Tämä kaikki on Slovenia!

Nopeita tietoja
Virallinen nimi:
SLOVENIAN TASAVALTA

Slovenia on nuori maa, joka sai itsenäisyyden vuonna
1991. Se sijaitsee Keski-Euroopassa ja sen pintaala on noin 20.000 km². Sloveniaa kuvastaa sen
sijainti Alppien risteyskohdassa, Välimeren rannalla
sekä salaperäisen karstimaan, Karpaattien, altaalla.
Luonnollisen ravinteikkuuden ja kulttuurillisten perinteiden
maantieteellinen monimuotoisuus on aina sysännyt ja
nostanut sloveenien luovuutta.

Poliittinen järjestelmä: Parlamentaarinen demokratia
Pääkaupunki: Ljubljana
Pinta-ala: 20 273 km2
Väkiluku: 2,064,632 (2015)
Valuutta: Euro (1 euro = 100 senttiä)
Kieli: Sloveeni, etnisesti sekoittuneilla alueilla myös
italia ja unkari
Kansainvälinen suuntanumero: +386
Aikavyöhyke: GMT/UTC +1

Missä muualla maailmassa voitaisiin ihailla lipizzanhevosta,
käytännöllistä haasiaa, mehiläispesää ja maistua herkullista
hasselpähkinärullaa miettien, miksi slovenian kielessä
käytetään duaalia sanomaan “me” (minä ja sinä) – kaksi
ihmistä, rakastamme toisiamme, jos sen pystyy sanomaan
helposti monikossa? Missä muualla maailmassa voitaisiin
tavata suuria kulttuurin nimiä kuten arkkitehti Jože Plečnika,
suuria keksintöjä (logaritmit), lukuisia onnistuneita urheilijoita
(Anže kopitar, Tina Maze ja monet muut), ja ihmisiä, jotka
nauttivat koskemattomasta luonnosta niin kovasti, että
heidän suosikkivirkistyksensä on vaellus?

Tärkeitä puhelinnumeroita:
112
Ambulanssi
112
Pelastuslaitos
113
Poliisi
1188
Yleisiä tietoja
1987
Tiepalvelu
Hyödyllisiä linkkejä:
Yleistä Sloveniasta: www.slovenia.si, www.slovenia.
info
Slovenian hallitus: www.vlada.si
Hallituksen tiedotustoimisto: www.ukom.gov.si
Slovenian tasavalta: www.gov.si
Slovenian autoliitto: www.amzs.si
Sää: www.arso.gov.si

“Kuten taivas Triglavin alla” ovat sanoja, joilla Sloveniaa
kuvasi Ivan Cankar, slovenialaisen kirjallisuuden jättiläinen.
”Triglavin alla” nimittäin sen takia, että Triglavhan on
Slovenian ja Julisten Alppien korkein vuori ja siten yksi
suurimmista kansallisista symboleista.

Julkaisija: Hallituksen tiedotustoimisto, Ljubljana, 2014
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Historia
Slovenia koki valtion aseman ensi kerran jo
yli tuhat vuotta sitten, kun etelä-slaavilaisten
esivanhemmat asettuivat tälle alueelle
700-luvulla ja perustivat Karantaniaruhtinaskunnan.
Historioitsijat uskovat, että Slovenia
oli yksi aikansa demokraattisimmista
ja edelläkäyvimmistä maista. On myös
oletettu että Thomas Jeffersonin aikaan
Yhdysvaltojen perustuslain kirjoittajat ottivat
vaikutteita Karantanian ruhtinaskunnan
perusperiaatteista.
Vuosisatojen kuluessa kielen ja kulttuurin
kautta kehittyi Slovenian kansallinen
identiteetti. Sloveenin kielestä tuli keskeinen
osa tätä identiteettiä. Kansallinen yhteisö
kypsyi pääasiassa julkaisemalla ensimmäisiä
kirjoja ja luomalla ensimmäisen kansallisen
ohjelman. 1600-luvulta 2000-luvulle saakka
Slovenian kansallista yhteisöä hallitsivat
ulkomaalaiset, lähinnä habsburgialaiset.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen
Sloveniasta tuli osa Jugoslavian
kuningaskuntaa, ja toisen maailmansodan
jälkeen osa Jugoslavian sosialistista
liittotasavaltaa.
Elettyään yli seitsemänkymmentä
vuotta Jugoslaviassa, sloveenit
pääsivät yhteisymmärrykseen
itsenäistymissuunnitelmasta. Jugoslaviasta
irtautumisen jälkeen vuonna 1991 alkoi
itsenäisen Slovenian aikakausi.

