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SISSEJUHATUS 
 

2017. aasta 6.detsembril sai iseseisev Soome riik 100 aastaseks. Tee Soome riigi 

iseseisvumiseni polnud kerge. Kuni 12. sajandini tundsid Soome vastu suurt huvi 

nii Rootsi katoliku kirik kui ka tollane Venemaa, nimega Novgorod, õigeusu kiriku 

näol. Rootsi ja Novgorod sõlmisid 1323. aastal Pähkinasaare rahulepingu, millega 

jagati Soome osadeks. Rootsi riigi valdustesse jäid Soome lääne- ja lõunaalad ning 

Novgorod sai enda valdustesse Soome idaalad. Rootsi koosseisus olevas Soome 

osas, millest kujunes välja hilisem iseseisev Soome, hakkas kehtima Rootsi 

riigikord, Soome talupojad säilitasid isikliku vabaduse ning neist ei saanud kunagi 

pärisorje. (Zetterberg 1995:5) 

Reformatsioon ja luteriusu juurdumine ühiskonda tähendas soomekeelse kultuuri 

tõusu. Samal sajandil tõlkis ka tuntud Soome keeleuuendaja Mikael Agricola Uue 

Testamendi soome keelde. (Zetterberg 1995:5) 

17. sajandil läks Rootsi valdusesse kogu Läänemerd ümbritsev regioon ning sellega 

seoses nihkus Soome idapiir üha rohkem ida poole. Sel perioodil muutus rootsi keel 

domineerivaks.  

1808-1809. aasta sõja järel liideti Soome autonoomse vabariigina Vene keisririigi 

koosseisu. Aleksander I liberaalse keisrina võimaldas Soomele laialdase 

omavalitsuse. Pealinna staatus kandus sellest ajast Turu asemel üle Helsingile. 

Helsingisse kolis ka ülikool. Võeti vastu seaduseelnõu, milles määrati, et 

kahekümne aasta pärast tuleb soome keel rootsi keele kõrval kasutusele 

riigikeelena. (Zetterberg 1995: 5-7) 

1898. aastal alustati Soome riigi venestamist. Karmistati tsensuuri ning asjaajamis- 

ja õppekeeleks sai vene keel. Soome rahvas jagunes kaheks, osad, kes uskusid, et 

leppides venestamisega saab veel midagi autonoomsusest päästa ning radikaalsem 

pool, kes leidis, et tuleks osutada vastupanu.(Zetterberg 1995: 9) 

Poliitiliselt ärevad ajad kogu Euroopas kestsid aastaid, selle tulemusel puhkes ka 

Esimene maailmasõda. 1917. aasta 15. märtsil tõugati Venemaal troonilt tsaar, ning 

võim läks Ajutise Valitsuse kätte, mida juhtis Georgi Lvov, kes lubas ennistada 

Soome põhiseaduslikud õigused. Soome jäi veel Venemaa Ajutise Valitsuse võimu 

alla. See tekitas pingeid ning põhjustas soomlaste üha suurenevat soovi saada täiesti 
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iseseisvaks. Ajutise Valitsuse kukutas Lenini juhitud Nõukogude valitsus. 

(Zetterberg 1995: 15-17) 

Soome peamiseks eesmärgiks sai välja kuulutada oma iseseisvus. Selle 

väljakuulutamiseni jõuti 4. detsembril. Arvati, et piisab lihtsast teadaandest, kuid 

teised riiki valitsevad organid nõudsid ka iseseisvusmanifesti. Esitati kaks erinevat 

eelnõud:  Valitsevad parteid soovisid kuulutada Soome lihtsalt sõltumatuks riigiks, 

kuid sotsialistid arvasid, et peaks pidama läbirääkimisi Nõukogude Venemaaga. 

Esimene eelnõu võitis ja sellest ajast peale on hakatud tähistama Soome 

iseseivuspäeva 6. detsembril. (Zetterberg 1995: 20-21) 

Eestlaste huvi Soome ja soomlaste vastu on alati eksisteerinud, kuid eriliselt 

hoogustus see rohkem ärkamisajal 19. sajandi lõpul. Soome praegune suursaadik 

Kirsti Narinen on öelnud, et Soome ja Eesti vaheline ühendus käib inimeste kaudu. 

On erinevaid institutsioone, mis ühiselt koostööd teevad, kuid nende taga on alati 

olnud inimeste soov olla ühenduses. Nii majanduslik, kultuuriline kui ka sotsiaalne 

läbikäimine aina kasvab, samuti ka omavaheline transpordiühendus.  Aastal 2017  

pidasid eestlased oluliseks tähistada Soome 100. juubeliaastat, nagu see oleks 

omaenda riigi sünnipäev. Sellega väljendati soomlastele tänulikkust aastatepikkuse 

toetuse ja abi eest, mida põhjanaaber Eestile osutanud on. (Narinen 2018) 

Ka soomlased kajastasid oma meedias Eesti 100. juubeliaasta sündmusi. Näiteks 

Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 2018 anti välja Helsinkin Sanomat 

paberväljaanne pealkirjaga „Helsingi sõnumid“, et näidata Eestile, et ka meie riik 

on Soomele tähtis. Intervjuus ajalehe peatometaja Antero Mukkaga toodi ka välja, 

et lisaks meie keelelistele sarnasustele on meie rahvaste vahel tihedad sidemed 

igapäevaelus. (HS 2018) 

Samuti on soomlased loonud ajalehte Helsinkin Sanomat teemaviite „Viro 100 

vuotta“, kus on väga sarnaselt Postimehe rubriigile „Soome 100“ erinevaid 

teemasid käsitlevad artikleid, persoonilood meie kultuuritegelastest ning 

tutvustatakse meie pühadetraditsoone.  

Lisaks eelnevale katsetas Helsinkin Sanomat ajakirjanik Mari Koppinen Tallinna 

saunasid ja andis nendest väga põhjaliku ülevaate ning tutvustas samas meie 

saunatraditsioone ning võrdles neid soome omadega. (Koppinen 2018) 
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Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse Soome 100. juubeliaastaga seotud artikleid, 

mis ilmusid ajalehe Postimees veebiversioonis rubriigis „Soome 100“ 2017. aastal.  

Materjaliks on valitud Postimehe artiklid, sest Postimees avas Soome juubeliaasta 

tähistamiseks eraldi rubriigi. Postimehe artiklid veebiversioonis hästi 

kättesaadavad. Paberlehes kõiki artikleid ei avaldatud.   

Postimees on Eesti meedias olnud juhtivaks ajaleheks alates oma esimestest 

väljaannetest ning kajastab eestlaste jaoks olulisi teemasid. Postimees on laia 

tiraažiga üleriigiline ajaleht, mis püüab läbi erinevate rubriikide jõuda väga paljude 

lugejateni. 

Töö eesmärkideks on väja selgitada, millise sisuga  artikleid rubriigis eelnimetatud 

aastal ilmus, teha kokkuvõtteid artiklite modaalsusest ning vaadata, millistesse 

alarubriikidesse artiklid jaotusid.  



6 

 

1. UURIMISKÜSIMUSED 

 

Uurimistöös  analüüsitakse Soome iseseisvumise 100. aastapäeva puhul ilmunud 

artikleid ajalehe Postimees veebiväljaandes, rubriigis „Soome 100“ aastal 2017. 

Välja tuuakse artiklite kvantitatiivsed omadused läbi kontentanalüüsi. 

Kvalitatiivselt läbi diskursusanalüüsi uuritakse artiklite sisu laiemalt. Uuritakse 

artiklite numbrilisi jaotusi, lisaks sellele uuritakse, mis on artiklite sisuks ning kas 

eelmainitud rubriigis ilmunud artiklid on oma suhtumiselt positiivsed, neutraalsed 

või negatiivsed; milliseid adjektiive ning modaalsust hindavaid sõnu ja väljendeid 

on artiklites kasutatud.  

Analüüsi eesmärgiks on leida vastused järgmistele uurimisküsimustele: 

1. Kui palju artikleid ilmus arvuliselt rubriigis „Soome 100“  2017. aastal ning 

kuidas need jagunesid? 

2. Millistesse alarubriikidesse artiklid jaotuvad? 

3. Milliseid adjektiive ning teisi modaalsust hindavaid sõnu ning väljendeid 

on artiklites kasutatud. 

4. Kas artiklite kirjutajate seas on autoreid, kes sel teemal rohkem kirjutavad? 

 

Üheks eelduseks töö tulemuste osas autoril on see, et aasta jooksu ilmunud artiklid 

jagunevad kuude lõikes võrdselt, kuid suvel kirjutatakse artikleid vähem. 

Teiseks eelduseks on see, et enamik rubriigis „Soome 100“ ilmunud artiklitest on 

suhtumiselt positiivsed või neutraalsed, pigem rõõmsasisulised kui negatiivsed, 

kuna tegemist on juubeli jaoks koostatud rubriigiga.   
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2.  UURIMISMATERJAL  JA MEETOD 
 

Antud peatükis käsitletakse uurimistöös kasutatud analüüsimeetodeid ja materjali. 

Käesolevas töös on kasutatud artiklite uurimiseks kombineeritud tekstianalüüsi 

meetodeid, nii kvantitatiivset uurimisviisi kui ka kvalitatiivset. Kvantitatiivsete 

andmete analüüsiks on kasutatud kontentanalüüsi ning kvalitatiivsete andmete 

saamiseks diskursusanalüüsi. 

 

2.1 Uurimismaterjal  

Töös uuritakse 301 artiklit Postimehe rubriigist „Soome 100“. Analüüsitavad 

artiklid ilmusid 2017. aastal 3.jaanuarist kuni 6. detsembrini. Selles vahemikus 

ilmus Postimees 338. korral, seega keskmiselt ilmus 0.9 artiklit päevas.  Oli päevi, 

mil artikleid ei ilmunud  ning oli päevi, mil ilmus mitu artiklit.  

Artiklid on võetud Postimehe veebiversioonist rubriigist „Soome 100“, kasutades 

otsingumootorit, et valida algus ja lõpukuupäeva, valides rubriigiks „Soome 100“, 

ning pannes ka märksõnaks Soome 100. Veebiversiooni on kasutatud antud töös 

seetõttu, et artiklite kogum rubriigis oli täielik ehk sisaldas kõiki rubriigis „Soome 

100“ väljaantud artikleid. Samuti olid selles rubriigis ilmunud artiklid täispikkuses 

tasuta.  

Rubriigis kirjutasid artikleid erinevad autorid, kusjuures mitmetel artiklitel polnud 

konkreetsest autorit, vaid see oli kas tõlgitud või anonüümselt kirja pandud 

(viimaseid oli kokku 179). Kodeerimistabelis on märgitud autoriks sellistel artklitel 

Soome 100 portaal, mis märkis seda, et väljaandjaks on rubriik „Soome 100“ 

toimetus.  

 

2.2 Kontentanalüüs 

Veronika Kalmuse koostatud materjalis erinevate uurimismeetodite kohta, öeldakse 

kontentanalüüsi kohta järgmiselt: „Standardiseeritud kontentanalüüs on vanimaid, 
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tuntumaid ja enim kasutatavaid sotsiaalteadusliku tekstianalüüsi meetodeid. 

Metodoloogiliste rakendusviiside ja analüüsitehnikate suure variatiivsuse tõttu võib 

seda pidada pigem uurimisstrateegiaks kui konkreetseks meetodiks. 

Standardiseeritud kontentanalüüs kujutab endast teatavat silda kvantitatiivsete ja 

kvalitatiivsete meetodite vahel.“(2015a)  

Kontentanalüüsil on alati konkreetne tulemus, see on mingite kindlate teksti 

omaduste esinemissagedus. Selle meetodi kasutamise eelduseks on selgete 

uurimisküsimuste või hüpoteeside püstitamise võimalus. Tulemiks on numbrilised 

andmed, mille usaldusväärsust on kerge kontrollida. Lisaks eelnevale on 

kontentanalüüsi tehes võimalik autoril koostada vajalikke tööriistu uurimiseks ning 

olla selle valmistamisel küllaltki paindlik. (Kalmus, 2015a) 

Artiklite paremaks haldamiseks ning nende sisu kvantitatiivseks uurimiseks 

koostati kodeerimistabel, kuhu koondati vajalik info. (LISA 1) 

Toon välja töös kasutatud tabeli (LISA 1) kodeerimisjuhise: 

1) Artikli kuupäev 

2) Artikli pealkiri 

3) Autor 

4) Alarubriik 

5) Modaalsus (positiivne, neutraalne, negatiivne) 

6) Hinnangulised väljendid ja sõnad 

 

2.3 Diskursusanalüüs 

Diskursust võib defineerida mitmeti, üks levinumaid tähendusi on „tekst 

kontekstis“. Lisaks sellele aitab diskursusanalüüs vastata küsimusele, kuidas 

inimesed keelt kasutavad, et sündmusi kirjeldada ning muuta sotsiaalset maailma 

arusaadavaks. (Kalmus, 2015b) 

Keele vaatlemine tekstide, diskursuste ning suhtlustena uurimine, on üks 

keeleteaduse kiiremini arenevaid suundi. Keel on kui tähenduste looja ning kandja. 

Diskursusekäsitlusi iseloomustab enim see, et tekste ei kasutata uurimisobjektina 

vaid uurimismaterjalina. (Kasik 2002: 74,78) 



9 

 

Diskursusanalüüsi tegemiseks pole olemas täielikku valmismeetodit, igal autoril on 

võimalus ise  valida oma meetod ning analüüsitehnikad lähtudes oma uurimuse 

eesmärkidest, küsimustest ning andmetest. Ka diskursusanalüüsi materjalid võivad 

varieeruda, need võivad olla sõnad, fraasid või tekstid. Diskursusanalüüsi protsess 

jaguneb järgmiselt: esmalt tehakse lähilugemine, mis annab uurijale arusaama 

uuritavast materjalist, siis toimub analüüsiks valitud tekstiliste aspektide lähivaatlus 

ning uurimisküsimuste täpsem fookustamine. Tähtis on see, et uurija jätaks 

võimaluse materjalil eeldusi ja oletusi  ümber lükata, selleks peavad 

uurimisküsimused olema võimalikult täpsed. Ühtlasi aitab see välistada liialt üldisi 

tõlgendusi. Samuti on diskursusanalüüsis lubatud veidi mitteformaalsem tulemuste 

edastamine kasutades sõnu: valdavalt, tavaiselt, aeg-ajalt jne. (Kalmus, 2015b) 

Valim koostatakse tekstidest, milles on uurimuse jaoks olulist informasiooni. 

Valimi suurus pole tähtis ning see võib ka uurimise käigus muutuda. Valimisse 

sobivad uurimuse fookuses olevad tekstid. (Kalmus, 2015b) 

Kuna antud töös on kasutatud kombineeritud teksti analüüsivaid meetodeid, 

kasutati kontentanalüüsi tarbeks koostatud tabelit ka diskursusanalüüsi teostamisel, 

milles toodi välja modaalsust hindavad sõnad ja väljendid. (LISA 1) 
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3. ARTIKLITE ANALÜÜS JA TULEMUSED 

Soome Vabariik iseseisvus 6. detsembril 1917. 

2017. aastal tähistas Soome Vabariik oma 100. sünnipäeva iseseisva riigina. Seda 

sündmust tähistati nii Soomes kui selle naabermaades ja kaugemalgi. Eesti Soome 

lõunanaabrina tähistas seda mitmete ürituste näol. Lisaks sellele pöörati 

tavapärasest rohkem tähelepanu Soome riigile Eesti meedias.  Nagu eespool 

mainitud, ajalehes Postimees oli põhjanaabrite juubeliaasta puhul loodud 

eraldiseisev rubriik “Soome 100”. Rubriigis ilmunud artiklid olid enamasti ka 

märgistatud juubeliaastale vihjavate märksõnadega artiklite all. Kajastati sündmusi, 

Soome ajalugu ning soome rahvuse eripärasid. Artikleid oli kirjutatud kultuurist, 

spordist ja Soomele olulistest persoonidest. Mitmeid artikleid ilmus ka Eesti-Soome 

vahelist koostööd esile tõstes. 

Lisaks Postimehe rubriigile „Soome 100“, kus Soomega seotud artikleid 2017. 

aastal enim ilmus, kajastati neid veel rubriikides: „Tervis“, „Majandus“, „Maailm“, 

„Sport“ jne 

Artikleid analüüsitakse mitmes osas. Esimeses alapeatükis käsitletakse artiklite 

hulka ning jaotumist 2017. aastal, teises artiklite jaotumist alarubriikidesse ehk 

teemadesse, kolmandas analüüsitakse artiklite modaalsust ja tuuakse välja neis 

esinevad hinnangulisi väljendeid ning neljandas alapeatükis esitatakse järeldused. 
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3.1 Artiklite hulk 

Artikleid on mitut tüüpi ning uurimismeetodina on kasutatud nii kvantitatiivset kui 

ka kvalitatiivset meetodit. Kvantitatiivselt on analüüsitud artiklite arvu erinevate 

jaotumiste järgi, jaotumine kuude lõikes, jaotumine alarubriikidesse ehk artiklite 

temaatiline eristamine ja artiklite modaalsust.  

 

 

Joonis 1.  Artiklite arvuline jagunemine kuude kaupa 

 

Joonist vaadeldes võib järeldada, et kõige rohkem ilmus artikleid rubriigis “Soome 

100” mais ning kõige vähem novembris. Võib näha, et aasta esimesel poolel ilmus 

artikleid rohkem. Põhjuseks võib olla asjaolu, et Eestis toimus 10. juunil Tallinnas 

Vabaduse väljakul suurim Soome juubeliaastaga seotud üritus, „Soome 100 

suurkontsert“, ning paljud artiklid olid seotud selle sündmuse kajastamisega.  

Mais ilmus 42 artiklit ning novembris seevastu ainult 12 artiklit. Keskmiselt ilmus 

kuus 25 artiklit. Nagu eelnevalt mainitud, on aasta algul artikleid kirjutatud laiemas 

mahus kui aasta teises pooles. Kui jaanuarist maini ilmus keskmiselt 36 artiklit 

kuus, siis juunist detsembrini vaid 17 artiklit kuus. 
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3.2 Artiklite temaatiline jaotus rubriigis “Soome 100”  

Artiklite teemad on mitmekesised. Alarubriikidesse jaotamine on subjektiivne, 

kuna tegemist on käesoleva töö autori hinnanguga. Mõned järgnevad alarubriigid 

on inspireeritud postimehe olemasolevatest alarubriikidest nagu „Persoon“ ja „Ajad 

ja kombed“ ning „Minu Soome“, ülejäänud temaatilise jaotuse alarubriikide näol 

koostas autor.  Artiklid jaotati 16 alarubriiki. 

Alarubriigid jagunevad järgmiselt: 

 Ajad ja kombed 

 Ajalugu 

 Haridus 

 Info 

 Kirjandus 

 Kultuur 

 Kunst 

 Loodus 

 Majandus 

 Minu Soome 

 Persoon 

 Pidustused 

 Poliitika 

 Saun 

 Sport 

 Toitlustus 
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Joonis 2. Artiklite jagunemine alarubriikidesse 

 

Artiklite jaotumine on kujutatud joonisel (vt Joonis 2). Selle järgi võib järeldada, et 

kõige enam ilmus artikleid alarubriigis „Ajad ja kombed“(39 artiklit). See teema 

käsitles väga erinevaid artikleid, peamiselt tutvustades Soome üldist elu-olu. Seal 

oli nii humoorikaid kui ka informatiivseid artikleid, milles kirjeldati soomlaste 

tavapäraseid kombeid.  Üks artikkel rääkis näiteks sellest, kuidas saamid said 

juubeliaasta puhul oma raha, euromündid väärtusega 10 ja 20 eurot. Artiklis räägiti 

saamide ajaloost ning nende praegusest elust. 

Alarubriigis „Ajad ja kombed“, oli artikkel „Hobu-hullus, mis levib üle maailma 

ja jõuab kinolinale“, mis räägib sellest, kuidas soomlased on avastanud enda jaoks 

uue spordiala, nimelt kepphobustel ratsaspordi imiteerimine. Artikkel kirjeldas, 

kuidas spordiala üha enam populaarsust kogub ning teismelised noored seda 

harrastavad. Selle spordiala tutvustus jõuab lausa kinolinale, et kogu maailmale 

selle sisu tutvustada. 

Lisaks kajastati argipäeva elu Soomes ning võrreldi seda ka Eestiga. Artiklis: „Kas 

teadsid: nii tunnustatakse Soomes aasta ema!“  toodi välja, et kui Eestis valitakse 

üks aasta ema paljude seast, siis Soomes tunnustatakse kümneid emasid, kes saavad 

ka emadepäeva-auraha ehk Valge Roosi rüütelkonna I klassi medal. Soome 

president annab medali 35 emale.  
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Kultuurirubriigis ilmus kokku 37 artiklit. Kultuuri alla liigitusid teatri-, muusika- 

ja kinoteemalised kirjutised. Muusikateemalistest artiklitest kirjutati ühes sellest, et 

eesti folkmuusikafestival Viru Folk tähistas aastal 2017 Soome sajandat 

juubeliaastat ning kutsus esinema palju Soome muusikuid, näidati Soome filme 

ning riputati üles soometeemalisi näitusi („Viru Folk tähistab Soome 

juubeliaastat!“). 

Väga mitmed artiklid kultuurirubriigis tutvustavad „Soome 100 suurkontserdi“ 

esinejaid ning programmi.  

Veel kajastati, et „Soome 100” teemapäev jõuab ka Pärnu dokumentaalfilmide 

festivalile, nimelt Soome Vabariigi suursaatkond toetab filmide näitamist, et rahvas 

saaks tasuta filme vaadata.(„Soome teemapäev jõuab ka Pärnu filmifestivalile“) 

Võrdselt ilmus artikleid alarubriikides „Minu Soome“ ning „Persoon“. Kummaski 

ilmus artikleid 30.  

Rubriigis „Minu Soome“ ilmus artikkel „Soome sümbolid ja märgid: lipust ja lõvist 

lepatriinuni“, mis tutvustab erinevaid Soome rahvussümboleid, peale hümni ja lipu 

tutvustatakse vappi ja seejärel on pikk loetelu Soome teistest rahvussümbolitest, 

näiteks erinevalt eestlastest on soomlased valinud endale rahvuskoera, 

rahvusfilosoofi, rahvuskirjaniku ning rahvusliku pühakoja. 

Romi Hasa, Eesti raadio- ja teleajakirjanik, kirjutas artikli „Kriuksuvate 

põrandatega poed“, mis räägib väikepoodidest Helsingis ning sellest, kuidas 

internetipoed turul väikepoode asendavad ning ketistatud poodide domineerimisest 

kaubanduses. 

 

Persoonilood on inimesi ning nende elu kirjeldavad lood/intervjuud. Mitmeid 

persoonilugusid oli kirjutatud Soome iseseisvumisele kaasa aidanud inimestest nt: 

„Mees, kelle mõõga juhtimisel võideldi Soome vabadus ehk Mannerheim 150 aastat 

hiljem“ ning praegustest Soomele ja Eestile olulistest Soome inimestest, näiteks 

artikkel Soome suursaadikust Eestis: „Suursaadik Kirsti Narinen: naine saab 

karjääri teha, kui kodutöid tehakse võrdselt“.  
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Üks põhjalikumaid artikleid „Tom of Finland – mees, kes joonistas Freddie 

Mercury riided“, rääkis Touko Laaksonenist ehk Tom of Finlandist, kes oli tuntud 

Soome kunstnik ja disainer ning oli üks esimesi, kes julges luua originaalset kunsti. 

Tema teosed on jõudnud riidedisaini ja kõikvõimalikele muudele toodetele. Tema 

nimi ja stiil on ta teinud üheks tuntuimaks soomlaseks maailmas tänapäevalgi. 

Üks persoonilugu „Minna Canth: Olgu kõike muud, ainult mitte uinuv, poolsurnud 

elu!“ oli kirjutatud Minna Canthist (1844-1897), kes oli Soome kirjanik ja seitsme 

lapse üksikema. Räägitakse tema elu suursündmustest ning mõjust ühiskonnale, 

jagatakse ka tema kuulsa pidupäevakoogi retsepti. 

Ajaloorubriigis ilmus kokku 23 artiklit. Oli artikleid Soome iseseisvumisest ning 

sellele eelnevast perioodist. Artiklites kirjeldati inimesi ja nende tegevusi, poliitilisi 

ja sõjalisi sündmusi ning erinevaid riigipäid.  

„Vaata ja mõtle kaasa: selline oli Soome iseseisvuse eel ehk elu enne aastat 1917“ 

rääkis soomlaste elust enne iseseivumist, kuidas riik oli suuremas osas vaesuses 

ning tavaliselt soomlasel tuli enda pere ülalpidamiseks tohutult töötada. Paljud 

inimesed tegelesid põllumajanduse ja karjakasvatusega, olid olemas ka erinevad 

tööstusharud. Loos räägitakse ka rahvaarvu muudatustest 20. sajandi alguses. 

