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Vuokatti slopes at sunrise, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

الـسـعـــــادة
فــنـــلـنـــدا

مسـاعـــي 

إلى 

Finland’s

Happiness

Quest
for

Words Y-Jean Mun-Delsalle | بقلم واي-جين مون-ديلسال



68Shawati’ 58 69شواطئ 58

W hen asked to imagine the happiest place on earth, 
we might picture a tropical island surrounded by 
crystal-clear waters, but we certainly wouldn’t 

think of Finland, a country with freezing winters that isn’t 
the richest in the world or the most visited tourist destination, 
yet it has been ranked number one on the World Happiness Report 
since 2018. Images that one may associate with happiness 
like lavish homes, warm, sunny climates and carefree living 
don’t resonate here, but instead Finns have worked hard to 
establish practices to make their daily lives more satisfying. 
It’s not just about local customs like forest walks, foraging 
for berries or going ice swimming that leads to satisfaction 
in people’s lives, it’s also about a comfortable standard of 

باألمــان والثقــة بيــن المواطــن والحكومــة، ومجتمــع أكثــر عــداًل، 
وازدهــار مشــترك، وشــبكة أمــان اجتماعــي متينــة. وتعتلــي فنلنــدا، 
التي حققت إنجازات كبيرة، قمة فئتها على صعيد األداء الوطني 
بمــا يشــمل التعليــم والتنافســية االقتصاديــة والحريــات المدنيــة 
وجــودة الحيــاة والتنميــة البشــرية. وُتعــّد البلــد األكثــر اســتقرارًا 
فــي العالــم وفقــًا لمؤشــر الــدول الهشــة، وتحتــل المركــز الثانــي فــي 
التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين، كمــا ُتعّد ثاني أقــل البلدان 
فســادًا. وُصنفــت حريــة الصحافــة فيهــا فــي المرتبــة الثانيــة عالميــًا 
بفضل التركيز على الشفافية والحقوق المتساوية. فكانت أول بلد 
أوروبــي تحصــل فيــه النســاء علــى حق التصويت عــام 1906 وأول 
بلــد فــي العالــم أيضــًا يســمح بترشــح المــرأة لالنتخابــات. وبفضــل 
التقاليد العريقة لمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، تترأس 
ســانا ماريــن، رئيســة الــوزراء الشــابة، الحكومــة الحاليــة، فضــاًل عــن 
المشــاركة الواســعة للمــرأة فــي ســوق العمــل بفضــل التــوازن الفائــق 
بيــن العمــل والحيــاة. والتعليــم المجانــي، بمــا فــي ذلــك الدراســة 

الجامعيــة، وكذلــك الرعايــة الصحيــة.

تتمتع فنلندا بأنظف هواء في العالم وفقًا لبيانات منظمة الصحة 
العالميــة، بفضــل أدنــى مســتويات الجســيمات المحمولــة جــوًا، ممــا 
يؤدي إلى زيادة السعادة وتحسين جودة النوم لياًل وتوفير طعام 
أنظــف. ويمكنــك أيضــًا تنــاول التــوت البــري واألعشــاب البريــة التي 
نمــت فــي تربــة غيــر ملوثــة وهــواء نظيــف وميــاه عذبــة مباشــرة 
مــن الدغــل، كمــا يســمح للــزوار بقطــف وتنــاول كل مــا يجدونــه. 
واســتنادًا إلــى دراســات منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم )اليونيســكو(، تعــرف الميــاه الفنلنديــة أيضــًا بأنهــا األجــود 
فــي العالــم. وتهتــم فنلنــدا باالســتدامة، إذ يعــاد فيهــا تدويــر 90 
بالمئة من القوارير والعلب، ويأتي 38 بالمئة من إجمالي استهالك 

الطاقــة مــن مصــادر متجــددة.

living, control over choices, the feeling of security, trust in 
one another and in the government, a more equal society 
and shared prosperity with a strong social safety net. A 
high achiever, Finland stands at the top of its class in terms 
of national performance, including education, economic 
competitiveness, civil liberties, quality of life and human 
development. The most stable country on the planet in the 
Fragile States Index, it is second in the Global Gender Gap Report 
and the second least corrupt country. Finland’s press has 
been rated the second freest in the world due to the accent it 
places on transparency and equal rights. The first European 
country where woman received the right to vote in 1906, 
Finland was also the first in the world where women could 
run as candidates. With a tradition of women’s engagement 
in political decision-making, the current government is 
helmed by a young female Prime Minister, Sanna Marin, and 
there’s a high participation of women in the labour market 
thanks to a strong work-life balance. Education, including 
university studies, is free, as is healthcare.

With the lowest levels of airborne particles, Finland has 
the cleanest air in the world according to data released by 
the World Health Organisation, which leads to increased 

ُطلــب منــا تخيــل أكثــر مــكان ســعادة علــى وجــه 
البســيطة، فقــد يتبــادر إلــى أذهاننــا جزيــرة اســتوائية 
محاطــة بميــاه صافيــة رقراقــة، ولــن تخطــر ببالنــا 
أبــدًا فنلنــدا، وهــي بلــد شــتاؤه جليــدي ليــس األثــرى فــي العالــم وال 
الوجهــة الســياحية التــي يقصدهــا أكبــر عــدد مــن الســياح. ومع ذلك 
حافــظ هــذا البلــد علــى الصــدارة فــي تقريــر الســعادة العالمــي منــذ 
عــام 2018. ولكــن الصــور التــي تقتــرن بالســعادة كالمنــازل الفخمــة 
والمنــاخ الدافــئ المشــمس والحيــاة الخاليــة مــن الهموم ال مكان لها 
هنــا، إذ إّن الفنلندييــن دأبــوا، عوضــًا عــن ذلــك، علــى إرســاء أســس 
تثــري حياتهــم اليوميــة. فاألمــر ال يتعلــق بمجــرد العــادات المحليــة 
كالتجــول فــي الغابــات أو البحــث عــن ثمــار التــوت أو الســباحة 
فــي الجليــد ممــا يســبغ الرضــا علــى حيــاة النــاس، بــل يتعلــق أيضــًا 
بمســتوى معيشــة مريــح، والتحكــم بالخيــارات، والشــعور المتبــادل 

Fog in autumn, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Autumn in Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Vuokatti Hiukka’s ridge, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

حصــدت فنلنــدا لقــب أســعد بلــد فــي العالــم لخمــس ســنوات متتاليــة، ممــا يثبــت أن المجتمعــات 
التــي يســودها اإلنصــاف والتــوازن تصنــع ســكانًا أكثــر ســعادة. وتتمتــع ســوتكامو فــي إقليــم كاينــو 
بوجــه خــاص بكثيــر مــن مقومــات الســعادة باعتبارهــا الجــزء األكثــر حيويــة فــي فنلنــدا، ممــا يثبــت 

أن البلــدات الصغيــرة التــي تحمــل أفــكارًا كبيــرة تمثــل نموذجــًا لباقــي أجــزاء البلــد.

Finland has been the world’s happiest country for five years running, 
proving that equitable, balanced societies make for a happier population. 
Sotkamo in the Kainuu region especially has much to be happy about 
as the most dynamic part of Finland, demonstrating that small towns 
with big ideas can serve as a model for the rest of the nation.

 إذا
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TOURISM
In 2017, tourism in Finland achieved approximately EUR 15 
billion, with a 7 per cent increase from the previous year, of 
which 30 per cent came from foreign tourism. The sudden 
growth stemmed from the globalisation of the country and 
a rise in awareness. Tourism contributes roughly 2.7 per cent 
to Finland’s GDP, similar to agriculture and forestry. Most 
foreign tourists were from Russia, but the biggest increase 
came from China [35 per cent]. In terms of domestic tourism, 
commercial cruises sail between major coastal and port cities 
in the Baltic region, including Helsinki, Turku, Mariehamn, 
Tallinn, Stockholm and Travemünde. According to passenger 
counts, the Port of Helsinki is the busiest port in the world 
after the Port of Dover in the United Kingdom and the Port 
of Tallinn in Estonia. The Helsinki-Vantaa International 
Airport is the fourth busiest airport of the Nordic countries, 
and about 90 per cent of Finland’s international air traffic 
passes through it. 

Tourists are drawn to the country’s natural landscapes. 
Finland is known for its lakes, islands, forests and rolling 
hills, where Finns go to relax, rejuvenate and reconnect with 
nature, engaging in outdoor activities like fishing, paddle 
boarding, ice swimming, kayaking, yachting, lake cruising, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

happiness, a better night’s sleep and cleaner food. You can 
even eat wild berries and herbs straight off the bush, grown 
with uncontaminated soil, clean air and fresh water, and 
visitors are welcome to pick and consume everything they 
forage. Based on UNESCO studies, Finnish water is also known 
to be the best quality in the world. A nation concerned about 
sustainability, 90 per cent of bottles and cans are recycled 
in Finland and 38 per cent of total energy use is through 
renewable sources.

However, things weren’t always rosy for Finland, saddled 
with a war-torn past. Becoming a part of Sweden as a result 
of the Northern Crusades from the late 13th century, Finland 
then joined the Russian Empire as the autonomous Grand 
Duchy of Finland in 1809, after the Finnish War. It gained 
independence from the Russian Empire in 1917, shortly after 
the Bolshevik Revolution. Following World War II when it 
fought against the Soviet Union and Nazi Germany, it rapidly 
industrialised and developed into an advanced economy, 
while establishing an extensive welfare state based on the 
Nordic model, which has led to far-reaching prosperity and 
a high per capita income. The country became a member 
of the United Nations in 1955, the European Union in 1995 
and the Eurozone in 1999, and adopted an official policy 
of neutrality.

ولكــن الصــورة ليســت زاهيــة دائمــًا بالنســبة لفنلنــدا المثقلــة بتاريــخ 
مزقتــه الحــروب. فبعــد أن أصبحــت جــزءًا مــن الســويد فــي أعقــاب 
الحمالت الصليبية الشمالية منذ أواخر القرن الثالث عشر، انضوت 
فنلنــدا تحــت مظلــة اإلمبراطوريــة الروســية فــي 1809 علــى شــكل 
دوقية فنلندا الكبرى ذاتية الحكم إثر الحرب الفنلندية. وحصلت 
علــى اســتقاللها مــن اإلمبراطوريــة الروســية فــي 1917 بعــد فتــرة 
قصيرة من الثورة البلشفية. واتخذت، في أعقاب الحرب العالمية 
الثانيــة التــي حاربــت فيهــا ضد االتحاد الســوفيتي وألمانيا النازية، 
نهجــًا صناعيــًا، وتطــورت إلــى اقتصــاد متقــدم مــع إنشــاء دولــة 
رفــاه واســع النطــاق علــى أســاس نمــوذج الشــمال األوروبــي، ممــا 
أدى إلــى ازدهــار بعيــد المــدى وارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الدخــل. 
وأصبحــت البلــد عضــوًا فــي األمم المتحدة في 1955 وفي االتحاد 
األوروبــي فــي 1995 وفــي منطقــة اليــورو فــي 1999 واعتمــدت 

سياســة الحيــاد رســميًا.

السياحة
في 2017، حققت الســياحة في فنلندا نحو 15 مليار يورو بزيادة 
7 بالمئــة عــن العــام الســابق، 30 بالمئــة منهــا مــن الســياحة األجنبية. 
وجــاء النمــو المفاجــئ ثمــرة لعولمــة البلــد وارتفــاع الوعــي. وتســهم 
الصناعــة بنحــو 2.7 بالمئــة تقريبــًا مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
لفنلنــدا علــى قــدم المســاواة تقريبــًا مــع الزراعــة والغابــات. وجــاء 
معظــم الســياح األجانــب مــن روســيا، ولكــن الزيــادة األكبــر جــاءت 
مــن الصيــن )35 بالمئــة(. أمــا علــى صعيــد الســياحة المحليــة، 
فالرحــالت البحريــة التجاريــة تبحــر بيــن المــدن الســاحلية الكبيــرة 
وموانــئ منطقــة البلطيــق، ومنهــا هلســنكي وتوركــو وماريهامــن 
وتاليــن واســتكهولم وترافيمونــد. ووفقــًا ألعــداد الــركاب، ُيعــّد 
مينــاء هلســنكي أكثــر الموانــئ ازدحامــًا فــي العالم بعــد ميناء دوفر 
فــي المملكــة المتحــدة ومينــاء تاليــن فــي إســتونيا. ويعتبــر مطــار 
هلســنكي فانتــا الدولــي رابــع المطــارات ازدحامــًا فــي بلدان الشــمال 

األوروبــي، إذ يعبــره 90 بالمئــة مــن الحركــة الجويــة لفنلنــدا.

Fog in autumn, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

ينجــذب الســكان إلــى المناظــر الطبيعيــة فــي فنلنــدا التــي تعــرف 
ببحيراتهــا وجزرهــا وغاباتهــا وهضابهــا المتموجــة التــي يقصدهــا 
الفنلنديون طلبًا لالسترخاء وتجديد النشاط وإعادة التواصل مع 
الطبيعة والمشــاركة في أنشــطة في الهواء الطلق كصيد األســماك 
والتزلــج علــى األلــواح والســباحة فــي الجليــد والتجديــف بقــوارب 
الكاياك والرحالت البحرية في البحيرات والتزلج والتزلج الشمالي 
والغولف والمشي لمسافات طويلة، ومراقبة الطيور أو صيدها مع 
انتشــار األيائــل واألرانــب البريــة. ومــن الشــواطئ الجنوبيــة لخليج 
فنلندا إلى مرتفعات البالند، تضم فنلندا 40 منتزهًا وطنيًا، ومنها 
منتــزه كولــي الوطنــي فــي كاريليــا الشــمالية. وبنحــو 187,888 
بحيــرة تزيــد مســاحة الواحــدة منهــا عــن 500 متــر مربــع، و179 
ألــف جزيــرة، اكتســبت فنلنــدا لقبهــا “أرض األلــف بحيــرة”. وتحتــل 
البحيــرات نحــو 25 بالمئــة مــن مســاحة إقليــم ليكالنــد أو مقاطعــة 
البحيــرات الفنلنديــة، ممــا يجعلهــا أغنــى منطقــة بالبحيــرات فــي 
ــع تضــم 5,484  ــو متــر مرب البــالد. وبمســاحة تزيــد عــن 4,400 كيل
جزيــرة، ُتعــّد ســيما أكبــر بحيراتهــا ورابــع أكبــر بحيــرة فــي أوروبــا. 
وتشــكل البحيــرات واألنهــار والبــرك 10 بالمئــة مــن إجمالي مســاحة 
فنلنــدا، بينمــا تشــكل الغابــات التــي تتألــف مــن أشــجار الصنوبــر 

والتنــوب والبتــوال وأصنــاف أخــرى 78 بالمئــة.

من بين بلدان أقصى شمال العالم، تشهد فنلندا ظالمًا تامًا عندما 
تغيب الشمس فوق الدائرة القطبية الشمالية في منتصف الشتاء، 
وهي ظاهرة لم تختبرها ســوى شــعوب قليلة. وال تشــرق الشــمس 
أليــام أو أســابيع أو حتــى شــهور خــالل مــا يعــرف بالليــل القطبــي. 

