Finsko, Finové, finský fenomén

ŽÍT JAKO

FINOVÉ

JUSSI HELLSTEN / VISIT HELSINKI

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL

STRUČNĚ O FINECH
Finové jsou Severoevropané, kteří mají společné hodnoty,

ticky zdarma. Společnost dbá na to, aby byla během dne

tradice a kulturu jako ostatní obyvatelé severských zemí.

dobře zajištěna péče o předškolní děti a aby bylo posta-

Jsou hrdí na své národní vlastnosti: poctivost, otevřenost,

ráno také o seniory.

píli a zvláštní finský rys označovaný jako sisu, který se dá

Finové mohou občas působit tiše. To proto, že rádi tráví

nejlépe popsat jako vytrvalost tváří v tvář protivenstvím.

čas o samotě. V této velké zemi s tisíci jezery a rozlehlými

Díky sisu je Fin schopen zvládnout téměř cokoli.

lesy má každý spoustu místa pro odpočinek a přemýšlení.

Finové jsou rovněž zvlášť pyšní na svůj sociální stát,

Dnes vede většina Finů moderní městský život, stejný

kde má každý stejná práva a o ty méně šťastné je posta-

jako jiní obyvatelé evropských měst — ale přece jen se v

ráno. Vysoce kvalitní vzdělání a zdravotní péče jsou prak-

něčem liší.
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JUSSI HELLSTEN / VISIT HELSINKI

Finové si naplno užívají svých čtyř
výrazných ročních období.

ČTYŘI SKVĚLÁ
ROČNÍ OBDOBÍ
Finové milují svá čtyři výrazná roční období. O svém pod-

práce a do škol. Podzimní barvy lesů s nadcházející zimou

nebí mají jedno zábavné rčení: „Léto ve Finsku je krátké,

postupně přecházejí do tlumených tónů.

JUSSI HELLSTEN / VISIT HELSINKI

ale sněží jen zřídka!“

Když se v listopadu přiblíží nejtmavší období roku, začí-

V severní části Finska zažijete bílé letní noci a proměnli-

nají se Finové těšit na sníh a povzbuzující účinek jeho jas-

vé, ale obvykle teplé letní počasí. V celé zemi milují hudeb-

né bělosti. Prakticky každý ve Finsku umí jezdit na běž-

ní a kulturní festivaly a jiné veřejné akce. Finové velmi rá-

kách a na bruslích. V zimě mohou teploty klesat až k mi-

di tráví léto u moře nebo u jednoho ze 190 000 jezer v zemi,

nus 30 stupňům Celsia, ale naše domy jsou teplé a ener-

plavou, užívají si v sauně, grilují, zkrátka odpočívají.

geticky účinné.
První známky jara se začínají objevovat v březnu, když ta-

Podzim je obdobím činorodosti, protože Finové se po dlou-

je sníh. Země je po zimě šedá a holá, ale dny se rychle pro-

hých letních prázdninách vracejí odpočatí a plní energie do

dlužují a brzy už z půdy vyrazí první žluté květy podbělu.
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Finsko bylo vždy
průkopníkem rovnosti pohlaví.

FINSKÁ IDENTITA
Finský národní charakter se během staletí měnil a

ná nejsou do těchto činností zrovna žhaví, ale většinou

vzdělání nebo společenské blaho. Pokud chcete na Fi-

vyvíjel. Někdy se říká, že v našem globalizovaném světě

jim přijdou později v životě vhod — i když občas mohou

na zapůsobit, měli byste se zmínit o úspěšném finském

může být životní styl lidí žijících ve velkoměstech dvou

mít pocit, že trvá snad celou věčnost, než naplní kbe-

výrobku, společnosti, sportovci nebo hudebníkovi.

různých zemí podobnější než u lidí, kteří žijí ve městě a

líky borůvkami.

na vesnici ve stejné zemi. To rozhodně platí pro dnešní

K vlastnostem, kterých si Finové váží u sebe samých

multikulturní Finsko: neexistuje jen jeden typ finskosti.