Ajaloorubriigis ilmus ka sõjateemalisi artikleid. Artikkel „Soomlaste tekitatud kaos 

hoidis Tallinnas ära suurema pommituslaine“ räägib sellest, et Märtsipommitamise 

ajal 1944. aastal tekitasid soomlased Nõukogude Liidu lennuväe lennukite vahel 

kaose, mis säästis Tallinnat suurema pommituslaine eest. Nõukogude liidu sõjaväe 

missioon pommitada oli häiritud, sest ei suudetud vahet teha oma ja Soome 

lennukitel. 

Tähtsaks ajalooteemaks eestlaste jaoks on Soomega viisavabaduse saavutamine. 

Kahekümne aasta tagust aega meenutavad mitmed artiklid. Artiklis 

„Konsulaartöötaja: mõnikord oli isegi raske läbi rahvasumma saatkonna ukseni 

jõuda“ on vesteldud konsulaartöötajaga Tallinnas Soome suursaatkonnas. Tema 

sõnul oli tollane aeg veidi hullumeelne, sest vahel ei pääsenud saatkonna uksenigi 

inimeste järjekorra tõttu. Eestlased seisid pidevalt viisajärjekorras. Kui 1997. aastal 

vimaks viisavabadus kehtestati läks olukord paremaks ning omavaheline suhtlus 

veelgi tihedamaks. 
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Hariduse teemal kirjutati 4 artiklit. Artiklis „Selgus aasta parim soome keele 

õpetaja“ räägiti Eesti parima soome keele õpetaja tunnustamisest. Artiklis „Eestis 

saab sooritada soome keele tasemeeksamit“ tutvustati lühidalt sõnumina võimalust, 

et Eestis saab sooritada soome keele tasemeeksamit. Veel tutvustati Soome kooli 

avamist hotellis Tartu („Galerii: Tartu hotellis avati Soome kool“). Kajastati soome 

keele olümpiaadi võitu „Selgusid soome keele olümpiaadi AGRICOLA 2017 

võitjad“. 

 

Poliitikarubriigis ilmus kokku 28 artiklit. Need sisaldasid nii lugusid 

poliitikategelastest kui ka ajaloolisi teemasid. Ühtlasi leidus artikleid, mis olid 

seotud julgeolekuga ning Eesti ja Soome vahelise koostööga. Üks artikkel sisaldas 

informatsiooni Soomes palju kõneainet tekitanud samasooliste abieluseaduse 

jõustumisest. Alates 1. märtsist 2017 on Soome Euroopas 12. riik, kus on 

samasoolistel võimalik registreerida abielu ning samuti kaasneb sellega 

adopteerimisõigus („Soomes jõustus samasooliste abieluseadus“). 

Lisaks sellele, oli artikkel, kus kajastati president Sauli Niinistö kavatsust 

kandideerida presidendi ametikohale ka järgmiseks perioodiks („President Niinistö 

kinnitas: kandideerin ka teiseks ametiajaks!“) 

Poliitikarubriigis ilmus artikkel „Soome vähemusrahvused valivad 

kultuurinõukogu“ Soome vähemusrahvuste Kultuurinõukogu valimiste kohta. Ka 

vähemusrahvuse rahvusnimekirja kantud eestlased said valimistel nii kandideerida 

kui hääletada. Kultuurinõukogu, mida valitakse kolmeks aastaks, on Eestis elavate 

ja Eesti kodakondsusega soomlaste kultuuriomavalitsuse juhtivaks organiks. 

Lisaks eelnevale lisandub silmapaistvamate poliitikaartiklite hulka veel artikkel 

„Valitsuse liige: Eesti-Soome kultuurifondile tuleb eraldada 6 miljonit eurot“, kus 

kajastatakse  Soome valitsuse liikme, spordiminister Sampo Terho ettepanekut 

eraldada Eesti- Soome kultuurifondile 2018. aasta Soome riigi eelarvest 6 miljonit 

eurot. Kirjeldatakse fondi loomise ajalugu ja tuuakse põhjused, miks oleks vaja 

selline summa eraldada.  
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Kunstirubriigi alla liigitusid  artiklid näitustest „100 Soome asja“, arhitektuurist, 

ning Soome disainist. „100 Soome asja“ on näitus, mille idee sündis Eestis. See on 

osa Soome Instituudi juubeliprogrammist  ning näitus rändab ringi läbi maailma. 

Artikkel kirjeldab näituse olemust humoorika ja praktilisena ning hästi soomlasi 

iseloomustavana. Mõte on tutvustada vaatajale soomlaste jaoks vajalikke esemeid 

läbi sajandi. 

Sisekujundusest räägib artikkel, milles kajastatakse Pariisi ehitatud pop-up 

majakesi, kus ööbides saab klient tõelise Soome elamuse, sest kõik esemed 

majakestes on disainitud Soomes. Majakesed olid külalistele avatud 100 ööd ning 

näitus oli ka osaks juubeliaasta programmist.  

 

Looduse rubriigis räägiti erinevatest kohtadest ning tegevustest, mida looduses 

teha. Näiteks räägib artikkel „Soome juubeliaasta toob kalendrisse looduse päeva“ 

sellest, et Soomes loodi juubeliaasta tähistamiseks looduse päev. 26. augustil 

hakkasid põhjanaabrid tähistama looduse päeva. Selle eesmärk on hinnata loodust 

ning selle ilu ja veeta aega pere või sõpradega looduses liikudes. Artikkel on 

kirjutatud üleskutsena looduses aega veetma.  

Artikkel „Soome sai juubelikingituseks oma lillesordi“ kirjeldab, kuidas Soome riik 

Hollandilt kingituseks oma lillesordi sai. Loodusega seotud kingituse tegi Soomele 

ka Jaapan, kinkides riigile 10 kirsipuud, mis ühiselt ka istutati Helsingis asuvassse 

kirsiparki.  

Majanduse teemal räägiti Soome ja Eesti majandusest ning rahandusest, mitu 

artiklit arutles biomajanduse üle ning teema olulisust näitas ka see, et seda kajastati 

arvamusfestivalil Paides. Üks artikkel rääkis Soome ettevõtte ettepanekust viia 

tavalised Maa elanikud 2018. aastal kosmosereisile, korraldada 

astronaudiprogramme jne. 

Alarubriik Info sisaldab informatiivseid artikleid (29). Mitmed neist artiklitest on 

ka loetelu tüüpi. Samuti on selles rubriigis uudiste tüüpi artikleid.  

Inforubriigis kajastati erinevaid lühemaid uudistenuppe ning sõnumi tüüpi 

uudiseid. Näiteks räägiti kaamose minekust ning aasta oodatuimast päikesetõusust 
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Soome põhjaosas. Samuti tutvustati auhindu pälvinud Soome teemaliste Wikipedia 

artiklite kirjutajaid. 

Kajastati seda, et Soome sõlmis NATOga küberkaitse raamlepingu ning Soome 

tõstab sõja-aja kaitseväelaste arvu veelgi suuremaks.  

Samuti on uudiseid Soome presidendi Mauno Koivisto (1923-2017) surmast ning 

matustest, sellest, kes olid matustel kohal ning kuidas tseremoonia oli korraldatud. 

(„Soome saatis president Mauno Koivisto viimsele teekonnale“)  

Mitmeid teaadaandeid info rubriigis on selle kohta, et lõppenud on mõni 

juubeliaasta kampaania või konkurss. 

Eri rubriigiks on väljatoodud „Saun“ – sellel teemal ilmus 5 artiklit. Saunal on 

Soome kultuuris oluline osa. See on koht, kus lõõgastutakse ning räägitakse 

muredest ja rõõmudest. Juubeliaasta puhul tuuritas Soome saun maailma eri paigus. 

Travelling Sauna oli kahe Soome mehe projekti nimi, ning artikkel „Tuuritav 

Soome Saun lööb Ameerikas laineid: see on parem kui Botox!“ räägib nende 

seiklusest Ameerikas.  

Ka Eestis korraldati Soome juubeli saunatuuri ning sõideti läbi Eestimaa parimad 

ja tuntuimad saunapaigad. Mitmes artiklis kirjeldati tuuri olemust, kava ning 

ülesukutset osalemiseks.  

Spordi teemal räägiti soomalstele väga olulistest spordialadest nagu suusatamine, 

matkamine ja jäähoki. Sinna alla liigitus aga ka jalgrattasõit ja kepphobusõit. 

Jäähoki teemadel räägiti artiklis „Vaata: NHLis mängiv 18-aastane soomlane teeb 

kübaratrikke“ noore Soome jäähokistaari Patrik Laine edust rahvusvahelises 

jäähokiliigas, meeskonnas Winnipeg Jets.  

Kajastati ka Lahti MM-il käinud presidendi külaskäiku ning “Soome 100”  

teemapäeva jõudmist ka spordivõistlustele.  

Jalgpalliteemadel kajastati Soome jalgpallilegendi Jari Litmaneni edukust ning 

valimist Hollandi parimaks jalgpalluriks läbi aegade („Jari Litmanen valiti Hollandi 

kõigi aegade parimaks jalgpalluriks“). Lisaks sellele räägiti ka „Eesti-Soome 100+“ 

maavõistluse tulekust, mis samuti juubeliaasta programmi kuulub. Maavõistlusel 



19 

 

oli eesmärgiks pidada ühel päeval üle 100 jalgpallimatši Eesti- ja Soome 

meeskondade vahel. 

Rubriigis „Toitlustus“ on artiklid, mis kirjeldavad soome traditsioonilisi toite ja 

räägivad tunnustatud söögikohtadest Helsingis ja mujal.  

Nagu artikli „Rukkileib on nüüd ametlikult Soome rahvusroog!“ pealkiri vihjab, on 

soomlased valinud endale ametliku rahvusroa ning selle hääletuse võitis rukkileib. 

Sellel teemal on kirjutanud Rain Kooli ka artikli „Rukkileib kui soomluse 

autoportree“, kus räägib kuidas rukkileib on pea igas Soome peres toidulaua oluline 

osa ning kuidas see soomlust oma maaläheduse ja lihtsusega iseloomustab. 

Juubeliaasta auks korraldati Soomes pidulikke temaatilisi õhtusööke. Üks 

toitlustuse rubriigi artiklitest „Õhtusöök nagu president Kekkoneni ajal“ räägib 

lähemalt Urho Kaleva Kekkoneni teemalisest õhtusöögist, kus osalevad näitlejad 

ning pakutakse tolleaegseid roogasid. Näitleja Juha-Pekka Mikkola esitab 

toidukordade vahele Kekkkoneni mõtteid ja tsitaate tema ajaloolistest kõnedest. 
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3.3 Artiklite modaalsus ja sellega seotud hinnangulised väljendid 

Seoses Soome juubeliaastaga uuritakse töös ka artiklite modaalsust. Vaadatakse, 

milline on üldine artiklite meelsus ning milliseid hinnangulisi väljendeid meelsuse 

näitamiseks kasutatud on. Artiklite analüüsimiseks on kasutatud kokkuvõtvat 

tabelit, mis on autori koostatud ning sisaldab artiklite  analüüsimiseks vajalikke 

andmeid. (Lisa1) Artiklid jagunevad positiivseteks, neutraalseteks ja 

negatiivseteks: 

 

Joonis 3. Artiklite modaalsuse jagunemine 

 

 

Jooniselt 3 on võimalik näha, et artiklite jagunemisel on suurem osa, 215 artiklit,  

olnud neutraalsed, järgmisena positiivsed - 73 ning negatiivse modaalsusega 

artikleid kokku 13.  

Artiklite modaalsus põhineb autori hinnangul ning tekstis leiduvatel hinnangut 

väljendavatel sõnadel. Mitmed artiklid liigitusid ka kahe erineva meelsuse vahele. 

Oli artikleid, mis olid küllaltki neutraalsed, kuid sisaldasid mõningaid 

hinnangusõnu, mis oleksid võinud liigitada artikli positivsete alla ja vastupidi. 

Seega jaotumine pole täielikult selgepiiriline. 

73

215

130

50

100

150

200

250

Positiivne Neutraalne Negatiivne

A
rt

ik
lit

e
 a

rv

Modaalsus

Artiklite modaalsus



21 

 

Kõige enam ilmus neutraalse sisuga artikleid alarubriigis „Ajad ja kombed“ (32 

artiklit), seejärel 27 kultuuriteemalist artiklit. 23 persoonilugu liigitus neutraalsete 

ning 22 poliitilise sisuga artiklite alla. 20 neutraalset artiklit ilmus alarubriigis 

„Minu Soome“ ja 19 artiklit alarubriigis „Info“. Teistes alarubriikides ilmus 

artikleid vähem. Enamik neutraalse sisuga artiklitest olid informatiivsed tekstid, 

milles oli ka taustinformatsiooni ning infot tulevatest juubeliaasta üritustest.  

Positiivse modaalsusega artikleid ilmus vähem kui neutraalseid. Neid ilmus kokku 

73 ja need eristusid neutraalsetest positiivsete adjektiivide kasutuse rohkuse tõttu. 

Positiivseks loeti ka sõna juubeliaasta, sest Soome iseseisvuse 100. aastapäeva 

kirjeldavates artiklites, mis olid neutraalse või negatiivse modaalsusega, sõnu: 

juubel,  juubeliaasta ei kasutatud – need kaks sõna viitavad millegi tähistamisele 

ning tähistatakse tavapäraselt rõõmsa sisuga sündmusi. Kõige enam ilmus 

positiivseid artikleid alarubriikides „Info“ ja „Kultuur“, kummaski 10 artiklit. 

Informaatiivsete ning kultuuriartiklite alla jaotusid näiteks artiklid üleskutsuvatest 

kampaaniatest ning kutsed sündmustele, mis toimuvad ainult 1 kord juubeliaasta 

raames. Alarubriigis „Ajad ja kombed“ ilmus 7 positiivse modaalsusega artiklit, 

loodusteemadel kirjutati 6 positiivset artiklit ning juubeliaasta pidustuste ja Soome 

vabariigi ajaloo teemalisi artikleid ilmus kumbagi 5. Need rääkisid iseseisvumisest 

ja soomlaste uhkusest sellega seonduvalt.  

Positiivse modaalsusega kirjutati 4 persoonilugu, 4 kunstiteemalist ning samuti 4 

spordi ja 4 toitlustusteemalist artiklit. 3 positiivse modaalsusega lugu oli kirjutatud 

saunast ning 1 positiivne lugu haridusteemadel. 

Positiivse kuvandi loomiseks artiklites kasutati mitmeid erinevaid adjektiive, 

positiivseid väljendeid või märksõnu. Pealkirjades kasutati tihti ka hüüumärke. „Nt: 

Soome juubeliaasta tekitab küsimusi. Siin on vastused!“, „Tippkoka soovitus: need 

on Soome parimad restoranid!“.  

Soomlaste ehitatud jääkaruselli kirjeldava artikli pealkirjaks oli „TÕELINE 

INNOVATSIOON: Helsingis pöörlev jääkarusell äratab maailmaski tähelepanu!“ 

Tegemist on väga positiivse sisuga artikliga, kus kasutatakse sündmusi ning kohta 

kirjeldavat teksti ning kasutati ka väljendit nagu rahva rõõmuks.  

Enamik positiivseid artikleid vihjavad Soomele üldiselt kui heale arenenud riigile 

ning paljud artiklid räägivad konkreetsemalt juubeliaastast, selle tähistamisest ning 
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kõigest, mis sellega seonduda võib. Näiteks kirjeldab üks artikkel alarubriigis 

“Minu Soome“ Soome presidendi Tarja Haloneni kõnet, kus endine riigipea mainib, 

et soomlased usaldavad üksteist ja oma ühiskonda keskmisest rohkem ning selline 

suhtumine aitab soomlased läbi raskuste. Ka Soome praegune president, Sauli 

Niinistö nimetab intervjuus, mille andis USA-s riigivisiidil olles, Soomet 

stabiilseks ning edumeelseks maaks ning räägib vajadusest olla leidlik ja 

uuendusmeelne.  

Alarubriigis „Ajad ja kombed“ on mitmeid positiivseid artikleid, kokku 7. Näiteks 

on kirjutatud artikkel Hollywoodi näitleja Ashton Kutcheri jagatud arvamusest 

sotsiaalmeedias Soomes asuvate laste mänguparkide kohta ning kuidas see oleks ka 

Ameerika Ühendriikidele heaks eeskujuks.  

Samuti on antud rubriigis toodud välja Viru Hotelli kingitus Soomele juubeli puhul, 

milleks oli soome-teemaliste tubade avamine tervel korrusel. Selles artiklis kasutati 

sõnu: eriline, armastus, lahendused.   

Ka kultuurirubriigis ilmunud artiklid tulevaste ürituste kohta, näiteks suure 

Soomele pühendatud kontserdi esinejate nimekirjad ja nende reaktsioonid, kui neid 

sinna laulma paluti, on ära toodud positiivsete väljenditega nagu: olin liigutatud, 

inimesed olid sõbralikud,  juubeli auks, väljapaistvad muusikud jpm.  

Negatiivse modaalsusega artikleid ilmus „Soome 100” rubriigis aastal 2017 vaid 

13. Neid jagus seitsmesse alarubriiki. Negatiivse modaalsusega lugusid leidus 

persoonilugude hulgas 3. Artiklid rääkisid aastatetagusest naissuusatajate halvast 

kohtlemisest, Soome noorte võlakoormast ning pagulaste rõhumisest Soomes. 

Režissöör Aki Kaurismäki räägib soomlaste rassistlikust suhtumisest ning 

pagulastele vähemate õiguste tagamisest. 

Alarubriik „Minu Soome“ käsitleb pigem neutraalseid ja positiivseid artikleid kuid 

negatiivseid artikleid ilmus 4. Artiklid rääkisid terrorirünnakust Turu linnas ning 

sellele järgnenust. Veel kirjutati Soomes töötavatest eestlastest ja nende keerulisest 

elust. Samuti oli artikkel Soomest väljarännanud noorte tagasinaasmise raskustest - 

kuidas rändurite seikluste kohta huvi ei tunta ning tagasitulemine ja sisseelamine 

turvalisse heaoluriiki on hoopis keerulisem kui nad arvata oskasid.  
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Poliitikateemadel ilmus 2 negatiivse sisuga artiklit. Artiklis „Video: Miss Helsingi 

2017 on Aafrika päritolu migrant“ kirjutati Aafrika päritolu immigrandi võidust 

missivõistlustel, sellest, kui palju see soomastele viha tekitas ning halvustati 

soomlaste rassistlikku suhtumist. Teine artikkel kajastas Põlissoomlaste 

(konservatiivne rahvuslik erakond Soomes) arvamust kontrollimatu migratsiooni 

suhtes ja tõdes, et kui see ei lõpe, on Soomes kõigil halvem elada. Artikkel rääkis  

pikemalt ka erakonna sisepingetest ning opositsiooni langemisest. Artiklile oli 

lisatud vastav video.  

Majanduse rubriigis kirjeldati kuidas Nordea pank sai väga suure trahvi selle eest, 

et eakamatele inimestele halba majanduslikku nõu oli andnud. 

 

 

3.4 Tulemused 

Töös uuriti Postimehe rubriigis “Soome 100” ilmunud artiklite jagunemist kuude 

lõikes, nende jaotamist alarubriikidesse ehk teemadesse ning viimaks käsitleti ka 

artiklite modaalsust ning artiklites esinenud hinnangulisi väljendeid.  

Artiklite hulga kohta püstitati küsimus, et kui palju ilmus artikleid rubriigis „Soome 

100“, ning kuidas need jaotusid.  

Jooniselt 1 on selgelt näha, et kõige enam artikleid ilmus maikuus, arvuks kokku 

42 artiklit, jaanuaris 40 artiklit ning märtsis 39 artiklit. Selle uurimisküsimuse 

eesmärk oli välja selgitada millistel kuudel anti välja kõige rohkem artikleid ning 

milline oli artiklite ilmumisel rubriigis „Soome 100“ periood, kus ilmus kõige 

vähem artikleid, ning proovida mõista, mis sellist artiklite ilmumise erinevusi 

põhjustas. 

Teine uurimisküsimus püstitati selleks, et välja selgitada, millistesse 

alarubriikidesse artiklid jaotuvad ning millises neist oli kõige enam artikleid. 

Jooniselt 2 võib näha, et kõige enam ilmus artikleid alarubriigis „Ajad ja kombed“, 

kokku 39 artiklit. Sellele teemale järgnesid kultuuriteemalised artiklid, mida esines 

37 korral. Ilmus ka 30 persoonilugu ning 30 lugu teemal „Minu Soome“. 
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Kolmandaks püstitati uurimisküsimus selle kohta, millise modaalsusega artiklid on. 

Jooniselt 3 võib näha modaalsuse jaotust. Enamik artiklitest on neutraalse 

modaalsusega, nendele järgnevad postiivsed ning kõige vähem esines negatiivse 

modaalssega artikleid. Autor eeldas, et selline on modaalsuse jaotuse tulemus 

seetõttu, et tegemist on juubeli auks loodud rubriigiga ning, et sinna koondatakse 

kõige positiivsemad ning neutraalsemad artiklid. 

Neljandaks uuriti rubriigis „Soome 100“ artikleid kirjutanud autoreid. 71 artikli 

autor on Piret Kooli, kes oli ka rubriigi „Soome 100” peatoimetaja ning ta on ka 

varem tegutsenud Soome teemasid kajastava korrespondendina (Piret Kooli 2018). 

Ülejäänud artiklite autorid olid väga erinevad, üheks näiteks Georgi Viies, kes on 

Soomes elav eestlane. Tema kirjutatud lugusid oli 6 ning artikliltes tutvustati 

Soome kultuuri ja kunsti. Georgi rääkis ka koera elust Soomes, suhtumisest 

koertesse ning üldistest koerapidamise reeglitest Helsingi linnas elades. 

3 informatiivset artiklit kirjutas Kirke Ert. Johanna Vahuri kirjutas 2 artiklit, millest 

üks tutvustas muuseume ja teine rääkis Helsingi lennujaamast. 2 artiklit kirjutas 

Keiu Telve. Üks neist rääkis tema enda tööst ja elust Soomes ning teine artikkel 

kaitses nn. „pendel-töötajaid“, kes oma pere juurest Eestis käivad Soomes tööl ja 

kuidas enamik inimesi seda pahaks paneb. Nimelisi autoreid oli kokku 22, enamik 

neist kirjutas ühe artikli. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Soome Vabariigi 100. 

sünnipäeva kajastamist ajalehes Postimees, kasutades ajalehe veebiväljaannet kui 

kõige laialdasemat allikat. Uurimuses töötati läbi rubriik „Soome 100“. Kuna antud 

teema on varasemalt uurimata, oli selle eesmärk välja selgitada millise sisuga 

artikleid antud teemal kajastati, mis oli nende modaalsus ning kui palju üldse 

kajastati Soome elu ja tegemisi Eesti suurima tiraažiga ajalehes 2017. aastal. 

Rubriik „Soome 100“ loodi Postimehe juurde 2017. aastal, et antud teema oleks 

teiste rubriikide seas silmapaistev ja et koguda sinna Soome juubelipidustustega 

seotud artiklid ning artiklid muudel olulistel teemadel, mis soomlasi sel aastal 

kõnetasid. 

Kuna Soome Vabariigi juubeli tähistamine toimus ka Eestis erinevate sündmuste 

näol ning eeldas kajastamisi meedias, pakkus see teema antud uurimistöö autorile 

huvi. 

Antud töö valimiks olid kõik 2017. aastal rubriigis „Soome 100“ ilmunud artiklid. 

Kokku oli artikleid 302. 

Töö sissejuhatuses tutvustati Soome iseseisvumise ning sellele eelnevat ajalugu 

ning tutvustati töö eesmärke. 

Esimeses peatükis  toodi välja uurimisküsimused, millele ka vastused käesolevas 

töös leiti. Uurimisküsimused olid järgnevad: Kui palju artikleid ilmus arvuliselt 

rubriigis „Soome 100“  2017. aastal ning kuidas need jagunesid; millistesse 

alarubriikidesse artiklid jaotuvad; milliseid adjektiive ning teisi modaalsust 

hindavaid sõnu ning väljendeid on artiklites kasutatud; kas artiklite kirjutajate seas 

on autoreid, kes sel teemal rohkem kirjutavad. 

Teises peatükis tutvustatakse uurimismaterjali ning töös kasutatud meetodeid. 

Meetodideks antud töös valiti kontentanalüüs ja diskursusanalüüs. Kvantitatiivsete 

andmete uurimiseks kasutati kontentanalüüsi ning sealhulgas koostati 

kodeerimistabel. Kvalitatiivsete andmete uurimiseks kasutati diskursusanalüüsi, 

analüüsides artiklite sisu ning nende suhtumise modaalsust. 
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Kolmandas peatükis koostati artiklite analüüs ning esitati tulemused. Analüüsiti 

artiklite kui kogumi numbrilisi väärtusi, näiteks selgus, et kõige enam artikleid 

ilmus mais (42) ning kõige vähem novembris (12). Artiklid jagati temaatiliselt 

16sse alarubriiki. Arvuliselt kõige rohkem artikleid (39) oli alarubriigis „Ajad ja 

kombed“, milles kajastati soomlaste üldist elu ja nende kombeid. Kõige vähem 

ilmus artikleid (4) alarubriigis „Haridus“. Rubriikide jaotamise järel uuriti artikleid 

sisuliselt. Palju artiklid rääkisid Soome 100. juubeliaastast ning sündmustest sellega 

seoses, lisaks nendele oli veel persoonilugusid, artikleid Soome ajaloost, spordist, 

Soome ja Eesti omavahelistest suhetest ja paljust muust taolisest.  