Maa

Slovenia on maailmankuulujen Lipizzan
hevosten koti. Kuva: Marko Petrič

Slovenia on demokraattinen tasavalta, joka
kuuluu Euroopan nuorten demokratioiden
joukkoon.
Slovenia ilmoitti itsenäistyvänsä 25. kesäkuuta
1991 kansanäänestyksen perusteella.
Jopa 88,2 prosenttia äänestäjistä äänesti
itsenäisyyden puolesta ja äänestysprosentti
oli 90. Tästä seurasi kansainvälistä

SLOVENIA
Planica. Kuva: Planica arkisto

tunnustusta ja hyväksyntää Yhdistyneiden
kansakuntien jäsenmaiden keskuudessa.
Vuonna 2004 Slovenia liittyi NATO:n ja
EU:n jäseneksi, vuonna 2007 Euroopan
talous- ja rahaliittoon ja eurojäseneksi, ja
2008 se oli ensimmäisiä uusia Euroopan
unionin puheenjohtajamaita. Jo ensimmäisten
itsenäisyyden vuosikymmentensä aikana
Slovenia on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä
kansainvälisenä osapuolena paikkana,
jossa merkittävät suuvaltioiden valtiomiehet
tapaavat. Esimerkiksi vuonna 2001 Venäjän
presidentti Putin ja Yhdysvaltojen presidentti
Bush tapasivat ensimmäistä kertaa
Sloveniassa. Slovenian perustuslain mukaan
Sloveniassa on parlamentaarinen järjestelmä,
joka perustuu lainsäädäntö-, toimeenpanoja oikeusviranomaisten erittelyyn. Suurin
lainsäädäntöelin on 90 jäsenen muodostama
kansalliskokous, jonka jäsenet valitaan neljän
vuoden kausiksi kerrallaan. Yksi osasto vastaa
italialaisista ja unkarilaisista vähemmistöistä.
Toimeenpanovalta kuuluu hallitukselle. Maan
presidentti on armeijan ylipäällikkö ja edustaa
ulkomailla kotimaataan. Presidentti valitaan
viiden vuoden välein.

kielestään, joita he pitävät suurena arvona ja
osana kansallista identiteettiä. He hyväksyvät
erilaisuutta. Mielenkiintoista on se, että
slovenialaiset matkustavat paljon, mutta
muuttavat harvoin. He kuvaavat itseään
ahkeriksi ja aktiivisiksi ihmisiksi, sekä myös
individualisteiksi, jotka puhuvat hyvin vieraita
kieliä.

Kulttuuri
Taiteella ja kulttuurilla on Sloveniassa
erityissija, koska aikoinaan ne auttoivat
sloveeneja monin tavoin paikkaamaan
puutteita politiikassa ja hallituselimissä.
Slovenialaisten asenne kohti kansallista
kulttuuria on todella voimakas, ja Slovenia
tarjoaa hyvin kehittynyttä verkostoa
kulttuurilaitoksille ja kulttuurijärjestöille,
verrattavissa useimmissa kehittyneissä
Euroopan maissa. Rikas kulttuurielämä ei
tapahdu ainoastaan maan suurimmissa
kaupungeissa, vaan lähes jokaisessa