[T&B] Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.
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skating, Nordic skiing, golf, hiking, bird-watching or hunting, 
with a prevalence of elk and hare. From the southern shores 
of the Gulf of Finland to the high fells of Lapland, Finland 
contains 40 national parks, such as Koli National Park in 
North Karelia. With 187,888 lakes larger than 500 sqm and 
179,000 islands, Finland is appropriately nicknamed ”the 
land of a thousand lakes“. Lakes occupy approximately 25 
per cent of Finnish Lakeland, or the Finnish lake district, 
making it the area with the most lakes in the country. With 
a surface area of more than 4,400 square kilometres and 
containing 5,484 islands, Saimaa is its biggest lake and the 
fourth largest in Europe. Of Finland’s total area, 10 per cent 
is lakes, rivers and ponds, and 78 per cent is forest consisting 
of pine, spruce, birch and other species. 

Among the world’s northernmost countries, Finland 
experiences total darkness when the sun doesn’t shine 
above the Arctic Circle in midwinter – a phenomenon that 
few people have experienced. Known as polar night, the sun 
doesn’t rise for days, weeks or even months, and likewise, in 
midsummer, the sun doesn’t set for up to 73 consecutive days 
at the northernmost point, with light 24 hours a day. Then 
there is the natural light spectacle in the earth’s sky known 
as the aurora borealis, predominantly visible only in high-
latitude regions close to the centre of the Arctic Circle [thus 
the term ”northern lights“]. A major attraction, people travel 
from all over the planet to see the patterns of bright lights 
that appear as curtains, rays, spirals or dynamic flickers 
covering the entire sky, which are caused by perturbations 
in the magnetosphere due to solar wind. Coined by Galileo 
in 1619, the aurora borealis takes its name from the Roman 
goddess of the dawn and the Greek name for the north wind, 
and is typically visible in Finland 200 nights per year.

For those searching for Saint Nicholas, Finnish Lapland is 
known as the home of Santa Claus, with several theme parks, 
such as Santa Claus Village and Santa Park in Rovaniemi. 
Other well-known Finnish amusement parks include 
Linnanmäki in Helsinki, Särkänniemi in Tampere, PowerPark 
in Kauhava, Tykkimäki in Kouvola and Nokkakivi in Laukaa. 
The annual Savonlinna Opera Festival takes place at St. 
Olaf’s Castle, and the mediaeval districts of the cities of 
Turku, Rauma and Porvoo attract visitors. Helsinki’s most 
famous tourist attractions include Helsinki Cathedral and 
the Suomenlinna Sea Fortress. 

CULTURE
An integral part of Finnish cultural tradition in the world, 
saunas are a kind of dry steam bath practised widely in 
Finland, particularly around Midsummer and Christmas. 
The word dates back 7,000 years and its popularity stems 
from the fact that the sauna served as a traditional cure or 
treatment for many different diseases thanks to the heat. 
While steam baths have also been popular elsewhere in 
Europe, the sauna has survived best in Finland, Sweden, the 
Baltic states, Russia and Norway. Public saunas were once 
commonplace, but now almost each Finnish house has its 
own sauna or a timeshare sauna in multi-storey apartment 

وعلــى نحــو مشــابه، ال تغــرب الشــمس فــي منتصــف 
الصيــف أبــدًا لمــدة تصــل إلــى 73 يومــًا متتاليــًا فــي 
أقصى نقطة في الشمال. وهناك أيضًا مشهد الضوء 
الطبيعــي فــي ســماء األرض المعــروف باســم الشــفق 
القطبــي الشــمالي، الــذي ال يشــاهد إال فــي مناطــق 
خطــوط العــرض العليــا القريبــة مــن مركــز الدائــرة 
القطبيــة الشــمالية )ومــن هنــا جــاء مصطلــح “الشــفق 
القطبي الشمالي”(. وتمثل أنماط األضواء الساطعة، 
التي تظهر على هيئة ستائر أو أشعة أو حلزونات أو 
ومضــات ديناميكيــة تغطــي الســماء بأكملهــا، الناجمة 
عن اضطرابات في الغالف المغناطيسي بفعل الرياح 
الشمســية، عامــل جــذب رئيســي يقصــده النــاس مــن 
جميع أصقاع األرض. وأخذ مصطلح الشفق القطبي، 
الذي نحته غاليليو عام 1619، اســمه من إلهة الفجر 
الرومانية واالســم اليوناني للرياح الشــمالية، ويظهر 

عــادة فــي فنلنــدا 200 ليلــة فــي الســنة.

لمــن يبحثــون عــن ســانت نيكــوالس، ُتعــرف البالنــد الفنلنديــة بأنهــا 
موطن سانتا كلوز، وتضم العديد من المتنزهات المتخصصة، مثل 
قريــة ســانتا كلــوز ومنتــزه ســانتا فــي روفانيمــي. ومــن المتنزهــات 
الترفيهيــة الفنلنديــة األخــرى المشــهورة لينانماكــي فــي هلســنكي 
وســاركانيمي فــي تامبيــري وبــاور بــارك فــي كواهافــا وتايكيماكــي 
فــي كوفــوال ونوكاكيفــي فــي لــوكا. ويقام مهرجان أوبرا ســافونلينا 
الســنوي فــي قلعــة القديــس أوالف، كمــا تجــذب مناطــق العصــور 
الوســطى فــي مــدن توركــو وراومــا وبورفــو الزوار. وتشــمل مناطق 
الجــذب الســياحي األكثــر شــهرة فــي هلســنكي كاتدرائيــة هلســنكي 

وحصــن ســومينلينا البحــري.

الثقافة
تعتبــر الســاونا جــزءًا أصيــاًل مــن التقاليــد الثقافيــة الفنلنديــة فــي 
العالــم، وهــي حمامــات بخــار جــاف ُتمــارس علــى نطــاق واســع فــي 
فنلندا، وال سيما في منتصف الصيف وعيد الميالد. ويعود تاريخ 
الكلمــة إلــى ســبعة آالف عــام، وتنبــع شــعبيتها مــن أن الســاونا كانــت 
بمثابة عالج تقليدي للعديد من األمراض المختلفة بفضل الحرارة. 
ومــع أن حمامــات البخــار كانــت شــائعة أيضــًا فــي أماكــن أخــرى فــي 
أوروبــا، غيــر أن الســاونا اســتمرت أكثــر فــي فنلنــدا والســويد ودول 
البلطيق وروسيا والنرويج. وكانت حمامات الساونا العامة شائعة 
فــي الســابق، ولكــن معظــم المنــازل الفنلنديــة حاليــًا مــزودة بســاونا 
خاصــة بهــا، أو يوجــد فيهــا ســاونا مشــتركة فــي المبانــي الســكنية 
متعددة الطوابق. وباعتبارها الطريقة الفنلندية لالسترخاء، يصل 
عددهــا إلــى 3.2 مليــون ســاونا فــي البــالد. وأدرجــت ثقافــة الســاونا 
الفنلندية في قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في 17 
ديســمبر 2020، وتتفانــى حاليــًا هيئــة التــراث الفنلنديــة وجمعيــات 
الســاونا الفنلنديــة والمروجــون لثقافــة الســاونا لحمايــة تقاليدهــا 

واالرتقــاء بفوائدهــا للرفاهية الشــخصية.

ســاهم تعبيــر ألبــرت إديلفيلــت عــن حبــه للمناظــر الطبيعيــة فــي 
مؤلفــات طموحــة وحساســة متأثــرة بالحيــاة الريفيــة وتقاليــد 
موطنــه األصلــي مســاهمة كبيــرة فــي تقديــر الفــن الفنلنــدي فــي 
نهاية القرن التاســع عشــر. واســتغل شــهرته، بصفته وطنيًا عظيمًا، 
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Sauna culture is Finland’s first inscription on the UNESCO Intangible Culture Heritage List.  
© Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Bright auroral displays have been known to light up the snowy arctic 
landscape enough to help skiers f ind their way home. © Vuokatti.f i / 
Vuokatin Kuvapankki.

 من بين بلدان أقصى شمال العالم، تشهد 
فنلندا ظالمًا تامًا عندما تغيب الشمس فوق 

الدائرة القطبية الشمالية في منتصف الشتاء، 
وهي ظاهرة لم تختبرها سوى شعوب قليلة. 

وال تشرق الشمس أليام أو أسابيع أو حتى شهور 
خالل ما يعرف بالليل القطبي. وعلى نحو مشابه، 

ال تغرب الشمس في منتصف الصيف أبدًا لمدة 
تصل إلى 73 يومًا متتاليًا في أقصى

. نقطة في الشمال 
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buildings. As the Finnish way to relax, there are 3.2 million 
saunas in the country. Finnish sauna culture was inscribed 
on the UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists on 17 
December, 2020, and today the Finnish Heritage Agency, 
Finnish sauna communities and promoters of sauna culture 
are dedicated to protecting the sauna tradition and exalting 
its benefits for personal well-being.

Contributing greatly to the recognition of Finnish art at the 
end of the 19th century, Albert Edelfelt’s love of landscapes 
was expressed in ambitious and sensitive compositions 
influenced by the rural life and traditions of his native land. 
A great patriot, he used his fame in the struggle for Finnish 
independence from imperialist Russia. Through his political 
and aesthetic commitment and his international stature, he 
became a role model for the younger generation of Finnish 
artists, including Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck 
and Magnus Enckell. Inspired by the Finnish countryside with 
a focus on its dense forests and countless lakes, Finland’s most 
well-known artist, Akseli Gallen-Kallela, began painting 
with an ethnographic approach that became more esoteric, 
which is reflected in the changing style of his work from 
naturalism to symbolism. Other celebrated Finnish painters 
include Pekka Halonen, Eero Järnefelt and Hugo Simberg, 
while the most notable Finnish sculptor of the 20th century 
was Wäinö Aaltonen. 

Finnish architecture has contributed to several styles 
internationally, such as Jugendstil [or Art Nouveau], Nordic 
Classicism and Functionalism. Leading 20th century Finnish 

architects who have garnered worldwide recognition are 
Eliel Saarinen and his son Eero Saarinen, while architect 
and designer Alvar Aalto helped to introduce functionalist 
architecture to Finland before evolving to a more organic 
Modernist style. Regarded as the inventor of bent plywood 
furniture, he is among the most important 20th century 
designers in the world, and he often incorporated his own 
Scandinavian Modern designs into his buildings. Among 
the greatest innovators of modern furniture design, Finnish 
designer Eero Aarnio broke away from design conventions, 
experimenting with plastics, vivid colours and organic forms, 
and his iconic works are in museum collections worldwide. 
Today, Marimekko, a Finnish textiles, clothing and home 
furnishings company renowned for its original prints and 
colours, has become a household name, while Iittala, a 
Finnish brand specialising in objects, tableware and cookware 
founded as a glassworks in 1881, sells products by some of 
the top names in handicrafts and industrial design like Oiva 
Toikka, Tapio Wirkkala, Kaj Franck and Timo Sarpaneva. 

A great sporting people, Finland is the best performing 
country in Olympic history in terms of medals won per capita. 
It first participated in the 1908 Olympic Games while still an 
autonomous Grand Duchy within the Russian Empire and, 
in 1912, the original ”Flying Finn“ Hannes Kolehmainen won 
three gold medals. At the 1924 Summer Olympics, Finland, 
with a population of only 3.2 million people, came in second in 
the medal count. In the 1920s and ’30s, Finnish long-distance 
runners dominated the Olympics. Considered the greatest 
Finnish sportsman and one of the greatest athletes of all time, 
Paavo Nurmi took home nine Olympic gold medals between 
1920 and 1928, and set 22 official world records between 1921 
and 1931. For over a century, Finnish athletes have regularly 
stood out in the javelin throw and figure skating, winning 
countless Olympic gold medals, world championships and 
European championships and setting world records. Although 
pesäpallo, resembling baseball, is Finland’s national sport, 
the most popular sport in terms of spectators is ice hockey, 
and association football is the most played team sport when it 
comes to the number of players in the country. Other popular 
sports include floorball, Nordic walking, running, athletics, 
cycling, skiing, volleyball and basketball. 

فــي النضــال مــن أجــل اســتقالل فنلنــدا عــن روســيا اإلمبرياليــة. 
وأصبــح، مــن خــالل التزامــه السياســي والجمالي ومكانتــه الدولية، 
نموذجــًا يحتــذى للجيــل األصغــر مــن الفنانيــن الفنلندييــن، ومــن 
بينهم أكسيلي غالن كاليال وهيلين شجيرفبيك وماغنوس إنكيل. 
وراح أكســيلي غالــن كاليــال، الفنــان الفنلنــدي األكثــر شــهرة، برســم 
لوحاتــه المســتوحاة مــن الريــف الفنلنــدي مــع التركيــز علــى غاباتــه 
الكثيفــة وبحيراتــه التــي ال تعــد وال تحصــى، بمنهجيــة إثنوغرافيــة 
أصبحــت أكثــر نخبويــة فيمــا بعــد، وهــو مــا يعكــس النمــط المتغيــر 
ألعمالــه مــن المذهــب الطبيعــي إلــى الرمزيــة. ومــن بيــن الرســامين 
الفنلندييــن المشــهورين اآلخريــن بيــكا هالونيــن وإيــرو يارنيفيلــت 
وهوغــو ســيمبيرغ، فــي حيــن كان واينــو ألتونيــن النحــات الفنلندي 

األكثــر شــهرة فــي القــرن العشــرين.

ســاهمت العمــارة الفنلنديــة فــي العديــد مــن المــدارس المعماريــة 
ــا “يوغنشــتل” )أو الفــن الحديــث(،  ــي، ومنه ــى المســتوى الدول عل
أو المدرســة الكالســيكية الشــمالية والوظيفيــة. ومــن المهندســين 
المعمارييــن الفنلندييــن الــرواد فــي القــرن العشــرين الذيــن حققــوا 
شــهرة عالميــة إيليــل ســارينين وابنــه إيــرو ســارينين، بينمــا أســهم 
المهنــدس المعمــاري والمصمــم ألفــار ألتــو فــي إدخــال الهندســة 
المعماريــة الوظيفيــة إلــى فنلنــدا قبــل تطويرهــا إلــى أســلوب أكثــر 
أصالــة وحداثــة. وُيعــد، باعتبــاره مختــرع أثــاث الخشــب الرقائقــي 
المنحنــي، مــن أهــم مصممــي القــرن العشــرين فــي العالــم، حيــث 
حــرص كثيــرًا علــى إدخــال تصميماتــه اإلســكندنافية الحديثــة فــي 
مبانيــه. وابتعــد المصمــم الفنلنــدي إيــرو أرنيــو، الذي ُيعــّد من أعظم 
مبتكــري تصميــم األثــاث الحديــث، عــن أعــراف التصميــم، وجــرب 
بالبالســتيك واأللــوان الزاهيــة واألشــكال األصيلــة، فعرفــت أعمالــه 
المميــزة طريقهــا إلــى مجموعــات المتاحف في جميع أنحاء العالم. 
وفــي األونــة األخيــرة، اكتســبت ماريميكــو، شــركة المنســوجات 
والمالبــس والمفروشــات المنزليــة الفنلنديــة المعروفــة بطبعاتهــا 
وألوانهــا األصليــة، شــهرة واســعة، بينمــا تبيــع إيتــاال، وهــي عالمــة 
تجاريــة فنلنديــة متخصصــة فــي مــواد وأدوات المائــدة وأدوات 

الطهي تأسست كمصنع زجاج عام 1881، منتجات لبعض األسماء 
البــارزة فــي الحــرف اليدويــة والتصميم الصناعي، ومن بينها أويفا 

تويــكا وتابــو ويــركاال وكاج فرانــك وتيمــو ســاربانيفا.

