid, milles on õpetamine ainult
rootsi keeles ja soome keelt ei õpetata õppeainenagi .

Kõrgem õpetus oli läinud sajandi keskpaigani ainult
rootsikeelne. Bsimene soomekeelne keskkool asutati 1858.
aastal .
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Praegu on Soomes 218 keskkooli, millest 175 on soome-
keelseid ja 43 rootsikeelseid.

Keskkoolides oli:
õpetajaid õpilasi

Aastal 1921 2.380 32.511
» 1937 3.296 32.580

Keskkooli õpilastest on 83 % soomekeelseid ja 17 %
rootsikeelseid.

Rahvaharidustööks on 57 rahvaülikooli ja 44 töölis-
ülikooli. Kutsehariduse saamiseks on kaubanduskoole,
erilisi põllumajanduskoole ja metsakoole.

Bsimene ülikool asutati 1640. aastal. Nüüd on Soomes
kolm ülikooli: riiklik ülikool Helsingis ja kaks eraülikooli,
millest teine rootsikeelne on Turus. Lisaks on Helsingis
Kõrgem Tehnikakool ja kaks kõrgemat kaubanduskooli:
Turus rootsikeelne Kõrgem Kaubanduskool ja Jyväskyläs
Kõrgem Kasvatuslik kool. Kõigis neis kõrgemais kooles
oli 1938. aastal kokku 8.450 õpilast.

Ajakirjandus
ESIMESED ajalehed ilmusid Turus 1770. aastal.

Need elasid ainult mõne aasta. Vast 1820. aastal
hakkas Turus ilmuma perioodilisi väljaandeid, mis said
suurema tähtsuse. Soome ajakirjanduse ajaloos on aupaik
rootsikeelsel Saima-lehel, mida andis välja J.V. Snellman
1844—1846. a. Kuopios.

»Saima» nõudis soome keele tõstmist sellele köhale,
mida Snellmani arvates tuli anda rahva enamuse keelele.
Kujukas oli läinud sajandi keskpaiga oludele, et J. V.
Snellmani 1844—55. a. väljaantud soomekeelne »Maa-
miehen Ystävä» oli kauemat aega ainuke soomekeelne
ajaleht.
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1876. a. oli Soomes 23 soomekeelset ja 23 rootsikeelset
ajalehte.

Nüüd ilmub soomekeelseid ajalehti umb. 190 ja
rootsikeelseid üle 20.

Suurimad ja enam levinenud on Helsingis ilmuvad
päevalehed »Helsingin Sanomat», »Uusi Suomi», »Hufvud-
stadsbladet» ja »Suomen Sosialidetnokraatti», kui ka
»Karjala» Viiburis, »Aamulehti» Tamperel ja »Turun Sano-
mat» Turus.

Päevalehed on üldiselt erakondade häälekandjad, s.o.
nad toetavad teatud määral parteide suundasid. Eriline
nähe on Soome päevalehtede juures, et nende üksik-
numbrite müük on väikene, kuid selle eest postiasutuste
kaudu läheb tellijaile aastas umb. 240.000.000 ajalehe
numbrit. Ajalehtede vabadus ei ole piiratud tsensuri poolt.

Juhtkirjad on üldiselt nimetud, nagu Skandinaavias
ja Inglismaalgi. Kõigis suuremais ajalehtedes on rikkali-
kult pilte.

Inglise, rootsi, prantsuse, saksa j. t. välismaade lehtede
numbreid müüakse suurimais raamatukauplustes ja
suuremate raudteejaamade kioskites.

Soomekeelne kirjandus

Esimene soomekeelne raamat trükiti kas 1542. a. või
1543. a. Pärast seda ilmunud trükitoodete arv tõuseb umb.
1 00.000-ni. Soomekeelse kirjanduse kiire tõus ja mitme-
kesistumine toimus 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alul.

LÄÄNE-EUROOPA kultuur on leidnud tee Soome nii
soome- kui ka rootsikeelsel kujul, omandades siin

aastasadade jooksul selge rahvusliku värvingu, mis kõige
paalt on märgata vaimlise elu avaldusis, esmajoonelt
kirjanduses.
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Kõige originaalsem ja tähelepandavaim soomekeelne
teos on Kalevala -.

