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tervehdys

Edvin Skrt, Slovenian suurlähettiläs

Suurlähettiläs Edvin Skrt ja Sirpa Spoljaric. Kuva: Andreja Valtanen.

Dear members of the Slovenia-seura Society,
The year in which you celebrated the 20th anniversary of the Society is slowly coming to an
end. It has been a great pleasure to be able to celebrate this significant anniversary with you.
Although I am accredited as Ambassador to all the five Nordic countries, Finland has been the
focus of my work in 2019. Your country chaired the Committee of Ministers of the Council of
Europe until the month of May and then took over the Presidency of the Council of the European Union. Most of the Cabinet Members of the Government of Slovenia have visited Finland
in the past year due to these responsibilities and have time and time again been reminded of
what great hosts and extraordinary people the Finns are. This past year, the Slovenian Prime
Minister Marjan Šarec also visited Finland and President Sauli Niinistö paid an official visit to
Slovenia. Furthermore, our two countries carried out several other projects together.
All of the above mentioned has been a great joy and pride for me, but at the same time, I am
also aware that it will be a challenge to maintain the same level of political relations in the
coming year. While attempting to maintain the intense political dialogue, I’ll also do my best to
strengthen cooperation between the countries in as many areas as possible. I am certain that
we will be able to carry out some project with your most valued support.
Slovenia-seura is an excellent ambassador for Slovenian culture, tourism, cuisine, and even the
Slovenian language in Finland, and I am very grateful for all your efforts as well as the affection
and friendship you display towards Slovenia. I would be very grateful if you will further maintain and promote close ties with my country going forward.
Allow me to wish you and all your loved ones all the best for the Christmas and New Year’s
holidays.
Edvin Skrt
Ambassador of Slovenia to Finland
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Seuran kuulumisia

Kooste: Helena Päätalo

Slovenia-seura 20 vuotta -juhlasta. Kuva: Andreja Valtanen.

Slovenia-Seuraa viime vuodet monipuolisesti johtanut Sirpa Spoljaric jättää puheenjohtajuuden. Kiitämme Sirpaa ja myös seuran hallituksessa aktiivisesti toiminutta Davor Spoljaricia
heidän toiminnastaan seuran ja jäsenten hyväksi.
Ensi vuoden puheenjohtajuuttta hoitaa seuraa jo aiemminkin monia vuosia eteenpäin luotsannut Aira Pellinen.
Hallituksen (2020) jäsenet ovat Lena Björklund, Helena Päätalo, Helena Leinonen ja Jenni
Soljasalo, varajäsenet Andreja Valtanen ja Katja Kauppila. Toiminnantarkastaja on Tuulikki
Toropainen, varalla Olavi Hölttä.
Ensi vuoden tapahtumia ovat muun muassa osallistuminen MATKA 2020-messuille tammikuussa, slovenialaisen elokuvan esitys Eurooppa-salissa 6.2., kaksi ruokakurssia, seuran
oma matkailutapahtuma huhtikuussa, ravintolapäivän pop-up-tapahtumat toukokuussa,
kesäkuussa tutustuminen Helsingin yliopiston observatorioon ja eväsretki Tähtitorninmäelle,
syyskuussa viinimatka Sloveniaan sekä kotoinen sieniretki ja loppuvuodesta pikkujoulujuhla. Lisäksi on maaliskuussa seuran sääntömääräinen kevätkokous ja lokakuussa syyskokous.
Seuran lukupiiri jatkaa kokoontumistaan. Järjestämme sloveenin kielen opetusta siitä kiinnostuneille.
Slovenia-seuran jäsenmaksu vuonna 2020 on 17 euroa/henkilö. Jäsenen perheenjäsenten,
opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu on 12 euroa/henkilö ja kannattajajäsenten maksu
on edelleen 120 euroa/vuosi.
Seuran yhteystiedot: pj. Aira Pellinen, aira.pellinen@gmail.com, puh. 050-5701 963.
www.sloveniaseura.nettisivu.org
www.facebook.com/sloveniaseura/
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MARIBORIN ALUEMUSEO INSINÖÖRIN SILMIN

