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

Dear members of Slovenia-seura,
Dear friends,
It has been a while since we last met in autumn 2019 on the occasion of the 20th anniversary
of the Slovenia-seura association. Soon after, we were hit by the COVID19 pandemic, which
turned our lives around in an unprecedented way. We have fast learnt to adapt to a new reality, even we did not like it. Through rapid vaccination, where the European Union demonstrated that it can act together and deliver, I believe we will soon be back to that kind of normality
we were used to – the normality that will also allow us to travel, including between Slovenia
and Finland.
Speaking of travel, let me mention that one of the first trips of the Slovenian foreign minister
abroad in 2021 was a visit to Finland. In mid-January, Minister Anže Logar met with his host
Foreign Minister Pekka Haavisto, the Minister for European Affairs Tytti Tuppurainen, and also
called on the Finnish President Sauli Niinistö. During the visit, Minister Logar outlined the
main highlights of the programme of the Slovenian six-month Presidency of the Council of
the European Union in the second half of 2021, focusing on measures to mitigate the economic and social effects of the crisis caused by the pandemic.

Slovenian ulkoministerin
Anže Logarin ja suurlähettilään Edvin Skrtin
vierailu Suomessa.
Kuva: Slovenian suurlähetystö, Facebook

During Slovenia’s second EU Council Presidency, we will give priority to finding solutions
in areas that require urgent consideration and are of strategic importance for a better functioning of the Union and its position in the world. Slovenia will pay particular attention
to improving the resilience of the European Union to different types of crisis, including the
pandemic. We will focus on economic recovery, green transition and activities to strengthen
the EU’s strategic autonomy. We will draw attention to the need to continuously preserve the
European way of life, respect the rule of law and apply equal standards for all. We will focus
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Ulkoministeri Anže
Logar, kunniakonsuli
Andreja Valtanen ja
suurlähettiläs Edvin Skrt
Helsingissä, tammikuu
2021.
Kuva: Andreja Valtanen

on strengthening the Union’s position in the world. In this context, Slovenia will work to
strengthen the EU’s relations with transatlantic partners and countries in the neighbourhood,
particularly in the Western Balkans, where we would like to see more progress on EU enlargement. With regard to enlargement and the Western Balkans, we welcome the continued
support of Finland, with which Slovenia shares most foreign policy positions.
Slovenia will also contribute responsibly and actively to the Conference on the Future of
Europe, which started on 9 May 2021 and will go on for one year. In this context, a series of
public debates with experts and the civil society will be taking place across the entire Union
until next spring, including in Finland. The aim is to bring the European integration process
closer to European citizens. At the same time, this will be an opportunity to come up with
new proposals on how to maintain a peaceful, safe, healthy, and social European Union capable of overcoming crises and learning from them. I am convinced that the Union can offer
a range of positive solutions that individual Member States could not achieve on their own,
and that its further progress is worth striving for – exactly as envisaged by Robert Schuman
more than seven decades ago.
I look forward to implementing Slovenia’s local EU Presidency projects in Finland in the
second half of 2021, where we plan to launch the Europe Readr digital platform project in
Helsinki’s Oodi Library in early July. The project aims to promote the culture of reading and
stimulate discussions on the future of living. Young architects and designers from Finland are
expected to create a special public installation for the Oodi project. In October, we will hold a
debate in the same library on the European Green Deal. Furthermore, Slovenia will organize
a concert of three exceptional young musicians who live in Slovenia but come from three
different countries: Germany, Portugal and Slovenia – which are the countries of the current
EU Trio Presidency. I hope that we will be able to meet in-person at one of these events.
This year marks 30 years since Slovenia became an independent state. In my view, we can
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look back on the road our country has travelled during this time with pride. The society we
live in has achieved many positive things in last three decades. Some areas have been particularly well managed and can even serve as good examples to other developed countries.
Among Slovenia’s good practices, one should point out its maternity protection, kindergarten system, education system, high-quality healthcare, healthy environment and many other
things. I am certain that, after 30 years, Slovenia and its people have become more confident,
vibrant, courageous, and optimistic.
I am pleased that in the past three decades we have strengthened cooperation between Slovenia and Finland. In addition to regular political dialogue, we observe intensified economic
collaboration, mutual investments and cooperation in science. Finns have better acquainted themselves with Slovenia in the past decades; after the pandemic, they will be able to
re-discover our country again. I cannot wait for the reestablishment of the direct air connection between Helsinki and Ljubljana.

Dear friends,
I wish you all good health and hope to see you soon – in Finland or in Slovenia.
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Kuva: Lokovšek

Sain Tomaž Faganelista vuosia sitten ystävän uteliaisuuteni ansiosta. Haastattelussa hän
kertoo, miten se tapahtui. Minulle musiikki on vähintään kirjallisuuden veroinen intohimo.
Tomaž on ollut johdattajani Slovenian musiikkielämään ja Laibachissa 1880-luvun alussa
kapellimestarina työskennelleen Gustaf Mahlerin sävelmaailmaan.
Olet syntynyt ja asunut koko ikäsi Ljubljanassa. Miten päädyit musiikin pariin ja sinusta
tuli kuoronjohtaja? Peritkö musikaalisen lahjakkuutesi kotoa? Missä olet opiskellut ja
työskennellyt?
Olen tosiaan paljasjalkainen ljubljanalainen, syntynyt ja asunut täällä ja tässä kaupungissa
täytin 70. Viihdyn Ljubljanassa, sillä se on kaunis ja miellyttävä asuinpaikka, jolla on myös
kiinnostava historia. Olen matkustanut varsin paljon, pääasiassa Euroopassa, mutta tuskin
pystyisin kotiutumaan moneenkaan Ljubljanaa muistuttavaan kaupunkiin.
Luultavasti musiikki itse veti minua puoleensa ja sain tilaisuuden valita sen. Taipumuksen ja
kiinnostuksen kaikkeen kauniiseen perimme perheessä varmaan vanhemmiltamme. Isäni oli
opiskellut muutaman vuoden viulunsoittoa ja osasi näppäillä taitavasti kitaraa. Ennen sotaa
hän lauloi erittäin tunnetussa ljubljanalaisopiskelijoiden mieskuorossa. Nuorena lakimiehenä isä myös näytteli ja ohjasi ahkerasti ja menestyksekkäästi harrastajateatterissa. Äitini oli
tunnetun slovenialaisen näyttelijän Anton Verovšekin Jurij-veljen tytär, joten hänelläkin oli
jo kouluajoilta teatterikokemusta. Jopa sodan jälkeen, poliittisesti ja taloudellisesti vaikeina
aikoina, vanhempani kuuluivat Ljubljanan draamateatterin, oopperan ja filharmonian vakituisiin kävijöihin.
Meillä kotona laulettiin usein ja me kaikki viisi lasta soitimme pianoa ja viulua, jouluaattona
koko joukkomme esiintyi yhdessä. Ollessani viisivuotias isä vei minut ikimuistoisen professori Staničin luo, ja sain häneltä siihen aikaan pienimmän mahdollisen viulun, jonka oli
valmistanut legendaarinen ljubljanalainen viuluntekijä Demšar. Soitin ensin sillä ja sitten
normaalikokoisella viululla yksitoista vuotta. Jossain vaiheessa asetuin myös pianon ja myö-
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hemmin urkujen ääreen, mutta äänenmurroksen jälkeen aloin laulaa kuoroissa. Hemofilian
ja nivelrikon takia en voinut ajatella ammattimuusikon uraa, mutta fiksu professori Stanič
suositti minulle musiikkitieteen opintoja. Lauloin kirkkokuoroissa ja radiokuorossa ja avustin
filharmonian kuorossa, ja opintojen kuluessa minua alkoi houkuttaa johtaminen. Ljubljanassa
opiskelin viulun ja urkujen soittoa, laulua ja musiikkitiedettä ja Grazissa johtamista. Erityisen
tärkeä kokemus minulle oli noihin aikoihin harvinainen tilaisuus jatko-opiskeluun ulkomailla. Kesäviikot Nikolaus Harnoncourtin, Hans Swarowskyn ja Eric Ericsonin kanssa tarjosivat
musiikillisia ja maailmankatsomuksellisia eväitä koko loppuiäksi. Pidän niitä edelleen suurena
etuoikeutena.
Minulla on kauniita muistoja vuosilta, joina opetin musiikkia peruskoulussa Ljubljanan lähellä, mutta tietenkin olimme vielä kauhean vihreitä. Sitten jatkoin opetusta samassa musiikkikoulussa, jota itse olin pikkupoikana käynyt. Viisitoista vuotta opetin viittä musiikkiainetta
musiikkilukiossa eli nykyisessä konservatoriossa ja sen jälkeen työskentelin eläkkeelle siirtymiseen saakka Slovenian tiede- ja taideakatemian tieteellisen tutkimuskeskuksen alaisella
musiikkitieteen laitoksella. Vanhan musiikinopintosuunnitelman mukaisesti työskentelin
välillä myös musiikin harjoittelutehtävissä yliopistolla. Virkatyöni ohessa opetin useita vuosia
kirkkomusiikin koulussa Celjessä ja pidin useita kuoronjohtamisen kursseja Slovenian lisäksi
ulkomailla, toimin Slovenian vanhimpiin kuuluvassa musiikkiseurassa eli Slovenian Cecilia-yhdistyksessä, avustin musiikkilehtiä, olin mukana monien kilpailujen tuomaristossa ja
tiiviissä yhteistyössä Euroopan kuoroliiton ECA:n eli Europa Cantatin ja Maailman kuoroliiton
IFCM:n kanssa.
Mitä kuoroja olet johtanut? Millainen ohjelma kuoroilla on tavallisesti ollut? Soitatko itse
jotain instrumenttia?
Aloin johtaa kahta kirkkokuoroa, joissa olin itsekin ennen laulanut, eli lähes sadan jäsenen
opiskelijakuoroa Kolmoissillan lähellä sijaitsevassa Fransiskaanikirkossa, sekä Bežigradissa,
kun siellä oli joskus tarvetta tuurata johtajaa. Kuorojen vakituisten johtajien Tomaž Tozonin
ja erityisesti Uroš Lajovicin kehotuksesta aloin ottaa kuoronjohtamisen entistä vakavammin.
Johdin Ljubljanan oktettia ja myöhemmin viisitoista vuotta Akateemista France Prešeren
-kuoroa Kranjissa. Kummankin ja varsinkin jälkimmäisen kanssa esiinnyimme silloisessa
Jugoslaviassa ja vierailimme usein ulkomailla, levytimme, esitimme useita sävellyksiä ensi
kertaa ja osallistuimme menestyksekkäästi kilpailuihin, lauloimme Slovenian filharmonian ja
useita kausia kamarikuoro Slovenicumin kanssa kantaatteja yhdessä. Teosten määrä oli laaja
ja todella mielenkiintoinen, varhaisrenessanssista nykymusiikkiin, ja aina muistimme ottaa
mukaan myös slovenialaista musiikkia, uudempaakin. Usein lauloin bassoa esimerkiksi säveltäjä Vinko Globokarin kanssa.
On vaikea nostaa yhtään säveltäjää muiden yläpuolelle, koska jokainen nimi on esitettäessä
aina se tärkein. Myöhemmin toimin muutaman vuoden Chorus N’omen -kuorossa ja johdin
seitsemän vuotta Ljubljanan lääkärikuoroa Vox medicorumia. Viisitoista vuotta lauloimme
Pyhän Antoniuksen kirkkokuorossa Ljubljana-Vičin seurakunnan jumalanpalveluksissa, olin
yhteistyössä Slovenian radion kamarikuoron kanssa ja johdin Slovenian filharmonian kuoroa.
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Kuvat: Darja Štavs Tisu ja Kari Klemelä