Kolmandaks uuriti artiklite analüüsi peatükis artiklite suhtumise modaalsust. 

Enamik artiklitest olid neutraalse modaalsusega, järgmiseks positiivsed, ning 

negatiivse modaalsusega oli artikleid kõige vähem. Peatüki lõpus esitati analüüsi 

tulemused.  
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Palsta „Soome 100“  Sanomalehdessä Postimees vuonna 2017 
Tiivistelmä 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tutkia palstaa „Soome 100“  sanomalehden  

Postimees verkkojulkaisussa vuonna 2017. Tavoitteena on ottaa selvää artikkelien 

sisällöstä ja modaalisuudesta.  

Työn johdannossa annetaan lyhtkatsaus siihen, miten suomalaiset saavuttivat 

itsenäisyytensä. 

Tutkimuksen ensimäisessä luvussa esitellään tutkimuskysymykset. Toisessa 

luvussa esitellään aineisto ja tutkimusmenetelmät. Kolmanessa luvussa suoritetaan 

materiaalin analyysi ja esitelläänn tulokset.  

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia jossa tutkitavat tekstit voivat olla erilaiset: 

kirjoja, artikkeleita, puheja jne. Sisallöönanalyysin tavoite on tutkittavasta ilmiöstä 

tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin. 

(Sisällönanalyysi 2018)  

Diskurssiaalyysi analysoidaan yksityiskohtaisesti sosiaalisissa käytännöissä 

tuotettua sosiaalista todellisuutta tulkitsemalla tekstiä ja kohteena olevan ilmaisun 

tai lausuman ilmi- ja piilosääntöjä. (Diskurssianalyyi 2018) 

Analyysin ainestoon kuuluu 302 artikkelia. Sisällönanalyysin tavoite on tuloksien 

selvittäminen määrällisesti ja sen takia valittu kaikki artikkelit „Soome 100“. 

Diskurssianalyysin tavoite on tutkia Suomi 100 juhlavuoden artikkeleita ja tutustua 

niiden modalliisuuteen. 

Eniten artikkeleita ilmestyi toukokuussa (42) ja vähiten marraskuussa (12).  

Toukokuusa oli runsaasti artikkeleita, koska kesäkuussa oli tulossa suuri 

juhlakonsertti.  

Artikkelit jaettiin 16 alaryhmään. Eniten ilmestyi artikkeleita alaryhmässä „Ajad ja 

kombed“ (Aikoja ja tapoja). Vähiten ilmestyi alaryhmässä „Haridus“ (Koulutus). 

Artikkelien modaalisuus oli pääosin neutraali (215). Positiivisia artikkeleita 

ilmestyi 73 ja negatiivisiä 13. Artikkelit olivat neutraaleja ja positiivisia, koska 

tutkittiin juhlavuodelle omistettua palstaa. 
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Materjali allikad ajalehe Postimees rubriigist „Soome 100“ (2017) 

 

AP/STT/BNS/PM. Kes on õnnelik ja kes mitte? ÜRO raport jagab vastuseid. 

https://soome100.postimees.ee/4054317/kes-on-onnelik-ja-kes-mitte-uro-raport-

jagab-vastuseid 

BNS. Lääne-Viru piiri äärde rajatakse salapiirituseveo muuseum. 

https://soome100.postimees.ee/4198901/laane-viru-piiri-aarde-rajatakse-

salapiirituseveo-muuseum?_ga=2.170385632.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Bosco, M. Manuela Bosco: mis on saja-aastase ilu saladus? 

https://soome100.postimees.ee/4044047/manuela-bosco-mis-on-saja-aastase-ilu-

saladus 

Erik Morna: Mis-see-on-mis-see-on-mis-see-on? 

https://soome100.postimees.ee/4068277/erik-morna-mis-see-on-mis-see-on-mis-

see-on 

Ert, K. Legendaarne lastesaade «Pikku Kakkonen» tähistab 40. sünnipäeva. 

http://soome100.postimees.ee/3975751/legendaarne-lastesaade-pikku-kakkonen-

tahistab-40-sunnipaeva 

Ert, K. Soome juubeliprogrammi kohta saab infot uuelt netilehelt. 

https://soome100.postimees.ee/4007967/soome-juubeliprogrammi-kohta-saab-

infot-uuelt-netilehelt 

Ert, K. Vaata ja imesta: Soome juubeliaasta jõuab Viru hotelli 

https://soome100.postimees.ee/4103055/vaata-ja-imesta-soome-juubeliaasta-

jouab-viru-hotelli 

Hasa, R. Romi Hasa: Helsingi kõige rohelisemad rajad. 

https://soome100.postimees.ee/4175631/romi-hasa-helsingi-koige-rohelisemad-

rajad?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Hasa, R. Romi Hasa: kriuksuvate põrandatega poed 

http://soome100.postimees.ee/3986423/romi-hasa-kriuksuvate-porandatega-poed 

Hasa, R. Romi Hasa: naljakad probleemid. 

https://soome100.postimees.ee/4156997/romi-hasa-naljakad-

probleemid?_ga=2.252462281.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Hasa, R. Romi Hasa: Soome perede igapäevane rumba. 

https://soome100.postimees.ee/4105873/romi-hasa-soome-perede-igapaevane-

rumba 

Hasa, R. Romi Hasa: Tulge Helsingisse kevadet tervitama! 

https://soome100.postimees.ee/4103117/romi-hasa-tulge-helsingisse-kevadet-

tervitama 

Hein, Inna Katrin; Kooli, P.Video: Miss Helsingi 2017 on Aafrika päritolu 

migrant.http://soome100.postimees.ee/3973227/video-miss-helsingi-2017-on-

aafrika-paritolu-migrant 
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https://soome100.postimees.ee/4029869/haridus-ja-kultuuriminister-sanni-grahn-

laasonen-kulastas-eestit 

https://soome100.postimees.ee/4069557/harri-rinne-soome-rock-lohnas-nagu-

vabadus 

Kaldmaa, K. Sirpa Kähkönen lammutab vaikust, raamat raamatu järel. 

https://soome100.postimees.ee/4127675/sirpa-kahkonen-lammutab-vaikust-

raamat-raamatu-jarel 

Kooli, P. 10 fakti Soome iseseisvumisest. 

https://soome100.postimees.ee/4334731/10-fakti-soome-

iseseisvumisest?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. 12 maailmakuulsat maamärki ehivad end Soome auks sinivalgesse. 

https://soome100.postimees.ee/4326419/12-maailmakuulsat-maamarki-ehivad-

end-soome-auks-sinivalgesse?_ga=2.241191426.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Aleksis Kivi – see neljas vend ja soome kirjanduse rajaja. 

https://soome100.postimees.ee/4269959/aleksis-kivi-see-neljas-vend-ja-soome-

kirjanduse-rajaja?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Asi selge: see on soomlase lemmikvandesõna. 

https://soome100.postimees.ee/4325057/asi-selge-see-on-soomlase-

lemmikvandesona?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Filmirežissöör Aku Louhimies: «Tundmatu sõdur» on meie rahvusmälu 

kristall. https://soome100.postimees.ee/3965039/filmirezissoor-aku-louhimies-

tundmatu-sodur-on-meie-rahvusmalu-

kristall?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Kooli, P. Filmisoovitus: Sibelius, Aino ja armastus. 

https://soome100.postimees.ee/4324493/filmisoovitus-sibelius-aino-ja-

armastus?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Galerii ja video: nii möödus Soome ajaloo suurim rahvapidu. 

https://soome100.postimees.ee/4224201/galerii-ja-video-nii-moodus-soome-

ajaloo-suurim-rahvapidu?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Galerii: Tartu hotellis avati Soome kool. 

https://soome100.postimees.ee/4245981/galerii-tartu-hotellis-avati-soome-

kool?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Hõimupäevad Kalevala mail – loeng-kontsertid Tallinnas ja Tartus. 

https://soome100.postimees.ee/4287767/hoimupaevad-kalevala-mail-loeng-

kontsertid-tallinnas-ja-tartus?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 
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Kooli, P. Just nüüd on õige hetk: kohvita, lehvita ja valgusta! 

https://soome100.postimees.ee/4335223/just-nuud-on-oige-hetk-kohvita-lehvita-

ja-valgusta?_ga=2.6908978.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Just nüüd: Soome juubeldab toidumessil. 

https://soome100.postimees.ee/4288403/just-nuud-soome-juubeldab-

toidumessil?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Kas teadsid: need eestlaste (seltskonna)laulud on tuntud ka Soomes. 

https://soome100.postimees.ee/4214977/kas-teadsid-need-eestlaste-seltskonna-

laulud-on-tuntud-ka-soomes?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Kuidas promoda kultuuri ehk sinivalge kohvi lugu. 

https://soome100.postimees.ee/4252283/kuidas-promoda-kultuuri-ehk-sinivalge-

kohvi-lugu?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Mäletagem Turu rünnakust ka kõike seda. 

https://soome100.postimees.ee/4215825/maletagem-turu-runnakust-ka-koike-

seda?_ga=2.75633045.1893845653.1515659708-863526502.1463462222 

Kooli, P. Palun tule Soome sajandale sünnipäevale! 

https://soome100.postimees.ee/4203447/palun-tule-soome-sajandale-

sunnipaevale?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Kooli, P. President Halonen: Mauno Koivisto oli minu poliitiline isa. 

https://soome100.postimees.ee/4111091/president-halonen-mauno-koivisto-oli-

minu-poliitiline-isa 

Kooli, P. President Koivisto matused peatavad Helsingis liikluse. 

https://soome100.postimees.ee/4121335/president-koivisto-matused-peatavad-

helsingis-liikluse 

Kooli, P. President Käsmus: siit otse Porvoo linna on lühem tee kui Tartusse. 

https://soome100.postimees.ee/4208731/president-kasmus-siit-otse-porvoo-linna-

on-luhem-tee-kui-tartusse?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Kooli, P. President Mauno Koivisto on surnud. 

https://soome100.postimees.ee/4111045/president-mauno-koivisto-on-surnud 

Kooli, P. Sada päeva sajani ehk suurim rahvapidu Soome ajaloos. 

https://soome100.postimees.ee/4181617/sada-paeva-sajani-ehk-suurim-rahvapidu-

soome-ajaloos?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Sibelius, Sinuhe, Kaurismäki ja... Soome kultuurisajandi mõjutajad 

valitud. https://soome100.postimees.ee/4281685/sibelius-sinuhe-kaurismaki-ja-

soome-kultuurisajandi-mojutajad-

valitud?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Sibeliuse «Finlandia» kõlab nüüd ka ingliskeelsena. 

https://soome100.postimees.ee/4289317/sibeliuse-finlandia-kolab-nuud-ka-
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https://soome100.postimees.ee/4215825/maletagem-turu-runnakust-ka-koike-seda?_ga=2.75633045.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4203447/palun-tule-soome-sajandale-sunnipaevale?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4181617/sada-paeva-sajani-ehk-suurim-rahvapidu-soome-ajaloos?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4181617/sada-paeva-sajani-ehk-suurim-rahvapidu-soome-ajaloos?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4289317/sibeliuse-finlandia-kolab-nuud-ka-ingliskeelsena?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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ingliskeelsena?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Soome ajaleht: eestlased taotlesid viisasid kasvõi korstna kaudu. 

https://soome100.postimees.ee/4092437/soome-ajaleht-eestlased-taotlesid-

viisasid-kasvoi-korstna-kaudu 

Kooli, P. Soome Instituudi juht: midagi sellist ei ole instituut varem kunagi 

teinud! https://soome100.postimees.ee/4136353/soome-instituudi-juht-midagi-

sellist-ei-ole-instituut-varem-kunagi-

teinud?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Kooli, P. Soome kütab Eesti saunad juubeli auks kuumaks. 

https://soome100.postimees.ee/4236203/soome-kutab-eesti-saunad-juubeli-auks-

kuumaks?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Soome postmargi tähelend: selline on maailma üks tippmarke. 

https://soome100.postimees.ee/4332529/soome-postmargi-tahelend-selline-on-

maailma-uks-tippmarke?_ga=2.241191426.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Soome presidendipaar ootab esimest ühist last. 

https://soome100.postimees.ee/4270151/soome-presidendipaar-ootab-esimest-

uhist-last?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Soome saabki 100: pidustused on täies hoos! 

https://soome100.postimees.ee/4272299/soome-saabki-100-pidustused-on-taies-

hoos?_ga=2.6908978.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Soome saatis president Mauno Koivisto viimsele teekonnale. 

https://soome100.postimees.ee/4121001/soome-saatis-president-mauno-koivisto-

viimsele-teekonnale 

Kooli, P. Soome õpilased on koolilõunat söönud juba sada aastat tasuta! 

http://soome100.postimees.ee/3989039/soome-opilased-on-koolilounat-soonud-

juba-sada-aastat-tasuta 

Kooli, P. Stiilivihje: täna on sini-valge teemapäev! 

https://soome100.postimees.ee/4224241/stiilivihje-tana-on-sini-valge-

teemapaev?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Suurkontserdi produtsent: see on omanäoline kingitus Eesti rahvale. 

https://soome100.postimees.ee/4142085/suurkontserdi-produtsent-see-on-

omanaoline-kingitus-eesti-rahvale?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Suursaadiku praktiline õppetund disainist, eneseväärikusest ja 

unistustest. https://soome100.postimees.ee/4333551/suursaadiku-praktiline-

oppetund-disainist-enesevaarikusest-ja-

unistustest?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Tarja Halonen: meie tuleviku võti on sotsiaalne innovatsioon. 

https://soome100.postimees.ee/4202135/tarja-halonen-meie-tuleviku-voti-on-

sotsiaalne-innovatsioon?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

https://soome100.postimees.ee/4289317/sibeliuse-finlandia-kolab-nuud-ka-ingliskeelsena?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4289317/sibeliuse-finlandia-kolab-nuud-ka-ingliskeelsena?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4092437/soome-ajaleht-eestlased-taotlesid-viisasid-kasvoi-korstna-kaudu
https://soome100.postimees.ee/4092437/soome-ajaleht-eestlased-taotlesid-viisasid-kasvoi-korstna-kaudu
https://soome100.postimees.ee/4136353/soome-instituudi-juht-midagi-sellist-ei-ole-instituut-varem-kunagi-teinud?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4236203/soome-kutab-eesti-saunad-juubeli-auks-kuumaks?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4236203/soome-kutab-eesti-saunad-juubeli-auks-kuumaks?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4332529/soome-postmargi-tahelend-selline-on-maailma-uks-tippmarke?_ga=2.241191426.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4332529/soome-postmargi-tahelend-selline-on-maailma-uks-tippmarke?_ga=2.241191426.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4332529/soome-postmargi-tahelend-selline-on-maailma-uks-tippmarke?_ga=2.241191426.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4270151/soome-presidendipaar-ootab-esimest-uhist-last?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4270151/soome-presidendipaar-ootab-esimest-uhist-last?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4272299/soome-saabki-100-pidustused-on-taies-hoos?_ga=2.6908978.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4272299/soome-saabki-100-pidustused-on-taies-hoos?_ga=2.6908978.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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Kooli, P. Vaata ja kuula: Soome suurima rahvapeo väärikas kulminatsioon – 

Soome missa kõlas 100 koori esituses. 

https://soome100.postimees.ee/4225861/vaata-ja-kuula-soome-suurima-rahvapeo-

vaarikas-kulminatsioon-soome-missa-kolas-100-koori-

esituses?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Vaata ja õpi: selline on Soome hümn viipekeeles. 

https://soome100.postimees.ee/4329803/vaata-ja-opi-selline-on-soome-humn-

viipekeeles?_ga=2.241191426.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P. Vaata vaid: korralik lühikursus kõigile Soome sõpradele. 

https://soome100.postimees.ee/4321663/vaata-vaid-korralik-luhikursus-koigile-

soome-sopradele?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Vaata vaid: selline on Soome ametlik juubelimenüü ... ja milline serviis. 

https://soome100.postimees.ee/4333481/vaata-vaid-selline-on-soome-ametlik-

juubelimenuu-ja-milline-serviis?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Vaata vaid: sellistes ruumides alustas tööd Soome parlament. 

https://soome100.postimees.ee/4235849/vaata-vaid-sellistes-ruumides-alustas-

tood-soome-parlament?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Kooli, P. VAATA VAID: Soomes tähistatakse rahvariiete sünnipäeva! 

https://soome100.postimees.ee/4201445/vaata-vaid-soomes-tahistatakse-

rahvariiete-sunnipaeva?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Kooli, P. Valitsuse liige: Eesti-Soome kultuurifondile tuleb eraldada 6 miljonit 

eurot. https://soome100.postimees.ee/4229283/valitsuse-liige-eesti-soome-

kultuurifondile-tuleb-eraldada-6-miljonit-

eurot?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Kooli, P.Aasta oodatuim päikesetõus: kaks kuud kestnud kaamos käriseb selleks 

korraks lõhki! http://soome100.postimees.ee/3980787/aasta-oodatuim-

paikesetous-kaks-kuud-kestnud-kaamos-kariseb-selleks-korraks-lohki 

Kooli, P.Ekspert: Soome noorte võlakoorem on ka täiskasvanute süü. 

http://soome100.postimees.ee/3993265/ekspert-soome-noorte-volakoorem-on-ka-

taiskasvanute-suu 

Kooli, P.IMELINE REKORD: soomlane käis 17 aastat järjest iga päev 

Muumiorus jalutamas. https://soome100.postimees.ee/4002287/imeline-rekord-

soomlane-kais-17-aastat-jarjest-iga-paev-muumiorus-jalutamas 

Kooli, P.Ma sündisin 1917 ehk pika elu kirkaim hetk. 

http://soome100.postimees.ee/3972331/ma-sundisin-1917-ehk-pika-elu-kirkaim-

hetk 

Kooli, P.Mamma pitspükstest inspireeritud klassika ehk Aalto vaasi lugu. 

https://soome100.postimees.ee/4055621/mamma-pitspukstest-inspireeritud-

klassika-ehk-aalto-vaasi-lugu 
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Kooli, P.Mida pakub Soome juubeliprogramm? 

http://soome100.postimees.ee/3965223/mida-pakub-soome-juubeliprogramm 

Kooli, P.Mika Häkkinen abiellus, pisipoeg tõmbas tähelepanu endale! 

http://soome100.postimees.ee/3979903/mika-hakkinen-abiellus-pisipoeg-tombas-

tahelepanu-endale 

Kooli, P.Minna Canth: Olgu kõike muud, ainult mitte uinuv, poolsurnud elu! 

https://soome100.postimees.ee/4049081/minna-canth-olgu-koike-muud-ainult-

mitte-uinuv-poolsurnud-elu 

Kooli, P.Norma John – kahe sõbra teraapiabändist Soome esindajaks 

Eurovisioonile. http://soome100.postimees.ee/3995865/norma-john-kahe-sobra-

teraapiabandist-soome-esindajaks-eurovisioonile 

Kooli, P.Nõukogude-Eestist Soome telesaatesse joonistuse saatnud Liisa: see oli 

suur asi väikesele inimesele! http://soome100.postimees.ee/3977779/noukogude-

eestist-soome-telesaatesse-joonistuse-saatnud-liisa-see-oli-suur-asi-vaikesele-

inimesele 

Kooli, P.Nädalavahetusel on Soomes avatud enam kui 140 muuseumit. 

http://soome100.postimees.ee/3969661/nadalavahetusel-on-soomes-avatud-enam-

kui-140-muuseumit 

Kooli, P.Pesakasti-karaoke kutsub soomlasi rändlindudele pesakaste ehitama. 

https://soome100.postimees.ee/4003763/pesakasti-karaoke-kutsub-soomlasi-

randlindudele-pesakaste-ehitama 

Kooli, P.Pretsedent loodud: Helsingist sai Soomes ametlikult perekonnanimi. 

http://soome100.postimees.ee/3974247/pretsedent-loodud-helsingist-sai-soomes-

ametlikult-perekonnanimi 

Kooli, P.Proovi järele: mis oleks saanud sinu nimeks 100 aastat tagasi! 

http://soome100.postimees.ee/3971567/proovi-jarele-mis-oleks-saanud-sinu-

nimeks-100-aastat-tagasi 

Kooli, P.Runeberg – palju enamat kui lihtsalt suur maiasmokk. 

https://soome100.postimees.ee/4004045/runeberg-palju-enamat-kui-lihtsalt-suur-

maiasmokk 

Kooli, P.Sofi Oksanen: kõiki lapsi ei pea vaktsineerima, piisab neist, keda 

soovime alles jätta! http://soome100.postimees.ee/3982089/sofi-oksanen-koiki-

lapsi-ei-pea-vaktsineerima-piisab-neist-keda-soovime-alles-jatta 

Kooli, P.Soome aasta sportlaseks valiti paraolümpiavõitja Leo-Pekka Tähti: see 

on ajalooline hetk! http://soome100.postimees.ee/3983293/soome-aasta-

sportlaseks-valiti-paraolumpiavoitja-leo-pekka-tahti-see-on-ajalooline-hetk 

Kooli, P.Soome juubeliaasta kõmulisima filmi režissöör: need kivid tuleb maast 

korjata ja teadmisega tallele panna 

https://soome100.postimees.ee/3973917/soome-juubeliaasta-komulisima-filmi-

rezissoor-need-kivid-tuleb-maast-korjata-ja-teadmisega-tallele-panna 

Kooli, P.Soome juubeliaasta tekitab küsimusi. Siin on vastused! 

http://soome100.postimees.ee/3962745/soome-juubeliaasta-tekitab-kusimusi-siin-

on-vastused 
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Kooli, P.Soome juubeliaasta toob kalendrisse looduse päeva. 

https://soome100.postimees.ee/4002467/soome-juubeliaasta-toob-kalendrisse-

looduse-paeva 

Kooli, P.Soome menuansambel Ultra Bra tuleb uuesti kokku! 

http://soome100.postimees.ee/3991541/soome-menuansambel-ultra-bra-tuleb-

uuesti-kokku 

Kooli, P.Soome politsei fotomanitsus: igluga ei ole võimalik sõita! 

http://soome100.postimees.ee/3973013/soome-politsei-fotomanitsus-igluga-ei-

ole-voimalik-soita 

Kooli, P.Soome sisustus meelitab prantslasi ööd veetma. 

http://soome100.postimees.ee/3977123/soome-sisustus-meelitab-prantslasi-ood-

veetma 

Kooli, P.Soome suusalegend Siiri Rantanen: naissuusatajaid koheldi kui lapsi. 

https://soome100.postimees.ee/4033073/soome-suusalegend-siiri-rantanen-

naissuusatajaid-koheldi-kui-lapsi 

Kooli, P.Soome sümbolid ja märgid: lipust ja lõvist lepatriinuni. 

https://soome100.postimees.ee/4026629/soome-sumbolid-ja-margid-lipust-ja-

lovist-lepatriinuni 

Kooli, P.Soome täiendas oma brändikollektsiooni mitme uue piltmärgiga. 

https://soome100.postimees.ee/4003605/soome-taiendas-oma-brandikollektsiooni-

mitme-uue-piltmargiga 

Kooli, P.Soome vanim inimene abiellumisest: sobivat meest pole veel leidnud, 

äkki veel kohtan! http://soome100.postimees.ee/3970041/soome-vanim-inimene-

abiellumisest-sobivat-meest-pole-veel-leidnud-akki-veel-kohtan 

Kooli, P.Soomlaste beebipakend sai jälle uue 

sisu.https://soome100.postimees.ee/4042953/soomlaste-beebipakend-sai-jalle-

uue-sisu 

Kooli, P.Tippkoka soovitus: need on Soome parimad restoranid! 

http://soome100.postimees.ee/3966395/tippkoka-soovitus-need-on-soome-

parimad-restoranid 

Kooli, P.Tom of Finland – mees, kes joonistas Freddie Mercury riided. 

http://soome100.postimees.ee/3975119/tom-of-finland-mees-kes-joonistas-

freddie-mercury-riided 

Kooli, P.Tuuritav Soome Saun lööb Ameerikas laineid: see on parem kui Botox! 

http://soome100.postimees.ee/3984849/tuuritav-soome-saun-loob-ameerikas-

laineid-see-on-parem-kui-botox 

Kooli, P.TÕELINE INNOVATSIOON: Helsingis pöörlev jääkarussell äratab 

maailmaski tähelepanu. http://soome100.postimees.ee/3982161/toeline-

innovatsioon-helsingis-poorlev-jaakarussell-aratab-maailmaski-tahelepanu 

Kooli, P.Vaata ja mõtle kaasa: selline oli Soome iseseisvuse eel ehk elu enne 

aastat 1917. https://soome100.postimees.ee/4012629/vaata-ja-motle-kaasa-selline-

oli-soome-iseseisvuse-eel-ehk-elu-enne-aastat-1917 
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Kooli, P.VAATA kodust lahkumata: see on hetkel Soome vaadatuim näitus! 

http://soome100.postimees.ee/3977467/vaata-kodust-lahkumata-see-on-hetkel-

soome-vaadatuim-naitus 

Kooli, P.VAATA: selline on Soome pilvepiirilt nähtuna. 