— vanadest, rahvasuus säilinud laulu-
dest koostatud Soome rahvuseepos. See ilmus 1835. a.
Soome Homerose» Elias Lönnroti toimetusel ja on tõlgi-

tud paljudesse kultuurkeeltesse.
Senini Soome kirjanikest suurim ja ettekujutusvõi-

melisim on 1860-aastatel tegutsenud Aleksis Kivi.
Tema surematu romaan »Seitse Venda» ja komöödia
»Nõmme kingsepad» on Soome ilukirjanduse väljapaistva-
maid teoseid. Mõlemad on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Hilisema aja nimetamisväärsemad kirjanikud on
Juhani Aho, Arvid Järnefelt, Johannes Linnankoski, Eino
Leino ja Joel Lehtonen. Nendest Aho oli oma aja juhtiv
proosakirjanik ja stiilimeister; Eino I,eino oli geniaalne
lüürik, kes oma üsgjõulisis hallades ja legendides on and-
nud parimat. Järnefelt ja I/innankoski olid tõsised aate-
inimesed ning Lehtonen lopsakalt kirjeldav naturalistlik
humorist. Viimasele hingelaadilt lähedane on rahvaelu
jutustaja Ilmari Kianto.

Naiskirjanikest oli läinud sajandi lõpul elanud Minna
Canth tendentslikkusse kalduv dramaatik. Nüüdisaja
tuntuimaid naiskirjanikke on romaani alal Maila Talvio,
novellistina Aino Kallas ja Maria Jotuni. Viimane on
ka andekas näitekirjanik.

Käesoleva silmapilgu esinduslikumad kirjanikud on
prosaistid F. E. Sillanpää, Artturi Leinonen, Toivo Pek-
kanen ja Mika Valtari ning lüürikud Otto Manninen, V. A.
Koshenniemi ,

Uuno Kailas ja, Larin Kyösti. Sillanpää
maaelu lähedane, värske lüürilis-eepiline proosakunst on
tõlgete kaudu leidnud suurt tunnustust ja imetlust palju-
des maades. Pekkase kontsentreeritud tööliselu kirjeldu-
sed, samuti Leinose ja Valtari lopsakas ning ladus väl-
jendusviis on Soomes suuresti hinnatud.
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Mannise luule sügav hingelisus, Koskenniemi korrektne
stiilikultuur, Kailase tume traagilisus ja Larin Kyösti
muhelev rahvapärasus representeerivad Soome lüürika
mitmekesist rikkust.

Rootsikeelne kirjandus Soomes

ENDISTEL aegadel, kui rootsi keel oli hariduse- ja
kultuuri- ning ainuke ametlik keel Soomes, ilmus kir-

janduski esijoones rootsi keeles . Veel läinud sajandi algul
väljapaistvamad Soome kirjanikud, nagu rahvuslik
luuletaja /. L. Runeberg, kes muuseas on loonud Soome
hümni »Maamme» sõnad; samuti pehmeloomuline, ideali-
seeriv romantik Sacharias Topelius, Soome suur rahvus-
meelsuse ärataja, filosoof /. V. SnUlman ja ka Elias
Lönnrot — mehed, keda kõiki Soome austab oma rahvus-
liku ärkamisaja suurmeestena, — kirJutasid rootsi keeles.

Läinud sajandi lõpul elas ka naturalistlik jutustaja
ja lüürik K. A. Tavaststjerna.

Rootsikeelne kirjandus on jätkuvalt eluvõimas. Suuri-
mad võidud on ehk siiski saavutatud lüürika ja osalt ka
proosa alal.

Märgatavamad on järgmised nimed: Mikael Lybeck,
peen lüürik ja stiilikunstnik; Hjalmar Procopé, tuntud
sügavmeelsena ja soojahingelisena aateluuletajana; Arvid
Morne, vähe groteskne mererandade ja saarte poeet;
Bertel Gripenberg, helisevate, tuliste armastus- ja kangelas-
laulude trubaduur; ning Emil Zilliacus, muinse Hellase
peen tundja ja uurija.

