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Kyllä yhdessä tästäkin selvitään!

Aira Pellinen  

Kesää kohti!

Erikoisen kevään jälkeen olemme kesän kynnyksellä. Säät ovat ollet hyvin oikukkaita, välillä 
lämmintä

ja aurinkoista, sitten lunta ja koleaa. Nämä kelit sopivat hyvin tähän korona-aikaan. Muistam-
me varmasti kevään 2020 hyvin pitkään.

Tällaisina aikoina olisi mukava suunnitella tulevia matkoja, tai ainakin unelmoida niistä.

Valitsevan pandemian vuoksi olemme kuitenkin joutuneet siirtämään syksyn 2020 Viinimat-
kan ensi vuoteen. Finnair ei lennä Ljubljanaan Sloveniaan heinäkuun 2020 ja maaliskuun 
2021 välillä.

Korona on varmasti koetellut meitä kaikkia jollain tavalla. Olen usein kuullut lauseen; ”kun 
tämä on ohi niin pidetään juhlat”!

Aikamoinen juhlien määrä on edessä. Slovenia-seura yhtyy varmasti tuohon juhlijoiden jouk-
koon, sitten kun se on taas luvallista ja turvallista. Siihen saakka valoisia ajatuksia ja hyvää 
mieltä, kyllä tästä selvitään!

Hyvää kesää ja terveyttä teille kaikille!

Slovenia-seuran osasto, 
Matkamessu 2020. 
Kuva: Andreja Valtanen

PS. Tässä kohtaa on hyvä muistella myös Slovenia-Seuran merkitystä meille kaikille. Viime 
vuonna seura vietti toimintansa 20-vuotistaivalta ja sai tunnustusta ystävyysmaamme kor-
keimmalta taholta – Slovenian hallitukselta- seuran toiminnasta. Siitä vähän vielä tässä.

Jo 20 vuotta toimineella Slovenia-Seuralla on tärkeä rooli Suomen ja Slovenian välisten 
kulttuuriyhteyksien ja tiedottamisen toteuttajana.  Seura tiedottaa ja neuvoo sekä Suomen, 
että Slovenian kansalaisia myös monissa käytännön asioissa. Lähin maan suurlähetystö on 
nykyisin Kööpenhaminassa Tanskassa. Suomessa on Slovenian 2018  nimittämät kunniakon-
sulit: Andreja Valtanen ja Irmeli Rytkönen. Tiedon tarve Sloveniasta ja maan tapahtumista on 
suuri, mikä näkyy kiinnostuksena seuramme toimintaan.
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Slovenia-seuran 20-vuotisjuhla viettiin 23.3. 2019 Helsingissä. Slovenian 
suurlähettiläs Edvin Skrtin myöntämän kunniakirjan saivat (kuvassa 
vasemmalta) Yrjö Lautela , Helena Päätalo, Maria Vesna Autio, (suurlä-
hettiläs Edvin Skrt),  Sirpa Spoljaric , Lena Björklund, Andreja Valtanen ja  
Aira Pellinen (Kari Klemelä ei ole kuvassa). 

Seuralle Slovenian myöntämä kunniakirja

Slovenia-seuran 20-vuotisjuhla viettiin 23.3. 2019 Helsingissä. Slovenian tervehdyksen 
tilaisuuteen toi Slovenian suurlähettiläs Edvin Skrt Tanskasta. Lähettiläs antoi seuralle 
Slovenian hallituksen myöntämän kunniakirjan tunnustuksena seuran aktiivisesta toi-
minnasta. Lisäksi seuran entisiä ja nykyisiä aktiiveja muistettiin suurlähetystön myöntä-
millä kunniakirjoilla. Kunniakirjan saivat Maria Vesna Autio, Lena Björklund, Kari Klemelä, 
Yrjö Lautela, Aira Pellinen, Helena Päätalo, Sirpa Spoljaric ja Andreja Valtanen. Seuran 
kunniajäseneksi kutsuttiin Helena Päätalo. Seuran  kunniajäseneksi on aikaisemmin 
kutsuttu Yrjö Lautela ja kunniapuheenjohtajaksi Kari Klemelä.

Juhlan upeasta musiikista vastasivat Sibelius-akatemian opiskelijat,  slovenialaiset Man-
ca Dornik (haitari) sekä Kristina Bogataj (laulu ja piano).  

Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja  Sirpa Spoljaric sekä seuran hallituksen jäsen Davor 
Spoljaric muuttivat loppuvuodesta 2019 Sloveniaan.
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Korona sysäisi kirjat, pöytäherkut ja vierailijat  
Slovenia-seuran lukusalongista

Lena Björklund

Lukupiirin siirtyneet huippuhetket

Slovenia-seuran lukupiiri on toiminut jo kolmisen vuotta eikä sen kokoontumisissa näy 
kyllästymisen merkkejä. Odotamme aina yhtä innokkaasti, että pääsemme keskustelemaan 
kirjallisuudesta Helena Leinosen kauniiseen kotiin, missä meitä odottaa katettu kahvipöytä 
salonkiemännän tekemine piirakoineen. Kahvitellessamme vaihdamme kuulumiset ja sitten 
siirrymme keskustelemaan kuukauden kirjasta.

Kun me keskiviikkona 26.2. tapasimme toisemme, oli se vuoden toinen lukupiiri. Tammikuun 
puolivälissä oli kokoontunut vuoden ensimmäinen lukupiiri siten, että osa meistä meni ensin 
kuuntelemaan pitkän linjan diplomaattia Rene Nybergiä, joka kertoi Venäjälle sijoittuvasta 
kirjastaan Patriarkkoja ja oligarkkeja. Sieltä jatkoimme lukupiiriin ja keskustelimme Elina Sa-
nan kirjasta Isän sota, joka kertoo hänen isästään, joka toimi saksalaisten tulkkina Suomessa 
jatkosodan aikana.

Olimme heti vuoden alussa päättäneet koko kevään lukupiirit ja valinneet kirjat. Edessä olisi 
jännittäviä lukukokemuksia ja keskusteluja ainakin maaliskuuksi ja huhtikuuksi. Niin me luu-
limme.

Helmikuun tapaamiseen olimme lukeneet Pajtim Statovcin Bollan. Statovcia olimme lukeneet 
aiemminkin, Kissani Jugoslavian ja Tiranan sydämen. Nyt vuorossa oli uusin.

Luemme romaaneja ja faktaa. Kaikkein mieluiten sellaista kirjallisuutta, josta välittyy maan-
osamme historiaa ja ihan erityisesti Sloveniaan ja entiseen Jugoslaviaan liittyvää kirjallisuutta. 
Hajonneesta Jugoslaviasta syntyvistä valtioista kertovaa kirjallisuutta, kun sellaista löytyy, 
sekä tämän alueen ympärillä olevien maiden kirjallisuutta. Uutta tai vanhaa.

Kuva: Lena Björklund. 
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Sitten tuli korona ja pilasi keväämme

Maaliskuuksi olimme valinneet kirjallisuuden vuoden 2018 Nobel-palkinnon saaneen Olga 
Tokarczukin romaanin Vaeltajat. Siitä hän sai kotimaassaan Puolassa maan merkittävimmän 
kirjallisuuspalkinnon Niken vuonna 2008 ja The Man Booker International -palkinnon, kun 
teos oli käännetty englanniksi, vuonna 2018.

Helmetiin syntyi heti Nobel-palkinnon jälkeen pitkät jonot Tokarczukin suomennettuihin 
teoksiin. Siksi itse asetuin varmuuden vuoksi kahteen jonoon, sekä Vaeltajiin että ruotsinkieli-
seen Löparna-teokseen.

Helena Päätalo, lukupiirimme jäsen ja Slovenia-seuran kunniajäsen, yllätti iloisesti pyytämäl-
lä lukupiiriin Tokarczukin suomentajan Tapani Kärkkäisen, joka suostuikin vieraaksemme. 
Meidän piti kokoontua tiistaina 17.3. ja aika pitkään se tuntui mahdolliselta, vaikka koronasta 
yhä enemmän puhuttiinkin, mutta sitten Kärkkäinen huomasi itsessään flunssan oireita ja piti 
parempana pysyä kotona.

Lukupiiri olisi kyllä voinut peruuntua muutenkin. Tuo päivähän oli se nykyään jo historiallinen 
päivämäärä, jolloin kirjastot olivat viimeistä päivää avoinna ja jo edellisenä päivänä HUS oli 
saanut ensimmäisen tehohoitoon joutuvan potilaansa ja valmiuslaki otettu käyttöön ja maan 
hallitus päättänyt sulkea koulut tietyin poikkeuksin.

Suomi oli sulkeutumassa ja ihmisten kokoontumiset rajattu 10 henkilöön. Se olisi meiltä juuri 
ja juuri onnistunut.

