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Rahvusvaheline kirjastus United Press 

Global on Soome ja Rootsi laste armas-

tatud teabesarja toonud ka Eestisse. 

Sarja „Colourful World“ iga raamat 

keskendub ühele riigile ja tutvustab 

selle ajalugu ja poliitilist süsteemi, 

kultuuri ja loodust, toidukultuuri, elustiili 

ning tähtsamaid linnu. Tekste toetavad 

rikkalikud värvifotod ja illustratsioonid, 

kaart ning tähtsamate ajaloosündmuste 

kronoloogia.

“COLOURFUL WORLD”



Hästi kirjutatud ning harivad raamatud 

on mõeldud 10-14 aastastele kooli-

õpilastele huvitavaks lisalugemiseks 

ja usaldusväärseteks teatmeteosteks, 

kuid võivad oma selge struktuuri ja 

ülevaatlikkuse tõttu huvi pakkuda ka 

täiskasvanutele.

10 – 14 aastastele kooliõpilastele lisalugemiseks
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VENEMAA
David Vseviov

V
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Kas Venemaal elab jääkarusid? Mis 
linna asutas Peeter I? Milliseid tegelasi 
kohtab vene muinasjuttudes? Kas oskad 
samovariga teed keeta? Kas tead,  
et Venemaal asub maailma sügavaim 
mageveekogu Baikali järv ning voolab 
Euroopa pikim jõgi Volga?
 

Raamatus „Venemaa“ jutustab armastatud 
kultuuriajaloolane David Vseviov lastele 
meie naaberriigist, selle mitmekesisest 
loodusest ja rikkast kultuuriloost. Mõistagi 
tuleb juttu karudest ja matrjoškadest,  
aga ka valitsejatest ja Venemaa ajaloost.
 

David Vseviovi „Venemaa“ kuulub 
10-14-aastastele noortele mõeldud 
teabesarja „Colourful World“, mis tutvustab 
maailma riike, nende loodust ja kultuuri, 
ajalugu ja poliitilist süsteemi, tähtsamaid 
linnu ning vaatamisväärsusi.
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SUOMI – Suomen tasavalta on tiivistetty 
esitys Suomesta ja suomalaisuudesta. 

Suomalainen kulttuuri ja elintavat ovat 
usein ulkopuolisten silmissä positiivisessa 

mielessä omaleimaisia. Tässä teoksessa 
tarkastellaan Suomen historiaa, hallintoa ja 
maantiedettä, ja luodaan näin perusta sille 

esitykselle, miksi Suomi on juuri tällainen 
maa kuin on. 

Suomi tunnetaan ”sinisenä ja valkoisena”, 
jossa kesäinen järvimaisema ja 

valkoinen talvi luovat ainutlaatuisen 
luonnonolosuhteiden vastakohtaisuuden. 

Teollistuneen maan eteläosan 
vastapainoksi suomalainen voi nauttia 

Lapin erämaiden hiljaisuudesta. 

Tänä päivänä Suomi näyttäytyy maailmalle 
pienenä, osaavana, kehittyneenä ja 
tehokkaana valtiona, jossa elintaso 

on saavutettu korkean koulutuksen, 
vahvan osaamisen ja menestyksellisen 

kansainvälistymisen kautta. NOKIA, Jean 
Sibelius, salmiakki, Kimi Räikkönen, ”sisu”, 

Helsinki, sauna, Lordi, järvet ja metsät 
– näistä suomalaiset tunnetaan…

Suomen tasavalta
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See väikene raamat võimaldab 
sul teha esimest tutvust Vene-
maaga – pindalalt suurima rii-

giga maailmas. Kui sõita Venemaa 
läänepiirilt idapiirini, siis tuleks läbi-
da ligikaudu 10 000 kilomeetrit ning 
põhjast lõunasse enam kui 4000 ki-
lomeetrit. Vaata vaid kaardile ja sa 
näed, kui ääretu on Venemaa ja mitu 
korda on see riik sinu kodumaast suu-
rem. Kui sa kunagi Venemaale peak-
sid reisima, siis võid külastada nii suuri 
linnu, kus elavad miljonid inimesed, 
kui ka piirkondi, kus matkates ei näe 
sa nädalate viisi ühtegi teist inimest. 
Pigem võid selle aja jooksul kohata 
Venemaa sümboliks peetavat looma 
– karu. Neid elab Venemaal umbes 
120 000 isendit. Venemaa on ilus ja 
huvitav maa, mille looduse, ajaloo 
ning tänapäevaga saad 
selle raamatu abil 
tutvuda.
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Venemaa on territooriumilt maa-
ilma suurim riik, mis paikneb 
Euroopas ning Aasias. Venemaa 

