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Luettavissa
seuraavaa:

• Suomen ja Slovenian presidentit kunnioittivat mäkihyppääjiä Slovenian vierailulla.
• Slovenialaiskirjailija Miha Mazzinin tapaaminen Lahden kv. kirjailijakokouksessa
• Marja Klemelä tutustui Piranin altailla Slovenian perinteiseen suolantekoon ja ratkaisi samalla myös
kulkureitin.
• News from Slovenia:
• Forest education for school children
• Slovenian group with Matevz Lenarcic measuring black garbon and making documentary film on earlier
flying projects
• SENSOTRA- researchers from Ljubljana, Turku and Brighton are looking, what we sense and remember of our
living environment. Has digitalism changed the way of feeling with younger people.
• Slovenia-Seuran nettisivulla on luettavissa tätä tutkimusta koskeva Savon Sanomien artikkeli. Toimittaja
Kaisu Lötjösen jutussa professori Helmi Järviluoma pohtii mm. sitä, onko aistiympäristömme yksipuolistumassa. Tämä kolmessa maassa jatkuva tutkimus vertailee vanhojen sukupolvien kokemuksia digiajan ihmisten
vastaaviin. Slovenia-Seura julkaisee kiintoisan haastattelun Savon Sanomien luvalla.
www.sloveniaseura.nettisivu.org.

Antoisia lukuhetkiä ja kiitos kaikille jutun kirjoittajille!

Presidentti Sauli Niinistö Sloveniassa 23.-24.5.2019

Sirpa Spoljaric

Kuva: Jerzy Kotwica

Kuva: Slovenian presidentin kanslia

Presidentti Niinistö kävi viralliset keskustelut Slovenian presidentti Borut Pahorin kanssa
Ljubljanassa. Kahdenvälisten suhteiden lisäksi keskusteluissa olivat myös turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan tulevaisuuteen liittyvät kysymykset.
Vierailunsa aikana Niinistö tapasi myös Slovenian pääministeri Marjan Šarecin ja kansalliskokouksen puhemies Dejan Židanin. Lisäksi Niinistö tapasi koululaisia ja puhui paikallisille
lukiolaisille ilmastonmuutosta käsittelevässä luentotilaisuudessa.
Matkan aikana Niinistö myös paljasti Slovenian presidentti Borut Pahorin kanssa Ystävyyden
penkin Planicassa, jossa suomalaiset mäkikotkat kuten Matti Nykänen, Toni Nieminen, Matti
Hautamäki, ovat tehneet lajissa maailmanennätyksiä.
Niinistö ehti lyhyen vierailun aikana tutustua myös Kranjissa sijaitsevaan arvostettuun ravintola Gostilna Kristofiin, jossa keittiötä johtaa Suomen entisen suurlähetystön kokki, Uroš
Gorjanc.
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Slovenialaiskirjailija Miha Mazzini Lahden kv. kirjailijakokouksessa 14.-15.6.2019

Sirpa Spoljaric

Miha Mazzini on slovenialainen kirjailija, käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja. Hän syntyi Jesenicessä 3.6.1961. Mazzini on julkaissut yli 30 kirjaa, joita on käännetty kymmenelle kielelle
ja hänen novelleitaan on julkaistu mm. antologioissa Pushcart Prize 2012 ja Best European
Fiction 2018. Mazzinin teoksia ei toistaiseksi ole suomennettu.
Elokuvaohjaajana ja käsikirjoittajana hänelle on myönnetty Kultainen palmu parhaasta elokuvasta (XXII Mostra de Valencia) ja European CIRCOM Award 1992. Hän on väitellyt antropologian alalta (Institutum Studiorum Humanitatis, Slovenia) ja on Euroopan elokuva-akatemian
jäsen.
Miha Mazzinin englannin kielelle käännettyjä romaaneja:
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•

Guarding Hanna (2003)

•

The Cartier Project (2004)

•

King of the Rattling Spirits (2005)

•

Collector of Names (2009)