تعّد فنلندا، بفضل شعبها المحب للرياضة، الدولة األفضل أداًء في 
تاريــخ األلعــاب األولمبيــة مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الميداليــات. 
فشــاركت أول مــرة فــي دورة األلعــاب األولمبيــة عــام 1908 إبــان 
انضوائهــا تحــت مظلــة اإلمبراطوريــة الروســية باعتبارهــا دوقيــة 
فنلنــدا الكبــرى ذاتيــة الحكــم، كمــا فــاز “الفنلنــدي الطائــر” هانيــس 
كوليهماينن في 1912 بثالث ميداليات ذهبية. وفي دورة األلعاب 
األولمبية الصيفية 1924، احتلت فنلندا، التي ال يزيد عدد سكانها 
عــن 3.2 مليــون نســمة، المرتبــة الثانيــة فــي عــدد الميداليــات. وفــي 
عشــرينيات وثالثينيــات القــرن الماضــي، هيمــن عــداؤو المســافات 
الطويلــة الفنلندييــن علــى األلعــاب األولمبيــة. فحصــد بافــو نورمــي، 
الــذي يعتبــر أعظــم رياضــي فنلنــدي ومــن أعظــم الرياضييــن علــى 
اإلطالق، تســع ميداليات ذهبية أولمبية بين عامي 1920 و1928، 
وســجل 22 رقمــًا قياســيًا عالميــًا رســميًا بيــن عامــي 1921 و1931. 
وعلى مدى أكثر من قرن، تميز الرياضيون الفنلنديون على الدوام 
في رمي الرمح والتزلج الفني على الجليد، وفازوا بعدد ال يحصى 
مــن الميداليــات الذهبيــة األولمبيــة وبطــوالت العالــم والبطــوالت 
األوروبية وحققوا أرقامًا قياسية عالمية. ورغم أن لعبة بيسابالو، 
التــي تشــبه البيســبول، هــي الرياضــة الوطنيــة فــي فنلنــدا، إال أن 
رياضة الهوكي على الجليد الرياضة األكثر شــعبية من حيث عدد 
المتفرجيــن، كمــا تعــد كرة القدم الرياضة الجماعية األكثر ممارســة 
علــى صعيــد عــدد الالعبيــن فــي البــالد. ومــن الرياضــات الشــعبية 
األخــرى كــرة األرض ورياضــة المشــي الشــمالي والجــري وألعــاب 

القــوى وركــوب الدراجــات والتزلــج والكــرة الطائــرة وكــرة الســلة.

Autumn in Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.A tranquil view of a lake. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Summer in Finland. © Henriikka Simojoki.

Pesäpallo is a fast-moving bat-and-ball sport that is often referred to as the national sport of 
Finland. © Kodekin Vakavana. 
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Q&A with Antti Kurvinen, Minister of Science and Culture

What role has culture played in making Finland the 
happiest place in the world? 
Happiness is the result of many components. When one 
looks at the report, all Nordic countries are at the top of the 
list. To me, that is a clear indication that the Nordic welfare 
society achieves its objective to provide our citizens with 
opportunities and freedoms, but also a safety net. Culture is 
the foundation of all societies since we are as much cultural 
beings as biological ones. Freedom of expression, including 
artistic freedom, access to culture and cultural participation 
are shown to increase people’s trust in each other and in 
institutions. Trust is also a prerequisite of democracy. 
Thereby, more culture means more trust, more democracy 
and more happiness. 

How has Finland seen its influence, reputation and 
soft power increase in the world thanks to the likes 
of writer Mika Waltari, painter Akseli Gallen-Kallela, 
architects Eero Saarinen and Alvar Aalto, watchmakers 
Kari Voutilainen and Stepan Sarpaneva, composer Jean 
Sibelius and directors Edvin Laine and Matti Kassila? As 
well as a free press and high penetration of information 
and communication technologies? 
Although hard power has, unfortunately, not disappeared 
as we have seen with the sitaution between Russia and the 
Ukraine, the value of soft power cannot be underestimated. 
Having world-famous artists clearly has a big impact on 
country branding: how a country and its reputation are 

حوار مع أنتي كورفينن، وزير العلوم والثقافة

مــا الــدور الــذي اضطلعــت بــه الثقافــة فــي جعــل فنلنــدا أســعد 
مــكان فــي العالــم؟

الســعادة ثمــرة مقومــات كثيــرة. فــدول الشــمال األوروبــي تتصــدر 
القائمــة فــي التقريــر. وأرى أن هــذا يشــير بوضــوح إلــى أن مجتمــع 
الرفاهيــة فــي بلــدان الشــمال األوروبــي يحقــق أهدافــه ويوفــر 
لمواطنيــه شــبكة أمــان فضــاًل عــن الفــرص والحريــات. والثقافــة 
حجــر الزاويــة فــي جميــع المجتمعــات ألننــا كائنــات ثقافيــة بقــدر ما 
نحــن كائنــات بيولوجيــة. لقــد تبّيــن أن حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك 
الحريــة الفنيــة واالطــالع الثقافــي والمشــاركة الثقافيــة، تعــزز ثقــة 
النــاس أحدهــم باآلخــر وثقتهــم بالمؤسســات. فالثقــة شــرط مســبق 
للديموقراطيــة أيضــًا. والمزيــد مــن الثقافــة يعنــي المزيــد مــن الثقــة 

والمزيــد مــن الديمقراطيــة والمزيــد مــن الســعادة.

كيــف نحجــت فنلنــدا فــي تعزيــز نفوذهــا وســمعتها وقوتهــا 
الناعمــة فــي العالــم بفضــل أمثــال الكاتــب ميــكا والتــاري 
والرســام أكســيلي غالــن كاليــا والمهندســين المعمارييــن 
كاري  الســاعات  وصانعــي  آلتــو  وألفــار  ســارينين  إيــرو 
فوتياينيــن وســتيبان ســاربانيفا والملحــن جــان ســيبيليوس 
والمخرجيــن إدفيــن ليــن وماتــي كاســيا، فضــًا عــن حريــة 
الصحافــة وانتشــار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت على 

نطــاق واســع؟
ال يمكن االســتهانة بالقوة الناعمة رغم أن القوة الصارمة، لألســف، 
ما زالت حاضرة كما تجّلى ذلك فيما يحدث بين روسيا وأوكرانيا. 
ومــن الواضــح أن وجــود فنانيــن مشــهورين عالميــًا يؤثر كثيرًا على 
مكانــة بلدهــم وتصــور اآلخريــن عنــه وســمعته. فاإلعجــاب بفنــان 
مــا وأعمالــه تجربــة شــخصية عميقــة المغــزى. وعليــه، أرغــب فــي 

perceived by others. Being fond of an artist and his work can be a 
personal and very meaningful experience. This being said, I would like 
to see more current and emerging artists from Finland break through 
at the global level. This is why I am working with my colleagues in 
other ministries to update the government’s toolkit to support the 
internationalisation and export of culture and creative industries. Free 
press and technological advancement are somewhat different in that 
they are not consumer goods or as personal experiences as enjoying art 
and culture, but certainly complement the country’s image and reflect 
what a given country and its values are like. 

What is the importance of Finnish sauna culture having been 
inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists in 
December 2020? 
Sauna culture is Finland’s first inscription on the UNESCO Intangible 
Cultural Heritage List. The sauna is very much a defining characteristic 
of the Finnish way of life. In sauna, everyone is equal. This is what 
makes it so special and explains its importance to all Finns. While 
we are capitalising on UNESCO’s prestigious recognition of sauna in 
terms of tourism and exports, etc., I hope that the focus will be on the 
celebration of sauna’s real cultural heritage of equality. 

Visitors enjoying winter in Vuokatti, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.[Top] Vuokatti winter Sun. Winter in Sotkamo. [Bottom] Vuokatti silhouette in winter. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Antti  Kurvinen, Minister of Science and Culture. © Valtioneuvoston Kuvapankki.

أن يحقــق المزيــد مــن الفنانيــن الحالييــن والناشــئين 
الفنلندييــن إنجــازات عظيمــة علــى الحلبــة العالميــة. 
ولذلــك أعمــل مــع زمالئــي فــي الــوزارات األخرى على 
تحديــث مجموعــة أدوات الحكومــة لدعــم تدويــل 
وتصديــر الثقافــة والقطاعــات اإلبداعيــة. وتختلــف 
الصحافــة الحــرة والتقــدم التكنولوجــي نوعــًا مــا 
مــن حيــث أنهمــا ليســا ســلعًا اســتهالكية أو تجــارب 
شــخصية كتــذوق الفــن والثقافــة، لكنهمــا بالتأكيــد 

يكمــالن صــورة البلــد ويعكســان جوهــره وقيمــه.

مــا أهميــة إدراج ثقافــة الســاونا الفنلنديــة فــي 
قوائــم التــراث الثقافــي غيــر المــادي لليونســكو 

فــي ديســمبر 2020؟
ُتعــّد ثقافــة الســاونا، وهــي أول تســجيل لفنلنــدا علــى 
قائمــة اليونســكو للتــراث الثقافــي غيــر المــادي، ســمة 
ــة. فالجميــع سواســية  ــاة الفنلندي مميــزة لنمــط الحي
فيهــا، وهــذا مــا يميزهــا ويفســر أهميتهــا لــدى جميــع 
اليونســكو  اعتــراف  نســتثمر  وبينمــا  الفنلندييــن. 
المرمــوق بالســاونا علــى صعيــد الســياحة والصادرات 
وغيرها، آمل بأن ينصب التركيز على تمجيد التراث 

الثقافــي الحقيقــي للســاونا.
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In terms of Olympic medals won per capita, why is Finland 
the best performing country in Olympic history? 
Finland has done enormous and long-term work with all 
sports. We have hardworking and dedicated clubs and 
organisations all over Finland that are doing their best to 
coach athletes all the way from the early years to adulthood. 
All in all, representing Finland is a matter of honour and we 
keep reminding ourselves of the stories, such as Paavo Nurmi 
or Matti Nykänen. 

What changes have you brought to Finland’s cultural 
sector since you became Minister of Science and Culture 
last May in the middle of the Covid-19 pandemic, what 
are your most noteworthy initiatives, what is the place 
and positioning of culture in the Finnish economy and 
what is your long-term strategy for the future? 
As Minister, dealing with the Covid-19 situation has probably 
been the biggest task. As we all know, the pandemic has been 
particularly hard on the cultural field. People working there 
have gone through a huge struggle, and the Ministry has 
done its best to help. Overall, the Ministry of Education and 
Culture has granted a total of 325 million euros in additional 
funding for the fields of arts and culture. Of course, not 
everything can be measured in euros. On my watch, a working 
group looking for ways to rebuild the cultural field has been 

put in place. In my work, I want to emphasise the 
immeasurable value of arts and culture. Securing a 
thriving cultural life all around the country is one 
of my main objectives. As mentioned earlier, I also 
want to highlight the importance of enhancing 
cultural exports. Creative entrepreneurship is 
yet another topic worth looking into. Culture is 
without a doubt a crucial factor in ensuring and 
accelerating the success of Finland. 

THE ECONOMY
Finland was primarily an agrarian country until the 
1950s. Opening up trade with the West and paying 
war reparations to the Soviet Union transformed 
it into an industrialised economy. In 1950, 46 per 
cent of Finnish workers worked in agriculture 
and a third resided in urban areas, but new jobs 
in manufacturing, services and trade rapidly 
attracted people to cities. Although Finland 
maintained close relations with the Soviet Union, 
it had a market economy, and several industries 
profited from trade privileges with the Soviets, 
which was why pro-Soviet policies received great 
support among Finnish businesses. The economy 
expanded quickly in the postwar era and, by 1975, 
Finland’s GDP per capita was the 15th highest in the 
world. In the 1970s and 1980s, Finland developed 
one of the globe’s most extensive welfare states. 

مــا الــذي جعــل مــن فنلنــدا أفضــل بلد أداًء فــي تاريخ األلعاب 
األولمبيــة مــن حيــث نصيــب الفرد من الميداليات األولمبية؟ 
لقــد بذلــت فنلنــدا جهــودًا حثيثــة طويلــة األمــد فــي جميــع األلعــاب 
الرياضيــة. كمــا تبــذل أنديتنــا ومنظماتنــا فــي جميــع أرجــاء البلــد 
جهــودًا مضنيــة، وتتفانــى فــي تدريــب الرياضييــن علــى مــدى 
مسيرتهم الرياضية بأكملها منذ نعومة أظافرهم حتى بلوغهم سن 
الرشد. وعمومًا، ُيعّد تمثيل فنلندا مسألة شرف، واإلنجازات التي 
حققها أمثال بافو نورمي أو ماتي نوكانن ماثلة دائمًا في أذهاننا.

مــا التغييــرات التــي أدخلتهــا علــى القطــاع الثقافــي الفنلنــدي 
منــذ أن توليــت حقيبــة العلــوم والثقافــة فــي مايــو الماضــي 
فــي خضــم جائحــة كوفيــد-19؟ ومــا أبــرز المبــادرات التــي 
اتخذتهــا؟ ومــا المكانــة التــي تتبوؤهــا الثقافــة فــي االقتصــاد 
الفنلنــدي؟ ومــا اســتراتيجيتك المســتقبلية طويلــة المــدى؟ 

مــن موقعــي باعتبــاري وزيــرًا، لعل التصدي لألوضــاع التي فرضتها 
جائحــة كوفيــد19- كان المهمــة األكبــر. وال يخفــى علــى أحــد أن 
الجائحــة ألقــت بظــالل قاتمــة علــى المجــال الثقافــي بوجــه خــاص. 
فعانــى العاملــون فيــه مــن مصاعــب جّمــة، وبذلــت الــوزارة قصــارى 
جهدهــا للمســاعدة. إجمــااًل، قدمــت وزارة التعليــم والثقافــة مــا 
مجموعــه 325 مليــون يــورو كتمويــل إضافــي لمجــاالت الفنــون 
والثقافــة. وبالطبــع، فــال يقــاس كل شــيء بالمــال. وأشــرفت علــى 
إنشــاء فريــق عمــل يبحــث عــن ســبل إلعــادة بنــاء المجــال الثقافــي. 
وأرغــب مــن خــالل عملــي فــي التأكيــد علــى أهمية الفنــون والثقافة 

التــي ال تقــدر بثمــن. فتأميــن حيــاة ثقافيــة مزدهــرة فــي جميــع 
أنحــاء البــالد يمثــل أحــد أهدافــي الرئيســية. وكمــا أســلفت، أود 
أيضــًا أن أســلط الضــوء علــى أهميــة تعزيــز الصــادرات الثقافيــة. 
وريــادة األعمــال اإلبداعيــة موضــوع آخــر جديــر بالنظــر. وال شــك 
بــأن الثقافــة عامــل حاســم فــي ضمــان نجــاح فنلنــدا ودفــع عجلتــه.