pindala on 17 098 246 km² ja see ulatub 
11 ajavööndisse. Ka naabreid on Vene-
maal rohkem kui ühelgi teisel riigil. Vene-
maa piirneb loodes Norra ja Soomega, 
läänes Eesti, Läti, Leedu, Poola, Valgeve-
ne ja Ukrainaga, edelas Georgia ja Aser-
baidžaaniga, lõunas Kasahstani, Hiina ja 
Mongooliaga, kagus Põhja-Korea ja Jaa-
paniga ning idas USAga (viimase kahe-
ga meritsi). Elanike arvult on Venemaa 
maailmas alles üheksas. Seal elab 143 
miljonit inimest ning neist suur enamik 
Venemaa Euroopa-osas. Siberis ja Kaug-
Idas on suured alad peaaegu inimtüh-
jad. Venemaa pealinn on Moskva, kus 
elab rohkem kui 11 miljonit inimest. Suu-
ruselt teiseks linnaks on Peterburi, mis 
oli varem sajandeid Venemaa pealinn 
ja kus elab ligikaudu 5 miljonit inimest. 
Üldse on aga Venemaal 13 linna, mille 
elanikkond on suurem kui üks miljon 
inimest. Venemaal elab palju erine-

vast rahvusest inimesi, kuid umbes 80% 
Venemaa elanikkonnast moodustavad 
venelased. Venemaa on vastavalt põhi-
seadusele föderatiivne presidentaalne 
riik, mis koosneb 83 erinevast subjektist; 
nende seas on ka 21 vabariiki. Venemaa 
on ilmalik riik. Valdav osa venelastest 
on õigeusklikud, kes kuuluvad vene  
õigeusu kirikusse, mille juht on Moskva 
ja kogu Venemaa patriarh, kuid Vene-
maal elab ka palju islamiusulisi inime-
si. Venemaa rahaühikuks on rubla, mis 
jaotub 100-ks kopikaks. Venemaa lipp 
on ülevalt alla valge, sinine, ja punane 
ning riigi vapil on kujutatud kahepea-
line kotkas. Venemaa presidendiks on  
Vladimir Putin ja peaministriks Dmitri 
Medvedev. 

Üldist
1-й куплет:
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Venemaa Föderatsiooni hümn

Lehekülgi
David Vseviovi  
raamatust 
„Venemaa“



PETERBURI

Neeva jõgi koos harujõgede ja kanalitega 
annavad Peterburi linnale avarust.

Talvepalees asub üks maailma suuremaid 
kunstimuuseume, 1764. a Katariina Suure 

poolt asutatud Ermitaaž.
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1703. aastal tsaar Peeter I poolt asu-
tatud Peterburi on üks Venemaa 
ilusamaid linnu ning selle ajalooline 

keskus on kantud ka Unesco maailma-
pärandi nimistusse.  Aastatel 1914–1924 
kandis linn Petrogradi ja aastatel 1924–
1991 Leningradi nime. Peterburi on tihe-
dalt seotud veega; ta asub Läänemere 
kaldal ning läbi linna voolab Neeva jõgi. 
Nii palju jõgesid ja kanaleid, nagu neid 
on Peterburis, leidub vähestes maailma 
linnades. Selles linnas on palju imeilu-
said losse ja väga huvitavaid muuseume.  

Kaunis näide vene barokkarhitektuu-
rist on Bartolomeo Rastrelli kavandatud 
Talvepalee, milles praegu asub üks maa-
ilma suurimaid ja vanemaid muuseume.
Kindlasti tasuks külastada Peterburi kau-
neid parke, näiteks Aleksandri parki ja 
Suveaeda. Peterburi ajalooga saab tut-
vuda Peeter-Pauli kindluses. Peterburist 
natuke eemale jääb imeilus Tsarskoje 
Selo paleede kompleks, mida Romano-
vite dünastia kasutas suveresidentsina ja 
mis on kaunis näide vene barokist ning 
klassitsismist.

Petrburi lähistel Peterhofis asub 
imeilus pargi- ja lossiansambel, 

mida on sageli võrreldud 
Prantsusmaa Versaille’ga.

David Vseviov  
„Venemaa“



Venemaa kommunismiaegseks sümboliks võib pidada 
Vera Muhhina terasskulptuuri „Tööline ja kolhoositar“. Kuju 
on 24,5 meetri kõrgune ning see valmis 1937. a Pariisi 
maailmanäituseks. Tööline hoiab ettesirutatud käes vasarat 
ja kolhoositar sirpi. Tähistasid ju sirp ja vasar talupoegade ja 
tööliste võimu.

1586. aastast pärinev hiiglaslik Tsaar-suurtükk.

Vahtkonnavahetus Moskva Kremlis.

