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Matkake Soome
kahepropellerisel

"Suomi" laeval

Minek Helsingist igal esmaspäeval, kesknädalal ja reedel
kell 10.00, saabudes Tallinna kell 14.30
ja laupäeval kell 17.00, saabudes Tal-
linna kell 21.30.

Minek Tallinnast igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäe-
val kell 11, saabudes Helsingi kell 15.30,
ja esmaspäeva hommikul kell 3, saabu-
des Helsingi kell 7.30.

Laevas on 450 reisij atekohta, neist 100 kajutipaika.
Sõit kestab 4—4 l /2 tundi.
TÄHELEPANNA! HÄÄ RESTORAAN!

Tallinnas: A/S TALLINNA LAEVAÜHISUS
ja reisibürood

Esindajad:

Helsingis: JOHN NURMINEN O/V
ja reisibürood

MERITOIMI-OSAKEYHTIÖ
TURKU
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» Käks
korda päe-
vas sõida-
vad valged
laevad Hel-
singi ja»va-
na Porvoo»
vahet. . ; .»

Ilusamaid turistiteid on saarestikusõit Helsingist Porvoosse. Tehke
kaasa see sõit Porvoo Auruluevaseltsi moodsail, uhkeil aurikuil

"J. L. RUNEBERG" ja "BORGÅ"
mis lähevad Helsingist kell 10.30 ja 15.30, Porvoost kell 6.30 ja 16.30

peatudes vahepääl olevais sadamais.
Telefon: Porvoos 700 & 1 71, Helsingis 25 081

Esimeseklassi aurikud

s/s ARIADNE, s /s VIOLA ja
s /s EBBA MUNCK
peavad üleval sagedast,kiiret jakorra-
pärast reisijate jakauba otseühendust
HESINGI-TALLINNA liinil.

Odavamad piletihinnad. Ekskursiooni-
dele hinnaalandus.

*

Esindaja Tallinnas: Carl E. Gahlnbäck
SOOME AURULAEVA OSAÜHISUS
AURULAEVAOSAÜHISUS EBBA MUNCK

HELSINKI
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RAF. HAARLA
tehaste

Tselluloositehas LIEVESTUOREL

on tuntud oma häüduse poolest lahe mõlemal kaldal.
TSELLULOOS, PABER ja PABERISAADUSED

Paberitehas TAMPEREL

Paberi ümbertöötamisetehas TALLINNAS
Paberi ümbertöötamisetehas TAMPEREL

Ymär Abdrahim Oy. Tellervo
Iso-Robertinkatu 28
Puh. 37780 Helsinki,

Uudenmaankatu 2

Soome kodukäsitöid

mitmekesine valik
Mälestuseks

Rohke valik villaseid,
puuvillaseid, linaseid,
siidi- ja eesriideid j.m.
j.m.

Suur ja

Soome sõitnuile.
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Mõttekujutuse tiivul Soome
ja saladuslikku Põhjalasse —

kus metsikud kosed hüplevad edasi nagu pöö-
rased valgelakalised ratsud, kus tundurite
kõledalt ühetoonilised vaated panevad süda-
me võpatuma hurmumisest ja iseäralisest
ihast, kus rohelised puud peegelduvad mus-
tendava metsajärve põhjatuna paistvasse vet-
te — sarnase imelise matka teete mõttekuju-
tuses vaadeldes Felix Jonassoni toredat
pilditeost

SUOMI KUVINA
Selles on 250 meisterlikku sügavtrükkpilti,
mis on Soome päevapildistamise ja trüki-
kunsti parimaid saavutisi.
Hind riidesse köidetult Smk 100:—, pooleni nahkköites

Eriti Soome põhjapoolseima osaga tutvustab
Teid suure Suomenmaa-teose äsjailmunud vii-
mane köide:

Smk 150:—

pohjoisosa
IX 2 OULUN LÄÄNI

See raamat sisaldab täielised asiteated kogu
mainitud maa-ala maateadusest, ajaloost,rah-
vatulundusest j.m. asjust. Rikkalik ja tore
sügavtrükkpildistus.
Hind riidesse köidetult Smk 155:—, brošeerüult Smk 125:—.

Soomekeelse teksti mõistmiseks on suurepä-
raline abinõu:

Leeni Vesterinen-Ploompuu

Soome - Eesti Miniatuur - Sõnaraamat.
Hind Smk 25: —

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ

:-.,

Helsinki— Porvoo .

..■:
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Vesijärvi-(Lahti)
Jyväskylä

ja tagasi

Igapäevanelaevaühendus
kaunil Päijännel algusest
lõpuni.

Minek lõpupunktidest
igapäev kell 14.30.

*LPÄIIÄNNE
Mugav laevasõit lühikest aega Soomes viibijatele

Sõiduplaan Aurulaevaosauhisus
Tarjanne

Ruovesi

Laevasõidutee:
Tampere—Ruovesi — Virrat

ja tagasi.
Ajakohased reisijatelaevad
a/l Tarjanne ja a/l Pohjola.

Minek Tamperelt: igal argipäeval
kell 10-15, laupäeval kakskor-
da, kell 10.15 ja kell 15.00,
tulek Virrat'ele umbes kell 20,

Minek Virrat'elt : igal argipäeval kell
4.00, tulek Tamperele umbes
kell 13.

Telefonid:

a/l Tarjanne, Tampere 11 56.

a/l Pohjola, Tampere 915.

hooajaks 1931
Aurik KURU

Päälik: merikapten 0. J. Saarinen.
Tel. 549, Tampere
Läheb igal äripäeval

Kl. 6 KurukirikurannastTamperele
Kl. 15 tagasi Tamperelt Kurusse,

peatades vahesadamale.
Pühapäeval, juuni— augusti kuul:
Kurust kl. 17, Tamperelt kl. 20

HöyrylaivatOsuuskunta r. 1
KURU

nH.*.^B^..H^.^^Hi^V^M.K^^^HHH

H. A. LUNTINEN

Jtä-Heikinkatu 13

Juuksetööstus

Soovitame! Puhas, csimesejärguline töö!
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X

S. V. O.

Suomen Valokuvaajain Oy.
HELSINKI - POHJ. ESPLANAADINK. 37

on Soome päevapiltnikkude oma äri. Müüb
päevapildi tarbeaineid kõige kasulikumalt.
Valmistab kiirelt ja hoolikalt igasuguseid
amatöörtöid.

Tarvitage Soomes soome äri!

Suomen Valokuvaajain Oy.
POHJ. ESPLANAADINKATU 37

Haruärid: Tamperel, Vaasas, Oulus jaViiburis.

x. X
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J. TAVAST
RIIDEKAUPLUS ja "ARENA"

HABEMEAJAMISE- ja
JUUKSEKAMMIMISEÄRI

MOEÄRI
mitmekülgne ladu Helsinki, - Hämeentie 2 A,

II korral

Omanik eestlane ja
kõneldakse äriseesti
keelt, mistõttu eri-
liselt soovitatud ees-
ti reisijatele.

HELSINGIS
Siltasaarenkatu 20

PERMANENTMASIN
Tähele panna!

Tel. 72 048

Sokeain
Keskus-Aitta

H. TA KALA
Bulevardinkatu 2

Pikku Robertinkatu 7
omanik: Pimedate Keskliit.

Hallituskatu 1.

HELSINGIS

Helsinki.

f
i

Lugupeetud daamide
aluspesu äri Müüb
Rikkalik ladu pimedate töid,

laste mänguasju
ja reisimälestisi.

hindadest
Tuntud hääst kaubast ja odavatest
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Vihmakuued, mütsid, särgid ja kaelasidemed
ostate odavaimalt meie juurest

★

VELJEKSET VILJANEN
Äleksanterinkatu 19 • Kalevankatu 4 • Hämeentie 35

SUOMEN KUVALEHTI on Soome suurim piltidega nädalaleht. Ta esitab piltides
kõige, mis Soomes ja kogu ilmas sünnib. Üksiknumber 3 Smk.
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i Kui matkate Soomes - J
vajate tngimata kirjandust, REI-
SI JUH i E ja PILDITEOSEID r
SOOMEST, millised juhivad Teid l
reisul ja on mälestuseks Soomest (f
jälle koju tagasi jõudes. — Parima l
valiku neist leiate soome raamatu- \

kauplusest Suomalainen Kirja- J
k a upp a, kus ka on representatiivne

ffi? valik eesti kirjandusest. *£,

Reisijuhte
Pilditeoseid
Sõnaraamatuid ja
Eesti kirjandust

Helsinki. Va-ft tza ivoftp.. fal o



SÕIDA SOOME!
ii

TOIMETANUD

SUOMALAISUUDEN LIITTO

Luiy na libiseb valge reisijatelaev kitsaist kanaleist läbi.

HELSINKI 1931
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Soome raudteed, linnad ja veestikud.
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Parlamendihoone.

Lugejale
Aastal 1929 ilmunud reisijuht "Sõida Soome" on peaaegu täiesti

välja jagatud. Et lähisaegadel Soomes peetakse rida kongressa ja
näitusi, kuhu rohkesti osavõtjaid oodatakse Eestistki ja et liiklus-
olukorra soodustumise ning hindade alenemise tõttu turism Eestist
Soome osutab tõusu tendentsi, siis peeti tarviliseks avaldada uus
eestikeelne reisijuht "Sõida Soome 2". Käsikirja selleks seadis
kokku Eesti end. konsul Helsingis Emil Vest erinen, kes
oma tegevuseaja jooksul alatasa sui olla eestlaste teejuhiks Soomes
ja seega vististi tundma õppis eestlaste nõudmisi ja soove retkede
korraldamisel.

Käesoleva reisijuhi trükist ilmumise võimaldas lõplikult aga see
aineline abi, millega ettevõtet toetasid need Soome ärid ja asutised,
kelle nimed lugeja leiab kuulutiste lehekülgedelt. Pidagu Soome
sõitnud eestlased meeles ärisid, kes oma cestisõbralikkust selviisil
on tahtnud rõhutada.

SUOMI-BÜROO

Helsinki, Auroorankatu 7.

Lehe kuul 1931

EESTI-BÜROO
Tallinna, Lai tänav i.
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Helsingi sügistalvel.

Maailm on suur ja lahti kõigile. Sõida kuhu tahad, igalepoole
võid osta pileti. Siin aga kohtab reisijat esimene takistus: ei ole
kõigil raha, ega pole ka kõigil aega. Pikad reisid nõuavad suurt
kulu.

MIKS SÕIDAD SOOME?

Kuid miks siis sõita? Kas pole parem jääda koju?
Inimesis on juba muistseist ajust pesitsenud soov näha uut, kogeda

uut, teada, missugune näib maailm väljaspool oma maa, oma kodu-
koha piire. Kodune ümbrus tundub mõnikord igapäevasena, igavana,
üksluisena — inimene igatseb vaheldust. Ta tahaks leida võrdlus-
võimalusi oma ja teiste olude vahel. Ja kui ta selleks on saanud või-
malust, siis üheksal juhul kümnest mõtleb ta koju tagasi jõudes:
omal maal õitseb õnne, kodus kasvab kasu parem!

Seesugune lõpptulemus on haa —• kuid, et selleni jõuda, tuleb tal
möödapääsematult reisida.

Kui küsitakse, miks eestlane reisib Soome, siis on sellel mitmed
põhjused. Esiteks teab eestlane Soomest üht ja teist, ta on kuul-
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Helsingi raudteejaam.

nud Soome tuhandeist järvist, kohisevaist koskist, kaljudest, metsa-
dest, mägedest, Põhjala valgeist suviöist, mil päike ei lasku, ta on
lugenud Soome kirjandusest, kunstist ja kogu kultuurielust, ta on
kuulnud karmi loodusega, võitlevast rahvast, ta kõrvu on ehk kost-
nud suguluskeel kas raadios või kohates mõnd soomlast, kuid võib
olla, ta pole seda kõike oma silmadega näinud ega kogenud. Ta
võib aimata, et Soomes on kõik teisiti kui oma kodumaal. Samal
viisil mõtleb soomlanegi Eestist.