Teksti ja kuvat: Reijo Voutilainen

Teimme 11 syyskuuta Riikan kanssa kiintoisan visiitin Mariborin Kaupunginlinnassa sijaitsevaan aluemuseoon. Heti sisääntuloaulassa kohtasimme nuoren naisen, joka yritti saada
esille vanhaa seinämaalausta valkoisen maalipinnan alta. Kommunistihallinnon aikana olivat
maalanneet kuvan peittoon, ja päällimmäisen kerroksen poistaminen sekä kaikkien pienten
kuoppien tasoittaminen ennen korjausmaalausta näyttivät vaativan todellista kärsivällisyyttä.
Hänellä ja Riikalla riitti juttua työmaasta ja maalaustaiteesta niin, ettemme ollenkaan tahtoneet päästä itse museoon.
Sattui olemaan hiljaista. Koska kävijöitä ei ilmeisesti haluttu laskea yksinään hortoilemaan,
saimme oman oppaan koko käynnin ajaksi mikä olikin meille onneksi. Olin suorastaan innostunut museon erilaisesta lähestymistavasta, minä kun en niin välitä historian merkkihenkilöiden kuvien katselemisesta,.

Tulipora
Ensimmäiseksi tulivat vastaan eri aikojen asumuksista tehdyt pienoismallit, jotka tietenkin
heijastavat tekijöidensä näkemyksiä. Kivikauden asunto (2) esitettiin laavuna, jossa oli vain
nahkoista tehty katto, mutta ei seiniä. Tulipaikkana laavussa toimi kuoppa, nukkuma-alustana
oli vuotia ja oli siellä vielä joitakin ruukkujakin säilytykseen. Wikipedian mukaan saviruukkujen tekeminen ja niiden polttaminen osattiin jo kivikaudella. Yksinkertaista ja vaatimatonta

Kuva: tulipora

elämää ilman turhaa kamaa, toisin sanoen kurjaa.
Pihalla oli tulen tekoa varten ns. tulipora eli jousipora. Minulla on tästä kuva Ernest Thompson Setonin kirjassa ”Kaksi Partiopoikaa”, jonka olin saanut erikoispalkintona raittiuskilpakirjoituksista kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Erotuksena ”ensimmäisestä palkinnosta” sana
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”erikoispalkinto” tarkoittanee, että kirjoitus oli muuten hyvä, mutta se ei liittynyt itse aiheeseen eli viinan kirouksiin. Luulin siis, että tuliporaa käyttivät vain Amerikan intiaanit muinoin.
Tuon pienoismallin mukaan menetelmä oli kuitenkin käytössä myös Euroopassa.
Tulipora (1) on jousi, jonka jänne kiertää pystyssä pidettävän puikon ympäri. Teroitettu puikko tekee reikää kuivaan puukappaleeseen ja puikkoa painetaan yläpäästään esim. koveran
kiven avulla samalla kun jousella sahataan edestaikaisin. Puikon pyörimisestä syntyvä kitka
irrottaa aluskappaleesta kuumaa purua, jonka tulen tekijä saa lopulta (!) syttymään. Yritin tätä
lapsena kerran itsekin, mutta eihän se minun voimillani ja taidoillani tietenkään onnistunut.
Miten tuollainen tekniikka on voinut levitä mantereelta toiselle aikana, jolloin valtameren yli
ei niin vaan menty? Vai keksittiinkö se useammassakin paikassa?
Kivikautta edusti myös ”slaavilainen maakuoppa”. Se oli laavu, jossa korkeutta oli saatu lisää
kaivamalla maahan kuoppa. Muuten hyvä, mutta entäs kun tulee rankkasade?
(2) kivikausi