•

German Lottery (2012)

•

Crumbs (2014)

•

Paloma Negra (2014)

Useista Mazzinin romaaneista on tehty myös elokuva. Viimeisin elokuva valmistui vuonna
2018 teoksesta Erased (vapaasti suomennettuna Pois pyyhityt). Erased-kirjan ja elokuvan
tarina liittyy Slovenian itsenäistymisen jälkeen toteutettuun maassa asuvien erotteluun, jossa
Jugoslavian muissa osavaltioissa syntyneet jäivät vaille maan kansalaisuuden. Kaikkiaan
lähes 26 000 Sloveniassa asuvaa, mutta entisen Jugoslavian jossakin muussa osassa syntynyttä koki tämän kohtelun. Kirja ei ole dokumentti vaan romaani, jossa tapahtumat linkitetään
nykyhetkeen eri puolilla maailmaa, missä nämä poispyyhityt ihmiset yhä elävät. Elokuva
esitettiin ensi kerran vuonna 2018 Tallinnassa elokuvafestivaaleilla.
Elokuvia:
•

Cartier Project (1991, TV film, scriptwriter)

•

You’re Free. Decide. (1999, short film, scriptwriter and director)

•

Sweet Dreams (2001, feature film, scriptwriter)

•

The Orphan with the magic voice (2003, short film, scriptwriter and director)

•

A Very Simple Story (2008, short film, scriptwriter and director)

•

Erased (2018, feature film, scriptwriter and director)

Kuvat: Andreja Valtanen
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Slovenia-seuran jäsentapaaminen järjestettiin kirjailijakokouksen yhteydessä Lahdessa 15.6.
Tapaamisessa Miha Mazzini kertoi elämästään, työstään ja teoksistaan eloisasti ja kiinnostavasti. Mazzini sanoi suhtautuvansa kirjoittamiseen vakavasti. Hänen mielestään hyvän kirjailijan pitäisi suhtautua vakavasti kirjoittamiseen mutta ei itseensä. Kaksituntisen tapaamisen aikana saimme tutustua maailmaa persoonallisesti ja kriittisesti, mutta hauskasti tarkkailevaan
Mazziniin. Hän on erinomainen tarinankertoja. Hän kertoi kirjoittaneensa alkuaikoina melko
harvakseltaan. Hän kävi töissä ja kasvatti tyttäriään. Nyt, kun lapset ovat aikuisia, Mazzini kertoo tulleensa kirjailijana taitavammaksi ja nopeammaksi. Mazzinin viimeisin teos ”Funny” on
juuri ilmestynyt. Kirjassa käsitellään seksiturismia hieman yllättävästä näkökulmasta. Mazzini
kertoi kirjan taustoista. Kiitokset ihastuttavasta iltapäivästä kaikille paikalla olleille seuran
jäsenille ja tietenkin Miha Mazzinille!

Sofi Oksasen Puhdistus ”Ociscenje” Celjen kaupunginteatterin ohjelmistoon. Ensi-ilta 21.2.2020
9
Celjen kaupungiteatteri valmistelee Sofi Oksasen Puhdistus-näytelmän esitystä. Ensi-ilta on
21. helmikuuta 2020. Teoksen on kääntänyt Julija Potrc ja sen ohjaa Jari Juutinen.
Esitysaikataulu, liput ym. löytyvät teatterin kotisivulta
http://www.slg-ce.si/domov/ostalo/seznam-iger/ociscenje.html
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Piranin suola-altaat