االقتصاد
ــدًا زراعيــًا حتــى خمســينيات القــرن  كانــت فنلنــدا فــي األســاس بل
الماضــي. وتحــول اقتصادهــا بعــد فتــح التجــارة مــع الغــرب ودفــع 
تعويضــات الحــرب إلــى االتحــاد الســوفيتي إلــى اقتصــاد صناعــي. 
وفــي 1950، كان 46 بالمئــة مــن عمــال فنلنــدا يعملــون فــي الزراعــة، 
وكان ثلثهــم يقيمــون فــي المناطــق الحضريــة، ولكــن الوظائــف 
النــاس  الجديــدة فــي التصنيــع والخدمــات والتجــارة جذبــت 
بســرعة إلــى المــدن. ورغــم احتفــاظ فنلنــدا بعالقــات وثيقــة مــع 
االتحــاد الســوفيتي، إال أنهــا اعتمــدت اقتصــاد الســوق، فاســتفادت 
قطاعــات عديــدة فيهــا مــن االمتيــازات التجاريــة مــع الســوفييت، 
ممــا دفــع الشــركات الفنلنديــة إلى دعم السياســات المؤيدة لالتحاد 
الســوفيتي. وتوســع االقتصــاد بســرعة فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب، 
واحتلــت فنلنــدا بحلــول عــام 1975 المرتبــة 15 علــى مســتوى 
العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي. وفي 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، أصبحــت فنلنــدا مــن أكثــر 
دول العالم رفاهية. ومع ذلك، أدت القرارات الخاطئة على صعيد 
االقتصــاد الكلــي واألزمــة المصرفيــة وانهيــار االتحــاد الســوفيتي، 
الــذي كان أكبــر شــريك تجــاري لهــا، واالنكمــاش االقتصــادي العالمي 
إلــى ركــود فــي أوائــل التســعينيات. فبلــغ الكســاد أدنــى مســتوى 
لــه فــي 1993 لتشــهد البــالد بعــد ذلــك نمــوًا اقتصاديــًا ثابتــًا ألكثــر 
مــن عقــد. ويعــود جــزء كبيــر مــن النمــو االقتصــادي فــي أواخــر 
التســعينيات إلــى النجــاح الــذي حققتــه شــركة نوكيــا المصنعــة 
للهواتــف المحمولــة، التــي كانــت تســتحوذ علــى 80 بالمئــة مــن 

القيمــة الســوقية لبورصــة هلســنكي. Summer in Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

[T&B] Winter in Vuokatti, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Springtime in Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Spring time in Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.
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However, erroneous macroeconomic decisions, a banking crisis, the 
collapse of the Soviet Union that was its largest trading partner and 
a global economic downturn resulted in a recession in the early 1990s 
in Finland. The depression reached its lowest level in 1993, then the 
country witnessed steady economic growth for more than a decade. A 
large part of the economic growth in the late 1990s was driven by mobile 
phone manufacturer Nokia’s success, which represented 80 per cent of 
the market capitalisation of the Helsinki Stock Exchange. 

Industrialising after World War II, Finland’s economic development 
initially was based on two broad groups of export-led industries: the 
metal industry and the forest industry. The metal industry comprises 
shipbuilding, metalworking, the automotive industry, engineered 
products like motors and electronics, and production of metals and alloys 
including steel, copper and chromium. A large number of the world’s 
largest cruise ships, including MS Freedom of the Seas and the Oasis of the 
Seas, have been built in Finnish shipyards. The forest industry consists 
of forestry, timber, pulp and paper thanks to Finland’s extensive forest 
resources. Finland is Europe’s largest producer of wood and among the 
world’s largest producers, too. It also provides raw materials at competitive 
prices for the wood-processing industries. Many major companies in 
the pulp and paper industry are based in Finland: Ahlstrom-Munksjö, 
Metsä Board and UPM are all Finnish forest-based companies with 
revenues greater than EUR 1 billion. 

Nonetheless, in recent decades, the Finnish economy has 
diversified. An economy dependent for centuries on the 
country’s vast forests expanded into sectors including 
electronics [Nokia], metrology [Vaisala], petroleum [Neste] 
and video games [Rovio Entertainment]. Today, its chemical 
industry is widely based on Kemira’s fertilisers and explosives 
and Neste’s oil refining. Originally established for national 
security reasons, Kemira is now an international group 
mainly producing chemicals for the forest industry and 
water treatment, while Neste focuses on refining Russian 
crude oil and the production of environmentally-friendly 
oil products. At the same time, the service sector grew, with 
manufacturing and agriculture decreasing in importance. In 
2017, the Finnish economy was estimated to be approximately 
69.1 per cent services, 28.2 per cent manufacturing and 2.7 
per cent agriculture, while the per capita income of Finland 
in 2019 was estimated to be USD 48,869, equivalent to that of 
other European economies such as France, Germany, Belgium 
or the UK. In 2020, Finland came in number 20 on the ease 
of doing business index, among 190 jurisdictions.

ارتكــزت التنميــة االقتصاديــة لفنلنــدا بعــد التحــول 
إلــى التصنيــع فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
فــي المقــام األول علــى مجموعتيــن واســعتين مــن 
القطاعــات المنتجــة المدفوعــة بالصــادرات: قطــاع 
المعــادن وقطــاع الغابــات. ويتكــون قطــاع المعــادن 
من بناء السفن وتشكيل الفلزات وصناعة السيارات 
والمنتجــات الهندســية كالمحــركات واإللكترونيــات 
الصلــب  بينهــا  المعــادن والســبائك، ومــن  وإنتــاج 
والنحــاس والكــروم. وُشــّيد عــدد كبيــر مــن أضحــم 
الســفن الســياحية فــي العالــم، ومنهــا “آنســة حريــة 
البحــر” )MS Freedom of the Seas( و“واحــة 
البحــر” )Oasis of the Seas(، فــي أحــواض بنــاء 
الســفن الفنلنديــة. أمــا قطــاع الغابــات، فيتكــون مــن 
زراعــة الغابــات واألخشــاب وعجينــة الــورق والــورق 
بفضــل مــوارد الغابــات الوافــرة فــي فنلنــدا التــي تعــد 
أكبــر منتــج للخشــب فــي أوروبــا ومــن أكبــر المنتجين 
فــي العالــم أيضــًا. وتــورد أيضــًا المــواد الخــام بأســعار 
تنافسية لصناعات تجهيز األخشاب. وتتخذ شركات 
كبــرى عديــدة متخصصــة بصناعــة عجينــة الــورق 
والــورق مــن فنلنــدا مقــرًا لهــا، ومنهــا: “أهلســتروم 
بــورد ويــو بــي إم، وجميعهــا  مونكســيو وميتســا 
شــركات فنلنديــة تعتمــد علــى الغابــات تربــو عائداتهــا 

عــن 1 مليــار يــورو.

رغــم ذلــك، فقــد تنــوع االقتصــاد الفنلنــدي فــي العقــود األخيــرة. 
فاالقتصــاد الــذي اعتمــد علــى مــدى قــرون علــى الغابــات الشاســعة 
في البالد توســع إلى قطاعات أخرى كاإللكترونيات )نوكيا( وعلم 
القيــاس )فايســاال( والبتــرول )نيســتي( وألعــاب الفيديــو )روفيــو 
إنترتينمنــت(. وتقــوم صناعتهــا الكيماويــة حاليــًا علــى نطــاق واســع 
على أســمدة ومتفجرات شــركة كيميرا وتكرير النفط في نيســتي. 
وكانــت كيميــرا قد تأسســت أساســًا لدواٍع مرتبطــة باألمن القومي، 
وأصبحــت حاليــًا مجموعــة دوليــة تنتــج فــي المقــام األول المــواد 
ــات ومعالجــة الميــاه، بينمــا تركــز نيســتي  الكيميائيــة لقطــاع الغاب
علــى تكريــر النفــط الخام الروســي وإنتــاج منتجات نفطية صديقة 
للبيئــة. وفــي الوقــت نفســه، نمــا قطــاع الخدمــات وتراجعــت أهميــة 
التصنيــع والزراعــة. وفــي 2017، كان االقتصــاد الفنلنــدي يتــوزع 
تقريبــًا علــى الخدمــات بنســبة 69.1 بالمئــة والصناعــات التحويليــة 
ر نصيــب الفــرد مــن  28.2 بالمئــة والزراعــة 2.7 بالمئــة، فــي حيــن ُقــِدّ
الدخــل فــي فنلنــدا فــي 2019 بنحــو 48,869 دوالرًا، أي مــا يعــادل 
نظرائــه فــي اقتصــادات أوروبيــة أخــرى كفرنســا وألمانيــا وبلجيــكا 
والمملكــة المتحــدة. واحتلــت فنلنــدا فــي 2020 المرتبــة 20 علــى 

مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال مــن بيــن 190 بلــدًا.

Children in the pine forest enjoying nature, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.
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A view of a lake set against a stunning sky. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Vuokatti Snowpark, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.
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Q&A with Mika Lintilä, Minister of Economic Affairs

Finland has been ranked #1 on the World Happiness Report 
report since 2018. What role has the economy played in 
making Finland the happiest place in the world? 
Naturally, when the economy is thriving and there are jobs 
available, the government gains income in the form of taxes, 
which can then be invested in public commodities and the 
common good. As the Minister of Economic Affairs, I am 
especially concerned with the success of Finnish businesses as 
well as their possibilities to employ, create new jobs, innovate 
and grow via renewal. My ministry’s role is to ensure the best 
possible environment for businesses and their employees to 
succeed. A successful business sphere generates common 
good and is therefore worth more than the capital involved. 

Following World War II, how did Finland evolve from 
an agrarian country to an industrialised and developed 
economy with an extensive welfare system, resulting in 
widespread prosperity and high per capita income? 
There are several reasons behind our success. I would like 
to mention two. Firstly, Finland quickly developed into an 
exporting economy. As a small country, we have greatly 
benefitted from demand from larger markets by specialising 
in very specific manufactured/manufacturing products, in 
this way achieving increasing returns to scale. Secondly, 
decision-makers realised early on that one of our greatest 
reserves lies in human capital. A vast educational reform in 
the ’70s paved the way for increased innovation, which has 
greatly aided our economy to renew and develop. 

حوار مع ميكا لينتيا، وزير الشؤون االقتصادية

احتلت فنلندا المرتبة األولى في العالم وفقًا لتقرير السعادة 
العالمي منذ 2018. ما الدور الذي اضطلع به االقتصاد لجعل 

فنلندا أسعد مكان في العالم؟
بطبيعة الحال، يسهم ازدهار االقتصاد وتوفر الوظائف في زيادة 
مداخيــل الحكومــة مــن الضرائــب التــي يمكــن بعــد ذلــك اســتثمارها 
فــي الســلع العامــة والصالــح العام. وأهتم، باعتباري وزيرًا للشــؤون 
االقتصاديــة، بوجــه خــاص بنجــاح الشــركات الفنلنديــة وقدرتهــا 
علــى التوظيــف وخلــق وظائــف جديــدة واالبتــكار والنمو من خالل 
التجديــد. ويتمثــل دور وزارتــي فــي توفيــر أفضــل مقومــات نجــاح 
األعمــال وموظفيهــا. ويســهم قطــاع األعمــال التجاريــة الناجــح في 

تحقيــق الصالــح العــام، ويســتحق بالتالــي أكثــر ممــا ننفقــه عليــه.

كيــف تحولــت فنلنــدا فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانية من 
بلــد زراعــي إلــى اقتصــاد صناعي متطور يتمتــع بنظام رعاية 
اجتماعيــة موســع حقــق ازدهــارًا واســع النطــاق وأســهم فــي 

رفــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل؟
تضافــرت عوامــل كثيــرة لتحقيــق هذا النجــاح. وأود أن أذكر اثنين 
منهــا. أواًل، تطــور اقتصــاد فنلنــدا بســرعة إلــى اقتصــاد تصديــر. 
واســتفدنا، كدولــة صغيــرة، كثيــرًا مــن الطلــب مــن األســواق الكبيرة 
مــن خــالل التخصــص في منتجات مصنعة/ تصنيع محددة للغاية، 
فحققنــا بهــذه الطريقــة عوائــد متزايــدة علــى نطــاق واســع. وثانيــًا، 
أدرك صنــاع القــرار مبكــرًا أن رأس المــال البشــري يمثــل أحــد أكبــر 
احتياطياتنا. ومهد إصالح تعليمي واسع النطاق في السبعينيات 
الطريــق أمــام تعزبــز االبتــكار، ممــا ســاعد اقتصادنــا كثيــرًا علــى 

التجديــد والتطــور.

As one of the world’s leading wood producers, what are 
your long-term plans to ensure that the country’s forests 
continue to supply the wood-processing industries, raising 
lumber output while conserving forestlands and ensuring 
environmental sustainability? 
The Finnish government’s goal is to ensure that Finland 
offers a competitive and innovative operating environment 
for forest industry production, employment and investments. 
Wood-based innovations from Finnish forests reduce the 
need for fossil-based products and materials. Wood-based 
products and materials offer great climate-friendly options 
and help solve global challenges. Fossil-based raw materials 
belong to the past and renewable raw materials to the future. 
Throughout the world, our lifestyles and consumption patterns 
are in urgent need of change. The winners of tomorrow’s 
sustainable economy will be wood-based products, ranging 
from microscopic nanocellulose to massive construction 
elements. In the carbon-neutral future, we will dress in 
wood fibre-derived textiles, eat and drink from fossil-free 
containers and power our vehicles with bio-based fuels and 
biocarbon-based batteries. Wood-based raw materials and 
intermediate products will be used in the cosmetics, chemical, 
pharmaceutical, electronics, food and energy industries to 
deliver on their own climate objectives. 

By 2035, forest industry mills in Finland will be nearly fossil 
fuel-free, and from then onward, even carbon negative. 
87 per cent of the fuels used in the Finnish forest industry 
today are renewable. Fossil-fuel CO2 emissions relative to 
forest industry production have fallen by 64 per cent since 
1990. We use our northern wood sustainably. In Finland, 
forests grow 40 per cent faster than they are used. Of the 
wood we use, 100 per cent comes from certified or controlled 
forests. We ensure sustainable forest use through third-party 
certification. The forest industry plays an important role in 

باعتبــار أن فنلنــدا بلــد رائــد عالميــًا فــي اإلنتــاج، مــا خططكــم 
طويلــة األجــل لضمــان أن تســتمر غابــات البلــد فــي إمــداد 
قطاعــات معالجــة األخشــاب وزيــادة إنتــاج األخشــاب مــع 
الحفــاظ علــى أراضــي الغابــات وضمــان االســتدامة البيئيــة؟

تسعى الحكومة الفنلندية إلى توفير بيئة عمل تنافسية ومبتكرة 
لقطــاع الغابــات والتوظيــف واالســتثمارات. وتقلــل االبتــكارات 
القائمة على الخشــب من الغابات الفنلندية الحاجة إلى المنتجات 
والمــواد األحفوريــة. وتوفــر المنتجــات والمــواد المصنوعــة مــن 
الخشــب خيارات رائعة صديقة للمناخ وتســهم في حل التحديات 
العالمية. لقد أصبحت المواد األحفورية الخام جزءًا من الماضي، 
وبات المستقبل للمواد الخام المتجددة. فأنماط حياتنا واستهالكنا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم بحاجــة إلــى التغييــر حاجــة ماســة. 
وستكســب المنتجــات القائمــة علــى الخشــب، التــي تتــراوح بيــن 
النانوســيلولوز المجهــري وعناصــر اإلنشــاء الضخمــة، الرهــان فــي 
المنافســة علــى االقتصــاد المســتدام فــي المســتقبل. وســنرتدي فــي 
المســتقبل محايــد الكربــون المنســوجات المصنوعــة مــن أليــاف 
الخشــب وســنأكل ونشــرب من أوعية ليســت من مصادر أحفورية 
وســتعمل ســياراتنا بالوقــود الحيــوي والبطاريــات القائمــة علــى 
الكربون الحيوي. وسُتستخدم المواد الخام والمنتجات الوسيطة 
القائمة على الخشب في صناعات مستحضرات التجميل والمواد 
الكيميائيــة واألدويــة واإللكترونيــات واألغذيــة والطاقــة لتحقيــق 

أهدافهــا المناخيــة.