Ketkä ovat sinulle rakkaimpia säveltäjiä ja muusikoita?
On niin valtavasti loistavia säveltäjiä, muusikoita ja tulkitsijoita, että on vaikea kertoa nimiä
olematta subjektiivinen. On kiintoisaa seurata ja kuunnella, miten aivan eri tavalla musiikkia ymmärrettiin ja esitettiin vuosikymmeniä sitten ja nyt omana aikanamme. Esteettiset ja
muut erot ovat suuria, olipa kyse laulamisesta tai soitinten käytöstä, solisteista, orkesterista
tai kuorosta. Ilokseni tunnistan ja koen erot musiikin ymmärtämisessä ja esittämisessä entistä
paremmin, mitä enemmän ikää tulee. Toisaalta historialliset tallenteet kertovat yhä solistien
ja yhtyeiden puolen vuosisadan takaisista uskomattoman lahjakkaista esityksistä, jotka hämmästyttävät vielä vuosikymmenien jälkeen ja panevat pohtimaan, miten tuollainen kauneus
on tavoitettu, niin että se tuntuu täydelliseltä kaikkina aikoina. Yhtä vaikeaa on valita monista
erinomaisista säveltäjistä ketään erikseen, mutta jonkinlaisen kuvan näen silmissäni: Haydn,
Mozart, Schubert, Mahler... Subjektiivisuudelta en voi välttyä kuorojenkaan tapauksessa, sillä
mieleeni tulee legendaarinen ruotsalainen Eric Ericson, joka vaikutti voimakkaasti kuorotulkinnan yleiseen kehitykseen ja kuorolaulun tunnetuksi tekemiseen.
Sinulla on musikaalinen perhe. Kertoisitko lapsistasi, vanhemmistasi ja Resljeva cestan
talostanne.
Perheeni elää musiikista, niin tosiaan kävi. Radiokuorossa tutustuin pian puolisooni, pianistiin, joka tänä vuonna lopetti pianonsoiton opetuksen konservatoriossa. Hän on saanut
opettamiltaan muusikkosukupolvilta paljon kehuja. Kaksi poikaamme osoittivat jo pieninä
lahjakkuutta ja kiinnostusta musiikkia kohtaan, niin että pian aloimme laulaa automatkoilla
yhdessä, joskus jopa neliäänisesti. Me vanhemmat tietysti kannustimme. Kotonamme oli
varsin äänekästä, mutta naapurit suhtautuivat ymmärtäväisesti. Maja-puolisoni harjoitteli
pianolla, vanhempi poika toisessa huoneessa sellolla ja nuorempi kylpyhuoneessa viululla.
Itse jouduin musiikkeineni pakenemaan työpaikalle oman pöydän ääreen. Muuttaessamme
kahden koululaisen kanssa takaisin Resljevalle samaan taloon, jossa olin elänyt lapsuuteni
vain kerrosta alempana, myös uudet naapurit kestivät äänekästä arkeamme suvaitsevaisesti. Pojat saivat vanhempiensa aluksi varovaisen avustuksen ja useiden onnenkantamoisten
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jälkeen tilaisuuden erittäin korkealuokkaiseen opiskeluun Atlantin toisella puolella. Nyt he
jatkavat menestyksekkäästi omaa muusikontaivaltaan meidän iloksemme.
Nuorempi on Slovenian filharmonian viulisti ja soittaa erityisesti vanhaa musiikkia ja kamarimusiikkia, viime vuonna yhdessä sellistipuolisonsa kanssa. Vanhempi poika, Gal, on sellisti ja
palasi viime vuonna Sloveniaan elettyään sitä ennen puolet elämästään perheineen Yhdysvalloissa ja työskentelee nyt musiikkiakatemian professorina. Amerikkalainen miniämme
edistyy mainiosti sloveenin kielessä ja osaa käyttää virheettömästi jopa sen erikoisuutta
duaalia eli kaksikkoa. Kymmenvuotiaalla Emmalla ja seitsenvuotiaalla Maxilla oli vielä syksyllä kaksi isoisoäitiä, mutta sekä vaimoni äiti että oma, kerrosta ylempänä asunut melkein
102-vuotias äitini kuolivat molemmat samalla viikolla lokakuussa.
Olet tietysti saanut palkintoja? Vielä nyt eläkkeellä ollessasi teet töitä?
Kaapissani tosiaan on jonkin verran palkintoja. Etsiessäni sieltä jotain ne palauttavat mieleeni
monia mukavia ja antoisia musiikkikokemuksia. Palkitsevin on kuitenkin muisto siitä, kuinka
runsaasti kiinnostavaa musiikkia esitimme, harjoittelimme, löysimme, ihastelimme ja kuuntelimme, musiikkia, jonka kanssa elimme ja jota saimme välittää muille.
Eläkkeestä huolimatta olen tiiviisti tekemisissä musiikin ja viime aikoina erityisesti julkaisutoiminnan kanssa, mutta kenties vielä jonain päivänä kuullaan elävääkin musiikkia! Parhaillaan toimitan sävellyskokoelmaa, johon tulee pääasiassa kuoromusiikkia monipuoliselta
säveltäjältä Egidij Gašperšičilta, yhteensä noin 240 nimikettä mielenkiintoisia kuoroteoksia.
Kokoelman julkaisee Klagenfurtissa yhdistys, joka koordinoi Itävallan sloveenivähemmistön
kulttuuritoimintaa.
Millaiset musiikkisuhteet Suomella ja Slovenialla on? Olet käynyt Suomessa.
Maittemme muusikoiden yhteydet ovat olleet pikemmin satunnaisia kuin säännöllisiä, jopa
huolimatta Leo Funtekista, viulistista, säveltäjästä ja professorista, joka meitä yhdistää. Sloveniassa hänestä on julkaistu vain yksittäisiä artikkeleja ja muistikuvia, tutkimuksesta puuttuu
vieläkin laaja yksityiskohtainen kokonaisarvio hänen elämästään ja työstään. Olin tosiaan
kerran Helsingissä ja Espoossa, mutta vain kolme päivää musiikkikasvatuksen maailmanjärjestön ISMEn ikimuistoisessa maailmankonferenssissa elokuussa 1990, eikä minulla ollut
tiiviin aikataulun takia aikaa eikä tilaisuutta ottaa selvää Funtekista.
Viisi vuotta myöhemmin, valmistellessamme kuoromusiikin Euroopan-konferenssia Ljubljanaan, tutustuin Matti Hyökkiin ja Erkki Pohjolaan ja kohtasin uudestaan heidän erinomaiset
kuoronsa. Molemmat osallistuivat tapahtumaan, ja Erkkiä tapasin myöhemmin säännöllisesti
Marktoberdorfin kuorofestivaaleilla Baijerissa. Arvostan tällaista kiintoisaa seuraa ja keskustelukumppaneita todella! Antoisa oli myös syksyllä 2007 Suomen Slovenian-suurlähettilään,
usein Vičin kirkossa johtamaani kuoroa kuunnelleen Birgitta Stenius-Mladenovin ehdotuksesta järjestämämme kirkkokuoron ja Helsingin Cecilia-kuoron yhteiskonsertti ja noiden kahden
kuoron lämminhenkinen tapaaminen.
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Mieleeni muistuu myös sähköpostiviesti, jonka sain 3. toukokuuta monta vuotta sitten
istuuduttuani aamulla työpöydän ääreen ja saadessani lukea ystävälliset onnittelut tämän
haastattelun tekijältä, joka on syntynyt samana päivänä kuin minä vaikka eri vuonna. Hän
oli löytänyt osoitteeni netistä. Vastasin ja tutustuin nykyiseen ystävääni ja mielenkiintoiseen
kääntäjään, joka välittää muille suomalaisille Slovenian kirjallisuuden aarteita ja on kaikkien
taiteiden ja myös musiikin ystävä. Iloitsen jo etukäteen seuraavasta tapaamisestamme Sloveniassa.
Iloitsen myös Srečko Kosovelin valittujen runojen, Punaisen raketin, ilmestymisestä suomeksi.
Nuorena kuollut runoilija (1904-1926) luotasi omana aikanaan aivan uusia ekspressionistisia
maailmoja, mutta paljasti säkeistöissään myös lapsenomaisen sisimpänsä. Kosovelin lyriikka on puhutellut lähes jokaista slovenialaisia säveltäjää, ja olen itsekin laulanut tai johtanut
kaikkia hänen runoihinsa sävellettyjä kuoroteoksia. Hyvin erilaisesta näkökulmasta tulee mieleen isäni perhe, sillä isoäiti ja Kosovelin äiti olivat sukua toisilleen avioliittojen kautta, mutta
isovanhempani eivät pystyneet ensimmäisen maailmansodan niukoissa oloissa tarjoamaan
Karstilta Ljubljanan reaalikouluun opiskelemaan saapuneelle nuorelle sukulaiselle majoitusta.
Millä tavalla koronavirus on muuttanut Slovenian musiikkielämää? Miten slovenialaiset
musiikintekijät elävät verrattuna muihin maihin?
Epidemialla on ollut musertava vaikutus musiikin sykkeeseen. Lähes kaikki musiikki, yhtä
hyvin ammattimainen kuin harrastajamainen, on vaiennut. Sen netissä viettämä tilapäiselo
on paha isku musiikin ominaisluonteelle ja sen kokemiselle, sillä kaipaamme luovan taiteilijan, tulkitsijan ja yleisön kolminaisuutta. Jotkut yksittäiset muusikot ja eräät orkesterit ja
kuorot sekä myös muutamat (eivät kaikki) valtiolliset musiikkilaitokset toimivat soveltavasti
verkkosivujen kautta. Silti Slovenian filharmonisen orkesterin muutama päivä sitten esittämä
Brucknerin erinomainen neljäs sinfonia kaipaisi kovasti yleisön spontaania reaktiota innoittamaan esiintyjiä ja sen jälkeen suosionosoituksia sekä sävellykselle että sen tulkitsijoille.
Valtion leivissä työskentelevien muusikoiden olemassaolo ei ole yhtä uhattu kuin vapaiden
taiteilijoiden, kaikkien niiden erilaisten muusikonammatin harjoittajien, joille valtio kyllä
kustantaa kohtuullisen ja laajemmissa piireissä harvinaisen perustoimeentulon, mutta joilta
epidemia on vienyt kaikki esiintymismahdollisuudet ja toimeentulon. Näin vaativana aikana
musiikkielämä on uhattuna, mutta viime viikkoina on onneksi alkanut vaikuttaa siltä, että
musiikillakin voisi olla edessä mukavammat ajat.
Mitä puuhaat vapaa-aikoina, onko sinulla harrastuksia? Entä mitä odotat tulevaisuudelta?
Kun lukioaikaiset koulutoverini – viime vuonna kokoonnuimme jo 50. kerran – kysyvät, mitä
teen vapaa-aikana, tunnen itseni vaivautuneeksi, koska en käy kalassa, en kerää postimerkkejä ja sakkiakin pelaan vain lastenlasten kanssa, jotka voittavat minut leikiten, enkä terveyssyistä voi harrastaa urheiluakaan. Vakuutan joka kerta lukevani vähän ja puolustaudun, että
minulla on musiikki, joka on aina ollut ja on minulle edelleen yhtä aikaa ammatti ja harrastus,
työni ja vapaa- aikani, harvinainen etuoikeus, jokapäiväinen leipä ja henkilökohtainen täyttymys. Se ei silti merkitse, ettei minulla olisi suunnitelmia ”vapaa-ajaksi”. Varsinkin nyt epidemian aikana olen harkinnut vakavasti vierailuja niillä tutuilla seuduilla, joihin olen jollain
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tavalla sidoksissa ja joista pidän, ja seurustelua ystävien kanssa heti kun huoli ja aikataulut
eivät enää hallitse. Tulevaisuus on meille ystävällinen, jos nautimme tästä päivästä ja hetkestä
ja olemme niistä kiitollisia.