Kremlit ümbritseb
2,25 km pikkune müür.
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Moskva Kreml on Moskva kesklinnas 
asuv ajaloomälestis, mis on kantud koos 
Punase väljakuga UNESCO maailmapä-
randi nimistusse. Kremlit ümbritseb kait-
seehitisena Kremli müür, mis on 2,25 km 
pikk, 6,1 m paks ning millel asub 20 torni. 
Moskva Kremli Punasel väljakul asuv Vassili  
Blažennõi kirik ehitati tsaar Ivan Julma käsul 
Kaasani khaaniriigi alistamise mälestusmär-
gina. Seda kirikut võib näha paljudel plakati-
tel, mis kutsuvad Venemaad külastama. Mit-
te kaugel Vassili Blažennõi kirikust võib näha 
hiiglaslikku 1586. aastal pronksist valatud 
kahurit, mida kutsutakse Tsaar-suurtükiks. 
See pidi vaenlaste pihta laskma 800-kiloseid 
kivikuule ja oli mõeldud Kremli kaitseks. On 
aga teada, et sellest relvast pole tehtud üh-
tegi lasku. Punane väljak on koht, kus tänase 
päevani toimuvad riiklike pidupäevade ajal 

sõjaväeparaadid ja muud suuremad üritu-
sed. Samal väljakul asub ka Lenini maus-
oleum, kus võib näha Lenini balsameeritud 
keha.

Kõige kuulsam kunstimuuseum Moskvas 
on Tretjakovi galerii ning seal asub maailma 
suurim vene kunsti kollektsioon. Muuseum 
on oma nime saanud vene kaupmehe ja 
kunstikoguja Pavel Tretjakovi järgi, kes oma 
kunstikogu Moskva linnale kinkis.

MOSKVA & KREML

Moskva jõe kaldal asuv Vene-
maa pealinn on oma 11 mil-
joni elanikuga suuruselt viies 

linn maailmas. See on ühtlasi Vene-

maa poliitiline, majandus- ja kultuu-
rikeskus. Samuti asuvad siin mitmed 
suured ülikoolid ning tähtsamad raa-
matukogud. 

Värvikirev Vassili Blažennõi kirik 
Moskva Kremli Punasel väljakul.



Vene ballett ja Venemaa balleti-
tantsijad on kuulsad üle terve 

maailma. Esimene balletietendus 
toimus Venemaal 17. sajandil. Järgmi-
sel sajandil andis tsaar Peeter I välja 
käsu, mis nõudis tantsimise õppimist 
kõigilt noortelt aadlikelt. Seejärel ei 
möödunudki väga palju aega, kui ava-
ti esimesed tantsukoolid, kus õpetati 
juba tõelist balletikunsti. Katariina II 
ajal oli ballett juba nii moes, et paljud 
mõisnikud asutasid oma balletitru-
pid. Ka järgmised Venemaa valitsejad 
olid suured balletiaustajad. Kuulsate 
baleriinide nimed olid Venemaal kõi-
gile teada ning nende esinemistele 
reageeriti tormilise aplausiga. Neid 
lillesülemeid, mida neile pärast eten-
dust toodi, on raske ette kujutada. 
Vene balleti  külalisetendused teistes 
riikides olid ja on tänase päevani väga 
olulisteks kultuurisündmusteks. Vene 
balletitantsijate kostüümid on oluli-
selt mõjutanud moodi. Pärast seda 
kui Djagilevi Vene ballett oli 20. sa-
jandi alguses esinenud Pariisis, tekkis 
Euroopas suur huvi vene rahvariiete 
vastu, mis mõjutas oluliselt moodi. 
Näiteks hakkasid naised kandma ve-
nepäraseid säärsaapaid.

VENE  
BALLETT

17

Moskva Suure Teatri tantsijad esitamas 
Pjotr Tšaikovski balletti „Luikede järv“, 

mis on üks klassikalise balleti tippteoseid.

David Vseviov  
„Venemaa“
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Loll-Ivan on üks vene muinasjuttude 
peamistest tegelastest. Ta on tava-

liselt vaese perekonna kolmas poeg. 
Kuigi kõik peavad teda rumalaks, osu-
tub ta tegelikult oma vendadest targe-
maks ja nutikamaks. Muinasjuttudes 
võidab ta alati kõik vaenlased, saab 
jõukaks ja kuulsaks ning abiellub ku-
ningatütrega. Lisaks oskab Loll-Ivan 
lahendada ka mõistatusi. Ta on paljude 
lastefilmide kangelane. Muidugi, Loll-

Ivan pole kaugeltki ainsaks vene mui-
nasjuttude kangelaseks. Neid on palju, 
kuid üheks kõige hirmsamaks nende 
seas on nõiataoline Baba-Jagaa (Баба-
Яга). Ta oskab nõiduda, lendab luual 
ning elab metsas kanajalgadel onnis. 
Kohtumine temaga ei too midagi head, 
kuigi mõnikord võib ta ka muinasjutu 
peategelast aidata, näiteks andes talle 
hobuse. Teda võib samuti kohata palju-
des lastefilmides. 