Kuid miks eestlane soovib tulla Soome, miks mitte näit. Lõuna-
Ameerikasse? Esiteks juba reisikulud Soome moodustavad vaid
täppe neist kuludest, mis toob endaga .kaasa reis kaugelolevaisse
maisse. Ega vii Soomesoit palju aegagi. Juba nädalapikkune
matk Soomes võib pakkuda väga palju. Ja veel: Soomes koh-
tame rahva, kes hääl meelel oma juures näeb eestlasi, rahva,
kelle keelt kohe mõistame, rahva, kes meile on nagu vend või onu-

Kulosaarc kasiino Helsingi lähedal.
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Soome Rahvusmuuseum.

poeg. Soomes kohtame kultuuri, mis pääjoontes on meile tuttav ja
vastuvõetav. Kuid eestlased ei tunne veel küllalt seda maad, rah-
vast ja kultuuri. Alles riiklise iseseisvuse ajal ongi võimalik olnud
vabalt ja takistamatult muu ilmaga tutvuda. Kiirendagem tutvu-
mist Soomega! Sõitkem Soome! Viigem Eestit Soome, toogem
Soomet Eestisse!

Et reisimisest oleks tõeliselt kasu, peab selle vastu enne valmis-
tuma. Esiteks tuleb koostada reisikava. Inimeste harrastused on ju
mitmesugused. Üks soovib tutvuda loodusega, teine põllumajandu-
sega, kolmas muuseumidega, neljas harrastab vaid linnu, viies ei tea
kindlasti öelda, mis teda huvitab. Et reisi eeltöid kergendada, sel-
leks on korraldatud käesolev vähenõudlik reisijuht. Loodame, et

* Tolvajärvi.
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isik, kes kavatsenud oma reisi selle raamatu järele, ei tarvitseks
seda kahjatseda. Raamatukest on katsutud koostada nõnda, et rei-
sijale jääb võimalus valida ja et reis pole seotud sunniga, nagu
sageli lugu suurte ühiste turistimatkadega.

Naaberriikide ja vennasrahvaste vahelist läbikäimist edendavate
laiaulatusliste kultuuriliste organisatsioonide poolt ellu kutsutud
Suomi-büroo Tallinnas ja Eesti-büroo Helsingis annavad teile tar-
vilikka juhatusi meeleldi ja tasuta. Tarvitage neid, pöörake usal-
dusega nende poole!

Punkaharju.

MIS ON SOOMES HUVITAVAT?

Reisi kavatsedes on reisijal tulus valida mõnd sihtkohta, kuhu ta
tahaks püüda ja kuhu tuleks siis ka teekond suunata. Esimeses
joones on päälinn Helsinki oma ümbrusega sarnane koht, kus
hõlpsasti paar päeva võib peatuda. Et nimekirja tähtsamaist vaa-
tamiseväärseist kohist mitte liig pikaks teha. seepärast olgu siin-
kohal neist nimetatud vaid tähtsamad. Imatra oma kose ja jõu-
jaamaga, Punkaharju võluvalt ilus looduslik mäeselg metsade
ja järvedega, Raivola puiestik üle 40 m kõrgete lehtmändidega,
Viipuri linna ja vana kindlusega, Savonlinna supelasutise,
keskajalise Olavinlinna ja sadandete siseveelaevadega, Kajaani
— Oulu kärestik ainukese omasarnase koseveneteega, Kangas-
ala mäeselgade ja ajalooliste mälestistega, Tampere, Soome
Manchester, oma vabrikutega, Aulanko looduspuiestikuga,
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Jokioinen oma suur- ja väikemv.apidamisasutistega ja -kooliga,
põllumajandusliku katsejaamaga, Mustiala 60-aastase põllu-
töökooliga, Kuopio järvemaastiku helm Puijo-mäe ja vaate-
torniga, Koli mägi, Karjala vaadetega puutumatusse loodusse,
Walamo saar vana kloostriga Laatokka-merel, Jyväskylä
koolilinn suveülikooliga, vana Turk u ajalooliste kirikute, lossi ja
muuseumidega, saal on kaks ülikooligi, H a n k o supelrannaga ja
saarestikuga, Warkaus Soome moodsaim puuümbertöötamise
tööstuslinn uueaegsete vabrikutega, E n s o 8 km Imatralt, valda-
vate tööstusasutistega, Ounasvaara, Aa va sak sa ja Pet-
samo üleval põhjas, südasuvel alaline päikesemaa, — et nimetada
mõnd turistide peatuspunkti. Ja kui lisame veel siseveeteed, näit:
Lappeenranta— Savonlinna — Kuopio ja Lahti:—
Jyväskylä j.n.e., mille mugavatel kenadel laeval ei jää kunagi
merehaigeks ja kus liikudes piki kitsaid veestikke vahelduvad kõige
kütkestavamad maastiku panoraamad, siis oleme armud umbkaudse

Raivola lehtmännik.



2

17

Hoolikas käsi on tegutsenud männipuistus.

mõiste Soome nägemisväärsusist. Helsingist võib teha laevasõite
mööda Soome saarterikast mererannikut kuni Turku, Porvoo ja
Viipurini. Ka pole siin karta torme, nagu laial ürgmerel.

Järgnevas osas tehakse mõned ettepanekud, mil viisil mugavamalt
ja kõige lühema ajaga võidakse teha matke eri maanurgis olevaisse
nägemisväärseisse kohtadesse.

Soome pindala on 388,279 ruutkilomeetrit. Sel maa-alal on pea-
aegu 40,000 järve, mis katavad 11,5 % kogu Soomest. Haritud
maad on 10,8 %, metsa all 25 milj. ha ehk 73 % kogu maa-alast.
Elanikke on Soomes 3,6 milj., neist elab 80 % maal ja 20 % linnus
ja laialisemais ühiskonnis. Elanikkude sündivus on 21,5 °/oo ja sure-
vus 13,5 °/oo nii et loomulik rahva juurekasv on 8 °/oo- Soome ela-
nikkudest tegutseb (1920 a.) 65,1 % põllumajanduse, 14,8% töös-
tuse, 3,4 % kaubanduse ja 16,7 % teistel aladel. Maast on 52,1 °/o
eraisikute, 39,7 % riigi, 6,5 °/o puutööstusaktsiaseltside ja 1,7 kogu-
kondade käes.

MÕNED ÜLDISED TEATED SOOMEST.

Metsade puuhulk on umbes 1,620 milj. m 3, aastane juurekasv
44,5 milj. m 3 ja tarvitus peaaegu sama suur kui juurekasv. Puu-
materjali parvetamisteid on maal 47,000 km. Tööstusasutisi on veidi

Soome rikkus on ta laialised metsad.
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Taltsutatud vägilane, võimas Imatra. Uue elektri jõujaama seadistega
võib vee pääsy kosesängi takistada.

Soome parlamendis (eduskunta) on 200 liiget, kes valitakse
üldise, ühesuguse hääleõiguse najal kolmeks aastaks. Valimistest
võib võtta osa igaüks täieõiguslik, 24 aastast vanaks saanud
Soome kodanik. Valitsuses, mis nimetatakse riiginõukoguks (valtio-
neuvosto) ja kuhu president nimetab liikmed ning kes on vastutav
eduskunna ees, on harilikult 12 liiget. Vabariigi president, praegu
P. E. Svinhufvud, valitakse 6 aastaks.

üle 4,000, 170,000 töölisega. Tööstuse aastatoodangu väärtus
on umbes 14,000 milj. Smk. Raudteid on Soomes 5,331 km. Soome
kaubalaevastik koosneb 5,030 laevast, tonnaaš 506,000 reg. tonni.

Soome pääväljaveokaubad on saetud puumaterjal, propsid, paberi-
puud, vineer, tselluloos, paber ja või. Ainuüksi puu ja ümbertööta-
tud puumaterjali väljaveo väärtus on peaaegu 9/i0 maa kogu välja-
veo väärtusest. Soome põllumajandus on ka võrdlemisi arenenud.
Eriti karjakasvatus ja piimamajandus on kõrgel tasemel. Soomes on
630 piimatalitust. Soome põllumajanduse seisust annab kindlasti
täieliku pildi see üldine suur põllumajanduse näitus, mis korralda-
takse Viiburis 1932 a. 23. juunist kuni 2. juulini.

Soome suurimad linnad on Helsinki 228,000 elanikuga, Turku
(64,000 el.), Tampere (54,000 el.) ja Viipuri (54,000 ei.).

HELSINKI.
Helsingi linna ajalugu-algab 1560 aastal, mil Kustav Vaasa asutas

linaa Vandajõe suhu. Koht ei olnud küllalt hea ja seepärast valiti
1639 a. linna paigaks ta praegune asukoht. A. 1812 kuulutati Hel-
sinki Soome päälinnaks ja sellest ajast algabki linna tõeline ajalugu
ning arenemine. Turu linna tulekahju järele 1828 a. toodi ülikool
Turust Helsingisse.

Helsinki on maa vaimlise ja poliitilise elu kese. Siin on edus-
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Mööda lõpmatut teed sinise järve kaldal.

kunna istungitehoone. Olnud pea veerand sajandit üürikorteris,
saadi uus pidulik eduskunnamaja (arhitekt Siréni joonis) valmis
alles 1931 a. See läks maksma umbes 100 milj. Smk. Helsinki
keskmes, riiginõukogu turu ääres, on riiginõukogu loss, Suur-
kirik ja ülikool, ehitatud arhitekt Engeli joonistuste järele 1820—
1850 aastatel. Avalikkudest ehitustest olgu nimetatud veel Presi-
dendi loss Esplanaadi ja Maaria tänava nurgal, endine seisuselise-
rahvaesituse aegne istungitema ja, Soome Pank, Riigi Arhiiv, Rah-
vusmuuseum, Rahvusteater ja kunstipalee Ateneum, kaks viimast
asuvad kahel pool raudteeturgu ning uus taidehall Nervanderi täna-
val. Ka modern raudteejaam (prof. Saarineni joonis) on tähele-
pandav. Soome Ooperi maja on Bulevardi tänaval. Nägemisväär-
sed on veel: Kallio kirik, Johannese kirik, Vana surnuaid Lapin-
lahes, krematoorium, Tähetorni mägi, Kaevupuiestik, Botaanika aed
ja linna lähedal Seurasaari rahvapuiestik vabaõhu muuseumiga,
Kulosaari kasiinoga, Lauttasaari supelasutisega, Korkeasaari looma-
aiaga. Samuti väärib vaatamist vana kindlus Suomenlinna vallide
ja sõjamuuseumiga. Väiksed kenad laevad viivad kiirelt linnast
eelpoolmainitud saartele. Munkkiniemi kalastajamajale on ilus jalu-
tuskäik ja sinna jõudes ootab jalutajat haa kohvi ja suurepärane
ujula. Helsinglasi näeb siiski ilusal suvepäeval rohkem Hietaniemi
liivarannal päikese käes lamamas.

Kaubamajust tuleks nimetada Stockmanni uus kaubapalee üliõpi-
lasmaja vastas ning "Elanto" Siltasaare tänaval. Kenad hotellid
on "Helsinki", "Carlton", "Kaisaniemi", väiksemad "Hospiz"
N.M.K.V.-hotell, "Hansa", "Tapiola", N.N.K.V.-hotell j.n.e.
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Tube ühele inimesele võib Helsingis saada alates 20 Smk. ööpäev.
Söögisaalidest ja kohvikuist äratavad tähelepanu kooperatiiväri
"Elanto" odavahinnalised söögimajad ja kohvikud, missugu-
seid linnas sadandeid ja kus teenijaile ei makseta jootraha. Muidugi
on ka hotellide einelaud kõigile avatud. Suverestoranid "Kappeli"
ja "Oopperakellari" Esplanadil ja "Luoto" sadamas on reisijaile
meelt mööda, sest neis kuuleb head muusikat. Fazeri uhke kauba-
maja suure kohvikuga Kluuvi tänaval on alati olnud Helsingisse
sõitnute kokkusaamise kohaks.

Raha vahetavad kõik pangad. Suurematest pankadest on mainida
Kansallis-Osake-Pankki Aleksandri tänaval. Reisibüroodest tuleb
nimeda Matkatoimisto "Mailma". Kuid eriti eestlastele soovitatakse
pöörda "Koulumatkailutoimisto" (koolireisibüroo) poole, Ratakatu 2,
sest selle kaudu võivad õpilasrühmad ja nendega võrreldatavad eks-
kursioonid saada hinnaalandust raudteesõidul. Ka "Eesti-büroo"
Aurorankatu 7, on koht, kuhu eestlane nii reisi- kui muudeski küsi-
mustes julgesti võib pöörda.

