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Edvin Skrt, Ambassador of Slovenia to Finland

 

Dear friends of Slovenia in Finland,

2022 is a special year for relations between Slovenia and Finland. It marks 30 years since the 
Finnish recognition of Slovenia and it has been three decades since the establishment of 
diplomatic relations between our two like-minded countries.

The anniversary of diplomatic relations may not tell people all that much, but what does 
matter is the quality of the ties between the two countries and their respective peoples. What 
counts is that we know about each other, about each others’ writers, athletes, music, food or 
pop culture. Slovenia and Finland are geographically distant countries and most Slovenians 
and Finns do not regularly monitor the daily news in the other country. This is very likely not 
the case for Slovenia-seura members. Thanks to Slovenia-seura, many Finns know Slovenia 
much better than they would otherwise, and I am grateful to all of you for spreading good 
news about my country.

Greeting from Edvin Skrt, Ambassador of Slovenia to Finland  
(Slovenian Suomen-suurlähettilään Edvin Skrtin tervehdys)

Slovenian suurlähettilään Edvin Skrtin tapaaminen Suomen edus-
kunnan puhemiehen Matti Vanhasen kanssa Slovenian ja Suomen 
diplomaattisuhteiden 30-vuotispäivän johdosta.

Kuva: Slovenian suurlähetystö, Facebook

Slovenia-seura järjesti Slovenian suurlähetystön kanssa huhtikuun alus-
sa Wild Slovenia elokuvaesityksen Eurooppasalissa Helsingissä. 

Kuva:  suurlähettiläs Edvin Skrt ja kunniakonsuli Andreja Valtanen. 
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Slovenia and Finland have established solid economic cooperation in the past three decades. 
They often advocate the same solutions within the European Union and share similar views 
on the global order. Recently, the responsible ministries of both countries concluded an 
agreement on cooperation in the field of digital transformation.

During my term as Ambassador to Finland and the other four Nordic countries, I fulfilled 
many of my assigned tasks. However, I was also confronted with tasks that I did not think I 
would have to perform in the European Union. Most of these tasks were a result of the CO-
VID-19 pandemic. At the time of its outbreak, we had to carry out an evacuation of Slovenian 
citizens to their homeland – a task that is usually related to war zones or areas of major natu-
ral disasters. I am happy to see that most of the Slovenians who were on that special flight on 
1 April 2020 are now back in Finland.

During the past two years, we have learned to live with the pandemic, but very sadly, some of 
you may have lost your loved ones, and I would like to express to you my sincere condolen-
ces. 

The COVID-19 pandemic has made many meetings between representatives of Slovenia and 
Finland difficult or impossible. Most recently, we had to postpone a visit by the Slovenian 
President to Finland due to Finnish President Niinistö having COVID-19 in late April. Some 
projects between the two countries have stalled, but the cooperation within the European 
Union has intensified. We had a particularly close dialogue in the second half of 2021, when 
Slovenia was at the helm of the Council of the European Union, similarly as in 2019, during 
the Finnish Presidency.

Kari Klemelä , Andreja Valtanen ja  suurlähettiläs Edvin Skrt. Joulukuu 2021. 

Close coordination between the countries of the European Union has been particularly en-
hanced since the start of the Russian war against Ukraine on 24 February 2022. Countries of 
the European Union reaffirmed their unity and imposed on the Russian regime the harshest 
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sanctions in history. Some countries, including Finland, have changed their long-standing 
legacy of arms export restrictions to countries in conflicts. We have all helped Ukraine, so that 
Ukrainians can better fight the illegal and unprovoked Russian aggression.

The war in Ukraine had also brought tectonic shifts in the traditional Finnish policy of military 
non-alliances. Slovenia strongly supports the Finnish and Swedish NATO membership appli-
cations and believes that the accession process can be completed quickly.

 In August 2022, I will have completed my four-year term and return to my country. With 
this letter, I wish to say goodbye to you, and especially to thank Slovenia-seura for its always 
warm welcome and for maintaining ties with Slovenia.

I would like to extend a very special thank you to Andreja Valtanen, president of Slove-
nia-seura, our honorary consul in Lahti and the engine of Slovenian–Finnish friendship, for all 
the engagement and help.

Yours sincerely,

Edvin Skrt

Ambassador
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Kirjailija Boris Pahor kuoli 30. toukokuuta 2022 Triestessä huikeassa 108 vuoden ja yhdeksän 
kuukauden iässä. Hän oli Italian neljänneksi vanhin mies, maailman vanhin elossa ollut keskitys-
leirivanki ja Slovenian monivuotinen kirjallisuuden Nobel-kandidaatti.