Puhtverelistest modernistidest oleks mainida noorelt
surnud Edith Södergran ja mitmekesine ekspressionist
Elmer Diktonius. Proosakirjanikest on saavutanud tuntud
nime Jarl Hemmer, Hagar Olsson ja Sally Salminen.
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Muusika

ON rahvusvaheline kunst, samuti kui ta on kõigist
kunstiharudest substiilsem ja tundelisem. Seda võib

tajuda kuuldes Jean Sibeliusc sümfooniaid, ta klaveri-
ja laulupalasid või ta viiulikontserte. Ta toodangust
hoovab niihästi kärmust kui puhast lüürikat, siin on
rütmi kammitsas värvi ja kosmilist ilu.

Selim Palmgren on peenehingeliue helilooja, kelle jõud
on koori- ja klaverikompositsioonides.

Noorena surnud Toivo Kuula lõi teoseid, millele süga-
vasti on vajutatud soome rahvuslik pitsat ja samal üld-
inimlik ilme. Leevi Madetoja on loonud kaks suure menu
osaliseks saanud ooperit, milles helilooja mehine jõud
ühineb meisterliku orkestreerimisega.

Nooremaist elavaist heliloojaist mainitagu Yrjö Kilpi-
nen, kelle kuulsus lauludeloojana kasvab ja Uuno Klami,
kelle helindeis on sütitavat tuld.

Ehituskunst
SAAVUTAS Soomes keskajal kõrge taseme. Sellest ajast
on pärit kümned hallist graniidist ehitatudkirikud Edela-
ja Lääne-Soomes. Võimsaim ehituskunsti toode on Turu
Toomkirik, mille 700 aastane ajalugu on ühine Soome
ajalooga.

Tähelepandavaid ehituskunsti näiteid on ka keskaeg-
sed lossid, »linnad», Turu loss, Viiburi loss ja Olavinlinna.

Helsingis on mitmeid C. L. Engeli 1800 aastail loodud
ehitusi. Suurem osa neist on Suurtori ümber ja nende
mõjul on Helsingi Suurturg paik, kus möödamineja võib
imetella ehituste uusklassilist ilu.

Uusima soome ehituskunsti suurim nimi on arhitekt
Eliel Saarinen. Ta loodud ehitustest kauneim on raudtee-
jaam Helsingis.
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Maalikunst
TÄHELEPANDAVAIMAID vanema maalikunsti too-

teid on mõnede keskaegsete kirikute seinamaalid, milles
kujutatakse taeva rõõme ja põrgu piinu primitiivse natu-
ralismiga. Reformatsiooniaja puritaanlus hävitas suurema
osa neist kirikumaalidest ja ainult raske restaureerimistöö
abil on nende jäänuseid saadud vabaks pealetehtud võõba
alt.

Hilisema soome maalikunsti tuntuimaid nimesid on
Verner Holmberg (1830 —60), Fanny Churberg (1845—92),
Altseli Gallen-Kallela (1865 — 1931) ja Magnus Enckell
(1870—1925).

Tänapäeval elavaist maalikunstnikest olgu enne kõike
mainitud Helena Schjerjbeck, Juho Rissanen ja T. K.
Sallinen. Schjerfbeck on müstik, kelle värviergad ja
tundeküllased tööd sunnivad mõtlema clairvoyantile.
Rissaneni rahvakujutused on humoristlikke meisterteoseid
ja Sallinen on värvitaidur, kelle töödes on palju taltsuta-
tud jõudu.

Kõikide nende ja paljude teiste Soome maalikunstnike
töid on rohkel arvul Helsingi, Turu, Viiburi, Tampere ja
Vaasa muuseumides.

Raidkunst
Tänapäeval on Soomes kaks kujurit, kelle teoseid

välismaalane näeb tahes-tahtmata. Väino Aaltoneni raid-
kujud kaunistavad nii mõndagi avalikku platsi Helsingis
ja teistes linnades, nagu Turus, Tamperel ja Savonlinnas.
Ta on neid haruldasi tänapäeva kujureid, kes teevad
nõtkeid kujusid ka graniidist. Paavo Nurmit esitav
pronkskuju on Aaltoneni kuulsamaid.
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Järvemaastik Sise-Soomes



Turistide-hotell, Koli



Jussi Mäntynen on kujur, kelle loomakujusid võib
uäha mõneski puiestikus. Ta loomakujud tunnistavad
tegija head loomaliingeelu tundmist ja võimet näidata
seda väga loomupärases plastikas.

Turism

SOOME on ikka enam ja enam hakanud meeldima
turistidele.