http://soome100.postimees.ee/3977077/vaata-selline-on-soome-pilvepiirilt-

nahtuna 

Kooli, P.Vaata: Soome presidendipaar tähistas Saami rahvuspüha. 

https://soome100.postimees.ee/4006363/vaata-soome-presidendipaar-tahistas-

saami-rahvuspuha 

Kooli, P.VAATA: Särav Lux–festival valgustas Helsingi südalinna 

http://soome100.postimees.ee/3969247/vaata-sarav-lux-festival-valgustas-

helsingi-sudalinna 

Kooli, P.Välismaal elanud soomlaste kojutulek: oli tunne, et ainus võimalus on 

minna uuesti ära! https://soome100.postimees.ee/3977027/valismaal-elanud-

soomlaste-kojutulek-oli-tunne-et-ainus-voimalus-on-minna-uuesti-ara 

Kooli, R. Nädal Soome meedias: pagulastest, Soome-poistest ja jäärattast. 

https://soome100.postimees.ee/4073521/nadal-soome-meedias-pagulastest-

soome-poistest-ja-jaarattast 

Kooli, R. Nädal Soome meedias: ühisest piletiplatvormist presidendi riigivisiidi 

kajastuseni.https://soome100.postimees.ee/4042479/nadal-soome-meedias-

uhisest-piletiplatvormist-presidendi-riigivisiidi-kajastuseni 

Kooli, R. Nädala Soome meedias: politseinike survestamisest ja kohalikest 

valimistest. https://soome100.postimees.ee/4062471/nadala-soome-meedias-

politseinike-survestamisest-ja-kohalikest-valimistest 

Kooli, R. Nädala Soome meedias: Rootsi rünnaku järelmõjudest, autojuhtimisest 

ja ümbrikupalkadest. https://soome100.postimees.ee/4080675/nadala-soome-

meedias-rootsi-runnaku-jarelmojudest-autojuhtimisest-ja-umbrikupalkadest 

Kooli, R. Rain Kooli: rukkileib kui soomluse autoportree. 

http://soome100.postimees.ee/3993853/rain-kooli-rukkileib-kui-soomluse-

autoportree 

Langovits, P. Peeter Langovitsi tagasivaade: nii saabus viisavabadus Soomega 

https://soome100.postimees.ee/4058799/peeter-langovitsi-tagasivaade-nii-saabus-

viisavabadus-soomega 

Marti Aavik. President Sauli Niinistö: Meie saame kõige paremini hakkama 

avatud maailmas.https://soome100.postimees.ee/4036847/president-sauli-niinisto-

meie-saame-koige-paremini-hakkama-avatud-maailmas 

Oja, T. Halb nõu tõi Nordeale miljonitrahvi. 

https://soome100.postimees.ee/4045013/halb-nou-toi-nordeale-miljonitrahvi 

Paju, I. Kaksikmaa kui unistus Eesti-Soome liitriigist. 

https://soome100.postimees.ee/4147495/kaksikmaa-kui-unistus-eesti-soome-

liitriigist?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 
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Peeter Langovitsi tagasivaade: Soome peaministri esimene visiit Eestisse. 

https://soome100.postimees.ee/4022081/peeter-langovitsi-tagasivaade-soome-

peaministri-esimene-visiit-eestisse 

Petersoo, P. Tee või ise! Need Soome road on üle piiride tuntud. 

https://soome100.postimees.ee/4075407/tee-voi-ise-need-soome-road-on-ule-

piiride-tuntud 

Pulver, A. Eesti mees kannab Soome saunakultuuri maailmakaardile. 

https://soome100.postimees.ee/4078413/eesti-mees-kannab-soome-saunakultuuri-

maailma-kaardile 

Raal, K. Video ja galerii: Soome 100. aastapäev algas piduliku ühislaulmisega. 

https://soome100.postimees.ee/4334767/video-ja-galerii-soome-100-aastapaev-

algas-piduliku-uhislaulmisega?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Raig, K. Koivisto: minust oleks võinud tulla päris korralik võrkpallur. 

https://soome100.postimees.ee/4111121/koivisto-minust-oleks-voinud-tulla-paris-

korralik-vorkpallur 

Raig, K. Viisavabadustöögrupi juht: kui nii teeme, siis poob Lennart Meri mu 

üles. https://soome100.postimees.ee/4097185/viisavabadustoogrupi-juht-kui-nii-

teeme-siis-poob-lennart-meri-mu-ules 

Rinne, H: Soome rock lõhnas nagu vabadus 

Saarikivi, J. Janne Saarikivi keelest ja äratamisest! 

https://soome100.postimees.ee/4044985/janne-saarikivi-keelest-ja-aratamisest 

Soome 100 portaal VAATA: ministeerium esitab soomlastele juubeliaastaks 

väljakutse. http://soome100.postimees.ee/3991181/vaata-ministeerium-esitab-

soomlastele-juubeliaastaks-valjakutse 

Soome 100 portaal. «100 talks»: Miks laulab muusikaõpetaja Soome koolis eesti 

rahvalaule? https://soome100.postimees.ee/4203771/100-talks-miks-laulab-

muusikaopetaja-soome-koolis-eesti-

rahvalaule?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. «Ülelahe suhteraamat» on loetav nüüd ka eesti keeles. 

https://soome100.postimees.ee/4062529/ulelahe-suhteraamat-on-loetav-nuud-ka-

eesti-keeles 

Soome 100 portaal. 100 päeva sajani ehk Soome suurim rahvapidu jõuab 

Tallinnasse. https://soome100.postimees.ee/4222001/100-paeva-sajani-ehk-

soome-suurim-rahvapidu-jouab-

tallinnasse?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. 100-aastane Soome pidutses koos presidendiga USA-s. 

https://soome100.postimees.ee/4246627/100-aastane-soome-pidutses-koos-

presidendiga-usa-s?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. 100-aastane Soome võõrustas Venemaa presidenti. 

https://soome100.postimees.ee/4192091/100-aastane-soome-voorustas-venemaa-

presidenti?_ga=2.211257685.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 
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Soome 100 portaal. 13 moodust, kuidas ärritada soomlast. 

https://soome100.postimees.ee/4250585/13-moodust-kuidas-arritada-

soomlast?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Aino Kallase preemia pälvis sel aastal skulptor Ekke Väli. 

https://soome100.postimees.ee/4325097/aino-kallase-preemia-palvis-sel-aastal-

skulptor-ekke-vali?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Ainulaadse Soome juubelinäituse idee sündis Eestis. 

https://soome100.postimees.ee/4055655/ainulaadse-soome-juubelinaituse-idee-

sundis-eestis 

Soome 100 portaal. Aki Kupianen pälvis Soome ja Eesti vabatahtliku 

riigikaitsetöö eest medali. https://soome100.postimees.ee/4011847/aki-kupianen-

palvis-soome-ja-eesti-vabatahtliku-riigikaitsetoo-eest-medali 

Soome 100 portaal. Aknaklaas kui piir Soome ja Nõukogude Eesti vahel 

https://soome100.postimees.ee/4058795/aknaklaas-kui-piir-soome-ja-noukogude-

eesti-vahel 

Soome 100 portaal. Ameerika vanim palkmaja on soomlasest väljarändaja 

ehitatud. Nüüd on see müügis!. 

https://soome100.postimees.ee/4175533/ameerika-vanim-palkmaja-on-

soomlasest-valjarandaja-ehitatud-nuud-on-see-

muugis?_ga=2.211257685.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Eesti ja Soome tähistasid sajandi täitumist. 

https://soome100.postimees.ee/4139883/eesti-ja-soome-tahistasid-sajandi-

taitumist?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Eesti majandusarengu uus võti: biomajanduse väärtus ja 

edulood. https://soome100.postimees.ee/4200157/eesti-majandusarengu-uus-voti-

biomajanduse-vaartus-ja-edulood?_ga=2.219450457.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Eesti president sõidab nädalavahetusel Soomes Finlandia-

maratoni. http://soome100.postimees.ee/3997801/eesti-president-soidab-

nadalavahetusel-soomes-finlandia-maratoni 

Soome 100 portaal. Eesti Vabariigi aastapäevaüritused toimuvad ka Helsingis. 

https://soome100.postimees.ee/4023337/eesti-vabariigi-aastapaevauritused-

toimuvad-ka-helsingis 

Soome 100 portaal. Eestis saab sooritada soome keele tasemeeksamit. 

https://soome100.postimees.ee/4229957/eestis-saab-sooritada-soome-keele-

tasemeeksamit?_ga=2.234022814.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Eesti-Soome suurel maavõistlusel on kirjas üle 200 

võistkonna. https://soome100.postimees.ee/3966873/eesti-soome-suurel-

maavoistlusel-on-kirjas-ule-200-voistkonna 
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Soome 100 portaal. Fazeri Sinine: salajane retsept tänutäheks suure teene eest. 

https://soome100.postimees.ee/4009091/fazeri-sinine-salajane-retsept-tanutaheks-

suure-teene-eest 

Soome 100 portaal. Festhearti avab Soome juubeliaasta mängufilm «Tom of 

Finland». https://soome100.postimees.ee/4245937/festhearti-avab-soome-

juubeliaasta-mangufilm-tom-of-

finland?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Folgile tulles too ikka lapsed ka ühes! 

https://soome100.postimees.ee/4199373/folgile-tulles-too-ikka-lapsed-ka-

uhes?_ga=2.219450457.1126779597.1515133694-863526502.146346222 

Soome 100 portaal. Fotokonkurss «100 HETKE» on lõppenud. 

https://soome100.postimees.ee/4147107/fotokonkurss-100-hetke-on-

loppenud?_ga=2.234022814.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Fotomeenutus: Koivisto viimane visiit Eestisse. 

https://soome100.postimees.ee/4111233/fotomeenutus-koivisto-viimane-visiit-

eestisse 

Soome 100 portaal. Galerii: Eesti kodutud tegid Soomele kingituse. 

https://soome100.postimees.ee/4282935/galerii-eesti-kodutud-tegid-soomele-

kingituse?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Galerii: nii mäle(s)tavad soomlased sotsiaalmeedias president 

Koivistot. https://soome100.postimees.ee/4119757/galerii-nii-male-s-tavad-

soomlased-sotsiaalmeedias-president-koivistot 

Soome 100 portaal. GALERII: nii tähistavad soomlased lihavõttepühi. 

https://soome100.postimees.ee/4081219/galerii-nii-tahistavad-soomlased-

lihavottepuhi 

Soome 100 portaal. Galerii: president Martti Ahtisaari 80. 

https://soome100.postimees.ee/4121363/galerii-president-martti-ahtisaari-80 

Soome 100 portaal. GALERII: Pronksnaise pesupäeva jälgis Helsingis 35 000 

inimest. https://soome100.postimees.ee/4097227/galerii-pronksnaise-pesupaeva-

jalgis-helsingis-35-000-inimest 

Soome 100 portaal. Graniitmees: pidin nägema, kuidas suured süütud silmad ühe 

päevaga väsinuks ja kõikenäinuks muutusid. 

https://soome100.postimees.ee/4123859/graniitmees-pidin-nagema-kuidas-

suured-suutud-silmad-uhe-paevaga-vasinuks-ja-koikenainuks-muutusid 

Soome 100 portaal. Haridus- ja kultuuriminister Sanni Grahn-Laasonen külastas 

Eestit 

Soome 100 portaal. Hea teada: need on Helsingi parimad brantši- ehk 

hommikusöögikohad. https://soome100.postimees.ee/4080585/hea-teada-need-on-

helsingi-parimad-brantsi-ehk-hommikusoogikohad 

Soome 100 portaal. Helsingi aednikud kujundasid Tallinnasse parima linnaaia. 

https://soome100.postimees.ee/4223101/helsingi-aednikud-kujundasid-

tallinnasse-parima-linnaaia?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 
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Soome 100 portaal. Helsingis Kauppatoril lehvib 100 riigilippu. 

https://soome100.postimees.ee/4335193/helsingis-kauppatoril-lehvib-100-

riigilippu?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Hobu-hullus, mis levib üle maailma ja jõuab kinolinale. 

https://soome100.postimees.ee/4073039/hobu-hullus-mis-levib-ule-maailma-ja-

jouab-kinolinale 

Soome 100 portaal. Hollywoodi täht Ashton Kutcher kiidab Soome mänguparke. 

https://soome100.postimees.ee/4157317/hollywoodi-taht-ashton-kutcher-kiidab-

soome-manguparke?_ga=2.252462281.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Hõimupäevad avab heliinstallatsioon. 

https://soome100.postimees.ee/4276731/hoimupaevad-avab-

heliinstallatsioon?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Isutekitav video: mida teha tühja munakoorega? 

https://soome100.postimees.ee/4081615/isutekitav-video-mida-teha-tuhja-

munakoorega 

Soome 100 portaal. Jaapan kinkis Soomele sünnipäevaks kirsipuud. 

https://soome100.postimees.ee/4168209/jaapan-kinkis-soomele-sunnipaevaks-

kirsipuud?_ga=2.211174613.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Jari Litmanen valiti Hollandi kõigi aegade parimaks 

jalgpalluriks.https://soome100.postimees.ee/4041175/jari-litmanen-valiti-

hollandi-koigi-aegade-parimaks-jalgpalluriks 

Soome 100 portaal. Just nüüd: Soome juubeliaasta suursündmus Rootsis. 

https://soome100.postimees.ee/4222509/just-nuud-soome-juubeliaasta-

suursundmus-rootsis?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Jörn Donner võtab PÖFFil vastu elutööpreemia. 

https://soome100.postimees.ee/4313465/jorn-donner-votab-poffil-vastu-

elutoopreemia?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Kahe-eurone käibemünt saab juubelimärgise. 

https://soome100.postimees.ee/4119769/kahe-eurone-kaibemunt-saab-

juubelimargise 

Soome 100 portaal. Kas oled juba näinud? Selle tõrvikuga süüdati Helsingi 

olümpiatuli. https://soome100.postimees.ee/4182841/kas-oled-juba-nainud-selle-

torvikuga-suudati-helsingi-

olumpiatuli?_ga=2.216523862.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Kas teadsid: millal ja miks heisatakse Soomes riigilipud? 

https://soome100.postimees.ee/4026581/kas-teadsid-millal-ja-miks-heisatakse-

soomes-riigilipud 
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Soome 100 portaal. Kas teadsid: nii tunnustatakse Soomes aasta ema! 

https://soome100.postimees.ee/4087557/kas-teadsid-nii-tunnustatakse-soomes-

aasta-ema 

Soome 100 portaal. KIIRUSTA: nüüd on viimane aeg oma pilt võistlustulle 

läkitada! https://soome100.postimees.ee/4202121/kiirusta-nuud-on-viimane-aeg-

oma-pilt-voistlustulle-lakitada?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Konsulaartöötaja: mõnikord oli isegi raske läbi rahvasumma 

saatkonna ukseni jõuda. 

https://soome100.postimees.ee/4094107/konsulaartootaja-monikord-oli-isegi-

raske-labi-rahvasumma-saatkonna-ukseni-jouda 

Soome 100 portaal. Kuidas küüditatud president Siberist otse Soome tipphotelli 

toodi. https://soome100.postimees.ee/4060945/kuidas-kuuditatud-president-

siberist-otse-soome-tipphotelli-toodi 

Soome 100 portaal. Kultuurikomisjoni Soome-visiidi keskmes on koostöö Eesti ja 

Soome juubeliaastal. https://soome100.postimees.ee/4245941/kultuurikomisjoni-

soome-visiidi-keskmes-on-koostoo-eesti-ja-soome-

juubeliaastal?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Kuula ja vaata! Monty Python tervitas 100-aastast Soomet. 

https://soome100.postimees.ee/4187759/kuula-ja-vaata-monty-python-tervitas-

100-aastast-soomet?_ga=2.216523862.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. KUULA Soome juubeli auks toimunud kontserti uuesti! 

https://soome100.postimees.ee/3997975/kuula-soome-juubeli-auks-toimunud-

kontserti-uuesti 

Soome 100 portaal. KUULA: mis meenub sulle sõnaga SOOME? 

http://soome100.postimees.ee/3986463/kuula-mis-meenub-sulle-sonaga-soome 

Soome 100 portaal. Käsmus avatakse saunatänav. 

https://soome100.postimees.ee/4181619/kasmus-avatakse-

saunatanav?_ga=2.216523862.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Lahti MMil veedeti Soome 100 teemapäeva. 

https://soome100.postimees.ee/4033057/lahti-mmil-veedeti-soome-100-

teemapaeva 

Soome 100 portaal. Loe lähemalt: nii tähistatakse Eestis Soome iseseisvuspäeva. 

https://soome100.postimees.ee/4302671/loe-lahemalt-nii-tahistatakse-eestis-

soome-iseseisvuspaeva?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Mauno Koivisto kaastunderaamatus enam kui 50 000 

sissekannet. https://soome100.postimees.ee/4115539/mauno-koivisto-

kaastunderaamatus-enam-kui-50-000-sissekannet 

Soome 100 portaal. Mees, kelle mõõga juhtimisel võideldi Soome vabadus ehk 

Mannerheim 150 aastat hiljem. https://soome100.postimees.ee/4134823/mees-
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https://soome100.postimees.ee/3997975/kuula-soome-juubeli-auks-toimunud-kontserti-uuesti
https://soome100.postimees.ee/3997975/kuula-soome-juubeli-auks-toimunud-kontserti-uuesti
http://soome100.postimees.ee/3986463/kuula-mis-meenub-sulle-sonaga-soome
https://soome100.postimees.ee/4181619/kasmus-avatakse-saunatanav?_ga=2.216523862.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4181619/kasmus-avatakse-saunatanav?_ga=2.216523862.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4033057/lahti-mmil-veedeti-soome-100-teemapaeva
https://soome100.postimees.ee/4033057/lahti-mmil-veedeti-soome-100-teemapaeva
https://soome100.postimees.ee/4302671/loe-lahemalt-nii-tahistatakse-eestis-soome-iseseisvuspaeva?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4302671/loe-lahemalt-nii-tahistatakse-eestis-soome-iseseisvuspaeva?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4115539/mauno-koivisto-kaastunderaamatus-enam-kui-50-000-sissekannet
https://soome100.postimees.ee/4115539/mauno-koivisto-kaastunderaamatus-enam-kui-50-000-sissekannet
https://soome100.postimees.ee/4134823/mees-kelle-mooga-juhtimisel-voideldi-soome-vabadus-ehk-mannerheim-150-aastat-hiljem?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
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kelle-mooga-juhtimisel-voideldi-soome-vabadus-ehk-mannerheim-150-aastat-

hiljem?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Metsad, kuhu maeti ingerisoomlased. 

https://soome100.postimees.ee/4057463/metsad-kuhu-maeti-ingerisoomlased 

Soome 100 portaal. Metsä Woodi vineeritehase Pärnusse ehitab Nordecon. 

https://soome100.postimees.ee/4076261/metsa-woodi-vineeritehase-parnusse-

ehitab-nordecon 

Soome 100 portaal. Mikael Agricola – ei rohkem ega vähem kui soome keele isa. 

https://soome100.postimees.ee/4071279/mikael-agricola-ei-rohkem-ega-vahem-

kui-soome-keele-isa 

Soome 100 portaal. Miks avaldas Leonardo DiCaprio foto Soome metsast? 

https://soome100.postimees.ee/4030891/miks-avaldas-leonardo-dicaprio-foto-

soome-metsast 

Soome 100 portaal. Millised on Soome ja Eesti iseseisvuse narratiivid? 

https://soome100.postimees.ee/4320351/millised-on-soome-ja-eesti-iseseisvuse-

narratiivid?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Mis on ühist Rootsi kroonprintsess Victorial ja «Tähtede 

sõja» printsess Leial? https://soome100.postimees.ee/4055923/mis-on-uhist-

rootsi-kroonprintsess-victorial-ja-tahtede-soja-printsess-leial 

Soome 100 portaal. Motivatsioonikõneleja Sami Honkonen esineb 

logistikaseminaril. 

https://soome100.postimees.ee/4031213/motivatsioonikoneleja-sami-honkonen-

esineb-logistikaseminaril 

Soome 100 portaal. Muumitrollide uues sarjas teeb häält ka Oscari laureaat. 

https://soome100.postimees.ee/4242549/muumitrollide-uues-sarjas-teeb-haalt-ka-

oscari-laureaat?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Nädalavahetusele mõeldes: paar kaadrit kepphobuste 

treeningust. https://soome100.postimees.ee/4117669/nadalavahetusele-moeldes-

paar-kaadrit-kepphobuste-treeningust 

Soome 100 portaal. Nüüd on teada: avalikustati Soome juubelikontserdi 

peaesinejad! https://soome100.postimees.ee/4069481/nuud-on-teada-avalikustati-

soome-juubelikontserdi-peaesinejad 

Soome 100 portaal. On aeg: Helsingi kesklinna kuulsaim park jätab puudega 

hüvasti. https://soome100.postimees.ee/4195441/on-aeg-helsingi-kesklinna-

kuulsaim-park-jatab-puudega-

huvasti?_ga=2.234022814.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. OP: Lugu maailma tuntuimast soomlasest puudutab, liigutab 

ja sunnib mõtlema. https://soome100.postimees.ee/4047741/op-lugu-maailma-

tuntuimast-soomlasest-puudutab-liigutab-ja-sunnib-motlema 

Soome 100 portaal. Piirideta meri toob Käsmu ka Soome presidendi. 

https://soome100.postimees.ee/4169135/piirideta-meri-toob-kasmu-ka-soome-

presidendi?_ga=2.177685093.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 
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https://soome100.postimees.ee/4320351/millised-on-soome-ja-eesti-iseseisvuse-narratiivid?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4069481/nuud-on-teada-avalikustati-soome-juubelikontserdi-peaesinejad
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Soome 100 portaal. Piltuudis: 105 aastat tagasi väljus sadamast Titanic, pardal ka 

63 soomlast. https://soome100.postimees.ee/4075475/piltuudis-105-aastat-tagasi-

valjus-sadamast-titanic-pardal-ka-63-soomlast 

Soome 100 portaal. Piltuudis: Hiina Soome-kool istutas esimese Tulevikupuu 

https://soome100.postimees.ee/4045075/piltuudis-hiina-soome-kool-istutas-

esimese-tulevikupuu 

Soome 100 portaal. Piltuudis: Kersti Kaljulaid tegi sissekande Mauno Koivisto 

kaastunderaamatusse. https://soome100.postimees.ee/4120735/piltuudis-kersti-

kaljulaid-tegi-sissekande-mauno-koivisto-kaastunderaamatusse 

Soome 100 portaal. Piltuudis: Muumid of Finland. 

https://soome100.postimees.ee/4058139/piltuudis-muumid-of-finland 

Soome 100 portaal. Piltuudis: Soome põldusid ehivad sinivalged silopallid. 

https://soome100.postimees.ee/4168237/piltuudis-soome-poldusid-ehivad-

sinivalged-silopallid?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. PILTUUDIS: täna algas Soome saja-aastane ajalugu. 

https://soome100.postimees.ee/4181719/piltuudis-tana-algas-soome-saja-aastane-

ajalugu?_ga=2.216523862.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Presidendi kaasteeline: Koivisto roll uue ajastu ülesehitamises 

oli märkimisväärne. https://soome100.postimees.ee/4111219/presidendi-

kaasteeline-koivisto-roll-uue-ajastu-ulesehitamises-oli-markimisvaarne 

Soome 100 portaal. President Halonen kohtus pärast kinoseanssi pagulastega: me 

peame olema õigusriik! https://soome100.postimees.ee/4034943/president-

halonen-kohtus-parast-kinoseanssi-pagulastega-me-peame-olema-oigusriik 

Soome 100 portaal. President Koivisto kalmu ümber seisab jätkuvalt inimesi. 

https://soome100.postimees.ee/4124029/president-koivisto-kalmu-umber-seisab-

jatkuvalt-inimesi 

Soome 100 portaal. President Koivisto perekond avaldas leinakuulutuse. 

https://soome100.postimees.ee/4120249/president-koivisto-perekond-avaldas-

leinakuulutuse 

Soome 100 portaal. President Koivisto viidi hooldushaiglasse, koju naasmine võib 

jääda unistuseks https://soome100.postimees.ee/4055823/president-koivisto-viidi-

hooldushaiglasse-koju-naasmine-voib-jaada-unistuseks 

Soome 100 portaal. President Mauno Koivistot mälestatakse ka Eestis. 

https://soome100.postimees.ee/4116379/president-mauno-koivistot-malestatakse-

ka-eestis 

Soome 100 portaal. President Niinistö kinnitas: kandideerin ka teiseks ametiajaks! 

https://soome100.postimees.ee/4103559/president-niinisto-kinnitas-kandideerin-

ka-teiseks-ametiajaks 

Soome 100 portaal. President Niinistö Valges majas: Soome ei ole nõuandja. 

https://soome100.postimees.ee/4225537/president-niinisto-valges-majas-soome-

ei-ole-nouandja?_ga=2.36212640.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 
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Soome 100 portaal. President Tarja Halonen kõneleb arvamusfestivalil. 

https://soome100.postimees.ee/4200211/president-tarja-halonen-koneleb-

arvamusfestivalil?_ga=2.219450457.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Prima Vista festival toob vestlusringi Soome autorid. 