Muistosanoissaan Italian presidentti Sergio Mattarella luonnehti Pahoria ”sotien, pöyhkeän 
nationalismin ja totalitaaristen ideologioiden tuottamien kauhujen todistajaksi ja uhriksi” 
ja kulttuuriministeri Dario Franceschini ”1900-luvun jättiläiseksi, joka kirjoitti oman aikansa 
synkistä vaiheista taitavasti, selkeästi ja suorin sanoin”. Slovenian presidentti Borut Pahor to-
tesi: ”Hänen jälkeensä päättyy yksi aikakausi ja alkaa toinen. Hänet menetettyämme jäämme 
ilman silmiä jotka näkivät, ilman käsiä jotka kirjoittivat. Meille jäävät vain muistot, mutta ne 
antavat uudelle aikakaudelle voimia, jotta siitä tulisi edellistä parempi.”

Pahoria on luonnehdittu sloveenien omaksitunnoksi ja heidän kulttuurinsa ja kielensä vaa-
lijaksi. Hän syntyi ennen ensimmäistä maailmansotaa Itävalta-Unkarissa, varttui Italiassa ja 
kirjoitti aluksi italiaksi ja vasta myöhemmin sloveeniksi, silloinkin ensin Primorskan murteella. 
Hän koki kolme totalitarismia, fasismin, natsismin ja kommunismin, ja joutui niiden kaikkien 
vainoamaksi. Mussolinin aikana Italian sloveeneilla ei ollut oikeutta käyttää äidinkieltään, 
1944 Gestapo toimitti Pahorin keskitysleirille, ja 1975 Jugoslavia kielsi häneltä maahantulon, 
koska hän paljasti Titon kommunistien tappaneen tuhansia ihmisiä ja arvosteli maan yksi-
puoluediktatuuria.

Mitä Pahor ajatteli fasismin uusimmasta muodosta putinismista ja Venäjän Ukrainassa käyn-
nistämästä kansanmurhasta? En tiedä eivätkä Pahorin läheisesti tunteneet ystäväni osanneet 
kertoa, mutta arvelen hänen olleen hyvin surullinen. Hän jaksoi aina toivoa, että ihmiskunta 
tulee järkiinsä ja sodat voidaan estää. Hänen vilpitön uskonsa tuo mieleeni Dalai-laman, jota 
olen ollut kuuntelemassa kahdesti. Kenties vain Pahorin taloudenhoitaja ja ystävä Vera Radić 
tietää hoidokkinsa viimeiset ajatukset.

Ei ihmisenä kuolematon mutta muistonsa on

Kari Klemelä

Kansantalo liekeissä 1920.
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Mansarda julkaisi 2006 suomennokseni Pahorin pääteoksesta Nekropoli. Slovenia-seuran tie-
dotteessa kesäkuu / 2020 kuvasin vierailuani 106-vuotiaan Pahorin luona: ”[Professori Marija] 
Mitrović kysyi, voisiko Pahor tulla puhumaan sloveenien kulttuuritalon tuhopolton satavuo-
tismuistojuhlaan. Pahor lupasi tulla, jos suinkin mahdollista. Hän oli 13.7.1920 vähän vaille 
seitsenvuotiaana näkemässä, kun Mussolinin fasistit polttivat talon, ja hän on koko ikänsä 
kertonut ja kirjoittanut tapahtumasta. Koronaepidemian takia historiallinen tilaisuus kaiketi 
peruuntuu.”

Olin turhan pessimistinen. Tilaisuus järjestettiin 13.7.2020, joskin suppeassa muodossa, ja 
Pahor pääsi kuin pääsikin mukaan ja otti vastaan Italian ja Slovenian presidenttien ojenta-
mat kunniamerkit. Italia ilmoitti luovuttavansa Kansantalon (Narodni dom) takaisin Triesten 
sloveeniyhteisölle.

Pahor säilyi hengissä espanjantaudista ja tuberkuloosista ja välttyi koronalta, hän selviytyi 
keskitysleireistä ja mielipidevainoista ja eli lähes 109-vuotiaaksi. Ihmiselämä on fyysisesti 
rajallinen, mutta hengen mahti elää. Pahorilla loppuun saakka.

Kun seuraavan kerran katselen Izolasta Triestenlahden vastarannallla vilkkuvaa majakkaa, 
tiedän, että Boris Pahor ei enää lue lehtiä eikä juo espressoa rinteellä Contovellon-talossaan. 
Hänen elämästään on tullut osa Euroopan historiaa ja tämän lahden pitkää historiaa, lahden, 
jonne vuosituhansien kuluessa ovat saapuneet histrit ja ties ketkä ennen heitä, foinikialaiset, 
roomalaiset, langobardit, venetsialaiset, ranskalaiset, itävaltalaiset ja monet muut, mussolinit, 
natsit, titolaiset - ja ties ketkä meidän jälkeemme. Lahti on aina sama, mutta ihmiset vaihtu-
vat ja tähdet meren yllä vaihtavat asentoa.