(3) pronssikausi

(4) rautakausi

Maakuopasta makuuparveen
Pronssikauden asunto (3) oli mallintekijän mielestä kehittynyt niin, että siihen oli saatu seisomakorkeutta pystysuorien seinien avulla. Ohuiden pystypuiden välit oli täytetty savella niin,
että seinät pitivät tuulta. Kaksilappeinen harjakatto näytti olevan kaislaa tai jotain sen tapaista. Makuupaikka oli pehmeämpi, tulisija oli maan päällä eikä enää vain pelkkä kuoppa.
Rautakauden talossa (4) seinät olivat vielä korkeammat ja olipa siellä jo makuuparvikin ja
tikapuut. Seinät olivat edelleen ohuista puunrungoista, jotka olivat tiheässä ja joilla siten oli
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korvattu savi. Ihmetystä herätti katto, joka näytti tehdyn sahatuista laudanpätkistä. Jos niin
olisi todella ollut, olisin varmaan nähnyt kuvassa myös sen sahan. Harmillisesti opas ei sattunut olemaan vieressä, enkä sitten enää muistanut kysyä. Kysymättä jäi myös, miten ja mihin
käytettiin alkeellisia kangaspuita (5) muistuttavaa laitetta. Siinä loimilangat roikkuivat pystyssä, painonaan kiviä. Tehtiinkö sillä kangasta vaatteisiin vaiko vain kapeita nauhoja koristeeksi? Ja mistä materiaalista?

(5) Alkeelliset kangaspuutko?

Viimeisenä asumuksena oli Rooman ajan talo. Se oli nähty yllättävänkin nykyaikaisena. Etelän
matkalla on joskus tullut vastaan jäännöksiä tuon ajan rakennuksista, mutta en olisi voinut
edes kuvitella, että niihin olisi kätkeytynyt erilliset keittiö ja makuuhuone, seinät kivenmurikoista ja ruukkukatto, jonka kestävät, kolmiomaiset tukirakenteet olivat vielä selvemmin
sahattua tai laudoiksi veistettyä puutavaraa. Eivät siis pyöreitä puunrunkoja.

Puu oli maassa tärkeää
Slovenian seutu on metsäistä, mikä tarkoittaa että puun myynti on varmaankin ollut tärkeä
elinkeino noiden alueiden ihmisille. Veikkaisin, että sahat ovat sijainneet lähellä metsää missä
ehkä koskivoimaakin on ollut parhaiten saatavilla. Pitkän ja raskaan puutavaralastin kuljettaminen ihmisten ilmoille hevosilla mäkisessä maastossa huonoilla teillä olisi hankalaa, mutta
onneksi on jokia, joita pitkin puuta voitiin uittaa. Katsokaapa kuvaa (6). Tämä pienoismalli
esittää puutavaran kuljettamiseen käytettyä lauttaa. Mutta missä on varsinainen myyntituote? Se on lautoina ja parruina itse lautassa, joka on se puutavara!
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(6) Sahatavarasta tehty lautta

Kun lautta oli lipunut myötävirtaan perille, alus myytiin sen sisältämän sahatavaran hinnalla
ja miehistö lähti takaisin maakuljetuksella elleivät peräti kävellen. Koska joet ovat pieniä ja
mutkaisia, lauttaa ohjattiin ketterästi sekä edestä että takaa.
Yritin vähän katsella netistä, mutta ilmeisesti Suomessa on aina uitettu tukkeja eikä valmista
sahatavaraa. On mielenkiintoista, miten näin kovin erilaiseen ratkaisuun on päädytty: onko
kysymys maantieteestä vai mittakaavaerosta vaiko molemmista. Eikö kuljettaminen näin
pienissä erissä tehnyt puutavarasta valtavan kallista? Vai oliko työ silloin niin halpaa?