Mutta jos korona ei olisi tullut...

Ellei tuo nykyään niin maailmankuulu viirus olisi tuolloin rantautunut, ainakin osa lukupiiriläi-
sistä olisi huhtikuun alussa ensin mennyt kuuntelemaan Kersti Juvaa, kun hän olisi kertonut 
kirjastaan Löytöretki suomeen, siis suomen kielestä. Sitten olisimme kiiruhtaneet Helena Lei-
nosen luo, jonne Helena Päätalo oli saanut houkuteltua myös huhtikuun kirjan suomentajan: 
Arja Rinnekankaan. Huhtikuun kirja oli nimittäin tuoreimman kirjallisuuden Nobelin saaneen 
kirjailijan, Peter Handken koskettava teos äidistään, jonka juuret olivat Sloveniassa. Kirja on 
nimeltään Riisuttu epäonni.

Monet varmaan ehtivät noin satasivuisen kirjan lukeakin, itse luin sen ruotsiksi, koska ruotsik-
si sen sai nopeammin Helmetistä. Rankka naisen elämän ja osan kuvaus, kirjoitettu jo 1972, 
heti äidin itsemurhan jälkeen. Suomennettu 2003.

Suomennoksia kaipaavia teoksia

Luemme pääosin suomennettua kirjallisuutta, mutta muutama meistä lukee myös ruotsin-
nettuja teoksia. Ruotsiksi löytyy kirjoja, joita ei saa suomeksi. Itse olin helmikuuksi lukenut 



7

paitsi Bollan, myös Goran Vojnovicin romaanin Under fikonträdet, jonka aikajana ja sukupol-
vien elämä ylettyy toisesta maailmansodasta Jugoslavian hajoamiseen asti. Tapahtumapaikat 
ovat Slovenia, Kroatia, Bosnia.

Sanoisin huoletta, että 39-vuotias Goran Vojnovic on loistava kirjailija. Häneltä ei ole suomen-
nettu yhtään romaania mutta ruotsinnettu kolme: viimeisimmän Under fikonträdet romaanin 
lisäksi Blattejävlar ja Jugoslavien, mitt hemland. Blattejävlar ei löydy Helmetistä, muut kyllä.

Vojnovic on syntynyt Ljubljanassa ja asuu Sloveniassa. Hän on kirjailija ja elokuvaohjaaja. 
Čefurji raus!, joka Ruotsissa sai nimen Blattejävlar on hänen esikoisteoksensa ja voitti ilmes-
tyessään vuoden Preseren-palkinnon Sloveniassa ja oli siellä suurin romaanimyyntimenestys 
ikinä. Se kertoo Fuzinen kaupunginosasta Ljubljanassa, missä Vojnovic kasvoi, ja siitä on tehty 
myös elokuva.

Blattejävlar-sanan voisi suomentaa vaikkapa Mutiaisiksi, siis maahanmuuttajia rasistisesti hal-
ventavasti, ja Slovenian poliisi yrittikin saada Vojnovicin syytteeseen sitä, miten hän kirjassa 
kuvaa poliisin systemaattista väkivaltaa niitä kohtaan, jotka eivät ole puhtaita sloveeneja. 
Siitä hankkeesta poliisi kuitenkin joutui luopumaan, sillä kirjallisuuden syytteeseen asettami-
nen on aika vaikea juttu.

Kun Balkan hajosi, uusissa syntyvissä valtioissa oli iät ja ajat asunut muualla aikoinaan synty-
neitä ihmisiä ja heidän jälkeläisiään. Esimerkiksi Fuzinessa asui bosnialaisia, serbejä ja kroaat-
teja, jotka uudessa tilanteessa voidaan kokea ”mutiaisina”. Syrjäytyneisyys ja köyhyys taas 
toisaalta kokoaa nämä ihmiset yhteen ja halveksimaan puolestaan sloveeneja.

Myös romaanissaan Under fikonträdet Vojnovic kuljettaa eri puolilla Jugoslaviaa aikanaan 
syntyneitä ihmisiä ja heidän jälkeläisiään slovenialaisiksi. Osa heistä menettää tahtomattaan 
slovenialaisuutensa, kun maa itsenäistyy. Hiukan niin kuin 58-vuotiaan Miha Mazzinin, kirjai-
lija ja elokuvaohjaaja hänkin, elokuvassa Erased, jonka Slovenia-seura yhteistyössä Slovenian 
suurlähetystön kanssa ehti esittää Eurooppa-salissa Helsingissä helmikuun alussa. Vapaasti 
suomennettuna elokuvan nimi on Pois pyyhityt. Elokuva valmistui 2018 ja perustuu Mazzinin 
omaan teokseen.

Peter Handken Jugoslavia-esseet ruotsiksi

Ruotsalainen kustantamo Karneval ilmoitti toukokuussa 2020 ostaneensa oikeudet Peter 
Handken Jugoslavia esseihin, jotka saksalainen kustantamo Suhrkamp kokosi yhdeksi niteek-
si 2018.

Siinä missä Tokarczukin Nobelista ei juurikaan kuultu paheksuntaa vaan enemmänkin ilon 
kiljahduksia, Handken Nobel-palkintoa kritisoitiin runsaasti. Sitä pidettiin poliittisesti epä-
korrektina, koska hän oli ollut läsnä Slobodan Milosevin hautajaisissa eikä hänellä ollut ihan 
samaa käsitystä Jugoslavian sodasta kuin yleisesti vallalla oleva.
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Mitä ei kerrottu tässä paheksunnan ilmapiirissä oli, että Handke oli ollut paljonkin läsnä myös 
Jugoslavian hajottavassa sodassa. Ihan paikan päällä havainnoimassa, yrittämässä hahmot-
taa, ehkä myös todistamassa mitä missäkin tapahtui.

Handken Jugoslavia-esseitä on kahdeksan ja se mikä niistä hahmottuu niistä kertovan artik-
kelin kautta (linkki alla) on, että Handken mielestä moni ammattitoimittaja tuli paikalle valmis 
draama jo etukäteen mielessään, ei kertomaan mitä paikan päällä tapahtuu. Tuli tavallaan 
markkinoimaan jotakin tiettyä näkemystä tuosta sodasta.

Ne, jotka suostuvat lukemaan ruotsia, voivat joskus ensi vuonna lukea esseet 400-sivuisesta 
teoksesta ja sitten itse päätellä mitä mieltä ovat niistä ja Handkesta.

https://fib.se/for-en-folkets-kultur/fodd-i-ett-fragetecken/
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Triesten koronavanki

Kari Klemelä  

Triestessä 26. elokuuta 1913 syntynyt Boris Pahor on sloveeninkielisen kirjallisuuden grand 
old man ja monivuotinen Nobel-kandidaatti. Lauseessa ei ole aikavirhettä: kaksi maailman-
sotaa, espanjantaudin ja tuberkuloosin, neljä keskitysleiriä ja kolme totalitarismia kokenut 
106-vuotias Pahor elää Triestessä yhä.

1975 Pahor ja Alojz Rebula julkaisivat Triestessä Edvard Kocbekin teoksen Aikamme todistaja, 
jossa Kocbek syyttää kommunisteja ihanteidensa pettämisestä ja julmuuksista vastustajiaan 
kohtaan toisen maailmansodan aikana ja myöhemmin. Jugoslavian hallitus kielsi teoksen, 
Kocbek joutui elämään poliisin valvonnassa kuolemaansa 1981 saakka ja Pahor sai matkus-
tuskiellon Jugoslaviaan. 2017 hänelle pystytettiin patsas Ljubljanan Tivoliin. Italian valtiolta 
hän alkoi saada tunnustusta vasta lähes yhdeksänkymppisenä.

Vuonna 2006 julkaisin Mansardassa suomeksi Pahorin pääteoksen Nekropoli, jossa kirjailija 
kuvaa käyntiään Natzweiler-Struthofin keskitysleirissä kaksikymmentä vuotta toisen maail-
mansodan ja oman vankeutensa jälkeen. Teosta ei juuri noteerattu Suomessa. Mainittakoon 
myös, että Helsingin Sanomat ei ole arvostellut yhtäkään Mansardan kahdestakymmenestä 
julkaisusta.

Kerran Turun Booktorilla asiakas otti pöydältä Nekropolin ja sanoi pitävänsä sitä parhaana lu-
kemanaan keskitysleirikuvauksena. Hän kertoi lääkärien todenneen, että leireistä selvinneet 
ovat usein fyysisesti karaistuneita ja elävät pitkään, elleivät henkiset traumat rasita. Pahor on 
kirjoittanut ja puhunut kokemuksistaan koko pitkän ikänsä ja muistuttanut totalitarismien 
uhasta.