nurkassa Sloveniaa. Lähes jokainen
sloveeni on itse runoilija, maalari, kokki,
tanssija, viinintuottaja, muusikko, ohjaaja,
näyttelijä, bloggaaja tai veistäjä. Kaikesta
mitä slovenialainen rakastaa, hän osaa tehdä
taidetta.
Sloveenit ovat olleet menestyksekkäitä
monilla nykytaiteen saroilla ja lukuisten
käsityö- ja kauppa-artesaanien työ onkin
jatkunut sukupolvelta toiselle jo vuosisatoja.
Kulttuuritapahtumiin osallistuu erittäin paljon
ihmisiä. Eri festivaalit (etenkin kesällä)
ilahduttavat sekä kaukaa että läheltä tulevia
kävijöitä. Todella suosittuja ovat myös
teatteri ja konsertit. Sen lisäksi slovenialaiset
ovat todella ylpeitä kulttuuriperinnöstä ja
pitävät lukemisesta. Erityisen mainitsemisen
arvoinen runoilija on France Prešerenea,
joka kirjoitti slovenialaisen kansallislaulun
Zdravljican (suom. Maljalaulu), joka tuo esiin
sloveenien isänmaanrakkauden ja vapauden
kaipuun.

Kansa
Slovenia laisia on vähän yli 2 miljoonaa.
Pyöristettynä Sloveniassa asuu noin
100 asukasta/km², mikä on Euroopan
mittaluokassa noin puolet keskiarvosta. Kuten
muissakin Euroopan maissa, yhteiskunta
kohtaa väestön ikääntymistä ja alhaista
syntyvyyttä. Vaikka suurin osa väestöstä on
syntyperältään slovenialaista, etenkin Unkarin
ja Italian rajalla asuu myös unkarin ja italian
kansallisia vähemmistöjä. Sloveniassa elää
myös muita etnisiä ryhmiä, lähinnä LänsiBalkanin alueelta.
Alppien aurinkoisella puolella asuville
ihmisille tyypillisesti myös slovenialaiset ovat
isänmaallisia, jotka arvostavat elämänlaatua.
He ovat ylpeitä omasta kulttuuristaan ja

Kurenti, tyypillinen karnevaalihahmo.
Kuva: Tomo Jeseničnik

Idrijan pitsi. Kuva: Jaka Vinšek

Ruoka

Urheilu

Slovenian nykyaikainen ruokakulttuuri
heijastaa kulttuurin ja sivistyksen
vaikutteita Karpaattien, Välimeren ja
Alppien alueilta.
Vuosisatojen yhteiskunnallinen ja
historiallinen kehitys tässä risteyksessä
ovat luoneet tietynlaisen elämäntavan.
Kyse ei ole mukautumisesta, vaan
ainutlaatuisesta ja historiallisesta
monimuotoisuudesta, johon ruokakulttuuri
kuuluu osa-alueena. Perinteiset
slovenialaiset ruoat perustuvat viljoihin,
tuoreisiin maitotuotteisiin, lihaan,
kalaan, vihanneksiin, perunaan, oliiviin
ja prosciuttoon. Alueesta riippuen ne
yhdistävät maaseudun ja porvariston
vaikutuksia. Kulinaarisien herkkujen lisäksi
Slovenian viinilistan poikkeuksellinen
monimuotoisuus takaa myös erinomaisia
gourmet -nautintoja.