Erilist tähelpanu väärib moodne ujula "Uimahalli" Yrjönkatu
ääres. Keegi Helsingis käija ei peaks seda kasutamata jätma.

Tähelpanu äratavaist majadest tuleks veel nimetada elukinnitus-
seltsi "Suomi", "Salarna", ja "Rohja" majad, viimane funktsiona-
listlises stiilis, S.O.K. võimas kaubamaja Vilho tänaval ja Torni-
maja Yrjö Itänaval. Maaelanikkude organisatsioonid on koondunud
"Maalaistentalos" Simontänaval ja Maakondadeliidu uues majas
Alberti tänaval.

Mälestussambad: Eesti vabadussõjas langenud soomlaste ja Hel-
singi vallutusel langenud soome ja saksa sõdurite monumendid vana
kiriku puiestikus, Elias Lönnroti ausammas Lönnroti puiestikus,
J. L. Runebergi ausammas Esplanaadil, J. W. Snellmani ausam-
mas Soome Panga ees, M. A. Castreni büst Rahvusmuuseumi ees,
Fr. Paciuse büst Kaisaniemes, Aleksander II ausammas riiginõu-
kogu turul, Wallgreni fontään kaubaturul.

Ülikooli kõrval tuleks nimetada järgmisi kõrgemaid õppeasutisi:
Tehniline Kõrgekool (Teknillinen Korkeakoulu) Bulevardi tänaval,
Kaubanduskõrgekool (Kauppakorkeakoulu) Fabiani tänaval, Sõja
akadeemia (Sotakorkeakoulu) ja Ühiskondline Kõrgekool (Yhteis-
kunnallinen Korkeakoulu), Kadetikool Munkkiniem.es ja Helsingi
Konservatoorium. Need on kõrgema hariduse hällideks.

Helsingil on hääd sadamad, nimelt Põhjasadam, Lõunasadam,
Hietalahti, Ruoholahti ja Sörnäinen. Nad on tuulte eest kaitstud
ning väga sügavad, nõnda et suurimadki laevad võivad neisse saa-
buda. Helsinki moodustabki Soome tähtsaima sisseveosadama.

Helsinki on siiski võrdlemisi noor linn. Sellest oleneb ta moodne
väljanägemine kui ka sisemine korraldus. Välismaalased ütlevad, et
Helsinki, "Põhjala valge linn", mõneski suhtes omab suurlinna ise-
loomu.
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Saima kanal.

i. IDA-SOOME JA SAVO.

Juba vanast ajast on turistiliikumine Soomes suundunud Ida-
Soome. Turisti seisukohalt on see ka loomulik, sest pakub ju Ida-
Soome ainulaadseid nägemisväärsusi. Pilt jääb siiski ühekülgseks,
kui tahetakse tutvuneda kogu Soome oludega. Lääne-Soome ja
Põhja-Soome on koguni teised ja võivad käsituse muuta teistsugu-
seks kui seda armud vaid Ida-Soome tundmaõppimine.

Kuid tehkem siiski alul 7—lo päevaline matk Ida-Soome. Et
aega võita, asume Helsingis teele öörongiga Viip u r i, kuhu
jõuame vara hommikul. Uhke raudteejaam äratab kohe tähele-
panu. Linnas on palju uueaegset arhitektuuri, kuigi võib kohata ka
vanu ajaloolisi nägemisväärsusi. Viipuri loss, ehitatud 1300 aasta-
tes, Ümarik torn (Pyöreä torni) lõbusa kohvikuga, Soome kirja-
keele looja ja usupuhastaja Mikael Agricola ausammas ja vana kirik
edustavad möödunud aastasadade kultuuri. Espilä imeilusat restoraani
linna keskel, Soome sisejärvede lukku Saima kanaali suud samuti
elavat sadamat maksab vaatamas käia. Ka paari kilomeetri
kaugusel olevat Monrepo puiestikku ei tule unustada. Hotellidest ei
ole Viipuris puudust.

Viipurist on ainult paari tunniline rongisõit Imatrale. Kosk
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Püha Olevi loss ja hindlus Savonlinnas.

ei ole põrmugi kaotanud oma ilust seeläbi, et kose kõrvale on kae-
vatud jõuveekaanal, kuhu ehitatud riigi poolt suur jõujaam. Vii-
mane annab elektrivalgust ja -jõudu Lõuna-Soomele peaaegu Turu
linnani. Võõrastemaju on Imatral rohkesti, neist suurim Valtion-
hotelli (Riigihotell) täiesti kose veerel. Sobiv jalakäik või autotuur
Imatralt on Vallinkosele (6,5 km), kus võib näha võimsaid kose-
veejugasid puutumatus looduses. Samuti on tulus käia E n s o suure-
pärastes vabrikutes (8 km), milliseid saal mitmeid: sulfiidi- ja sul-
faaditehas, Enso-papi ja Ensoliidi vabrikud.
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Sagedasti on sisejärve kallas kõrge ning kaljune.

See, kes metsadest huvitatud, teeb targalt, kui ta enne Imatrale
jõudmist reisib Viipurist Raivola jaama (i tunni sõit) ja sealt jalu-

tab 3,5 km kaugusel olevasse Raivola kuulsasse lehtmänni puies-
tikku, mis asutatud juba a. 1738. Siin tal avaneb võimalus näha
lehtmänni metsa, kus on puukubiik peaaegu 2 000 m 3 hektaaril ja
puud peaaegu kõik on üle 40 m pikad. Metsa puukubiik on suu-
rim omasarnane Euuropas. Viipuri tagasi jõudnud,on selle matka ette-
võtja palju rikkam nägemusist, kui see, kes ruttab Viipurist otseteed
Imatrale.

Kuid Imatra vaatlemiseks jätkub poolest päevast. Säält pääseb
juba päälelõunat kas rongiga või autoga Vuoksenniskale (8 km),
kust "Imatra" laev viib reisija läbi Saima veestikku Savonlinna,
kuhu jõutakse hommikul. Laeval on haa toit ja magamiskohti kül-
laldaselt. Õhtu moodustub tõelikult elamuseks.

Savonlinna on kutsutud "Põhjala Veneetsiaks" ja seda ta
ongi. Linn on piiratud järvedest, nagu uinuks ta saartel, mida sillad
ühendavad teineteisega. Mitmed kümned sisevete laevad ootavad
ärasõitu ta sadamas. Linnas on 8 000 elanikku, kuid suvel supelasu-
tuse sesooni ajal on neid seal vahel kaks korda enam. Siin võib Savo
talurahvast ja välismaa kõrgemat seltskonnakihti näha ühteviisi lii-
kumas linna tänavail. Muidugi tuleb matkajal käia Püha Olevi los-
sis, mis Soomes kõige paremini säilinud omasarnastest. Kuid ühest
päevast jätkub Savonlinna vaatlemiseks. Peale lõunat viib kiir-
aurik "Punkaharju" matkaja paari tunniga Punkaharjule.
Kui on vaikne ja päikesepaisteline õhtupoolik, on see laevasõit



Savo järvemaastik.
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V ar k aus, suurimaid pmtümbertöötamise tehaseid Soomes.

liikumine luule ja muinasjutu mail. Seda kallaste pehmust, met-
sade vees peegelduvaid varje, väinade vahel säravat sina, õhtu rahu
ei unusta keegi, kes seda näinud ja tunnud.

Ja kui Punkaharju sadamasse jõutakse, ei mõtle keegi hotellile,
vaid sammutakse üles mäeseljal looklevat maanteed mööda, mille
kahel pool avanevad imeilusad vaated. Mäeselg ise on 7 km pikk ja
on ta ühes oma läheduses olevate metsadega Metsateadusliku uuri-
mus- ja katseasutise hoolitsevais kätes. Mäeharja mõlemal poo-
lel on suurepärane, liivane supelrand. Mitmed hotellid pakuvad
hääd korterit ja maitsevat sööki. Ilu ja luule asupaik on Punka-
harju, ta mõju eriliselt rahustav, ja kosutav. Ei igatse mat-
kaja muud kui vaadelda ja nautida, sest Punkaharju on — ime.
Hotelli külalisteraamatus on selle ime üle sadandeid välismaalaste
tõendusi.

Kes kord tulnud Punkaharjule, võtku nii palju aega, et jõuab
käia Metsateadusliku Katsejamaa katsemetsas (u. 500 ha), mis
algab Riigi hotelli lähedalt. Seal võib näha imeilusaid männikuid
ja kuusikuid, istutatud ja külvatud metsa, välismaa puuliike, eesku-
julikku metsapuude taimeaeda. Hääd kõnniteed, selgitavad märgid
ja teenäitajad juhatavad vaatlejat ühest kohast teise. Ja Puruvee
lainetes on vahepeal kena jahutada liikmeid. Alles selline matkaja
saab täieliku käsituse sellest, mis Punkaharju võib pakkuda. Pildis-
tamisaparaat, kui seesugune on kaasas, võib jäädvustada talle mõne
eriti meelsa mälestuse. Teadus, tegelikkus, esteetika ja loodus on
Punkaharjul harmoonilises kooskõlas.

Kuid veel:

Siiamaani on teel nähtud palju Soome kultuuri ja vaid vähe
puutumata loodust. Nüüd tuleb valida: kas sõita tagasi Savonlinna
ja sealt laevaga edasi Kuopiosse või astuda Punkaharjul rongi ja
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Järved saartega annavad vaheldust Sise-Soome maastikele.

Valged laevad sisejärvede sinisel peegelläikival pinnal on karakterilised
Soome sisemaa maastikele.



27

Vaade Kolilt

vajuda kauni Karjala laantesse.' Kes tahab näha Soome laanemaas-
tikku ja metsi, mida kultuur veel ei ole jõudnud rikkuda, see ostab
Punkaharjult pileti Elisenvaara kaudu Matkaselkä jaama, istub saal
autobussi ja kihutab sellega Korpiselkä lähedal oleva T o 1 v a j a r-
ve juurde. Sõidu asemel võib seda maad jalgsigi käia. Tolvajärvede
vaheline mäeselg on peaaegu niisama köitev kui Punkaharju, kuid
loodus on siin metsikum ja kultuur on kaugel. Laani, metsi, järvi,
veidi viljust ja inimelamuid, üksildus võluv, rahvas sõbralik, laulev.
Siin võib hetkeks unustada muu kärarikka maailma. Siit tagasi tul-
les tunned end nagu parema inimesena.

Tolvajärvelt tulles sobib minna Värtsilä jaama(76 km). Kui Karjala
on suutnud võluda täielikult, siis tuleb osta pilet Joensuusse,
kust laevaga või autoga pääsev K o 1 i 1 e. Nüüd oleme Karjala tipul,
sest Koli on 350 m kõrgune mägi. Säält avanevad Karjala vees-
tikud, vaated, ja saal võib puhata mõne päeva uues Riigi hotel-
lis, teha jalutuskäike ümbruste valdavaisse riigimetsadesse, kirjutada
reisimärkmeid ja -kirjeldusi ja saata neid ajalehtedele. Kui on kaa-
sas fotokamera, on juba ülesvõtteid kindlasti paar tosinat. Joen-
suus on hea võimalus neid lasta ilmutada. See, kel oli reisiks kasu-
tada vaid üks nädal, ongi selle juba täpselt kulutanud. Rikkana mul-
jeist ostab reisija pileti tagasi otse Helsingisse.

Kuid laevareiside sõber, kes jäi Savonlinna, sõidab sealt edasi —

sihiks Kuopio. Esimesejärgu laevad, kas "Heinävesi" või "Lep-
pävirta", viivad ta 18 tunniga pikki Savo veeteid ja läbi öö Savo
päälinna, sinna kalapirukate ja laia Savo huumori keskmesse. Vees-
tikud on paiguti nii kitsad ja keerulised, et reisija kardab juba jär-
vetee lõppu ja talle näib, nagu põrkaks laev vastu kaljud. Alati
vastutulelik kapten suudab siiski rahustada ja ütleb: "Ärge
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Vaade Aulangolt.

hädaldage, küll me juba katsume siit kuidagi lapi sipelda." Ja nõnda
juba kella 8 ajal hommikul hüüab laev imeilusa Väinölänieme kõr-
val : Kuopiosse! Linnas on üle 20 000 elaniku. Küll on liikumist
sadamas. Karastunud suurepärases supelasutises ja leidnud sobiva
hotelli, näit. uue Atlas-hotelli või vähenõudlikuma reisijakodu, lä-
hete muidugi Kuopio uhkust Puijomäge vaatlema. Kui olete sam-
munud üles 230 m. kõrgusele tipule ja veel roninud üles vaatetorni,
on kogu Savo teil jalgade all: järvi, lahti, saari, neemi, just nagu
oleks kogu maailm katkikäristatud, inimesed, majad, külad ükstei-
sest veega eraldatud. Sadandeid laevu tossutab saal ja sõidutab
savolasi ühest kohast teise. Võite öelda: olen näinud Savot ja savo-
lasi. Linnas väärivad ligemat vaatamist: vana toomkirik, loodus-
teaduseline muuseum, Snellmani puiestik ja luulelik Väinölänniemi.
Nõnda siis nii uut kui vana kultuuri.