Tänä merkillisenä epidemiakeväänä 2020 Pahor sai todistaa toisen maailmansodan päätty-
misen 75- vuotismuistoa, omasta mielestään sen sattuman ansiosta, että hän uskalsi leirillä il-
moittautua norjalaiselle lääkärille tulkiksi ja sairaanhoitajaksi ja säästyi raskaalta pakkotyöltä. 
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Vankeutensa loppuaikana hän sairastui tuberkuloosiin mutta parani taudista liittoutuneiden 
sotasairaalassa.

Minulla on ollut ilo ja kunnia tavata Pahor useita kertoja. Anekdootinomaisesta tapaamises-
tamme kerroin italialaisessa Primorski dnevnik –lehdessä 2008 ja palannen siihen muistel-
missani. Pelkäsin suistavani vanhan keskitysleirivangin Triestenlahteen yrittäessäni pysäköidä 
kapealla tiellä jyrkänteen laidalle Pahorin antaessa vieressä tiukkoja ohjeita: ”Vielä enemmän, 
vielä lähemmäs reunaa!” Seuraavalla vierailulla jätin auton kilometrin päähän.

Koska Triesten liikenne on jokseenkin hermoja raastavaa, tapasimme syksyllä 2010 slovee-
nien suosimassa Luks-kahvilassa, jossa perheenikin oli mukana. Teini-ikäiset pojat naputteli-
vat kännykkää, koska eivät ymmärtäneet sloveeninkielistä keskustelua. Silti tapaaminen oli 
heillekin unohtumaton. Akillesjänteeni oli katkennut ja olin vasta päässyt kipsistä. Poistues-
samme kahvilasta Boris Pahor juoksi kipin kapin kadun yli linja-autoon, mutta minä jäin seiso-
maan ovelle, koska minulta oli juokseminen kielletty.

Kului yhdeksän vuotta ja mietin Izolassa, miten pääsisin tapaamaan Triestenlahden toisella 
puolella elävää Pahoria uudelleen. Tuntui nololta ehdottaa tapaamista vain korkean iän takia. 
Pyytäisinkö haastattelua? Mutta kuka sen julkaisisi Suomessa? Vihdoin tarjoutui ratkaisu. 
Triesten yliopistossa työskentelevä slaavilaisen kirjallisuuden historioitsija Marija Mitrović 
tutustutti minut alkuvuodesta 2019 Triesten juutalaiseen seurakuntaan, koska olen suomen-
tanut useita balkaninjuutalaisia kirjailijoita. Mitrović itse oli ensimmäinen, joka käänsi Nekro-
polin toiselle kielelle, serbiaksi. Marraskuussa 2019 hän kutsui Pahorin Trieste–Belgrad-kirjalli-
suustilaisuuteen, mutta terveyssyistä Pahor kieltäytyi.

Joulukuun neljäntenä 2019, pian Jerusalemin Kisufim-festivaalilta palattuani, lähdin Marija 
Mitrovićin kanssa Boris Pahorin luokse. Tapasimme Oberdan-aukiolla, josta otimme bussin 
Contovelloon. Oberdanilla oli sodan aikana Gestapon bunkkeri, jonka kellareista alkoi tam-
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mikuussa 1944 Pahorin matka poliittisten vankien leirille Natzweiler-Struthofiin Strasbourgin 
lähelle. Myöhemmin hän oli vankina myös Harzungenissa, Bergen-Belsenissä ja Dachaussa, 
mutta houreisessa Nekropolissa aika ja paikka menettävät merkityksensä – tärkeintä on päi-
vittäinen hengissä selviäminen.

Pahor muutti 2018 ja luulin hänen elävän jossain palvelutalossa, koska hänen liikkumisensa 
oli vaikeutunut. Hän kuitenkin asuu entisenlaisessa omakotitalossa, josta on upea näköala 
merelle. Nyt hän työskentelee alakerran ”bunkkerin” sijasta yläkerrassa. Pahoria avustaa 
bosnialainen taloudenhoitaja-sihteeri Vera Radić, joka myös lukee Pahorin saamat kirjeet ja 
vastaa niihin. Himolukija Pahorin näkö on heikentynyt ja se harmittaa häntä. Pahor pystyy 
kävelemään mutta ei pitkiä matkoja ilman apua. BBC:n syksyllä tekemässä dokumentissa The 
Man Who Saw Too Much hän lähtee Triesteen tilaisuuteen, jossa tapaa kaimansa, Slovenian 
presidentin Borut Pahorin. Hän kävelee pihalla ja nousee henkilöautoon. Ylös kadulle johtavia 
pitkiä jyrkkiä portaita hän tuskin kuitenkaan jaksaa nousta ilman apua.

Alkajaisiksi kiitin Pahoria häneltä loppuvuodesta 2018 saamastani kirjeestä, jolloin hän totesi 
että se oli yksi hänen viimeisistä omakätisistä kirjeistään. Lahjoitin kappaleen suomenkielistä 
Nekropolia ja pyysin kahteen muuhun teokseen nimikirjoituksen itselleni sekä kolmannen 
paperiliuskalle Suomessa asuvan slovenialaisen ystävän pyynnöstä. Pahor signeerasi mutta 
säästimme hänet päivämäärän merkitsemiseltä.

Viivyimme edeltä sovitun tunnin ja Pahor istui koko ajan samassa tuolissa pöydän ääressä ja 
puhui. Hänen muistinsa on hyvä ja pää toimii niin kuin ennenkin; tosin hän on kertonut sa-
mat asiat varmasti jo tuhansia kertoja. Vera tarjoili meille kahvia ja Pahor siemaili sitä pienestä 
espressokupista hyvin hitaasti ja pitkään. Välillä avustaja kävi sanomassa ”Muistakaa juoda 
vettä, herra Pahor”, ja hän tarttui tottelevaisesti pöydällä olevaan vesipulloon. Pahor aloittaa 
jokaisen aamunsa maitokahvilla ja viiteen palaan viipaloidulla sämpylällä, voilla ja marmela-
dilla ja lukee painettuja sanomalehtiä. Tietokonetta ja sähköpostia hän ei käytä, kännykkää 
kuitenkin. Vitamiinien lisäksi hän nappaa ginkgon eli neidonhiuspuu-uutteen ”muistin virkis-
tämiseksi”. Vieraita hän ottaa vastaan aamupäivällä, syö kasvispäivällisen aina 12.30 ja menee 
sen jälkeen nokosille. Illemmalla hän nousee uudestaan työskentelemään.

Marija Mitrović huolehti keskustelusta, ja minä videoin jalustalta lähes koko tapaamisen. 
Myös Claudio Magris oli kutsuttu Belgrad-tilaisuuteen, mutta peruutti. Mitrović luki Magrisin 
lähettämän seitsensivuisen italiankielisen kirjeen ja pyysi julkaisemista varten kommentteja 
Pahorilta, joka korjasi terävästi pari virheellistä lausetta sanellen ne alusta loppuun. Mitrović 
kysyi, voisiko Pahor tulla puhumaan sloveenien kulttuuritalon tuhopolton satavuotisjuhlaan. 
Pahor lupasi tulla, jos suinkin mahdollista. Hän oli 13.7.1920 vähän vaille seitsenvuotiaana nä-
kemässä, kun Mussolinin fasistit polttivat talon, ja hän on koko ikänsä kertonut ja kirjoittanut 
tapahtumasta. Koronaepidemian takia historiallinen tilaisuus kaiketi peruuntuu.

Suomentajana vältän ”historian havinan” kaltaisia kliseitä, mutta tässä tapaamisessa sitä 
totisesti oli: eihän joka päivä pääse tapaamaan maailman vanhinta elossa olevaa keskitysleiri-
vankia.
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Pahoria haastateltiin 2. huhtikuuta Delo-lehteen otsikolla ”Slovenialaiset, unohtakaa itsek-
kyys!” Hän kehottaa: ”Pysykää kotona, lukekaa kirjoja, slovenialaisia ja maailmanklassikoita, 
unohtaa itsekkyys ja seuratkaa Kristusta, joka kehotti meitä huolehtimaan lähimmäisistäm-
me. Kukaan ei tiedä, miten virusepidemia päättyy”, Pahor korostaa, ”mutta on välttämätöntä 
noudattaa ohjeita kasvosuojien ja hansikkaiden käytöstä ja eristäytymisestä. Epidemian 
jälkeen ihmiskunta on uudelleen tietoinen siitä, että olemme kaikki yhtä haavoittuvia.”

Pahor itse vakuuttaa haastattelussa, ettei hänen aikansa käy pitkäksi, vaikka hän ei voikaan 
käydä missään eikä tavata ketään: ”En ole kertaakaan pitkästynyt elämässäni. En yhtenäkään 
päivänä.”