Kristina Bogataj ja
Manca Dornik, Slovenia-seuran 20-vuotisjuhla.
Kuva: Andreja Valtanen

Kiitos
Kristina Bogataj. Suomennos Kari Klemelä
Minulle Tomaž Faganel on yhtä kuin Slovenian harrastajakuorojen koko lämminhenkinen
maailma, ja sen synonyymi. Muistan hänet lauluesityksiämme Cerkljessä ja Škofja Lokassa
seuranneena ammattilaisena. Carmen manet -kuoromme (kiitos Primož Kerštanjille ja Barbara Kušarille kaikesta!) sai häneltä tavallisesti hyvin tasapainoisen arvion: hän kiitti meitä siitä
mikä oli toiminut mutta antoi myös konkreettisia parannusehdotuksia, usein jopa totesimme
esitystemme olleen huippulaatua. Muistellessani nyt täällä Helsingissä noita aikoja olen vakuuttunut, että juuri tuollainen tasapainoinen palaute auttaa kehittymään parhaalla tavalla.
Kuorokokemukseni kotimaasta jäivät varsin lyhyiksi, sillä ensimmäisen ”oikean” konsertin
pidimme huhtikuussa 2017, ja jo saman vuoden elokuussa muutin Helsinkiin, jossa valmistelen kuoronjohtamisen loppututkintoa Sibelius-akatemiassa. Pääsykokeiden tuloksesta sain
tietää aamuvarhain linja-autossa matkalla Puolaan, jossa Akateeminen France Prešeren -kuoromme osallistui festivaalille ja kilpailuun. Muistan, kuinka juuri tuon esiintymisen jälkeen,
johon osallistuin laulajana ja kuoronjohtajan apulaisena (kiitos Fernand Mejíasille kaikista
saamistamme mahdollisuuksista ja kokemuksista!), kuoron monivuotinen johtaja Mija Aleš
ja Tomaž kutsuivat meidät yhteiseen tapaamiseen – kiitos, Mija, tilaisuudesta keskustella
Tomažin kanssa ensi kerran! Matkalla Ljubljanaan pysähdyimme Medvodessa ja kävimme
hyvin leppoisan keskustelun kuoromaailmasta ja -elämästä, menneistä ja nykyisistä ajoista ja
tulevistakin.
Koska minusta tuli kuoronjohtamisen ammattilainen ja jaan Tomažin kanssa monia samanlaisia arvoja, yhteistyöstämme olisi saattanut tulla syvempää, jos olisin pysynyt kotimaassa,
mutta mielihyvin lupaan epäröimättä vastata kotimaani kutsuun heti, kun sen kuulen. Nyt
siis täältä Helsingistä: rakas Tomaž, kiitos tekemästäsi kallisarvoisesta työstä, joka on monella
tavalla muokannut minunkin uraani, toivotan sinulle kaikkea hyvää uudella antoisalla vuosikymmenelläsi!
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Kirjallisuuspolkua pitkin Sloveniaan