LOLL IVAN & BABA-JAGAA
(Иванушка-дурачок и Баба Яга)

Kuri muinasjututegelane Baba-Jagaa kuulsa vene 
illustraatori Ivan Bilibini nägemuses.

21

RIIKLIKUD PÜHAD 
1. jaanuar  uusaasta

7. jaanuar  Kristuse sünnipäev

23. veebruar  kodumaa kaitsjate päev

8. märts  rahvusvaheline naistepäev

1. mai  kevade ja töö pidupäev

9. mai  võidupüha

12. juuni  Venemaa päev

4. november  rahva ühtsuse päev

SARAFAN

Sarafan on vene naiste rahvuslik riietus- 
ese, mis meenutab varrukateta kleiti. 

Esmakordselt on sarafani mainitud juba 
1376. aastal. Sõltuvalt ajast ja kohast ning 
sellest, kas tegemist oli lihtsa talunaisega 
või aadlisoost daamiga, erinesid ka sarafa-
nid, mida kanti. Heites pilgu inimese seljas 
olevale sarafanile, võis öelda, kas ta päri-
nes vaesest või rikkast perekonnast. Sa-
rafane kanti nii igapäevase kui ka peorõi-
vana. Viimasel juhul olid nad eriti kaunid. 
Nooremad neiud eelistasid üldiselt pu-
nast, vanemad naised aga sinist või musta 
värvi sarafane. Muidugi, tänapäeval näed 
sa sarafane vaid siis, kui toimuvad mingid 
pidustused ja inimesed on selga pannud 
rahvariided. On aga veel üks päev, millal 
sa võid sarafani näha. See on päev, kui 
Venemaal saadetakse ära vana aastat ja 
võetakse vastu uut. Siis tuleb paljude vene 
laste juurde külmataat ehk Дед Мороз, 
kes sarnaneb jõuluvanaga. Teda saadab 
abilisest tüdruk – lapselaps lumehelbeke 
(Снегурочка). Temal ongi tavaliselt kasuka 
all sarafan.

Varrukateta kleit ehk sarafan  
on vene rahvarõivas.
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Pealinn: Seoul

Juga Jeju saarel.

Zenithi kõrghooned, kus 
elab 1788 perekonda.
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Ulsanbawi kalju Seoraksani rahvuspargis, 
kus leidub mitemeid haruldasi loomi ja taimi.

Bulguksa templi trepid. Bulguksa on Lõuna-Korea 
üks tuntumaid budistlikke templeid, mis alates 1995. 
aastast kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Boseong on tuntud oma teeistanduste poolest. Siit 
tuleb suur osa Lõuna-Korea rohelise tee toodangust.

Incheoni sigade muuseumis leidub üle 
5000 eksponaadi 18 maalt. Vaadata saab 
sea kujukesi, seakujulisi keraamilisi nõusid 
ja sigu kujutavaid kunstiteoseid.

Buddha hiigelkuju Waujeongsa templis.

Kivist sild ning kunginglik paviljon Seoulis 
Gyeongbokgungi kuningapalees.

Honggyeongsa 
templist on 
alles jäänud 

vaid Bongseoni 
sammas.

Märt Läänemets 
„Lõuna-Korea“
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Kuningas Sejong Suur
Joseoni dünastia neljandat kuningat Sejon-
gi (eluaastad 1397–1450, valitsemisaastad 
1418–1450) peetakse Korea ajaloo üheks 
kõige silmapaistvamaks valitsejaks, kelle 
valitsemisajal Korea riik saavutas suurima 
võimsuse ja valitses suurimat territooriumi. 
Ta oli oma isa, kuningas Taejongi kolmas 
poeg, kuid isa valis just tema enda järgla-
seks, kuna leidis ta olevat vanematest print-
sidest võimekama. Kuningaks saanuna oli 
tema üks esimesi suuri ettevõtmisi sõjakäik 
Jaapani vastu, murdmaks merel jaapani pi-
raatide võimu. Sõjakäik oli edukas ja selle 
tulemusel läks Tsushima saar Korea võimu 
alla. Ta korraldas sõjakäike ka põhja mand-
žude vastu, kindlustas riigi põhjapiiri ning 
põlistas diplomaatia teel head suhted Mingi 
dünastia Hiinaga.

Sisepoliitikas viis Sejong läbi valitsusre-
formi ja avas eksamite kaudu tee riigi-
ametnikuks kõikide seisuste esindajate-

le. Konfutsianism sai tema ajal juhtivaks 
ideoloogiaks ja kuningas soosis igati 
konfutsianistlike väärtuste juurutamist 
ühiskonnas ja hariduse paremat kättesaa-
davust rahvale. Selleks laskis ta õpetlastel 
luua korea oma kirjasüsteemi hangul’i, 
kuna klassikalise hiina kirjakeele õppimi-
ne oli liiga aega- ja vaevanõudev, olles 
jõukohane vaid õpetlastele-haritlastele. 
Hangul kehtestati kuninga ediktiga 1446. 
aastal.

