Tietoja

Tämä on Slovenia!
Slovenia on melko pieni ja nuori maa, joka ilmestyi kartalle
vasta vuonna 1991. Sloveniassa kohtaavat Alppien ja
Välimeren alue, salaperäinen karstialue ja laaja Pannonian
tasanko. Aikojen alusta lähtien monipuolinen ja rikas
luonto ja kulttuuriperinteet ovat inspiroineet kirjailijoiden
ja taiteilijoiden luovuutta. Kuin taivas Triglavin alla, näin
Sloveniaa kuvaili Cankar, yksi Slovenian kirjallisuuden
suuruuksista. Tästä kaikesta nousi maa, joka on hädin
tuskin ehtinyt aikuisikään. Tänään se on kuitenkin jäsenenä
kaikissa merkittävissä kansainvälisissä organisaatioissa
mukaan lukien EU ja NATO. Vuoden 2008 ensimmäisen
puoliskon se toimi EU:n puheenjohtajamaana ensimmäisenä
uusista jäsenmaista.
Slovenian luontoa hallitsee vihreä väri ja maan kaikille
alueille on ominaista luonnon moninaisuus ja korkeuserot.
Slovenialaiset ovat erittäin ylpeitä maanmiestensä
saavutuksista. Historiallinen, kulttuurillinen ja luonnollinen
perintö ovat todellinen inspiraationlähde. Missä muualla
voit ihastella heinäsuopia, Lipizzan hevosia, potica-kakkua,
mehiläispesiä ja Krainin mehiläisiä, pähkäillä slovenian kielen
duaalitaivutusta tai kuulla niin monta murretta niin pienellä
alueella? Tai ihastella merkittäviä kulttuurihenkilöitä (kuten
arkkitehti Jože Pleènik), tärkeitä tieteellisiä saavutuksia
(logaritmit), lukuisia huippu-urheilijoita, kansallisurheiluja
(vuorikiipeily, juoksu) tai koskematonta luontoa. Vuosisatojen
historia on vaikuttanut nuoren valtion kansalliseen kulttuuriin
ja luonteeseen.
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SLOVENIA
Špičnik. Kuva: Vladimir Toš/SPIRIT

Yhteiskunta Alppien
aurinkoisella puolella
Slovenialaisia on hieman yli 2
miljoonaa ja he mahtuisivat kaikki
yhden suurkaupungin lähiöön.
Slovenian asukastiheys on noin
100 henkilöä neliökilometrillä, mikä
vastaa lähes EU:n keskiarvoa.
Sloveenipääväestön lisäksi Unkarin
ja Italian vastaisilla raja-alueilla
asuu näiden kansallisuuksien
vähemmistöyhteisöjä, joille
Slovenian peruslaki antaa
tasavertaiset oikeudet. Sloveniassa
asuu pysyvästi tai väliaikaisesti
myös useita muita, pääasiassa
Länsi-Balkanilta lähtöisin olevia
etnisiä ryhmiä.
Slovenialaiset ovat isänmaallisia
ja arvostavat elämänlaatuaan.
Slovenialaiset kuvailevat itseään
ahkeriksi, työteliäiksi ja aktiivisiksi
ihmisiksi, jotka puhuvat hyvin
vieraita kieliä. He ovat ylpeitä
kulttuuristaan ja kielestään, joita
he pitävät suurena vahvuutena ja
osana kansallista identiteettiään.
Yksi suurimmista kansallisista
symboleista on Juliaanisten alppien
Triglav, Slovenian korkein huippu,
josta on tullut maan symboli ja jonka
arvostus on legendaarista.
Slovenialaiset ovat avoimia
moniarvoisuudelle. On
huomattavaa, että monet
slovenialaiset matkustelevat, mutta

muuttavat harvoin. Slovenialaiset
ovat hyvin koulutettuja ja
työttömyysaste on alhainen. Muiden
eurooppalaisten maiden tavoin
väestö vanhenee ja syntyvyys on
alhainen.
Maa
Slovenia on Euroopan
nuorempiin tasavaltoihin kuuluva
demokraattinen tasavalta. Slovenia
julistautui itsenäiseksi 25. kesäkuuta
1991 kuusi kuukautta aikaisemmin
suoritetun kansanäänestyksen
perusteella. 88,2 prosenttia
äänesti itsenäisyyden puolesta,
äänestysprosentti oli 90 prosenttia.
Sitä seurasi kansainvälinen
tunnustus ja YK:n jäsenyys.
Vuonna 2004 Sloveniasta tuli EU:n
jäsenmaa, vuonna 2007 se otti
käyttöön euron eli liittyi Euroopan
rahayhteisöön ja vuonna 2008 se oli
uusista jäsenmaista ensimmäinen,
joka toimi EU:n puheenjohtajana.
Jo ennen täysi-ikäiseksi tuloaan
Slovenia oli tärkeä kansainvälinen
toimija – paikka, jossa suurvaltojen
valtiomiehet tapasivat,
kansainvälisten organisaatioiden
jäsen ja maa, jolla on ystävälliset
suhteet maailman muihin maihin.
Nuoruudestaan huolimatta Slovenia
on kypsä ja kokenut ja intensiivisesti
mukana kansainvälisissä
ympyröissä.