Marja Klemelä

Toukokuinen perjantai Izolassa. Ihana auringonpaiste ja lämmin, mutta ei helle. Juuri sopiva
päivä käydä Piranin suola-altailla. Allasalue on nykyään luonnonpuisto, Krajinski park Sečoveljske soline, ja se sijaitsee noin 4 km Portorožista etelään. Pääportin parkkipaikalta on kilometrin kävely suola-altaiden poikki turisti-infoon. Puiselta polulta ei saa poiketa, sillä altailla
tehdään edelleen suolaa samalla vanhalla menetelmällä kuin 700 vuotta sitten. Pelkästään
käsivoimin, samoilla puisilla työkaluilla ja samoilla jättimäisillä puusandaaleilla klompsutellen.
Suolaa valmistetaan isoissa ja matalissa haihdutusaltaissa, joihin korkean veden aikana
päästetään merivettä. Tietyin väliajoin vettä lasketaan sulkuporttien kautta altaasta toiseen.
Aikoinaan suola oli ruskeaa, mutta Pagin saarella nykyisessä Kroatiassa kehitettiin 1300-luvulla menetelmä, jossa suola-allas eli petola pohjustetaan ensimmäiseksi ohuen ohuella biosedimenttikerroksella (näyttää harmaalta litkulta, joka sitten näppärästi kovettuu), joka estää
mutaa sekoittumasta suolaan. Petolan pohja menee helposti rikki ja sen korjaaminen entiselleen vie vuosia. Sen takia työkalujen on oltava sille lempeitä. Siis puisia. Tämä uusi suolanvalmistustapa levisi nopeasti Adrianmeren rantaa pitkin pohjoiseen aina nykyiseen Sloveniaan
asti.
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”Piranin suola” suojattu
Perinteisellä menetelmällä suola kristallisoituu luonnollisesti ilman teknisiä koneita ja apuvälineitä ja on sen takia isokiteistä eikä sitä voi laittaa suolasirottimeen, kuten teollisesti
kiteytettyä suolaa. Kuinka paljon suolaa kesän aikana saadaan valmistettua, riippuu täysin
luonnonvoimista - auringosta, tuulesta, merestä, sateiden määrästä sekä suolantekijöiden
uutteruudesta. Piranin suola on mineraalipitoista ja se antaa ruoalle oman erityisen maun,
minkä takia Piranske soline -yhtiö on vuonna 2005 saanut saman alkuperänimen suojan kuin
vaikka Champagnen kuohuviini, Parman kinkku, Parmigianon juusto ja Istrian oliiviöljy.
Roomalaiset, jotka asuttivat aikoinaan myös Slovenian rannikkoa, olivat taitavia suola-altaiden rakentajia, ja tietty määrä suolaa kuului osana legioonalaisen sotilaan palkkaan. Tästä
palkkasuolapussista, latinaksi salarium argentum, muotoutui myöhemmin englannin kieleen
sana salary. Myös monet vanhat sanonnat viittaavat suolaan. Meilläkin liian kallista hintaa
moititaan suolaiseksi. Ja liian suolainen ruoka taas on rakastuneen kokin valmistamaa, sillä
eihän kukaan tolkuissaan oleva kokki heitä soppaansa ylen määrin kallista suolaa.

Altailla koko kesä
Suola-altaat olivat aikoinaan rikkaiden perheiden, luostarien tai kirkkojen omistuksessa, ja
suolantekijät olivat lähinnä heidän vuokralaisiaan. Joka huhtikuun 23. päivän tienoilla, Pyhän
Yrjön päivän jälkeen, yli 400 suolantekijää perheineen purjehti Piranista ja sen lähiseuduilta
suolantekoon Sečovljen altaille. Sen kunniaksi Piranissa vietetään nykyään vuosittain näyttävää suolajuhlaa. Perheet muuttivat altaille koko kesäksi. Veneet oli lastattu täyteen ruokaa,
sillä kaikki tuotiin mukana - oliiviöljy, maissijauhot, malvazija-viini – kaupassa ei käyty. Ruoka
oli silti monipuolista, sillä merestä saatiin kalaa, simpukoita ja rapuja. Myös allaskosteikon
kasveja syötiin ja monia niistä käytettiin lääkekasveina. Eläimiä suola-altaille ei voitu tuoda,
sillä ne olisivat ympäriinsä juoksennellessaan tuhonneet herkät altaat. Kanoja voitiin pitää
häkeissä. Samoihin kanahäkkeihin laitettiin myös pienet lapset turvaan, vähän kuin leikkikehään siksi aikaa, kun muu perhe teki suolaa, sillä vedellä täytetyt altaat olivat vaarallisia. Talot
olivat kaksikerroksisia. Alakerrassa oli suolavarasto ja yläkerrassa sijaitsivat makuuhuoneet
sekä keittiö. Ikkunat avautuivat etelään ja pohjoiseen, joten ulos kurkistaessa näki millainen
sää oli kulloinkin tulossa. Seinät eivät ylettyneet katonharjaan asti, jotta ilma pääsisi kier-
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tämään ja vilvoittamaan helteessä kuumenevia huoneita. Leipää leivottiin yhteisuuneissa.
Emännät painoivat omaan leipäänsä leiman ennen sen paistamista, ja siten jokainen tunnisti
omansa, kun leivät tulivat uunista.