Slovenia-seuran lukupiirissä on jo viidettä vuotta tutustuttu Sloveniaan lukemalla romaaneja ja historiapohjaista kirjallisuutta. Olemme lukeneet vajaat 40 kirjaa, joiltakin kirjailijoilta
useamman teoksen.
Slovenia juhlii kesäkuussa 2021 maan 30-vuotista itsenäisyyttä. Alue, jolla Slovenia sijaitsee
on kuitenkin ollut olemassa iät ja ajat. Siellä ovat vaikuttaneet muun muassa roomalaiset,
joiden tulo alueelle 1. vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua kokosi yhdeksi kansaksi monet
pitkältäkin tulleet ja kauemmin alueella asuneet joksikin aikaa.
Keskiaika ripotteli Venetsian laajan ja pitkäaikaisen vallan aikana kauniita venetsialaisasutuksia myös Slovenian nykyiselle rannikolle. Sitten tuli vuosisatoja pitkä Habsburgien valtakuntaa. Ei ole kovin yksinkertaista tutustua syvällisesti ja yksityiskohtaisesti maahan, joka ennen
itsenäistymistään niin pitkään on ollut osa jotain suurempaa valtiomuodostelmaa.
Habsburgien valtakunta päättyi ensimmäiseen maailmansotaan. Sen jälkeen Slovenia oli osa
serbien, kroaattien ja sloveenien muodostamaa kuningaskuntaa, jonka nimi muuttui Jugoslaviaksi vuonna 1929. Sitä on tavattu kutsua myös ensimmäiseksi Jugoslaviaksi.
Toisen maailmansodan jälkeen Slovenia oli osa sitä osavaltioiden muodostamaa Jugoslaviaa,
jonka monet pelkistivät määritelmäksi Titon Jugoslavia. Maa, joka hajosi 1990-luvun alussa.
Slovenia-seuran lukupiirin alkupiste oli Slovenia ja slovenialainen kirjallisuus, luonnollisesti.
Aika pian kuitenkin alkupisteestä lähti liikkeelle yhä laajeneva spiraali, joka ahmaisi ensin entisen Jugoslavian alueen, sitten Balkanin ja vähitellen koko Euroopan, erityisesti maanosamme itäistä puolta painottaen.
Elämme Euroopassa nyt, mutta meitä kiinnosti, miten tähän hetkeen on tultu, millainen on
ollut Euroopan kuohuva historia etenkin 1900-luvulla. Ja usein olemme törmänneet eri kansanryhmien väliseen epäluuloon ja vihaan, sortoon ja syrjintään. Juutalaiset eivät joutuneet
vainotuksi ainoastaan Saksassa vaan monessa muussakin maassa.
Olemme lukeneet kirjastosta löytyvää suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta. Noilla kielillä
löytyy niukasti kirjallisuutta, jonka painopiste olisi vain ja ainoastaan Sloveniassa.
Eurooppalaisten kahviloiden äärellä
1900-luku oli suurten kärsimysten ja voimakkaiden ristiriitojen vuosisata ja se ilmeni monesta luetusta teoksesta. Siksi oli poikkeuksellisen valoisa ja elämänmyönteinen hetki, kun
kävimme käsiksi Eero Balkin ja Tapani Kärkkäisen kultturelliin teokseen Kadonnutta kahvilaa
etsimässä.
Kun kokoonnuimme lukupiiriin salonkiemäntämme Helenan kahvipöydän ympärille, siinä oli
tavallista enemmän herkkuja. Lopuksi Hilkka avasi salaperäisen kassinsa ja valmisti erityisellä
laitteella lisää kahvia. Se tehtiin hänen slovenialaisen anoppinsa reseptillä. Vasta sen jälkeen
alkoi kirjan käsittely.
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Kahvilakirjan alkuperäiset tekstit ovat syntyneet eri puolella Eurooppaa 1900-luvun aikana.
Slovenialaisten kirjailijoiden tekstejä kirjassa on neljä, ne ovat enimmäkseen lyriikkaa. Vanhoista arvokkaista slovenialaisista kahviloista kirjassa mainitaan vain Ljubljanan Union. Tämä
Kavarna Union on yhä samassa paikassa Ljubljanan viehättävässä keskustassa.
Kirjassa esitellyt vanhat eurooppalaiset kahvilat olivat paikkoja, joissa istuttiin tuntikaupalla ja
luettiin päivän lehdet. Ne olivat kuin julkisia olohuoneita. Monet kahvilakirjan kirjoitukset on
kirjoitettu jo 1900-luvun alkupuolella. Slovenialaisten kirjailijoiden tekstit ovat 1910-, 1920-,
1950- ja 1980-luvulta.
Nobelistin vaikuttava teos
Historian näkökulmasta katsoen Anulle kaikista lukemistamme kirjoista ehkä opettavaisin ja
vahvin lukuelämys oli Ivo Andrićin Drina-joen silta.
”Kirja ilmestyi 1945, mutta se ei ole tippaakaan vanhentunut. Kertomuksen aikajänne ulottuu
neljä vuosisataa taaksepäin. Tavalliset ihmiset pienessä Višegradin kaupungissa yrittävät vuodesta ja vuosisadasta toiseen selviytyä elämästään vaihtuvien hallitsijoiden, milloin osmannien, milloin itävaltalaisten alaisuudessa. Islaminuskoiset bosniakit yrittävät tulla toimeen ortodoksisten serbien kanssa ja päinvastoin. Kirja asettaa upeasti paikalleen yksittäisen ihmisen
elämän suurempien valtakuvioiden, taloudellisten suhdanteiden, uskontojen, sattumien ja
juonittelujen pyörteissä.”
Ivo Andrić sai tuotannostaan Nobelin kirjallisuuden palkinnon 1961.
”Hienoja kirjoja olemme lukeneet tietenkin monia muitakin. Lukupiirimme suosikki on ollut
Pajtim Statovci, jolta olemme lukeneet kolme kirjaa!”
Miten elämä sujuu Balkanilla nyt?
Parikymppisinä opiskelijoina Anu ja Tuulikki pääsivät kansainvälisen taloustieteiden opiskelijoiden järjestön AIESECin kautta työharjoitteluvaihtoon Jugoslaviaan. Kesä 1969 kului Ljubljanassa.
”Harjoittelupaikassani mentorini professori Baumgartner yritti kovasti löytää minulle jugoslavialaista kirjallisuutta englanniksi. Ainoa mikä löytyi oli antologia slovenialaista runoutta, The
Parnassus of a Small Nation”, Tuulikki kertoo.
”Ensimmäinen kontaktini slovenialaiseen kirjallisuuteen ovat France Prešerenin sonetit! Kirjan
välissä minulla on edelleen Baumgartnerin toisesta kirjasta leikkaama viisisivuinen runo Die
Schlacht von Kosovo. Enpä aavistanut, että tuo Kosovo Poljen taistelu vuonna 1389 tulisi
kohtalokkain seurauksin tietoisuuteeni 1989, kun Serbian presidentti piti kuuluisan puheensa
taistelun 600-vuotisjuhlissa.”
Tuulikille Jugoslavian hajoamissodat olivat sellainen järkytys, ettei hän käynyt ”Jugoslaviassa”
pariinkymmeneen vuoteen. Vuonna 2005 hän palasi.
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”Silloin Sarajevoon, missä hyvä ystävä työskenteli ulkoministeriön rahoittamassa koulutusprojektissa. Näin sodan tuhot ja tutustuin ihmisiin. Halusin tietää kaiken, mitä oli tapahtunut
minun Jugoslavialleni vuoden 1986 jälkeen, jolloin olin edellisen kerran ollut Ljubljanassa
ystävien luona.”
Sarajevossa Tuulikki luki Slavenka Drakulićin esseekokoelman Café Europa: Life after Communism, jonka muutama ihminen sittemmin luki lukupiirissä ruotsiksi.
Mutta todellinen löytö hänelle on ollut kroatialaisen Dubravka Ugrešićin Kiputilahallitus,
joka sekin sittemmin luettiin lukupiirissä. ”Se avasi silmäni sen suhteen, mitä Jugoslavian
hajoaminen merkitsi niille ihmisille, jotka jäivät henkiin. Siksi se on minulle se kaikista tärkein
luetuista kirjoista. Minä luin sen todennäköisesti jo 2007 ensimmäisen kerran, koska se avasi
kaiken muun alueelta ’minun jälkeeni’ kirjoitetun kirjallisuuden, jota parhaiten muuten löytyi
ruotsiksi.”
”Yhtä tärkeä ja merkitsevä Jugoslavian valtion hajoamisen ymmärtämiselle on ollut Goran
Vojnovićin Jugoslavien, mitt hemland.”
Kiputilahallitus vaikutti Tuulikkiin toistakin kautta. Ugrešić on häntä vuotta nuorempi. ”Hän
on todennäköisesti elänyt Zagrebissa tavallista opiskelijaelämää kesällä 1969, jolloin minäkin
kävin siellä. Miten erilaiseksi hänen suhteensa muuttui kotimaahansa, toisin kuin minun, kun
hän 1993 lähti Kroatiasta vapaaehtoiseen maanpakoon. Yritin samaistua, mahdotonta.”
Näkymiä Jugoslavian hajoamisen jäljiltä
Myös Lenalle on ollut tärkeää löytää kaunokirjallisuutta, jossa käsitellään Jugoslavian hajoamista ja sen jälkeistä aikaa. Hän löysi Jugoslaviansa 1970-luvun alussa lomilla ja sittemmin
1984, kun hän camping-matkaili perheen kanssa eri puolilla maata.
Hyödyntäessään Helmetin ruotsinkielistä tarjontaa Lena huomasi saavansa kaipaamansa tietoa. Slavenka Drakulićin Café Europa oli yksi niistä kirjoista. Kroatialainen Drakulić on Istrian
monikieliseltä alueelta ja se on hänen viitekehyksensä kirjoittajanakin, ei nationalismi.
”Pidän hänen terävästä kynästään. Tämä esseekokoelma on julkaistu 1996. Siinä hän kertoo
muun muassa Kroatian presidenttinä tuolloin olleen Franjo Tudjmanin ja Britannian Liberaalidemokraattien johdossa olleen Paddy Ashdownin tapaamisesta. Ashdown kysyy Tudjmanilta tämän näkemystä entisen Jugoslavian alueen tulevaisuudesta. Tudjman ottaa servetin
käteensä ja luonnostelee siihen vastauksen. Piirtelee Eurooppaa uusiksi kuin Churchill, Stalin
ja Roosevelt Jaltalla aikoinaan. Pompöösi mies kun oli.”
Nelikymppisen slovenialaisen Goran Vojnovićin romaani Under fikonträdet vuodelta 2016
kosketti ihan erityisesti ja jäi mieleen pitkäksi aikaa.
”Olin niin kaivannut romaania, jossa myötäeläen kuvattaisiin sukujen ja perheiden tilanteita
Jugoslavian eri osien itsenäistyessä. On jotenkin todella kohtuutonta, että olemme voineet
seurata Jugoslavian hajoamista vain sotanäyttämönä, emme miten ihmiset sen jälkeen elivät
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Lukupiiri on kokoontunut ja Helena Leinonen
(seisomassa) on kattanut
pöydän yltäkylläisesti.
Kuva: Lena Björklund