بحلــول عــام 2035، ســتكون مطاحــن قطــاع الغابــات فــي فنلنــدا 
خاليــة تقريبــًا مــن الوقــود األحفوري، بل ســتكون بعد ذلك فصاعدًا 
سالبة الكربون. وجدير بالذكر أن 87 بالمئة من الوقود المستخدم 
حاليــًا فــي قطــاع الغابــات الفنلنــدي وقــود متجــدد. وانخفضــت 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري قياسًا بإنتاج 
قطــاع الغابــات بنســبة 64 بالمئــة منــذ عــام 1990. ونحــن نســتخدم 
خشــبنا الشــمالي اســتخدامًا مســتدامًا. ففــي فنلنــدا، تنمــو الغابــات 
بمعــدل أســرع بـــ 40 بالمئــة مــن معدل اســتغاللها. وجميع األخشــاب  A peaceful summer view, Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.

Farms being plouged during the summer, Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.

Mika Lintilä, Minister of Economic Affairs. © Suomen Keskusta.

[T&B] Hiking in Vuokatti. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.  Areal culture, Kajawood, 
Kainuu. © Juho Lipponen. 
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the implementation of the UN’s Sustainable Development 
Goals, adopted in 2015, both in Finland and globally. The 
companies of the Finnish forest industries have also renewed 
their own sustainability goals based on those of the UN and 
defined the goals that are most significant for their businesses. 
Forests give us well-being in multiple ways and the possibility 
to make smart, sustainable choices. The forest industry in 
Finland has consistently worked on sustainability issues for 
several decades. We want to continue to be frontrunners in 
the future as well.

How has the Covid-19 pandemic impacted Finland’s 
economy, particularly in terms of tourism, have you 
had to reposition the direction of the economy, what are 
the most noteworthy initiatives that your ministry has 
facilitated and what are your future plans? 
The coronavirus pandemic has had a significant negative 
impact on Finland’s service sectors and, in particular, on the 
tourism and event industries. It is estimated that in 2020, 
Finnish and foreign tourists spent 42 per cent less in Finland 
than in 2019. The pandemic cut the consumption of tourists 
in Finland by nearly EUR 7 billion. Based on the development 
estimates published in September 2021, the consumption of 
tourists in Finland would decrease by 30 to 40 per cent in 
2021 compared to 2019. 

التــي نســتخدمها تأتــي مــن غابــات مرخصــة أو خاضعــة للرقابــة. 
ونحــن نضمــن االســتخدام المســتدام للغابــات مــن خــالل الترخيص 
عــن طريــق طــرف ثالــث. ويضطلــع قطــاع الغابــات بــدور مهــم فــي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة التــي اعتمدت 
ــم. وجــددت شــركات قطــاع الغابــات  فــي 2015 فــي فنلنــدا والعال
الفنلنديــة أيضــًا أهدافهــا علــى صعيــد االســتدامة بنــاًء علــى أهداف 
األمــم المتحــدة فــي هــذا الصــدد وحــددت األهــداف األكثــر أهميــة 
ألعمالها. فالغابات تمنحنا الرفاهية بسبل عديدة وتتيح لنا اتخاذ 
خيــارات ذكيــة ومســتدامة. لقــد واصــل قطــاع الغابــات فــي فنلنــدا 
التصدي لقضايا االســتدامة خالل عدة عقود. ونريد الحفاظ على 

موقعنــا الريــادي فــي المســتقبل أيضــًا.

فنلنــدا،  اقتصــاد  علــى  كوفيــد-19  جائحــة  أثــرت  كيــف 
والســيما علــى الســياحة؟ هــل اضطررتــم إلــى تغييــر اتجــاه 
االقتصــاد؟ مــا أبــرز المبــادرات التــي يســرتها وزارتكــم، ومــا 

خططكــم المســتقبلية؟
ألقــت جائحــة فيــروس كورونــا بظــالل قاتمــة علــى قطاعــات 
الخدمــات فــي فنلنــدا، وخاصــة قطاعــات الســياحة والفعاليــات. 
وتشــير التقديرات إلى تراجع إنفاق الســياح الفنلنديين واألجانب 
فــي فنلنــدا فــي 2020 بنســبة 42 بالمئــة قياســًا بعــام 2019. وأدت 
الجائحــة إلــى انخفــاض اســتهالك الســياح فــي فنلنــدا بنحــو 7 
مليــارات يــورو. وبنــاًء علــى تقديــرات التنميــة التــي نشــرت فــي 
ســبتمبر 2021، ســينخفض اســتهالك الســياح في فنلندا بنســبة 30 

إلــى 40 بالمئــة فــي 2021 قياســًا بعــام 2019.

وفقــًا لمعلومــات أوليــة، فقــد بلــغ حجــم األمــوال التــي أنفقهــا الــزوار 
الفنلنديــون واألجانــب فــي فنلنــدا، أي الطلــب علــى الســياحة، 16.3 
مليــار يــورو فــي 2019. وازداد الطلــب علــى الســياحة ما بين عامي 
2017 و2019 بمعــدل ســنوي يبلــغ نحــو 4 بالمئــة: ازداد الطلــب 
األجنبــي علــى الســياحة وســطيًا بنســبة 8 بالمئــة ســنويًا والطلــب 

المحلــي بنســبة 2 بالمئــة ســنويًا.

According to preliminary information, the amount of money 
spent by Finnish and foreign visitors in Finland, i.e. tourism 
demand, amounted to EUR 16.3 billion in 2019. In 2017 to 2019, 
tourism demand increased at an annual rate of around 4 per 
cent: foreign demand for tourism increased on average by 8 
per cent per year and domestic demand for tourism by 2 per 
cent per year. 

The drastic decline in tourism demand to Finland will have 
an impact on the export of services in Finland. Before the 
pandemic, tourism accounted for 16 per cent of Finland’s 
service exports and was thus the third most important service 
export sector. Since the second quarter of 2020, exports of 
tourism and transport services have been well below the pre-
pandemic level. The weak development of these two service 
items explains the decline in service exports. In the third 
quarter of 2021, the value of transport and tourism services 
exports was only 45 per cent of the value of 2019.

Domestic tourism consumption is estimated to have returned 
to the 2019 level already in 2021. Domestic tourism increased 
at a record high level in July 2021. July records were broken 
in nearly all regions. Demand for domestic tourism supports 
the basic cash flow of many tourism companies and reacts 
quickly to the tightening and mitigation of restrictions. 

ســيلقي االنخفــاض الحــاد فــي الطلــب علــى الســياحة بظاللــه علــى 
تصدير الخدمات في فنلندا. فقبل الجائحة، كانت السياحة تمثل 
16 بالمئــة مــن صــادرات الخدمــات، ممــا جعلهــا ثالــث أهــم قطــاع 
لتصدير الخدمات. وانخفضت صادرات الســياحة وخدمات النقل 
ــل الجائحــة.  ــي 2020 كثيــرًا دون مســتواها مــا قب ــع الثان ــذ الرب من
ويفســر النمــو الضعيــف لبنــدي الخدمــات هذيــن تراجــع صــادرات 
الخدمــات. وفــي الربــع الثالــث 2021، لــم تتجاوز صــادرات خدمات 

النقــل والســياحة 45 بالمئــة مــن قيمتهــا عــام 2019.

تشــير التقديــرات إلــى أن اســتهالك الســياحة المحليــة قــد اســتعاد 
مســتوى عام 2019 بالفعل في 2021. وحققت الســياحة الداخلية 
مســتوًى قياســيًا مرتفعــًا فــي يوليــو 2021. وحطمــت األرقــام 
القياســية المســجلة فــي يوليــو فــي جميع المناطــق تقريبًا. فالطلب 
علــى الســياحة الداخليــة يدعــم التدفــق النقــدي األساســي للعديــد 
مــن شــركات الســياحة ويتأثــر بســرعة بتشــديد القيــود وتخفيفهــا.

علــى صعيــد كيفيــة إعــادة توجيــه االقتصــاد وأبــرز مبادراتنــا، فقــد 
قدمنــا فــي 2020 أكثــر مــن 263 مليــون يــورو لقطــاع الســياحة 
تحــت بنــد تمويــل فيــروس كورونــا فــي 2020. وتدعــم الــوزارة 
تنميــة الســياحة الداخليــة والترويــج لهــا مــن خــالل منــح مختلفــة. 
فدعمت الوزارة حملة “100 سبب للسفر في فنلندا” التي نسقتها 
 )Suoma ry( الجمعية الفنلندية للمؤسسات السياحية “سوما راي
مــن 2018 إلــى 2021 بمنــح حكوميــة. وفــي 2020، دعمــت الــوزارة 
تنفيــذ الحملــة بمنحــة حكوميــة قدرها 35 ألف يورو، باإلضافة إلى 
منحــة بقيمــة 0.5 مليــون يــورو لدعم األعمال الســياحية الفنلندية. 

[T&B] Visitors can enjoying kayaking or swimming or resting on the beach during the summer, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki. 

Cross country skiing, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Golf is a popular activity in   Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Biking in Vuokatti, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.
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As for how we’re repositioning the economy and 
our most noteworthy initiatives, in 2020, a total 
of more than EUR 263 million was granted to the 
tourism sector as coronavirus funding in 2020. The 
Ministry supports the development and promotion 
of domestic tourism through various grants. The 
Ministry supported the ”100 Reasons to Travel in 
Finland“ campaign coordinated by the Finnish 
Association of Tourism Organisations [Suoma ry] 
from 2018 to 2021 with state grants. In 2020, the 
Ministry supported the implementation of the 
campaign with a state grant of EUR 35,000, as well 
as an additional grant of EUR 0.5 million in order 
to support Finnish tourism businesses. The aim of 
the ”100 Reasons“ campaign is to inspire Finns to 
travel in Finland and extend the domestic tourism 
season later to the autumn. The campaign is 

وتهــدف هــذه الحملــة إلــى تشــجيع الفنلندييــن علــى 
الســفر فــي فنلنــدا وتمديــد موســم الســياحة المحليــة 
حتى الخريف. وتنسق “سوما راي” الحملة وتمولها 
المؤسسات السياحية وشركات السياحة والوجهات 
الســياحية والمشــتغلون بالســياحة الوطنية. ونشجع 
أيضــًا القــرارات والتدابيــر االســتراتيجية التــي تدعــم 
النمــو المســتدام فــي الســياحة، جنبــًا إلــى جنــب مــع 
القطــاع  حيويــة  لدعــم  المعرفــة  وإدارة  الرقمنــة 
ونمــوه علــى المــدى الطويــل )مــن خــالل التوجيــه 

االســتراتيجي والتمويــل المســتهدف مثــاًل(.

يتمتــع قطــاع الســياحة فــي فنلنــدا بأهميــة إقليميــة. 
المتوســط  مــن  أكثــر  2019 علــى  فــي  فاســتحوذ 
الوطنــي )2.7 بالمئــة( بـــ )20 بالمئــة( فــي جــزر أوالنــد 
و)7.5 بالمئــة( فــي البالنــد و)4.2 بالمئــة( فــي كاينــو 
و)3.9 بالمئــة( فــي ســاوث ســافو و)3.4 بالمئــة( فــي 
جنــوب كاريليــا و)3.1 بالمئــة( فــي أوســيما. وتركــز 
ــى  ــًا عل نمــو الطلــب األجنبــي بصــورة حصريــة تقريب
.Hiking in Vuokatti, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankkiأوســيما والبالنــد. وللســياحة آثــار مضاعفــة كبيــرة 

coordinated by Suoma ry and funded by tourism organisations, 
tourism companies, tourism destinations and national 
tourism operators. We also promote strategic decisions and 
measures to support sustainable growth in tourism, along 
with digitalisation and knowledge management to support 
the long-term vitality and growth of the industry [e.g. by 
strategic steering and targeting funding]. 

Tourism is a regionally significant industry in Finland. In 
2019, tourism accounted for more than the national average 
[2.7 per cent] in the Åland Islands [20 per cent], Lapland [7.5 
per cent], Kainuu [4.2 per cent], South Savo [3.9 per cent], 
South Karelia [3.4 per cent] and Uusimaa [3.1 per cent]. The 
growth of foreign demand was almost exclusively focused on 
Uusimaa and Lapland. Tourism has significant multiplier 
effects on other sectors. EUR 1 spent on tourism produces an 
estimated €0.61 for other sectors. As a result of the decline 
in demand for tourism, production will fall in addition to 
the tourism sector [e.g. passenger services, the nutrition 
sector, the recreation sector, programme services], as well 
as in trade, construction and the food industry. 

KAINUU
Over in eastern Finland is Kainuu, a magical, remote region 
the size of Belgium with a population of just 73,000, one of 
the lowest population densities in Europe. A paradise for 
nature lovers, it is covered mainly in boreal forest composed 
of birches, pines and spruces, and houses the Oulujärvi 

علــى القطاعــات األخــرى. فــكل يــورو ينفــق عليهــا ينتــج مــا يقــدر 
بـــ 0.61 يــورو للقطاعــات األخــرى. وســيؤدي انخفــاض الطلــب علــى 
الســياحة إلــى تراجــع اإلنتــاج أيضًا )مثال: خدمــات الركاب وقطاع 
التغذيــة وقطــاع الترفيــه وخدمــات البرامــج(، وكذلــك قطاعــات 

ــاء واألغذيــة. التجــارة والبن

كاينو
كاينــو منطقــة نائيــة ســاحرة بحجــم بلجيــكا فــي شــرق فنلنــدا ال 
يتجــاوز عــدد ســكانها 73 ألــف نســمة، وهــي مــن أقــل المناطــق 
كثافة ســكانية في أوروبا. وتمثل جنة لعشــاق الطبيعة، وتكســوها 
الغابــات الشــمالية المكونــة مــن خشــب البتــوال والصنوبــر والتنــوب 
وتضــم أولويارفــي )928.09 كيلومتــر مربــع(، وهــي أكبــر بحيــرة 
فــي المنطقــة ومــن أكبــر البحيــرات فــي البــالد. ونظــرًا ألن الغابــات 
تمثــل 95 بالمئــة مــن مســاحة اليابســة فــي كاينــو، فربمــا يكتشــف 
المحظوظون أنواعًا مختلفة، ومن بينها الدب البني ونقار الخشب 
المرقط والنسر الذهبي وبومة األورال والسنجاب األحمر والذئب 
األوراســي. وأنشــئت متنزهــات وطنيــة ومحميــات طبيعيــة عديدة 
فــي كاينــو علــى مــر الســنين لحماية الطبيعة والتنــوع، ومنها منتزه 
روكيــوا الوطنــي )Rokua National Park(، الــذي يشــكل جــزءًا 
مــن أول حديقــة جيولوجيــة تابعــة لليونســكو فــي فنلنــدا تحــوي 
كثيبــات جليديــة طوليــة، وتــالاًل رمليــة وبحيــرات كهفيــة تظهــر 
آثارًا من العصر الجليدي ومنتزه هوســا الوطني في سوموســالمي 
الــذي يشــتهر برياضــة المشــي لمســافات طويلــة وركــوب الدراجــات 
والتجديــف وصيــد األســماك واللوحــات الصخريــة لجولمــا أولكــي 
وفاريكاليــو التــي تصــور قصــص الشــامانية التــي يعــود تاريخهــا 

إلــى آالف الســنين.

  Kainuu is well-known for its
 forests, nature, measurement

 technology and sports, and new
 businesses are currently emerging

 around the wood, ICT, tourism,
 bioeconomy, circular economy

 and creative industries. The
 region’s tourism industry is the
 third biggest in Finland after

Lapland and the Åland Islands.