Savu(stus)aukko ja tervattu päre
Sitten saavuimme savupirttiin. Se oli tehty huolella ja näytti kuin asukkaat olisivat vain
muualla käymässä. Huomioni kiinnittyi savuaukkoon: Suomessa "räppänä on liki lakea, liki
lieska kiukoata", mutta tämä savuaukko oli paljon matalammalla, heti oven yläpuolella.
Kysyin, että mikäs tässä oli ideana, savunhan pitäisi päästä pois eikä jäädä tupaan leijumaan.
Mutta savu tarvittiinkin lihojen ja kalojen säilömiseen savustamalla niitä tuvan yläosan lämmössä. Ja olivat ne orretkin siellä. Tämän näyn edessä ajattelin, että miten Suomessa viitsitäänkin puhua pienhiukkasista. Seuraavaksi katsoin pärettä telineessään. Kysyin, että kauanko se tuollainen valaisee, eikö sitä pidä koko ajan olla vaihtamassa. Mutta pärettä siveltiinkin
rasvalla, jota otettiin vieressä olevasta kupista. Näin se toimi kuin kynttilä ja paloi kirkkaammin ja pidempään. Enpä olisi arvannut. Puhdetöitä varten oli erillinen huone.
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(7)Puuveistos edestä ja takaa

(8) Jumalan kuva

Eräs paikallinen kirkko oli, sairastuttuaan nykyaikaistamisen tautiin, päättänyt luopua lukuisista kullatuista puuveistoksistaan, koska ne olivat rumia. Museo otti ne hoteisiinsa, eikä enää
luovuta niitä takaisin vaikka kirkko tulikin myöhemmin katumapäälle. Näimme huoneen
täydeltä puuveistoksia ja asian, jota kirkossa ei näe, nimittäin että ne ovat sisältä ontoiksi
koverrettuja halkeamisen estämiseksi (7).
Sokerina pohjalla oli museon ehkä arvokkain nähtävyys Mustan Neitsyen kappeli, joka on säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Sinne ei saa mennä, mutta sinne saa kurkistaa. Vastakkaisella seinällä on lukittu ovi, jota ei kuulemma ole voitu avata, koska lukkoon sopivaa avainta
ei ole löydetty. Hyvä selitys nykyaikana, kun talon puhkaistavissa oleva ulkoseinäkin on aika
lähellä tuon oven takana!
Onkohan Sloveniassa olemassa jokin lukittuihin tiloihin liittyvä tarina tai uskomus, koskapa
käynnillämme suuressa Vinag-viinikellarissa meille kerrottiin käytävästä, jonne pääsyn saksalaiset olivat estäneet pysyvästi betonilla. Ei tiedetä, mitä siellä on, aarre vaiko myrkkyä. Betonia ei ole uskallettu piikata auki, koska pelätään, että siellä voisi olla vaikka taistelukaasua. Ei
edes pientä reikää sondille ole muka uskallettu porata.

Hauska visiitti kaikin puolin, mutta ei pikainen.
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Viiniköynnöksen kasvatus on kestävyyslaji