Finsko má dlouhé pobřeží a ve vnitrozemí spoustu čis-

i u druhých, patří upřímnost, čestnost, dochvilnost

Ve Finsku občas s humorem tvrdí, že o šíření globál-

tých vodních ploch. Umět plavat se považuje za stejně

a důvěryhodnost. Když vás Fin pozve k sobě domů,

ní městské kultury svědčí „obratník sushi“, což zname-

důležité jako umět číst a psát. Do zážitků v přírodě se

upřímně to chce a očekává, že ho navštívíte — v dohod-

ná nejsevernější místo se sushi barem. Dnes vede ten-

promítá podstata finské psýché: jako když trávíte jasný

nutou dobu. Když se vás Fin zeptá, jak se máte, oče-

to obratník sushi lyžařským areálem Levi až daleko na

letní večer v loďce na klidném jezeře, kdy ticho naru-

kává upřímnou odpověď. Čestnost a důvěryhodnost se

severu ve finském Laponsku.

šuje jen tiché šplouchání vody kolem vesel a vzdá-

vinou celou společností. Finové důvěřují úřadům, pro-

Většina Finů dnes žije ve větších a menších městech,

lené volání potápek. A když pak ještě ráno při kontrole

tože si úřady získaly jejich důvěru.

ale stále si udržují úzký vztah k přírodě a letní prázd-

rybářských sítí zjistíte, že jste ulovili pěkné okouny a

niny zpravidla tráví na svých chatách na venkově. Ve

možná i candáta, bude finská idyla dokonalá.

Rovněž důležitá je pro Finy funkčnost, nejen pokud
jde o oděvy a vybavení interiérů, ale také v případě ur-

Finsku je více než 500 000 chat a chalup, a to na něja-

Finové si vysoce cení vzdělání, kultury, odborných

kých 5,5 milionu obyvatel. V okolí těchto venkovských

znalostí a dovedností. Ačkoli Finové nepatří k těm,

O finském humoru se moc nemluví, ale Finové ma-

útočišť se předávají z generace na generaci dovednos-

kdo se rádi vychloubají, cítí hrdost, když se Finsku da-

jí dobrý smysl pro sebeironii a milují vtípky a žerty o

ti při sběru hub a lesních plodů. Někteří mladí mož-

ří ve sportu nebo když se řadí mezi špičku, pokud jde o

svých národních vlastnostech.
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banistiky a finského designu.

LEIF WECKSTRÖM
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LIISA TAKALA / HS

Studentka farmacie Saba Adhana
navštívila náborovou akci, aby si
našla letní brigádu.

ROVNOST A PRACOVNÍ ŽIVOT
Finsko bylo vždy průkopníkem rovnosti pohlaví. Finové jsou
zvyklí vídat ženy ve vrcholových funkcích ve vládě, podnikání i církvi. Systém veřejné péče o děti vznikl ve Finsku
už před desítkami let, aby zajistil rovnocenné pracovní příležitosti pro ženy i může. Podobně jako v ostatních severských zemích je také ve Finsku dlouhá rodičovská dovolená.
Vláda vyplácí rodičovské příspěvky v závislosti na výdělku,
aby matky nebo otcové mohli zůstat doma až do doby, kdy
dítě dosáhne přibližně jednoho roku. U dětí do tří let se
vyplácejí příspěvky na domácí péči. Rodičovské dovolené
jsou částečně vyhrazeny i pro otce, kteří stále více této příležitosti využívají.
Ženy ve Finsku mají celkově silné postavení v pracovním
životě i ve společnosti, i když stále existuje prostor pro zlepšování, pokud jde o rovnost platů, kariérní příležitosti a odpovědnost za péči o děti.
Náročná práce je ve Finsku vysoce ceněná. Profese a
pracovní kultura procházejí přeměnou a stále více sílí poptávka po specialistech. Většina Finů pracuje v průmyslu
nebo ve veřejném sektoru a zaměstnanecké poměry jsou
tradičně dlouhé.
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PETTERI KIVIMÄKI / HS

Jen asi dvě procenta Finů pracují v zemědělství.
Finové však mají k venkovu blízký vztah: po celé
zemi stojí stovky tisíc chat nebo chalup a přibližně
každá čtvrtá finská rodina má domek na venkově.