Sejong edendas ka teadust ja kirjandust. 
Tema ülevaatusel ja osalusel koostati Korea 
esimene põhjalik põllumajanduskäsiraamat 
„Nongsa-jikseol (농사직설, 農事直說)“. Ta 
viis läbi ka kalendrireformi ja edendas teh-
nilisi leiutisi. On teada, et tema ajal ehitati 
sademete mõõdik ja taevasfääride gloobus.

Sejong Suurt peetakse tänapäevalgi näi-
disvalitsejaks, kelles oli ühendatud polii- 

Kuningas Sejong Suure kuju 
Gyeongbokgungi kuningapalee ees Seoulis.
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Kilpkonnalaevad

9

Korea ja maailma sõjaajaloo suurimate 
omaaegsete leiutiste hulka arvatakse 
Koreas 16. sajandil konstrueeritud ja ehi-
tatud soomuslaevad, mida kutsuti kilp-
konnalaevadeks – geobukseon (거북선). 
Vajaduse nende järele lõid Jaapani rünna-
kud Koreale 1590-ndatel aastatel. Korea 
admiral Yi Sun-sin, üks legendaarsemaid 
admirale maailma sõjaajaloos, kes ei kao-
tanud ühtegi oma 23 merelahingust, las-
kis ehitada jaapanlaste vastu laevastiku, 
mille põhilöögijõu moodustasid seninä-
gematud vallutamatuna näivad laevad. 
30–35 m pikkused ja 10–12 m laiused alu-
sed olid ümara põhjaga ja väga hästi vees 
püsivad. Kinnine tekk oli kaetud ogaliste 

terasplaatidega, mis takistas vastase me-
remehi lähivõitluses tekile tungimast ja 
tegi laeva tulekindlamaks. Laeva ninas oli 
hirmuäratava välimusega draakonipea, 
mis lahingus vaenlase poole väävlituld sü-
litas. Laeva relvastusse kuulus 20–30 suur-
tükki. Ta liikus nii aerude kui ka purjede 
jõul, olles väga hea manööverdamisvõi-
mega. Meeskonda kuulus 50 sõdurit ja 80 
aerutajat. Esimest korda kasutati kilpkon-
nalaeva 1592. aastal korealastele võidukas 
Sacheoni merelahingus. Admiral Yi’d, kes 
langes oma viimases lahingus 1598. aas-
tal, ja tema legendaarseid kilpkonnalaevu 
peetakse peamiseks faktoriks, mis päästis 
Korea toona Jaapani agressioonist.

tiline ja sõjaline võimekus teaduste ja kul-
tuuri armastusega. Sejongi mälestust on 
jäädvustatud mitmel viisil. Seouli kesk-
linnas on temanimeline tänav ja Sejongi- 
nimeline kultuurikeskus. 2012. aastal avati 
Seoulist lõuna pool uus Sejongi linn, kuhu 

2015. aastaks kavatsetakse üle viia suurem 
osa valitsusasutusi ja ministeeriume. Se-
jong Suure pilt on 10 000 wonisel rahatä-
hel. 2008. aastal valmis kuningas Sejongi 
elust 86-osaline ajalooline seriaal.
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Kultuur
Korea kultuuris on omamaine kultuur põimunud Hiina kul-
tuuri pikaajaliste mõjudega. Omamaise kultuuri aluseks 
on unikaalne korea keel ja iidne šamanistlik usund oma 
rituaalidega. Hiinast on tulnud konfutsianism ja budism, 
kirjakeel, kunsti- ja arhitektuuristiilid ning palju muud.

Traditsiooniline kultuur

Rahvariided
Pidustustel ja tähtpäevadel kannavad korealased ka tä-
napäeval oma rahvariideid, mille nimetus on hanbok (한
복, 韓服) ehk ’korea rõivas’. Rahvarõiva ülemise osa moo-
dustab nii meestel kui ka naistel lühike jakk jeogori (저고
리); naised kannavad sellega koos pikka alt laienevat see-
likut chima (치마), mehed aga avaraid pükse baji’d (바지). 
Naiste seelikud on värvilised, pidurõivaste juurde kantak-
se rikkalikult ehteid. Meeste rõivakomplekti juurde kuu-
lub must kõrge ning jäik hobusejõhvidest valmistatud 
kübar gat (갓) ja laiade käistega pikk-kuub dopo (도포).