Boris Pahor vastaanottaa kunniamerkit Slovenian ja Italian presidenteiltä. (Kuvalähde: Bobo, Svet24.)
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Slovenian parlamenttivaalit 2022

Sirpa Spoljaric

Sloveniassa järjestettiin parlamenttivaalit 24.4.2022. Vaaleissa oli mukana 20 rekisteröityä 
puoluetta, joista 10 pienintä jakoivat yhteensä 9,5 prosenttia annetuista äänistä.  Vaalien 
ylivoimainen voittaja oli uusi Gibanje Svoboda (vapausliike), joka sai 35,8 prosenttia kaikista 
äänistä.  Oikeistopopulistinen SDS (Slovenian demokraattinen puolue), vaaleja edeltäneen-
kaksivuotiskauden pääministeripuolue, sai 22,5 prosenttia ja Nova Slovenija  6,8 prosenttia 
äänistä. Sosiaalidemokraattinen SD menetti kannatustaan mutta yltää parlamenttiin 6,6 
prosentilla äänistä. Vaalien häviäjiin kuuluu myös parlamentissa jatkava vasemmistopuolue 
Levica, joka sai 4,4 prosenttia annetuista äänistä.

Vaalituloksen perusteella parlamentin neljän prosentin kynnyksen ylittää vain viisi puoluetta 
aiemman yhdeksän sijaan.  Paikat jakautuvat siten, että Robert Golobin johtama Svobo-
da saa 41 paikkaa, Janez Janšan SDS puolue 27 paikkaa, Matej Toninin Nova Slovenija NSi 
kahdeksan paikkaa, Tanja Fajonin johtama sosiaalidemokraatit  seitsemän paikkaa  ja viisi 
paikkaa vasemmistopuolue Levica, jota koordinoi Luka Mesec. Sekä sosiaalidemokraatit 
että vasemmistopuolue Levica menettivät kannatustaan roimasti. Molemmat puolueet ovat 
olleet päättyvällä vaalikaudella parlamentin oppositiossa. Janez Janšan päättyvällä hallitus-
kaudella opposition toiminta Sloveniassa on ollut erittäin vaisua, mikä näkyy tämän kevään 
vaalituloksessa. Opposition paikan ovatkin ottaneet kansa (sosiaalisen median polemiikki ja 
säännölliset viikoittaiset mielenosoitukset) ja erilaiset kansalaisjärjestöt, joilta Janšan hallitus 
vei vaikuttamismahdollisuudet jo keväällä 2020.

Hallituspuolueet ovat todennäköisimmin Svoboda kumppaneinaan SD ja Levica. Tämä koa-
litio saisi reilusti yli puolet parlamentin 90:stä paikasta eli 53. Presidentti Pahor on arvioinut, 
että uusi Robert Golobin johtama hallitus nimitetään kesäkuun alkupuolella.

Svobodan johtohahmo tekniikan tohtori Robert Golob on aurinkoenergiayhtiö GEN-I:n johta-
ja.

Robert Golob 
Kuva: www.gov.si.  
Author: Tamino Petelinšek / STA
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Hän on ollut hiilineutraalin energiatuotannon pioneeri Sloveniassa. 55-vuotias Golob toimi 
vuosina 1999-2002 Janez Drnovšekin hallituksen valtiosihteerinä mutta on sittemmin py-
sytellyt hieman sivussa päivänpolitiikasta. Vasta vuoden 2021 lopulla Golob aktivoitui kun 
Janez Janša julkisesti kadehti Golobin suuria tuloja. 

Kuva: Slovenian suurlähetystö, Facebook

Korkea äänestysprosentti
Tyytymättömyys Janšan epädemokraattiseen toimintatapaan sai äänestäjät vaaliuurnille.  
Maan 1 695 768 äänioikeutetusta 70 prosenttia äänesti. Äänestysprosentti oli paljon kor-
keampi kuin eduskuntavaaleissa vuonna 2018. Tuolloin 52,6 prosenttia äänioikeutetuista 
ilmaisi tahtonsa, ja neljä vuotta aiemmin vielä harvempi, vain 51,7 prosenttia.

Päättyvä hallituskausi
Vuoden 2018 parlamenttivaaleissa eniten ääniä sai Janez Janšan SDS. Janša ei kuitenkaan 
saanut toimintakykyistä hallitusta muodostettua, sillä useimmat parlamenttiin yltäneet 
puolueet kieltäytyivät yhteistyöstä oikeistopuolue SDS:n kanssa.  Vaalien yllättäjä oli tuol-
loinkin uusi tulokas, Kamnikin pormestari Marjan Šarec, jonka LMS sai 12,7 % äänistä.  Šarec 
sai hallituksen muodostettua. Vuoden 2020 alkupuolella Šarec kuitenkin jätti pääministerin 
tehtävät kun selvisi, että SMC-puolueen (Modern centre ) Zdravko Počivalšek juonitteli oppo-
sition kanssa Šarecin selän takana. Pääministeriksi nousi Janez Janša ja SMC-puolueen Zravko 
Počivalšek nimitettiin  taloudesta ja teknologiasta vastaavaksi ministeriksi. SMC-puoluetta  
vielä vuoden 2020 alussa johtanut Miro Cerar erosi puolueesta ennen uuden hallituskoalition 
muodostamista. 