2. PÕHJA-SOOME JA LAPI.
Reisija süda aga ihkab alati midagi erilist. Kuopiost võibki ta

sõita rongiga (4—5 tundi) Kajaani. Siin on tal võimalus tunda
Põhjala looduse eelmaitset. Kajaani kosed on varsti vaadatud. Kes
soovib sõita alla Oulu jõe kärestikust kosevenedega, see asub Ka-
jaanis laeva, mis viib Öulujõe turja, Vaalasse. Siit algab põnev
kosesõit, mida teevad kaasa iga-aasta tuhanded turistid ja missugust
vist vaevu leidub kogu laias maailmas. Mugavais turisti öömajades
saab süüa värsket lõhe nii palju kui süda kutsub. Kosevenedes jõu-
takse Oulusse läbi Niskakose, Pühakose ja Merikose. Kui on rutt,
on Oulust võimalik sõita Põhjamaa liini mööda otse Helsingisse.

Kuid see, kes näinud juba küllalt Savo järvemaastikku ja soovib
näha puutumatut kõrve loodust, see jätkab reisi autobussil Kajaanist
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Pohjanmaa kultiveeritud lagendikud ulatuvat silmakandmatuseni.

Hyrynsalmi ja Puolanka kaudu Kuusamosse ja isegi kuni P a a n a-
j arveni (300 km). Paanajärve ümbrust kutsutakse Soome
Sveitsiks: kõrged mäed, sügavad kuristikud, põhjani läbipaistvad
järved, sünged metsad, ühe sõnaga — puutumata loodus, kõrbet
küllaldaselt. Paanajärvelt viib haa maantee (n. 300 km.) Kuusamo
ja Pudasjärve kaudu Oulusse.

Väga mitmed turistid tahavad näha suveöö päikest. Oulust või-
vad soovijad jätkata reisi rongiga Rovaniemele.. Säält võib
Ounasvaara tipule tõustes jaanipäeva paigu näha päikest kogu
öö. Kui siis nüüd jätkatakse autoga reisi ikka põhja poole ja kui
jõutakse Sodankülasse, ollakse Lapimaa keskmes. Päike pais-
tab kesksuvel läbi öö, on nii valge, et mureta võib lugeda keskööl
ilma lambivalguseta. Õhk on puhas jakerge, isegi väsimust ei tunne.
Ainult sääse pirin segab igavest vaikust. Oleme jõudnud nabavöö
siseringi, ja kui reis suundub ikka kaugemale põhja, muutuvad met-
sad hõredamaks, puud lühemaks ja kogu taimestik napimaks. Oleme
juba jõudmas metsavöö piirini. Palju soid, palju kuivi põdrasambla
lagendikke, põhjapõdra karju võib silmata siin, saal, samuti laplasi
oma kolmenurgeliste mütsidega. Meeli valdab tunne et läheneme
vähehaavu jäämerele. Ja kui jõuame Petsa mosse, siis oleme
sattunud mingi teise maailma. Neid nägemusi ei või keegi kirjel-
dada, neid peab ise kogema. Reisi kestel on mitmes paigus võimalus
lõhe õngitsemiseks. Kogu teel on värske, keedetud või praetud lõhe
ja forell laual kõigis söögikohtades.

Tagasisõit Petsamost sünnib sama teed Rovanieme kaudu.
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Lääne-Soome kultuurmaastik.

Turisti seisukohalt on eriti sobiv järgmine marsruut: Helsingi —

Lahti — Jyväskylä — Vilppula — Kangasala — Tampere — Hä-
meenlinna — Helsinki. Poolteist nädalat võib siingi kasulikult kulu-
tada. Helsingist on umbes 3 tundi kiirrongiga Lahti linna, kus kohe
tähelepanu köidavad Soome Ringhäälingu kõrged antennimastid.
Lahti vaatamiseks ei jää palju aega, sest rong viib reisijad otse Vesi-
järvi sadamasse, kus nägusad laevad võtavad reisija oma hõlma. Nõn-
da sõidetakse Päijännet mööda umbes 20 tundi ja jõutakse hommikul
Jyväskylä kuulsasse koolilinna. Linn, mil peaaegu 7 000 ela-
nikku, on looduslikult ilusas kohas Jyväs jarve rannal. Siin elas
omal ajal Soome rahvakoolide isa Uno Cygnaeus ja temale ongi
sinna püstitatud ausammas Cygnaeus-puiestikku. Seminaar, lüt-
seum, tütarlaste kool, kommertskool, ühislütseum, uus Cygnaeuse-
kool annavad linnale ühes tuhandete koolilastega koolilinna ilme.
Ka n.n. suviülikoolil on siin oma asupaik. Linna läheduses on Soome
parimad vineerivabrikud, kuulus Kangas'i paberivabrik ja 8 km.
kaugemal Vaajakoskel S.O.K. (Tarvitajate Keskühisus) tehaste
ühiskond. Käiku viimasesse ei tohiks unustada, sest säält saab käsi-
tuse, kui kaugele Soome ühistegevus tööstuse alal on jõudnud.
Paar päeva kulub Jyväskyläs väga mõnusalt.

.3. KESK- JA LÄÄNE-SOOME.

Kesk- ja Lääne-Soomes reisitakse peaasjalikult "kultuuri tähe
all".

Jyväskyläst võib sõita raudteel Vilppulani, säält laevaga Ruovesi
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kaudu Tamperele, või jälle Jyväskyläst rongiga Haapamäe kaudu
Kangasala jaama. Mõni kilomeeter jaamast on samanimeline
kirikuküla, kust algab umbes 8 km pikk kitsas mäeselg Roine
ja Längelmävesi vahel. Selle mäeselja ümbrus on juba ammust
ajast paale reisijate meelepärasemaid kohti. Mäeselja kõrgemail ko-
hil, Keisari ja Vehoniemi seljandikel on vaatetornid. Mäeselja lõi-
kab keskkohalt läbi Kaivanto kanal. Mäe harjal laulis Runeberg
omal ajal:

Turu linna toomkirik.

Ah kuink' on sun maasi kaunis,
kuink' ihana taivahas!

"Oi taivahan pyhä Herra,
Sa isämme annias!
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Turu linna keskaegne loss.

Sa järveimme säihkyellä
suo lempemme tuita vaan,
oi Herra, intoa anna
ain' maatamme rakastamaan!"

Laulja on sõnadesse seadnud selle, mida kõik tunnevad Kan-
gasalal. Ei jää muud juure lisada kui soe soovitus: matkamees,
— tule, vaata ja kuulata! Kangasala nägemisväärsuste hulka kuu-
lub ka kodumajanduskool, Tiitola sordikanala, Liuksiala ajaloolik
mõis ja kirik. Kangasalal võib meeldivalt veeta aega mõne päeva.
Mitmed reisijatekodud ja "majatalud" pakuvad hääd sööki ja kor-
terit mõõduka hinnaga.

Kangasalalt viivad autobussid reisija 30 minutiga Tampere
linna. Nüüd jõuame Soome tööstuse peakeskmesse. Kuigi tehaste
väravad seisab märkus: sissekäik keelatud (pääsy kielletty), siis
ei maksa sellest end kohutada lasta, vaid tuleb vabriku juhatuselt
paluda luba vabriku vaatamiseks. Paberivabrik, linavabrik, mitmed
saapavabrikud, raskemetallitehased jne on siin esidatud. Tam-
pere vabrikandid näitavad meeleldi oma vabrikuid reisijaile. Peale
selle on Tamperes nägemiseväärne veel Tammerkosk valdavate
sildadega ja mälestussammastega, toomkirik, teatrimaja, linna rae-
koda, omapärane kangelasausammas ja viimaks Pyynikki, kõrge,
ilusa metsaga kaetud mäeselg vaatetorniga. Ta veerel, Pyhäjärvi
rannal on looduslikult ilusal kohal restoraan Rosendal, mida ei maksa
vaatamata jätta. Vaatamist väärib ka Näsijärvi ja Pyhäjärvi vahele
ehitatud maa-alune tunnel, mille kaudu puumaterjaal parvetatakse
ühest järvest teise. Tamperele surub oma pitsati tööstus ja kau-
bandus.
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Vabariigi presidendi suvila Kuttaranla.

Tamperelt viib rong reisija Hämeenlinna (umbes 2 tundi).
Linn ise on koolilinn ning Häme lääni päälinn maahärra ametiasutus-
tega. Kui on aega, oleks soovitav käia linna ääres Puistolas
vaatamas ilusat loodust ja oma silmaga nägemas, missugused on
Soome maarjakased, mis kasvavad puiestikus. Kuid tõeline vaata-
misväärsus on linnast umbes kilomeetri kaugusel asuv Karlberg
jaA u 1 a n k o rahvuspuiestik. Kui juba loodus iseendast siin on ilus,
siis on hoolas inimkäsi seda veel enam kaunistanud. Ääretu suures
puiestikus on paale kodumaa ka rohkeasti välismaa puusorte. Kõn-
niteed on võrratud. Kunstlikke tiike on mitmeid. Kivist ehitatud
vaatetorn on mõjuv, sealt võib näha tüki viljakandvast Hamest. See
puiestik kuulutati rahvuslikuks pargiks, seepärast hoolitsetakse
selle eest eriti. Suurpärane hotell pakub päävarju kõigile reisijaile.
Üksilduse tundest ei või siin juttugi olla. Kultuur on surunud pit-
sati kõigele igal sammul. Hämeenlinnast on ainult 2 y 2 tunni sõit
Helsingisse.

Mitmedki reisijad ja ekskursioonid soovivad näha Soome tõelikke
põllumajanduse piirkondi. Sel puhul tuleb reisi marsruut valida näi-
teks järgmiselt: Helsinki — Hanko — Turku — Humppila — Jokioi-
nen — Forssa — Mustiala — Helsinki. Helsingist võib sõita kas
raudteel, või laevaga piki Soome saarestikku Hangosse. Hango
nägemisväärsuste ritta kuulub esimeses joones ta suurepärane sügav
merisadam, kus on muuseas või katsejaam ja võimsad külmetus-
asutised. Linnas eneses tuleb vaadata supelasutist liivarannaga ja
kaljudega, uhket moodsalt ehitatud raekoda ja ilusat kirikut. Su-
vel annavad linnale erilise ilme supelvõõrad, kelle hulgas on välis-
maalasiga. Talvel seevastu, eriti külmadel talvedel, on Hanko sada-
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Ruissalo Turu saarestikus.

malinn, mille kaudu Soome viib ja toob kaupu välismaile ja valis
maalt. Linn on äärmiselt puhas ja meeldiv.

Päev kulub hästi Hanko vaatlemisega. Säält läheb reis edasi
raudteed mööda Tammisaare linna ja Karjaa jaama kaudu Turgu.
Teel näeme Soome põllukultuuri vanu keskmeid, lipsame Skurus
kaljusse raiutud tunneli läbi, näeme Billnäsi mööblivarikuid, seisa-
tame mõne minuti Salo linna jaamas (suhkruvabrikud), kust tunni
aja pärast oleme Turus, Soome endises päälinnas ja ta kultuuri
hällis. Linn on vana, niisama vana kui Tallinna, pühitses a. 1929
oma toomkiriku 700 aastast juubelit. Turus on vaatamiseväärne
soomekeelne ülikool, mis asutati ja peetakse ülal üksikutelt kodanik-
kudelt ja organisatsioonidelt kogutud summadega, uhke toomkirik,
Dahlströmi muuseum, kuulus Turu loss ristsõdade vanul t ajult,
kuhu korraldatud haruldaselt suur muuseum (70 tuba, 12000 eset),
teatrimaja, vana akadeemia hoone, kus suur kontsertsaal, Peeter
Brahe ausammas, raamatukogu hoone ja sadam, kust laevad aasta
läbi liiguvad välismaile, rohked koolimajad, tähetorn Vartiovuorel,
Aura jõe ilusad kaldad jne. See, kes näinud ainult Helsingit aga
mitte Turu linna, on sama tark kui see, kes vaadanud Tallinnat,
aga mitte Tartut.