Ehitised
Korea traditsioonilisi elumaju kutsutakse 
nimega hanok (한옥). Tavaliste inimes-
te majad olid ühekorruselised, ehitatud 
puidust, savist ja tellistest. Talumajad 
olid tavaliselt õlgkatusega, jõukamad 
majad, eriti linnades, aga kivikatusega. 
Majade asupaiga valikul püüti alati järgi-
da geomantia reegleid: kõrgem koht või 
mägi pidi jääma maja taha, tasane ala ja 
veekogu aga maja ette; võimalusel pidi 

Viiekorruseline pagood Gyeongbokgung’i 
kuningapalee kompleksis Seoulis.
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maja esikülg avanema lõunasse. Hiina 
arhitektuuri mõjul on enamik maju 
ülespoole kaarduvate katuserääs-
tastega. Paleede ja templite arhi-
tektuuris on Hiina mõjud veel tun-
tavamad. Kuulsaim ehitis on Hiina 
keisripaleede eeskujul ehitatud en-
dine kuningapalee Gyeongbokgung  
(경복궁, 景福宮) Seoulis. Kuna Korea 
talved on külmad, siis pidi majades 
kindlasti olema küte. Jõukamad majad 
kasutasid juba vanal ajal põrandakü-
tet rondol (온돌), kus küttekolde kuum 
suits juhiti kivipõrandate alla ja alles 
seejärel korstnasse.

Joseoni dünastia 
suurim kuningapalee 

Gyeongbokgung.

Bukchon Hanok’i külas (Seoulis) võib näha hästi 
säilinud traditsioonilisi elumaju ja hooneid, mis 
tänapäeval on avatud turistidele.
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Kunst ja muusika
Traditsioonilises maalikunstis dominee-
rib hiinapärane stiil. Peamised žanrid olid 
maastikumaal, portreemaal ja olustiku-
maal, samuti lindude ja lillede maalimi-
ne. Palju on religioosset, eriti budistlikku 
kunsti, kus kujutatakse peamiselt Budd-
hat ja pühakuid ehk bodhisattvaid. Muu-
sikas ja tantsus on koreapärasus kõige 
enam säilinud. Tänaseni on populaarne 
korea rahvuslik ooper pansori (판소리), 
mis kujutab endast trummi saatel lauldes 
esitatavaid pikki lugusid. Samuti on levi-
nud trummitantsud pungmul (풍물), kus 
tantsijad ise end trummidel saadavad ja 
kus sageli on põimunud muusika, tants, 
laul ja pantomiim. Need etendused on 
saanud alguse muistsetest šamanistli-
kest rituaalidest.

Trummitants pungmul.

Märt Läänemets 
„Lõuna-Korea“



Seoul

Seoul (서울) on Lõuna-Korea suurim linn 
ja pealinn (nimi Seoul tähendabki pea-
linna), mille elankkond on u 10 miljonit. 
Laiemas Seouli piirkonnas, mis hõlmab 
ka Incheoni linna ja Gyeonggi provintsi, 
elab 25,6 miljonit inimest, s.t pool Lõu-
na-Korea elanikkonnast, ja see on elanike 
arvu poolest Tokyo järel maailma suuru-
selt teine linnastu.

Seoul asub Hani jõe kallastel. Tema ajalu-
gu ulatub 2000 aasta taha. Esmakordselt 
on teda mainitud 18. aastal kui Baekje riigi 
pealinna nimega Wiryeseong (위례성, 慰
禮城). Läbi ajaloo on linn kandnud erine-
vaid nimesid. Seouli nimi on kasutusel 19. 
sajandi lõpust; paralleelnimena kasuta-
takse tänapäeval kohati ka Joseoni dünas-
tia aegset nime Hanseong (한성, 漢城).

34 35

Seouli teletorn on pealinna Seouli kõrgeim punkt.

Hani jõe sild öösel.

Märt Läänemets 
„Lõuna-Korea“
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Väike sõnastik
Tere! Annyeong haseyo! (tavaline)

Annyeong hasimnikka! (austav)

안녕하세요!

안녕하십니가!

Tere tulemast! Hwangyong hamnida! 환영합니다!

Kuidas läheb? Eotteohke jinaeseyo? 어떻게 지내세요?

Tänan, hästi. Jaljinaeyo. 잘지내요.

Mis su nimi on? Dangsinui ireumeun mueosip nikka? (tavaline)

Sungham ee uttoke daesipnika? (austav)

당신의 이름은 무엇입니까?

성함이 어떻게 되십니까?

Minu nimi on… Je ireum-eun ... imnida 제 이름은 ... 입니다.

Tänan! Kamsa hamnida! 감사합니다!

Head aega! Annyeonghi gyeseyo! (kohalejääjale)

Annyeonghi gaseyo! (lahkujale)

안녕히 계세요!

안녕히 가세요!

Head isu! Jal meokkesseumnida! (enne sööki)

Jal meogeosseumnida! (pärast sööki)

잘 먹겠습니다!

잘 먹었습니다!

Vabandust! Mianhamnida!

Joesonghamnida!

미안합니다!

죄송합니다!