Janšasta tuli 2020 keväällä pääministeri ja samalla äänestäjien luottamus maan johtoon 
romahti entisestään. Janšan hallituskaudella kymmenettuhannet ihmiset ovat osallistuneet 
säännöllisiin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tyytymättömyyttä istuvan pääministerin 
itsevaltaisiksi syytettyihin otteisiin. Janšan hallitus on käyttänyt koronatilannetta surutta 
hyväkseen ja säätänyt lukuisia uusia lakeja ohi parlamentin, kiristänyt rajavalvontaa ja ra-
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joittanut tiedotusvälineiden mahdollisuutta seurata hallituksen työskentelyä.  Keväällä 2020 
hallitus kavensi huomattavasti erilaisten kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia ja 
ilmoitti, että kansalaisjärjestöjä ei jatkossa hyväksytä lausunnonantajiksi julkisissa hankkeissa. 
Poliisijohto ja suurin osa ministeriöiden johtavista virkamiehistä on vaihdettu, samoin johto 
on vaihdettu hallitukselle sopiviin henkilöihin esimerkiksi seuraavissa: Slovenian kansallinen 
lehdistötoimisto STA, Valtion hankintakeskus, Valtion laskentatoimisto, useat tuomioistuimet 
ja RTV Slovenia. Tiedotusvälineiden ja hallituksen välit ovat tulehtuneet ja sekä EU että YK 
ovat arvostelleet Sloveniaa sanavapauden rajoittamisesta. Janšan hallituskaudella on kasva-
tettu valtionvelkaa. Rahaa on käytetty mm. lääkärien huimiin palkankorotuksiin ja mittaviin 
armeijan laitehankintoihin. Samaan aikaan maan ikuisuusongelmat jäivät edelleen hoitamat-
ta; digitalisaatio ei etene, terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi uudistaa, samoin 
jätteiden kierrätys ja käsittely eikä julkista asuntotuotantoa saada vastaamaan tarvetta.

Kuvat: Pavel Rakovec (kuvat eivät liity vaaleihin)
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Kiitos Sirpalle hyvästä vaalien analyysistä. Haluaisin vielä lisätä tiedon, että tietojeni 
mukaan yksikään Suomessa asuva slovenialainen ei saanut äänestyslippua ajoissa. 
Slovenialaiset olivat siitä todella vihaisia, sillä he kokivat vaalit erityisen merkittäviksi. 
Syy siihen etteivät äänestysliput tulleet ajoissa olivat monet, muun muassa liian tiukat 
aikataulut ja erittäin hidas (myös Suomen) posti. Esimerkiksi minun äänestyslippuni 
matkusti Sloveniasta Suomeen 17 päivää!

Andreja Valtanen, Slovenian kunniakonsuli

Äänestäjät valitsivat Vapausliikkeen
Svobodan kannatus nousi nopeasti, sillä se oli joulukuussa 2021 tehdyn mielipidekyselyn 
perusteella vain yhden prosentin luokkaa. Svoboda on kampanjoinut demokratian ja kan-
salaisvapauksien puolesta.  Lopulta huhtikuun vaaleissa Svoboda sai eniten ääniä kaikissa 
kahdeksassa vaalipiirissä. Myös useimmat ulkomailla asuvat sloveenit äänestivät Svobodaa.  
Vuoden 2022 vaalit ovat jo kolmannet peräkkäiset parlamenttivaalit, joissa äänestäjät ilmaisi-
vat tyytymättömyytensä maan hallintoon.
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Slovenia-seuran tiedotteissa on ollut useita juttuja seuran lukupiiristä. Se on kokoontunut jo 
vuosia. Voisiko sitä siis luonnehtia perinteikkääksi toiminnaksi seurassa? Milloin jokin toistuva 
tapahtuma vakiintuu perinteikkääksi?

Se ainakin tiedetään, lukupiiriläisten kalentereista löytyneellä tiedolla, että lukupiiri kokoon-
tui ensimmäisen kerran tiistaina 12.1.2016 klo 15 Munkkiniemessä Helena Leinosen kodissa. 
Ainakin yksi lukupiirin perinne syntyi heti silloin: iltapäiväkahvi- ja tee nautinnot heti ko-
koontumisen alussa. Pöydän ympärillä istuen, kahvista tai teestä sekä Helenan leipomuksista 
nauttien vaihdamme kuulumiset, juttelemme ensin muustakin kuin kirjallisuudesta. Vasta 
sen jälkeen siirrymme käsittelemään kirjaa.

Tammikuussa 2016 käsittelimme Sergej Vercin dekkaria Hautajaisilveily. Verc on slovenialai-
nen radiotoimittaja, teatteriohjaaja ja kirjailija. Hänen dekkariensa päähenkilö on poliisiko-
misario Benjamin Perko, jonka toiminnasta Verc on tehnyt useammankin romaanin.