Teksti ja kuva: Juha Karvonen

Kiinnostus viiniköynnöksen kasvatukseen juontaa juurensa kokeilla jotain uutta. Esimerkkinä
on ollut 1875 syntynyt isoisäni, joka aloitti puutarhamansikan kasvatuksen pienellä palstalla
Vehmersalmella 1910-luvulla. Äitini kävi myymässä siihen aikaan
harvinaisia marjoja Kuopion torilla. Mansikka on kova rönsyilemään ja hänen rönsytaimistaan viljely laajeni pitäjän
alueella sotavuosiin menessä. Silloin marjat käytettiin pääasiassa kotitarpeisiin. 1950-luvun
lopussa mansikkaa ryhdyttiin kasvattamaan yhä enemmän myyntiin ja 1970-luvulle tultaessa
siitä oli tullut yksi maaseudun elinkeinoista.
Omat köynnökseni olen valinnut kokeilemalla pariakymmentä kirjallisuuden ja opiskelukokemusteni perusteella sopivinta lajiketta ja keskittynyt 3 - 4 lajikkeeseen, Rondo, Zilga, Nordica
(punaviinit) ja Solaris (valkoviini). Kaikki ovat sopeutuneet pohjoisille viljelyalueille. Rondo ja
Solaris ovat kaupalliseen viininvalmistukseen
hyväksyttyjä rypäleitä, mutta Zilga ja Nordica ns. pöytäviinirypäleitä, joita käytetään teollisuudessa vain mm. mehujen ja hillojen valmistukseen. Niistäkin voi tehdä viiniä kotitarpeiksi. Uuden viljelykasvin yleistyminen kestää
siis pari sukupolvea eli tällä aikataululla viinitarhat koristavat suomalaista maalaismaisemaa
2060-luvulla, joka silloin saattaa muutenkin erota paljon nykyisestään. Muutokset tapahtuvat
hitaasti ja huomaamatta. Viiniköynnöksen kasvatus ei ole pikajuoksusuoritus. Se on kestävyyslaji.
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Vinkkejä ja väitöskirja
Opiskeluni alkoi Itävallassa Eisenstadtin maatalousammattikorkeakoulussa viinintuotannon
ja markkinoinnin maisteritutkinnon linjalla ja jatkui Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa maatalous-metsätieteiden maisteriksi. Maisteriopinnot sujuivat
tavanomaiseen tapaan, mutta tohtoriopinnoista ei ole puuttunut ”vauhtia ja vaarallisia tilanteita”. Koska laitoksessa oltiin enemmän kiinnostuneita kehitysmaiden papujen kasvatuksesta
kuin monesta muusta meille tärkeästä, minulle nimitettiin ohjaajia, joita tutkimusaiheeni ei
kiinnostanut lainkaan. Tein kuitenkin väitöskirjan valmiiksi itsepalveluperiaatteella, mutta
sitten asia tyssäsi siihen, ettei tiedekunta hyväksy enää suomenkielistä väitöskirjaa, vaan
kaikki julkaisut globalisaation nimissä ainoastaan englanniksi. Jotta monivuotinen työ ei olisi
mennyt hukkaan, kirjoitin selkosuomeksi kirjan Vinkkejä suomalaisille viinitarhureille, josta
ohessa esittely. Omalta osaltani olen lopputulokseen tyytyväinen. Eihän autoa ajeta ajokortilla, eikä viiniköynnöstä kasvateta tohtorinhatulla.

Ja ne muinaiset roomalaiset
Nykyinen eurooppalainen viiniköynnös on joutunut sopeutumaan 10 000 vuotta kestäneen
vaelluksensa aikana Vähä-Aasiasta Keski-Eurooppaan jatkuvasti uusiin kasvuolosuhteisiin ja
ilmastoihin. Nykyisin viljeltävien lajikkeiden lisäksi muinaiset, tuhansia vuosia vanhat lajikkeet
ovat edelleen villiintyneinä olemassa ja niitä on ryhdytty etsiään nykyisten lajikkeiden jalostukseen tautien ja ympäristöolosuhteiden muutosten kestäviksi. Tehokkaimpia viiniköynnöksen viljelyn laajentajia olivat roomalaiset, jotka veivät mukanaan viiniköynnökset lähelle
Skotlannin etelärajaa, Hadrianuksen vallille, joka puolestaan on Kööpenhaminan korkeudella.
Lähelle Itämerta he pääsivät. Jos roomalaiset olisivat valloittaneet Suomen etelärannikon,
meilläkin saattaisi olla sopivat viiniköynnöslajikkeet valmiina viinimarjojen lisäksi.
https://nordviini.fi/kirjat/

Goriska Brda’n viiniviljelyksiä lokakuussa 2019. Kuva: Henrik Harjula
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Sloveniassa amforaviinien aikaan