Haastattelussa Pahor kehuu toista slovenialaista kirjailijaa Drago Jančaria, joka on ”nosta-
nut slovenialaisen kirjallisuuden eurooppalaiseen kontekstiin. Jančar on ainoa seuraajani.” 
Mansarda julkaisee syksyllä 2020 Drago Jančarin romaanin Kaleeriorja (1978), jonka tarina 
sijoittuu 1600-luvulle ruton ja inkvisition aikaan, vaikka teos on myös eräänlainen allegoria 
kommunistisen Jugoslavian demokratian ja sananvapauden rajoituksista, joiden takia Jančar 
itsekin vangittiin 1974. Hänenkin tapauksessaan syyte koski partisaanien väkivallantekojen 
paljastamista eli tuhansien domobranecien ja heidän omaistensa teloittamista Kočevski 
Rogissa toukokuussa 1945. Kaleeriorjan ranskannos ilmestyi hiljattain herättäen huomiota 
yllättävällä ajankohtaisuudellaan.

Slovenia on selvinnyt koronaviruksesta parhaiden maiden joukossa siitä huolimatta, että 
maan hallitus vaihtui kriittisellä hetkellä 13.3., kun Janez Janša korvasi Marjan Šarecin. Janšan 
oikeistopuolue SDS voitti 2018 parlamenttivaalit mutta sitä ei päästetty hallitukseen. Kaikki 
ei ole viime aikoina mennyt aivan Boris Pahorin vetoomuksen mukaan: vasemmisto-opposi-
tio on järjestänyt Janšan nuoren hallituksen syrjäyttämiseksi mielenosoituksia ympäri maata 
(Ljubljanassa oli jopa 5500 osanottajaa) koronarajoituksia ja kansan vaaleissa ilmaisemaa 
mielipidettä uhmaten.

Linkit:
Pahorin haastattelu Delossa 2.4.4020: 

https://www.delo.si/kultura/knjiga/boris-pahor-iz-karantene-slovenci-pozabite-na-egoizem-295226.html 

Pahorin patsas Ljubljanassa 6.4.2017: 

https://siol.net/novice/slovenija/v-tivoliju-odkrili-spomenik-borisu-pahorju-foto-438984 

Koronatilanne eri maissa:

https://www.endcoronavirus.org/countries

https://www.bbc.com/news/world-51235105 

Kuvat: Kari Klemelä
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KUULUMISIA SLOVENIASTA

Sirpa Spoljaric 

Lämpimät terveiset täältä Sloveniasta, tarkemmin Dolenjske toplicesta. Asumme pienessä 
mutta melko tunnetussa kylpyläkaupungissa Slovenian maaseudulla. Lähin iso kaupunki on 
reilun 10 kilometrin päässä sijaitseva Novo mesto, missä on iso Renaultin kokoonpanolaitos, 
lukuisia oppilaitoksia, valtion virastoja, Krkan lääketehdas ja iso sairaala.

Nykyinen kotimme on vanhassa kauniisti kunnostetussa omakotitalossa aivan kylän keskus-
tassa.  Kulunut talvi, etenkin valon määrä ja lämmin sää ovat olleet minulle yllätys, vaikka 
olen aikaisemminkin viettänyt melko paljon aikaa Sloveniassa ja Kroatiassa. Olemme ul-
koilleet kauniissa maisemissa ja hyödyntäneet ympäristömme ihania patikointireittejä. Nyt 
toukokuun alussa täällä eletään jo kesää. Olemme voineet hakea tuoreet mansikat ja parsan 
suoraan ympäristön maatiloilta. 

Kotoamme on vajaan tunnin ajomatka sekä Zagrebiin että Ljubljanaan, joissa kummassakin 
kävimme melko ahkerasti kunnes korona maaliskuulla katkaisi yhteydet. Rajat suljettiin ja 
Sloveniassa oli koko huhtikuun ajan voimassa maan sisäinen liikkumisrajoitus. Omasta kun-
nasta pääsi periaatteessa poistumaan vain erillisellä luvalla.

 Zagrebissa koettiin 22. maaliskuuta, koronaeristyksen jo alettua 5,5 magnitudin maanjäris-
tys. Keskustan vanhat rakennukset kärsivät vaurioita, joiden korjaamiseen menee aikaa. Yksi 
ihminen menehtyi järistyksessä. Järistys tuntui myös Slovenian puolella, mutta ei aiheuttanut 
suuria vahinkoja. Krkan atomivoimalaitos sijaitsee n. 50 kilometrin päässä Zagrebista ja se tar-
kastettiin perusteellisesti mahdollisten vahinkojen varalta.

Sloveniassa koettiin vuoden alussa hallituskriisi. Pääministerinä vuodesta 2018 toiminut  
LMS-puolueen (Marjan Sarecin lista) Marjan Sarec erosi, kun selvisi, että SMC-puolueen  
(Modern centre ) Zdravko Počivalšek juonitteli opposition kanssa Sarecin selän takana. Pää-

Nykyinen kotitalomme. Kuva: Sirpa Spoljaric.
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ministeriksi nousi Janez Janša ja SMC-puolueen Zdravko Počivalšek nimitettiin  taloudesta 
ja teknologiasta vastaavaksi ministeriksi. SMC-puoluetta  vielä vuoden 2020 alussa johtanut 
Miro Cerar erosi puolueesta ennen uuden hallituskoalition muodostamista. 

Janez Janša on johtanut Slovenian demokraattista puoluetta vuodesta 1993 ja toiminut 
Slovenian pääministerinä aikaisemmin vuosina 2004–2008 ja 2012–2013. Vuosina 1990–1994 
Janša oli puolustusministerinä muun muassa lyhyen Slovenian sodan aikana. Suomalaiset 
muistavat Jansan Patria-kauppoihin liittyneistä epäselvyyksistä. 

Ensi töikseen uusi hallitus ilmoitti omista palkankorotuksistaan, joista ainakin osittain jou-
tui luopumaan kun asiasta nousi julkinen kohu. Maassa on nyt voimassa poikkeuslaki, joka 
helpottaa hallituksen toimintaa ohi parlamentin. Uusi hallitus on kiristänyt rajavalvontaa ja 
rajoittanut tiedotusvälineiden mahdollisuutta seurata hallituksen työskentelyä.  Poliisijohto ja 
suurin osa ministeriöiden johtavista virkamiehistä on vaihdettu.  

Vappupäivänä Ljubljanassa järjestettiin Facebookin kautta koolle kutsuttu polkupyörämarssi 
parlamenttitalon editse. Mielenosoittajat arvostelivat avoimesti korruptoitunutta hallintoa ja 
hallituksen toimia. Mielenosoituksen koolle kutsuja pidätettiin.  Tiedotusvälineiden ja halli-
tuksen välit ovat tulehtuneet ja sekä EU että YK ovat arvostelleet Sloveniaa sanavapauden 
rajoittamisesta.  

Sloveniassa varmistui ensimmäinen koronatartunta 4.3.2020. Koulut, päiväkodit, ravintolat, 
kahvilat, hotellit ja muut kokoontumistilat suljettiin. ainoastaan ruokakaupat, apteekki ja 
posti ovat olleet auki. Asiakasmääriä rajoitetaan ja asiakkailta edellytetään käsihygieniaa sekä 
hengityssuojainten käyttöä. Asiakaspalvelu valtion ja kuntien virastoissa toimii netin ja puhe-
limen välityksellä.  Eläkeläisille on varattu marketeissa ostosaikaa klo 8-10. 

30.4. aloitettiin rajoitusten varovainen purku. Maassa voi jälleen liikkua vapaasti. Ravintolat 
ja kahvilat voivat pitää auki terassinsa. Kampaamot, kirjastot ja pienet kivijalkakaupat saavat 
myös olla auki.  Koronatartuntoja on Sloveniassa 4.5.2020 mennessä todettu lähes 1500 ja 
tautiin on menehtynyt 97 henkilöä. Myös Kroatian ja Slovenian välistä rajaliikennettä ollaan 

Piranin keskustaa. Kuva: Sirpa Spoljaric.
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varovasti  avaamassa, ensiksi niille sloveeneille, joilla on kiinteistö, loma-asunto tms. Kroati-
an puolella. Sekä Slovenialle että Kroatialle turismin tyrehtyminen on taloudellisesti erittäin 
rakasta. 

Hallitus on luvannut ylimääräisen palkkion kaikille koronan etulinjassa työskenteleville 
(sairaanhoitajat, lääkärit, poliisit jne). Toistaiseksi on opiskelijoille ja pienituloisille eläkeläisille 
maksettu pieni kertaluonteinen koronatuki ja yrittäjät voivat hakea omaa tukeaan. 