Verc asuu lähellä Italian rajaa, Komenissa. Niinpä hän tuntee hyvin sen alueen, minne Hauta-
jaisilveilyn tapahtumat sijoittuvat: Adrianmeren pohjukkaan, itävaltalais-unkarilaisen histo-
rian leimaamaan Triesteen. Sen alueen tunsi useampi lukupiirinkin ihminen. Osa Hautajai-
silveilyn lukunautinnosta liittyikin siihen, että poliisikomisarion ajomatkat rannikkoseudulla 
tuntuivat näköalakiertueelta ja mieleen muistuivat seudun paikkakunnat.

Slovenia-seuran lukupiiri kokoontuu jo 7. vuottaan

Lena Björklund

Tiedonhalu ylittää kirjatarjonnan
Nyt menossa on lukupiirin 7. vuosi. Olemme menettäneet yhden ahkeran lukijan, Helena 
Päätalon. Hänet vei vakava sairaus. Ensi syksynä on tulossa uusi osallistuja, tähän saakka työ-
elämässä ollut, mutta syksyllä jo eläkkeellä. Lukupiiri on avoin kelle tahansa, mutta koska se 
kokoontuu arkipäivänä iltapäivisin, työssä käyvän voi olla vaikea tulla paikalle.

Olemme lukeneet jo kaikkiaan viitisenkymmentä kirjaa. Lista kirjoista, jotka erityisesti ovat 
koskettaneet lukupiiriläisiä löytyy seuran viime vuoden Kevättiedotteesta. https://www.
sloveniaseura.com/tiedotteet

Samassa yhteydessä lukupiiriläiset kertovat miksi juuri nuo kirjat ovat koskettaneet heitä.
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Todella mielellämme lukisimme mahdollisimman paljon slovenialaisia romaaneja, mutta niitä 
ei ole suomennettu mitenkään ylenpalttisesti. Ei varsinkaan nykypäivään tai viime vuosikym-
menten tapahtumiin ja niiden seurauksiin sijoittuvia romaaneja. Sellaisia kyllä löytyy ruotsin-
nettuina ihan Helmetistä ja muutamat meistä ovatkin lukenut myös ruotsinkielisiä teoksia.

Näin on hahmottunut kiintoisasti muun muassa Kroatian ristiriitainen aika Jugoslavian 
hajoamisen jälkeen, kun on ruotsiksi voinut lukea Dubravka Ugresicin neljäkin teosta, kaikki 
Helmetistä löytyviä. Suomeksi on käännetty vain yksi.

Ruotsiksi Helmetissä on paljon romaaneja ja lyriikkaakin entisen Jugoslavian alueelta. Pelkäs-
tään hakusanalla Gavrilo tai Djordje Zarkovic löytyy runsaasti.   Gavrilo on ruotsalainen kirja-
kustantamo, jonka Zarkovic perusti jo 1990-luvulla. Hän on vuodesta 1995 ollut auktorisoitu 
bosnian, kroatian ja serbian kielten kääntäjä ja panostaa laadukkaaseen kaunokirjallisuuteen.

Zarkovic tuli Ruotsiin alle kymmenvuotiaana vanhempiensa kanssa. Aikuiset tulivat kaivatuk-
si lisätyövoimaksi. Aikanaan Ruotsiin tuli runsaasti siirtotyöläisiä Jugoslaviasta.

Ruotsista löytyy myös sloveenin kielestä ruotsintajia ja monet heidänkin kirjansa löytyvät 
Helmetistä. Näiden ruotsintajien avulla jotkut meistä ovat lukupiirissä lukeneet nuoren 
sukupolven kirjailijan Goran Vojnovicin kolme romaania, joissa kaikissa liikutaan Jugoslavian 
sodan jälkeisessä ajassa ja osin Jugoslaviankin ajassa. Vojnovic on taitava kirjailija ja tuo ro-
maaneissaan esiin sen, miten Jugoslavian monikansallisuus hajosi ja miten se ihmisiin vaikut-
ti. Itsenäistyneissä valtioissa syntyi nationalistinen henki ja sen myötä myös muukalaisvihaa 
valtioiden sisällä. Tätä kuvaa ehkä vielä terävämmin Kroatian osalta Ugresic niissä teoksissaan, 
joita ei ole suomennettu, mutta joita löytyy ruotsiksi Helmetistä.

Englanniksi emme ole romaaneja lukeneet, vaikka se laajentaisi lukukokemuksiamme paljon. 
Mutta se myös poistaisi lukemisesta sen nautinnon, jonka siitä saa, kun lukee jotain kielellä, 
jonka hyvin taitaa.