Teksti: Lena Björklund, kuvat: Katja Kauppila

Kaatosade ja sysimusta syyskuun ilta toivottivat viinimatkailijat tervetulleiksi tämän vuoden
viinialueelle Stajerskaan. Majoituimme aluksi Celjeen, pieneen kaupunkiin, jonka kaupunkihistoria alkaa jo roomalaisajoista, mutta kukoistukseen sen nostivat renessanssi ja Itävalta-Unkari.
Itävallassa Slovenian Stajerskaa kutsutaan välillä yhä Ala-Steiermarkiksi. Se on erinomaisten
valkoviinien seutua. Sitä todisti marraskuussa myös viinikriitikko Tamlin Currin, joka kirjoitti
ylistävästi seudun viineistä sivustolla www.jancisrobinson.com
Currin kuuluu viime vuonna maailman vaikutusvaltaisimmaksi viinikirjoittajaksi äänestetyn
Jancis Robinsonin tiimiin. Currin nosti esiin viinintuottaja Veruksen Sauvignon blancin.
‘Damn delicious!’ hän raapusti paperille spontaanisti maistettuaan Veruksen Sauvignonia. Ja
raapusti lisää kehuja. Ne te voitte lukea sivustolta.
Me emme olleet matkalla niin itäiseen Stajerskaan kuin missä Verus sijaitsee: Ormozin tuntumassa. Me valmistauduimme maistelemaan viinejä Celjen ja Mariborin lähistössä. Sitä paitsi
Veruksen viineihin voi tutustua Suomessa. Niitä on Alkon nettikaupassa.

Luostarimaata, mustia pikkulampaita ja amforoita
Sade hiukan hellitti seuraavana aamuna, mutta harmaus ei. Kun kävimme Celjen linnassa,
maisema sen alapuolella oli kuin harsoon kiedottu. Siinä oli lumoa, sateenvarjon alta katsottuna.
Iltapäivällä lähdimme matkan ensimmäiselle viinivierailulle Marija ja Božidar Zorjanin vii-
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nitilalle Tinjska goraan. Bussi työntyi kauniita mäkisiä vihreitä kumpareita aina vain hiukan
ylemmäs. Yhtäkkiä olimme siellä, Zicen kartusiaaniluostarin entisillä mailla.
Luostarin yli tuhatvuotinen historia päättyi vuonna 1782, kun Itävallan arkkiherttua Joseph
II valistusinnossaan määräsi luostarin suljettavaksi. Luostarin laajat maa-alueet pilkottiin ja
myytiin. Tässä rytäkässä Zorjanin esi-isät ostivat hiukan luostarimaata ja pienen viinikellarin,
josta osa on yhä jäljellä. Maapala on siirtynyt sukupolvelta toiselle ja Zorjanille vuonna 1980.
Seitsemän hehtaaria, josta neljä on viinitarhoja, kolme kasvattaa hedelmäpuita. Viiniä valmistuu 6000 pulloa vuodessa. Se on vähän, mutta kunnianhimoa heillä on muillekin jakaa.
Viininteko alkoi nykyisillä Zorjaneilla tavanomaisesti. Se ei tuntunut antoisalta ja he siirtyivät
pikku hiljaa yhä kokonaisvaltaisempaan luonnonmukaisuuteen, lopuksi biodynaamisuuteen.
Viinit ovat olleet Demeter-sertifioituja vuodesta 2014.
Viinivalmistuksen amforoissa Zorjan aloitti jo 1990-luvulla, jolloin Kroatiasta vielä löytyi amforoiden tekijä. Vanhat yhä käytössä olevat amforat ovat isoja, yli tuhatlitraisia, ja ulos maan
sisälle kaivettuja. Ajatus on, että viini syntyy näin itsestään, kosmisesti, talven aikana. Viinintekijä on pelkkä tarkkailija, ei viinin muodostumiseen puuttuva.
Uudet amforat ostetaan Georgiasta ja niitä kutsutaankin sitten georgialaisittain qvevreiksi.
Tervetuliaiskomitea valloitti sydämet: Marija ja Božidar Zorjan ja heidän miniänsä kättelivät
meitä jokaista heti bussista ulos astuessamme ja talolle kävellessämme joukko pieniä mustia
lampaita makasi viiniköynnösten juurella kuin meitä odottaen. Kuvien otossa ei säästelty!