elämäänsä. Miten elämä jatkui alueella, jossa oli niin paljon ”seka-avioliittoja” ja näiden liittojen lapsia ja lapsenlapsia, moni-identiteettisiä ihmisiä.”
”Kun kotiseutuna pidetyllä alueella yhtäkkiä onkin ulkopuolinen vain siksi, että on joskus
kauan sitten syntynyt ison valtion muussa osassa.”
Romaanin aikajana ulottuu toisen maailmansodan lopusta tähän päivään. Kertomus käynnistyy Aleksandarista, joka samoilee slovenialaisissa ja pohjoiskroatialaisissa maisemissa,
kun Saksa on hävinnyt kaikki sotansa ja apuritkin poistuneet maisemista. On paljon hylättyjä
asumuksia. Aleksandar löytää mukavan talon Momjanista ja asettuu sinne.
Hänen sukupuussaan on mm. juutalaisuutta ja ukrainalaisuutta. Hän avioituu slovenialaisen
Janan kanssa. He saavat tyttären, joka nimetään Vesnaksi ja tämä puolestaan menee naimisiin Safet-nimisen bosniakin kanssa. Mistä seuraa Jadran-niminen poika, joka sittemmin avioituu slovenialaisen Anjan kanssa ja heille syntyy poika.
Koko suku elää Sloveniassa, vain Aleksandar asuu puoliksi myös Momjanissa, joka on Kroatian puolella. Mutta kun mitään rajaa ei ole, Momjan on suvulle kuin kesämökkipaikkakunta
suomalaiselle.
Kun Jugoslavia hajoaa ja sen eri osat itsenäistyvät, onkin vanhuuttaan yhä enemmän Momjanissa pysyttelevä isoisä Aleksandar yhtäkkiä ulkomailla. Vesna on kuohuksissaan: Kuin ihmisen sisään olisi piirretty raja.
Safet loukkaantuu yllättävästä isänmaattomuudestaan niin, että hän katoaa Bosniaan. Siellä
mikään ei tunnu kotiseudulta ja hän syrjäytyy täysin.
Lopulta avioerot hajottavat suurperheen. Jadranille lohduksi jää viikunapuu, vaikka se ulkomailla sijaitseekin. Sen alla hän löytää jonkinlaisen rauhan.
Silti ne noin 45 vuotta, jotka sodanjälkeiseen aikaan mahtuivat ennen maan hajoamista,
sisälsivät paljon rakkautta, innostusta ja energiaa, elämästä nauttimista. Tämän yhteiselämän
energian Vojnovic kuvaa voimallisesti ja lämpimästi.
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Vojnovicilta on ruotsinnettu kolme kirjaa, suomennettu ei yhtään. Hänen perhetaustaansa
kuuluu niin bosnialaisia kuin juutalaisia. Hän sai Slovenian merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon, Prešeren-palkinnon, vuonna 2009 kirjastaan, joka kertoo muukalaisvihasta 2000-luvun
Sloveniassa.
Euroopan historian muutoskuvauksia
Ritvallekin jäi luetuista kirjoista päällimmäisenä mieleen Titon perinnön romahdus Jugoslaviaa ja sen jälkeistä aikaa kuvaavissa kirjoissa.
”Alueen sodissa, mutta myös Titon ajatus kansojen sekoittumisesta Jugoslavian sisällä. Utopia, jolla ei ollut mahdollisuuksia, voi todeta näin jälkiviisaasti. Traumoja kuvataan mielestäni
hyvin Slavenka Drakulićin kirjoissa Café Europa ja Balkan Express, joista viime mainittu on
kirjalistalla, mutta jota ei yhdessä luettu.”
”Samaten kirjassa Kiputilahallitus. Myös Goran Vojnovićin kirja Jugoslavien, mitt hemland,
jonka luin viime kesänä Lenan suosituksesta, kuuluu samaan sarjaan: kertomuksia ihmisistä,
jotka eivät löydä itseään ja paikkaansa sotien jälkeen.”
Ritvan mielestä olemme lukeneet mielenkiintoisia kirjoja ja lukupiiri on antanut paitsi antoisia keskusteluja myös lukuvihjeitä laajemminkin. ”Pidin erityisesti kirjoista Kadonnutta kahvilaa etsimässä ja Jänis, jolla on meripihkanväriset silmät sekä Vilmos Kondorin dekkareista.
Lukupiiri innosti lukemaan viime mainitun koko suomennetun tuotannon.”
Dekkarin kyydissä tutuissa maisemissa
Lukupiirin alussa luettu Sergej Verčin Hautajaisilveily liikutteli Hilkkaa tutuissa maisemissa.
Hän asui aikanaan jugoslavialaisen Slovenian rannikolla ja Karstin alueella hän on käynyt
usein sen jälkeen. Juuri näillä seuduilla Verčin dekkari lukijaa kuljettaa, Hilkalle tuttuja kiemuraisia kyläreittejä.
”Tunsin istuvani Verčin kanssa Dutovljen gostilnassa lasillisella Terania ja ajavani ylängölta
alas Triesteen, joka on yhtäaikaa kamala ja ihana, kesäisin kiehuva pata.”
Dekkarissa sympaattinen komisario Benjamin Perko ratkoo korruptioon ja kansainväliseen
salakuljetukseen liittyvää murhavyyhtiä Slovenian ja Italian rajavyöhykkeellä, Triestessä ja
Karstissa. Näillä seuduilla poliisiviranomaiset tekevät päivittäistä yhteistyötä.
”Kanssakäymisen ja tunnelmien kuvaaminen on kirjan toinen elementti. Juonikuvauksen
lomassa käy ilmi miten ihmiset rajan - joka oli vielä ilmestymisvuonna 2003 olemassa - molemmin puolin puhuvat molempia kieliä, käyvät töissä tai asuvat ja rakastuvat rajan yli.”
”Jokaisella on sukua molemmin puolin rajaa. Niin on ollut ikiajoista lähtien. Alue on kuin
yhteismaata. Niin se käytännössä aina on ollut, lukuunottamatta Jugoslavian aikaa. Mutta
silloinkin rajapassi ja useat paikalliset raja-asemat mahdollistivat joustavan kanssakäymisen.”
”Karstin pikkukylissä Triesten lahdelta nousevilla kukkuloilla elämä on rauhallista, suorastaan
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nautinnollista liikenteellä ylikuormitettuun, kuhisevaan Triesteen verrattuna. Sinne komisariokin suuntaa setvimään juonen käänteitä vapaa-aikanaan. Ruoka on kotoista, viini mehevän punaista ja aina on joku jonka kanssa voi vaihtaa sanasen kummalla kielellä tahansa.”
Verč kuului Triesten sloveenivähemmistöön. Tämä väestönosa on tänä päivänä itsestään
tietoista ja hyvällä tavalla taustastaan ylpeää väkeä, Hilkka sanoo.
Pohtiessaan historiaa ja monikulttuurista Triesteä, Verč kirjoittaa:
”Jos penkoo hiukan historiaa, päätyy siihen kiistattomaan johtopäätökseen, että slovenialainen henki on elänyt ikiajoista saakka Triestessä, vaikka se välillä on teeskennellyt olevansa
italialainen tai saksalainen. Ystävät ja viholliset, Slovenian vuoristolaiset ja Friulin tasankolaiset, Italian rannikon asukkaat ja Alppien toisella puolella asuvat saksalaiset ovat kaikki
vuorollaan imeytyneet tämän kaupungin sisuksiin ja antaneet sille milloin suurenmoisen,
milloin viheliäisen kuvan riippuen siitä, millaiset intohimot heitä ovat historian eri aikakausina ohjanneet.”
Sergej Verč syntyi 1948 ja kuoli 2015.
Myös Leena mieltyi Sergej Verčin Hautajaisilveilyyn. ”Se oli ensimmäinen lukemistamme Kari
Klemelän suomennoksista. Pidin kirjasta ja luin sitä huolella karstialueen karttaa seuraten.
Alueen maisema, yhteisö ihmisineen oli virkistävän erilaista vaikkapa skandinaaviseen rikosromaanityyliin verrattuna.”
”Mieltymykseni ovat yhteisiä Ritvan kanssa mitä tulee Budapestiä toisen maailmansodan
aikana kuvaaviin Vilmos Kondorin teoksiin ja Edward de Waalin kirjaan Jänis, jolla on meripihkanväriset silmät. Se kertoo Odessasta lähteneen ja laajalti Keski-Eurooppaan asettuneen
juutalaissuvun vaiheista. Vain Sloveniaa tai Jugoslaviaa käsittelevistä kirjoista olimme tässä
vaiheessa siirtyneet keskemmäs Eurooppaa, Itävalta-Unkariin.”
Attila Csernokin Katkennut silta – Unkarin unohdettu historia oli Leenan mielestä hyödyllinen maan historiaa valottava teos. ”Menneisyyden virheet kostautuvat, kun epäkohtiin ei ole
puututtu. Naapurikansojen ja vähemmistöjen kohtelulla on seurauksensa.”
Parina viime vuonna luimme myös Suomeen ja Baltiaan sijoittuvia teoksia. Ne olivat Leenan
mielestä kiinnostavia ja virittivät hyvää keskustelua. Sitten saimme lukupiiriin myös vieraita ja
kävimme luennoilla kuuntelemassa valitsemiemme kirjojen kirjoittajien ja kääntäjien alustuksia, Leena muistelee aikoja ennen kuin korona sulki yleisötilaisuudet.
”Ja meillä oli ilo tavata kääntäjä ja kustantaja Arja Rinnekangas. Hän tuntee hyvin nobelisti
Peter Handken, joka oli toisen nobelistin Olga Tokarczukin kanssa kevätpuolella 2020 aiheenamme. Handken romaani Riisuttu epäonni oli sikäli Sloveniaan liittyvä, että kirjailija käsittelee slovenialaissyntyisen äitinsä elämänvaiheita ja kuolemaa tässä kirjassa.”
Nobelistien teoksia ja juutalaiskohtaloita
Anni-Helena miettii kaikkia niitä hyviä kirjoja, joita olemme lukupiirissä lukeneet. Niin moni
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ansaitsisi tulla mainituksi. Hän päättää kuitenkin mainita ne eniten mieleen painuneet. ”Ryhmämme henkeen sopii aloittaa Eero Balkin ja Tapani Kärkkäisen koostamasta kirjasta Kadonnutta kahvilaa etsimässä. Kahvin ja kahviloiden ystävänä minäkin olen istunut siinä kirjassa
mainitussa Ljubljanan kuuluisassa kahvilassa.”
”Kirjassa on lyhyehköjä, kahvilan ilmapiirin synnyttämiä ajatelmia. Voi hyvin kuvitella niiden
sisätilojen olleen hämäriä, kahvilta ja savulta tuoksuvia. Oman kokemuksensa on kirjassa
pukenut sanoiksi mm. Mika Waltari.”
Taannoisen Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittaneen Peter Handken kirjoja lukupiirissä luettiin useita, mutta niin, että kukin valitsi omansa. Useat Handken uusista kirjoista ovat kovin
paksuja. Anni-Helena luki myös yhden ohuemman, teoksen Intohimoisesta sienestäjästä.
”Kirjassa vaelletaan sienimetsässä, mutta samalla aikaa tarkkaillen. Handken teksti on vaikeaa, mutta puhuttelevaa. Niin kuin eräässä arvostelussa todetaan: tasapainoilua runollisemman metsässä samoilun ja proosallisemman arkisen elämän välillä. Kova on kirjailija pohtimaan samaa asiaa laidasta laitaan.”
Kaksi toisen maailmansodan juutalaisvainoihin liittyvää perhetarinaa jäi erityisesti mieleen.
Rene Nybergin Viimeinen juna Moskovaan on maailmaa kokeneen diplomaatin sukutarina
äidinpuoleisen juutalaissuvun kokemuksista. ”Hänen äitinsä suljetaan suvun ulkopuolelle.
Hän on heille ”kuollut” avioiduttuaan ei-juutalaisen kanssa. Kirjassa kuvataan ihmisen irtaantumista suvusta, ystävistä ja uskonnosta.”
”Tapahtumat ulottuvat Suomen lähihistoriasta autonomian aikaan ja siinä on miljoonien juutalaisten kohtaloita Venäjällä. Kirjan nimi viittaa todelliseen tapahtumaan: evakuointijunaan.
Se lähti Riiasta kesällä 1941 vain pari päivää ennen kuin Hitlerin joukot miehittivät kaupungin.”
Toinen juutalaisperheestä kertova kirja on keraamikko Edmund de Waalin teos Jänis jolla on
meripihkanväriset silmät. ”Suku menettää sodan aikana lähes kaiken. Jotain sentään jää: 264
japanilaista miniatyyriveistosta. Ne pelastaa talon uskollinen, ei-juutalainen palvelija Anna,
jonka sukunimikin oli jäänyt kysymättä ja jää kalvamaan mieltä. Vahvaa symboliikkaa uskollisuudesta ja ihmisrakkaudesta.”
Lopuksi Anni-Helena tuo esiin Sally Salmisen Katrinan, joka Juha Hurmeen käännöksenä synnytti pitkät varausjonot Helmetiin. ”Se on kuvaus rohkeasta naisesta, joka hakee paikkansa
vahvaperinteistä ahvenanmaalaista ympäristöä uhmaten. Rohkea oli tekijäkin, josta povattiin
aikanaan myös Nobel-kirjailijaa.”
Salonkiemännän konditoria
Olemme koko lukupiirin ajan kokoontuneet Helenan kodissa ja siksi on syytä kutsua häntä
kirjasalongin emännäksi. Aloitamme aina lukupiirin nauttimalla Helenan keittämää kahvia
tai teetä ja aina hän on myös leiponut jotain: juustokakun, korvapuusteja, lohipiirakan... Siinä
pöydän äärellä kerromme kuulumiset ja nautimme pöydän maukkaista antimista. Sitten siir-
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rymme tuolille, sohvalle tai nojatuoleihin ja alamme käsitellä sen hetkistä kirjaa.
Nyt keväällä 2021 Helena muistelee lukupiirin kirjoja maaseudun rauhassa ja eläimiä seuraten.
”Pikkulinnut tekevät hurjaa vauhtia pönttöihin uutta pesää, joutsenet ovat taas järvellä. Siitä
en tykkää yhtään. Peurat käyvät illalla pellolla ruokailemassa niin kuin myös kurjet. Kaikki siis
niillä ennallaan, ei niitä korona heilauta.”
”Ilmeisesti aika monet pitivät tuosta alkuaikoina luetusta Kissani Jugoslavia, minä taas en
pitänyt lainkaan”, Helena sanoo. ”Johtui varmaan niistä käärmeistä siinä kirjassa. Hui!”
Muista Pajtim Statovcin romaaneista hän piti, siis Bollasta ja myös Tiranan sydämestä.