Na pracovištích obvykle vládne neformální atmosféra,
nicméně vysoké vážnosti se těší pracovní nasazení a rozhodovací dovednosti. U finských zaměstnanců se očekává,
že projeví iniciativu a zájem o své úkoly. Finský pracovní život je také vyhlášený svými dlouhými dovolenými. Zaměstnanci mají zpravidla čtyři týdny letní dovolené a týden volna v zimě. Relativně málo lidí pracuje na částečný úvazek.

MNOHO DRUHŮ RODIN
V posledních desetiletích byla za základní rodinný model
ve Finsku považována nukleární rodina. Finskou nukleární rodinu tvoří matka, otec a dvě děti — plus pes a auto.
Rodiny se však vyvíjejí a dnes existuje také řada rodin jiných
typů, jako jsou rodiny osob stejného pohlaví, rodiny s jedním rodičem, rodiny s dvojím bydlištěm a nevlastní rodiny.
Finsko podporuje rodičovství a stejně tak vyváženost mezi prací a rodinou. Příspěvky na děti se vyplácejí až do doby,
kdy děti dosáhnou 17 let.
Do finských rodin patří také prarodiče a jiní blízcí příbuzní, i když slovo „rodina“ obvykle označuje pouze osoby, které žijí pod jednou střechou.
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SARI GUSTAFSSON / LEHTIKUVA

Podání ruky je ve Finsku nejběžnější
pozdrav, vhodný při každé příležitosti.

NEFORMÁLNÍ
KULTURA
Finové se nijak zvlášť nezajímají o efektní tituly a zřídka je
sami používají. Lidé se obvykle oslovují křestním jménem,
ačkoli starší se často oslovují zdvořileji. Nikdo se neurazí,
když ho náhodou při formální příležitosti oslovíte neformálně. Pravděpodobně si toho ani nevšimne.
V každém případě obvykle snadno poznáte, jestli je příležitost natolik oficiální, aby vyžadovala formální chování.
Finové si obvykle podávají ruku, když se setkají nebo se
představují, a dokonce i když se loučí. Podání ruky je základní pozdrav vhodný při každé příležitosti.

-8-

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

Cože? Objímající se Fin? Už to není tak
nezvyklé. Naopak, objetí je velmi běžné,
zvlášť mezi mladými lidmi.

Děti se učí podávat druhému člověku ruku, podívat se
mu do očí a jasně pronést své jméno. Mezi přáteli, zvlášť u
mladších lidí, je obvyklejším pozdravem objetí. Polibek na
tvář není ve Finsku obvyklý a Finy, kteří tento zvyk neznají,
může uvést do rozpaků. S výjimkou podání ruky se ve Finsku lidé při pozdravu obvykle nedotýkají.
Finové si často dělají vtipy ze své neschopnosti nezávazně konverzovat. Oceňují přímost a ticho a nepovažují se sami za dobré ve zbytečných řečech. Finové si ale opravdu
rádi povídají o počasí, a to obšírně.
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JUSSI HELLSTEN / VISIT HELSINKI

Finové vám velmi ochotně
poradí, když je požádáte.