Välismaalasi käis Soomes
1924 a 21.253
1927 a 30.163
1932 a 37.631
1937 a 87.807
1938 a 93.988

Välismaalastest turistest on suurem osa rootslasi, tei-
seks moodustavad suurima rühma eestlased, sellele järgne-
vad sakslased, neljandatena inglased ja viiendatena amee-
riklased, siis norralased, taanlased, lätlased, poolakad ja
prantslased.

Imeteldav on välismaalastele, et nii põhjapoolsel
laiuskraadil kui Soome, on jõutud saavutada majandus-
likke ja vaimseid tulemusi, mis võrduvad päikesepaisteli-
semate maade kultuursaavutustele . Kuid turistidele
pakuvad inimesed ja loodus ka vahelduvaid nägemisväär-
susi. Lääne-Soomes võib näha tuhandeaastase maahari-
mise jälgi. Vanad kirikud ja mõisad tõendavad Soome
kuulumist lääne-euroopalisse kultuurpiirkonda. Nende
kultuurpiirkondade ligilähedases on mere saarestik, mis
on tähelepandavaim kogu maakeral. Selle saarestiku
kaunidus on tunnustatud.
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Kesk- ja Ida-Soomes on taas veestikud, mille ilu
suvistel valgetel öödel on legendaarne. Järvede ja jõgede
kallastel asetseb moodsaid tehaseid.

Läbi Põhja-Soome läheb maailma ainuke Jäämere
rannale viiv tee. See kisub enda poole suurlinna kärast
tüdinud matkajat.

Turistide arvu üha kasvades on Soome kauneimaile
kohtadele ehitatud hotelle ja turistide kõdusid. Soome
turistide hotellid on meelitavad ka selle poolest, et neis
ühineb mugavus odavusega.

Turismikeskusi

TURIST saabub Soome tavaliselt kas Helsingi või Turu
kaudu.
Helsingi ja Turu, maa uus ja vana pealinn, on turismi-

keskusi, kus võib tutvuda Soome kultuureluga igast
küljest ja kust võib ette võtta lühemaid või pikemaid
retki saarestikku või sisemaale, kas mere või maa kaudu.
Helsingist võib kerge vaevaga näiteks matkata idüllilisse
Porvosse või Hango supellinna, Turust jälle maa väikse-
maisse linnadesse, Naantalisse ja Turu saarestikku.

Viiburi on Ida-Soome vana kaubakeskus, kust paljude
turistide tee viib Kolile või Savonlinna. Ida-Soome
järvealadel võib matkata mitu päeva turistide laevas,
mis lähevad Joensuusse ja Kuopiosse. Viimaksmainitud
linn on kujunemas tähelepandavaks turismikeskuseks.

Kesk-Soomes on järvetee, mis algab Lahti linnast ja
lõpeb Jyväskyläs. Päijännet, selle järvistu suurimat
järve, on ülistatud Soome kaunimaks järveks.

Põhja-Soomes on laaneteid, mida mööda matkates
reisija siiski ei sattu liiga kaugele kultuurmaailmast. Sot-
kamo ja Kuusatno avavad tee lõpmatutesse metsadesse ja
veestikesse, kus matkaja võib leida üksindust ja rahu.
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Petsamo, Soome põhjapoolseim maailm, on paljusid tu-
riste võlunud nii, et nad tulevad sinna ikka ja ikka tagasi.

Lõuna pool on Tampere turismikeskus, mis võõrast
hämmastab oma tööstuse laialduse ja oma asukoha kauni-
dusega.

Turismikirjandus annab üksikasjalisi teateid Soome
turismioludest. »Suomen Matkailijayhdistys» aitab turisti-
del valida meeldivaid marssruute. Mõnedes linnades,
näit. Turus, Tamperel, Kuopios on ka kohalikud turismi-
organisatsioonid ja bürood, mis meeleldi abistavad Soomes
matkavat välismaalast.

Kaitsevägi
SOOMES on sunduslik üldine sõjaväeteenistus. Tee-

nistusaeg on üks aasta. Rahuaegse armee suurus on
umb. 30.000 meest ja vabatahtlikku kaitseliitu (suojelus-
kunta) kuulub 100.000 meest, mille juure naised on
loonud oma vabatahtliku organisatsiooni »Lotta Svärd»,
milles on ka ligi 100.000 naist.