Kirjoittajat:
Lena Björklund
Tuulikki Fahler
Hilkka Hyvärinen
Helena Leinonen
Helena Päätalo eli Anni-Helena
Ritva Salo
Leena Seppälä
Anu Uimonen
Lista kirjoista, jotka erityisesti olivat koskettaneet lukupiirin lukijoita:
Sergej Verč: Hautajaisilveily. Mansarda 2012
Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia. Otava 2014
Pajtim Statovci: Tiranan sydän. Otava 2016.
Ivo Andrić: Drina-joen silta. Tammi 1960
Vilmos Kondor: Budapestin synnit. Tammi 2013
Edmund de Waal: Jänis jolla on meripihkanväriset silmät. Schildts & Söderströms 2013
Eero Balk ja Tapani kärkkäinen: Kadonnutta kahvilaa etsimässä. Otava 2000
Dubravka Ugrešić: Kiputilahallitus. Like 2007
Attila Csernok: Katkennut silta. Unkarin unohdettu historia. Into 2014
Slavenka Drakulić: Café Europa. Norstedts 1996
Sally Salminen: Katrina. Teos 2018
Rene Nyberg: Viimeinen juna Moskovaan. Siltala 2014
Pajtim Statovci: Bolla. Otava 2020
Olga Tokarczuk: Alku ja muut ajat. Otava 2007
Olga Tokarczuk: Vaeltajat. Otava 2012
Peter Handke: Riisuttu epäonni. Lurra editions 2003
Peter Handke: Intohimoisesta sienestäjästä. Lurra editions 2015
Peter Handke: Moravalainen yö. Lurra editions 2013
Peter Handke: Hedelmävaras. Lurra editions 2020
Goran Vojnović: Jugoslavien, mitt hemland. Rámus 2014
Goran Vojnović: Under fikonträdet. Rámus 2019
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Our story
Rok and Katja Drakšič

Kuvat: Katjan kotialbumi

Rok Drakšič is former professional judo player, who competed at three olympic games, but
his biggest success is title of European Champion in 2013.
After finishing his sports career in 2017, he transfered to judo coach in short time, working
with senior team in biggest judo club in Slovenia. But after few years, offer from Finnish judo
federation was to tempting to say no. Preparation for moving to Finland had begun and at
the end of August Rok and his wife Katja moved from Slovenia to Finland.
Rok has been head coach of Finnish judo federation since September 2020 and he is in charge of Finnish top judo players and they will continue to work together untill Olympic games
in Paris, 2024. Even though finnish judo is not at very high level at this moment, Rok belives,
that with hard work everything can be done and his goal is that Finland will have judo athlete at Paris olympic games 2024.
Rok says that he was really suprised by diligence of athletes. All of them are hard workers and
they are really passionate about judo, same as Rok, so all of them works very hard towards
their goals.
Moving and adjusting to new life in the middle of word pandemic was not the easiest thing
to do, but after 9 months, he and his wife Katja can say that they love living in Finland. Katja is
also teaching Slovenian langugage classes in Helsinki for children.
The biggest challenge in those first few months was of course Finnish winter with a lot of
snow, darkness and very cold temperature, but as they say, they adjusted pretty quickly.
Another big challange is of course Finnish language. Since they are both working in environment where they can use English and Slovenian language, knowledge of Finnish language is
not crucial but they both want to learn at least basics. Katja is understanding few words now
and then, but far from understanding conversations.
Although Finland was never on the wish list of countries they would like to move to, they are
both enjoying life here now.
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Kielen sytyttämä kiinnostus Sloveniaan
Kimmo Sippola
Yksi Slovenia-Seuran pohjoisimmista jäsenistä on oululainen Kimmo Sippola. Hän kävi Sloveniassa ensi kertaa vuonna 1999 kahden viikon automatkalla ja kiinnostus maahan ja kieleen heräsi
niin, että hän on opetellut sloveenia ja tehnyt käännöstöitä mm. tavaramerkkien muodossa.
Opusten oheen kirjahyllyihin on kertynyt kasoittain vinyylilevyjä, mutta vain yksi sloveeninkielinen luontokirja! (’Naravni parki Slovenije’, Slovenia-seuran jäsenhintaan.) Kieliharrastajan valikoimassa on myös norjan-, saamen- ja vironkielisiäkin kirjoja.

”En muista tarkoin mistä kiinnostus maahan alkoi. Sen täytyy olla jo Slovenian suvereniteettipyrkimysten aikaa 1989-1990, ja siitä sitten -91 itsenäistymisen myötä mielenkiinto kasvoi
mm. median ja kirjaston kirjojen myötävaikutuksella. Kieltä onnistuin aineistohaasteiden
jälkeen opiskella Helsingin slavistiikan laitokselta kopioimallani kieliopilla vuodelta 1992 sekä
täydentää myöhemmin Colloquial Slovene -kasettikurssilla, joka piti ostaa Englannista asti
kuten sanakirjakin. Kielen perusteet olivat hallussani jo ensi käynnillä elokuussa 1999. Minulle
opiskelu ei sinänsä ollut vaikeaa, se vaatii vain tietyn sinnikkyyden, opintomateriaali oli lopulta varsin hyvää. Ainakin subjektiivisesti voin kielen opintoja siis suositella muillekin.”
”Sloveenin opiskelu ei yllä haastavuudeltaan toiseen kieliharrastukseeni, länsinaapurissamme
elvytettyyn uumajansaameen, jonka hauska yhteys sloveeniin on duaali eli kaksikkomuoto.
Oppimateriaali on aika kiven alla: fraaseja verkkokurssilta, kielioppi 1700-luvun ruotsilla,
tiivis uusi saame–ruotsi-sanakirja ja lisänä erikielisiä kielitieteen väitöksiä. Siinä voi jo puhua
opiskeluhaasteesta.”
Slovenian matkailua kolmessa polvessa
”Lienee osin minunkin ansiotani, että myös muu perhe on maasta innostunut ja matkaillut
siellä jo kolmessa polvessa. Marraskuussa 2017 saavuimme ensikertalaisen isämme kanssa
Zagrebin kautta Breziceen Salla-sisareni perheen luo, jossa hän oli Lapin ja Mariborin yliopistojen opettajavaihdossa. Sallan kokemukset Sloveniasta alkavat jo 16-vuotiaana sisarusnelikkomme autoreissusta, ja ystävien ja konkarisiskojen joukolla he lomailivat siellä sittemmin
useampana kesänä.”
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”Me olemme saaneet matkoillamme osaksemme ehdottoman sympaattista ja silloin 1999
jopa uteliasta kohtelua yöpymis- ja ravintolapaikoissa. Useimmiten satuimme olemaan ensimmäiset suomalaiset, joita sikäläiset tapasivat.”
”Marraskuun kiertueloman puolikas kului Kroatian rannoilla Opatijan, Rijekan ja Krkin maisemissa. Slovenian puolelta mieleen jäivät erityisesti Škocjanin luolat, Unescon maailmanperintökohde. Matka oli myös läpileikkaus hiipuvan syksyn maisemista, sisämaan alankojen
hailakanvihreästä rinteiden keltaisiin pyökkimetsiin, vuoristoylängön harmaiden oksistojen
kautta rannikon havupuiden ikivihreyteen ja puistojen syysasuun sekä saariston ruskaan
ja vihdoin karstin kirjavuuteen. Seuraavan vuoden lokakuussa Sloveniaan matkasi veljeni
vaimonsa kanssa ja he kiersivät parhaissa syysväreissä hehkuvaa maata vuokra-autoilevan
porukan kanssa.”