PŘÁTELSKÁ
SLUŽBA
Finové vám velmi ochotně poradí, když je požádáte,
a splní, co slíbí. Když se Fina zeptáte na cestu a on
nemluví vaším jazykem, dovede vás, kam potřebujete,
třeba za ruku.
Na druhou stranu je ve Finsku rozvinutá kultura samoobsluhy. V kavárnách jen vzácně narazíte na obsluhu u stolů, a pokud mají Finové dojem, že je prodavač
až příliš úslužný, začnou pociťovat úzkost. Raději se o
sebe postarají sami a prodavače žádají o pomoc, jen
když ji opravdu potřebují.
Ve Finsku můžete prakticky všude platit kartou, i v
taxi a u zmrzlinového stánku. Drobné ale budete potřebovat v místních autobusech, pokud tedy nemáte autobusovou kartu. Ve Finsku neexistuje kultura spropitného a lidé ve službách nejsou na spropitném závislí.
Spropitné se ale stává běžnější v restauracích, pokud
má zákazník dojem, že jídlo a obsluha byly vynikající.
Pokud jde o výši spropitného, žádná pravidla neexistují.
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MAKIA

GLOBE HOPE

Finové se obvykle
oblékají neformálně,
v ležérním stylu.

OBLÉKÁNÍ
To, jak se Finové oblékají, je dáno funkčností a ročními
obdobími. Finové mají samostatné šatníky pro léto a zimu i
pro zbývající období a spoustu oblečení dvakrát za rok přenášejí z předsíně do sklepa a zpátky.
V zimě znamená funkčnost teplé svrchní oblečení a boty s dobrou podrážkou. Na jaro a podzim si Finové volí oblečení, které je chrání před větrem a deštěm. Jakmile Finové počátkem léta ucítí teplo slunečních paprsků, rychle si berou letní oblečení, i když tomu teploty ještě zdaleka neodpovídají.
Většina Finů má ráda pohyb na čerstvém vzduchu jako
procházky, běh, jízdu na kole, práci na zahradě, prostě rádi tráví čas v přírodě. To se odráží ve vysoké oblibě oblečení pro volný čas. Malé děti chodí v praktických kombinézách, ve kterých mohou sedět ve sněhu, na pískovišti nebo dokonce v louži.
Jen několik finských pracovišť má oficiální pravidla oblékání, s výjimkou profesí, které vyžadují specifický typ oblečení. Pravidla oblékání pro večírky jsou uvedena na pozvánce a tato pravidla odpovídají běžným mezinárodním zvyklostem. Galavečeře nejsou ve Finsku obvyklé.
Finové chodí doma bosí, takže je zdvořilé zout si na návštěvě boty v předsíni. Finové se zouvají ihned při příchodu domů.

MARIMEKKO
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VISIT ROVANIEMI

Pro děti patří Vánoce k nejočekávanějším svátkům v roce.
Dole:
Masopustní úterý ve Finsku se
shoduje s karnevaly v jižní Evropě.
Počasí je obvykle zimní a všichni
tradičně tráví čas venku při jízdě
na saních a s tradičními masopustními koblihami.

Prvomájový svátek, v poslední den dubna
a první den května, probíhá ve Finsku v
karnevalovém stylu. První máj je zvlášť
důležitý pro studenty a pracující, ačkoli
volný den mají téměř všichni.

FINSKÉ OSLAVY
Finové milují státní svátky. Oslavy vycházejí z evropských

cukroví a čtou si nové knihy, které dostali pod stromeček.

kulturních tradic, ale mají některé výrazně finské prvky.

Na Boží hod řada Finů navštěvuje přátele. K tradičním vá-

Čtyři hlavní národní svátky jsou Vánoce, Velikonoce, První

nočním jídlům patří pečená šunka s kořenovou zeleninou.

máj a letní slunovrat. K dalším důležitým státním svátkům

To oslavy Silvestra jsou hlučnější. Finové chodí oslavo-

patří Den nezávislosti, který připadá na 6. prosince, a Nový

vat půlnoc ven, pozorují ohňostroje, i když je teplota hlu-

rok. O Vánocích, o letním slunovratu, na Nový rok a První

boko pod nulou.