Kaitseliit ja »Lotta-Svärd» organisatsioon annavad tun-
nistust Soome rahva enesekaitse tahtest. Sõja puhkedes
asuvad naised teotsema mitmel alal, kus teotsevad
muidu mehed.

Kaitseliit ja Lotta-Svärd on olnud eeskujuks nii
mõnegi teise maa vabatahtlikule naiste kaitseorganisat-
sioonile.

Soome ja Skandinaavia
\ ASTASADU vanad põhimõtted on otsustavalt mõjuta-

Soome välispoliitika suundamist. Soome vaimne
areng on aina saanud mõju Skandinaaviast, mis samuti
on suuresti mõjutanud ka Soome majanduselu arengut.
Vana Rootsi seadus on veelgi oma tähtsamais osades
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Soomes kehtimas ja Rootsi riiklik kord oli Soomes võimul
sada aastat pärast seda, kuita oli Rootsis juba kaotatud.

See kõik seletab, miks Soome on liitunud põhjamaade
riikide rühmaga. Selle rühma liikmed, Taani, Islandi,
Norra, Rootsi ja Soome tahavad seista kõrval kõigist
vastolulistest riikiderühmitustest ja ajada erapooletuse
poliitikat.

Soome on 1934. aastast peale osa võtnud põhjamaade
välisministrite konverentsidest, kus kaalutakse põhja-
maade poliitika ühiseid sihte.

Aastast 1938 algas ilmumist »Le Nord», neli korda
aastas ilmuv ajakiri, kus inglise, prantsuse ja saksa
keeles selgitatakse põhjamaade poliitikat ja saavutusi.

Tähtsaid mehi
Q OOMLASKD austavad oma juhte. Kirjanikele, tea-
*J ausmeestele, kunstnikele on püstitatud ausambaid ja
Vene valitsuse ajal püstitati Helsingis Suurtorile mäles-
tussammas tsaarile, kes kutsus kokku riigipäeva ja pani
maksma maale tähtsaid reforme. Aleksander II mälestus-
sammas on ainus riigivalitsejale püstitatud mälestusmärk
Soomes.

Vabariigil on olnud kolm presidenti: K. J. Ståhlberg,
L. Kr. Relauder ja P. B. Svinhufvud. Kyösti Kallio, kes
on praegu president, on valitud 1937—43 aastaks.

K. J. Ståhlberg on jurist, kes otsustaval kombel võttis
osa praeguse riigikorra kujundamisest. Seadusi austava
mehena ta enne sõda kaitses visalt Soome õigusi vene
vägivallavalitsuse vastu. Ståhlberg on veendunud demo-
kraat.

P. E. Svinhufvud on vabadusvõitleja, kelle venelaste
valitsus saatis Siberisse. Ta juhtis peaministrina aastail
1917—18 vabadusvõitlust.
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Xyõsti Kallio, praegune president, on põllumees, kes
mitu korda peaministrina on näidanud, et soome rahva
mehes on ka riigimehe- ja juhivõimet.

Sõjaniarssal Maunerheim lõi paljaste kätega »Soome
sõjaväe jaotsustas 1918. a. vabadussõja. Käesoleval aasta-
kümnel Mannerheim on saavutanud kõigi rahvakihtide
austuse kinnitades üksmeelsuse möödapääsematust suuris
rahvuslikes küsimusis .

Rahvusvahelise nime on saavutanud Jean Sibelius,
heliloojana, Edward Westermarck, — sotsioloogina, A. K.
Cajander, praegune peaminister, — metsateaduse uuri-
jana, Risto Ryti, Soome panga direktor, —finantsmehena,
Väino Tanner, — ühistegelasena ja Paavo Nurmi — sport-
lasena.

Sport
'POOMXASED tunnevad instinktiivset huvi spordi

Rahva iseloomust ja välistest tingimusist
'olenedes on eestkätt kestvust ja jõudu küsivad spordi-
liigid saavutanud soomlaste erilise poolehoiu.

Suusatamist, igivana Soome rahvasporti, võimegi täie
icligusega pidada rahvuslikuks spordiliigiks. Korrapäraseid
woistlusi suusatamises on peetud umbes 50 viimase aasta
Ifaestel. Ka teises talispordi liigis, s. o. kiiruisutamises, on
soomlased saavutanud häid tagajärgi.