Ka Turu ümbrus on ilus. Autosõite sobib teha näit. Ruissalosse,
kus on imeilusaid tammepuiestikke. See, kel on aega, sõitku ka
Naantalisse, vanasse kloostrilinna, kus praegu asub Soome
parim supelasutis. Samal ajal on juhus näha ka Soome vabariigi
presidendi suvielamut, lossisarnast ehitist Kultaranta suure-
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Viljusmaid Varsinais-Suomi rannikuil!.

päraste lillepeenrate ja purtskaevudega. Kultaranta on otse Naantali
vastu, teisel pool lahte.

Turu ümbrus on Varsinais-Soome (Päris-Soome) viljuskese.
Seal on hästi ehitatud ilusaid talusid, avaraid põlde, hääd tõukarja.
Moodsad põllutöömasinad ja viljusviisid on siin üldiselt tarvitusel.
Rahvas on jõukas ja iseseisev. Ka metsad on siin hästi hoitud.
Neist viljarikastest maadest läbi läheb nüüd reis edasi näiteks raud-
ruunaga Humppila jaama, kust kitsaroopalisega võib pääseda J o-
kioi n e n i ja kuni For s s a vabrikuteni. Võib olla on vast
siiski õnnestunum sõita Turust otse autobussil Jokioineni mõisani.
Selle mõisa, mille pindala oli alguses 32000 ha ja mis kuulus omal
ajal suurannetaja Alfred Kordelinile, ostis 1918 a. Soome riik ene-
sele. Nüüd on majapidamisest tükeldatud 24 000 ha väikemaapida-
misiks, mis läbi moodustati peaagu 1 000 uut väikekohta. Need uued
väiketalud oma hoonetega pakuvad eestlasile kindlasti huvi, sest siin
avaneb võrdlusvõimalus Eesti asunikkude majapidamistega. Mõisal
enesel on veel 1 850 ha põldu, majapidamises on 800 lehma, 180
tööhobust, 40 varsa, 120 suguemist jne. ja kõik moodsael põllu-
majanduses tarvitatavad masinad, oma piimatalitus jne. Mõisa lähedal
on ka riigi piimamajanduslik katsejaam ja väikepõllupidajate kool.
Põllumajanduse harrastajaile moodustub Jokioinenis käik täielikuks
õppereisiks. Jokioinenist pääseb autobussiga Forssa puuvilla vabri-
kute kaudu M u s t i a 1 a koolitalusse, kus põllutöökool tegutsemas
juba 60 aastat. Forssast on Mustialasse 1:0 km. Paale koolihoonete
on siin vaatamisväärt esimese järgulised põllud, sugukari, juustu-
vabrik ja eriliselt hästi hoitud metsi. Mustialast viil) tee kas Pu-
sula ja Vihti kaudu või Loppi—Nurmijärvi kaudu Helsingisse.
Reis on väga vaheldusrikas ja teekonna lõpul on reisijal selge käsi-
tus, kuidas Soome talupoeg elab.

Kuid meie ei saa unustada L õ u n a - P õ h j a m a a d, vabaduse
ja lagendikkude rahva maad. Sinna tuleb minna maahinge ja kodu-
majanduse tähe all. Kuid juba teel sinna on palju näha ja juhust
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Retkeliste meelest on Aulanko Karlbergi puiestik otse troopikasse kuuluv.
tuleb täiel määral kasutada. Helsingis ara sõitnud on esimene pea-
tus Järvenpääs, kus on suurejooneline riigi kodumajapidamise
naisõpetajate kool. Külaskäiku sinne ei unusta keegi. Saal saab
käsituse, mis naiste koodime töö ja virgad käed tähendavad majan-
duselus. Päev kulub saal lennates. Saal võib näha ka eesku-
julikku väikemajapidamist, ja kui on aega, siis ei tee halba retk
Tuusula maarahvaülikooli. Saal võib tutvuda Soome noorsoo har-
rastustega ja vaimustusega, millega nad kavatsevad tulevikus maad
rikastada. Kuid nüüd tuleb juba rutata. Rong kihutab ühes reisi-
jaga põhja poole. See, kes tahab tutvuda aiapidamisega, teeb tar-
gasti, kui ta peatub juba Hämeenlinnas ja, vaadelnud Karlbergi ja
Aulanko, astub Hämeenlinnas laeva ja sõidab Lepaa aiapidamis-
kooli ja alles säält tagasi tulnud sõidab Tampere kaudu Oripohja,
sihiks O r i v e s i talurahvaülikool. Siin võetakse teda rõõmsalt vastu,
ta saab kuulda Soome segakoori laulu, näha Soome rahvariideid ja
Soome talupoja seisust õppimisradadel. Kuid siin Orivesil on veel
teine ime, nimelt põllumees H. Hörtsänä talu, kus on ainulaadne
ilupuude, põõsaste ja lilletaimede kogu, kokku 700—800 liiki. Seda
aeda on paljud välismaalased külastanud ja imetlenud, kuidas nõnda
kaugel põhjas on võidud kasvatada väga nõudlikke ja argu taimi.

Orivesilt tuleb nüüd vajuda rongiga otseteed Pohjanmaale
ja peatuda Seinäjoki jaamas. Saal mindagu Lõuna-Põhjamaa
Põllumeeste Seltsi (Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura) bü-
roosse ja peetagu nõu, mida kõike vaadata. Tuleb üürida auto, sest
raudteest pole siin palju abi ja kulutaks päälegi liig palju aega. Sei-
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Kesk-Soome maastik, Mänttä.

näjoel tuleks vaadata Lõuna-Pöhjamaa valdade vaimu- ja tiisi-
kusehaigete ravilat, mis juba oma suurusega jätab valdava mulje.
Seinäjoki vaatlemise järele tuleks muidugi sõita kuulsasse Lapuasse.
Saal on esimese järgu majapidamised: Honkimäki, Pouttu, ja Lapua
Alajoki suured sooviljused (6000 ha) ja palju tähelepanu äratanud
Kosola talu. Vaatamisväärsed on Lapua perenaistekool, Lapua ühis-
tegeline piimaühisus ja vallamaja. Lapualt tuleb tagasi sõita Seinäjoki
kaudu ja säält edasi lõuna poole Ilmajoele. See kihelkond on Lõuna-
Põhjamaa helm. Rahvaülikool, maakonna muuseum, Ilkka ausam-
mas tõendavad siin vankumata isamaa armastust. Vaatamist väärib
ka rida eeskujulikke talusid. Kui Lõuna-Pohjamaa peremees kõne-
leb eesti ekskursantidele Ilkka, tolle Nuiasõjaaegse sissipääliku
mausoleumis või Nuiameeste ausambal Piirtola nõmmel, ei jää ühegi
säälviibija silm kuivaks; nii jõuliselt kõneleb Põhjamaa mees, nii
lähedane on Ilkka soo ajalugu Eestile, et alati sönavalmis eestlane
hüüab: me eestlased ja soomlased oleme saanud siin päikese all see-
suguse osa, et me võime ainult ausalt langeda, aga mitte kunagi petta
isamaad! Kui veel on aega, tuleks tingimata minna Iso-Kyrösse, ja
vaadata seal kuulsaid "Iso-Kyrö põlde" ja Napue külas Napue võit-
lusväljal a. 1714 langenud soome sõdurite mälestusmärki. Nüüd
pole enam pikk matk Orisbergi mõisa ja põllumajanduskooli tallu, kus
mitmed eestlasedki on õppinud või praktiseerinucj. Siin majapida-
mises, mis ainuke mõisa majapidamine kogu Lõuna-Põhjamaal, võib
näha tüki mitmesaja-aastasest kultturist, mis nii kergelt ei kao mee-
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Viljusmaid Ruovesi-kihelkonnast.

lest. "Siin Põhjamaal loodetakse ainult oma kätetöö ja Jumala paale,
argu võõras puutugu meie vabadust: orjuus pois, vaikka menköhön
henki, niinkuin mennyt on isienkin!" — selline mulje jääb reisijale
püsivalt meele, kui ta tuleb tagasi säält lagendikkude, jõgede, soo-
viljuste, kütiste, küünide ja vagade talupoegade maalt Seinäjõele.
Ning et pilt ja meeleolu oleks täielik, tuleb enne lahkumist Põhja-
maalt minna Seinäjoki suurepärasesse vihasauna ja vihelda tulises
leilis. Kui selle järele astuda Helsingisse minevasse öörongi, kor-
duvad veel meeles muljed. Reisijal on südames õnnetunne: nägin
Soome vabaduse ärksamate kaitsjate hälli.

TUTVUMINE SOOME SAARESTIKUGA.
»Vana Porvoo»

Kui eestlane on jätnud seljataha kodumaa liivkollased, lauged
rannad ja laeva tekilt näeb silmapiirile kerkivat Soome tüseda,
karmi kaljusaarestiku, siis mõjuvad tasse imeliselt eriti kaljud, nood
sageli paljad, sageli okasmetsaga kaetud kaljusaared. Sõit Soome
saarestikku kujuneb selletõttu eestlasele ainulaadseks elamuseks,
millist igaühele soojalt peab soovitama. Mitmele poole sõidab Hel-
singist valgeid laevu läbi imeilusa, tuule vastu kaitstud saarestiku,
ulgmere täiesti kõrvale jättes. Kaks korda päevas sõidavad laevad
Helsingi ja "vana Porvoo" vahet. Too väike, keskaegse ilmega
vanamoodi linnakene on iseenesest nagu muuseum. Porvoo kirik on
ilusaim Soome vanust kirikuist, Porvoo muuseum täis esemeid linna
ja kogu maa ajaloost. Eestlane katsugu aga, kuidas linnas keelega
toime saab, sest % elanikest on rootsikeelsed.

Porvoo on mitmete tähtsate haridustegelaste kodukoht. Saal elas
ja kirjutas oma surematud teosed kirjanik ja luuletaja J. L. Rune-
berg, saal kasvas kujur Walter Runeberg, elasid maalrid Axel
Gallen-Kallela ja Louis Sparre ning kujur Ville Vallgren. Porvoosse
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kodunesid ka tulihingeline kirjanik Johannes Linnankoski ja noor-
kirjanikest F. E. Sillanpää. Pole ime, et kogunevad kirjanikud
Porvoosse, sest asub ju saal Soome suurim, väga eestisõbraline
kirjastuseäri Werner Söderström O.Ü. Selle suurfirma kirjandus-
liku juhina töötas pikema aja Soome noorharitlastes esineva elu-
võimsa eestisõbralikkuse algataja mag.phil. Niilo Kärki, kes nüüd
puhkab rohelise nurme all Porvoo surnuajal.

On mitu põhjust eestlasil käia Porvoos, sõita Helsingist välja
valgel laeval suvisel hommikul, liugleda ja unistada saarte vahel,
jalutada hetk Porvoo linnas, ja kõrgel linnamäel — Porvoo linna-
mäele ehitasid kindluse samad taanlased, kes XIII sajandi alul val-
lutasid eestlasilt Tallinna — ja samal laeval jõuda õhtuks tagasi
rahutusse, kiirelt tukslevasse, nüüdisaja elurütmiga Helsingisse.
Matkaja närvid on kogu päeva saanud puhata ja ta hing on võinud
ilutseda Soome suves, meretuule karastavuses ja saarestiku oma-
laadses võluvuses.

Porvoo linn ja vana toomkirik.

ÕPPIVA NOORSOO EKSKURSIOONID, KUL-
TUURILISTE RÜHMITUSTE ÜHISRETKED.

Soomes kuuluvad koolinoorsoo õpperetked ja kultuuriliste rüh-
mituste õppesihiga toimuvad ühisretked erilise toimkonna alla, mil-
list Soomes nimetatakse retkeilylautakunta. Selle toimkonna tegelik
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töö sooritatakse erilises ekskursioonide büroos, mille nimi on Koulu-
matkailutoimisto ja asupaik Helsingis Ratakatu 2, telef. 27 285.
Büroo abilistena tegutsevad üle maa 80 õpperetkede asjaajajat
(retkeilyasiamies), nagu Helsingis, Imatral, Jyväskyläs, Punkahar-
jul, Savonlinnas, Viipuris, Kuopios. Mitmes väikesetnaski paik-
konnas tegutseb sarnaseid asjaajajaid ja on kõigist saadaval eriline
nimestik. Asjaajajad kannavad hoolt, kui neilt seda palutakse, öökor-
terist, toitmisest ja juhtimisest oma ümbruskonnas. Lähemaid
teateid saab neilt kirjateel.