SAKARI PIIPPO / TEAM FINLAND

O Vánocích mají skoro všechny restaurace zavřeno a

Velikonoce jsou dychtivě očekávaný čtyřdenní jarní víkend.

lidé oslavují doma s rodinami nebo přáteli u vánočního

Zůstávají důležitým křesťanským svátkem, i když Vánoce

stromku. Hlavní ulice ve městech jsou většinou opuštěné,

jsou pro většinu finských rodin důležitější. Velikonoční

jen občas zahlédnete Santa Clause, kteří přinášejí dárky

svátky jsou pohyblivé, proto lidé někdy tráví dlouhý veli-

rodinám s dětmi. Ve Finsku navštěvuje Santa Claus osob-

konoční víkend výlety na běžkách na posledním zimním

ně na Štědrý večer domovy. Jinými slovy, na doručení dár-

sněhu, jindy si vychutnávají první sluneční paprsky někde

ků se domluví kamarád nebo dobrovolník. Nabídka Santů

na terase. Při oslavách jara spousta Finů pěstuje v mis-

k pronajmutí je skutečně velká.

kách naplněných hlínou velikonoční osení a zdobí je veli-

Vánoce se stále slaví v duchu křesťanských tradic. Fino-

konočními kuřátky a malovanými nebo čokoládovými

vé nechodí moc do kostela, ale vánoční bohoslužby s ko-

vajíčky. Jedním výrazně finským tradičním velikonočním

ledami neztrácejí na oblibě. První svátek vánoční tráví ro-

pokrmem je mämmi, v troubě pečená kaše ze sladového

diny společně doma. Natáhnou si nové vlněné ponožky, jí

žita.
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MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

máj je obvykle dnem oslav předvečer hlavního svátku.
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JUSSI HELSTEN / VISIT HELSINKI

Oslavy letního slunovratu se často soustředí
kolem malých ohňů, které zapalují rodiny, nebo
větších vater postavených na veřejných místech.

První máj je svátkem jara pro studenty a pracující, kdy
má většina Finů den volna. Oslavy probíhají už od předchozího dne, i když studenti mohou začít slavit už několik týdnů předem. Kolem Prvního máje si zpravidla oblékají pestrobarevné kombinézy s našitými záplatami, s
horním dílem často napůl uvázaným kolem pasu.
První máj se slaví v karnevalovém stylu, s balónky, šumivým vínem, stuhami, hlasitými píšťalkami a trubkami, veselými parukami, maskami a pomalovanými obličeji. Finové, kteří právě složili imatrikulační zkoušky, s
hrdostí nosí bílé čapky, které dostali při ukončení vyšší střední školy. Na rozdíl od Vánoc nebo letního slunovratu jsou ulice plné lidí. K dalším prvomájovým tradicím patří dopolední pikniky v parcích, průvody organizované odbory a politickými stranami a slavnostní proslovy jejich zástupců.
Letní slunovrat je hlavní oslavou léta, která probíhá v
nejbližší sobotu kolem letního slunovratu. Podobně jako
v případě jiných hlavních svátků probíhají organizované
oslavy v jeho předvečer. Většina Finů slaví předvečer
slunovratu na svých chatách nebo někde v přírodě, takže
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NIKLAS SJÖBLOM

Ohňostroje, šumivé nápoje a bujaré
večírky jsou součástí oslav Nového
roku. Menu není příliš přeplácané:
párky a bramborový salát.