Työtä koko perheelle
Suolan teko oli raskasta työtä paahtavan auringon alla. Suolantekijät saivat jopa vapautuksen sunnuntaikirkosta, sillä suolaa tehtiin seitsemänä päivänä viikossa. Koko perhe teki töitä,
myös lapset, ja perheessä piti olla vähintään kolme lasta, jotta suolan teko kannatti. Suolan
valmistuminen kesti kaksi viikkoa, ja yhdestä altaasta sai 120 kiloa suolaa päivässä. Suola
vietiin talon alakerrassa olevaan isoon varastoon. Kun varasto tuli täyteen, suola lastattiin
veneeseen ja vietiin kanavia pitkin merelle ja sieltä edelleen Portorožin isoon suolavarastoon,
jossa suolamäärä mitattiin ja perhe sai maksunsa. Varasto seisoo tänä päivänäkin mahtipontisesti paikoillaan Portorožin rantakadun kyljessä.
Sečovljen suolanvalmistuksen kulta-aikaa elettiin 1400-1700-luvuilla, jolloin suolakauppa oli
venetsialaisten hallussa. Sečovljen suolaa vietiin pääasiassa Venetsiaan, Pohjois-Italiaan sekä
sisämaahan nykyisen Slovenian alueille. Itävalta-Unkarin valloitettua alueet se julisti suolakaupan valtion monopoliksi. Nykyään suola-altaat omistaa matkapuhelinyhtiö Mobitel, jossa
Slovenian valtiolla on osake-enemmistö. Triesten lahdella oli aikoinaan monia suola-altaita,
mutta 1960-luvulta lähtien ne lopettivat vähitellen toimintansa ja ainoastaan Piranin ja Strunjanin suola-altaat ovat säilyneet aktiivisina pitäen yllä Istrian vanhaa kulttuuriperintöä.
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Suolaa perinteisesti käsivoimin
Luonnonpuistossa on kaksi eri allas-aluetta: Lera ja Fontanigge. Samalla 7 euron hintaisella
lipulla pääsee vierailemaan molemmilla altailla. Lerassa ovat ”aktiiviset altaat” ja se on ainoa
paikka maailmassa, jossa suolaa valmistetaan myyntiin käsivoimin vanhalla perinteisellä
menetelmällä. Leran turisti-infossa pyörii video, jossa esitellään suolan tekoa ja sen merkitystä alueen taloudelle. Fontaniggen altaat taas ovat museo-altaita. Fontaniggessa on mahdollisuus vierailla suolantekijöiden museokodissa. Suola-altaat ovat avoinna ympäri vuoden,
mutta jos haluaa nähdä suolantekijöitä työssään, kannattaa mennä altaille kesä-heinäkuussa.