https://soome100.postimees.ee/4103515/prima-vista-festival-toob-vestlusringi-

soome-autorid 

Soome 100 portaal. Psühhoterapeut Tommy Hellsten: me ei söanda olla 

inimlikud. https://soome100.postimees.ee/4054377/psuhhoterapeut-tommy-

hellsten-me-ei-soanda-olla-inimlikud 

Soome 100 portaal. Põhjamaade raamatukunstnike turnee Baltikumis algas Eestist 

https://soome100.postimees.ee/4115837/pohjamaade-raamatukunstnike-turnee-

baltikumis-algas-eestist 

Soome 100 portaal. Põlissoomlaste juht: kontrollimatu migratsioon peab lõppema. 

https://soome100.postimees.ee/4202501/polissoomlaste-juht-kontrollimatu-

migratsioon-peab-loppema?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Päev Soome ajaloos: Talvesõda lõppes täna, 77 aastat tagasi. 

https://soome100.postimees.ee/4043989/paev-soome-ajaloos-talvesoda-loppes-

tana-77-aastat-tagasi 

Soome 100 portaal. PÖFF tähistab Soome juubelit kultusfilmide maratoniga. 

https://soome100.postimees.ee/4271271/poff-tahistab-soome-juubelit-

kultusfilmide-maratoniga?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. PÖFFil saab maailmaesilinastuse ajalooline «Igitee». 

https://soome100.postimees.ee/4245957/poffil-saab-maailmaesilinastuse-

ajalooline-igitee?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Raadiosari: «Soome sild – 6 vaadet soomlusele ja eestlusele». 

https://soome100.postimees.ee/4295195/raadiosari-soome-sild-6-vaadet-

soomlusele-ja-eestlusele?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. René Nybergi teos «Viimane rong Moskvasse» ilmus eesti 

keeles. https://soome100.postimees.ee/4021749/rene-nybergi-teos-viimane-rong-

moskvasse-ilmus-eesti-keeles 

Soome 100 portaal. Rukkileib on nüüd ametlikult Soome rahvusroog! 

http://soome100.postimees.ee/3985017/rukkileib-on-nuud-ametlikult-soome-

rahvusroog 

Soome 100 portaal. Saara Aalto: tahan laulda eesti keeles. 

https://soome100.postimees.ee/3963703/saara-aalto-tahan-laulda-eesti-

keeles?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 
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https://soome100.postimees.ee/4115837/pohjamaade-raamatukunstnike-turnee-baltikumis-algas-eestist
https://soome100.postimees.ee/4115837/pohjamaade-raamatukunstnike-turnee-baltikumis-algas-eestist
https://soome100.postimees.ee/4202501/polissoomlaste-juht-kontrollimatu-migratsioon-peab-loppema?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4202501/polissoomlaste-juht-kontrollimatu-migratsioon-peab-loppema?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4202501/polissoomlaste-juht-kontrollimatu-migratsioon-peab-loppema?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4043989/paev-soome-ajaloos-talvesoda-loppes-tana-77-aastat-tagasi
https://soome100.postimees.ee/4043989/paev-soome-ajaloos-talvesoda-loppes-tana-77-aastat-tagasi
https://soome100.postimees.ee/4271271/poff-tahistab-soome-juubelit-kultusfilmide-maratoniga?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4271271/poff-tahistab-soome-juubelit-kultusfilmide-maratoniga?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4271271/poff-tahistab-soome-juubelit-kultusfilmide-maratoniga?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4245957/poffil-saab-maailmaesilinastuse-ajalooline-igitee?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4245957/poffil-saab-maailmaesilinastuse-ajalooline-igitee?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4245957/poffil-saab-maailmaesilinastuse-ajalooline-igitee?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4295195/raadiosari-soome-sild-6-vaadet-soomlusele-ja-eestlusele?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4295195/raadiosari-soome-sild-6-vaadet-soomlusele-ja-eestlusele?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4295195/raadiosari-soome-sild-6-vaadet-soomlusele-ja-eestlusele?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4021749/rene-nybergi-teos-viimane-rong-moskvasse-ilmus-eesti-keeles
https://soome100.postimees.ee/4021749/rene-nybergi-teos-viimane-rong-moskvasse-ilmus-eesti-keeles
http://soome100.postimees.ee/3985017/rukkileib-on-nuud-ametlikult-soome-rahvusroog
http://soome100.postimees.ee/3985017/rukkileib-on-nuud-ametlikult-soome-rahvusroog
https://soome100.postimees.ee/3963703/saara-aalto-tahan-laulda-eesti-keeles?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/3963703/saara-aalto-tahan-laulda-eesti-keeles?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
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Soome 100 portaal. Saja-aastane kooselu sai videoks: Helvi ja Soome üheskoos 

elatud elu. https://soome100.postimees.ee/4085765/saja-aastane-kooselu-sai-

videoks-helvi-ja-soome-uheskoos-elatud-leu 

Soome 100 portaal. Sajand läbi esemete ehk 100 Soome asja. 

https://soome100.postimees.ee/4052591/sajand-labi-esemete-ehk-100-soome-asja 

Soome 100 portaal. Sajandivõrdlus ehk nii tähistab statistikaamet Soome 

juubeliaastat. https://soome100.postimees.ee/4001971/sajandivordlus-ehk-nii-

tahistab-statistikaamet-soome-juubeliaastat 

Soome 100 portaal. Sauli Niinistö: veteranidepäev jääb alatiseks ja päeva sõnum 

ei vaju unustusse. https://soome100.postimees.ee/4094793/sauli-niinisto-

veteranidepaev-jaab-alatiseks-ja-paeva-sonum-ei-vaju-unustusse 

Soome 100 portaal. Saunatuur viskab leili Käärikul ja Mooskas. 

https://soome100.postimees.ee/4278775/saunatuur-viskab-leili-kaarikul-ja-

mooskas?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Selgus aasta parim soome keele õpetaja. 

https://soome100.postimees.ee/4062521/selgus-aasta-parim-soome-keele-opetaja 

Soome 100 portaal. Selgusid soome keele olümpiaadi AGRICOLA 2017 võitjad. 

https://soome100.postimees.ee/4071245/selgusid-soome-keele-olumpiaadi-

agricola-2017-voitjad 

Soome 100 portaal. Selgusid Soome100 suurkontserdi õhtujuhid. 

https://soome100.postimees.ee/4102333/selgusid-soome100-suurkontserdi-

ohtujuhid 

Soome 100 portaal. Sild Soome iseseisvusest Eesti vabariigini. 

https://soome100.postimees.ee/4276515/sild-soome-iseseisvusest-eesti-

vabariigini?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Siseministrid: Eestil ja Soomel on turvalisusest ühine 

arusaam. https://soome100.postimees.ee/4107553/siseministrid-eestil-ja-soomel-

on-turvalisusest-uhine-arusaam 

Soome 100 portaal. Soini: Soome erineb Euroopast, kuna meil on Venemaaga 

dialoog. https://soome100.postimees.ee/4240439/soini-soome-erineb-euroopast-

kuna-meil-on-venemaaga-dialoog?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome 100 kutsub unikaalsele suusaretkele. 

http://soome100.postimees.ee/3991235/soome-100-kutsub-unikaalsele-

suusaretkele 

Soome 100 portaal. Soome 100 peasündmus Eestis saab teoks tänu erasektori 

toetusele. https://soome100.postimees.ee/4097191/soome-100-peasundmus-eestis-

saab-teoks-tanu-erasektori-toetusele 

Soome 100 portaal. Soome 100 tipneb Eestis lipupäeva ja ilutulestikuga. 

https://soome100.postimees.ee/4320769/soome-100-tipneb-eestis-lipupaeva-ja-

ilutulestikuga?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

https://soome100.postimees.ee/4085765/saja-aastane-kooselu-sai-videoks-helvi-ja-soome-uheskoos-elatud-leu
https://soome100.postimees.ee/4085765/saja-aastane-kooselu-sai-videoks-helvi-ja-soome-uheskoos-elatud-leu
https://soome100.postimees.ee/4052591/sajand-labi-esemete-ehk-100-soome-asja
https://soome100.postimees.ee/4001971/sajandivordlus-ehk-nii-tahistab-statistikaamet-soome-juubeliaastat
https://soome100.postimees.ee/4001971/sajandivordlus-ehk-nii-tahistab-statistikaamet-soome-juubeliaastat
https://soome100.postimees.ee/4094793/sauli-niinisto-veteranidepaev-jaab-alatiseks-ja-paeva-sonum-ei-vaju-unustusse
https://soome100.postimees.ee/4094793/sauli-niinisto-veteranidepaev-jaab-alatiseks-ja-paeva-sonum-ei-vaju-unustusse
https://soome100.postimees.ee/4278775/saunatuur-viskab-leili-kaarikul-ja-mooskas?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4278775/saunatuur-viskab-leili-kaarikul-ja-mooskas?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4062521/selgus-aasta-parim-soome-keele-opetaja
https://soome100.postimees.ee/4071245/selgusid-soome-keele-olumpiaadi-agricola-2017-voitjad
https://soome100.postimees.ee/4071245/selgusid-soome-keele-olumpiaadi-agricola-2017-voitjad
https://soome100.postimees.ee/4102333/selgusid-soome100-suurkontserdi-ohtujuhid
https://soome100.postimees.ee/4102333/selgusid-soome100-suurkontserdi-ohtujuhid
https://soome100.postimees.ee/4276515/sild-soome-iseseisvusest-eesti-vabariigini?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4276515/sild-soome-iseseisvusest-eesti-vabariigini?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4107553/siseministrid-eestil-ja-soomel-on-turvalisusest-uhine-arusaam
https://soome100.postimees.ee/4107553/siseministrid-eestil-ja-soomel-on-turvalisusest-uhine-arusaam
https://soome100.postimees.ee/4240439/soini-soome-erineb-euroopast-kuna-meil-on-venemaaga-dialoog?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4240439/soini-soome-erineb-euroopast-kuna-meil-on-venemaaga-dialoog?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4240439/soini-soome-erineb-euroopast-kuna-meil-on-venemaaga-dialoog?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
http://soome100.postimees.ee/3991235/soome-100-kutsub-unikaalsele-suusaretkele
http://soome100.postimees.ee/3991235/soome-100-kutsub-unikaalsele-suusaretkele
https://soome100.postimees.ee/4097191/soome-100-peasundmus-eestis-saab-teoks-tanu-erasektori-toetusele
https://soome100.postimees.ee/4097191/soome-100-peasundmus-eestis-saab-teoks-tanu-erasektori-toetusele
https://soome100.postimees.ee/4320769/soome-100-tipneb-eestis-lipupaeva-ja-ilutulestikuga?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4320769/soome-100-tipneb-eestis-lipupaeva-ja-ilutulestikuga?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4320769/soome-100-tipneb-eestis-lipupaeva-ja-ilutulestikuga?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222


46 

 

Soome 100 portaal. Soome asutas rahvusvahelise soolise võrdsuse auhinna! 

https://soome100.postimees.ee/4036651/soome-asutas-rahvusvahelise-soolise-

vordsuse-auhinna 

Soome 100 portaal. Soome ettevõtte suur plaan: viime soovijad kosmosesse 2018. 

aastal http://soome100.postimees.ee/3992403/soome-ettevotte-suur-plaan-viime-

soovijad-kosmosesse-2018-aastal 

Soome 100 portaal. Soome filmikava saab vaadata ka Pärnus. 

https://soome100.postimees.ee/4302039/soome-filmikava-saab-vaadata-ka-

parnus?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome haiglas kasvab vaasipuu. 

https://soome100.postimees.ee/4017031/soome-haiglas-kasvab-vaasipuu 

Soome 100 portaal. Soome iseseisvusmanifesti lugemisest möödus täpselt 100 

aastat. https://soome100.postimees.ee/4332951/soome-iseseisvusmanifesti-

lugemisest-moodus-tapselt-100-

aastat?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome juubeliaasta looduspäev pani liikuma 30 000 inimest. 

https://soome100.postimees.ee/4008093/soome-juubeliaasta-looduspaev-pani-

liikuma-30-000-inimest 

Soome 100 portaal. Soome juubeliaasta sari «100 talks» toob soomlased meile 

koju kätte kõnelema. https://soome100.postimees.ee/4001435/soome-juubelisari-

100-talks-toob-tegijad-konelema 

Soome 100 portaal. Soome juubelikontserdile Tallinnas saabub põhjanaabrite 

superstaar Saara Aalto. https://soome100.postimees.ee/4115643/soome-

juubelikontserdile-tallinnas-saabub-pohjanaabrite-superstaar-saara-aalto 

Soome 100 portaal. Soome juubelisari toob esinema keskkonnakunstniku Marco 

Casagrande. https://soome100.postimees.ee/4003487/soome-juubelisari-toob-

esinema-keskkonnakunstniku-marco-casagrande 

Soome 100 portaal. Soome kaitsepolitsei juht: jälgime 350 terrorismisidemetega 

inimest. https://soome100.postimees.ee/4240795/soome-kaitsepolitsei-juht-

jalgime-350-terrorismisidemetega-

inimest?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome luuletaja saab juubeliks hiiukeelsesse raamatusse. 

https://soome100.postimees.ee/4320683/soome-luuletaja-saab-juubeliks-

hiiukeelsesse-raamatusse?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome majandusminister Mika Lintilä: biomajandus on uus 

megatrend. https://soome100.postimees.ee/4110255/soome-majandusminister-

mika-lintila-biomajandus-on-uus-megatrend 

Soome 100 portaal. Soome peaminister osaleb Tallinnas toimuval Soome100 

suurpäeval. https://soome100.postimees.ee/4131489/soome-peaminister-osaleb-

tallinnas-toimuval-soome100-suurpaeval 

https://soome100.postimees.ee/4036651/soome-asutas-rahvusvahelise-soolise-vordsuse-auhinna
https://soome100.postimees.ee/4036651/soome-asutas-rahvusvahelise-soolise-vordsuse-auhinna
http://soome100.postimees.ee/3992403/soome-ettevotte-suur-plaan-viime-soovijad-kosmosesse-2018-aastal
http://soome100.postimees.ee/3992403/soome-ettevotte-suur-plaan-viime-soovijad-kosmosesse-2018-aastal
https://soome100.postimees.ee/4302039/soome-filmikava-saab-vaadata-ka-parnus?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4302039/soome-filmikava-saab-vaadata-ka-parnus?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4017031/soome-haiglas-kasvab-vaasipuu
https://soome100.postimees.ee/4332951/soome-iseseisvusmanifesti-lugemisest-moodus-tapselt-100-aastat?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4332951/soome-iseseisvusmanifesti-lugemisest-moodus-tapselt-100-aastat?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4332951/soome-iseseisvusmanifesti-lugemisest-moodus-tapselt-100-aastat?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4008093/soome-juubeliaasta-looduspaev-pani-liikuma-30-000-inimest
https://soome100.postimees.ee/4008093/soome-juubeliaasta-looduspaev-pani-liikuma-30-000-inimest
https://soome100.postimees.ee/4001435/soome-juubelisari-100-talks-toob-tegijad-konelema
https://soome100.postimees.ee/4001435/soome-juubelisari-100-talks-toob-tegijad-konelema
https://soome100.postimees.ee/4115643/soome-juubelikontserdile-tallinnas-saabub-pohjanaabrite-superstaar-saara-aalto
https://soome100.postimees.ee/4115643/soome-juubelikontserdile-tallinnas-saabub-pohjanaabrite-superstaar-saara-aalto
https://soome100.postimees.ee/4003487/soome-juubelisari-toob-esinema-keskkonnakunstniku-marco-casagrande
https://soome100.postimees.ee/4003487/soome-juubelisari-toob-esinema-keskkonnakunstniku-marco-casagrande
https://soome100.postimees.ee/4240795/soome-kaitsepolitsei-juht-jalgime-350-terrorismisidemetega-inimest?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4240795/soome-kaitsepolitsei-juht-jalgime-350-terrorismisidemetega-inimest?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4240795/soome-kaitsepolitsei-juht-jalgime-350-terrorismisidemetega-inimest?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4320683/soome-luuletaja-saab-juubeliks-hiiukeelsesse-raamatusse?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4320683/soome-luuletaja-saab-juubeliks-hiiukeelsesse-raamatusse?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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https://soome100.postimees.ee/4110255/soome-majandusminister-mika-lintila-biomajandus-on-uus-megatrend
https://soome100.postimees.ee/4110255/soome-majandusminister-mika-lintila-biomajandus-on-uus-megatrend
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Soome 100 portaal. Soome presidendid jäädvustatakse juubelimüntidele. 

https://soome100.postimees.ee/4022121/soome-presidendid-jaadvustatakse-

juubelimuntidele 

Soome 100 portaal. Soome presidendiloss avab huvilistele uksed. 

https://soome100.postimees.ee/4105935/soome-presidendiloss-avab-huvilistele-

uksed 

Soome 100 portaal. Soome president Niinistö ja proua Haukio osalevad Soome 

100 pidustustel Tallinnas. https://soome100.postimees.ee/4133353/soome-

president-niinisto-ja-proua-haukio-osalevad-soome-100-pidustustel-

tallinnas?_ga=2.241691842.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome režissöör Aki Kaurismäki räägib, mis «pagulasi 

rõhuvas Soomes» kõik valesti on. https://soome100.postimees.ee/3995695/soome-

rezissoor-aki-kaurismaki-raagib-mis-pagulasi-rohuvas-soomes-koik-valesti-

on?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome saamid saavad juubeliaasta puhul oma raha. 

https://soome100.postimees.ee/3996699/soome-saamid-saavad-juubeliaasta-

puhul-oma-raha 

Soome 100 portaal. Soome sai juubelikingiks oma lillesordi. 

https://soome100.postimees.ee/4113631/soome-sai-juubelikingiks-oma-lillesordi 

Soome 100 portaal. Soome segakoor tähistab Tallinnas Tormist lauldes oma 40. 

aastapäeva. https://soome100.postimees.ee/4057037/soome-segakoor-tahistab-

tallinnas-tormist-lauldes-oma-40-aastapaeva 

Soome 100 portaal. Soome suursaadik Kirsti Narinen: haldusreform mõjutab ka 

sõprussidemeid. https://soome100.postimees.ee/4046597/soome-suursaadik-kirsti-

narinen-haldusreform-mojutab-ka-soprussidemeid 

Soome 100 portaal. Soome suursaadik: kes meist ei tahaks öelda, et olen ööbinud 

saatkonnas! https://soome100.postimees.ee/4131643/soome-suursaadik-kes-meist-

ei-tahaks-oelda-et-olen-oobinud-

saatkonnas?_ga=2.174498146.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome teadlaste ennustus: selline on meie argipäev 25 aasta 

pärast. https://soome100.postimees.ee/4083091/soome-teadlaste-ennustus-selline-

on-meie-argipaev-25-aasta-parast 

Soome 100 portaal. Soome teemapäev jõuab ka Pärnu filmifestivalile. 

https://soome100.postimees.ee/4169789/soome-teemapaev-jouab-ka-parnu-

filmifestivalile?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soome valitsus koguneb ajaloolisele istungile. 

https://soome100.postimees.ee/4100837/soome-valitsus-koguneb-ajaloolisele-

istungile 

Soome 100 portaal. Soome vähemusrahvused valivad kultuurinõukogu. 

https://soome100.postimees.ee/4303549/soome-vahemusrahvused-valivad-

kultuurinoukogu?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

https://soome100.postimees.ee/4022121/soome-presidendid-jaadvustatakse-juubelimuntidele
https://soome100.postimees.ee/4022121/soome-presidendid-jaadvustatakse-juubelimuntidele
https://soome100.postimees.ee/4105935/soome-presidendiloss-avab-huvilistele-uksed
https://soome100.postimees.ee/4105935/soome-presidendiloss-avab-huvilistele-uksed
https://soome100.postimees.ee/4133353/soome-president-niinisto-ja-proua-haukio-osalevad-soome-100-pidustustel-tallinnas?_ga=2.241691842.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4133353/soome-president-niinisto-ja-proua-haukio-osalevad-soome-100-pidustustel-tallinnas?_ga=2.241691842.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4133353/soome-president-niinisto-ja-proua-haukio-osalevad-soome-100-pidustustel-tallinnas?_ga=2.241691842.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/3995695/soome-rezissoor-aki-kaurismaki-raagib-mis-pagulasi-rohuvas-soomes-koik-valesti-on?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/3995695/soome-rezissoor-aki-kaurismaki-raagib-mis-pagulasi-rohuvas-soomes-koik-valesti-on?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/3995695/soome-rezissoor-aki-kaurismaki-raagib-mis-pagulasi-rohuvas-soomes-koik-valesti-on?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/3996699/soome-saamid-saavad-juubeliaasta-puhul-oma-raha
https://soome100.postimees.ee/3996699/soome-saamid-saavad-juubeliaasta-puhul-oma-raha
https://soome100.postimees.ee/4113631/soome-sai-juubelikingiks-oma-lillesordi
https://soome100.postimees.ee/4057037/soome-segakoor-tahistab-tallinnas-tormist-lauldes-oma-40-aastapaeva
https://soome100.postimees.ee/4057037/soome-segakoor-tahistab-tallinnas-tormist-lauldes-oma-40-aastapaeva
https://soome100.postimees.ee/4046597/soome-suursaadik-kirsti-narinen-haldusreform-mojutab-ka-soprussidemeid
https://soome100.postimees.ee/4046597/soome-suursaadik-kirsti-narinen-haldusreform-mojutab-ka-soprussidemeid
https://soome100.postimees.ee/4131643/soome-suursaadik-kes-meist-ei-tahaks-oelda-et-olen-oobinud-saatkonnas?_ga=2.174498146.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4131643/soome-suursaadik-kes-meist-ei-tahaks-oelda-et-olen-oobinud-saatkonnas?_ga=2.174498146.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4131643/soome-suursaadik-kes-meist-ei-tahaks-oelda-et-olen-oobinud-saatkonnas?_ga=2.174498146.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4083091/soome-teadlaste-ennustus-selline-on-meie-argipaev-25-aasta-parast
https://soome100.postimees.ee/4083091/soome-teadlaste-ennustus-selline-on-meie-argipaev-25-aasta-parast
https://soome100.postimees.ee/4169789/soome-teemapaev-jouab-ka-parnu-filmifestivalile?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4169789/soome-teemapaev-jouab-ka-parnu-filmifestivalile?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4169789/soome-teemapaev-jouab-ka-parnu-filmifestivalile?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4100837/soome-valitsus-koguneb-ajaloolisele-istungile
https://soome100.postimees.ee/4100837/soome-valitsus-koguneb-ajaloolisele-istungile
https://soome100.postimees.ee/4303549/soome-vahemusrahvused-valivad-kultuurinoukogu?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4303549/soome-vahemusrahvused-valivad-kultuurinoukogu?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4303549/soome-vahemusrahvused-valivad-kultuurinoukogu?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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Soome 100 portaal. Soome-eestlased istutavad 100-aastasele Soomele tamme. 

https://soome100.postimees.ee/4212159/soome-eestlased-istutavad-100-aastasele-

soomele-tamme?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Soomepoiste kirjutatud raamatutest sai näitus. 

https://soome100.postimees.ee/4009343/soomepoiste-kirjutatud-raamatutest-sai-

naitus 

Soome 100 portaal. Soomes jõustus samasooliste abieluseadus. 

https://soome100.postimees.ee/4030315/soomes-joustus-samasooliste-

abieluseadus 

Soome 100 portaal. Soomes tähistatakse rahvuseepose päeva. 

https://soome100.postimees.ee/4029129/soomes-tahistatakse-rahvuseepose-paeva 

Soome 100 portaal. Soome-teemaliste vikipeedia artiklite kirjutajaid auhinnati 

http://soome100.postimees.ee/3995251/soome-teemaliste-vikipeedia-artiklite-

kirjutajaid-auhinnati 

Soome 100 portaal. Soomlased saavad Tallinnas tasuta ühistransporti kasutada. 

https://soome100.postimees.ee/4061151/soomlased-saavad-tallinnas-tasuta-

uhistransporti-kasutada 

Soome 100 portaal. Soomlaste tekitatud kaos hoidis Tallinnas ära suurema 

pommituslaine.https://soome100.postimees.ee/4042535/soomlaste-tekitatud-kaos-

hoidis-tallinnas-ara-suurema-pommituslaine 

Soome 100 portaal. Spetsialisti vaatenurk: iibe tõstmiseks on vaja kivistunud 

hoiakuid muuta. https://soome100.postimees.ee/4111803/spetsialisti-vaatenurk-

iibe-tostmiseks-on-vaja-kivistunud-hoiakuid-muuta 

Soome 100 portaal. Stig Rästa täitis juubelilaval oma ammuse soovi. 

https://soome100.postimees.ee/4143651/stig-rasta-taitis-juubelilaval-oma-

ammuse-soovi?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Suur soomlane, kes soovis saada eestlaseks. 

https://soome100.postimees.ee/4168901/suur-soomlane-kes-soovis-saada-

eestlaseks?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Suure Eesti tamme kõrval kasvab nüüd väike Soome tamm. 