Sloveniassakin on ollut hankintaskandaali: Hengityssuojaimia tilattiin yksityisen yrityksen 
kautta, jossa puolustusministeri Matej Toninin äiti työskentelee. Talousministeri Počivalšek 
puolestaan organisoi sairaaloille tarkoitettujen hengityskoneiden hankinnan Kiinasta omien 
kanaviensa kautta. Saadut hengityslaitteet olivat lääkärien antaman ohjeistuksen vastaisia 
eivätkä soveltuneet koronapotilaiden hoitoon. Tilauksissa ohitettiin edullisemmat kotimaiset 
tarjoukset, käytettiin ministereihin kytköksissä olevia yrityksiä ja rahaa hävisi matkan varrella 
miljoonakaupalla. Sotkun keskellä sairaalat lopulta tilasivat tarvitsemansa laitteet itse ilman 
välikäsiä. 

Muutimme Sloveniaan marraskuun lopussa 2019. Selvitimme etukäteen terveydenhuoltoon, 
verotukseen ja moniin muihin asioihin liittyvää byrokratiaa mutta muuton jälkeenkin on 
viranomaisasioiden hoitoon kulunut aikaa.  Autankin mielelläni, jos Slovenia-seuran jäsenet 
tällaista apua joskus tarvitsevat. Yhteystietoni saa seuran puheenjohtajalta.

Parasta Sloveniassa on ollut ihmisten ystävällisyys, kaunis ympäristö, ihanat ilmat, lyhyet 
välimatkat ja edullinen hintataso.  Vaikka maa on kooltaan pieni, vaihtelevat olosuhteet 
paljon. Täällä voi todella puhua mikroilmastoista ja paikallisesta kulttuurista. Ihanteellinen 
sijainti Adrianmeren tuntumassa, idän ja lännen välissä takaa, että täällä on Alppimaisemien 
ja viinitilojen lisäksi historiallisia nähtävyyksiä ja vierailukohteita ja kaikkialle on suomalaisen 
mielestä lyhyt matka. 

Terveisin 
Sirpa Spoljaric

Esikot kukkivat tammikuussa  / Lehmiä laitumella ”Mehiläistie”-patikointireitin varrella Dolenjske toplicessa.  
Kuvat: Sirpa Spoljaric.
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Krupa-joki Bela Krajinassa vaalii harvinaista simpukkaa

Henrik  Harjula

Seuran jäsen Henrik Harjula on kuvannut Sloveniassa virtaavan ainutlaatuisen Krupa-joen 
alkulähdettä. Joessa esiintyy mm. harvinaista uhanalaista simpukkaa. Slovenialaiset kuvaavat 
jokea seuraavin sanoin:

”Krupa- joki yksi kauneimmista ja myös biologisesti tärkeimmistä joista Bela Krajinan alueella 
Sloveniassa. Joen alkulähteellä  vesi virtaa suoraan 30 metriä korkean kallion alta. Virtausnopeus 
on 1000 litraa sekunnissa.  Kallion alus on Olmin esiintymisaluetta ja ainoa tiedossa oleva paikka 
Sloveniassa, jossa on esiintymä erästä erittäin harvinaista elävää fossiili- simpukkaa (Congeria 
Kuscer).  Joen alkupää on lähellä Semicin kylää. ”
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Slovenialaisia herkkuja Tallinnasta 

Lena Björklund

Parikymmentä seuran jäsentä käväisi viime joulukuussa Tallinnassa ja tapasi siellä virolaisia 
Slovenia-ystäviä. Viron ystävyysseurassa on nelisenkymmentä jäsentä ja se toimii Facebookin 
avulla. Muutama heistä ruokaili kanssamme.

Ruokailun jälkeen tutustuimme Pull Punt -nimiseen kauppaan, joka oli täynnä slovenialaisia 
herkkutuotteita. Niitä tuo maahan Sloveniasta innostunut Ragnar Reikop, jonka varastokin 
pursuaa Sloveniaa. Joten tuotteet eivät lopu ihan heti.

On monenmoisia makeita ja suolaisia säilykkeitä, erilaisia ruokaöljyjä, makeisia, mehuja, suo-
sittua kivennäisvesi Radenskaa monessa muodossa, hyvin monenlaista viinietikkaa, pastaa, 
siemeniä, mausteita, müsliä, viinejä.

Pull Punt avasi nettiovensa ulkomaille

Joulukuussa moni meistä toi kotiin tuotteita Pull Puntista, mutta nykyään niitä saadakseen ei 
tarvitse enää matkustaa. Ne voi tilata Pull Puntin laajentuneen nettikaupan ja Itellan Smart-
post järjestelmän avulla oman kodin lähelle.

Jo nyt Pull Puntin tuotevalikoima on hyvin laaja, mutta Ragnar Reikop lupaa, että se siitä vain 
laajenee.

Nettikauppaan pääset sivustolta https://efood.ee/en/ Kun olet ostanut, valitset tietyssä 
vaiheessa maaksi Suomen eli Finland ja toimituspaikaksi itsellesi läheisimmän Itellan. Suurin 
lähetettävä paketti saa painaa 35 kg.

Mikäli matkailun taas elpyessä käyt Tallinnassa, löydät Pull Puntin tästä osoitteesta: Paldiski 

Kuva: Lena Björklund. Slovenia-seuran jäseniä kävi tallinalaisessa Pull Puntissa viime vuoden joulukuussa. Kuvassa 
oikealla pöydän äärellä kaupan omistaja Ragnar Reikop.
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maantee 29, 10612 Tallinna. Paras soittaa etukäteen tai lähettää sähköposti: P. +372 5300 
9195. info@efood.ee

Alkoholista maksettava verot Suomessa

On huomattava, että jos ostat Pull Puntin nettikaupasta alkoholia, joudut siitä maksamaan 
valmisteveron Suomessa eli alkoholiveron ja juomapakkausveron. Miten se tehdään, siitä voit 
kysyä verotoimistosta, sillä toisin kuin ennen, sitä ei tulli enää hoida. Alkoholiverojen maksa-
minen Suomessa: Valmisteverotus p. 029 497 154.
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Muistojeni matkoilla, kivisissä kirkoissa

Riikka Voutilainen 

PIRAN /PYHÄN YRJÖN KIRKKO 2014

Slovenia-seuran kolmas viinimatka vuonna 2014 vei meidät,  Riikan ja Reijon, kiintoisalle reis-
sulle erityisesti oranssiviinien maailmaan, mutta oli siellä paljon muutakin.

Ljubljanan, Novo Meston jälkeen saavuimme Strunjaniin Adrianmeren rannikolle keskiviikko-
na 3. syyskuuta. Osa porukoista majoittui  Talaso Strunjanin pikkuhuviloihin ja osa valtavaan 
mahtipontiseen rakennukseen, joka vaikutti neuvostoaikaiselta sanatoriolta.  (Alkuperiäinen 
nimi taisi olla Svaboda). Paikan asiakkaat osoittautuivat seniorikansalaisiksi. Kyynärsauvojen, 
rollaattoreiden ja pyörätuolien avulla liikkuvassa seurassa me tunsimme itsemme jälleen 
”nuoriksi”. Kuntoutuskeskuksen ranta oli hyvin varusteltu: jopa pyörätuolilla  pääsi uimaan. 
Jospa näin positiivisesti ajateltaisiin korona-Suomessakin!

Strunjanin lahdella näkyi simpukanviljelypoijuja, mutta kalankasvatusaltaat oli aikaa sitten 
hylätty. Alue oli nyttemmin suojeltu: ei saa meluta, ei onkia, ei poimia kukkaakaan jne. Vaikut-
tava näky kuitenkin ja mainio kävelykohde pienessä tihkusateessa kuraisilla poluilla.

Neitsyt Marian kruunu sädehti  hämärässä

Lähellä hotellialuetta nousi jyrkkä noppakivin katettu tie ylös vuorelle (350 m!). Hiki pukkasi 
pintaan, kun kapusimme  kohti  Neitsyt Marialle pyhitettyä kirkkoa. Uskonpuute alkoi vaivata. 
Pakanat polulla! Vastaantulijat vakuuttelivat, että kannattaa jatkaa, kyllä se kirkko löytyy tien 
päässä. Ja olihan se siellä: pienenpieni, pullollaan maalauksia, joita pimeyden vuoksi ei voinut 
kunnolla nähdä. Vain allttaritaulu oli valaistu, mutta Marian timanttikruunu sädehti taivaallis-
ta valoaan hämärässsä. Pakko oli pudottaa  muutama ropo hyväntekeväisyyteen.