Slovenian perustuslain mukaan
maassa on parlamentaarinen
järjestelmä, joka perustuu
lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
oikeudenkäyttövallan erotukseen.
Korkein lakiasäätävä elin on
Kansalliskokous, jonka 90 jäsentä
valitaan neljäksi vuodeksi. Italialaisilla
ja unkarilaisilla vähemmistöillä on
molemmilla Kansalliskokouksessa
yksi edustaja. Hallituksella on
ylin toimeenpanovalta. Slovenian
presidentti on armeijan ylipäällikkö
ja edustaa maata kansainvälisesti.
Presidentin virka-aika on viisi vuotta.
Historia
Slovenia koki ensimmäiset
hetkensä valtiona yli tuhat vuotta
sitten, kun eteläslaavilaiset esi-isät
asettuivat alueelle ja perustivat
Karantanian ruhtinaskunnan.
Historioitsijoiden mukaan se oli
yksi aikansa demokraattisimmista
ja edistyksellisimmistä valtioista.
Ei siten liene yllätys, että Thomas
Jeffersonin aikoihin Yhdysvaltojen
perustuslain kirjoittajat sovelsivat
Karantanian periaatteita.
Nykyään Slovenian tasangoilla
tai vuorilla vaeltava matkailija
voi edelleen ihastella rikasta
kulttuuriperintöä. Paljon on myös
jäljellä Habsburgien valta-ajalta.
Vasta vuonna 1918 slovenialaiset
muodostivat kroaattien ja serbien

kanssa kuningaskunnan, josta
myöhemmin tuli Jugoslavia.
Sosialistisen Jugoslavian hajottua
vuonna 1991 Slovenian historiassa
alkoi uusi aikakausi – itsenäinen
Slovenia. Koululaiset kaikkialla
maailmassa sanoisivat, että
Slovenian historia on kaikkien
unelmien täyttymys.
Vuosisatojen varrella slovenialaiset
ovat säilyttäneet kansallisen
identiteettinsä kielen ja kulttuurin
kautta. Taiteellinen luovuus
slovenialaisten keskuudessa
kansakuntien heräämisen aikana
liittyi suurilta osin siihen, että heillä
ei ollut omaa valtiota. Slovenian
kielestä on tullut kansallisen
identiteetin ydin ja sen puolustaja.
Muut taiteenmuodot seurasivat
esimerkkiä ja osallistuvat
myöhemmin kansallisen identiteetin
vahvistamiseen.
Talous
90-lukua leimasi menestyneemmille
siirtymämaille ominainen
taloudellinen kehitys ja siirtyminen
markkinatalouteen oli suhteellisen
kivuton. Viime vuosina talouskasvu
on ollut voimakasta, jopa suurempaa
kuin EU:ssa keskimäärin. Myös
naisten on työllistymisaste on
Euroopan korkeimpia.
Kotimaassaan ja ulkomailla

slovenialaiset yhtiöt ovat
juhlineet useita menestyneitä ja
innovatiivisia tuotteita. Olethan
kuullut alppiurheiluhuippujen
käyttämistä Elan-suksista?
Seaway-purjeveneistä
ja ultrakevyistä Pipistrellentokoneista? Huippulaadukkaista
ja upeasti muotoilluista Gorenjekodinkoneista? Sloveniassa
on myös suuri määrä pieniä,
huippuinnovatiivisia yrityksiä, jotka
sitkeästi murtautuvat tuotteineen
kansainvälisille markkinoille.
Menestykseen on useita syitä –
kuuluisa slovenialainen ahkeruus,
hyvä maantieteellinen sijainti, huoli
ympäristöstä, korkea motivaatio
ja innovatiivisuus. Korkea
jalostusaste on Slovenian talouden
peruspilareita.
Talous on palveluvoittoista ja
Slovenia voi ylpeillä huippuluokan
palveluilla informaatioteknologian
alalla. Maassa on myös lääkeja autoteollisuutta. Muita
talouden tärkeitä sektoreita ovat
elintarviketeollisuus, sähkölaitteet,
metallien työstö ja kemikaalit.
Turismin merkitys kasvaa jatkuvasti.
Tiede ja tuotekehitys
Nykypäivän slovenialaiset
tiedemiehet jatkavat maan
vahvoja tiedeperinteitä, jotka