'Helsingis korraldadakse ööbimine juuni, juuli ja augusti kuu
ajaks koolidesse. Ööbimise maks on 5 Soome marka ööpäeva eest ja
tuleb retkelistel olla kaasas linad, tekk ja padi ning kätterätt.

Soome riigi raudteed annavad 50 % hinnaalandust keskkoolide,
kutsekoolide, algkoolide ja teiste nendega võrreldatavate koolide
õpilastele, kes soovivad rühmana retkelda Soomes, samuti ka nende
juhatajaile, ning ülikoolide ja instituutide üliõpilasile ja õpetajaile
nende poolt korraldatud öpperetkedel, kui osavõtjate arv on vähe-
malt kümme või piletisi ostetakse vähemalt kümnele, ning kui neil
on ette näidata asutuse direktori poolt allakirjutatud soomekeelne
tunnistus:

Täten todistetaan, että alempana luetellut
Seega tunnistatakse, et allpool loetletud

asemalle, voimassa olevan asetuksen mukaan ovat oikeutetut saamaan

seuruelippuja.

oppilaitoksen oppilaat, jotka küün p:nä 193...
õppeasutise õpilased, kes kuu päeval
aikovat tehdä retkeilyn asemalta
soovivad teha retke jaamast

ühispiletisi.
ssa küün p:nä 193...

jaamani, maksva seaduse järele on õigustatud saama

Oppilaitoksen johtaja.
Õppeasutise juhataja.

Nimet :

Nimed:

Iga kümne õpilase kohta võib kaasa sõita üks juhataja või
õpetaja. Kui õpilaste arv ei ole tasaselt jagatav kümnega, võib
ülejääva osaga kaasa sõita veel üks juhataja või õpetaja.

Ühingu või rühmituse poolt korraldatud retkest või ringsõidust osa-
võtjaile antakse raudteil 25 °/o hinnaalandust, kui osavõtjaid kolmat
klassi tarvitades on vähemalt kakskümmend ja teises klassis sõites
viisteist, või kui piletisi ostetakse vähemalt nii mitmele isikule.

Laps, kes neli on aastat vanaks saanud, arvatakse üheks isikuks.



4i

Suviöö päike. Fotoplaat on valgustatud kolm korda: kell 23,30, 24,00 ja 0,15.

Pilet tuleb osta vähemalt 50 km pikuse sõidu jaoks ja on maksev
kuuskümmend päeva, ostupäev ühes arvatud.

Ühispiletid ei ole maksvad jõulul, uueaasta päeval, suurel reedel,
nelipühil ega jaanipäeval ega ka mitte nende päevade eelmisel ega
järgmisel äripäeval, samuti ka mitte 26 maist 2 juunini ja 28 augus-
tist 2 septembrini.

Raudteevalitsuse kaalutlusest oleneb, igal juhtumil eriti, kas õppe-
retkelised saavad sõita kiirrongis.

Laevasõitudel sisevetel võib saada hinnaalandust 10—25 %, kui
õpperetkelisi on vähemalt 10.

Soodustusi Tallinna—Helsingi laevaliinil.
Õppiva noorsoo ekskursioonidele vähemalt 15 osavõtjaga annavad
Tallinna ja Helsingi vahelist laevaühendust pidavad laevad "Ariad-
ne", "Suomi", "Viola" ja "Ebba Munck" edasitagasi sõidupileti
90—100 Soome marga eest isikult.

Muud kultuurilised rühmitused, kui sõitjaid on vähemalt 15, mak-
savad edastagasi sõidust 150 Soome marka isikult.

Üksikud kooli- ja üliõpilased, kes Soome sõidavad õppimise sihiga,
saavad kogu hooaja kestva edastagasi pileti 125 Soome marga eest,
kui nad piletit ostes esitavad sellekohase tunnistuse, mis on saadud
kas Suomi-büroost Tallinnas Lai t. 1 või Eesti-büroost Helsingis
Auroorankatu 7.

ÜLDISEID REISIJUHATUSI SOOMES.
Soome raudteel on 111 klass üldiselt tarvitatud. See on puhas ja

mugav. 111 kl. magamisvagunis võib öögi veeta väga rahulikult.
Päeval tuleb kiirrongis reisides lunastada 111 klassis 5 margalise
lisamaksu eest platskaart, II kl. 10 mk. Magamisekoht üheks ööks
maksab 111 kl. Smk. 30: —, II kl. Smk. 60:—. Lihtne raudtee-
pilet õigustab ühekordse peatuse sihtjaamade vahelisel teel. Ostetud
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piletid on maksvad 5 päeva. 4—lo-aastased lapsed maksavad poole
piletihinnast.

Rongide minekust ja tulekust saab igaüks täpsad teated ostes
jaamadest või raamatukauplustest 7 Smk. maksva sõiduplaani, Suo-
men Kulkuneuvot. Selles on ka kõik laevasõidu teated nii sisemaa
veestikkudel kui ka välismaile sõitvate laevade kohta, samuti kui
haa raudteevõrgu kaart; veel on saadaval eriline autobussiliinide
sõiduplaan.

Soome siseveestiku laevadel reisides on kombeks võetud kasutada
I kl. Eriti kui tuleb reisida öösel, on I kl. soovitav, sest see annab
magamiskoha.

Tallinna — Helsingi vahelisel laevasõidul annavad niin Soome
aurulaeva aktsiaseltsi (Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö) laevad
(Ariadne, Ebba Munk ja Viola) kui ka Turu ühing "Meritoimi"
(Suomi) tunduvaid hinnaalandusi reisijaterühmadele. Selle soodus-
tuse saamiseks tuleb pöörda Suomi-büroo poole, Tallinnas, Lai tän. 1.

Ühiskorterid saab Helsingis mitmel pool. Täpsamaid teateid ja
juhatusi annab Koolireisibüroo (Koulumatkailutoimisto), aadr.

Ratakatu 2 Helsingis ja Eesti-büroo, Aurorank. 7.
Maal kirikukülades on igal pool reisijatekodud, kus saab odavasti

korterit ja toitu. Kõige odavam tuleb ülespidamine n.n. "maja-
talodes", millised on Soomes igal pool suuremate maanteede ääres
15—20 km vahemaaga. Autoliikumise muutudes aasta-aastalt jär-
jest elavamaks, ei kasutata hobusesõitu Soomes peaaegu enam
sugugi.

1931 a. reisijate tähelepanu
juhitakse eriti Helsingis 16.—18. juunil peetavale IV. Soome-Ugri
Kultuur kongressile ja sellele järgnevale üldisele laulu- ja mängu-
peole 19.—21. juunil. Nii kultuurikongressile kui laulupidule ooda-
takse rohket osavõttu Eesti haritlaskonnast ja muusikalisest laulu
maast. Samuti tuleb Eesti noorsoole teatada, et Soome Noorsoo Liit
(Suomen Nuorison Liitto) veedab 26.—28. juunil oma 50-aastast
juubelit Mikkelis. Liidul on 1 335 alaosakonda umbes 65 000 liik-
mega. Nimetatud pidu kujuneb Soome nooruse ja vaba rahvahari-
dustöö suureks rõõmupeoks.

Põhjamaade karskuskongressid peetakse Helsingis 24.—29. juulil
1931 a. ja oodatakse Eestist rohket osavõttu.

Sellega ühenduses olgu veel tähendatud, et Soome üldine põllu-
majandusenäitus peetakse Viipuris 23. VI.—2. VII. 1932 a.
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Petsamo jõgi.

MÕNED ORGANISATSIOONIDE AADRESSID
Kuna reisijate hulgas on kindlasti mitmeid Eesti haridus- ja kul-

tuurorganisatsioonide esindajaid ja teisi üksikuid isikuid, kes taha-
vad tutvuda Soomes vastava tööga, siis on arvatud tarvilikuks siin-
kohal nimetada mõnede tähtsamate Helsingis olevate organisatsioo-
nide aadressid.

Põllumajanduslikud:
Soome Põllumajandusseltside Keskliit, üldine põllumajanduse eden-

damisorganisatsioon (Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto)
— Lönnrotink. ii.

Põllumajandustootjate Keskliit, põllumajandiispoliitiline, (Maata-
loustuottajain Keskusliitto) — Simonkatu 6.

Pellervo-Selts, ühistegeline, (Pellervo-Seura) — Simonk. 6.
Väikepõllumeeste Keskliit, (Pienviljelijäin Keskusliitto) väikepõllu-

meeste ühingute keskorgan — Simonkatu 6.
Valio, või ekspordi keskkooperatiiv — Kalevank. 6i.

Metsatulunduslikud:

Põllutöökeskvalitsus (Maataloushallitus), Mariank. 23.

Metsaomanikkude metsamaterjali müügikese (Metsänomistajain
Metsäkeskus) — Simonk. 6.

Metsanduslik Propagandabüroo, metsapropaganda kese (Metsä-
taloudellinen Valistustoimisto) — Vuorikatu 5. B.

Keskmetsaselts Tapio, metsahoiu komisjonide ühisside — Alber-
tinkatu 34.

Soome Puuümbertöötamistööstuse Keskliit (Suomen Puunjalostus-
teollisuuden Keskusliitto) — Esplanadi 2.

Metsade Peavalitsus (Metsähallitus) — Erottajankatu 2.
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Koscvenes Oulujõel.

Soomlusliit (Suomalaisuuden Liitto) — Aurorankatu 7.
Rahvaharidusselts (Kansanvalistusseura) — Museokatu 18.
Töörahvahariduseliit (Työväen Sivistysliitto) — Sirkuskatu 5.
Keeluseaduseliit (Kieltolakiliitto) — Simonkatu 12.
Karskuse Sõbrad (Raittiuden Ystävät) — Annankatu 29.
Kalevala Selts (Kalevala-Seura) — Kluuvikatu 8.
Soome Noorsoo Liit (Suomen Nuorison Liitto) — Vänrikki Stoo-

linkatu 5 C.
Õppiva Noorsoo Karskusliit (Opiskelevan Nuorison Raittiusliitto)

— Annank. 29.
Sotsiaaldemokraatlik Karskusliit, Sirkuskatu 5.
Soome skoutide liit (Suomen Partioliitto) — Yrjönkatu 12 A.
Soome võimlemis- ja spordiliit (Suomen Voimistelu- ja Urheilu-

liitto) — Simonkatu 12 A.
Soome Üliõpilaskondade Liit (Suomen Ylioppilaskuntien Liitto) —

Üliõpilasmaja.
Koolinoorsookoondis (Nuoren Voiman Liitto) — Porvoo.

Soome Kirjanduse Selts (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)
Hallituskatu i.

Hariduslikud organisatsioonid:

Lauluorganisatsioonid:
Soome Kooriliit (Suomen Kuoroliitto) — Kluuvik. 6. B.
Soome Laul (Suomen Laulu) — Kluuvikatu 8. A.
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Petsamo. Vana klooster.

Laulu-Mehed (Laulu-Miehet) — Esplanaadi 37.
Rahvuskoor (Kansallis-Kuoro) — Hallituskatu 15.
Tööliste Meeskoor (Työväen Mieskuoro) — Sirkuskatu 5.
Karskusselts "Kilpi" segakoor ("Kilven" kuoro) — Aleksanterin-

katu 12.
Üliõpilaskonna lauljad (Ylioppilaskunnan Laulajat) — üliõpilas-

majas.

Omavalitsuse asutusi:
Helsingi linna Rahandusosakond (Helsingin Rahatoimikamari) —

P. Esplanadi 11—13.
Lastekaitsekese (Lastensuojelulautakunta) — Katariinankatu 2.
Sadamavalitsus (Satamahallitus) — S. Makasüninkatu 2.
Maaomavalitsuse Liit (Maalaiskuntain Liitto) Lönnrotink. 26.
Omavalitsusline Keskbüroo (Kunnallinen Keskustoimisto) — Fa-

bianinkatu 14.