Kuva: Riikka Voutilainen 
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Kuva: Riikka Voutilainen 

Alastulo sujui jo juohevammin. Suorastaan pyörimme hotellillemme, ja taas paikallinen 
kuohuviini löysi aulabaarissa ystävänsä. Kuntoutusasiakkaat alkoivat kerääntyä viihdykeelle: 
kohta alkaisi tombola. Voi, kunpa itsekin olisin yhtä pirtsakassa kunnossa kuin nämä seniorit!

Piranissa Pyhän Yrjön kirkossa yllätys

Torstaina 4. syyskuuta oli aikaa omiin harharetkiin. Siispä suunta kohti Pirania katsomaan 
kaupungin suojelijalle omistettua Pyhä Yrjön kirkkoa.  Se on rakennettu  vuosien 1595-1637 
paikkeilla korvaamaan aikaisemman  goottilaisen kirkon vuodelta 1344. Kirkontorni puoles-
taan pystytettiin vuonna 1608 matkimaan Venetsian Markuksen torin kellotornia.

Tällekin kirkolle noustiin vaivalloisesti pitkin jyrkkää katua suolaisen merituulen riepotellessa 
sateenvarjoa ja kiskoessa hiuksia. Jonkinlainen pyhiinvaellus meille epäileville tuomaksille... 
Vaan vaiva kannatti! Kirkolta avautui upea maisema sekä Piranin kaupunkiin että Adrianme-
relle, mutta paras pala hämmästytti meidät kirkon sisällä…

Elämän puu ja Ristiinnaulittu 

Massiivinen puuveistos, Piranin Ristiinnaulittu. Enpä ole samanlaista missään nähnyt!  Tämä 
jos mikä on tuskaa tunteva, kipujen mies, realistisuudessaan itkettävän kaunis. Jeesus roik-
kuu Y-muotoisella ristillä, joka kuvastaa Elämän Puuta: kuolemalla kuoleman voitti ja meille 
elämän antoi.

Arvellaan, että Kristuksen olisi kaivertanut venetsialainen puuseppä tai ”workshop” 1300-lu-
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vun alkupuolella. Poppelipuista teosta on  sittemmin korjailtu, muokattu ja maalattu  uudes-
taan monen monta kertaa, koska kosteus, suolainen ilmanala, home ja jopa muotivirtaukset 
ovat jättäneet jälkensä tähän mestariteokseen. Aikoinaan Ristiinnaulitulle lisättiin kruunu, 
pidennettiin kiharaista partaa ja hiuksia, lisäiltiin lannevaatetta...

Jeesuksen kehosta löydettiin 10 maalikerrosta 1972-1973 restauroinnnissa! Nyttemmin teos 
on palautettu  mahdollisimman uskollisesti alkuperäiseen asuunsa. Viimeisimmät, tarkat 
korjaukset on tehty vuonna 1994 Ljubljanan Restaurointi-Keskuksessa.

Vuodesta 2009  Ristiinnaulittu on suojattu lasisella vitriinillä, joka on hermeettisesti suljettu. 
Ympäristönmuutokset eivät toivottavasti voi häntä enää vahingoittaa. Korona-virus kiusaa 
meitä nyt – ja varmasti myös tulevaisuudessa. Toivon, että vielä kerran pääsen Piraniin kes-
kustelemaan veistoksen kanssa – ellei sitten minutkin ole suojeltu lasikaappiin, kuten täällä 
kotimaassa vanhuksille tehdään.

Matka- ja kuvaterveisin

Riikka Voutilainen
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Slovenia-Seuran esitys (Eurooppa-sali): Miha Mazzinin 
filmi ”Erased- Poispyyhityt” 

Lena Björklund

Ryhmä Slovenia-seuran jäseniä suunnisti viime vuoden kesäkuussa Liwreen eli Lahdessa jo 
29. kertaa pidettyyn kansainväliseen kirjailijakokoukseen, jonka yksi kutsuvieras oli slove-
nialainen kirjailija Miha Mazzini. Ihan pian 59 vuotta täyttävä Mazzini on tuottelias, hän on 
julkaissut yli 30 teosta ja on kansainvälisestikin suosittu: kirjojaan on käännetty kymmenelle 
kielelle ja novellejaan on antologioissa, joihin on koottu parasta eurooppalaista nykykirjalli-
suutta.

Seuran jäsenet tapasivat Mazzinin pienessä intiimissä ja kodikkaassa brunssitilaisuudessa 
erillään kirjailijakokouksen melskeestä. Saatoimme syventyä keskustelemaan ja saamaan 
Mazzinilta tietoa hänen kirjoistaan ja myös elokuvastaan.

Mazzini on myös käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja. Hän käsikirjoitti ja ohjasi vuonna 2013 jul-
kaistun kirjansa pohjalta elokuvan Erased, joka valmistui 2018. Slovenia-seura esitti elokuvan 
Helsingissä Eurooppa-salissa helmikuun alussa tänä vuonna. Elokuva on tekstitetty englan-
niksi.

Kuvat: Andreja Valtanen. Elokuvan tilaisuus Helsingin  Eurooppa-salissa.
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Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Slovenian suurlähettiläs Edvin Skrt. Hän myös kertoi lisää 
elokuvan käsittelemästä ja Sloveniassa kovin vaietusta asiasta, jota elokuva käsittelee: tietty-
jen ihmisten putoamisesta laillisen väestön ulkopuolelle vuonna 1992, kun Slovenian sisämi-
nisteriö ”putsasi” slovenialaisuuden ja 25 671 ihmistä tipahti olemattomiksi, vaikka oli asunut 
Sloveniassa  pitkään tai miltei koko ikänsä, mutta aikanaan syntynyt jossain päin Jugoslaviaa, 
kun se vielä oli olemassa ja Slovenia sen osa.

Väärin kohdeltu häpeää

Aihe on Mazzinin kirjaan ja elokuvaan saakka ollut julkisesti hyvin vaiettu Sloveniassa ja on 
sitä yhä. Kun elokuva viime vuonna esitettiin Triesten elokuvajuhlilla, Mazzinia haastateltiin 
siellä. Haastattelussa hän kertoo, että hänelle itselleenkin laillisesta väestöstä poistettujen 
määrä ja tilanne selvisi vasta useita vuosia sen jälkeen, kun sisäministeriö oli toimenpiteensä 
toteuttanut. Tajuttuaan tilanteen hän piti sitä siinä määrin dramaattisena, että arveli useam-
mankin kirjailijan jo ahertavan aiheen kimpussa, joten päätteli ettei hänen kannata.

Mutta kun hiljaisuus vain jatkui, hän päätti, että hänen kai on aiheeseen sitten tartuttava.

Kirjan ilmestyttyä Mazzini alkoi odottaa suurta yhteiskunnallista keskustelua asiasta. Jo 
siksikin, että hän kokee olevansa varsin suosittu kirjailija Sloveniassa ja saa kirjoistaan yleensä 
paljon palautetta. Mutta tämä kirja kohtasi vain hiljaisuuden. Mazzini alkoi siksi seurata kirjan 
myyntiä ja sen lainaamista kirjastoista. Niissä molemmissa näkyi paljon aktiviteettia. Mutta 
yhteiskunnallinen keskustelu jäi puuttumaan.

Aihe koettiin epämukavaksi, Mazzini selittää Triesten-haastattelussaan. Ihmiset halusivat vält-
tää sitä. ”Kaikki tietävät asian, mutta pysyvät vaiti. Ja kiinnostavampaa kuin julkinen vaikene-
minen on se tosiasia, että vain yksi slovenialainen juristi suostui kamppailemaan poistettujen 
tapauksissa.”
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Ilmeisesti siksi piti tehdä vielä elokuvakin, joka sittemmin palkittiin niin Sloveniassa, Kroatias-
sa kuin Serbiassakin ja myös Lontoon elokuvafestivaaleilla.

Elokuvan päähenkilö, lasta odottavaa naista – poispyyhittyä - esittävä Judita Franković Brdar 
sai Slovenian elokuvafestivaalien parhaan näyttelijän palkinnon. Samoilla festivaaleilla palkit-
tiin parhaina muun muassa elokuvan musiikki ja puvustus.

Triesten elokuvajuhlilla antamassaan haastattelussa Mazzini havainnollistaa miten monimut-
kaisia laillisesta väestöstä poistettujen tunteet ja ajatukset voivat olla. Elokuvaa tehdessä 3-4 
elokuvan teossa mukana olevaa ihmistä yllätti Mazzinin kertomalla kuuluvansa poistettuihin. 
Mazzini jäi odottamaan elämäntarinaa, mutta sitä ei kuulunut. Taas pelkkä hiljaisuus.

Laillisesta väestöstä poistettu on oppinut häpeämään oikeudettomuuttaan. Jo kirjaa tehdes-
sään Mazzini oli yrittänyt haastatella poispyyhittyjä. Kukaan ei suostunut puhumaan.