 تشتهر كاينو بغاباتها وطبيعتها 
وتكنولوجيا القياس والرياضة، وهناك أعمال 

تجارية جديدة تظهر حاليًا في قطاعات 
األخشاب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والسياحة واالقتصاد الحيوي واالقتصاد 
الدائري والقطاعات اإلبداعية. وُيعّد قطاع 
السياحة في المنطقة ثالث أكبر قطاع في 

. فنلندا بعد البالند وجزر أوالند 

Kajawood, Sotkamo, Kainuu. © Juho Lipponen.

Visitors have numerous trails to hike on in Vuokatti. © Vuokatti.fi / Vuokatin 
Kuvapankki. 
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[928.09 km²], the largest lake in the region and one of the nation’s 
largest lakes. With 95 per cent of Kainuu’s land area being forest, those 
lucky enough may spot various species including the brown bear, great-
spotted woodpecker, golden eagle, Ural owl, red squirrel or Eurasian 
wolf. Several national parks and nature reserves have been set up in 
Kainuu over the years for the protection of nature and diversity, such 
as Rokua National Park, which forms part of Finland’s first UNESCO 
Geopark with its esker ridges, sandhills and kettle hole lakes that show 
traces of the Ice Age, or Hossa National Park in Suomussalmi, popular 
for hiking, cycling, canoeing and fishing and the rock paintings of 
Julma-Ölkky and Värikallio portraying stories of shamanism, dating 
back thousands of years.

Kainuu is well-known for its forests, nature, measurement technology 
and sports, and new businesses are currently emerging around the wood, 
ICT, tourism, bioeconomy, circular economy and creative industries. 
The region’s tourism industry is the third biggest in Finland after 
Lapland and the Åland Islands. While Vuokatti is a hub for athletes, 
Ärjänsaari island invites visitors to stroll along its beaches, travel on 
an old steamboat, play midnight sun golf at Paltamo golf course or 
stay at the Arctic Giant birdhouse hotel with incredible views. The 
Paljakka winter sports resort in Puolanka has the highest peaks and 
the deepest snow of Kainuu to indulge in trekking or skiing on trails 
through Finland’s oldest ancient woodland. Similarly, Ukkohalla 
by Lake Syväjärvi in Hyrynsalmi proposes incredible hiking routes, 
skiing tracks and slopes. Offering endless possibilities to enjoy nature, 
Wild Taiga in Kuhmo and Suomussalmi offers an unbeatable setting 

وتكنولوجيــا  وطبيعتهــا  بغاباتهــا  كاينــو  تشــتهر 
القيــاس والرياضــة، وهنــاك أعمــال تجاريــة جديــدة 
تظهــر حاليــًا فــي قطاعــات األخشــاب وتكنولوجيــا 
واالقتصــاد  والســياحة  واالتصــاالت  المعلومــات 
الحيــوي واالقتصــاد الدائــري والقطاعــات اإلبداعيــة. 
وُيعــّد قطــاع الســياحة فــي المنطقــة ثالــث أكبر قطاع 
فــي فنلنــدا بعــد البالنــد وجــزر أوالند. وفــي حين تعد 
فوكاتــي قبلــة للرياضييــن، تدعــو جزيــرة أريانســاري 
زوارها إلى التنزه على طول شــواطئها والســفر على 
متــن قــارب بخــاري قديــم ولعــب الغولف تحت أشــعة 
شــمس منتصــف الليــل فــي ملعــب بالتامــو للغولــف أو 
 )Arctic Giant Birdhouse( اإلقامــة فــي فنــدق
الــذي يتمتــع بإطــالالت رائعــة. ويضــم منتجــع باليــاكا 
للرياضــات الشــتوية فــي بوالنــكا أعلــى القمــم وأعمــق 
الثلوج في كاينو لالستمتاع بالرحالت أو التزلج على 
المسارات التي تشّق طريقها في أقدم غابات فنلندا. 
وبالمثل، توفر أوكوهاال قرب بحيرة شيفايارفي في 
هيرينسلمي مسارات رائعة للمشي لمسافات طويلة 
ومســارات ومنحــدرات للتزلــج. وتوفر “وايلد تياغا” 
فــي كوهمــو وسوموســالمي، التــي تمنــح إمكانيــات 
ال حصــر لهــا لالســتمتاع بالطبيعــة، جــوًا ال مثيــل لــه 
لمشــاهدة وتصويــر الوحــوش البريــة الضخمــة. وبمــا 
أن الغابــات واألراضــي الرطبــة شــمال فنلنــدا تســاعد 
على نمو التوت البري، فقد استضافت سوموسالمي 
ألكثــر مــن 20 عامــًا بطولــة العالــم فــي قطــف التــوت 

التــي تتــوج أفضــل قاطفــي التــوت فــي العالــم.

[Left - T-B] A crisp November morning, Sotkamo, Finland. Visitors can enjoy a husky sledge ride in Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki. [Right]. Winter in Kajawood, 
Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.

Snow boarding, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Finland offers diverse opportunities for catching various species of fish.   
© Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

for watching and photographing large wild beasts. As the 
forests and wetlands of northern Finland are conducive to 
the growth of wild berries, Suomussalmi has been home to 
the World Berry Picking Championships for over 20 years, 
which crowns the globe’s best berry picker.

Domestic tourism, in particular, plays a significant role 
in Kainuu’s economy. Its three major sports and ski resorts 
are Paljakka, Ukkohalla and Vuokatti, while Oulujärvi 
offers water- and culture-based tourism around the lake. As 
Kajaani is the so-called capital of Kainuu, it is the central 
transportation hub for tourists who visit the region by train 
or plane, with points of interest being the Town Theatre, 
Kaukametsä Culture and Congress Centre, Kajaani Castle 
ruins, Kainuu Museum, Kajaani Art Museum and Kajaani 
Poetry Week. In southeastern Kainuu, the town of Kuhmo 
is world famous for its chamber music festival, which draws 
classical music fans every year.

The first settlers in Finland arrived in search of game and fish, 
and hunting continues to be an essential form of recreation 
for Finns, with hunting season beginning in late August. 
Hunting zones differ in size, terrain and game species, but 
most hunters pursue capercaillie, black grouse or willow 
grouse, while large game hunters go for moose and brown 

تضطلــع الســياحة الداخليــة، بوجــه خــاص، بدور مهم 
في اقتصاد كاينو. وُتعّد منتجعات بالياكا وأوكوهاال 
وفوكاتــي أكبــر منتجعــات الرياضــة والتزلــج فيهــا، 
بينمــا يقــدم أولويارفــي الســياحة القائمــة علــى الميــاه 
والثقافــة حــول البحيــرة. وتمثــل كايانــي، التــي تعتبر 
عاصمــة كاينــو، محــور النقــل المركــزي للســياح الذيــن 
يــزورون المناطــق المثيــرة لالهتمــام فــي المنطقــة 
بالقطار أو الطائرة، ومن بينها مسرح المدينة ومركز 
كوكاميتســا للثقافــة والمؤتمــرات وآثــار قلعــة كايانــي 
ومتحــف كاينــو ومتحــف كايانــي للفنــون وأســبوع 
كايانــي الشــعري. وتشــتهر بلــدة كوهمــو فــي جنــوب 
شــرق كاينو عالميًا بمهرجان موســيقى الحجرة الذي 

يجــذب عشــاق الموســيقى الكالســيكية ســنويًا.

حــط المســتوطنون األوائــل الرحــال فــي فنلنــدا بحثــًا 
عــن الطرائــد واألســماك، ومــا زال الصيــد، الــذي يبــدأ 
موســمه فــي أواخــر أغســطس، مــن أشــكال الترفيــه 
األساســية للفنلندييــن. وتختلــف مناطــق الصيــد فــي 
الحجــم والتضاريــس وأنــواع الطرائــد، ولكــن معظــم 
الصيادين يالحقون ديك الحلنج أو الطيهوج األسود 
أو طيهــوج الصفصــاف، بينمــا يقتفــي صيادو الطرائد 
الضخمــة آثــار المــوظ والــدب البنــي. ويعتبــر صيــد 
األســماك مــن أشــهر األنشــطة الترفيهيــة فــي فنلنــدا. 
وبما أن الصيد مسموح في معظم البحيرات واألنهار 
والبحــار، فمــن المتوقــع صيد ســمك الفــرخ أو الكركي 
أو الزنــدر أو الســمك األبيــض أو الســلمون. ويتحلــى 
ســكان كاينــو، الذيــن يتمتعــون بشــخصية صلبــة، 
بأفضــل مهــارات البقــاء فــي ســائر أرجــاء فنلنــدا. 
فمثــاًل، أدت إحــدى أعنــف العواصــف الثلجيــة فــي 
تاريــخ فنلنــدا قبــل بضــع ســنوات إلــى انقطــاع التيــار 
الكهربائــي عــن العديــد مــن المــدن والبلــدات ألســابيع. 
وشــعر ســكان المــدن الكبــرى بالذعــر، ولكــن ســكان 
كاينو الصامدين والمبتكرين رفضوا مغادرة منازلهم 
عندمــا حــاول رجــال اإلنقــاذ إجالءهــم. وبمــا أنهــم 
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bear. Fishing is one of the most popular pastimes in Finland. 
As fishing is allowed in most lakes, rivers and seas, expect to 
catch perch, pike, zander, whitefish or salmonids. A hardy 
people, the inhabitants of Kainuu are reputed to have the 
best survival skills in all of Finland. For example, a few 
years ago, one of the fiercest snowstorms in the history of 
Finland left many cities and towns without electricity for 
weeks. While those living in big cities were terrified, the 
resilient and innovative people in Kainuu refused to leave 
their homes when rescuers tried to evacuate them. Living 
self-sustainable lifestyles, they just heated their water and 
sought out alternative food and water sources, easily surviving 
in the middle of winter. Consequently, people began moving 
to Kainuu from other cities.

Transforming a passion into a profession, Kainuu is known 
for the Vuokatti Sport Academy at the heart of the Vuokatti 
tourist centre in Sotkamo municipality, a world-class 
training centre for professional athletes offering vocational 
training in sports, massage and coaching and the possibility 
to obtain a bachelor’s degree in physiotherapy from Savonia 
University of Applied Sciences. Winter swimming in outdoor 
locations or in unheated pools is popular in Kainuu, as it is 
part of traditional culture and religious celebrations like the 
Epiphany in Nordic countries. 

The lumber industry employs 8 per cent of the workforce 
in Kainuu and the region stands out in the areas of 
supercomputing, data centres and AI application, mining and 
biofuels. Kainuu’s largest employment market is the service 

يتخــذون أنمــاط حيــاة ذاتيــة االســتدامة، راحــوا يســخنون مياههم 
وينشــدون مصــادر بديلــة للطعــام والميــاه، فنجــوا بســهولة فــي عــز 

الشــتاء. فــراح النــاس فــي مــدن أخــرى ينتقلــون إلــى كاينــو.

تشــتهر كاينــو، التــي جعلــت مــن شــغفها مهنــة، بأكاديميــة فوكاتــي 
الرياضيــة فــي قلــب مركــز فوكاتــي الســياحي فــي بلدية ســوتكامو، 
وهــو مركــز تدريــب عالمــي المســتوى للرياضييــن المحترفيــن يقدم 
تدريبــًا مهنيــًا فــي الرياضــة والتدليــك والتماريــن ويتيــح إمكانيــة 
الحصــول علــى البكالوريــوس فــي العــالج الطبيعــي مــن جامعــة 
ســافونيا للعلــوم التطبيقيــة. وتعتبــر الســباحة الشــتوية فــي الهــواء 
الطلــق أو حمامــات الســباحة غيــر المدفــأة أمــرًا شــائعًا فــي كاينــو، 
ألنهــا جــزء مــن الثقافــة التقليديــة واالحتفــاالت الدينيــة مثــل عيــد 

الغطــاس فــي بلــدان الشــمال األوروبــي.

يعمل نحو 8 بالمئة من قوة العمل في كاينو في قطاع األخشاب، 
وتتميــز المنطقــة فــي مجــاالت الحوســبة الفائقــة ومراكــز البيانــات 
وتطبيــق الــذكاء االصطناعــي والتعديــن والوقــود الحيــوي. ويمثــل 
قطــاع الخدمــات أكبــر ســوق للتوظيــف في كاينو بحصة تبلغ 73.7 
بالمئة من قوة العمل في المنطقة وتليه قطاعات الصناعة والبناء 
والغابــات والزراعــة. ويعتبــر القطــاع الخــاص الجهــة الفاعلــة األكبــر 
فــي المنطقــة بنســبة 51 بالمئــة مــن قــوة العمــل يليــه القطــاع البلدي 

بنســبة 29 بالمئة والقطاع الحكومي بنســبة 7 بالمئة.

فــي ضــوء الجهــود المبذولــة لتحويــل كايانــي إلــى محــور للبيانــات 
فــي القطــب الشــمالي، أصبــح قطــاع مراكــز البيانــات مــن أهــم نقــاط 
قوتهــا. ويقــع مركــز “ســي إس ســي” للبيانــات فــي كايانــي فــي 
مجّمــع رينفورســين رانتــا لألعمــال فــي المبنــى الســابق لمطحنــة 

sector with a 73.7 per cent share of the region’s workforce, 
followed by the industrial and construction sectors, then 
the forest industry and agriculture. The private sector is the 
region’s largest actor with 51 per cent of the workforce, the 
municipal sector with 29 per cent and the state with 7 per cent. 

With the aim of becoming an Arctic data hub, the data centre 
industry has become one of Kajaani’s strong points. The CSC 
data centre in Kajaani is located in Renforsin Ranta business 
park, on the former premises of Kajaani mill, and is home 
to Finland’s national data computing and data management 
environment. Designed for the requirements of critical HPC 
[high-performance computing], it proposes energy and cost 
efficiency, the possibility of  modular expansion, societal 
and geographical stability and high security standards, 
making it ideal for a sustainable data centre ecosystem. The 
probability of power failures is very low because of excellent 
fault tolerance and excessive renewable energy sources. 

One of the most competitive, high-perfor mance 
supercomputers in the world is now in Kajaani, giving the 
EU an integrated world-class supercomputing and data 
infrastructure, which will help position Europe as a global 
leader in supercomputing. It provides highly competitive 
HPC resources for Europe’s scientific, industrial and public 
users and a framework for the continent to strengthen its 
position as a pioneer of the data-driven economy on par with 
its competitors worldwide. The systems will enable European 
researchers to access top-of-the-line computing resources to 
tackle questions of climate change, personalised medicine, 
brain functioning and cosmology, and accelerate innovation 
in vital areas of manufacturing, engineering or designing 
new materials and new drugs.

كاياني، وُيعّد مقر منظومة حوســبة وإدارة البيانات 
الوطنيــة فــي فنلنــدا. ويقــدم هــذا المركــز الــذي ُصمــم 
لتلبيــة المتطلبــات المهمــة للحوســبة عاليــة األداء 
مقترحــات بشــأن كفــاءة الطاقــة والتكلفــة وإمكانيــة 
التوســع النمطــي واالســتقرار المجتمعــي والجغرافــي 
ومعاييــر األمــان العاليــة، ممــا يوفــر منظومــة عمــل 
مثاليــة مســتدامة لمركــز البيانــات. وبــات احتمــال 
انقطاع التيار الكهربائي متدنيًا للغاية بفضل التدارك 
الممتــاز لألخطــاء ووفــرة مصــادر الطاقــة المتجــددة.