Teised majandusi, organisatsioonid
Rahvamajandusline ühing (Kansantaloudellinen yhclistys) — Ka-

sarminkatu 2.
Keskkaubanduskoda (Keskuskauppakamari) — Fabianinkatu 14.
Soome Tööstuslik (Suomen Teollisuusliitto) — Etelä-ranta 14.
Soome Tarvitajateühisuste Keskusühisus (Suomen osuuskauppojen

Keskuskunta, SOK) — Vilhonkatu 5.
Soome Kooperatiivne hulgimüük (Suomen Osuustukkukauppa,

OTK) — Vironkatu 5. Saadusi müüvad kõik OTK :le alluvad
tarvitajateühisused üle maa.

Soome Karjakese (Suomen Karjakeskuskunta) — Lönnrotink. 13.
Soome Martta-liit (Suomen Marttaliitto) — Simonkatu 6.
Soome Eksportühisus (Suomen Vientiyhdistys) — Unioninkatu 24.
Kooperatiiväri "Elanto" toiduainete tööstused, söögimajad, kohvi-

kud, kauplused (Osuusliike Elanto).



46

Üks tuhandeist "majalalodest", asutatud matkajate mugavuseks.

Raamatukauplused ja kirjastajad:
Suomalainen Kirjakauppa — Vana Üliõpilasmaja.
Akateeminen Kirjakauppa — Stockmanni äri palee.
Werner Söderström Osakeyhtiö — Bulevardi 12.
Kustannusosakeyhtiö Otava — Uudenmaank. B—l 2.8—12.

Antikvaarinen Kirjakauppa — Fabianinkatu 17.
Antiquaria — Uudenmaankatu 4, põikläbikäik.

Antikvariaadid:

Pangad:
Suomen Pankki — Snellmanink. 8.
Kansallis-Osake-Pankki — Aleksanterink. 42.
Maatalous-Osake-Pankki — E. Esplanadi 24.
Luotto-Pankki — Aleksanterink. 15

Hõimuorganisatsioonid:
Akadeemiline Karjala Selts (Akateeminen Karjalaseura) — Vanha

Ylioppilastalo.
Naisüliõpilaste Karjalaseks (Naisylioppilaitten Karjala-Seura) ja
Akadeemiline Hõimuklubi (Akateeminen Heimoklubi) ■— vanas

üliõpilasmajas.
Helsingi Eesti Selts — Itä-Kaivopuisto 20.
Soomlusliidu Sugurahva osakond (Suomalaisuuden Liitto, Suku-

kansaosasto) — Auroorankatu 7.
Ingeri Liit (Inkerin Liitto) — Apollonkatu 6. A.
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Lapi tundurimaastik.

Reisibürood ja laevaühingud:
Eesti-büroo (Eesti-Toimisto) — Auroorankatu 7.
Koolireisibüroo (Koulumatkailutoimisto) — Ratakatu 2.

Reisibüroo (Mailma) Aleksanterinkatu 44.
Meritoimi 0.V., Turku, esindaja Helsingis John Nurminen — Etelä-

ranta 8.
Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö — E. Makasiininkatu 4.

EESTI ESINDUS SOOMES:

Eesti Saatkond (Eestin Lähetystö) Ita Kaivopuisto 20.
Eesti Pääkonsulaat (Eestin Pääkonsulaatti) — Mikonk. 11 A.
Eesti Konsulaat, Viipuri.

Kotka.

~ „ Vaasa.
„ „ Hanko.

„ „ Turku.
~ ~ Tampere.



Põhja-Soome võimsad kosed on kõlarikkad.
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SÕIDUKULUDE EELARVEID.

MATKAVA I.

Helsinki —Viipuri—Raivola—lmatra—Vuoksenniska—Savon
linna—Punkaharju—Tolva jarvi—Joensuu—Koli—Helsinki.

Raudteepilet 111 kl. Helsinki—Viipuri—lmatra ......Smk. 84
Magamisekoht ~ 30
Viipuri—Raivola raudteel edasitagasi ~ 37
Imatralt Vuoksenniskale raudteel ~ 3
Vuoksenniska—Savonlinna I kl. laeval ~ 90
Savonlinna—Punkaharju laeval ~ 20
Punkaharju—Joensuu raudteel 111 kl ~ 61
Matkaselkä—Paanajärvi edasitagasi autobussis ~ 58
Joensuu—Koli edasitagasi laeval ~ 70
Joensuu—Helsingi rongis 111 kl ~ 117
Magamisekoht ~ 30

MATKAKAVA 11.

Helsinki —Viipuri—lmatra—Vuoksenniska—Punkaharju—

Savonlinna—Kuopio—Helsinki.

Helsinki—Viipuri—lmatra—Vuoksenniska raudteel
111 kl Smk. 86

Magamisekoht - 30
Vuoksenniska—Savonlinna—Punkaharju laeval I kl. ~ 110

Kuopio—Helsinki raudteel 111 kl ~ 97
Magamisekoht ~ 30

Savonlinna—Kuopio laeval I kl „. 85

MATKAKAVA 111.

Kuopio—Kajaani raudteel 111 kl Smk. 42

Vaala—Oulu jõe kosed—Oulu —Helsinki.
Kuopio—Kajaani—Sotkamo—Paanajärvi—Oulu või Kajaani

Muhos—Oulu—Tampere—Plelsinki 111 kl. raudteel „ 123
Vaala—Muhos kosevenedes ~ 115
Kajaani—Vaala raudteel 111 kl ~ 27

Magamisekoht
~ 30
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Soonte mets teel ilmaturule.

MATKAKAVA IV.

Oulu—Kemi —Rovaniemi—Petsamo—Rovaniemi— Helsinki

Muhos—Oulu raudteel 111 kl Smk. 10:50
Oulu—Rovaniemi raudteel 111 kl „ 53
Rovaniemi—Petsamo postautos ~ 260
Petsamo —Rovaniemi postautos , 260
Rovaniemi—Oulu—Tampere—Helsinki 111 kl „ 162
Magamisekoht Oulu—Helsinki „ 30

MATKAKAVA V.

Vesijärvi—Jyväskylä laeval I kl ~ 80
Helsinki —Lahti—Vesijärvi raudteel 111 kl Smk. 34

Jyväskylä—Vilppula raudteel 111 kl „ 27

Helsinki —Lahti—Jyväskylä—Tampere—Kangasala—Hämeen-
linna—Aulanko—Helsinki.

Ruovesi—Tampere laeval I kl , 40
Jyväskylä—Tampere raudteel 111 kl ~ 47

Vilppula—Ruovesi laeval I kl ~ 14

Tampere—Kangasala autobussis ~ 7
Kangasala—Pälkäne autobussis ~ 8
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Lapi maastik kevadtalvel.

Pälkäne—Hämeenlinna laeval I kl ~ 18: —

Hämeenlinna Aulanko (jala ehk) autos ~ 10: —

Tampere—Helsinki raudteel 111 kl „ 47: —

Hämeenlinna—Helsinki raudteel 111 kl „ 29: —

MATKAKAVA VI.

Hanko—Karjaa—Salo—Turku raudteel 111 kl „ 41: —

Helsinki—Karjaa—Hanko raudteel 111 kl Smk. 36: —

Helsinki —Hanko laeval I kl ~ 45: —

Helsinki—Hanko—Kar jaa—Salo—Turku—Jokioinen—

Põrssa—Mustiala—Helsinki.

Turku—Jokioinen autobussis, umbes 75 km ~ 30: —

Mustiala—Helsinki, umbes 117 km., autobussis ~ 60: —

Helsinki—Järvenpää—Hämeenlinna—Lepaa—(Pälkäne—Kangas-

Jokioinen—Forssa—Mustiala, autob., umbes 30 km ~ 15: —

ala) —Orivesi—Seinäjoki— Helsinki.

MATKAKAVA VII.

Hämeenlinna—Lepaa—Hämeenlinna laeval , 10:-—
Helsinki —Järvenpää—Hämeenlinna raudteel 111 kl. Smk. 29: —
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Hämeenlinna—Orivesi—Seinäjoki raudteel 111 kl. ...

~ 72
Seinäjoki—Helsinki raudteel 111 kl ~ 125
Seinäjoki—Helsinki magamisekoht „ 30
Hämeenlinna—Palkane—Kangasala—Orivesi autol

ja laeval , 40
Orivesi—Seinäjoki raudteel 111 kl

~ 47

MATKAKAVA VIII.

Helsinki —Porvoo—Helsinki.
Helsinki—Porvoo, laeval I kl. Smk. 23: —, 111 kl. Smk. 16
Helsinki —Porvoo raudteel 111 kl , 24
Helsinki—Porvoo autobussis ~ 20

Werner Söderström O.Ü. kirjastuseäri Porvoos.
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■HUOTTO-PANKKI
AsAKEYHTIÖ

Maksab TALLETAJA-
TELE häid protsente
ja pakub kasulikke
hoiutinginiusi.

Ajab pangaasju kõdu-
ja väljamaal.
Kirjalikud ülesanded
toimetab kiiresti.

HELSINKI

Alfksiiiitorink. 15 • Kapteenink. 26

VllPUR I, Torkkelinkatu 18

POHJOISMAINEN ANTIKVAARINEN
KIRJAKAUPPA
HELSINGIS - FABIANINKATU 17

TELEF. 26352

Kogu maa ainuke

Spetsiaalantikvariaat

Kodu- javäljamaa vanemat ja uuemat
kirjandust, Fennicat, teaduslikke teo-
seid, vase- ja m. joonistusi, noote j. m.

Meie ladudes:
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Põhjamaade
suurim

kaubamaja
oma toreda kesksaa-
liga . . . suurte näituse- ja
kauplemiselagedatega . . .
mitmete seadistega pub-
liku lõbustuseks ning mõ-
nususeks on täiesti võr-
reldatav kontinentaalsete
nähtavustega. — Teretu-

lemast ringkäigule!

*

KAUBAMAJA

STOCKMANN
j

J. eie lõuna-ja kohviserviisid väl-
jendavad Teie kultuurilist tasa-

pinda. Ostes portselaani küsige ik-
ka ilusaimat jakestvaimat, nõudke

Portselaan tähendab kultuuri!

KULDAURAHA
Soome messil a. 1930.

\~)yuiÅia
GRAND PRIX
Barcelona maailma-

näitusel a. 1929. AUHINNATUD
SAADUSI

~\ r
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C/lui vaiaée
V.

täpseid ja usaldus-
väärseid teateid rei-
sude üle Soomes, pöör-
duge reisibüroo

MATKATOIMISTO
MAILMAO.Y.
poole.

HOTELLAadress: Helsinki
Aleksanterinkatu 44 &

Telef. 28573 RESTORAAN
Kõik sõidupiletid saate
raudteede ja laevaühingute
oma, algupärase hinna eest.

HELSINKI
KESKUSKATU 5

TEL. 25 981

*\ ./

Meie restoraanid
Kluuvikatu 5

Fredrikinkatu 30
Eerikinkatu 3

I. Robertinkatu 11

Turuntie 42

Reisimälestisi
Soomest

Siltasaarenkatu 8-10
Hämeentie 11
Stuurenkatu 43
Viipurinkatu 4
Malmi

mitmekesine
valik

(
)

(
)

on mõnusad

■ (

Odavad hinnad )

Oy. Bergström Ab.
paberikauplus

Ei jootraha!

Helsingis

Maitsvad söögid

ELANTO Aleksanterink. 48
Bulevardi 14



•

56

Helsingi ülikooli Füsioloogia instituudi poolt sooritatud uuri-
muste järel on Šveitsi juust aastal 1928 odavam kui kõige oda-
vam vorst. Juustus maksis 1000 kalooriat 6:25, vorstis 6:59,
kuid juustu hind oli sel ajal 25: — kg., vorstil 12:—. Nüüd
küsimusesolev juust maksab vaid 16: — — 20: —.

Parimat juustu müüb

VÕIVÄLJAVEO-OSAÜHISUS VALI O R. L.

Suomen Maatalous-Osake-Pankki
(Soome Põllumajanduslik Aktsiapank)

PÄÄKONTOR HELSINGIS
Etelä-Esplanaadikatu 24
(Erottaja tän. nurgal)
41 HARUKONTORIT

Täielik pangategevus. Väljamaa raha vahetatakse soodsalt.