ovat lisänneet lukuisia keksintöjä
maailman tietoperintöön. Heidän
edeltäjinään on hengen jättiläisiä,
jotka työskentelivät ilman internetiä
kynttilänvalossa; Janez Vajkard
Valvasor (Lontoon Royal Societyn
jäsen, 1600-luku), Jurij Vega
(logaritmiset taulukot, 1700-luku),
Jožef Stefan (säteilylaki, 1800-luku),
Fritz Pregl (Orgaanisen kemian
Nobel-palkinto, 1900-luvun alku)
ja Herman Potoènik Noordung,
rakettisuunnittelija.
Nykypäivän Slovenian tutkimusja tuotekehitys seuraa näiden
pioneerien jalanjäljissä.
Tutkimus- ja tuotekehitystyö
on erittäin monitahoista ja
sen korkea laatu tunnustetaan
maailmanlaajuisesti. Joillakin aloilla,
kuten esim. tietokonetekniikassa
ja nanoteknologiassa, Slovenia
on maailman johtavia maita.
Tieto on kansallisen kehityksen
peruspilareita ja Slovenian
tutkimuspolitiikka seuraa
nykyaikaisten kehittyneiden
valtioiden esimerkkiä.
Vuodesta 1991 Slovenia on
osallistunut aktiivisesti EU:n ja
muihin eurooppalaisiin tutkimusja tuotekehitysprojekteihin ja on
tähän mennessä osallistunut yli
tuhanteen projektiin pelkästään
eurooppalaisten tutkimusohjelmien
puitteissa.

Turismi
Aina on oikea aika tulla Sloveniaan.
Tämä Euroopan vihreä osa on aivan
erityinen paikka – tulit mistä suunnasta
tahansa sinua odottavat uskomattomat
ja alati vaihtuvat maisemat,
ystävälliset ihmiset, herkullinen ruoka,
parantolat ja kylpylät, turistimaatilat
ja urheilukeskukset, jotka tarjoavat
kaikille jotakin. Tämä on oikea paikka
hemmotella itseäsi.
Hieman yli kahden tunnin ajomatka
tuo sinut siniseltä Välimereltä
Alppien huipuille. Täältä ei ole
pitkä matka Pannonian tasangoille
tai kumpuileville Dolenjskan
kukkuloille. Matkan varrella on myös
salaperäinen karstialue maanalaisine
maailmoineen. Yhteistä kaikille on
vihreys ja tietenkin koskematon luonto.
Äläkä unohda kuumia lähteitä! Kaikki
on lähellä ja helposti saavutettavissa,
joten käynti Sloveniassa on kokemus,
jonka haluat uusia!
Sloveniassa aurinko paistaa yli
2000 tuntia vuodessa, joten kaikki
vuodenajat ovat miellyttäviä.
Lukuisat ihastuttavat kohteet
hurmaavat vaativimmankin vieraan.
Golfkentät, laskettelurinteet, erilaiset
urheilukeskukset, extreme- ja muut
urheilulajit tyydyttävät vaativimmankin
urheiluhullun. Tarjolla on myös
pyöräilyä, vaeltelua, extremelajeja ja
erilaisia virkistystapahtumia.
Mistä Sloveniaan saapuvat
ulkomaalaiset pitävät eniten?
Innostuneina he vastaavat, että
Slovenia on miellyttävä maa, joka
rauhoittaa sielun ja virkistää kehon
koskemattomalla luonnollaan, leudolla
ilmastollaan, vieraanvaraisuudellaan,
ystävällisyydellään ja lukuisilla
kuumilla lähteillään. He lisäävät
mielellään, että Slovenian parhaita
puolia ovat sen moninaisuus, ihmisen
ja luonnon vuosisatoja kestäneestä
yhteiselosta syntyneet arvot sekä
Slovenian puhtaus, nykyaikaisuus ja
turvallisuus. Meillä ei ole mitään syytä
epäillä heidän puheitaan.