https://soome100.postimees.ee/4217965/suure-eesti-tamme-korval-kasvab-nuud-

vaike-soome-tamm?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Suursaadik Kirsti Narinen: naine saab karjääri teha, kui 

kodutöid tehakse võrdselt. https://soome100.postimees.ee/4147155/suursaadik-

kirsti-narinen-naine-saab-karjaari-teha-kui-kodutoid-tehakse-

vordselt?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Suusamees Kekkonen taastas silla Eesti ja Soome vahel. 

https://soome100.postimees.ee/4019343/suusamees-kekkonen-taastas-silla-eesti-

ja-soome-vahel 

https://soome100.postimees.ee/4212159/soome-eestlased-istutavad-100-aastasele-soomele-tamme?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4212159/soome-eestlased-istutavad-100-aastasele-soomele-tamme?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4212159/soome-eestlased-istutavad-100-aastasele-soomele-tamme?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4009343/soomepoiste-kirjutatud-raamatutest-sai-naitus
https://soome100.postimees.ee/4009343/soomepoiste-kirjutatud-raamatutest-sai-naitus
https://soome100.postimees.ee/4030315/soomes-joustus-samasooliste-abieluseadus
https://soome100.postimees.ee/4030315/soomes-joustus-samasooliste-abieluseadus
https://soome100.postimees.ee/4029129/soomes-tahistatakse-rahvuseepose-paeva
http://soome100.postimees.ee/3995251/soome-teemaliste-vikipeedia-artiklite-kirjutajaid-auhinnati
http://soome100.postimees.ee/3995251/soome-teemaliste-vikipeedia-artiklite-kirjutajaid-auhinnati
https://soome100.postimees.ee/4061151/soomlased-saavad-tallinnas-tasuta-uhistransporti-kasutada
https://soome100.postimees.ee/4061151/soomlased-saavad-tallinnas-tasuta-uhistransporti-kasutada
https://soome100.postimees.ee/4042535/soomlaste-tekitatud-kaos-hoidis-tallinnas-ara-suurema-pommituslaine
https://soome100.postimees.ee/4042535/soomlaste-tekitatud-kaos-hoidis-tallinnas-ara-suurema-pommituslaine
https://soome100.postimees.ee/4111803/spetsialisti-vaatenurk-iibe-tostmiseks-on-vaja-kivistunud-hoiakuid-muuta
https://soome100.postimees.ee/4111803/spetsialisti-vaatenurk-iibe-tostmiseks-on-vaja-kivistunud-hoiakuid-muuta
https://soome100.postimees.ee/4143651/stig-rasta-taitis-juubelilaval-oma-ammuse-soovi?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4143651/stig-rasta-taitis-juubelilaval-oma-ammuse-soovi?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4143651/stig-rasta-taitis-juubelilaval-oma-ammuse-soovi?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4168901/suur-soomlane-kes-soovis-saada-eestlaseks?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4168901/suur-soomlane-kes-soovis-saada-eestlaseks?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4217965/suure-eesti-tamme-korval-kasvab-nuud-vaike-soome-tamm?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4217965/suure-eesti-tamme-korval-kasvab-nuud-vaike-soome-tamm?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4217965/suure-eesti-tamme-korval-kasvab-nuud-vaike-soome-tamm?_ga=2.176962085.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4147155/suursaadik-kirsti-narinen-naine-saab-karjaari-teha-kui-kodutoid-tehakse-vordselt?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4147155/suursaadik-kirsti-narinen-naine-saab-karjaari-teha-kui-kodutoid-tehakse-vordselt?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4147155/suursaadik-kirsti-narinen-naine-saab-karjaari-teha-kui-kodutoid-tehakse-vordselt?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4019343/suusamees-kekkonen-taastas-silla-eesti-ja-soome-vahel
https://soome100.postimees.ee/4019343/suusamees-kekkonen-taastas-silla-eesti-ja-soome-vahel
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Soome 100 portaal. Tallinnas saab näha Põhja- ja Baltimaade kaasaegset kunsti. 

https://soome100.postimees.ee/4001047/tallinnas-saab-naha-pohja-ja-baltimaade-

kaasaegset-kunsti 

Soome 100 portaal. Tarja Halonen jäi fotosilma ette kodutuna tänaval kössitades. 

https://soome100.postimees.ee/4154341/tarja-halonen-jai-fotosilma-ette-

kodutuna-tanaval-kossitades?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Tarja Halonen näituse avamisel: meri on piiritu, kuid mitte 

ääretu. https://soome100.postimees.ee/4208321/tarja-halonen-naituse-avamisel-

meri-on-piiritu-kuid-mitte-aaretu?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. TEST: selline on keskmine soomlane! Milline oled sina? 

https://soome100.postimees.ee/4074781/test-selline-on-keskmine-soomlane-

milline-oled-sina 

Soome 100 portaal. Tornide väljakul õitseb ka Soome aed. 

https://soome100.postimees.ee/4175591/tornide-valjakul-oitseb-ka-soome-

aed?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Tule vaata: nii näeme meie Soomet ja soomlased Eestit!. 

https://soome100.postimees.ee/4294389/tule-vaata-nii-naeme-meie-soomet-ja-

soomlased-eestit?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Tuomas Kyrö – kirjanik, kes soovib torisejatele kõike head. 

https://soome100.postimees.ee/4103221/tuomas-kyro-kirjanik-kes-soovib-

torisejatele-koike-head 

Soome 100 portaal. Turu linnas algab ajalooline pardijaht. 

https://soome100.postimees.ee/4283461/turu-linnas-algab-ajalooline-

pardijaht?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. VAATA VAID: rahvusvaheline «Ajavahe» esilteb ka Soome 

klaasikunsti. https://soome100.postimees.ee/4154095/vaata-vaid-rahvusvaheline-

ajavahe-esilteb-ka-soome-

klaasikunsti?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Vaata vaid: selline on juubeliaasta värvikaim aastaaeg. 

https://soome100.postimees.ee/4269883/vaata-vaid-selline-on-juubeliaasta-

varvikaim-aastaaeg?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Vaata vaid: Soome 100 saunatuur värskendas ihu ja vaimu. 

https://soome100.postimees.ee/4285133/vaata-vaid-soome-100-saunatuur-

varskendas-ihu-ja-vaimu?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Vaata, kes ja kuidas Soomele õnne soovivad! 

https://soome100.postimees.ee/4333469/vaata-kes-ja-kuidas-soomele-onne-

soovivad?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

https://soome100.postimees.ee/4001047/tallinnas-saab-naha-pohja-ja-baltimaade-kaasaegset-kunsti
https://soome100.postimees.ee/4001047/tallinnas-saab-naha-pohja-ja-baltimaade-kaasaegset-kunsti
https://soome100.postimees.ee/4154341/tarja-halonen-jai-fotosilma-ette-kodutuna-tanaval-kossitades?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4154341/tarja-halonen-jai-fotosilma-ette-kodutuna-tanaval-kossitades?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4154341/tarja-halonen-jai-fotosilma-ette-kodutuna-tanaval-kossitades?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4208321/tarja-halonen-naituse-avamisel-meri-on-piiritu-kuid-mitte-aaretu?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4208321/tarja-halonen-naituse-avamisel-meri-on-piiritu-kuid-mitte-aaretu?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4208321/tarja-halonen-naituse-avamisel-meri-on-piiritu-kuid-mitte-aaretu?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4074781/test-selline-on-keskmine-soomlane-milline-oled-sina
https://soome100.postimees.ee/4074781/test-selline-on-keskmine-soomlane-milline-oled-sina
https://soome100.postimees.ee/4175591/tornide-valjakul-oitseb-ka-soome-aed?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4175591/tornide-valjakul-oitseb-ka-soome-aed?_ga=2.244819013.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4294389/tule-vaata-nii-naeme-meie-soomet-ja-soomlased-eestit?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4294389/tule-vaata-nii-naeme-meie-soomet-ja-soomlased-eestit?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4294389/tule-vaata-nii-naeme-meie-soomet-ja-soomlased-eestit?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4103221/tuomas-kyro-kirjanik-kes-soovib-torisejatele-koike-head
https://soome100.postimees.ee/4103221/tuomas-kyro-kirjanik-kes-soovib-torisejatele-koike-head
https://soome100.postimees.ee/4283461/turu-linnas-algab-ajalooline-pardijaht?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4283461/turu-linnas-algab-ajalooline-pardijaht?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4154095/vaata-vaid-rahvusvaheline-ajavahe-esilteb-ka-soome-klaasikunsti?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4154095/vaata-vaid-rahvusvaheline-ajavahe-esilteb-ka-soome-klaasikunsti?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4154095/vaata-vaid-rahvusvaheline-ajavahe-esilteb-ka-soome-klaasikunsti?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4269883/vaata-vaid-selline-on-juubeliaasta-varvikaim-aastaaeg?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4269883/vaata-vaid-selline-on-juubeliaasta-varvikaim-aastaaeg?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4269883/vaata-vaid-selline-on-juubeliaasta-varvikaim-aastaaeg?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4285133/vaata-vaid-soome-100-saunatuur-varskendas-ihu-ja-vaimu?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4285133/vaata-vaid-soome-100-saunatuur-varskendas-ihu-ja-vaimu?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4285133/vaata-vaid-soome-100-saunatuur-varskendas-ihu-ja-vaimu?_ga=2.238111360.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4333469/vaata-kes-ja-kuidas-soomele-onne-soovivad?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4333469/vaata-kes-ja-kuidas-soomele-onne-soovivad?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
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Soome 100 portaal. Vaata: Helsingis avati Talvesõja mälestusmärk. 

https://soome100.postimees.ee/4317551/vaata-helsingis-avati-talvesoja-

malestusmark?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Vaata: hobuste võiduajamine Soome moodi. 

https://soome100.postimees.ee/4101205/vaata-hobuste-voiduajamine-soome-

moodi 

Soome 100 portaal. Vaata: NHLis mängiv 18-aastane soomlane teeb kübaratrikke 

https://soome100.postimees.ee/3973931/vaata-nhlis-mangiv-18-aastane-

soomlane-teeb-kubaratrikke 

Soome 100 portaal. VAATA: nii algas Soomes juubeliaasta 2017. 

http://soome100.postimees.ee/3971975/vaata-nii-algas-soomes-juubeliaasta-2017 

Soome 100 portaal. Vaata: nii on soomlaste elutuba sajandi jooksul muutunud. 

https://soome100.postimees.ee/4180631/vaata-nii-on-soomlaste-elutuba-sajandi-

jooksul-muutunud?gallery=104359&image=6901943 

Soome 100 portaal. VAATA: nii pidutseb soomlane siis, kui eestlased peavad 

volbrit. https://soome100.postimees.ee/4096887/vaata-nii-pidutseb-soomlane-siis-

kui-eestlased-peavad-volbrit?gallery=98657&image=6606583 

Soome 100 portaal. Vaata: nii tähistab Soome oma sajanda juubelit Norras. 

https://soome100.postimees.ee/4237151/vaata-nii-tahistab-soome-oma-sajanda-

juubelit-norras?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Vaata: selline melu käib Soome juubeliaastale pühendatud 

Viru Folgil. https://soome100.postimees.ee/4208607/vaata-selline-melu-kaib-

soome-juubeliaastale-puhendatud-viru-

folgil?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. VAATA: Soome 100 sõpruskontserdil esinesid ka 

«Võimlemise kärbsed ». https://soome100.postimees.ee/4143629/vaata-soome-

100-sopruskontserdil-esinesid-ka-voimlemise-

karbsed?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Vanarahvas teadis ehk niisugused olid soomlaste 

ilmaennustused? https://soome100.postimees.ee/4075417/vanarahvas-teadis-ehk-

niisugused-olid-soomlaste-ilmaennustused 

Soome 100 portaal. Vesa-Matti Loiri ei saa Soome 100 suurkontserdil esineda. 

https://soome100.postimees.ee/4141133/vesa-matti-loiri-ei-saa-soome-100-

suurkontserdil-esineda?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Video: maailma suurim valgusteos: Saana tundrul süüdati 

tuled. https://soome100.postimees.ee/4333467/video-maailma-suurim-valgusteos-

saana-tundrul-suudati-tuled?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Viisata Soome ja nii juba 20 aastat! 

https://soome100.postimees.ee/4087717/viisata-soome-ja-nii-juba-20-aastat 

https://soome100.postimees.ee/4317551/vaata-helsingis-avati-talvesoja-malestusmark?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4317551/vaata-helsingis-avati-talvesoja-malestusmark?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4317551/vaata-helsingis-avati-talvesoja-malestusmark?_ga=2.199772078.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4101205/vaata-hobuste-voiduajamine-soome-moodi
https://soome100.postimees.ee/4101205/vaata-hobuste-voiduajamine-soome-moodi
https://soome100.postimees.ee/3973931/vaata-nhlis-mangiv-18-aastane-soomlane-teeb-kubaratrikke
https://soome100.postimees.ee/3973931/vaata-nhlis-mangiv-18-aastane-soomlane-teeb-kubaratrikke
http://soome100.postimees.ee/3971975/vaata-nii-algas-soomes-juubeliaasta-2017
https://soome100.postimees.ee/4180631/vaata-nii-on-soomlaste-elutuba-sajandi-jooksul-muutunud?gallery=104359&image=6901943
https://soome100.postimees.ee/4180631/vaata-nii-on-soomlaste-elutuba-sajandi-jooksul-muutunud?gallery=104359&image=6901943
https://soome100.postimees.ee/4096887/vaata-nii-pidutseb-soomlane-siis-kui-eestlased-peavad-volbrit?gallery=98657&image=6606583
https://soome100.postimees.ee/4096887/vaata-nii-pidutseb-soomlane-siis-kui-eestlased-peavad-volbrit?gallery=98657&image=6606583
https://soome100.postimees.ee/4237151/vaata-nii-tahistab-soome-oma-sajanda-juubelit-norras?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4237151/vaata-nii-tahistab-soome-oma-sajanda-juubelit-norras?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4237151/vaata-nii-tahistab-soome-oma-sajanda-juubelit-norras?_ga=2.208176914.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4208607/vaata-selline-melu-kaib-soome-juubeliaastale-puhendatud-viru-folgil?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4208607/vaata-selline-melu-kaib-soome-juubeliaastale-puhendatud-viru-folgil?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4208607/vaata-selline-melu-kaib-soome-juubeliaastale-puhendatud-viru-folgil?_ga=2.62985007.1893845653.1515659708-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4143629/vaata-soome-100-sopruskontserdil-esinesid-ka-voimlemise-karbsed?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4143629/vaata-soome-100-sopruskontserdil-esinesid-ka-voimlemise-karbsed?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4143629/vaata-soome-100-sopruskontserdil-esinesid-ka-voimlemise-karbsed?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4075417/vanarahvas-teadis-ehk-niisugused-olid-soomlaste-ilmaennustused
https://soome100.postimees.ee/4075417/vanarahvas-teadis-ehk-niisugused-olid-soomlaste-ilmaennustused
https://soome100.postimees.ee/4141133/vesa-matti-loiri-ei-saa-soome-100-suurkontserdil-esineda?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4141133/vesa-matti-loiri-ei-saa-soome-100-suurkontserdil-esineda?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4141133/vesa-matti-loiri-ei-saa-soome-100-suurkontserdil-esineda?_ga=2.211585109.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4333467/video-maailma-suurim-valgusteos-saana-tundrul-suudati-tuled?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4333467/video-maailma-suurim-valgusteos-saana-tundrul-suudati-tuled?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4333467/video-maailma-suurim-valgusteos-saana-tundrul-suudati-tuled?_ga=2.36192288.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4087717/viisata-soome-ja-nii-juba-20-aastat
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Soome 100 portaal. Vikerraadio «Huvitaja» seikleb sel nädala Soomes. 

https://soome100.postimees.ee/4151175/vikerraadio-huvitaja-seikleb-sel-nadala-

soomes?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Viru Folgil linastub neli soome filmi. 

https://soome100.postimees.ee/4178677/viru-folgil-linastub-neli-soome-

filmi?_ga=2.219531609.1126779597.1515133694-863526502.1463462222 

Soome 100 portaal. Viru Folk tähistab Soome juubeliaastat! 

http://soome100.postimees.ee/3989985/viru-folk-tahistab-soome-juubeliaastat 

Soome 100 portaal. Õhtusöök nagu president Kekkoneni ajal. 

https://soome100.postimees.ee/4048165/ohtusook-nagu-president-kekkoneni-ajal 

Soome 100 portaal.Mängufilm «Igitee»: lugu, mida oleks raske uskuda, kui ei 

teaks, et see tõsi on.https://soome100.postimees.ee/4036435/mangufilm-igitee-

lugu-mida-oleks-raske-uskuda-kui-ei-teaks-et-see-tosi-on 

STT/BNS. Soome ja NATO sõlmisid küberkaitse raamleppe. 

https://soome100.postimees.ee/4017947/soome-ja-nato-solmisid-kuberkaitse-

raamleppe 

Telve, K. Keiu Telve: Soomes töötamine ei ole pillerkaar ehk pendeltöötajate 

perekonna kaitseks. https://soome100.postimees.ee/4107725/keiu-telve-soomes-

tootamine-ei-ole-pillerkaar-ehk-pendeltootajate-perekonna-kaitseks 

Telve, K. Pikk teekond Ida-Soome: uurijana pendeltöötaja kingades. 

https://soome100.postimees.ee/4268735/pikk-teekond-ida-soome-uurijana-

pendeltootaja-kingades?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-

863526502.1463462222 

Vahuri, J. Galerii ja video: Helsingi lennujaam valiti maailma 

parimaks.https://soome100.postimees.ee/4042367/galerii-ja-video-helsingi-

lennujaam-valiti-maailma-parimaks 

Vahuri, J. Soomes avatakse muumimuuseum. 

https://soome100.postimees.ee/4133407/soomes-avatakse-

muumimuuseum?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

Viies, G. 6 kunstivihjet, et väisata Helsingit. 

https://soome100.postimees.ee/4258957/6-kunstivihjet-et-vaisata-

helsingit?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222  

Viies, G. Georgi Viies: koera elu Helsingis. 

https://soome100.postimees.ee/4250807/georgi-viies-koera-elu-

helsingis?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222 

Viies, G. Georgi Viies: minu Soome asjad. 

https://soome100.postimees.ee/4112451/georgi-viies-minu-soome-asjad 

Viies, G. Georgi Viies: Soomes on üks äge kaart, mida ma oma rahakotis kannan. 

http://soome100.postimees.ee/3994245/georgi-viies-soomes-on-uks-age-kaart-

mida-ma-oma-rahakotis-kannan 

https://soome100.postimees.ee/4151175/vikerraadio-huvitaja-seikleb-sel-nadala-soomes?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4151175/vikerraadio-huvitaja-seikleb-sel-nadala-soomes?_ga=2.186092137.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4178677/viru-folgil-linastub-neli-soome-filmi?_ga=2.219531609.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4178677/viru-folgil-linastub-neli-soome-filmi?_ga=2.219531609.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
http://soome100.postimees.ee/3989985/viru-folk-tahistab-soome-juubeliaastat
https://soome100.postimees.ee/4048165/ohtusook-nagu-president-kekkoneni-ajal
https://soome100.postimees.ee/4036435/mangufilm-igitee-lugu-mida-oleks-raske-uskuda-kui-ei-teaks-et-see-tosi-on
https://soome100.postimees.ee/4036435/mangufilm-igitee-lugu-mida-oleks-raske-uskuda-kui-ei-teaks-et-see-tosi-on
https://soome100.postimees.ee/4017947/soome-ja-nato-solmisid-kuberkaitse-raamleppe
https://soome100.postimees.ee/4017947/soome-ja-nato-solmisid-kuberkaitse-raamleppe
https://soome100.postimees.ee/4107725/keiu-telve-soomes-tootamine-ei-ole-pillerkaar-ehk-pendeltootajate-perekonna-kaitseks
https://soome100.postimees.ee/4107725/keiu-telve-soomes-tootamine-ei-ole-pillerkaar-ehk-pendeltootajate-perekonna-kaitseks
https://soome100.postimees.ee/4268735/pikk-teekond-ida-soome-uurijana-pendeltootaja-kingades?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4268735/pikk-teekond-ida-soome-uurijana-pendeltootaja-kingades?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4268735/pikk-teekond-ida-soome-uurijana-pendeltootaja-kingades?_ga=2.230354460.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4042367/galerii-ja-video-helsingi-lennujaam-valiti-maailma-parimaks
https://soome100.postimees.ee/4042367/galerii-ja-video-helsingi-lennujaam-valiti-maailma-parimaks
https://soome100.postimees.ee/4133407/soomes-avatakse-muumimuuseum?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4133407/soomes-avatakse-muumimuuseum?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4133407/soomes-avatakse-muumimuuseum?_ga=2.175098210.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4258957/6-kunstivihjet-et-vaisata-helsingit?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4258957/6-kunstivihjet-et-vaisata-helsingit?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4250807/georgi-viies-koera-elu-helsingis?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4250807/georgi-viies-koera-elu-helsingis?_ga=2.41042594.1821411536.1516442233-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4112451/georgi-viies-minu-soome-asjad
http://soome100.postimees.ee/3994245/georgi-viies-soomes-on-uks-age-kaart-mida-ma-oma-rahakotis-kannan
http://soome100.postimees.ee/3994245/georgi-viies-soomes-on-uks-age-kaart-mida-ma-oma-rahakotis-kannan
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Viies, G. Roosad laenurattad, mida ei saa varastada. 

https://soome100.postimees.ee/4064605/roosad-laenurattad-mida-ei-saa-varastada 

Viies, G. Vaata uuesti: selline oli Soome populaarseim jaanisaade. 

https://soome100.postimees.ee/4161647/vaata-uuesti-selline-oli-soome-

populaarseim-jaanisaade?_ga=2.250602566.1126779597.1515133694-

863526502.1463462222 

YLE/STT/BNS. Soome tõstab sõjaaja kaitseväelaste arvu 280 000ni. 

https://soome100.postimees.ee/4017949/soome-tostab-sojaaja-kaitsevaelaste-

arvu-280-000ni 

  

https://soome100.postimees.ee/4064605/roosad-laenurattad-mida-ei-saa-varastada
https://soome100.postimees.ee/4161647/vaata-uuesti-selline-oli-soome-populaarseim-jaanisaade?_ga=2.250602566.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4161647/vaata-uuesti-selline-oli-soome-populaarseim-jaanisaade?_ga=2.250602566.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4161647/vaata-uuesti-selline-oli-soome-populaarseim-jaanisaade?_ga=2.250602566.1126779597.1515133694-863526502.1463462222
https://soome100.postimees.ee/4017949/soome-tostab-sojaaja-kaitsevaelaste-arvu-280-000ni
https://soome100.postimees.ee/4017949/soome-tostab-sojaaja-kaitsevaelaste-arvu-280-000ni
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LISA 1 
Kodeerimistabel 

 Kuup

äev 

2017 

Artikli 

pealkiri Autor 

Alarubr

iik 

Modaal

sus 

Sõnavara/hinnangusõ

nad 

1.  

3.jaan 

Mida pakub 

Soome 

juubeliprogra

mm? Piret Kooli Kultuur 

positiiv

ne 

pidunädal, 

tähistamine, 

juubeliaasta 

2.  

4.jaan 

Soome 

juubeliaasta 

tekitab 

küsimusi. 

Siin on 

vastused! Piret Kooli Ajalugu 

positiiv

ne 

sobiv, kõrghetked, 

pidipäev, tähistame 

3.  

5.jaan 

Nädalavahet

usel on 

Soomes 

avatud enam 

kui 140 

muuseumit Piret Kooli Kunst 

neutraal

ne  

4.  

5.jaan 

VAATA: 

Särav Lux–

festival 

valgustas 

Helsingi 

südalinna Piret Kooli 

pidustu

sed 

positiiv

ne 

Särav, ainulaadne, 

võimalus näha 

valgust ja tuledesära 

5.  

6.jaan 

Proovi järele: 

mis oleks 

saanud sinu 

nimeks 100 

aastat tagasi! Piret Kooli Ajalugu 

neutraal

ne  

6.  

8.jaan 

Ma sündisin 

1917 ehk 

pika elu 

kirkaim hetk Piret Kooli Persoon 

neutraal

ne  

7.  

8.jaan 

VAATA: nii 

algas 

Soomes 

juubeliaasta 

2017 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

positiiv

ne tipphetk, mõnus 

8.  

9.jaan 

Soome 

politsei 

fotomanitsus: 

igluga ei ole 

võimalik 

sõita! Piret Kooli 

Ajad ja 

kombed 

neutraal

ne 

keeruline, 

fotomanitsus 

9.  

11.jaa

n 

Pretsedent 

loodud: 

Helsingist sai 

Soomes 

ametlikult 

perekonnani

mi Piret Kooli Persoon 

neutraal

ne  
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10.  

11.jaa

n 

Video: Miss 

Helsingi 

2017 on 

Aafrika 

päritolu 

migrant 

Inna Katrin 

Hein, Piret 

Kooli 

poliitik

a 

negatiiv

ne 

tumedanahaline miss 

ei meeldi, 

sisserändajad pavad 

end igakülgselt 

tõestama 

11.  

11.jaa

n 

Tippkoka 

soovitus: 

need on 

Soome 

parimad 

restoranid! Piret Kooli 

toitlust

us  

positiiv

ne 

aasta parim, tiitel, 

palju häid sõnu, 

kvaliteetroad 

12.  