Kuvat: Pavel Rakovec
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Tämän vuoden aloitti rakkaus
Slovenia ja muut Jugoslaviasta itsenäistyneet alueet olivat lukupiirin keskeisimpiä kiinno-
tuksen kohteita alussa, niiden kaunokirjallisuus, mutta pää tuli aika nopeasti vetävän käteen 
ja jouduimme laajentamaan näkökulmaa koskemaan koko Eurooppaa, painottaen historian 
otetta. Näin olemmekin löytäneet monia antoisia teoksia. Ja samalla lisänneet tietojamme 
Euroopan eri kansojen historiasta.

Jo viime vuoden lopulla aloimme kaivata hyvää rakkausromaania. Tuli se mistä Euroopan 
maasta tahansa. Niinpä kokosimme viiden kirjan listan ja äänestimme niistä ja voittajaksi 
selviytyi ruotsalaisen Alex Schulmanin Polta nämä kirjeet. Se on vahva tositarina hänen iso-
äidistään Karin Stolpesta, joka jo avioliiton solmittuaan 1930-luvulla rakastuu nuoreen Olof 
Lagercrantziin, josta paljon myöhemmin tuli koko Ruotsin tuntema kirjallisuusguru. Teos on 
väkevä kolmiodraama, jossa juuri ja juuri vältytään ruumiilta.

Tällä kirjalla aloitimme tämän vuoden ja sitten siirryimme René Nybergin suorastaan ensyklo-
pediseen opukseen Patriarkkoja ja oligarkkeja, jonka Venäjän hyökkäys Ukrainaan ajankoh-
taisti aivan uudella tavalla.

Toukokuussa käsittelimme Jyrki Erran Lyijyvalkoisen, erinomaisen kuvataiteeseen liittyvän 
dekkarin, joka vie lukijan Rooman eri osiin ja arkkitehtuuriin kuin parhain opas. Samalla kun 
se on kihelmöivän jännittävä ja henkevä.

Korona kutisti tapaamisiamme aina välillä, mutta aina kun pandemia hieman hellitti, me ta-
pasimme. Ja kerran me kaikki teimme kotonamme kotitestin ja tapasimme sen turvin toisem-
me.

Kuvat: Pavel Rakovec
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Kokkikurssi ja kevätkokous 2.4.2022

Andreja Valtanen

Slovenia-seuran ruokakurssin teemana oli tällä kertaa pääsiäinen. Kurssi järjestettiin Mar-
thaförbundetin (ruotsinkielisten Marttojen) hyvin varustetuissa keittiötiloissa Helsingissä. 
Kurssilla opittiin valmistamaan perinteinen slovenialainen pääsiäisruoka prata, ja makeita 
rapeita leivonnaisia nimeltään flancati. Ne maistuvat niin pääsiäisenä kuin karnevaaliaikaan. 
Sen lisäksi värjäsimme perinteisiä pääsiäiskananmunia slovenialaiseen tyyliin.

Kurssin jälkeen pidettiin seuran sääntömääräinen kevätkokous. 
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Kuvat: Andreja Valtanen

Pääsiäinen Sloveniassa
Pääsiäinen on joulun lisäksi suurin kristillinen juhla, jota vietetään ensimmäisenä sunnuntai-
na ensimmäisen kevättäysikuun jälkeen. Sloveniassa pääsiäisjuhliin liittyy monia mielenkiin-
toisia tapoja. Vaikka suurin osa pääsiäisjuhlista vietetään pyhällä viikolla, pääsiäisaika alkaa 
heti laskiaisen jälkeen tuhkakeskiviikkona.

Laskiainen eli sloveeniksi Pust on perinteinen karnevaalipäivä. Laskiaispäivä muuttuu 
vuosittain pääsiäisen ajankohdan mukaan. Pust tarkoittaa ’jätä lihaa’. Pääpäivä on laskiais-
tiistai. Laskiaisjuhlat päättyvät tuhkakeskiviikkoon, mikä merkitsee pääsiäistä edeltävää 40 
päivän paastonaikaa. Ihmiset käyttävät erilaisia naamioita,   perinteisiä (kurenti) tai moderneja, 
jotka kuvastavat nykyaikaista sosiaalista elämää. Laskiaiseen liittyvät erilaiset perinteet kuten 
karnevaaliparaatit, hauskanpito ja herkulliset ruoat. Naamiaisiin pukeutuivat sekä lapset että 
aikuiset.
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Palmusunnuntai ja pyhä viikko
Pyhä viikko alkaa palmusunnuntaista. Silloin kirkkoon viedään oksia siunattaviksi. Ne sido-
taan ja koristellaan tuoreilla kasveilla tai värjätyillä puulastuilla (butarice). Pyhän viikon tavat 
ovat vahvasti kietoutuneet kirkon rituaaleihin. Kirkon rituaalien lisäksi kodeissa valmistau-
dutaan pääsiäiseen siivoamalla niin sisällä kuin ulkona, valmistamalla ruokia ja maalaamalla 
pääsiäismunia.