Slovenialaiset ovat erinomaisia
urheilijoita. Hämmästyttävää
on jo se, että urheilijat maasta,
jossa asuu vain 2 miljoonaa
ihmistä, aina pääsevät niin
korkealle urheilukilpailuissa.
Slovenialaiset ovat ainoa niin
pieni kansa, joka on sijoittunut
maailman suurimpien kilpailujen
joukkueurheilulajeissa
(jalkapallo, jääkiekko, koripallo,
käsipallo ja lentopallo) ja jonka
yksittäiset kilpailijat saavuttavat
myös erinomaisia yksittäisiä
saavutuksia. Slovenialaiset
urheilijat ovat huipulla
olympiamitaleiden määrässä
asukasta kohti.
Se taitaa johtua myös
siitä, että Sloveniassa on
erinomaisia liikuntapalveluita.
Huomionarvoista on Planica,
laakso, johon vuonna 1930
perustettiin hyppylaite
mäkihyppyä varten.
Nykyisin Planicassa on moderni
urheilukeskus, jossa on myös
tunnettu lentomäki, jonka yli
urheilijat voivat lentää yli 250
m. Muille urheilijoille ja urheilua
harrastaville ovat käytettävissä
juoksupeli, hiihtohissi,
jalkapallostadion, pyöräily,
monta kävelyreittiä, köysirata
ja korkeanlaatuisia turisti- ja
liikuntapalveluja. Planica on
monien mahtavien slovenialaisten
suunnitteluinsinöörien keksimä
ja rakentama mestariteos. Se
on symboloi rohkeutta, luonnon
kauneutta ja perintöä. Se on
Slovenian kansallinen symboli.

Potica on tyypillinen Slovenialainen juhlakakku.
Kuva: Hallituksen tiedotustoimisto arkisto

Špičnik. Kuva: Darinka Mladenovič

Liiketoiminta
Viime vuosisadalla yhdeksänkymmentäluku
oli merkittävä siirtymä kauppatalouteen.
Talouskasvu kyseisenä ajanjaksona oli
korkea, jopa korkeampi kuin keskimääräinen
Euroopan unionissa. Slovenian talous
oli jo ennen sitä aiemmin kehittänyt ja
vakiinnuttanut merkittäviä maailmanlaajuisia
tuotemerkkejä. Oletteko ikinä kuulleet Elan
suksista, joilla huippuhiihtäjät voittavat?
Tai ultrakevyistä lentokoneista Pipistrel,
jotka vuosittain keräävät NASA-palkintoja?
Entä pakoputkijärjestelmistä joita käytetään
moottoriurheiluissa?
Oletteko ehkä kuulleet erinomaisista
ja täydellisesti suunnitelluista

Škocjan-luolat. Kuva: Jakše-Jeršič

Matkailu
Jokainen vuodenaika on sopiva aika
matkustaa Sloveniaan. Slovenia on
hyvä paikka saamaan uusia kokemuksia
sen viihtyisyydellä, hyvinvoinnilla,
koskemattomalla luennolla ja rikkaalla
kulttuuriperinnöllä. Vieraat voivat nauttia
sekä aktiivisesta, että rentouttavasta
lomasta. Aktiivisille lomailijoille löytyy paljon
vaihtoehtoja kuten vuorikiipeily, pyöräily,
vaellus, koskenlasku, golf, melonta,
kalastus, uinti, purjehdus, kalastus hiihto
vedellä tai ja monia muita aktiviteetteja.
Vaihtoehtoina löytyy myös paljon kylpylöitä
ja kuumia lähteitä. Slovenian edut ovat
sen pieni koko ja monimuotoisuus.
Yhdessä päivässä voi ihailla vuoria,

Gorenje -kodinkoneista? Maailmalla
menestyneet slovenialaiset yritykset
tulevat myös palvelusektoreilta kuten
informaatioteknologian sektorilta.
Slovenian yritykset pyrkivät luomaan
innovaatioita ja huippuosaamisen tuotteita
ja sillä ylläpitävät kuluttajien luottamusta
Slovenian laadukkaisiin tuotemerkkeihin.
Puulla on yhä suurempi merkitys Slovenian
taloudessa. Se on yksi tärkeimmistä
Slovenian luonnonvaroista sillä yli kaksi
kolmasosaa pinta-alasta on metsää.
Slovenialaiset ovat ylpeitä myös sukupuolten
tasa-arvosta, sillä prosenttiosuus Sloveniassa
työssäkäyvistä naisista on yksi korkeimmista
maailmassa.