Ohi tulliaseman Natura 2000-alueelle
Mielestäni erityisesti Fontanigge on suunnattoman kaunis paikka. Valitettavasti moni kävijä
ei sinne kuitenkaan löydä – minullakin aikaa kului useampi vuosi! - sillä opastukset ovat todella surkeita. Tai jos sinne tiensä löytää, niin monen matka on tyssännyt siihen, ettei olekaan
passia mukana. Fontaniggeen päästäkseen on nimittäin ohitettava Slovenian tulliasema, joka
on Schengen-alueen ulkoraja. Ja ole tarkkana, sillä jos joudut näyttämään passiasi uudelleen, nyt Kroatian viranomaisille, olet ajanut Fontaniggen vaatimattoman tiehaaran ohitse.
Matkaa viehättävään museokotiin tulee parkkipaikalta kolmisen kilometriä, mutta tarjolla on
ilmaiseksi hyviä polkupyöriä (myös lapsille omansa sekä lastenistuimia ja kypäriä), ja niillä on
helppo polkea altaiden reunaa nauttien upeista maisemista ja luonnon rauhasta. Isot ryhmät
viedään perille turistijunalla.

Nykyään Sečovljen suola-altaat ovat Natura 2000 -luonnonsuojelualuetta. Ne ovat myös
lintubongarien paratiiseja, sillä siellä elelee yli 300 lintulajia. Pienet altailla kahlailevat sirot
haikarat on ehkä tavallisen turistin helpoin havaita.

Kuvat: Marja Klemelä (Vanhat kuvat museon kokoelmaa)
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15 000 Slovenian children got forest education

Helena Päätalo

Kuva: Andreja Valtanen

For almost 50 years, the last week in May has been devoted to Slovenian forests. The chief
characteristic of forestry in Slovenia is cooperation – between forest-owners, the public
forestry service and forest visitors, and between organisations and stakeholders who work in
forest areas, and others. Around 15,000 Slovenian children have taken part in forest education activities in recent years.

Preserving biodiversity
We have also been very successful in protecting and preserving forest biodiversity. In Slovenia, forest management plans are management plans for Natura 2000 areas, which cover 50%
of Slovenia’s forest land. This way of working is unique within Europe and a good example of
how forests are managed in Slovenia.

Natural heritage
The inclusion of the Snežnik -Ždrocle forest reserve in the UNESCO World Heritage List and
the improvement to the status of large carnivore populations (brown bears, wolves and
lynxes), which has received international attention, are also testimony to the importance of
Slovenian forests within the context of world natural heritage. Source: Slovenia Weekly.
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Around the World on the Track of Black Carbon
Slovenian team measuring dust from Sahara
This year Matevž Lenarčič and his GLWF team is participating in international project by
measuring non-anthropogenic particles over Cyprus and Barcelona with Aerosol as lead
partner and Institut “Jožef Stefan”.
Winds regularly transport dust from the Saharan desert across the Mediterranean. Dust is
a natural constituent of the complex mixture of particles which are suspended in the air. In
contrast to human-caused air pollution, natural events are not counted as contribution to
exceedances of air pollution limit values. As such, they need to be clearly identified and the
Saharan dust events determined unambiguously.
We have started surface and air measurements to determine the optical properties of dust
which will be used to identify the Saharan dust events, says Lenarčič . The aircraft measurements will be used to determine the dust properties before they are mixed with polluted
air close to the ground. Ground measurements will be combined with these parameters to
discriminate between human caused pollution and natural dust, and determine the contribution of dust to particle concentrations.

Matevž Lenarčič
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Documentary film planned
Slovenian group with Matevž Lenarčič is in the process of making a documentary film
about the impact of black carbon on our environment and they plan also to include Buthan
in this story.
Our film Around the World on the Track of Black Carbon is produced by small company Cebram, based in Slovenia, with the support of Slovenian Film Centre, tells Lenarčič.
He is the main character as pilot, biologist, environmentalist and photographer. He has already made three journeys around the world in his ultralight aircraft. For one of those extreme
flights he was awarded by Flightglobal Achievement Awards in the year 2013 with the title
Aviator of the Year.