Lauantaina kirkkoon tuodan siunattaviksi ruokia, jotka syödään pääsiäissunnuntaina messun 
jälkeen.

Pääsiäinen
Pääsiäissunnuntai alkaa varhaismessulla ja kulkueella. Sen jälkeen perhe kokoontuu juh-
lapöytään. Pääsiäinen on tärkeä gastronomisten nautintojen aikaa. Tyypilliset juhlaruoat 
valmistetaan vanhojen reseptien mukaan.

Pääsiäisenä juhlapöytää hallitsevat etukäteen siunatut pääsiäisherkut – piparjuuri, kinkku, 
kovaksi keitetyt pääsiäismunat (värilliset munat) ja potica. Kaikella siunattavaksi vietävällä 
ruoalla on symbolinen merkitys:
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•  Potica edustaa Kristuksen orjantappurakruunua, joten jotkut tekevät siitä renkaan muotoi-
sen

•  leipä on merkki Jumalan hyvyydestä ja inhimillisestä työstä

• viisi punaista kananmunaa (pirhi) muistuttavat veripisaroita ja Jeesuksen haavoja

• piparjuuri symboloi Jeesuksen kärsimystä ja kolmea naulaa, joilla hänet naulittiin ristille

Ku
va

t: 
Pa

ve
l R

ak
ov

ec
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250 g jauhoja 
4 keltuaista 
40 g voita 
1 rkl sokeria 
ripaus suolaa 
1 rkl rommia  
3 rkl smetanaa 
0,5 rkl sitruunamehua ja hieman sitruunan kuorta 
2 rkl kuivaa valkoviiniä 
paistoöljyä 
tomusokeria ripottelua varten

Siivilöi jauhot kulhoon. Lisää viipaloitu voi, munankeltuaiset, smetana, sokeri, suola, rommi, 
valkoviini ja sitruunamehu. Tee reikä keskelle. Vaivaa aineksista käsin sileä ja taipuisa taikina. 
Peitä kulho puhtaalla lautasliinalla ja anna taikinan levätä vähintään puoli tuntia.

Kauli taikina 3-5 mm paksuiseksi kevyesti jauhotetulla työtasolla. Leikkaa se pyörällä (veit-
sellä) suorakulmioiksi, joiden mitat ovat noin 3 x 6 cm. Tee jokaisen suorakulmion keskelle 
veitsellä 2-3 viiltoa. Kiedo nauhat hieman ennen paistamista.

Paista flancatit kuumennetussa öljyssä kullanruskeiksi. Ravista kattilaa useita kertoja pais-
tamisen aikana, jotta flancati kohoavat kauniisti. Poista paistetut flancatit öljystä ja aseta ne 
talouspaperilla vuoratulle lautaselle, jotta ylimääräinen öljy valuu niistä pois.

Laita flancatit tarjoiluvadille, ripottele päälle tomusokeria ja tarjoile.

Flancati- perinteinen laskiasherkku

Flancati valmistetiin Slovenia-seuran ruokakurssilla
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Slovenia on eksoottisempi kuin luulisi
Seuran elokuvanäytös Wild Slovenia

Lena Björklund

Slovenia-seura järjesti Slovenian suurlähetystön kanssa huhtikuun alussa elokuvaesityksen 
Eurooppasalissa Helsingissä. Kyseessä oli runsaasti palkintoja kahminut dokumenttielokuva 
Wild Slovenia (Divja Slovenia), jonka on ohjannut Matej Vranič. Elokuvaan oli vapaa pääsy 
ja ilahduttavan moni olikin tullut katsomaan tätä elokuvaa, joka monin paikoin vei ainakin 
omat ajatukseni Etelä-Amerikkaan.

Olin 2000-luvun puolivälissä pitkällä työmatkalla Costa Ricassa, missä jatkuvasti ihastelin niin 
kasvien kuin eläimien väriloistoa. Wild Slovenia -dokumenttia katsoessa tajusin, että onhan 
tuollaista väriloistoa meillä Euroopassakin ja vieläpä maassa, jonka luulin jo tuntevani aika 
hyvin. Mutta enpäs tuntenut. En tiennyt, että Slovenia voi ilmetä noin kirkkain eksoottisin 
värein.

Elokuva kestää pitkälle toista tuntia ja esittelee visuaalisesti hyvin komeasti ja monipuolisesti 
niin eläimistöä kuin kasvistoa. Se keskittyy nisäkkäisiin ja lintuihin, mutta näyttää myös joita-
kin erityisen mielenkiintoisia sammakkolajeja, kaloja, hyönteisiä ja kasveja. Kaikkia kiinnosta-
via kotoperäisiä lajeja.

Ruskeakarhut olivat tutun oloisia suomalaisista luontoelokuvista, mutta elokuvan edetessä 
kohti loppuaan tiesin jo, että lopuksi tulee se oudoin: tippukiviluolien olmit. Ja sieltähän ne 
tulivat. Kotinsa kyllä tunsin, sillä siellä olin ollut, mutta asukasta näkemättä.