Kuvat: Kimmo Sippola
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ENSIMMÄISET KÄYNNIT
Yrjö Lautela
Ensi vierailuni vielä silloin olemassa olleeseen Jugoslaviaan tapahtui huhtikuussa 1990. Slovenia järjesti vapaat vaalit, ennen muita valtion osatasavaltoja.
Tuntemattomaan maahan, Puolaan, olin matkustanut juttumatkalle myös elokuussa 1980,
lakkoliikkeen päästyä siellä vauhtiin. Vuonna 1978 joku kysyi, että mahtaako Euroopassa tapahtua jotain isompaa lähivuosina ja tulin sanoneeksi, että ehkä Itä-Euroopassa ja mainitsin
juuri Puolan ja Jugoslavian. Sinänsä molemmat ovat pikemmin Keski-Eurooppaa, käsite jota
silloin Suomessa käytettiin melko harvoin. Juuri Slovenia on nimenomaan Keski-Eurooppaa.
Jugoslavian kohdalla odotettavissa oleva Titon poistuminen näyttämöltä aiheutti spekulaatioita jo 70-luvun lopulla. Titon kuoltua toukokuussa 1980 levottomuuksia oli seuraavana
vuonna lähinnä Kosovossa. Sloveniassa oli ulkoisesti varsin rauhallista.

Pinnan alla kuitenkin oli liikettä. Kun liittovaltion pääkaupungissa Belgradissa valmisteltiin
yhtenäisiä koulusuunnitelmia vuonna 1984, Sloveniassa kirjailijat nousivat vastarintaan, ja
hankkeesta luovuttiin. Seuraavana vuonna Jugoslavian kirjailijaliitto olikin sitten ensimmäinen valtakunnallinen järjestö, joka hajosi. Myöhemmin slovenialainen kirjailija Miloš Mikeln
kertoi, että hänen serbialainen kollegansa oli sanonut jo vuonna 1988: ”Te sloveenit, te olette
jo ulkona Jugoslaviasta. Te ette halua jäädä, ja olette käytännössä jo lähteneet.”
Vuonna 1987 Nova Revija-aikakauslehdessä julkaistiin artikkeleita, joissa vaadittiin Slovenialle itsemääräämisoikeutta, kuitenkin osana Jugoslavian konfederaatiota. Irtautumiselle
Jugoslaviasta ei vielä silloin ollut kansan enemmistön kannatusta, mutta vuonna 1989 tilanne
oli jo toinen. Serbian johtajan Slobodan Milosevićin toiminta oli alkanut vieroittaa sloveeneja
liittovaltiosta.
Toukokuussa 1989 Slovenian perustuslakivaliokunta esitti perustuslakiin muutoksia, jotka
mahdollistivat poliittisen moniarvoisuuden ja itsenäisen taloudellisen päätösvallan. Slovenian hallitus hyväksyi esityksen.
Jugoslavian kommunistiliitto yritti keskuskomitean ylimääräisessä kokouksessa jarruttaa
uudistuksia. Slovenian kommunistiliiton johtaja Milan Kučan sanoi, ettei hänen puolueensa
hyväksy sloveenien etujen vastaisia päätöksiä. Hän sanoi myös olevansa ensi sijassa sloveeni ja vasta sitten kommunisti. Perustuslakimuutos hyväksyttiinkin Slovenian parlamentissa
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syyskuussa 1989. Syytä muistaa, että marraskuussa murtui Berliinin muuri, tapahtuma jolla oli
ilman muuta psykologista vaikutusta myös Jugoslaviassa.
Huhtikuussa 1990 ajoimme sitten ruotsinkielisen kollegan Måns Nybergin ja kuvaaja Pertti
Pullisen kanssa Wienistä Ljubljanaan. Menimme saman tien hotellista Prešeren-aukiolle, jossa
oli menossa pienimuotoinen vaalitilaisuus. Demos-puoluekoalition presidenttiehdokas Jože
Pučnik puhui yleisölle. Kysyimme tietysti, että mitä hän arvioi tapahtuvan, jos liittovaltion armeija puuttuu Slovenian itsenäisyyspyrkimyksiin. ”Keräännymme teiden varsille nauramaan,
kun niiltä loppuu bensa”, hän vastasi. Ihan niin helpostihan se ei mennyt, muutta siihen tilanteeseen oli vielä yli vuosi aikaa.
Pučnik hävisi presidentinvaalin Kucanille, joka edusti demokraattiseksi uudistuspuolueeksi nimensä muuttaneita kommunisteja. Parlamenttivaalit voitti seitsemän puolueen Demos-koalitio, ja pääministeriksi tuli Lojze Peterle. Oli luultavasti eduksi Slovenialle, että Kucan
voitti presidentinvaalin, sillä hänellä oli kokemusta Belgradin poliittisista kuvioista, koska hän
oli ollut siellä hoitamassa Slovenian etuja liittovaltion päätöksissä. Eurooppa- ja EU-suuntaus
oli hänelle selvä, sitä varten piti itsenäistyä.

Oli helppo todeta, että Sloveniassa asiat hoituivat melko hyvin jo kommunistiaikana. Esimerkiksi toimittajalle tärkeät puhelinyhteydet toimivat vaivattomasti. Näin ei ollut yleensä ns. sosialistimaissa. Vuonna 1989 kollega joutui odottamaan 13 tuntia puheluaan Puolasta Krakovasta Pariisiin. Krakovan puhelintekniikka oli kuulemma Frans Josefin ajalta. Kaiken kaikkiaan
oli selvää, että Slovenia eikä muukaan Jugoslavia ollut kuulunut itäblokkiin.
Vuonna 1990 alkoi tapahtua muuallakin Jugoslaviassa. Kroatiassakin oli pidetty vapaat vaalit,
ja serbienemmistöisillä alueilla ryhdyttiin katkomaan tieyhteyksiä Zagrebista rannikolle.
Bosniassa oli vielä hiljaista, mutta kun kävin syksyllä 1990 Sarajevossa kysymässä poliitikoilta,
onko Jugoslavia olemassa kahden vuoden kuluttua, serbijohtaja Radovan Karadzić oli se joka
selvästi sanoi, että ei ole. Sloveniassa pidettiin joulukuussa kansanäänestys itsenäisyydestä,
joka hyväksyttiin ylivoimaisella enemmistöllä. Slovenia antoi puoli vuotta aikaa neuvotteluille
Jugoslavian muuttamisesta valtioliitoksi.
Alkuvuosi 1991 käytiin tuloksettomia neuvotteluja. Loppukeväällä ulkovallat alkoivat hermostua ilmeisestä sodanvaarasta alueella. Yhdysvaltain ulkoministeri James Baker kävi pitkiä
neuvotteluja Jugoslaviassa ja ilmoitti 22.6., että Yhdysvallat ei tunnusta Sloveniaa itsenäiseksi
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valtioksi. Itsenäisyysjulistus oli odotettavissa muutaman päivän kuluttua.
Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi 25.6. 1991. Slovenian suurin lehti Delo otsikoi:
”Tuhannen vuoden saksalaisherruuden ja 73 Jugoslavia-vuoden jälkeen Slovenia on itsenäinen”. Seuraavan päivän iltana Ljubljanassa parlamentin edessä oli juhlatilaisuus, jossa
Jugoslavian lippu laskettiin alas ja Slovenian lippu nostettiin salkoon. ”Tänä iltana voimme
unelmoida, huomenna on uusi päivä”, sanoi Kučan.
Taistelut alkoivat aamulla, ne jäivät onneksi vähäisiksi. Yhteenotot kestivät vain kymmenen
päivää. Kuolonuhrien määrä jäi kymmeniin. Muualla hajoavassa Jugoslaviassa seurasivat
traagiset joukkomurhien ja etnisen puhdistuksen vuodet.

Kuvat: Pavel Rakovec

25

Nuoruuden reissulta opettajavaihtoon Sloveniassa
Salla Jutila
Kävin ensimmäisen kerran Sloveniassa 16-vuotiaana. Autoreissu oli isoveljeni suunnittelema
ja organisoima, me kolme siskoa saimme vain hypätä matkaan, nauttia ja ihmetellä. Erityisesti mieleen ovat jääneet ensihetket Sloveniassa, kun rajan ylitettyämme suunnistimme
illan hämärissä kohti veljen varaamaa yöpaikkaa. Loputtoman pitkän, mutkaisen vuoristotien
päässä meitä odotti mitä tunnelmallisin yöpaikka. Elämyksen kruunasi se, kun Kimmo-veli
astui autosta ulos ja alkoi puhua majatalon ystävällisen nuoren emännän kanssa kieltä, joka
ei muistuttanut mitään aiemmin kuulemaani kieltä. Toki olin tiennyt Kimmon opiskelevan
sloveenia ja olin myös laatinut hänelle sanakokeita, mutta hän tosiaan puhui tuota vekkulia
kieltä!
Tuolla reissulla näimme ja koimme vaikka mitä, mutta vuoristossa sijaitseva idyllinen majatalo ja sen ystävällinen isäntäväki teki minuun lähtemättömimmän vaikutuksen. Vieraanvarainen isäntäperhe oli kiinnostunut meistä, he kyselivät ja kertoivat itsekin, mutta eivät olleet
tippaakaan tungettelevia vaan antoivat myös tilaa. Lähtiessämme he hyvästelivät meidät
lämpimästi ja sanoivat, että olemme aina tervetulleita uudelleen ja etteivät he koskaan unohda sisarussarjaamme. Sanat olisivat hyvin voineet olla vain kohteliasta small talkia, mutta
tapa, jolla ne sanottiin, sai minut uskomaan niihin.