Maistelija, huomaa kieltomerkki!
Viinimatkoilla pääsee harvoin niin huolella ja kauniisti katettujen pöytien ääreen kuin Sloveniassa parhaimmillaan. Sellaiseen pöytään istuuduimme Zorjaneilla. Oli hankittu naapurilta
se mitä itsellä ei ollut. Oli kinkkua, salamia, juustoja ja itse tehtyä leipää.
Ja sitten kaadettiin ensimmäinen juoma, oranssinen blend, joka on valmistettu niin, että
Rieslingin ja Chardonnay´n rypäleet ovat tekeytyneet yhdessä vuoden puutynnyreissä, Laski
Rizling eli Welschriesling amforassa vuoden. Sitten ne oli yhdistetty.
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Božidar Zorjan toivoo, että hänen viinejään ei tarjottaisi alle 16-asteisina, mieluummin 20-22
–asteisina. Se on harvinainen neuvo viineille, jotka periaatteessa ovat valkoviinejä, mutta toki
käyneet kuorineen ja valmistuessaan siis ovat nk. oranssiviinejä.
Zorjan on periatteiden mies. Ennen kuin pääsimme maistelemaan viinejä hän kertoi pitkään
biodynaamisen viljelyn preparaateista ja vaiheista kuin Rudolf Steinerin reinkarnaatio. Ei messuten vaan hiljaa ja yksityiskohtaisesti. Steinerilaisuus läpäisee tämän perheen koko elämäntavan.
Täällä näkee harvinaisen kieltomerkin. Se ei liity liikenteeseen, se on pullon etiketissä: kännykkäkielto. Sen voi tulkita monella tavalla. 1) Älykännykästä lähtee vääriä viboja viininvalmistukseen. 2) Jos räpläät kännykkääsi, et keskity viiniin.
Zorjanilla kaikki viini käy kuorineen. Eikä tilalta joudu ostamaan raakoja viinejä, sillä niiden tekeytymiselle annetaan aikaa. On monia kiinnostavia viinejä. Vaikkapa amforassa tehty Muscat
Ottonel, rypälelajike, joka Itävalta-Unkarin aikaan oli käytetyin Muscat-rypäle näillä leveysasteilla. Zorjanit istuttivat Ottonel-köynnöksensä vuonna 2008 keskelle metsää.
Maistelemme kuusi hyvin luonteikasta viiniä, viimeisenä Ranina-rypäleestä tehdyn jälkiruokaviinin. Se on tekeytynyt amforassa seitsemän vuotta ja jos sen ostaa, lompakosta täytyy
löytyä yli 100 euroa.
Ranina on Stajerskan perinteinen rypäle. Lajike on Itävallassa ja Unkarissa nimeltään Bouvier.

Taas mustia lampaita vastassa
Sunnuntaiaamuna siirrymme Celjestä Mariboriin. Matkalla poikkeamme Zicen kartusiaaniluostarissa, josta on jäljellä kirkkoraunio ja vähän muutakin. Paikallisen oppaan johdattelemina kävelemme pienten kumpareiden päällä, joiden alle ovat jääneet kartusiaanimunkkien
sellit. Niissä he harjoittivat uskontoaan erakkomaisesti.
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Mariborissa on miltei pakko suunnata Old Vine Houseen Drava-joen rannalle, missä seinää
kiertää kuuluisa yli 400-vuotias viiniköynnös. Talon sisältä löytyy oiva viinibaari, missä voi
maistella tasokkaita slovenialaisia viinejä.
Kun sunnuntai vaihtuu maanantaiksi, suuntaamme viinivierailulle Mariborista itään, Vino Sumanille. Sielläkin on niitä pieniä mustia lampaita viinitarhassa. Ne eivät yllä syömään rypäleitä, mutta kakkivat tarhassa viiniköynnösten onneksi.
Kylän nimi on Zavrh ja sinne matkatessa maisema suorastaan loistaa, sillä aurinko paistaa
ja valaisee kumpuilevia vehreitä maisemia. Nousemme Zorjania korkeammalle ja näemme
silmiä hivelevät maisemat kuin matalalla lentävästä helikopterista.
Moni slovenialainen viinintekijä on hyvin persoonallinen. Radovan Suman on siitä hyvä
esimerkki. Radovan ja Simona Sumanin lapset ovat vielä koulussa, pariskunta vasta lähestyy
keski-ikää, intoa ja temperamenttia riittää.
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Sumanit ovat niitä sloveeneja, joiden suku saapui alueelle satoja vuosia sitten eri nimellä.
Alun perin he olivat Schumanneja. Sitten nimi mukautui sloveeniin. Viinietiketeissään on silti
alkuperäinen nimi.
Hekin valmistavat kaikki viininsä kuorikontaktissa. Ja niin kuin Zorjan, he antavat viiniensä
tekeytyä useita vuosia. Ja niin kuin Zorjanilla viinit käyvät omilla luonnollisilla hiivoillaan eikä
niitä suodateta eikä kirkasteta eikä niihin lisätä sulfiittia ja ne ovat sertifioidusti biodynaamisia.
Heidän Moon drops eli Kuun pisarat -viininsä tehdään useista valkoviinirypälelajikkeista.
Maistamassamme vuosikerrassa 2017 niitä oli seitsemän. Osa käy kuorineen, osasta puristetaan heti mehu ja vain mehu käy. Osassa on jopa jalohometta. Tämän viinin teossa hyödynnetään joidenkin rypäleiden koko rypäleterttu, myös rangat.
Kuluu muutama vuosi ja viini on pullotettavissa – savipulloon! Mehiläisvahalla suljettuun.
Sun drops eli Auringon pisarat -viini oli vielä tynnyrissä, joten sitä emme maistelleet. Sen
sijaan Radovan-isäntä halusi maistattaa toista tynnyreissä olevaa viiniä, jonka teon hän aloitti
yhdeksän vuotta sitten. Nyt ollaan loppusuoralla. Ensi vuonna sitä pitäisi olla myynnissä.