Mistä tämä värikäs monimuotoisuus?
Kasviston ja eläimistön kannalta Sloveniassa on viisi aika erilaista paikkaa olla ja elää, viisi 
eri ekosysteemiä. Alpit ulottuvat Euroopassa kahdeksan valtion alueelle ja Slovenia on yksi 
näistä alppivaltioista. Alppialueella on ihan oma ekosysteeminsä kasveineen ja eläimineen ja 
maan karstialueella taas ihan toisenlainen, kun siellä on niitä maanalaisia luolia.
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Sitten on lyhyehkö Adrianmeren rantakaistale omine tyypillisyyksineen ja toisaalta vuoris-
toon liittyvä Triglavin kansallispuisto omine kasveineen ja eläimistöineen. Ja lopuksi vielä 
tasankoalueelle tyypilliset kasvit ja eläimet. Tästä kaikesta ammentaa Wild Slovenia kuvalli-
sesti hyvin upeana ja todellakin kuin uudesti synnyttää mielikuvan Sloveniasta. Maa näyttäy-
tyy nyt aikamoisen villinä ja eksoottisena. Jo pelkästään alppivuohen eli ibexin komeat sarvet 
hätkähdyttävät. Mutta eläimiä esitellään yli viisikymmentä.
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Uutisia slovenia-seurasta

Uutisia - News-Slovenia
Kooste www.ljubljana.si/en/news/ -sivuilta 

Auli Sarvikivi

Slovenia-seuran viinimatka Sloveniaan 26.8-2.9.2022 on 
peruttu
Matkalle ilmoittautui alustavasti vain yhdeksän ja se oli liian vähän, että olisimme voineet jär-
jestää matkan. Se, että Finnair peruutti kesältä suorat lennot Ljubljanaan, ja tämän hetkinen 
maailmantilanne ovat todennäköisesti keskeisimpiä syitä siihen, että osallistujia ilmoittautui 
niin vähän. 

Kiitos Lenalle, Aulille ja Airalle todella mielenkiintoisesta matkaohjelmasta ja matkan järjeste-
lystä. Matka järjestetään samalla ohjelmalla taas ensi vuonna.

Seuran matka Tallinnaan la 3.9.2022
Koska Slovenian matka peruttu, olemme miettineet jotain pientä kivaa korviketta matkustus-
haluisille. Lauantaina 3.9.2022 järjestämme päiväretken Tallinnaan ja vieraillaan virolaisten 
Slovenia-seuran jäsenten ja Slovenian ystävien luona.

Helsinki-Tallinna 09.00-11.15 
Tallinna-Helsinki 18.30-21.00

Tallinnan matkaohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin. Laittakaa päivämäärä jo nyt kalenteriin.

Art nouveaun eli jugendin juhlaa Ljubljanassa
10. 6. vietettiin Maailman jugendpäivää. Taidesuuntaus muutti kaupunkikuvaa erityisesti 
Euroopassa 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Myös Ljubljana osallitui juhlintaan tapahtumi-
neen. Kaupungissa on useita kauniita jugend-kohteita, esim. City Savings Bank of Ljubljana ja 
kansallisgalleria. 

https://www.ljubljana.si/en/news/world-art-nouveau-day-in-ljubljana/
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Entinen sokeritehdas Cukrarna voitti Baumit Life 
Challenge -arkkitehtuurikilpailun 
Valenciassa pidetyssä Baumit Life Challenge -arkkitehtuurikilpailussa Cukrarna on julkistettu 
Euroopan kauneimmaksi arkkitehtoniseksi ratkaisuksi historiallisten kohteiden sarjassa. Ny-
kyisin näyttely- ja tapahtumapaikkana toimiva ja Ljubljanassa sijaitseva Cukrarna on saanut 
Plečnik-mitalin arkkitehtonisesta toteutuksesta. Plečnik-palkinnot ovat tärkeä tunnustus 
slovenialaisille tekijöille arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, maisema-arkkitehtuurin tai 
sisustussuunnittelun alalla.

https://www.ljubljana.si/en/news/cukrarna-the-big-winner-of-valencia/

Puunlatvojen alla lukemisen kesäkausi alkanut
Sloveniassa on jo perinne avata ulkokirjastoja kautta maan. Pikkukirjastoja viedään ihmisten 
iloksi puiden varjoihin, nurmikoille ja sisäpihoille. 

https://www.ljubljana.si/en/news/already-the-18th-season-of-the-library-under-the-treetops/
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Ljubljana on paras eurooppalainen kohde
Parhaiden matkakohteiden äänestyksessä Ljubljana on Euroopan suosikki vuonna 2022. Kau-
pungissa on mainio kimara kulttuuria, taidetta, viihdettä, vihreyttä, rentoa tunnelmaa!

https://www.visitljubljana.com/en/media/news/ljubljana-is-the-european-best-destinati-
on-2022
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