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
(RAHVUSLIK AKTSIA PANK)

Asutatud 1889

Pääkontor: HELSINKI, Aleksanterinkatu 42
163 harukontorit

Ilusaim vaade üle kogu Hel-
singi ja ta ümbruse on

KRAHV

PIPER'iKOHVIK

Suomenlinnas,
KO.HVIKTaivaskallio puiestiku

tel. 20 581 -310.

ATELIER VIGILH kunstööstust, ryijy-vaipu ja muid kunstkudumistöid soovitame
Tel. 27 800.

Suomenlinna müürid jutusta-
vad Teile Soome ajalugu.

aknaist. Käpylä trammiga 25
minutit Kaubaturult

(Kauppatori).
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PELLERVO
on Soome põlduhariva rahva
seas kõige levinenum kutse-
line ajakiri. Seda levineb prae-
gu rohkem kui 106.000 aasta-

käiku üle Soome maa ja Ees-
tissegi. Pellervo sisaldab kir-
jutisi kõigilt põllumajanduse
aladelt, lisaks kodusest maja-
pidamisest, aia korrashoiust,
ehitusist, masinaist ja muust
põllutulundusse puutuvast.

Eriti mainime juriidilise nõu-
ande osakonna. Lehte võib
tellida igast Eesü postikonto-
rist ja maksab see umbes
2; 50 Eesti krooni.

OTK
tegutseb kaubanduse-
lise toimingu kõrval
toodangulisel alal.

TOODANGULISED
ETTEVÕTTED
on:

Margariinitehas
Rätsepatöökoda
Omblusetöökoda
KohvipõletamiseAadress Helsingis: Simonk. 6

tehas
Tehno-keemiline

tehas
Advokaadibüroo Tuletikutehas

RukkijahuveskiHELO&JOUTSENLAHT
Helsinki • Heikinkatu 20

Telef. 34 049 ja 38 048.

*

TOOTEID
müüvad üle maa kõik
OTK tarvitajateühi-
suse harukauplused.Ajab asju kõigis Soome

kohtuis ja ametiasutusis
mõõduka tasu eest.

Helsingis:

Omanikud:

JOHAN HELO

Elanto ärid.

kohtunik.
V. JOUTSENLAHTI

dr. phil., cand. jur.
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PYYNIKKI
ESIMESEKLASSI JOOGID ON VÄLJASPOOL VÕISTLUST
TAMMER-ÕLUT SELTERS
VARASTO-PILSENER KLUBI SELTERS
PILSENER SIDRUNISOODA
PORTEE PYYNIKKI HELM Ainult parim
VÄÄRIN KALJA CHIANTI

'

, ..„ ~,....,

, . . on kullalt haa !(magus taar) ja m.

Aamulehti Turun Kansallinen
TAMPERE

Kirjakauppa Oy.
Linnankatu 16.
Telef. 560 ja 3660.

Raamatu- ja
paberikauplus

Soome
kõige enam levinenud

Postkaartülesvõtteid Tu-
rust, vaatepildialbumisi
ja mälestusasju.sisemaaleht.
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V.

Civ (Soome pusse mälestuseks).

Kui vajate häid spordiriiste Soome ehk teiste maa-

de valmistatuid, suveks ehk talveks, siis küsige mi-
nult hindasid ja mudeleid.
Minu spordiriistade äri asub üsna jaama lähedal.

Austusega

HANNES KOLEHMAINEN
URHEILUKAUPPA

Helsinki • Kaisaniemenkatu 4 • Tel. 36 014.
s

PRIMULAMAALAISKUNTIEN
LIITTO

PA GA RIÄR I JAHELSINKI - ALBERTINK. 34
TELEF. 20 261 KOHVIKUD

Laivurinkatu 10Kogukondade keskorganisatsioon.

Kaitseb kogukondade kasusid,
annab nõu arvepidamises ja jurii-

dilisis küsimusis

Länsi-Heikinkatu 14

SOOVITAME!

KIRJALIIKE O.Y. AntiquariaRAAMATUKAUPLUS

Helsingis Kluuvikatu 8 Helsingis. Uudenmaankatu 4,
poikläbikäik. Tel. 38 270

★
müüb ja muretseb kõik Teile
tarvisminevad raamatud ja
kirjutusematerjalid hästi
soodsatel tingimustel.

Antikvaarset kirjandust, Haruldasi
raamatuid, Muinasesemeid,Kunsti

V EHONIEMENHARJUN MATKAILUMAJA
Hämeenlinna maantee ääres ajalooliselt kuulsas
Kangasala kihelkonnas olev TURISTIDE
KODU pakub matkajatele terviseliselt suurepärase
puhkepaiga ning võrratu suvituskoha, sest ta asub
luuletaja Topeliuse ülistatud Roine ja Längelmä-
vesi veekogude vahelisel imeilusal mäeseljandikul.

I* I
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Hotell Comfort
Helsinki, Heikinkatu 13, telef. 21285.

Tõstetooliga kuuendale korrale.
lIOtCll/\ieild Telef 72 751, 71466
Siltasaarenkatu 11 C Soovitab meeldivaid, odavaidtube.

Reisijatekodu Tapiola
jHelsinki, Simonkatu 6, telef. 26672, 37170, 38334.

Hotell Hansa
Helsinki, Heikinkatu 9, telef. 22 041.

H O S P I Z kristlik reisijatehotell
Helsinki • Vuorikatu 17 • Telef. 20 481.
80 puhast tuba. Ei jootraha !

N.N.K.V. - HOSPIZ - K.F.U.K.
Helsinki . Pohj. Rautat:enkatu 23 ■ Telef. 44 921.

Esimeseklassiline vaikne reisijatehotell. Hääs kuulsuses restoraan. Ei jootraha !

Hotell ~Kaisaniemi"
Helsinki • Kaisaniemenkatu 13 • Telef. 20 351.
Odavahinnaline I kl. hotell moodsate mugavus-
tega. Kõneldakse eesti keelt.

| ._,. l , | _ ■■■ ANNANKATU 1, TELEF. 22702 ja 22067
I JUIPTI/vIIIITPIII Kindlasti odavaim reisijatekodu Helsingis.
LUllvlf OllUlulll Puhas Ja vaikne. Hinnad 20 Smk. alates.

(Ei jootraha ega protsente.)

17TTI ¥ t1RA/O HELSINGIS, TELEF. 25871

Igasugu kinnitusi onnetusejuhuste
TAPATURMAVAKUUTUS O.Y. vastu.

ÕNNETUSTE VASTU KINNITUSESELTS
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MeritoÉmi-Osakeyhtiö
Turku

A urulaevakontor
Speditsioon- ja
transpor tär i Parim ühendus Eesti ja Soome

vahel on

AERO 0./Ü*

lennuliin
Peab korralikku reisijate-
liikumist ajakohastel lae-
vadel Turu—Helsingi va-
hel ja Turu ning Ahvana-

TALLINNA-HELSINKI
Ühendus igal päeval 1/5—30/10 järg-

mise sõiduplaani järel:

12.00 17.00 J, Tallinn t 10.40 16.10
12.40 17.40 4 Helsinki f 10.00 15.30

maa saarestikus.

Lähemaid teateid laeva-
käikudest ja sõiduaega-
dest antakse telefoni teel
Turku 298 või kirjalikult.

AERO 0./Ü.
Tallinna Osakond, telef. 30 605

ja Eesti Reisibüroo.

Võörastekodu
Hotell „Maakunta" SUO M I

Turku, Humalistonkatu 7.
Telef.: Hoteli Maakunta. Kluuvikatu 1 • Tel. 25 354.

Helsingis

Oma restoraan. Tubades
telefon. Soe ja külm vesi.

Toad 20 Smk. alates.

Sadama lähedal (vastu
hotell Kämp'i).

Soovitab puhtaid jarahu-
likke tube.

Sõbralik vastuvõtt.

K odukaitsenaiste kohvik LOttlCl! JVahVlla
Kaitseliidu majas Aleksanterinkatu 32 • Tampere.

Hospiz Emmaus

Raudteehotell - restoraan - Rautatiehotelli
Turku. Humalistonkatu 18.

Telef.: Rautatiehotelli.

Raudteejaama vastas. Telefon: »Emmaus».
TAMPERE SUURIM REISIJATEHOTEL
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sänmaallisesti val-
XI veutuneiden kan-

salaispiirienvalta-
lehti Suomessa on Uusi
Suoini. Ollen maanpar-
haiten varustettu lehti
teknillisessä suhteessa
voi Uusi Suomi aina
julkaista tärkeimmät
uutistiedot t uorei ni-

pi naa n. Uusi Suomi
on maineessa myös uu-
tistensa ja tietoaineis-
tonsa luotettavuu-

samaalsuse ara-
.M tundmisele arga-

nud ringkondade
mõjuleht Soomes on

Uusi Suomi. Olles teh-
nika poolest kõige pa-
remini varustatud võib
Uusi Suomi alati aval-
dada tähtsaimad uudi-
sed värskeima-
tena. Uusi Suomi
on lisaks kuulus oma
uudiste ja teadete
usaldatavuse

desta. suhtes.

UUSISUOMI
PERUSTETTU • ASUTATUD

18 4 7



63

tisimeseklassi hotell,
restoraan ja kohvik

83 tuba moodsate mugavustega.
Autokuur.
Telefon: „Hospits Betel"

Ei jootraha!
Omanik: Turu Misjoniselts.

HOSPITS BETEL
TURKU, YLIOPISTONKATU 29 A.

KOGU ILMAS AINUKESE
soomekeelse ülikooli sünnisõnade lausuja, maakonna sajandeid-
vana kultuurpärandi hellata ja, sisemaa ajalehist tähtsaim on

QKffISEOftI.XnRK
"Pool sajandit olnut Vars i nais-Suomi mõjuleht".

KOHVIK PhOENIX
TURKU, AURAKATU 9

Kohvikontsert igapäev kell 1-3 ja 19-23

TELEFONID:
Kassasse ja publikumile 29 11, tellimised väljapoole 23 87
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Lennuliin 5j
Matkakavad 4n c 0
Moeärid _-,

Mänguasjad _ g
Omavalitsuste ühisäri qo
Organisatsioonide aadressid 43 4-7
Paberisaadused 2 55 58
Panšad • 53, 56
Pildilehed 7
Pimedate töid g
Portsellaani ,-4
Päevapildiärid c
Raamatukauplused 8, 58 50 65
Reisibürood .' «

Reisij uhatusi __, T __, 2
Restoraanid „ (j 0 5,
Riietusärid C 7
Riidekaupa 2
Spordiriislu en

Suuräri, Stockmann 54
Suusad g 9
Sõnaraamat 3

Tselluloosi 2

Tubakasaadusi r ■,

Söögisaalid 61, 63, 65

Võõrastemajad 55. 59> f,o, 61, 63
Õhusõiduliin ; ö :

Ühistegevus 57
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Teretulemast
Soome!

EESTI KÜLALISED
Tulge sööma odavaid ja
häid eineid ning lõunaid

Käies Helsingis astuge
Põhjamaade suurimas-
se raamatukauplusse!
Tutvunege meie mit-
mekülgse, hiigelsuure
kirjandusevalikuga,
kus alati on saadaval
Teile midagihuvitavat.

Uliõpilassöögisaalis
Uues üliõpilasmajas Ita-
Heikinkatu 9 (avatud
kell 9,30—13 ja 15—

19,30) ning

Kohvi jakohvieineid
ja muud

Üliõpilaskohvikus,
Hõimukirj andust! baaris ja balkonil vanas

üliõpilasmajas Helsingi
keskmes.AKATEEMINEN

KIRJAKAUPPA
— põhjamaade suurim —

HELSINKI - KESKUSKATU 2

Ei jootraha!

Ylioppilaskahvila Oy

.x

x!

KARHULA OSAKEYHTIÖ
KARHULA, SUOMI

OSAKOND: KLAASITEHAS
valmistab

kristalli (karumärk), graveeritud
kunstklaasi, serviisi- ja majapida-
miseklaase, elektrivalgustuseklaasi,
klaaspurke, lambiklaase j.m. j.m.

Esindaja Eestis

ARTHUR BERG
TALLINNA ■ VENETÄN. 19

NÄITUS ja KONTOR

x



AlRAM
Tõestatult

VASTUPIDAVAIM
ja ainus

SOOME

ELEKTRIPIRN

ISUOMEN SÄHKOLAMPPUTEHDAS O.V
HELSINKI

AADRESS: ME RIM I E H ENK AT U 38 —40

(SUOMÄL KIRJALL SEIJR KIRJAPÄINO OY.