ulice měst bývají opuštěné. Hlavní součást oslav letního
slunovratu tvoří slavnostní ohně, rodinné i na veřejných
místech. Noc před slunovratem je nejkratší letní nocí a
kouř z ohňů zahání komáry.
V předvečer slunovratu se tradičně pořádají taneční
zábavy, ideálně s harmonikářem, který vyhrává tanečníkům na venkovním pódiu mezi břízami u jezera. Přidejte ještě klobásky grilované na ohništi, a máte dokonalou finskou oslavu slunovratu. V posledních letech rovněž stoupá obliba slunovratových festivalů.
Finský Den nezávislosti se slaví 6. prosince jako důležitý státní svátek. Většina Finů se shromáždí u televizorů a sleduje živý přenos z každoročního prezidentského plesu pořádaného ke Dni nezávislosti. Na úvod
celé akce si prezidentský pár podá ruku s téměř 2 000
hosty. Diváci doma se těší, až uvidí celebrity a budou
moci hodnotit večerní róby hostů.
Zvláštní úctě na Den nezávislosti se těší váleční veteráni a prezident uděluje zasloužilým občanům medaile.
U této příležitosti pořádají někteří Finové také soukromé
oslavy, s ozdobami v modré a bílé, barvách finské vlajky.
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PHOTOGRAPHS:TOP ROW: 1 NIKLAS SJÖBLOM, 2 JUSSI HELLSTEN / VISIT HELSINKI, 3 JONNE TAPONEN / VISIT FINLAND BOTTOM ROW: 1 KIMMO METSÄRANTA / FLOW FESTIVAL, 2 JENNI VIRTA / VISIT TURKU, 3 HEIDI KJELLMAN / VISIT HELSINKI
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VELKOMĚSTSKÁ
KULTURA
Velkoměstský život ve Finsku, se vším ruchem, kavárnami,
parky a nákupními centry, se podobá životu kdekoli jinde v
Evropě. Až na to, že klid a ticho přírody jsou vždy vzdálené
jen pár kilometrů.
Finská městská kultura dosahuje nejživějšího vrcholu v
létě. Po pracovním dni se lidé scházejí na piknicích v parcích a velká i menší města oživují akce pod volným nebem:
hudba, divadlo, tanec, bleší trhy, pouliční jídlo a letní zahrádky před restauracemi a kavárnami.
Po pikniku odnesou Finové odpadky do kontejneru a zálohované láhve a plechovky vrátí do automatických recyklačních strojů v obchodech. Pohozené odpadky vidí ve Finsku opravdu neradi.
Finská města jsou většinou velmi bezpečná. Děti chodí do školy pěšky nebo jezdí na kole a běžci na veřejných
stezkách se cítí bezpečně i po setmění. Kapsáři jsou vzácní.

JUHO KUVA / VISIT HELSINKI

KIMMO RÄISÄNEN / HS

Když Finové zvedají sklenku k přípitku, říkají „kippis!“
Letní zahrádky v barech a restauracích jsou oblíbené
po celé léto, ať prší nebo praží slunce. Kouření uvnitř
budov je prakticky všude zakázáno.

FINSKÉ NEŘESTI
Nejspíš nejznámější z finských neřestí je vysoká spotřeba

Kouření je ve Finsku spoutáno přísnými předpisy a prak-

Finové po celý rok milují zmrzlinu. Finsko má nejvyš-

alkoholu je nejspíš — přinejmenším ve stereotypních vti-

ticky všude je zakázáno. Finové obvykle nekouří doma ani

ší spotřebu zmrzliny na hlavu v Evropě a čtvrtou nejvyš-

pech, které zachycují typického Fina jako tichého venko-

v autech.

ší na světě.

vana s lahví pálenky v ruce.
Jenže spotřeba alkoholu — a zvlášť pak toho tvrdého —

Podle mezinárodního srovnání je spotřeba cukru ve Fin-

Většina Finů miluje kávu a z hlediska spotřeby kávy na

ve Finsku už skoro celé desetiletí klesá. Dnešní Finové hol-

sku na průměrné úrovni — až se tomu při pohledu na ty

hlavu patří Finsko mezi přední země na světě. Finové zpra-

dují hlavně pivu a vínu. Podávání alkoholických nápojů je

velké úseky se sladkostmi v hypermarketech nechce věřit.

vidla pijí několik šálků kávy denně, a to mírně praženou fil-

součástí slavnostních hostin, oslav a řady společenských

Patrně nejvýraznější finskou cukrovinkou je Salmiakki —

trovanou kávu i speciální druhy. Kávu si dávají ráno, večer,

událostí. Příchod léta nebo další světový šampionát v led-

slaná lékořice. Chutná současně sladce i slaně — takže

během porad v práci, s přáteli, ale také na oslavách od křtů,

ním hokeji jsou pro Fina dobrými důvody k přípitku.

nesvědčí vašim zubům ani krevnímu tlaku.

přes svatby až po pohřby.
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PEKKA KERÄNEN / VISIT HELSINKI

HEIKKI MUSTONEN / VISIT FINLAND

Sauna je pro Finy důležitým místem odpočinku,
ať už jde o veřejnou saunu jako Löyly, nový
architektonický skvost v Helsinkách, nebo o
saunu někde na chatě vedle finského jezera.