1 il 일[一]

2 i 이[二]

3 sam 삼[三]

4 sa 사[四]

5 o 오[五]

6 yuk 육[六]

7 cil 칠[七]

8 pal 팔[八]

9 gu 구[九]

10 sip 십[十]

11 sibil 십일[十一]

20 isip 이십[二十]

100 baek 백[百]

1 000 cheon 천[千]

10 000 man 만[萬]
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2333–108 e.m.a
Muistne Korea (Gojoseon)
108–56 e.m.a
Korea Hani dünastia Hiina võimu all
56 e.m.a – 668 m.a.j
Kolme riigi ajastu (Samguk)

56 e.m.a – 668 Silla
37 e.m.a – 668 Goguryeo
18 e.m.a – 663 Baekje

668–900
Ühinenud Silla riik
Balhae riik põhjas kuni Amuuri jõeni
918–1392
Goryeo dünastia
1392–1897
Joseoni dünastia
1897–1910
Korea Keisririik (Daehan Jeguk)
1910–1945
Jaapani okupatsioon
1919
1. märtsi liikumine; Korea 
iseseisvusdeklaratsioon
1945–1948
USA-Nõukogude okupatsioon
1948–
Lõhestatud Korea

15. august 
Korea Vabariik (Daehan Minguk) e 
Lõuna-Korea
9. september 
Korea Rahvademokraatlik 
Vabariik (Choson Minjuju’i Yinmin 
Gonghwaguk) e Põhja-Korea

1950–1953
Korea sõda

1961
Park Chung-he riigipööre
1962
Majandusreformide algus
1979
President Park Chung-he mõrvamine; 
sõjaline riigipööre
1987
Juuni demokraatlik liikumine; 
esimesed demokraatlikud valimised
1988
Seouli olümpiamängud
1992
Lõuna- ja Põhja-Korea võetakse ÜRO 
liikmeteks
2002
Lõuna-Korea on jalgpalli MM 
kaaskorraldaja
2007
Põhja- ja Lõuna-Korea liidrite 
kohtumine
2012
Põhja-Korea raketi- ja 
suurtükirünnakud Lõuna-Korea 
sõjalaevadele ja Yeon-Pyeong-Do 
saarele

19. detsembril valitakse Park 
Gyeung-he Lõuna-Korea  
11. presidendiks ja esimeseks 
naispresidendiks

2013
Märtsis-aprillis pinged Põhja- ja Lõuna-
Korea vahel; Põhja-Korea ähvardab 
sõjaga ja sulgeb piiriäärse Kaesongi 
tööstuspargi

Ajaloosündmuste kronoloogia



SOOME PRESIDENDID
1919–1925  Ståhlberg, Kaarlo Juho
1925–1931  Relander, Lauri Kristian
1931–1937  Svinhufvud, Pehr Evind
1937–1940  Kallio, Kyösti 
1940–1944  Ryti, Risto Heikki
1944–1946  Mannerheim, Carl Gustaf Emil
1946–1956  Paasikivi, Juho Kusti 
1956–1982  Kekkonen, Urho Kaleva 
1982–1994  Koivisto, Mauno Henrik
1994–2000  Ahtisaari, Martti Oiva Kalevi
2000–2012  Halonen, Tarja Kaarina
2012– Niinistö, Sauli Väinämö

Valitsus
Pärast iseseisvumist algas Soomes polii-
tiline võitlus. Hessen-Kasseli maakrahvi 
poeg, saksa päritolu Friedrich Karl pidi 
saama Soome kuningaks. Kuningastaatus 
oli siiski vaid nimeline ning umbes kaks 
kuud pärast ametissemääramist, kui Sak-
samaa kaotas I maailmasõja, loobus ku-
ningas viisakalt sellest aust. Nii saigi Soo-
mest põhiseaduslik vabariik.

Soome riigipea on vabariigi president, kes 
valitakse otsevalimistega kuueks aastaks. 
Praeguste seaduste järgi ei saa president 
olla ametis kauem kui kaks ametiaega ehk 
12 aastat. President juhib riigi välispolii-
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Soome president Sauli Niinistö.

Valitsus

Eduskuntatalo on üks 
Soome tuntumaid ehitisi.

SOOME MAAKONNAD:

 1. Uusimaa
 2. Kanta-Häme
 3. Päijät-Häme
 4. Kymenlaakso
 5. Lõuna-Karjala
 6. Päris-Soome
 7. Pirkanmaa
 8. Satakunta
 9. Kesk-Soome
10. Lõuna-Pohjanmaa
11. Pohjanmaa
12. Kesk-Pohjanmaa
13. Lõuna-Savo
14. Põhja-Savo
15. Põhja-Karjala
16. Põhja-Pohjanmaa
17. Kainuu
18. Lapimaa
19. Ahvenamaa 
maakond

tikat koos valitsusega ning on ka kaitse-
jõudude ülemjuhataja. Soome vabariigi 
12. president on Sauli Niinistö, kes valiti 
presidendiks 2012. aasta valimistel. Vali-
misõigus on kõigil vähemalt 18-aastastel 
Soome kodanikel.