Black garbon and disappearing glaciers
Matevž Lenarčič on his journey with ultralight aircraft around the world collects data about
black carbon, the second cause of global warming. Very light model of Aethalometer instrument for black carbon monitoring - was developed for the use in that plane. The story is
focused on local sources of black carbon emissions, caused mostly on biomass burning. In
most cases open cooking, biomass used for residential heating and land fires have larger impact than traffic emissions on regional pollution. Reduction of black carbon emissions could
slow global warming.
On his journey around the world, Matevž Lenarčič visits places that are connected with thestory of global warming. In Patagonia he meets a friend Peter Skvarča, prominent glaciologist,
who is warning us about the disappearance of glaciers. In Antwerpen in Belgium and Utrecht in The Netherlands environmentalists explain us effect of black carbon on every-day’s
life. Film also follows international project measuring traces of desert sand in European
cities.
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Senses, memories and belonging in digital age

Inkeri Aula, Blaz Bajic & Sandi Abram

New knowledge on sensory memories in urban environments produced in sensobiographic walking research
Our relationship with the urban environment is multisensorial: the views, tastes, soundscapes
and smells connect with our personal experiences and memories. The research project SENSOTRA, led by Finnish soundscape scholar and professor of cultural studies Helmi Järviluoma, produces new knowledge on how the omnipresent digital technology may affect how
people of different ages sense their environment.
Since 2017, an international team of researchers has been doing fieldwork in three European
cities: Turku, Finland; Ljubljana, Slovenia; and Brighton, United Kingdom, to find out particular and shared ways of relating with the environment in a time period of seventy years,
1950-2020. To grasp the transformations in the sensory environment, we interview people
on their own walking routes. To compare different experiences on the time span, we look for
participants born in the 1930-40’s, who grew up before the digital age, and young people
born 1990-2005 into the computer era, to walk together with us.

”Remembering places also with youngsters”
Our method of sensobiographic walks is rich in content but simple to conduct: first we ask
the older person to choose a route that has been significant to them in their youth, and
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discuss their sensory experiences and memories while walking the route. Next, the younger
participant leads the path. Along the way, he or she describes his or her past and present
observations and encounters. The aim of this method is to get people to remember, and
describe, their experiences and sensory environmental relationships by bringing them into
contact with “their” places. Differences and the similarities and between the experiences of
the younger and the elderly participant are also interesting for the research.

”Commercial interests change sensory landscapes”
While the research goes on, very clear changes have already been detected in the social life
of the three cities from the decades, when smartphones did not yet exist. Also new questions surge constantly: can tourism change the sensory landscape, from smells to views, to
become more similar across countries? Does digital media change the sense of directions in
the city for the younger generation? Also it can be asserted, that when buildings are demolished, personal memories attached to them also partly vanish. These transformations change peoples sense of belonging and evoke reclamations of everyone’s right to the city. The
spread and space for smells, sounds and routes for moving also belong to public commons,
something shared in urban space.

Main conference next year in Koli, Finland
The project has produced many academic publications and seminars, and next year the main
conference “Urban-Related Sensoria: Environments, Technologies, Sensobiographies“ will
take place in Koli, Finland. It will feature, in addition to SENSOTRA team member, scientists
and experts from the multidisciplinary field of sensory studies. In the lectures, session papers, workshops, and poster presentations they will discuss assorted issues of the body and
remembering, of mediations of sensory experience at the level of the everyday, of sensory
commons, of the senses, sensory hierarchies, and multisensoriality, and of sensory methodologies promoted and initiated in Ljubljana, Turku and Brighton research fields. More information about the conference is available at http://www.uef.fi/en/web/urbansensoria2020. You
can follow SENSOTRA also in Facebook, Twitter, YouTube and our blog: https://blogs.uef.fi/
sensotra.
New research participants are welcome on the walks!
Inkeri Aula, Blaz Bajic & Sandi Abram from the SENSOTRA research team (Turku & Ljubljana)
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Slovenia-Seuran tiedotteen ovat tehneet:
• Aineiston kokoaminen: Helena Päätalo ja Sirpa Spoljaric
• Julkaisun ulkoasu ja taitto: Andreja Valtanen
• Etusivun kuva: Andreja Valtanen
Kesäkuu 2019
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