Karpaattien allasta ja merta. Entä mitä
matkustajat pitävät Sloveniasta eniten?
Ensinnäkin kuuluu, että Slovenia on erittäin
miellyttävä maa, joka rauhoittaa henkeä
ja virkistää kehon, erityisesti koska sen
koskemattoman luonnon, leudon ilmaston,
vieraanvaraisuuden, ystävällisten ihmisten
ja kylpylöiden ja kuumien lähteiden takia.
Slovenian kauneus tunnetusti on myös sen
arvojen runsaassa monipuolisuudessa,
mikä on seurausta ihmisen ja luonnon
vuosisatojen pituisen vuorovaikutuksen
tulosta.
Slovenia on moderni ja turvallinen maa.
I FEEL SLOVENIA on iskulause, joka jo
itse kertoo paljon. Slovenia on maa, johon
rakastuu jokainen, joka sinne matkustaa.

Soča. Kuva: Aleš Fevžer

Vihreä lanka

Triglav. Kuva: Jože Mihelič

Tiede

Keskiaikainen Piran on kaunis rantalomakohde Adrianmeren rannalla. Kuva: Jakše-Jeršič

Kiipeilyä.
Kuva: Tomo Jeseničnik

Nykyään slovenialaiset tutkijat jatkavat
tiedemiesten ja keksijöiden perinteitä
kasvattamalla maailman tietouden aarreaittaa
panoksellaan. He seisovat ilman internetyhteyttä eläneiden ja kynttilänvalossa
opiskelleiden jättiläisten olkapäillä. Näihin
kuuluvia tiedemiehiä ovat: Janez Vajkard
Valvasor (Lontoon Royal Societyn jäsen
1600-luvulla), Jurij Vega (logaritmitaulukon
keksijä, 1700-luvulla.), Jozef Stefan
(säteilyn laki, 1800-luvulla.), Fritz Pregl (
Nobel-palkinnon saaja orgaanisen kemian
saralla, 1900-luvun alussa) sekä Herman
Potočnik Noordung, raketti-insinööri. Edellä
mainittujen pioneerien aikaansaannokset

jatkuvat tieteentutkimuksessa ja
kehittämistoiminnassa nykyajan
Sloveniassa. Näiden alojen toimet ovat
erittäin monikasvoiset, ja aloilla on
täytettävä kansainväliset huippulaadun
standardit. Joillakin tutkimusaloilla, kuten
tietojenkäsittelyopissa ja nanoteknologiassa,
Slovenia on yksi maailman menestyneimpiä
valtioita. Tietämys on yksi kansallisen
kehityksen tukipilareista. Vuodesta 1991
lähtien Slovenia on ollut aktiivisena
osallistujana R & D –ohjelmissa EU:n
alueella, sekä muissakin eurooppalaisissa
alan ohjelmissa, mutta tähän mennessä
osallistunut yli tuhanteen eurooppalaisen
tutkimuksen puitehankkeeseen.

Slovenia esittelee itsensä
kanallisella merkinnällä
I FEEL SLOVENIA, joka
perustuu vihreään vääriin,
sillä yli puolet maasta on
metsien peitossa.
Se symboloi tasapainoista
elämäntapaa, joka yhdistää
sitä slovenialaisten innostusta,
jolla he tavoittelevat omia
pyrkimyksiään ja yleistä
ajatusta edistyä luonnon
kanssa. Slovenialainen
vihreys kertoo kaikkien aistien
yhteneväisyydestä, jonka
murroksessa Slovenia taitaa
olla. Slovenian ei pitäisi täten
ikinä muistaa näitä mielikuvia.
Slovenian muisto on
koostettu metsän tuoksuista,
puron solinasta, veden
yllätyksellisestä mausta ja
pehmeästä puuaineksesta.
Slovenia on sydämissämme.

Ljubljana. Kuva: Hallituksen
tiedotustoimisto arkisto