يوجد في كاياني حاليًا أحد أكثر الحواسيب الفائقة 
تنافســية فــي العالــم، ممــا يمنــح االتحــاد األوروبــي 
بنيــة تحتيــة متكاملــة عالميــة المســتوى للحوســبة 
الفائقــة والبيانــات، ويســهم فــي تبــوؤ أوروبــا مكانــة 
رائدة عالميًا في هذا المجال. ويوفر هذا الحاســوب 
الحوســبة  مجــال  فــي  التنافســية  عاليــة  مــوارد 
عاليــة األداء للمســتخدمين فــي المجــاالت العلميــة 
والصناعيــة والعامــة فــي أوروبــا وإطــار عمــل للقــارة 
لتعزيــز مكانتهــا باعتبــاره رائــدة فــي االقتصــاد القائــم 
علــى البيانــات علــى قــدم المســاواة مــع منافســيها في 
جميــع أنحــاء العالــم. وســتمّكن األنظمــة الباحثيــن 
األوروبييــن مــن اســتغالل أفضــل مــوارد الحوســبة 
للتصــدي لمســائل تغيــر المنــاخ والطــب الشــخصي 
وعمــل الدمــاغ وعلــم الكونيات، وتســريع االبتكار في 
المجــاالت الحيويــة للتصنيــع أو الهندســة أو تصميــم 

مــواد وعقاقيــر جديــدة.

Summer nights, Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.
Dog sledding tours are a fun way to experience stunning views of the country. 
© Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Downhill skiing, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Summer in Pitkälampi, Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.
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SOTKAMO
East of Kajaani is the municipality of Sotkamo, in the 
southern part of the Kainuu region. Founded in 1647 and 
with just 10,301 residents in 2020, Sotkamo has outsized 
ambitions, welcoming a million tourists annually. Its five 
main industries are tourism, forestry, agriculture, berries 
and ores. The town centre is surrounded by water, while the 
beautiful beaches of Hiukka known as the ”Riviera of Kainuu“, 
long sandy eskers and verdant nature such as Hiidenportti 
National Park featuring a gulley with vertical cliffs make 
for ideal holidaying conditions. Visitors may spot a diverse 
variety of wildlife: the brown bear, wolverine, lynx, grey 
wolf, American beaver, brambling, rustic bunting, Siberian 
jay, capercaillie and hazel grouse.

Sotkamo and Kainuu have always done things differently 
than other Finnish towns and regions. Highly innovative, 
Sotkamo has been number one in the world for a number of 
things: snow tunnels where you can ski or snowboard year 
round, the Holiday Club Katinkulta and the world-class 
Vuokatti Sport Olympic Training Centre, whose students Iivo 
Niskanen and Kerttu Niskanen won five Olympic medals at 
the recent 2022 Beijing Games. Offering versatile services for 
any kind of sporting or holiday needs, Sotkamo is a tourist 
destination that welcomed the third most travellers in Finland 
last year, with only the capital Helsinki and Tampere having 
more visitors. Even when the Covid-19 pandemic began, 
Sotkamo’s visitor figures rose and it has received more tourists 
than ever before, and the construction of new apartments, 
houses, cabins, sport centres, schools, hotels, skiing slopes 
and factories continues. As one of the most peaceful and 

سوتكامو
تقــع بلديــة ســوتكامو شــرق كايانــي فــي الجــزء الجنوبــي مــن إقليم 
كاينــو. وتتمتــع ســوتكامو، التــي تأسســت عــام 1647 وكان يقيــم 
فيهــا 10,301 نســمة فقــط فــي 2020، بطموحــات هائلــة، حيــث 
تســتقبل مليــون ســائح ســنويًا. وُتعــّد الســياحة والغابــات والزراعــة 
والتوتيات والخامات قطاعاتها الخمسة الرئيسية. وتحيط المياه 
بوســط المدينــة، حيــث تتوفــر ظــروف مثاليــة لقضــاء اإلجــازة 
علــى شــواطئ هيــوكا الجميلــة المعروفــة باســم “ريفييــرا كاينــو” 
والكثيبــات الجليديــة الطوليــة الطويلة والطبيعــة الخضراء، ومنها 
متنــزه هايدينبورتتــي الوطنــي الــذي يضــم مســيل مــاء بمنحــدرات 
عمودية. ويمكن للزوار مشاهدة مجموعة متنوعة من الحيوانات 
البريــة: الــدب البنــي واللّقــام والوشــق والذئــب الرمــادي والقنــدس 
األمريكــي وطائــر الشرشــور الجبلــي والدرســة الصدئيــة والزرقــف 

الســيبيري وديــك الحلنــج والطيهــوج العســلي.

اعتــادت ســوتكامو وكاينــو علــى العمــل بنمــط مختلــف عــن باقــي 
المــدن والمناطــق الفنلنديــة األخــرى. فحققــت ســوتكامو، المبتكــرة 
للغايــة، المرتبــة األولــى فــي العالــم فــي عــدة مجــاالت: األنفــاق 
الجليديــة حيــث يمكنــك التزلــج علــى الجليــد علــى مــدار العــام 
ونــادي كاتينكولتــا للعطــالت ومركــز فوكاتــي عالمــي المســتوى 
للتدريب على الرياضات األولمبية، الذي فاز طالباه إيفو نيسكانن 
وكيرتو نيسكانن بخمس ميداليات أولمبية في دورة ألعاب بكين 
2022 األخيــرة. وتقــدم ســوتكامو، وهــي الوجهــة الســياحية التــي 
اســتقبلت ثالــث أكبــر عــدد من المســافرين في فنلنــدا العام الماضي 
بعــد العاصمــة هلســنكي وتامبيــري، خدمــات متنوعــة ألي نــوع مــن 
االحتياجــات الرياضيــة أو مســتلزمات العطــالت. وحتــى عندمــا 
تفشت جائحة كوفيد-19، ارتفعت أعداد زوار سوتكامو واستقبلت 
عــددًا أكبــر مــن الســياح أكثــر مــن أي وقــت مضــى، واســتمر تشــييد 
الشــقق والمنــازل والكبائــن والمراكز الرياضية والمدارس والفنادق 
ومنحدرات التزلج والمصانع. وباعتبارها من أكثر المناطق هدوءًا 
ــا السياســية، فقــد أنشــئت  ــم مــن حيــث الجغرافي ــًا فــي العال وأمان

safest areas in the world in terms of geopolitics, many big 
corporations have set up their special technologies there, such 
as the LUMI supercomputer and Google databases.

Sotkamo is famous for its sports facilities in Vuokatti, which 
is the most populous village in the municipality. Although 
often ignored by experienced skiers, Vuokatti’s pristine slopes 
with their beautiful powder and lack of crowds are Europe’s 
best kept secret. There may only be a few hours of light each 
day in mid-winter, but some slopes are floodlit so you just 
might find yourself descending under the northern lights or 
participating in dog-sled safaris, snowshoe hiking, ice skating, 
cross-country skiing, soaking in a sauna or going for a dip 
in an icy lake. While its agricultural industry has developed 
into modern, technically advanced farms and mining brings 
almost 2,000 jobs, Vuokatti also boasts the world’s first indoor 
cross-country ski tunnel and indoor snowboarding tube, 
which is now updated into the MAX Snow World snow park. 
Open annually from early June until the start of the natural 
snow trails, and also during winter’s severe frosts when the 
temperature drops below -15°C, the 1.2-kilometre-long ski 
tunnel follows the undulations of the Vuokatti terrain and 
hosts both traditional and freestyle skiing. 

With an emphasis on sports, Sotkamo High School co-operates 
with Vuokatti Sport Olympic Training Centre for the training 
of athletes. Many Sotkamo High School students are Olympic 
medallists, such as Jaakko Tallus, Kaisa Mäkäräinen and 
Tapio Korjus. The Scandinavian home of winter sports and 
experts in the making of champions, Vuokatti Sport Olympic 
Training Centre offers wide-ranging indoor and outdoor 

فيهــا شــركات كبــرى كثيــرة تقنياتهــا، ومــن بينهــا الحاســوب الفائــق 
“لومــي” وقواعــد بيانــات “غوغــل”.

القريــة  فوكاتــي،  فــي  الرياضيــة  بمرافقهــا  ســوتكامو  تشــتهر 
األكثــر اكتظاظــًا بالســكان فــي البلديــة. ورغــم تجاهــل المتزلجيــن 
المتمرســين لهــا عــادة، إال أن منحدراتهــا البكــر بمســحوقها الجميــل 
وقلــة االزدحــام فيهــا تبقــى أفضــل أســرار أوروبــا. وقــد ال يتجــاوز 
عدد ســاعات الضوء في أيام منتصف الشــتاء بضع ســاعات فقط، 
ولكــن بعــض المنحــدرات مضاءة. ولذلك يمكنــك نزول المنحدرات 
تحــت أضــواء الشــفق القطبــي الشــمالي أو المشــاركة فــي رحــالت 
الســفاري بالزالجــات التــي تجرهــا الــكالب أو المشــي باألحذيــة 
الثلجية أو التزلج على الجليد أو التزلج الريفي أو التمتع بالساونا 
أو الذهــاب للســباحة فــي بحيــرة جليديــة. وتفتخــر فوكاتــي أيضــًا، 
بفضــل تطــور قطاعهــا الزراعــي إلــى مــزارع حديثــة متطــورة تقنيــًا 
وقطــاع التعديــن الــذي يؤمــن نحــو ألفــي وظيفــة، بــأول نفــق تزلــج 
ريفــي داخلــي فــي العالــم جــرى تحديثــه حاليــًا ليصبح منتــزه جليد 
ماكــس ســنو بــارك. ويفتــح النفــق، الــذي يبلــغ طولــه 1.2 كيلومتــر 
ويتبــع تموجــات تضاريــس فوكاتــي، ســنويًا مــن أوائــل يونيــو حتى 
بدايــة مســارات الثلــج الطبيعيــة، وأيضــًا خــالل الصقيــع الشــديد 
فــي الشــتاء عندمــا تتدنــى درجــة الحــرارة إلــى 15 درجــة مئويــة 
تحت الصفر، ويســتضيف التزلج التقليدي والحر على حد ســواء.

تتعــاون مدرســة ســوتكامو الثانويــة، التــي تركــز علــى الرياضــة، مــع 
مركــز فوكاتــي للتدريــب علــى الرياضــات األولمبيــة فــي تدريــب 
الرياضييــن. ويحمــل العديــد مــن طــالب هــذه المدرســة ميداليــات 
أولمبيــة، ومــن بينهــم ياكــو تالــوس وكيســا ماكارينــن وتابيــو 
كوريــوس. ويقــدم المركــز، وهــو الموطــن اإلســكندنافي للرياضــات 
الشــتوية والخبــراء فــي صناعــة األبطــال، مرافــق تدريــب داخليــة 
وخارجيــة متنوعــة تلبــي متطلبــات الرياضييــن الصغــار والنخبــة، 
ويرافقهم طوال حياتهم المهنية. وُتقدم خدمات احترافية تتيح 
للرياضييــن التركيــز علــى أدائهــم. ويقدم منتجــع فوكاتي الرياضي 

Sotkamo is in the Kainuu region of Finland  - a very popular tourist destination for winter sports. © Juho Lipponen.
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  With films and TV series
 having been actively produced in

 Kainuu over the past two decades,
 Sotkamo-based Kajawood, a film
 production company, also known

 as the “Finnish Hollywood”, is
 currently building Kajawood

 Studios, the first-ever ecological
film studio village in Sotkamo-

 Vuokatti, supported by the Mayor
 of Sotkamo and the Finnish

Minister of Economic Affairs. 

التكنولوجيــا الدولــي مــن خــالل الجمــع بيــن الشــركات المتخصصــة 
فــي ثالثــة مجــاالت: تكنولوجيــا العافيــة والرياضــة وتكنولوجيــا 

التغذيــة والتقنيــات المتعلقــة بالثلــج والشــتاء.

تسعى سوتكامو أيضًا إلى احتالل موقع متقدم بين مراكز اإلنتاج 
الســينمائي شــمال أوروبــا. وفــي ضــوء إنتــاج األفالم والمسلســالت 
التلفزيونيــة بنشــاط فــي كاينــو علــى مــدى العقديــن الماضييــن، 
شــرعت كايــاوود ومقرهــا ســوتكامو، وهــي شــركة إنتــاج ســينمائي، 
ُتعــرف أيضــًا باســم “هوليــوود الفنلنديــة”، حاليــًا ببنــاء كايــاوود 
ستوديوز، أول قرية سينمائية بيئية على اإلطالق في سوتكامو-
فوكاتــي، بدعــم مــن عمــدة ســوتكامو ووزيــر الشــؤون االقتصاديــة 
الفنلندي. وستكون االستديوهات، التي يزمع افتتاحها في 2023، 
مــن أكثــر االســتوديوهات حداثــة وأمانــًا فــي العالــم بفضــل حلولهــا 
المبتكرة وأحدث التقنيات التي تخدم اإلنتاج السينمائي الدولي.

training facilities to meet the requirements of both junior and 
elite athletes, accompanying them throughout their entire 
careers. Professional services are provided so that athletes can 
focus on their performance. Vuokatti Sport Resort proposes 
an active holiday with the best exercise facilities among the 
Nordic countries, next door to the world’s top sportspeople, 
with everything within walking distance.

Cutting-edge testing facilities with the newest technology 
and equipment for athletes of different sports competing at 
the highest international level are available at Vuokatti Sport 
Test Centre, including one of the few rollerskiing treadmills 
in the world to test athletes participating in cross-country 
skiing, Nordic combined and biathlon. Catering to all, from 
Olympic champions to recreational athletes with personal 
fitness goals, tests are customised to suit each individual, 
with feedback given by professionals for further training. Its 
cooperation with the Sports Technology Unit of the University 
of Jyväskylä’s Sport & Health Science faculty located in 
Vuokatti, specialising in exercise physiology research and 
sports technology, gives clients access to the most modern 
testing methods.

Furthermore, Sotkamo’s pesäpallo team, Sotkamon Jymy, is 
the most successful Finnish baseball team in history, winning 
29 national championship medals between 1990 and 2020. 
Invented by Lauri ”Tahko“ Pihkala in the 1920s, pesäpallo 
is a mix of traditional ball-batting team games and North 
American baseball, and is also played in Germany, Sweden, 
Switzerland, Australia and Canada.

عطلــة حافلــة باألنشــطة مــع أفضــل مرافــق التمرينــات فــي بلــدان 
الشــمال األوروبــي وأفضــل الرياضييــن فــي العالــم حيــث يتوفر كل 

مــا تحتاجــه علــى مســافة قريبــة.

تتوفــر مرافــق اختبــار متطورة مزودة بأحــدث التقنيات والمعدات 
للرياضييــن مــن مختلــف الرياضــات الذيــن ينافســون علــى أرفــع 
مســتوى دولــي فــي مركــز فوكاتــي لالختبــارات الرياضيــة، ومــن 
بينهــا أحــد أجهــزة الجــري القليلــة فــي العالــم الختبــار الرياضييــن 
المشاركين في التزلج الريفي على الثلج والتزلج النوردي المزدوج 
والبياثلــون. وخصصــت االختبــارات، التي تلبي احتياجات الجميع 
مــن األبطــال األولمبييــن إلــى ممارســي الرياضــة بقصــد الترفيــه 
ورفــع اللياقــة الشــخصية، لتناســب كل فــرد مــع مالحظــات يقدمهــا 
المحترفــون لمزيــد مــن التدريــب. ويتيــح تعاونهــا مــع وحــدة 
التكنولوجيــا الرياضيــة فــي كليــة العلــوم الصحيــة والرياضيــة 
أبحــاث  فــي  المتخصصــة  فوكاتــي،  فــي  يوفاســكيال  بجامعــة 
فزيولوجيــا التماريــن الرياضيــة والتكنولوجيــا الرياضيــة، للعمــالء 

االســتفادة مــن أحــدث طــرق االختبــار.