Kuva: Salla Jutila

Vilkasta vaihtoliikennettä Sloveniaan
Yli viisitoista vuotta myöhemmin palasin vanhempainvapaaltani töihin Lapin yliopistoon.
Kuulin, että meillä oli opettajavaihdossa slovenialainen mies. Tutustuin ja ystävystyinkin
Mitjaan nopeasti. Hänen hämmästyksensä oli muuten melkoinen, kun kerroin veljeni osaavan sloveenia. Kun Mitja sitten otti puheeksi, että heidän tiedekunnassaan on rahoitus
opettajavaihtoon, mutta heiltä puuttui vaihtoon saapuva opettaja, minun ei tarvinnut miettiä
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pitkään. Myös mieheni oli idean kannalla. Reilu puoli vuotta myöhemmin aloitin neljän kuukauden mittaisen vaihdon Brezicessä, Mariborin yliopiston matkailun tiedekunnassa. Myöhemmin olen käynyt samassa tiedekunnassa lyhyen vaihdon, kirjoittanut yhteisiä artikkeleita
ja hankehakemuksia sikäläisten kollegoideni kanssa ja tänä keväänä tein lähes kuukauden
mittaisen etävaihdon sinne. Useat lappilaiset kolleganikin ovat käyneet Mariborin yliopistossa vaihdossa ja myös sieltä on ollut varsin aktiivista vaihtoliikennettä Lappiin päin. Mitja on
tätä nykyä yhden pakollisen opintojakson vastuuopettaja Lapin yliopistossa.
Olemme sukulaissieluja
Yhteistyö slovenialaisten kanssa on saumatonta ja helppoa, hyvin luontevaa. Koin jo Sloveniassa työskennellessäni voimakasta samankaltaisuutta sikäläisten kollegoiden ja naapureiden kanssa. Olen pohtinut, mistä tämä voisi johtua. Kieli voi olla yksi tekijä, ovathan
kummatkin globaalissa mittakaavassa hyvin vähän puhuttuja kieliä. Ehkä sekin vaikuttaa,
että molemmissa maissa on paljon metsää ja järviä, suhde luontoon on samankaltainen. Joka
tapauksessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on todella paljon samaa: ihmiset eivät
tungettele, vaan antavat tilaa ja ovat ystävällisiä ja kohteliaita, mutta suomalaiselle mielenlaadulle sopivan pidättyväisiä. Slovenialaisetkin antavat luvan itselleen ja muille tarvittaessa
vetäytyä. Kukaan ei koskaan kysynyt, mikä minulla on hätänä, jos en jonain päivänä ollut
erityisen seurallisella tuulella. Samalla tavalla kuin suomalaiset, myös slovenialaiset sanovat
asiat vain silloin, kun oikeasti tarkoittavat niitä. Tämän aistin jo teinityttönä vuoriston majatalossa. He oikeasti tarkoittivat sitä, etteivät unohda meitä neljää sisarusta.
Neljän kuukauden opettajavaihdon ollessa lopuillaan etsin yhteystiedot tuohon majataloon.
Laitoin sähköpostia, jossa kysyin, muistavatko he minut ja kerroin olevani oman perheeni
kanssa nyt Sloveniassa. Vastaus ei yllättänyt: What a nice surprise! Of course we remember
you, you were one of our most memorable guests. I still remember Kimmo and his Slovene,
Salla and two other sisters from Oulu.
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Uutisia - News-Slovenia
Amazilia Aerospace ja Pipistrel käynnistivät yhteistyön
suurikokoisten kuljetusdroonien kehittämiseksi
Kooste: Sirpa Spoljaric
Kiinan suurin logistiikkayritys SF Express suunnittelee jakeluverkkonsa laajentamista ottamalla käyttöön miehittämättömiä ilma-aluksia (UAV), jotka pystyvät nousemaan ja laskeutumaan
pystysuoraan. SF Expressin saksalainen tytäryhtiö Amazilia Aerospace on tehnyt yhteistyösopimuksen slovenialaisen ilmailualan yrityksen Pipistrelin kanssa. Tavoitteena on kehittää
suurikokoinen miehittämätön ilma-alus kaupalliseen käyttöön. Amazilia tuottaa digitaalisen
lennonohjausjärjestelmän, ja Pipistrel suunnittelee ja valmistaa itse koneen.
Tähän saakka miehittämättömiä droneja on käytetty lähinnä leluina ja ilmakuvaukseen. Droneja ohjataan kauko-ohjauksella tai niissä on automaattiohjaus.
Slovenia-seura on aikaisemmin kertonut Matevž Lenarčičin Pipistrel-lennoista. Lenarčič on
slovenialainen valokuvaaja, lentäjä ja biologi. Hän on tehnyt lentoennätyksiä ultrakevyellä Pipistrel-koneella. Lenarčič on lennoillaan kartoittanut mm. alppijäätiköiden sulamista, maapallon puhtaan veden tilaa ja muita luonnonilmiöitä. Hän on julkaissut havainnoistaan upeasti
kuvittamiaan kirjoja.

Kuva: Pipistrel

Alla alkuperäinen tiedote:
Munich, 12 April 2021
Amazilia Aerospace and Pipistrel to develop Heavy Cargo Hybrid VTOL Drone for SF Express
SF Express, China’s leading integrated logistics provider, intends to expand its delivery
network fleet through the deployment of large cargo unmanned aerial vehicles (UAVs) with
vertical take-off and landing (VTOL) capability.
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Together with its Munich based subsidiary, Amazilia Aerospace, SF Express has partnered
with Pipistrel, a Slovenian aerospace company, to accelerate the development of commercial
large scale UAV operation. Amazilia Aerospace will deliver an advanced digital flight control
and vehicle management system for an innovative VTOL cargo drone designed and manufactured by Pipistrel.
SF Express pursues a VTOL aircraft capable of service in the environment of remote and isolated areas. The aircraft will be able to lift more than 300 kg of cargo in a 2.3m³ volume space
over a range of 500km with cruising altitudes up to 6000m and VTOL capability up to 2500m
above sea level. Pipistrel specifically designed the aircraft to meet these demanding conditions. The aircraft will be equipped with 8 vertical-lift packages each consisting of a Pipistrel
E-811 EASA Type certified powered rotor with highly efficient and redundant battery packs
that assure safe operation even if 2 rotors are inoperative. The aircraft design and component
production of the prototype will be carried out in Pipistrel facilities.
Pipistrel Founder and CEO Ivo Boscarol points out “To be chosen by one of the largest logistics companies globally to design and produce a tailor-made line of vehicles for aerial cargo
transportation is a solid recognition of Pipistrel’s capability built up on more than a decade of
achievements in electric flight. We look forward to becoming even more involved in strategic
business solutions on a global scale, where our vehicles will change how aerial logistics work
and have further significant impacts to sustainability and quality of life.“
The brains flying this innovative design is the Amazilia Aerospace Automatic Flight Control
System and Vehicle Management System (AFCS/VMS). This versatile system includes both the
avionic hardware and the software capable of automating the entire cargo mission. It can be
integrated into both VTOL and conventional aircraft configurations and has been designed
specifically to meet the requirements for large scale logistical operations by logistics companies such as SF Express.
Amazilia Aerospace builds on years of research at the Technical University of Munich (TUM)
reinforced with aerospace industry experience. The team will develop and deliver an ACFS/
VMS which is compliant to aerospace industry standards. This system is not only compatible with the economics of unmanned aerial cargo transport but also scalable and versatile,
which integrates well with a variety of aircraft types and sizes.
The aircraft prototype is scheduled to undergo flight testing with the Amazilia Aerospace
system in Europe followed by operational validation in China starting in 2022. By 2023, SF
Express intends to deploy the HVTOL cargo drone fleet in their domestic and non-domestic
business operations.
“Our efforts to achieve 36-hour countrywide delivery throughout China face significant challenges, such as natural barriers, underdeveloped logistics infrastructure, and more, especially
in rural China. SF Express intends to adopt cargo VTOL drones to solve this bottleneck due to
their flexibility and high speed, which is on par with helicopters, and has low costs which are
competitive with truck delivery. The high-altitude capability allows us to extend our civil air
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cargo service coverage to even difficult to reach mountainous areas. We believe VTOL drones
will become a major vehicle in China, and SF Express alone will need more than 1000 in the
next 10 years. ” says LI Dongqi, SF EXPRESS VP & SF UAS Chairman.

SF-Express
www.sf-express.com
Amazilia Aerospace
www.amazilia.aero
Pipistrel
www.pipistrel-aircraft.com
Media Contact:
Christoph Dörhöfer, CEO of Amazilia Aerospace
info@amazilia.aero
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Kirja Viiniköynnös - suomalainen viljely- ja puutarhakasvi
Helena Päätalo

Tuusulassa viinitarhaa pitävä Juha Karvonen, joka kertoi siitä tiedotteessa Syksy 2019, on julkaissut toukokuussa uuden kirjan viiniköynnöksen viljelystä. Perusteellisen työn tekijänä on
Karvonen koonnut jättiläisen. Lähes 500 sivua! Kirja kattaa aikakauden Euroopassa kivikaudelta 2000-luvulle. Hän vastaa kysymyksiin, miten viiniköynnöksen viljely Suomessa onnistuu
ja miten ikivanhat menetelmät ovat käytössä nykyajan tekniikan ja kasvinjalostuksen sovellusten kanssa.
Kirja Viiniköynnös - suomalainen viljely- ja puutarhakasvi esittelee hieman sisältöään jo kansikuvassa.
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