Dramatiikkaa 70-luvun tyyliin

Vuonna 2004 Sloveniassa järjestettiin kansanäänestys vähemmistöjen oikeuksista. Hallituk-
sen esitys oli silloin, että poistettujen kansalaisoikeudet palautettaisiin. Kansanäänestyksessä 
ehdotus hylättiin.

Triestessä Mazzinilta kysyttiin miksei hän liittänyt tätäkin episodia elokuvaan. Mazzinini vas-
taa näin:

”Kansanäänestyksen järjestäminen ihmisoikeuksista on naurettavaa. Tietysti se torjuttiin! 
Kaikki pelkäsivät aihetta. Elokuvani sen sijaan käsittelee muutamaa viikkoa päähenkilön 
elämässä. Jos olisin käsitellyt hänen elämäänsä vaikkapa parikymmentä vuotta, elokuva olisi 
ollut ihan toinen. Olen varma, ettei se olisi toiminut. Olen 70-luvun elokuvan kasvatti ja halu-
sin dramaattisen elokuvan, joka vain virtaa kuin joki. Pidän sellaisista elokuvista.”

Erased-elokuvan alussa nuori raskaana oleva nainen tulee sairaalaan, koska hänen synnytyk-
sensä on alkanut. Hän ojentaa henkilökorttinsa ja hänen henkilötietojaan aletaan naputella 
tietokoneelle. Yhä uudelleen ja uudelleen, koska häntä ei löydetä sieltä. Häntä ei ole olemas-
sa väestörekisterissä (enää).

Oletetaan, että tietokone temppuilee ja hän pääsee synnyttämään ja näemme syntyneen 
lapsenkin, mutta tilanteet muuttuvat yhä kafkamaisemmiksi ja lopulta lapsi on sairaalan, ei 
äidin. Äiti joutuu poistumaan sairaalasta, lapsi jää sinne. Äiti käy salaa katsomassa lastaan, 
kunnes paljastuu eikä hän enää pääse lapsensa luo...

Mitään hollywoodimaista onnellista loppua elokuvassa on turha odottaa.

Huom! Triesten elokuvajuhlilla 2019 Miha Mazzinia haastatteli GoCritic!-julkaisuun Mina 
Stanikić.
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PUHDISTUS-NÄYTELMÄN ENSI-ILTA CELJEN  
KAUPUNGINTEATTERISSA

Julija Potrč Šavli

Sofi Oksasen kuuluisan Puhdistus-näytelmän ensi ilta oli 21. helmikuuta  Celjen kaupun-
ginteatterissa Sloveniassa. Näytelmä on Jari Juutisen ohjaama, se on Juutisen johtaman 
teatteriryhmän sadsongskomplex:fi ja SLG Celjen yhteistuotanto. Yhteistyö slovenialaisten 
ja suomalaisten välillä sai alkunsa vuonna 2017, kun Suomi oli teemamaana suurimmalla 
teatterifestivaalilla Sloveniassa, Borštnik-festivaalilla. Alja Predan, silloinen Borštnik-festivaalin 
taiteellinen johtaja, joka nyt työskentelee dramaturgina Celjen kaupunginteatterissa, tutustui 
silloin Juutiseen ja tuttavuus johti yhteistyöhön.

Predanin mukaan ”Suomella, Virolla ja Slovenialla on paljon yhteistä: ne ovat pieniä kielialuei-
ta, niiden kulttuuri- ja taidekentät ovat vahvoja, kaikissa maissa katsotaan paljon teatteria ja 
maiden historiallisissa kohtaloissa on samankaltaisuuksia.” Predan on varma siitä, että slove-
nialainen katsoja saa näytelmästä yhtä paljon kuin jos se olisi paikallisen kirjoittama teos.1 
Sofi Oksanen on Sloveniassa jo ennestään tuttu nimi: vuonna 2011 ilmestyi Puhdistus-ro-
maanin käännös (Očiščenje; kääntäjä Bibi Ovaska Presetnik), vuonna 2016 Kun kyyhkyset 
katosivat (Ko golobice izginejo) ja 2019 myös Stalinin lehmät (Stalinove krave; molemmat 
kääntänyt Julija Potrč Šavli).

Tunnelma ensi-illassa oli upea ja sali aivan täynnä, kuten pitää olla. Varsinkin pääroolissa 
esiintyvä näyttelija Živa Selan, joka esitti nuorta (noin 20 v.) ja vanhaa (noin 70 v.) päähenki-
löä Aliidea oli mainio, mutta niin olivat myös Maša Grošelj (Zara), Luka Bokšan (Hans), Aljoša 
Koltak (Martin) ja muut. Minimalistinen lavastus oli hienoa, se teki tarinasta universaalisen. 
Sekä lavastuksen että valot ja videot on suunnitellut Teemu Nurmelin, puvut Tinja Salmi, ja 
äänisuunnittelijana on toiminut Ville Hyvönen. 

Kokonaisuus oli upea, vaikka en tietysti voi olla kääntäjänä ihan objektiivinen. Se oli ensim-
mäinen kerta, että käännökseni tuli lavalle, oli valtavan hienoa olla osaa tätä projektia. Näytel-
mä on saanut myönteisiä arvosteluja.  

Tuotantoa on tukenut myös Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö, kääntäjälle myönnettiin 
TINFO-apuraha kääntämiseen.

Celje City Theatre  photo Mediaspeed.
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Keittokirjojen  ”Oscareista” saamme lisäjulkisuutta 
Slovenian keittiölle

Viime vuoden lopulla julkaistu slovenialainen keittokirja Cook Eat Slovenia sai kv. keittokirjo-
jen ”Oscar”-kisassa kaksi kärkimainintaa. Kirjan äiti  Špela Vodovc  haluaa kunnioittaa sukunsa 
ruokaperinteitä ja tehdä slovenialaista keittiötä tunnetuksi maailmalla.  Slovenia-Seuran 
tiedotteeseen hän lähetti peruna-pinaaattisen  strukljin ohjeen. 

Cookbook Cook Eat Slovenia receives two awards at the Gourmand World Cookbook 
Awards 2020

Cook Eat Slovenia has won two awards at one of the world’s most prestigious cookbook competi-
tions known as the ”Oscars” of gastronomic literature. 

The award announcement ceremony was meant to take place in early June in Paris at the world 
cookbook fair but was rescheduled due to current circumstances

This book on traditional Slovenian recipes was written by Špela Vodovc and published in English. 
The selection of recipes presented in the book has been used in her family for many generations 
and honors her family heritage and traditional Slovenian cuisine. Her dream was to help the wor-
ld discover Slovenian foods. 

Out of books from 225 countries and regions, Špela Vodovc’s debut, titled Cook Eat Slovenia, ran-
ked among the top three in the world, with 2nd place in the category of “food tourism (countries & 
regions)” and 3rd place in the category of “self-published.” 

The book will lead to wider recognition of traditional Slovenian dishes around the world and 
entice travelers to visit Slovenia. 

Official results: Gormand World Cookbook Awards 2020
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Potato Štruklji with Spinach - Krompirjevi štruklji s 
špinačo

Špela Vodovc- Cook Eat Slovenia

One of the staples of Slovenian cuisine, štruklji (dough rolls) are venerated in nearly every culinary 
region throughout the country. Depending on the dough and filling, they can be sweet, savory, 
boiled, steamed or baked.

My granny Neža recycled old potatoes by preparing potato štruklji, which she found was the best 
way to feed hungry mouths and the easiest to make of all štruklji. They can be served as a main 
course or as a side dish next to roasted meat and gravy. 

Serves 4-6

Potato Dough

1 kg (2 lb 4 oz) potatoes 
300 g (2 cups or 10.6 oz) strong bread flour  
3 tbsp sunflower oil  
1 tsp salt 
1 egg

Spinach Filling

500 g (1 lb 2 oz) baby spinach 
2 tbsp olive oil 
Salt and pepper

You will also need:

Cotton kitchen cloth about 45x55 cm (17x21 inches) in size  
Strong yarn

Rinse the spinach and steam in olive oil until wilted. Add salt and pepper and mix thoroughly. 
Take off heat and wait until cool, then chop it coarsely. 

Meanwhile, pour water in a large pot, add salt and bring to boil. Rinse the potatoes and cook 
whole in salty water until soft. 

While still hot, peel the potatoes and press through the potato ricer into a large bowl, then 
add salt and oil. When still lukewarm, mix in beaten egg, then gradually introduce flour. Gent-
ly knead the mixture until the dough no longer sticks to your hands.

Place the dough on a cotton cloth dusted with flour and roll out into a square 1 cm (0.4 in-
ches) thick. Spread spinach evenly across and roll tightly with your hands or with the help of 
the cloth. Pinch closed both ends of the roll. Wrap the roll in a cotton cloth and tie the loose 
ends with yarn. 