عالوة على ذلك، فسوتكامون جايمي، فريق سوتكامو بالبيسابالو، 
أنجح فريق بيسبول فنلندي في التاريخ، حيث حصد 29 ميدالية 
في البطوالت الوطنية بين عامي 1990 و2020. والبيسبالو، التي 
تمــارس أيضــًا فــي ألمانيــا والســويد وسويســرا وأســتراليا وكنــدا، 
ابتكرهــا لــوري “تاهــو” بيهــكاال فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، 
وهــي مزيــج مــن ألعاب ضرب الكرة الجماعية التقليدية وبيســبول 

أمريكا الشــمالية.

مجّمــع  يســعى  ســوتكامو،  وتنافســية  جاذبيــة  زيــادة  بهــدف 
 ،)Snowpolis Technology Park( ســنوبوليس للتكنولوجيــا
وهــو مشــروع يشــترك فــي تمويلــه صنــدوق التنميــة اإلقليمــي 
األوروبــي، إلــى إنشــاء البنيــة التحتية والعمليات األساســية لمجمع 

To increase the appeal and competitiveness of Sotkamo, 
Snowpolis Technology Park, a European Regional Development 
Fund co-financed project, aims to establish the basic 
infrastructure and operations for an international technology 
park by bringing together companies specialised in three 
fields: wellness and sports technology, nutrition technology 
and technologies related to snow and winter conditions.

Sotkamo also has the goal of becoming one of the most 
significant movie production centres in Northern Europe. 
With films and TV series having been actively produced in 
Kainuu over the past two decades, Sotkamo-based Kajawood, 
a film production company, also known as the ”Finnish 
Hollywood“, is currently building Kajawood Studios, the 
first-ever ecological film studio village in Sotkamo-Vuokatti, 
supported by the Mayor of Sotkamo and the Finnish Minister 
of Economic Affairs. Set to open in 2023, it will be one of 
the most modern and safest studios in the world with its 
innovative solutions and state-of-the-art technology to serve 
international film productions.

In the heart of Arctic Lakeland, Vuokatti is in the northernmost part of the 
Finnish Lakeland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

An aerial view of the accommodation available in Vuokatti. Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin 
Kuvapankki.

An aerial view of Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

 وفي ضوء إنتاج األفالم 
والمسلسالت التلفزيونية بنشاط في 
كاينو على مدى العقدين الماضيين، 
شرعت كاياوود ومقرها سوتكامو، \
وهي شركة إنتاج سينمائي، ُتعرف 
أيضًا باسم ”هوليوود الفنلندية”، 

حاليًا ببناء كاياوود ستوديوز، أول 
قرية سينمائية بيئية على اإلطالق 

في سوتكامو-فوكاتي، بدعم من عمدة 
سوتكامو ووزير الشؤون 

. االقتصادية الفنلندي 
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Q&A with Mika Kilpeläinen, Mayor of Sotkamo

What role has Sotkamo played in making Finland the 
happiest place in the world?
Sotkamo has a wide range of activities all year round. As 
tourism services are available to all of our residents, one of 
the mottos of our city has become: ”Be on vacation 365!“ I 
believe that when people have work and nice things to do in 
their free time, they are happy with their lives. 

What are the tourism highlights of Sotkamo?
First of all, our location is optimal. This is where the best bits 
of Finnish Lakeland and Lapland meet. In the summer, you 
can embrace your outdoorsy spirit and try fishing, hiking, 
water sports, biking or golf. Winter in Vuokatti is truly 
magical and you get to choose your snow fun from many cool 
options. Here you can also enjoy snow and winter activities 
even in the middle of the summer: Vuokatti’s ski tunnel is 
a cool option for those who love winter and want to have a 
go at skiing. You can go to the spa, bowling or activity park 
all year round. You can also explore our national park at any 
time of the year. 

Describe the facilities of the Vuokatti Sport Olympic 
Training Centre and how it’s one of the best training 
facilities among the Nordic countries for winter sports. 
Is your aim to become an international hub for training 
athletes to become Olympic champions?
Champions are made in Vuokatti. The Olympic Training 
Centre offers top training all year round for you who have 
the will to win and to do everything to achieve that. Olympic 

حوار مع ميكا كيلبيلينن، عمدة سوتكامو

مــا الــدور الــذي اضطلعــت بــه ســوتكامو لجعــل فنلنــدا أســعد 
مــكان فــي العالــم؟

تحفل ســوتكامو بمجموعة متنوعة من األنشــطة على مدار العام. 
ونظرًا ألن الخدمات السياحية متاحة لجميع المقيمين لدينا، فقد 
أصبــح أحــد شــعارات مدينتنــا: “اقــض إجــازة 365 يومــًا!” وأعتقــد 
أنه من لديهم عمل وأشــياء لطيفة يمارســونها في أوقات فراغهم 

يحصلــون علــى الســعادة في حياتهم.

ما أبرز الجوانب السياحية في سوتكامو؟
بــادئ ذي بــدء، موقعنــا مثالــي تلتقــي فيــه أفضــل أجــزاء ليكالنــد 
والبالند. ففي الصيف، يمكنك إشباع رغبتك في ممارسة األنشطة 
فــي الهــواء الطلــق والصيــد أو التنــزه أو ممارســة الرياضات المائية 
أو ركــوب الدراجــات أو الغولــف. والشــتاء فــي فوكاتــي ســاحر حقــًا 
يتيــح لــك اختيــار متعــة الثلــج التي تفضلها من بيــن خيارات رائعة 
كثيرة. ويمكنك أيضًا االستمتاع بالثلج وأنشطة الشتاء حتى في 
عــز الصيــف: فنفــق التزلــج فــي فوكاتــي يمثــل خيــارًا رائعــًا لمحبــي 
الشــتاء الراغبيــن فــي االســتمتاع بالتزلــج. ويمكنــك الذهــاب إلــى 
المنتجــع الصحــي أو صالــة البولينــغ أو منتــزه األنشــطة علــى مــدار 

الســنة، أو استكشــاف منتزهنــا الوطنــي فــي أي وقــت مــن الســنة.

هــّا وصفــت لنــا مركــز فوكاتــي للتدريــب علــى الرياضــات 
األولمبيــة، ومــا الــذي يجعلــه مــن أفضــل مرافــق التدريــب 
فــي بلــدان الشــمال األوروبــي علــى صعيــد األلعــاب الرياضيــة 
الشــتوية؟ هــل تطمحــون إلــى إنشــاء محــور دولــي لتدريــب 

الرياضييــن ليصبحــوا أبطــااًل أولمبييــن؟
األبطــال يصنعــون فــي فوكاتــي. فمركــز التدريــب األولمبــي يقــدم 
أفضــل التدريبــات علــى مــدار الســنة لمــن يتحلــون بــإرادة االنتصــار 
.First snow in the pond in winter. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankkiويبذلــون قصــارى جهدهــم لتحقيــق ذلــك. لقــد تخــرج مــن مدرســة 

ســوتكامو-فوكاتي للرياضــة كل مــن إيفــو نيســكانن، الفائــز فــي 
األلعــاب األولمبيــة الشــتوية فــي بكيــن وكيرتــو نيســكانن وجونــي 
ماكي، الحاصلين على الميداليات الفضية، وكريستا بارماكوسكي، 
الحائــزة علــى الميداليــة البرونزيــة! ويوفــر مركــز التدريــب مرافــق 
ومقومــات التدريــب األكثــر تنوعــًا فــي بلــدان الشــمال األوروبــي 
للرياضــات الشــتوية. وافتتحــت حلبــة أرينــا فوكاتي الجديدة التي 
تضــم حلقتــي تزلــج علــى الجليــد فــي 2021. وتضمــن تضاريــس 
فوكاتــي المتنوعــة واالختالفــات الطبيعيــة فــي االرتفــاع بــأن يمثل 
ــغ طولهــا  ــًا. وتتضمــن شــبكة المســارات التــي يبل كل تمريــن تحدي
150 كيلومتــرًا مســارات ســباق شــاقة ومســارات أســهل للتدريبــات 
أوليمبياكاتــي  أنبــوب  ونصــف  منحــدر  ويلبــي  االستشــفائية. 
)االتحــاد الدولــي للتزلــج علــى الثلــوج( المعاييــر األولمبيــة. لقــد 
تــدرب أشــهر المتزلجيــن الفنلندييــن، ومن بينهــم رينيه رينكانغاس 
وإينــي روكايارفــي وبييتــو بيروينيــن وماركــوس ماليــن، علــى هذه 
المنحــدرات تحديــدًا وتخرجــوا مــن مدرســة ســوتكامو الرياضيــة. 
وتقــع وحــدة التكنولوجيــا الرياضية التابعة لكلية العلوم الرياضية 
والصحيــة بجامعــة يوفاســكيال فــي فوكاتــي. كمــا يقــدم مركــز 
فوكاتــي لالختبــارات الرياضيــة مجموعــة واســعة مــن الخدمــات 
لمراقبــة التطــورات. وتشــمل خدماتنا اختبــارات التحمل التقليدية 
واختبــارات القــدرة الالهوائيــة. وعــالوة علــى ذلــك، يجــري المركــز 
اختبارات لياقة العضالت واختبارات المعدات وقياســات الجســم.

كيــف أصبحــت ســوتكامو رغــم ضآلــة عــدد ســكانها مــن أهــم 
البلديــات فــي كاينــو وتســتقبل مليــون ســائح ســنويًا؟ كيــف 
أسهمت سوتكامو في تعزيز تأثير فنلندا وجاذبيتها وسمعتها 

علــى الحلبــة العالميــة؟
بــدأت الســياحة هنــا فــي أربعينيــات القرن العشــرين. فصنع انطالق 
“نادي العطالت” )Holiday Club( في كاتينكولتا في التسعينيات 
نقطــة تحــول كبيــرة، وبــدأت أعــداد الســياح باالرتفــاع. وظّلــت 
خيــارات اإلقامــة عاليــة الجــودة والخدمــات الجيــدة تســتقطب 
مزيــدًا مــن الســياح. ورســمت ســوتكامو صــورة جيــدة لفنلنــدا مــن 
خالل تقديم وجهة سياحية ممتعة للزوار الدوليين حيث يمكنهم 
االســتمتاع واالســترخاء. اســتمتع بالطبيعــة أو تمــرن بــداًل مــن ذلك 
فــي البيئــات نفســها التــي يتــدرب فيهــا الرياضيــون األولمبيــون، 
دون أن تنســى ثقافــة الطعــام المحليــة أو فرصــة مشــاهدة الشــفق 
القطبي. لذلك، فسوتكامو تعكس جيدًا صورة فنلندا والفنلنديين.

Mika Kilpeläinen, Mayor of Sotkamo.

Vuokatti’s ski - tunnel. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Vuokatti slopes on New Year’s Eve. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

Winter in Kajawood, Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.
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winner of the Beijing Winter Olympics Iivo Niskanen, silver medallists 
Kerttu Niskanen and Joni Mäki and bronze medallist Krista Pärmäkoski 
graduated from Sotkamo-Vuokatti Sport School! Our training centre 
offers the most diverse training facilities and conditions in the Nordic 
countries for winter sports. The new Vuokatti Arena with two ice 
rinks opened in 2021. Vuokatti’s varied terrain and natural height 
differences guarantee a challenge for every workout. Our 150-kilometre 
trail network includes both gruelling racetracks and easier runs for 
restorative workouts. The Olympiakatti [FIS] slope and halfpipe meet 
the Olympic criteria. The most famous Finnish snowboarders such as 
Rene Rinnekangas, Enni Rukajärvi, Peetu Piiroinen and Markus Malin 
have been training on these exact slopes and graduated from Sotkamo 
Sport School. The Sports Technology Unit of the University of Jyväskylä 
Sport & Health Science faculty is located in Vuokatti. The Vuokatti Sport 
Test Centre offers a wide range of services for monitoring developments. 
Our services include both traditional endurance tests and anaerobic 
capacity tests. In addition, the Test Centre also offers muscle fitness 
tests, equipment tests and in body measurements. 

Winter in Kajawood, Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.

Despite its small population, how did Sotkamo become 
one of the most significant municipalities in Kainuu, 
welcoming a million tourists per year? How has Sotkamo 
contributed to the influence, attractiveness and reputation 
of Finland on the global stage?
Tourism began here in the 1940s. The big turning point was 
in the 1990s when the Holiday Club in Katinkulta started 
and tourist numbers really started to grow. High-quality 
accommodation options and good services have brought more 
tourists all the time. Sotkamo has developed a good image 
of Finland by offering international visitors an interesting 
tourist destination where they can enjoy and relax. Enjoy 
nature or alternatively exercise in the same environments 
where Olympic athletes train, without forgetting local food 
culture or the opportunity to see the Northern Lights. Sotkamo 
is an excellent showcase for Finland and Finns. 

How has the Covid-19 pandemic impacted Sotkamo’s 
economy, particularly in terms of tourism, and what is 
your long-term strategy for the future?
Sotkamo and tourism in the area have survived the Covid-19 
pandemic well. The absence of foreign tourists has been 
compensated by Finnish tourists. In the first four months 
of 2021, Sotkamo had the most overnight tourist stays in the 
whole country! Even during Covid-19, new records have been 
set for many months. New tourism investments have been 
launched in 2020 and by 2021 and we are ready to warmly 
welcome international guests when the Covid-19 situation 
allows. We will seek the growth of tourism from international 
guests and we will do our best to make them feel comfortable 
here in the future also. .The Finnhorse, Kajawood, Kainuu, Finland. © Juho Lipponen.

Farmer’s Market in Sotkamo. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

An icy winter scene in Sotkamo, Finland. © Vuokatti.fi / Vuokatin Kuvapankki.

كيــف أثــرت جائحــة كوفيــد-19 علــى اقتصــاد 
ســوتكامو، وخاصــة علــى صعيــد الســياحة، ومــا 

اســتراتيجيتكم المســتقبلية طويلــة األجــل؟
المنطقــة  فــي  والســياحة  ســوتكامو   أبلــت 
بــالًء حســنًا فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19. فعــّوض 
األجانــب.  الســياح  غيــاب  الفنلنديــون   الســياح 
وحـــــظيــــــت سوتـــكـــامـــــــو، فــــي األشــــهـــــــر األربعــة 
الحجــوزات  مــن  عــدد  بأكبــر   ،2021 مــن  األولــى 
 الســياحية فــي البلــد بأســره! وحتــى إبــان جائحــة 
 كوفيــد-19، ُســجلت أرقــام قياســية جديــدة لعــدة 
 أشــهر. فأطلقــت اســتثمارات ســياحية جديــدة فــي

  2020، وأصبحنا بحلول 2021 مســتعدين للترحيب 
يسمــــح  عــنـدمـــا  الدولــيــيـــــن  بالضــيــــــوف   الحــار 
وضــع كوفيــد-19 بذلــك. لــن ندخــر جهــدًا فــي ســبيل 
تنمية السياحة عن طريق الزوار الدوليين، وسنبذل 
قصــارى جهدنــا لمنحهــم الشــعور بالراحــة هنــا فــي 

المســتقبل أيضــًا. .