Suvel onkergejõustik armastatuim spordiala. Stokholnii
(1912 a.) olümpiaadist paale on Soome kergejõustiku
alal kuulunud maailma parimate spordimaade hulka —

selle tõendisena on senini omandatud 37 olümpia kuld-
medali. Briti kestvusjooksus, Paavo Nurmiga eesotsas,
on soomlased saanud ainulaadse tähelpanu osaliseks. Ka
teistes kergejõustiku liikides on soomlased rahvusvahe-
listel spordiväljadel saavutanud suuri võite.
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Vana rahvussport on ka maadlus — spordiala, millele
käesoleva sajandi alul rajati kindlad saadused. Greeka-
Rooma maadluses on Soome loonud oma kooli, mis on
tervele maailmale sel alal teenäitajaks ja mille meetodite
kohaselt Soome treenerid välismail suure menuga õpeta-
vad. Olümpiaadidelt koju toodud kuldmedalid on pari-
maks tõendusmaterjaliks Soome maadluse kõrgest
tasemest.

Nii meeste kui naistegi võimlemises on Soome teeraja-
jaks osutunud. Soomlaste võimlemistehnika on leidnud
üldist tunnustust ning Soome kunstvõimlejad on võistel-
nud rahvusvahelistel võistlustel suure menuga.

Ka jalgpallimäng on suuresti armastatud spordiala,
kuid paale selle on Soomel veel oma rahvuslik pallisport,
nimelt »pesapall», mis on väga sarnane Ameerika base-
palü mängule.

Laskesporti harrastatakse Soomes laialt, eriti aga
kaitseliitlaste hulgas, ja nii ongi Soome saavutatud või-
tude tõttu laskespordi alal esimesi maid maailmas.

Aastal 1940 peetakse olümpiaad Soomes. Siis kui
tehti otsus olümpiaadi korraldamiseks Helsingis, oli
ainult kaks aastat aega eeltööde tegemiseks. Lühikesele
ettevalmistusajale vaatamata loodab Soome talle usalda-
tud auväärse ülesandega hakkama saada. Olümpiaadi
kordamineku pandiks on korraldajail terve Soome rahva
abi ja sümpaatia.

Turismi bürood

TURISTIDELE antakse igasuguseid teateid Soome
Turistide Ühingu teadete büroodest, Helsingis: Alek-

santerinkatu 7 A, Kotkas: Kirkkokatu 9, Kuopios: Vuori-
katu 23, Mihkelis: Bruno Nurme paperikaupluses, Oulus:
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Torikatu 4, Rovaiiiemel: Hotell Pohjanhovis, Savon-
Unnas: Nälkälinnas, Sortavalas: Sortavala paperikaup-
luses, Viiburis: Raudteejaamas.

Paale selle on järgmistes kolitades kolialikke teadete-
büroosid turistidele: Jyväskyläs: Raudteejaamas, Kemis:

Seuramatkatoimisto, Kuusamos: Kansaaopisto
(Rahvaülikool), Maarianhaminas: Norra Esplanaden 3,
Tamperel: Raudteejaamas, Terijoel: Omnibussijaainas,
Turus: 14, Vaasas : Hovioikeudenpuistikko 11.

31



Raudteesõidu hinnad Soomes
(1. klassi pileti hind = 2. + 3. klass.)

.2. kl. 3.k1. 2. kl. i3. kl. ! 2.k1. !3. kl. 2. kl. 3. kl.
Km j Smk j Smk Km Smk j Smk Km j Smk j Smk Km Smk Smk
||j j j

10 ; 4:50 3:— 80 33: — 22:— 350 125:— 83: — 900! 227:— 151:—
20 9:— 6:— 90 36:— 24 400 140:— 93:— 1000 242:— 161: —

30 13:— 8:50 100 41:— 27:— 450 152:— 101:— 1100 257:— 171: —

40 17:50 11:50 150 59: — 39: — 500 164: — 109:— 1200 272: — 181: —

50 21:— 14:— 200 77: — 51: — 600 182:— 121:— 1300 287:— 191: —

60 25:— 16:50 250 93:— 62:— 700 197:— 131:— 1400 302: — j 201: —

70 I 29:— 19:— 300 JllO:— 73: — 800 j 212: — 141: — 1500] 317: — j 211: —
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