11.jaa

n 

Soome 

vanim 

inimene 

abiellumisest

: sobivat 

meest pole 

veel leidnud, 

äkki veel 

kohtan! Piret Kooli Ajalugu 

positiiv

ne 

optimism, tulevikku 

vaatav hoiak, 

13.  

11.jaa

n 

Tom of 

Finland – 

mees, kes 

joonistas 

Freddie 

Mercury 

riided Piret Kooli persoon 

positiiv

ne kangelane 

14.  

11.jaa

n 

Legendaarne 

lastesaade 

«Pikku 

Kakkonen» 

tähistab 40. 

sünnipäeva Kirke Ert info 

positiiv

ne 

tähistab, sünnipäev,  

populaarne 

15.  

12.jaa

n 

Välismaal 

elanud 

soomlaste 

kojutulek: oli 

tunne, et 

ainus 

võimalus on 

minna uuesti 

ära! Piret Kooli 

Minu 

soome 

negatiiv

ne 

ei huvita kedagi, 

ebamugavustunne, 

halvendav, 

eraldumine, ahistav 

16.  

12.jaa

n 

VAATA: 

selline on 

Soome 

pilvepiirilt 

nähtuna Piret Kooli info 

positiiv

ne ainulaadne 

17.  

12.jaa

n 

Soome 

sisustus 

meelitab 

prantslasi 

ööd veetma Piret Kooli kunst 

neutraal

ne  

18.  

12.jaa

n 

VAATA 

kodust 

lahkumata: 

see on hetkel 

Soome 

vaadatuim 

näitus! Piret Kooli Kunst 

positiiv

ne 

vaadatuim, 

teraapiliselt mõjub 
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19.  

12.jaa

n 

Nõukogude-

Eestist 

Soome 

telesaatesse 

joonistuse 

saatnud 

Liisa: see oli 

suur asi 

väikesele 

inimesele!  Piret Kooli info 

positiiv

ne 

naerab naine 

rõõmsalt, suur asi 

väiksele inimesele 

20.  

15.jaa

n 

Mika 

Häkkinen 

abiellus, 

pisipoeg 

tõmbas 

tähelepanu 

endale! Piret Kooli persoon 

positiiv

ne suurepärane samm 

21.  

16.jaa

n 

Aasta 

oodatuim 

päikesetõus: 

kaks kuud 

kestnud 

kaamos 

käriseb 

selleks 

korraks 

lõhki! Piret Kooli info 

neutraal

ne  

22.  

17.jaa

n 

Sofi 

Oksanen: 

kõiki lapsi ei 

pea 

vaktsineerim

a, piisab 

neist, keda 

soovime 

alles jätta! Piret Kooli 

Ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

23.  

17.jaa

n 

TÕELINE 

INNOVATSI

OON: 

Helsingis 

pöörlev 

jääkarussell 

äratab 

maailmaski 

tähelepanu Piret Kooli info 

positiiv

ne rahva rõõmuks 

24.  

18.jaa

n 

Soome aasta 

sportlaseks 

valiti 

paraolümpia

võitja Leo-

Pekka Tähti: 

see on 

ajalooline 

hetk! Piret Kooli Sport 

positiiv

ne 

võimas, säravaimad 

hetked, väärt tulemus 

25.  

19.jaa

n 

Tuuritav 

Soome Saun 

lööb 

Ameerikas 

laineid: see Piret Kooli Saun 

positiiv

ne 

lööb laineid, 

saunarõõm, 

saunasoojus, pidulik 
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on parem kui 

Botox! 

26.  

19.jaa

n 

Rukkileib on 

nüüd 

ametlikult 

Soome 

rahvusroog! 

Soome 100 

portaal 

toitlust

us  

neutraal

ne  

27.  

20.jaa

n 

Romi Hasa: 

kriuksuvate 

põrandatega 

poed Romi Hasa 

Minu 

soome 

positiiv

ne 

asjatundlikkus, 

ametiau 

28.  

20.jaa

n 

KUULA: 

mis meenub 

sulle sõnaga 

SOOME? 

Soome 100 

portaal 

Minu 

soome 

positiiv

ne lõbusaid 

29.  

23.jaa

n 

Soome 

õpilased on 

koolilõunat 

söönud juba 

sada aastat 

tasuta! Piret Kooli Ajalugu 

positiiv

ne 

meelepärane, 

mitmekülgne 

30.  

24.jaa

n 

Viru Folk 

tähistab 

Soome 

juubeliaastat! 

Soome 100 

portaal Kultuur 

positiiv

ne 

tähistamine, 

tähelepanuväärne 

31.  

25.jaa

n 

VAATA: 

ministeerium 

esitab 

soomlastele 

juubeliaastak

s väljakutse 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

32.  

25.jaa

n 

Soome 100 

kutsub 

unikaalsele 

suusaretkele 

Soome 100 

portaal loodus 

positiiv

ne unikaalne 

33.  

25.jaa

n 

Soome 

menuansamb

el Ultra Bra 

tuleb uuesti 

kokku! Piret Kooli Kultuur 

neutraal

ne  

34.  

25.jaa

n 

Soome 

ettevõtte suur 

plaan: viime 

soovijad 

kosmosesse 

2018. aastal 

Soome 100 

portaal 

majand

us 

neutraal

ne  

35.  

26.jaa

n 

Ekspert: 

Soome 

noorte 

võlakoorem 

on ka 

täiskasvanute 

süü Piret Kooli persoon 

negatiiv

ne 

süü, võlgades, 

kaotanud usalduse, 

raiskamist sooviv, 

teadmatus 

36.  

26.jaa

n 

Rain Kooli: 

rukkileib kui 

soomluse 

autoportree Rain Kooli 

toitlust

us  

positiiv

ne 

selge ja 

sirgejooneline,usaldu

sväärne 

37.  

27.jaa

n 

Georgi Viies: 

Soomes on 

üks äge Georgi Viies kunst 

positiiv

ne äge 
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kaart, mida 

ma oma 

rahakotis 

kannan 

38.  

27.jaa

n 

Soome-

teemaliste 

vikipeedia 

artiklite 

kirjutajaid 

auhinnati  

Soome 100 

portaal info 

positiiv

ne 

tähistamine, 

auhinnatud 

39.  

30.jaa

n 

Norma John 

– kahe sõbra 

teraapiabändi

st Soome 

esindajaks 

Eurovisioonil

e Piret Kooli Kultuur 

neutraal

ne  

40.  

31.jaa

n 

Eesti 

president 

sõidab 

nädalavahetu

sel Soomes 

Finlandia-

maratoni 

Soome 100 

portaal sport 

neutraal

ne  

41.  

1.vee

br 

KUULA 

Soome 

juubeli auks 

toimunud 

kontserti 

uuesti! 

Soome 100 

portaal Kultuur 

positiiv

ne 

juubeli auks, 

väljapaaistvad 

muusikud 

42.  

2.vee

br 

Tallinnas 

saab näha 

Põhja- ja 

Baltimaade 

kaasaegset 

kunsti 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

43.  

2.vee

br 

Soome 

juubeliaasta 

sari «100 

talks» toob 

soomlased 

meile koju 

kätte 

kõnelema. 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

44.  

2.vee

br 

Sajandivõrdl

us ehk nii 

tähistab 

statistikaame

t Soome 

juubeliaastat 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

45.  

3.vee

br 

IMELINE 

REKORD: 

soomlane 

käis 17 aastat 

järjest iga 

päev 

Muumiorus 

jalutamas Piret Kooli 

minu 

soome 

positiiv

ne 

imeline rekord, ilus 

koht, rekordiline  
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46.  

3.vee

br 

Soome 

juubeliaasta 

toob 

kalendrisse 

looduse 

päeva Piret Kooli loodus 

positiiv

ne 

reipamaks, mõnus, 

õnnelikumaks, hea 

tuju 

47.  

4.vee

br 

Pesakasti-

karaoke 

kutsub 

soomlasi 

rändlindudel

e pesakaste 

ehitama Piret Kooli info 

neutraal

ne  

48.  

5.vee

br 

Runeberg – 

palju enamat 

kui lihtsalt 

suur 

maiasmokk Piret Kooli Persoon 

neutraal

ne  

49.  

6.vee

br 

Soome 

täiendas oma 

brändikollekt

siooni mitme 

uue 

piltmärgiga Piret Kooli kunst 

neutraal

ne  

50.  

6.vee

br 

Soome 

saamid 

saavad 

juubeliaasta 

puhul oma 

raha 

Soome 100 

portaal 

Ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

51.  

7.vee

br 

Soome 

juubelisari 

toob esinema 

keskkonnaku

nstniku 

Marco 

Casagrande 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

52.  

7.vee

br 

Vaata: 

Soome 

presidendipa

ar tähistas 

Saami 

rahvuspüha Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

53.  

8.vee

br 

Soome 

juubeliprogra

mmi kohta 

saab infot 

uuelt 

netilehelt Kirke Ert info 

positiiv

ne rõõm 

54.  

8.vee

br 

Soome 

juubeliaasta 

looduspäev 

pani liikuma 

30 000 

inimest 

Soome 100 

portaal loodus 

positiiv

ne vaatamist väärt 

55.  

9.vee

br 

Fazeri 

Sinine: 

salajane 

retsept 

tänutäheks 

Soome 100 

portaal 

Ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  
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suure teene 

eest 

56.  

9.vee

br 

Soomepoiste 

kirjutatud 

raamatutest 

sai näitus 

Soome 100 

portaal 

kirjand

us 

neutraal

ne  

57.  

11.ve

ebr 

Aki 

Kupianen 

pälvis Soome 

ja Eesti 

vabatahtliku 

riigikaitsetöö 

eest medali 

Soome 100 

portaal info 

positiiv

ne 

pälvis medali, oluline 

roll 

58.  

14.ve

ebr 

Soome 

juubeliaasta 

kõmulisima 

filmi 

režissöör: 

need kivid 

tuleb maast 

korjata ja 

teadmisega 

tallele panna Piret Kooli persoon 

neutraal

ne  

59.  

15.ve

ebr 

Vaata ja 

mõtle kaasa: 

selline oli 

Soome 

iseseisvuse 

eel ehk elu 

enne aastat 

1917 Piret Kooli ajalugu 

negatiiv

ne 

probleem, vaesus, 

läks aia taha, 

60.  

15.ve

ebr 

Vaata: 

NHLis 

mängiv 18-

aastane 

soomlane 

teeb 

kübaratrikke 

Soome 100 

portaal sport 

neutraal

ne  

61.  

16.ve

ebr 

Soome 

haiglas 

kasvab 

vaasipuu 

Soome 100 

portaal kunst 

positiiv

ne praktiline ja ilus 

62.  

17.ve

ebr 

Soome tõstab 

sõjaaja 

kaitseväelast

e arvu 280 

000ni 

YLE/STT/B

NS info 

neutraal

ne  

63.  

17.02

.2017 

Soome ja 

NATO 

sõlmisid 

küberkaitse 

raamleppe STT/BNS info 

neutraal

ne  

64.  

18.ve

ebr 

Suusamees 

Kekkonen 

taastas silla 

Eesti ja 

Soome vahel 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

65.  

21.ve

ebr 

René 

Nybergi teos 

«Viimane 

Soome 100 

portaal 

kirjand

us 

neutraal

ne  
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rong 

Moskvasse» 

ilmus eesti 

keeles 

66.  

21.ve

ebr 

Peeter 

Langovitsi 

tagasivaade: 

Soome 

peaministri 

esimene 

visiit 

Eestisse 

Peeter 

Langovits 

poliitik

a 

neutraal

ne  

67.  

21.ve

ebr 

Soome 

presidendid 

jäädvustataks

e 

juubelimünti

dele 

Soome 100 

portaal 

majand

us 

neutraal

ne  

68.  

22.ve

ebr 

Eesti 

Vabariigi 

aastapäevaüri

tused 

toimuvad ka 

Helsingis 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

69.  

25.ve

ebr 

Kas teadsid: 

millal ja 

miks 

heisatakse 

Soomes 

riigilipud? 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne eriline 

70.  

28.ve

ebr 

Soome 

sümbolid ja 

märgid: 

lipust ja 

lõvist 

lepatriinuni Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

71.  

28.ve

ebr 

Soomes 

tähistatakse 

rahvuseepose 

päeva 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

72.  

28.ve

ebr 

Haridus- ja 

kultuuriminis

ter Sanni 

Grahn-

Laasonen 

külastas 

Eestit 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

73.  

1.mär

ts 

Soomes 

jõustus 

samasooliste 

abieluseadus 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

74.  

1.mär

ts 

Motivatsioon

ikõneleja 

Sami 

Honkonen 

esineb 

logistikasemi

naril 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

75.  3.mär

ts 

Lahti MMil 

veedeti 

Soome 100 

portaal sport 

positiiv

ne kiitis, suurepärane 
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Soome 100 

teemapäeva 

76.  

3.mär

ts 

Miks avaldas 

Leonardo 

DiCaprio 

foto Soome 

metsast? 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

77.  

5.mär

ts 

President 

Halonen 

kohtus pärast 

kinoseanssi 

pagulastega: 

me peame 

olema 

õigusriik! 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

78.  

6.mär

ts 

Soome 

suusalegend 

Siiri 

Rantanen: 

naissuusataja

id koheldi 

kui lapsi Piret Kooli persoon 

negatiiv

ne 

koheldi nagu lapsi, 

puudus ettevalmistus 

79.  

6.mär

ts 

Mängufilm 

«Igitee»: 

lugu, mida 

oleks raske 

uskuda, kui 

ei teaks, et 

see tõsi on. 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

80.  

7.mär

ts 

President 

Sauli 

Niinistö: 

Meie saame 

kõige 

paremini 

hakkama 

avatud 

maailmas Marti Aavik 

poliitik

a 

neutraal

ne  

81.  

8.mär

ts 

Soome 

asutas 

rahvusvaheli

se soolise 

võrdsuse 

auhinna! 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

positiiv

ne auhind 

82.  

10.m

ärts 

Jari 

Litmanen 

valiti 

Hollandi 

kõigi aegade 

parimaks 

jalgpalluriks 

Soome 100 

portaal sport 

positiiv

ne parim, tunnustus 

83.  

10.m

ärts 

Galerii ja 

video: 

Helsingi 

lennujaam 

valiti 

maailma 

parimaks 

Johanna 

Vahuri info 

positiiv

ne maailma parim,puhas 

84.  11.m

ärts 

Nädal Soome 

meedias: Rain Kooli 

poliitik

a 

neutraal

ne  
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ühisest 

piletiplatvor

mist 

presidendi 

riigivisiidi 

kajastuseni 

85.  

11.m

ärts 

Soomlaste 

tekitatud 

kaos hoidis 

Tallinnas ära 

suurema 

pommituslai

ne 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

86.  

12.m

ärts 

Soomlaste 

beebipakend 

sai jälle uue 

sisu Piret Kooli kultuur 

positiiv

ne 

heaolu, innovatsioon, 

tähistamine 

87.  

13.m

ärts 

Halb nõu tõi 

Nordeale 

miljonitrahvi Tõnis Oja 

majand

us 

negatiiv

ne  

88.  

13.m

ärts 

Päev Soome 

ajaloos: 

Talvesõda 

lõppes täna, 

77 aastat 

tagasi 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

89.  

13.m

ärts 

Manuela 

Bosco: mis 

on saja-

aastase ilu 

saladus? 

Manuela 

Bosco 

minu 

soome 

positiiv

ne elagu 

90.  

14.m

ärts 

Janne 

Saarikivi 

keelest ja 

äratamisest! 

Janne 

Saarikivi kultuur 

positiiv

ne rõõmustavad 

91.  

14.m

ärts 

Piltuudis: 

Hiina 

Soome-kool 

istutas 

esimese 

Tulevikupuu 

Soome 100 

portaal loodus 

positiiv

ne 

kasvab uhkena, 

aardevaramu 

92.  

15.m

ärts 

Soome 

suursaadik 

Kirsti 

Narinen: 

haldusreform 

mõjutab ka 

sõprussideme

id 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a  

positiiv

ne 

sprus seob ja püsib, 

tähistame koos 

93.  

16.m

ärts 

OP: Lugu 

maailma 

tuntuimast 

soomlasest 

puudutab, 

liigutab ja 

sunnib 

mõtlema 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

94.  

17.m

ärts 

Õhtusöök 

nagu 

president 

Soome 100 

portaal 

toitlust

us  

neutraal

ne   



63 

 

Kekkoneni 

ajal 

95.  

19.m

ärts 

Minna 

Canth: Olgu 

kõike muud, 

ainult mitte 

uinuv, 

poolsurnud 

elu! Piret Kooli persoon 

neutraal

ne  

96.  

22.m

ärts 

Sajand läbi 

esemete ehk 

100 Soome 

asja 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

97.  

22.m

ärts 

Kes on 

õnnelik ja 

kes mitte? 

ÜRO raport 

jagab 

vastuseid 

AP/STT/BNS

/PM info 

neutraal

ne  

98.  

22.m

ärts 

Psühhoterape

ut Tommy 

Hellsten: me 

ei söanda 

olla 

inimlikud 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

99.  

23.m

ärts 

Mamma 

pitspükstest 

inspireeritud 

klassika ehk 

Aalto vaasi 

lugu Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

100.  

23.m

ärts 

President 

Koivisto 

viidi 

hooldushaigl

asse, koju 

naasmine 

võib jääda 

unistuseks 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne 

võib jääda unistuseks, 

halvenenud 

101.  

24.m

ärts 

Soome 

segakoor 

tähistab 

Tallinnas 

Tormist 

lauldes oma 

40. 

aastapäeva 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

102.  

24.m

ärts 

Metsad, kuhu 

maeti 

ingerisoomla

sed 

Soome 100 

portaal ajalugu 

negatiiv

ne nukker 

103.  

24.m

ärts 

Mis on ühist 

Rootsi 

kroonprintses

s Victorial ja 

«Tähtede 

sõja» 

printsess 

Leial? 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  
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104.  
25.m

ärts 

Piltuudis: 

Muumid of 

Finland 

Soome 100 

portaal kunst 

positiiv

ne 

uhkusega, äärmiselt 

kvaliteetne 

105.  

26.m

ärts 

Aknaklaas 

kui piir 

Soome ja 

Nõukogude 

Eesti vahel 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

106.  

28.m

ärts 

Kuidas 

küüditatud 

president 

Siberist otse 

Soome 

tipphotelli 

toodi 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

107.  

28.m

ärts 

Soomlased 

saavad 

Tallinnas 

tasuta 

ühistransport

i kasutada 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

positiiv

ne kingitus 

108.  

29.m

ärts 

Nädala 

Soome 

meedias: 

politseinike 

survestamise

st ja 

kohalikest 

valimistest Rain Kooli 

poliitik

a 

neutraal

ne  

109.  

29.m

ärts 

«Ülelahe 

suhteraamat» 

on loetav 

nüüd ka eesti 

keeles 

Soome 100 

portaal 

kirjand

us 

neutraal

ne  

110.  

29.m

ärts 

Roosad 

laenurattad, 

mida ei saa 

varastada Georgi Viies sport 

positiiv

ne 

rõõmsad, hoole ja 

armastusega 

111.  
31.m

ärts 

Selgus aasta 

parim soome 

keele õpetaja 

Soome 100 

portaal haridus 

positiiv

ne 

tunnustati, parim 

soome keele õpetaja 

112.  

4.apr 

Erik Morna: 

Mis-see-on-

mis-see-on-

mis-see-on? erik morna kultuur 

positiiv

ne 

meeldis, vägev, 

rõõmustas 

113.  

5.apr 

Harri Rinne: 

Soome rock 

lõhnas nagu 

vabadus Harri Rinne kultuur 

neutraal

ne  

114.  

5.apr 

Nüüd on 

teada: 

avalikustati 

Soome 

juubelikontse

rdi 

peaesinejad! 

Soome 100 

portaal kultuur 

positiiv

ne 

olin liigutatud, 

inimesed olid 

sõbralikud 

115.  

7.apr 

Mikael 

Agricola – ei 

rohkem ega 

vähem kui 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  
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soome keele 

isa 

116.  

7.apr 

Hobu-hullus, 

mis levib üle 

maailma ja 

jõuab 

kinolinale 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

117.  

7.apr 

Selgusid 

soome keele 

olümpiaadi 

AGRICOLA 

2017 võitjad 

Soome 100 

portaal haridus 

neutraal

ne  

118.  

8.apr 

Nädal Soome 

meedias: 

pagulastest, 

Soome-

poistest ja 

jäärattast Rain Kooli 

poliitik

a 

neutraal

ne  

119.  

10.ap

r 

TEST: 

selline on 

keskmine 

soomlane! 

Milline oled 

sina? 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

120.  

10.ap

r 

Piltuudis: 

105 aastat 

tagasi väljus 

sadamast 

Titanic, 

pardal ka 63 

soomlast 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

121.  

11.ap

r 

Metsä Woodi 

vineeritehase 

Pärnusse 

ehitab 

Nordecon 

Soome 100 

portaal 

majand

us 

neutraal

ne  

122.  

12.ap

r 

Eesti mees 

kannab 

Soome 

saunakultuuri 

maailma-

kaardile 

Andres 

Pulver saun 

neutraal

ne  

123.  

15.ap

r 

Hea teada: 

need on 

Helsingi 

parimad 

brantši- ehk 

hommikusöö

gikohad 

Soome 100 

portaal 

toitlust

us  

positiiv

ne 

stiile, üllatav,võrratu, 

meeldiv toiduelamus 

124.  

15.ap

r 

Nädala 

Soome 

meedias: 

Rootsi 

rünnaku 

järelmõjudest

, 

autojuhtimise

st ja 

ümbrikupalk

adest Rain Kooli info 

neutraal

ne  



66 

 

125.  

16.ap

r 

Vanarahvas 

teadis ehk 

niisugused 

olid 

soomlaste 

ilmaennustus

ed? 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

126.  

16.ap

r 

GALERII: 

nii tähistavad 

soomlased 

lihavõttepühi 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

127.  

17.ap

r 

Isutekitav 

video: mida 

teha tühja 

munakoorega

? 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

128.  

18.ap

r 

Soome 

teadlaste 

ennustus: 

selline on 

meie 

argipäev 25 

aasta pärast 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

129.  

20.ap

r 

Tee või ise! 

Need Soome 

road on üle 

piiride tuntud Pille Petersoo 

toitlust

us  

positiiv

ne ideaalne, armastatud 

130.  

20.ap

r 

Saja-aastane 

kooselu sai 

videoks: 

Helvi ja 

Soome 

üheskoos 

elatud leu 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

131.  

21.ap

r 

Kas teadsid: 

nii 

tunnustatakse 

Soomes aasta 

ema! 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

132.  

21.ap

r 

Viisata 

Soome ja nii 

juba 20 

aastat! 

Soome 100 

portaal ajalugu 

positiiv

ne 

rõõmustame, 

tähistamine 

133.  

24.ap

r 

Peeter 

Langovitsi 

tagasivaade: 

nii saabus 

viisavabadus 

Soomega 

Peeter 

Langovits ajalugu 

neutraal

ne  

134.  

26.ap

r 

Soome 

ajaleht: 

eestlased 

taotlesid 

viisasid 

kasvõi 

korstna 

kaudu Piret Kooli ajalugu 

neutraal

ne  

135.  
27.ap

r 

Konsulaartöö

taja: 

mõnikord oli 

Soome 100 

portaal ajalugu 

negatiiv

ne 

pinge oli meeletu, 

takistused 



67 

 

isegi raske 

läbi 

rahvasumma 

saatkonna 

ukseni jõuda 

136.  

27.ap

r 

Sauli 

Niinistö: 

veteranidepä

ev jääb 

alatiseks ja 

päeva sõnum 

ei vaju 

unustusse 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

137.  

30.ap

r 

VAATA: nii 

pidutseb 

soomlane 

siis, kui 

eestlased 

peavad 

volbrit 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

138.  

1.mai 

Viisavabadus

töögrupi 

juht: kui nii 

teeme, siis 

poob Lennart 

Meri mu üles Kulle Raig ajalugu 

neutraal

ne  

139.  

1.mai 

GALERII: 

Pronksnaise 

pesupäeva 

jälgis 

Helsingis 35 

000 inimest 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

140.  

4.mai 

Soome 

valitsus 

koguneb 

ajaloolisele 

istungile 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

141.  

4.mai 

Vaata: 

hobuste 

võiduajamine 

Soome 

moodi 

Soome 100 

portaal sport 

neutraal

ne  

142.  

5.mai 

Selgusid 

Soome100 

suurkontserdi 

õhtujuhid 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

143.  

5.mai 

Vaata ja 

imesta: 

Soome 

juubeliaasta 

jõuab Viru 

hotelli Kirke Ert 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

144.  

5.mai 

Romi Hasa: 

Tulge 

Helsingisse 

kevadet 

tervitama! Romi Hasa info 

positiiv

ne 

imeline puutumata 

loodus, hunnitud 

vaated, uhke 

145.  

6.mai 

Prima Vista 

festival toob 

vestlusringi 

Soome 100 

portaal 

kirjand

us 

neutraal

ne  
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Soome 

autorid 

146.  