SAUNA
Finové milují svoje sauny. V zemi jsou více než tři mili-

Děti si zvykají na saunování od útlého věku. Dokonce i

osprchuje nebo ponoří do jezera. V zimě se někteří otrlí

ony saun, což znamená, že zde najdete víc saun než aut.

malé děti si užívají čas s rodinou v sauně, sedí přitom

jedinci ochlazují tím, že se vyválejí ve sněhu nebo si vle-

Sauna je finský vynález, alespoň podle Finů. Její me-

v nádobě s vodou. Lidé většinou chodí do sauny nazí.

zou do vody dírou v ledu. Ze zimního plavání se stává ve

zinárodní název pochází z finštiny — tak jaký ještě potře-

Rodinní příslušníci různého pohlaví se často saunují

Finsku stále oblíbenější koníček. Koupel v ledové vodě je

bujete důkaz? Sauna je v podstatě místo, které je pomo-

společně, i když jinak navštěvují muži a ženy obvykle

považována za vysoce prospěšnou pro zdraví.

cí dřeva nebo elektřiny vytopené na teplotu téměř 100

saunu odděleně.

Většina Finů má saunu doma a v hotelech a na veřej-

°C. Na kamna se nalije voda a díky výsledné páře se tep-

Po sauně se Finové zpravidla umyjí ve sprše, vezmou

ných plovárnách najdete sauny také. Během Dne sauno-

lota přechodně zvýší. Správný způsob, jak vytopit saunu

si čisté oblečení a dají si sklenku, aby si doplnili tekutiny.

vání jsou sauny v rodinných domech a na jiných místech

— a dokonce i správný způsob, jak nalít vodu na kamna

Ze sezení ve vytopené místnosti se může stát svým

— jsou předmětem nekonečných diskuzí. Správný způ-

způsobem vášeň. Někteří Finové chodí do sauny kaž-

Sauna je především místem relaxace po dlouhém dni.

sob samozřejmě neexistuje, ale zato existuje bezpočet

dý den a většina aspoň jednou týdně. V létě si řada Finů

Pro řadu lidí je nejlepším okamžikem dne, když si mo-

názorů.

užívá prodlouženého saunování a několikrát se přitom

hou za letního večera po saunování posedět venku u piva.
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přístupné pro návštěvy.

FINSKO ŽÍT JAKO FINOVÉ

FINSKÁ PRVENSTVÍ
V NĚKOLIKA KATEGORIÍCH
Nejstabilnější země na světě
Index nestabilních států 2015, Fund for Peace

Finsko je nejstabilnější a nejméně náchylné ke kolapsu
nebo konfliktu ze 178 zemí uvedených v tomto seznamu.

Nejšťastnější země

Finsko, Finové, finský fenomén

worldhappiness.report/

Podle Zprávy o světovém štěstí za rok 2016 vydávané OSN

VYDALO

Odbor komunikace,

patří Finsko mezi pět nejšťastnějších zemí na světě.

Oddělení pro veřejnou komunikaci
PO Box 481, FI-00023 Valtioneuvosto, Finland

Dobrá země
www.goodcountry.org

Která země dělá nejvíce dobrého pro svět? Finsko je šesté na světě.

Index sociální spravedlnosti EU
Sociální spravedlnost v EU — zpráva o indexu za rok 2015

Srovnání napříč zeměmi staví Finsko na třetí pozici v EU.

Nejzelenější země na světě
Yaleova univerzita
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