Slovenia on maailmankuulujen Lipizzan
hevosten koti. Kuva: Darinka Mladenovič

Slovenian nautinnot
Nykypäivän Slovenian ruokakulttuurissa
yhdistyvät alppien, välimeren ja
Pannonian alueen vaikutelmat.
Vuosisatojen sosiaalinen ja historiallinen
kehitys on luonut erilaisia kulttuureja ja
elämäntyylejä, jotka ovat ainutlaatuisia
ja alkuperäisiä.
Perinteinen slovenialainen keittiö
perustuu viljatuotteisiin, tuoreisiin
maitotuotteisiin, lihaan, kalaan,
kasviksiin, perunaan, oliiveihin
ja savukinkkuun. Siinä fuusioituu
maaseudun, kaupunkien ja erilaisten
munkkikuntien vaikutelmia. Ruuan
ohella slovenialaisten viinien
monipuolisuus varmistaa huippuluokan
gourmet-elämyksen. Hedonistit voivat
nauttia kuumista lähteistä, parantoloista,
turistimaatiloista ja huippuluokan
ravintoloista.

Logarska dolina. Kuva: Jakše-Jeršič

Kulttuuri ja taide
Taiteella ja kulttuurilla on erityinen asema Slovenian
historiassa, sillä ne auttoivat aikaisemmin
slovenialaisia kompensoimaan monilla tavoin
kansallisten poliittisten ja hallinnollisten
instituutioiden puutetta. Slovenialaiset suhtautuvat
intohimoisesti kansalliseen kulttuuriin ja Slovenialla
on melko hyvin kehittynyt kulttuuri-instituutioiden,
-organisaatioiden ja -yhdistysten verkosto,
joka vetää vertoja useimpien kehittyneempien
eurooppalaisten valtioiden verkostoille.
Kulttuurielämä ei ole rikasta ainoastaan
suuremmissa kaupungeissa, vaan käytännössä
Slovenian joka kolkassa.
Melkein kaikki slovenialaiset ovat luonteeltaan
kirjailijoita, maalareita, kokkeja, tanssijoita,

viinintekijöitä, muusikkoja, ohjaajia, näyttelijöitä,
bloggaajia tai kaivertajia. He luovat taidetta kaikesta
rakastamastaan. Sukupolvelta toiselle periytyneitä
taitoja ja perinteitä hyödyntävien taiteilijoiden lisäksi
on Slovenialaiset ovat saavuttaneet menestystä
myös monissa nykytaiteen ilmaisumuodoissa.
Kulttuuritapahtumien yleisömäärät ovat
uskomattomia – erilaiset festivaalit (erityisesti
kesäkuukausina) viihdyttävät läheltä ja kaukaa
tullutta yleisöä. Teatteri ja konsertit ovat
suosittuja, slovenialaiset lukevat paljon ja ovat
ylpeitä kulttuuriperinnöstään. Yksi suurista on
runoilija France Prešeren, joka sanoitti Slovenian
kansallislaulun Zdravljican. Kansallislaulu puhuu
valtioiden yhteiselon puolesta ja se on zdravljica eli
maljapuhe kaikille hyväsydämisille ihmisille.

Potica on tyypillinen Slovenialainen
juhlakakku. Kuva: Tomo Jeseničnik

Balettiesitys. Kuva: SNG Opera and ballet

I feel Slovenia tai “Slovenian
green”

Škocjan-luolat. Kuva: Jakše-Jeršič

Kurenti, tyypillinen karnevaalihahmo.
Kuva: Tomo Jeseničnik

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

Idrijan pitsi. Kuva: Jaka Vinšek

A capella –lauluryhmä Perpetuum Jazzile. Kuva: Irena Herak/Minutainmanj

Slovenia markkinoi itseään brändillä “I
feel Slovenia” – se ilmaisee luonnon
ja slovenialaisten ahkeruuden välillä
vallitsevaa tasapainoa; se kertoo
koskemattomasta luonnosta ja
halustamme suojella sitä.
Se perustuu vihreään väriin, koska
lähes puolet maasta on metsien
peitossa. Sloveniassa vihreä
on enemmän kuin väri; se on
“Slovenian vihreä” ilmaisten luonnon
rauhallisuuden ja slovenialaisten
ahkeruuden välistä tasapainoa.
Se kertoo koskemattomasta
luonnosta ja ponnisteluistamme sen
säilyttämiseksi. Se symboloi tasapainoa
elämäntyylissä, jossa yhdistyvät
innostus, jolla slovenialaiset pyrkivät
henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa sekä
yhteinen visio elämästä yhdessä
luonnon kanssa. Slovenian vihreä
kuvastaa myös suhdettamme maahan,
siihen mitä tunnemme käsiemme
alla. Se kertoo myös kaikkien niiden
aistien harmoniasta, joilla voit kokea
Slovenian. Slovenia ei jää mieleen
pelkästään näkövaikutelmana.
Slovenian muistoissa yhdistyvät metsän
tuoksu, puron solina, veden yllättävä
maku ja puun pehmeys. Voimme
todella tuntea Slovenian.

Ljubljana. Kuva: Hallituksen tiedotustoimisto