Soome kõrgeim seadusandlik võim kuu-
lub Eduskunnale. Eduskunna 200 rahva- 
esindajat valitakse rahvahääletusel neljaks 
aastaks. Rahvaesindajad kuuluvad erine-
vatesse erakondadesse ning kogunevad 
Helsingis Eduskuntatalos, et menetleda 
istungitel seaduseelnõusid. Lisaks jälgib 
Eduskund Soome majandust ning valit-
suse tegevust.

Valitsus koosneb ministritest, kes juhivad 
vastavaid ministeeriume. Valitsuse juht on  

peaminister. Ministrid viivad ellu Edus-
kunna otsuseid ja valmistavad ette sea-
duseelnõusid. Valitsus jaguneb keskva-
litsuseks ja kohalikeks omavalitsusteks, 
mille ametnikud teevad koostööd val-
dade omavalitsuste ametnikega. Valdade 
vastutusalas on piirkonna põhiteenused, 
näiteks tervishoid, koolid ja muud avali-
kud teenused.
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Essi Mäkelä
„Soome“
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Geograafia
Soome asub Fennoskandia kilbil ja Eu-
raasia mandril. Mandri-Soome on kõige 
kitsamas osas 1157 km pikkune ja 542 
km laiune. Läänes, lõunas ja edelas palis-
tavad Läänemere rannikut saared, mille 
hulka kuulub ka Ahvenamaa enam kui 
6700 saart. Neist umbes 60 on asustatud. 
Soome pindala kasvab aeglaselt seda-
mööda, kuidas maa merest kerkib. Jääajal 
Soomet katnud jäämassid olid nii rasked, 
et kõik jää sulamisel vee alla jäänud alad 
pole veel täielikult välja kerkinud. Soome 
kõrgeim punkt asub Kilpisjärve küla lähe-
dal – Halti tipu kõrgus on 1324 meetrit.

Soomes on enam kui 188 000 järve, ses-
tap kutsutaksegi riiki ka tuhande järve 
maaks. Suurim järv on Saimaa järvistu, 
mille pindala on 4380 m². Suuruselt järg-
nevad Inarijärvi ja Päijänne.

Koli mäetipult avanevat vaadet peetakse üheks 
Soome kauneimaks maastikuks.

Keskmised õhutemperatuurid (°C)

 Veebruar Juuli
Helsingi  -7 °C +17 °C
Oulu -12 °C +16 °C
Sodankylä -13 °C +15 °C

Aasta keskmine sademete hulk 

Helsingi 635 mm
Oulu 442 mm
Sodankylä 502 mm
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Põhjapolaarjoon (66º 33’N) läbib Lapimaad.

Põllumajanduskõlbulikku maad on pind-
alast vaid 6%. Suurem osa põllumaast 
paikneb riigi lõuna- ja lääneosa tasandi-
kel. Soomes on 37 rahvusparki ning neil 
kauni loodusega kaitsealadel on esinda-
tud suurem osa Soome loodusest.

Puit on Soome tööstuse jaoks tähtis tooraine.

Soome pinnavormidele annab ilmet ta-
sane aluspind. Soomes pole kõrgeid 
mäetippe, sest iidsetel aegadel maastikku 
valitsenud mäed on aegade jooksul ma-
dalaks kulunud. Kulumisele aitas kõige 
enam kaasa Soome liikumine koos mand-
rilaamaga ekvaatori poole ja sellest lõu-
nasse. Ekvaatori troopiline kliima ja hiljem 
ka viimane jääaeg andsidki Soomele prae-
guse ilme. Lapimaa mäed on seega tava-
lised kulunud mäestikud. Lõunas muutub 
maastik tasasemaks, kuigi suusanõlvu lei-
dub ka Lõuna-Soomes. Soome maastikku 
on kujundanud ka meteoriidid – tuvasta-
tud on kaheksa meteoriidikraatrit, millest 
suurim on Lappajärvi kraater (145 km²) 
Pohjanmaa maakonnas.

Kliimat mõjutab Golfi hoovus. Soomes 
on neli aastaaega: kevad, suvi, sügis ja 
talv. Kuigi talved võivad põhjas olla üsna 
karmid, on õhutemperatuur siiski kõrgem 
kui muidu samadel laiuskraadidel. Riigi 
pikliku kuju tõttu on Põhja-Soome kliima 
jahedam ja talviti tunduvalt külmem kui 
Lõuna-Soomes.

Taimestik
Metsad hõlmavad Soome pindalast veidi 
vähem kui 70%. Soomes on ka küllalda-
selt soid, kuigi kuivendamise tagajärjel 
on kunagi 30% pindalast katnud sood 
üha kahanenud ning on praeguseks juba 

Sügisel on Soome loodus värviderohke.

Rahvusparkide vapustavaid maastikke võivad kõik 
imetlemas käia.

Pinnavormid 
ja kliima
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