Cook the štrukelj over moderately-boiling water for 25 to 30 minutes. Then remove from the 
water and allow it to cool a bit. Remove the cloth and cut the roll into 2 cm (0.8 inches) slices.
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Uutisia-News -Slovenia -Suomi

Kooste: Helena Päätalo

Slovenialainen huippujudoka Rok Draksic  
päävalmentajaksi Suomeen  

Judoliiton päävalmentajaksi Suomeen on valittu slovenialainen Rok Draksic. Vuoden 2013 Eu-
roopan mestari ja kuusinkertainen EM-mitalisti aloittaa työt Suomessa 1. syyskuuta. Draksic, 
33, on työskennellyt kaksi viime kautta Slovenian suurimman seuran Bezigradin päävalmen-
tajana. Hän viimeistelee parhaillaan Bachelor -tason valmentajatutkintoa yliopistossa. 26.5. 
2020/ STT/Yle 

Sloveniassa ideana matkustusvoucherit kotimaan  
matkailun hyväksi

20.5. 2020. Slovenia aikoo kannustaa kotimaanmatkailuun turismikupongilla Slovenian 
hallitus esittää, että jokaisella aikuiselle kansalaiselle annettaisiin 200 euron kuponki, jolla he 
voisivat maksaa matkailupalveluja kotimaassa. Alle 18-vuotiaat saisivat 50 euron voucherin.

Tarkoitus on innostaa maan kahta miljoonaa asukasta lomailemaan vähintään pari päivää 
kotimaan kohteessa ja auttaa siten matkailuelinkeinoa. Kuponki olisi käytettävä vuoden lop-
puun mennessä. Sitä ei voisi luovuttaa toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi.

Turismi tuo tavallisesti 12 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Hallitus ehdottaa myös tehtaille tukiaisia, joiden avulla ne voisivat pitää työntekijät töissä sii-
hen asti kunnes koronarajoitukset puretaan. Parlamentti käsittelee esitykset. Lähde: Yle/ AFP 

Slovenia mukaan Antarktiksen sopimukseen ja  
tutkimusyhteistyöhön

Slovenia on liittynyt kansainväliseen Antarktiksen sopimukseen, jossa on mukana noin 30 
maata ja Suomi konsultatiivisena jäsenenä jo vuodesta 1989. Sopimus tarjoaa tiedeyhteisölle 
paremmat tutkimusmahdolllisuudet ja yhteistyötä mukana oleville. 
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Slovenian tilanteesta kertoo jo monelle seuran jäsenelle kirjoistaan tuttu biologi, kuvaaja ja 
lentäjä Matevz Lenarcic. Maailmanlaajuisilla lennoilla 2010 -luvulta alkaen hän on ottanut 
ilmakuvia, ja niistä on julkaistu lukuisia kirjoja. Esimerkiksi kirja The Alps tai Over the Blue 
Planet, jossa kuvataan ja kerrotaan maapallon vesitilanteesta. Tällä hetkellä jatkumassa on 
mustaa hiiltä ja myös Saharan pölyä mittaava Green Light World Flight- projekti, yhteistyössä 
slovenialaisen Nova Gorican yliopiston ja sen “Jožef Stefan”. insituutin kanssa. 

Slovenia joined in the Antarctic Treaty – more possibili-
ties for scientists

”Slovenia has signed The Antarctic Treaty in March and became on the list for April this year, 
tells happy slovenian and  also Antarctic  experienced pilot”, biologist Matevz Lenarcic. ”It has 
always been interest among our scientists to do research in the  Antarctic.  And they did work 
through other countries,  which already signed beside Treaty also Environmental protocol, 
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what is the next step in Slovenia.  From  our GLWF- research project, in which we now have 
measured  black garbon from Europe to Asia and also dust from Sahara, this point of view it is 
very important as we plan Antarctic research flights in winter 2022/23 ”, he says.

This GLWF- project has been going on for years, but had to be postoponed in Asia and furt-
her until   South and North Pole,  because of weather and corona pandemia conditions this 
spring. GLWF is now partner with Univesity of Nova Gorica, Institut “Jožef Stefan”. 

The Alps and Over the Blue Planet

Matevz Lenarcic is familiar to many members of Slovenia-Society from his world-wide flights, 
during wich he took aerial photos and many of them are published in books like The Alps or  
Over the blue Planet, we ordered in group, in which he shows, how there is water on earth 
enough, but is is not available for everyone, because  tex. of pollution or effecs of climate 
chancing.

Finland in Treaty since 1984                                       

Finland acceded the Antarctic Treaty 15 May 1984 and became a consultative party in 1989 
with the establishment of the Finnish Antarctic Research Programme, FINNARP, and the re-
search station Aboa in Dronning Maud Land.    https://um.fi/atcm43/finland-in-antarctica

Finland  was to be the host country for the intenational consultative Treaty meeting in Hel-
sinki in May-June, but it had to be postponed because of corona pandemia. The next host 
countries are France in 2021 and Germany 2022. 

Openess and co-operation between countries 

”The Antrctic treaty  consists of peaculf purposes, openess and co-operation in research 
project among member countries and offers also other countries possibility to take part in 
member`s projects, as slovenian scientist have done”, Lenarcic says. 

 My experience  in flying there was mainly from years 2005,2006, when I was trying to arran-
ge landing permissions which normally one don’t need, but if you need support like fuel, 
weather reports, then you need to ask. Finally I always got same advice”, he says.                        

The Antarctic of interests 

”Antarctic is big continent with many different interests not only pure research. It is also huge 
business especially on the field of tourism”, he knows.  

”It is very vital that  also small reseach groups get support beside big countries  with fuel 
need, weather reports or necessary landings on Antarctic  research airfields, because in emer-
gency cases flying on remote areas becomes very dangerous” , says Lenarcic.

One of his friend pilot,  Michel Gordillo faced difficulties in getting help on some research 
flight,  but he  finally managed. He is optimistic, within the treaty, that things work out better 
in the future.  
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Antarctic future is for sure very unpredictable. World economy based on GDP require expo-
nent use of natural resources. And technology enables  more exploitation  also of  Antarctic  
resources.

Hopefully this Treaty will take care of the world wide important  Antarctic also in the future, 
says slovenian Matevz Lenarcic.                                                                                          

https://www.facebook.com/GreenLightWorldFlight/ 

New research about the Antarctic

https://www.bbc.com/news/science-environment-52845990

Ruotsi ja Suomi ja Slovenia Euroopan metsämaita 

Slovenia is a land of forests as they cover 58.2% of our country. In terms of forest cover, Slove-
nia ranks third in the European Union, after Sweden and Finland.

https://www.gov.si/en/news/2020-05-28-taking-care-of-slovenias-forests/
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“YRITYSVERKKO” - JÄSENTEN KÄYTÖSSÄ

Vesna Autio
Olen FM Maria Vesna Autio, Slovenia-seuran pitkäaikainen jäsen. 
Sain hiljattain oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä kieliparis-
sa sloveeni-suomi. Asun Helsingissä. Olen käytettävissä virallisena 
kääntäjänä myös kieliyhdistelmässä suomi- kroaatti – suomi. 

+358-50-3262184, info@adrian.fi.

Adrian matkat 
Adrian Matkat on matkanjärjestäjä, joka tarjoaa räätälöityjä matkoja 
kiinnostaviin ja erikoisiin kohteisiin Adrianmerelle ja muualle Eu-
rooppaan. 

www.adrianmatkat.com

Sasa Arhar 

Alppien kahvila ja konditoria
Makumatka Alpeille: makeat ja suolaiset konditoriatuotteet ja  
juhlapalvelut Kouvolassa.

Käsintehdyt uniikkikakut

Tilaustyönä tehdyt uniikikakut valmistetaan käsityönä juhlaan ja 
arkeen teidän toiveidenne mukaan (syntymäpäivät, häät,  
kastajaiset jne).

Facebook: Alppien kahvila ja konditoria, puh.050 5401 245 

Kari Klemelä 
Mansarda - kustannus
kustannus@mansarda.fi, +358-50-5904934, www.mansarda.fi

Timo Marjomäki
Tmi. Timo Marjomäki Kauhajoelta tarjoaa urheiluvarusteita  
nettikaupasta, maratonimatkoja  ja  hieronta. 
Heillä on myös Kehystyspalvelu A&T Marjomäki (katso Facebook) . 
www.marjomaki.fi, timo@marjomaki.fi

Andreja Valtanen 
Idus Oy
Markkinointiviestintä ja konsultointi, verkkosivut, logot ja esitteet. 
www.idus.fi



33

 

Slovenia-Seuran tiedotteen ovat tehneet:
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