8.mai 

Tuomas 

Kyrö – 

kirjanik, kes 

soovib 

torisejatele 

kõike head 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

147.  

9.mai 

Romi Hasa: 

soome 

perede 

igapäevane 

rumba Romi Hasa 

minu 

soome 

neutraal

ne  

148.  

9.mai 

Soome 

presidendilos

s avab 

huvilistele 

uksed 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

149.  

9.mai 

Siseministrid

: Eestil ja 

Soomel on 

turvalisusest 

ühine 

arusaam 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

150.  

10.m

ai 

Keiu Telve: 

Soomes 

töötamine ei 

ole pillerkaar 

ehk 

pendeltöötaja

te perekonna 

kaitseks Keiu Telve 

minu 

soome 

negatiiv

ne 

ette 

heidetud,Perekonnalõ

hkuja, liiderdaja, 

raharaiskaja, pätt ja 

kaabakas 

151.  

12.m

ai 

Soome 

majandusmin

ister Mika 

Lintilä: 

biomajandus 

on uus 

megatrend 

Soome 100 

portaal 

majand

us 

neutraal

ne  

152.  

12.m

ai 

President 

Mauno 

Koivisto on 

surnud Piret Kooli persoon 

neutraal

ne 

pikk raske haigus, 

surm, tervis halvenes 

153.  

12.m

ai 

President 

Halonen: 

Mauno 

Koivisto oli 

minu 

poliitiline isa Piret Kooli persoon 

neutraal

ne  

154.  

12.m

ai 

Koivisto: 

minust oleks 

võinud tulla 

päris korralik 

võrkpallur Kulle Raig persoon 

neutraal

ne  

155.  

13.m

ai 

Presidendi 

kaasteeline: 

Koivisto roll 

uue ajastu 

ülesehitamise

s oli 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne kaotanud inimese 



69 

 

märkimisvää

rne 

156.  

13.m

ai 

Fotomeenutu

s: Koivisto 

viimane 

visiit 

Eestisse 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

157.  

14.m

ai 

Spetsialisti 

vaatenurk: 

iibe 

tõstmiseks 

on vaja 

kivistunud 

hoiakuid 

muuta 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

negatiiv

ne karm, jäik kooslus 

158.  
15.m

ai 

Georgi Viies: 

minu Soome 

asjad Georgi Viies 

minu 

soome 

neutraal

ne  

159.  

16.m

ai 

Soome sai 

juubelikingik

s oma 

lillesordi 

Soome 100 

portaal loodus 

positiiv

ne kaunis, kingitus 

160.  

17.m

ai 

Põhjamaade 

raamatukunst

nike turnee 

Baltikumis 

algas Eestist 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

161.  

18.m

ai 

Soome 

juubelikontse

rdile 

Tallinnas 

saabub 

põhjanaabrite 

superstaar 

Saara Aalto 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

162.  

18.m

ai 

President 

Mauno 

Koivistot 

mälestatakse 

ka Eestis 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

163.  

19.m

ai 

Nädalavahet

usele 

mõeldes: 

paar kaadrit 

kepphobuste 

treeningust 

Soome 100 

portaal sport 

neutraal

ne  

164.  

20.m

ai 

Mauno 

Koivisto 

kaastunderaa

matus enam 

kui 50 000 

sissekannet 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

165.  

22.m

ai 

Kahe-eurone 

käibemünt 

saab 

juubelimärgi

se 

Soome 100 

portaal 

majand

us 

neutraal

ne  

166.  
22.m

ai 

President 

Koivisto 

perekond 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  
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avaldas 

leinakuulutus

e 

167.  

22.m

ai 

Piltuudis: 

Kersti 

Kaljulaid 

tegi 

sissekande 

Mauno 

Koivisto 

kaastunderaa

matusse 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

168.  

23.m

ai 

President 

Koivisto 

matused 

peatavad 

Helsingis 

liikluse Piret Kooli persoon 

neutraal

ne  

169.  

23.m

ai 

Galerii: 

president 

Martti 

Ahtisaari 80 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

170.  

25.m

ai 

Galerii: nii 

mäle(s)tavad 

soomlased 

sotsiaalmeedi

as president 

Koivistot 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

171.  

25.m

ai 

Soome saatis 

president 

Mauno 

Koivisto 

viimsele 

teekonnale Piret Kooli info 

neutraal

ne  

172.  

26.m

ai.17 

President 

Koivisto 

kalmu ümber 

seisab 

jätkuvalt 

inimesi 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne   

173.  

27.m

ai 

Graniitmees: 

pidin 

nägema, 

kuidas 

suured 

süütud 

silmad ühe 

päevaga 

väsinuks ja 

kõikenäinuks 

muutusid 

Soome 100 

portaal 

kirjand

us 

neutraal

ne  

174.  

29.m

ai 

Sirpa 

Kähkönen 

lammutab 

vaikust, 

raamat 

raamatu järel 

Kätlin 

Kaldmaa 

kirjand

us 

neutraal

ne  

175.  
29.m

ai 

President 

Niinistö 

kinnitas: 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  
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kandideerin 

ka teiseks 

ametiajaks! 

176.  

30.m

ai 

Soome 100 

peasündmus 

Eestis saab 

teoks tänu 

erasektori 

toetusele 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

177.  

30.m

ai 

Ainulaadse 

Soome 

juubelinäitus

e idee sündis 

Eestis 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

178.  

30.m

ai 

Eesti-Soome 

suurel 

maavõistluse

l on kirjas 

üle 200 

võistkonna 

Soome 100 

portaal sport 

neutraal

ne  

179.  

31.m

ai 

Soome 

peaminister 

osaleb 

Tallinnas 

toimuval 

Soome100 

suurpäeval 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

180.  

1.juu

ni 

Soome 

suursaadik: 

kes meist ei 

tahaks öelda, 

et olen 

ööbinud 

saatkonnas! 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne 

eriline, armastus, 

leidmaks lahendusi 

181.  

2.juu

ni 

Soome 

president 

Niinistö ja 

proua 

Haukio 

osalevad 

Soome 100 

pidustustel 

Tallinnas 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

182.  
2.juu

ni 

Saara Aalto: 

tahan laulda 

eesti keeles 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

183.  

2.juu

ni 

Soomes 

avatakse 

muumimuuse

um 

Johanna 

Vahuri 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

184.  

4.juu

ni 

Mees, kelle 

mõõga 

juhtimisel 

võideldi 

Soome 

vabadus ehk 

Mannerheim 

150 aastat 

hiljem 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  
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185.  

4.juu

ni 

Filmirežissöö

r Aku 

Louhimies: 

«Tundmatu 

sõdur» on 

meie 

rahvusmälu 

kristall Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

186.  

6.juu

ni 

Soome 

Instituudi 

juht: midagi 

sellist ei ole 

instituut 

varem 

kunagi 

teinud! Piret Kooli persoon 

positiiv

ne uhke tunne 

187.  

8.juu

ni 

Soome 

režissöör Aki 

Kaurismäki 

räägib, mis 

«pagulasi 

rõhuvas 

Soomes» 

kõik valesti 

on 

Soome 100 

portaal persoon 

negatiiv

ne 

üsna tappev, 

Rassistid on alati ja 

kõikjal pelgurid, kes 

mölisevad ja 

peksavad jõuguna 

väetimaid. 

188.  

9.juu

ni 

Vesa-Matti 

Loiri ei saa 

Soome 100 

suurkontserdi

l esineda 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne 

väga pettunud ja 

kurb. 

189.  

10.ju

uni 

Suurkontserd

i produtsent: 

see on 

omanäoline 

kingitus 

Eesti rahvale Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

190.  

12.ju

uni 

Suursaadik 

Kirsti 

Narinen: 

naine saab 

karjääri teha, 

kui kodutöid 

tehakse 

võrdselt 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

191.  

12.ju

uni 

VAATA: 

Soome 100 

sõpruskontse

rdil esinesid 

ka 

«Võimlemise 

kärbsed » 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

192.  

12.ju

uni 

Stig Rästa 

täitis 

juubelilaval 

oma ammuse 

soovi 

Soome 100 

portaal kultuur 

positiiv

ne täitis ammuse soovi 

193.  
12.ju

uni 

Eesti ja 

Soome 

tähistasid 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  
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sajandi 

täitumist 

194.  

19.ju

uni 

Kaksikmaa 

kui unistus 

Eesti-Soome 

liitriigist imbi paju  kultuur 

neutraal

ne  

195.  

21.ju

uni 

Vikerraadio 

«Huvitaja» 

seikleb sel 

nädala 

Soomes 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

196.  

21.ju

uni 

VAATA 

VAID: 

rahvusvaheli

ne 

«Ajavahe» 

esilteb ka 

Soome 

klaasikunsti 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

197.  

21.ju

uni 

Tarja 

Halonen jäi 

fotosilma 

ette kodutuna 

tänaval 

kössitades 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

198.  
25.ju

uni 

Romi Hasa: 

naljakad 

probleemid Romi Hasa 

minu 

soome 

neutraal

ne  

199.  

25.ju

uni 

Hollywoodi 

täht Ashton 

Kutcher 

kiidab 

Soome 

mänguparke 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne hea eeskuju 

200.  

29.ju

uni 

Vaata uuesti: 

selline oli 

Soome 

populaarseim 

jaanisaade* Georgi Viies 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

201.  

5.juul

i 

Jaapan kinkis 

Soomele 

sünnipäevaks 

kirsipuud 

Soome 100 

portaal loodus 

positiiv

ne 

ilus, populaarseim,  

preemia 

202.  

5.juul

i 

Piltuudis: 

Soome 

põldusid 

ehivad 

sinivalged 

silopallid 

Soome 100 

portaal loodus 

neutraal

ne  

203.  

6.juul

i 

Suur 

soomlane, 

kes soovis 

saada 

eestlaseks 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

204.  

6.juul

i 

Soome 

teemapäev 

jõuab ka 

Pärnu 

filmifestivalil

e 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  
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205.  

12.ju

uli 

Tornide 

väljakul 

õitseb ka 

Soome aed 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

206.  

12.ju

uli 

Romi Hasa: 

Helsingi 

kõige 

rohelisemad 

rajad Romi Hasa 

minu 

soome 

neutraal

ne  

207.  

12.ju

uli 

Piirideta 

meri toob 

Käsmu ka 

Soome 

presidendi 

Soome 100 

portaal Kunst 

neutraal

ne  

208.  
14.ju

uli 

Viru Folgil 

linastub neli 

soome filmi 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

209.  

17.ju

uli 

Vaata: nii on 

soomlaste 

elutuba 

sajandi 

jooksul 

muutunud 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

210.  

18.ju

uli 

PILTUUDIS: 

täna algas 

Soome saja-

aastane 

ajalugu 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

211.  
18.ju

uli 

Käsmus 

avatakse 

saunatänav 

Soome 100 

portaal kultuur 

positiiv

ne 

rõõmustav,rohked 

saunarõõmud, kiites 

212.  

19.ju

uli 

Kas oled 

juba näinud? 

Selle 

tõrvikuga 

süüdati 

Helsingi 

olümpiatuli 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

213.  

24.ju

uli 

Kuula ja 

vaata! Monty 

Python 

tervitas 100-

aastast 

Soomet 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

214.  

27.ju

uli 

100-aastane 

Soome 

võõrustas 

Venemaa 

presidenti 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

215.  

31.ju

uli 

Ameerika 

vanim 

palkmaja on 

soomlasest 

väljarändaja 

ehitatud. 

Nüüd on see 

müügis! 

Soome 100 

portaal ajalugu 

positiiv

ne 

vaieldamatult 

kunstnik 

216.  

3.aug 

Lääne-Viru 

piiri äärde 

rajatakse BNS 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  
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salapiiritusev

eo muuseum 

217.  

3.aug 

Folgile tulles 

too ikka 

lapsed ka 

ühes! 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

218.  

4.aug 

Eesti 

majandusare

ngu uus võti: 

biomajandus

e väärtus ja 

edulood 

Soome 100 

portaal 

majand

us 

neutraal

ne  

219.  

4.aug 

President 

Tarja 

Halonen 

kõneleb 

arvamusfesti

valil 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

220.  

5.aug 

VAATA 

VAID: 

Soomes 

tähistatakse 

rahvariiete 

sünnipäeva! Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne 

õitseng, kaunid 

rõivad 

221.  

7.aug 

Põlissoomlas

te juht: 

kontrollimatu 

migratsioon 

peab 

lõppema 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

negatiiv

ne kõgil halvem elada 

222.  

8.aug 

«100 talks»: 

Miks laulab 

muusikaõpet

aja Soome 

koolis eesti 

rahvalaule? 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

223.  

8.aug 

Tarja 

Halonen: 

meie 

tuleviku võti 

on sotsiaalne 

innovatsioon Piret Kooli 

minu 

soome 

positiiv

ne 

Soomlased usaldavad 

üksteist ja ühiskonda 

keskmisest rohkem, 

aitab läbi raskuste 

224.  

11.au

g 

Tarja 

Halonen 

näituse 

avamisel: 

meri on 

piiritu, kuid 

mitte ääretu 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

225.  

11.au

g 

Vaata: 

selline melu 

käib Soome 

juubeliaastal

e pühendatud 

Viru Folgil 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

226.  

12.au

g 

President 

Käsmus: siit 

otse Porvoo 

linna on Piret Kooli kultuur 

positiiv

ne 

rõõm ja heameel, 

tunnen rõõmu ja 

uhkust 
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lühem tee kui 

Tartusse 

227.  

16.au

g 

Soome-

eestlased 

istutavad 

100-aastasele 

Soomele 

tamme 

Soome 100 

portaal loodus 

neutraal

ne  

228.  

16.au

g 

Palun tule 

Soome 

sajandale 

sünnipäevale

! Piret Kooli 

pidustu

sed 

positiiv

ne meeleolu, piduõhtu 

229.  

19.au

g 

Mäletagem 

Turu 

rünnakust ka 

kõike seda Piret Kooli 

minu 

soome 

negatiiv

ne 

hukkus, rünnakus, 

leinalipud, pussitaja, 

mõistusevastane 

230.  

21.au

g 

Kas teadsid: 

need 

eestlaste 

(seltskonna)l

aulud on 

tuntud ka 

Soomes Piret Kooli kultuur 

neutraal

ne  

231.  

21.au

g 

Suure Eesti 

tamme 

kõrval 

kasvab nüüd 

väike Soome 

tamm 

Soome 100 

portaal loodus 

neutraal

ne  

232.  

22.au

g 

Sada päeva 

sajani ehk 

suurim 

rahvapidu 

Soome 

ajaloos Piret Kooli 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

233.  

25.au

g 

100 päeva 

sajani ehk 

Soome 

suurim 

rahvapidu 

jõuab 

Tallinnasse 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

234.  

25.au

g 

Just nüüd: 

Soome 

juubeliaasta 

suursündmus 

Rootsis 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

positiiv

ne 

peomeeleolu, 

tähistamine 

235.  

25.au

g 

Helsingi 

aednikud 

kujundasid 

Tallinnasse 

parima 

linnaaia 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

236.  

28.au

g 

Galerii ja 

video: nii 

möödus 

Soome 

ajaloo Piret Kooli 

minu 

soome 

positiiv

ne pidulaul 
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suurim 

rahvapidu 

237.  

28.au

g 

Stiilivihje: 

täna on sini-

valge 

teemapäev! Piret kooli 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

238.  

29.au

g 

President 

Niinistö 

Valges 

majas: 

Soome ei ole 

nõuandja 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

239.  

29.au

g 

Vaata ja 

kuula: 

Soome 

suurima 

rahvapeo 

väärikas 

kulminatsioo

n – Soome 

missa kõlas 

100 koori 

esituses Piret Kooli 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

240.  

29.au

g 

KIIRUSTA: 

nüüd on 

viimane aeg 

oma pilt 

võistlustulle 

läkitada! 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

241.  

31.au

g 

Valitsuse 

liige: Eesti-

Soome 

kultuurifondi

le tuleb 

eraldada 6 

miljonit 

eurot Piret Kooli 

poliitik

a 

neutraal

ne  

242.  

1.sept 

On aeg: 

Helsingi 

kesklinna 

kuulsaim 

park jätab 

puudega 

hüvasti 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

243.  

1.sept 

Eestis saab 

sooritada 

soome keele 

tasemeeksam

it 

Soome 100 

portaal haridus 

neutraal

ne  

244.  

1.sept 

Fotokonkurss 

«100 

HETKE» on 

lõppenud 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

245.  

7.sept 

Soome kütab 

Eesti saunad 

juubeli auks 

kuumaks Piret Kooli saun 

neutraal

ne  

246.  

8.sept 

Vaata: nii 

tähistab 

Soome oma 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  
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sajanda 

juubelit 

Norras 

247.  

12.se

pt 

Soini: Soome 

erineb 

Euroopast, 

kuna meil on 

Venemaaga 

dialoog 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

248.  

12.se

pt 

Soome 

kaitsepolitsei 

juht: jälgime 

350 

terrorismisid

emetega 

inimest 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

249.  

13.se

pt 

Muumitrollid

e uues sarjas 

teeb häält ka 

Oscari 

laureaat 

Soome 100 

portaal info 

positiiv

ne legendaarne 

250.  

16.se

pt 

Kultuurikomi

sjoni Soome-

visiidi 

keskmes on 

koostöö Eesti 

ja Soome 

juubeliaastal 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

251.  

16.se

pt 

Festhearti 

avab Soome 

juubeliaasta 

mängufilm 

«Tom of 

Finland» 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

252.  

16.se

pt 

PÖFFil saab 

maailmaesili

nastuse 

ajalooline 

«Igitee» 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

253.  

16.se

pt 

Galerii: 

Tartu hotellis 

avati Soome 

kool Piret Kooli haridus 

neutraal

ne  

254.  

17.se

pt 

100-aastane 

Soome 

pidutses koos 

presidendiga 

USA-s 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

positiiv

ne 

«Oleme vaesest 

riigist teinud ühe 

maailma stabiilseima 

ja edumeelseima 

maa. Selleks, et meie 

edulugu võiks 

jätkuda, vajame üha 

enam leidlikust ja 

uuendusmeelsust, 

255.  

20.se

pt 

13 moodust, 

kuidas 

ärritada 

soomlast 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

256.  
21.se

pt 

Georgi Viies: 

koera elu 

Helsingis Georgi Viies 

minu 

soome 

neutraal

ne  
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257.  

22.se

pt 

Kuidas 

promoda 

kultuuri ehk 

sinivalge 

kohvi lugu Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

258.  

28.se

pt 

6 

kunstivihjet, 

et väisata 

Helsingit Georgi Viies kunst 

neutraal

ne  

259.  

4.okt 

Pikk teekond 

Ida-Soome: 

uurijana 

pendeltöötaja 

kingades Keiu Telve 

minu 

soome 

neutraal

ne  

260.  

9.okt 

Vaata vaid: 

selline on 

juubeliaasta 

värvikaim 

aastaaeg 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

261.  

9.okt 

Soome 

presidendipa

ar ootab 

esimest ühist 

last Piret Kooli 

poliitik

a 

positiiv

ne  

262.  

10.ok

t 

Aleksis Kivi 

– see neljas 

vend ja 

soome 

kirjanduse 

rajaja Piret Kooli persoon 

positiiv

ne rõõmusõnum 

263.  

10.ok

t 

PÖFF 

tähistab 

Soome 

juubelit 

kultusfilmide 

maratoniga 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

264.  

14.ok

t 

Sild Soome 

iseseisvusest 

Eesti 

vabariigini 

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

265.  

14.ok

t 

Vaata vaid: 

sellistes 

ruumides 

alustas tööd 

Soome 

parlament Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

266.  

15.ok

t 

Hõimupäeva

d avab 

heliinstallatsi

oon 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

267.  

16.ok

t 

Saunatuur 

viskab leili 

Käärikul ja 

Mooskas 

Soome 100 

portaal saun 

positiiv

ne 

saunas oleme me 

kõik võrdsed 

268.  

19.ok

t 

Galerii: Eesti 

kodutud 

tegid 

Soomele 

kingituse 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne kingitused 
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269.  

20.ok

t 

Turu linnas 

algab 

ajalooline 

pardijaht 

Soome 100 

portaal 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne 

rõõmsaid 

üllatushüüdeid 

270.  

22.ok

t 

Vaata vaid: 

Soome 100 

saunatuur 

värskendas 

ihu ja vaimu 

Soome 100 

portaal saun 

positiiv

ne 

värskendas ihu ja 

vaimu 

271.  

23.ok

t 

Sibelius, 

Sinuhe, 

Kaurismäki 

ja... Soome 

kultuurisajan

di mõjutajad 

valitud Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

272.  

25.ok

t 

Hõimupäeva

d Kalevala 

mail – loeng-

kontsertid 

Tallinnas ja 

Tartus Piret Kooli kultuur 

neutraal

ne  

273.  

25.ok

t 

Just nüüd: 

Soome 

juubeldab 

toidumessil Piret Kooli 

toitlust

us  

neutraal

ne  

274.  

26.ok

t 

Sibeliuse 

«Finlandia» 

kõlab nüüd 

ka 

ingliskeelsen

a Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

275.  

31.ok

t 

Tule vaata: 

nii näeme 

meie Soomet 

ja soomlased 

Eestit! 

Soome 100 

portaal kunst 

neutraal

ne  

276.  

31.ok

t 

Raadiosari: 

«Soome sild 

– 6 vaadet 

soomlusele 

ja eestlusele» 

Soome 100 

portaal info 

neutraal

ne  

277.  

7.nov 

Soome 

filmikava 

saab vaadata 

ka Pärnus 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  

278.  

7.nov 

Loe 

lähemalt: nii 

tähistatakse 

Eestis Soome 

iseseisvuspäe

va 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

279.  

8.nov 

Soome 

vähemusrahv

used valivad 

kultuurinõuk

ogu 

Soome 100 

portaal 

poliitik

a 

neutraal

ne  

280.  
16.no

v 

Jörn Donner 

võtab PÖFFil 

vastu 

Soome 100 

portaal kultuur 

neutraal

ne  
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elutööpreemi

a 

281.  

23.no

v 

Millised on 

Soome ja 

Eesti 

iseseisvuse 

narratiivid? 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

282.  

23.no

v 

Soome 

luuletaja 

saab 

juubeliks 

hiiukeelsesse 

raamatusse 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

283.  

23.no

v 

Soome 100 

tipneb Eestis 

lipupäeva ja 

ilutulestikuga 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

284.  

24.no

v 

Vaata vaid: 

korralik 

lühikursus 

kõigile 

Soome 

sõpradele Piret Kooli 

minu 

soome 

neutraal

ne  

285.  

27.no

v 

Filmisoovitu

s: Sibelius, 

Aino ja 

armastus Piret Kooli kultuur 

neutraal

ne  

286.  

27.no

v 

Asi selge: 

see on 

soomlase 

lemmikvande

sõna Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

287.  

27.no

v 

Aino Kallase 

preemia 

pälvis sel 

aastal 

skulptor 

Ekke Väli 

Soome 100 

portaal persoon 

neutraal

ne  

288.  

30.no

v 

Vaata: 

Helsingis 

avati 

Talvesõja 

mälestusmär

k 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed  

neutraal

ne  

289.  

1.dets 

Vaata ja õpi: 

selline on 

Soome hümn 

viipekeeles Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

neutraal

ne  

290.  

4.dets 

12 

maailmakuul

sat maamärki 

ehivad end 

Soome auks 

sinivalgesse  Piret Kooli 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

291.  

4.dets 

Soome 

postmargi 

tähelend: 

selline on 

maailma üks 

tippmarke Piret Kooli kunst 

neutraal

ne  
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292.  

4.dets 

Soome 

iseseisvusma

nifesti 

lugemisest 

möödus 

täpselt 100 

aastat  

Soome 100 

portaal ajalugu 

neutraal

ne  

293.  

5.dets 

Video: 

maailma 

suurim 

valgusteos: 

Saana 

tundrul 

süüdati tuled 

Soome 100 

portaal 

minu 

soome 

neutraal

ne  

294.  

5.dets 

Vaata, kes ja 

kuidas 

Soomele 

õnne 

soovivad! 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

295.  

5.dets 

Vaata vaid: 

selline on 

Soome 

ametlik 

juubelimenü

ü ... ja 

milline 

serviis  Piret Kooli 

toitlust

us  

neutraal

ne  

296.  

5.dets 

Suursaadiku 

praktiline 

õppetund 

disainist, 

enesevääriku

sest ja 

unistustest Piret Kooli persoon 

neutraal

ne  

297.  

5.dets 

Helsingis 

Kauppatoril 

lehvib 100 

riigilippu 

Soome 100 

portaal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

298.  

6.dets 

Video ja 

galerii: 

Soome 100. 

aastapäev 

algas 

piduliku 

ühislaulmise

ga Kadi Raal 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

299.  

6.dets 

10 fakti 

Soome 

iseseisvumis

est  Piret Kooli ajalugu 

neutraal

ne  

300.  

6.dets 

Soome 

saabki 100: 

pidustused 

on täies 

hoos! Piret Kooli 

pidustu

sed 

neutraal

ne  

301.  

6.dets 

Just nüüd on 

õige hetk: 

kohvita, 

lehvita ja 

valgusta Piret Kooli 

ajad ja 

kombed 

positiiv

ne  
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