Tätä pitkän kaavan viiniä maistoimme kolmesta tynnyristä. Ensin tammitynnyrissä ollutta,
sitten mulperipuutynnyristä, sitten kirsikkapuutynnyristä. Projekti alkoi Pinot gri –rypäleen
käymisellä. Sen jälkeen Radovan Suman lisäsi joka vuosi eri rypälelajikkeita. Tästä tulee siis
blendien blend. Maistui hyvältä keskentekoisenakin!
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Alpinisti hyvien viinien tekijänä
Seuraavan päivän viinikäynti vei Mariborista pohjoiseen aivan Itävallan rajalle. Ja maisemat
vain paranivat, bussimme oli jo aika korkealla lentävä helikopteri!
Päämäärämme oli Svečina, mistä Mitja lo Duca ja vaimonsa Jozi, joitakin vuosia sitten osti
pienen vanhan viinitilan, missä on satavuotias viinikellari. Nyt silmä tosin osuu vain uuteen ja
eleganttiin.
Mitja lo Duca oli 1980-luvulla kuuluisa alpinisti Jugoslaviassa. Vaimonsa lisäksi perheeseen
kuuluu poika Tim lo Duca, joka ottaa meidät vastaan. Viinitilan kaikki uusi on rakennettu
tyylistä tinkimättä: talo ja sisustus. Ulkoseinät ovat 70-prosenttisesti ruostutettua terästä tai
muuta rautaa. Sellainen on kovin kaunista.
Ulkopuolella on puolivalmiita majoitusrakennuksia. Hankkeena on viiniturismi, mutta me
olemme paikalla ennen massoja.

Viinitekijöinä tämä perhe käyttää nimeä Ducal.
Melkein emme pääse perille. Vajaa kilometri ennen tilaa, hiekkatie onkin poikki ja tiellä on
miestä ja vehjettä korjaamassa sitä. Soitto Tim lo Ducalle selvittää tilannetta: on kierrettävä
Itävallan kautta. Aina yhtä herkästi huonolle tuulelle antautuva kuljettajamme heittää meille,
että toivottavasti teillä sitten on dokumentit mukananne. No eipä ole, mutta siitä emme
hiisku.
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Ja onko sillä väliä, kun maisemat vain paranevat, sillä nousemme koko ajan. Yhtäkkiä olemmekin rajalla eikä kukaan tarkasta meitä. Ajamme pienen matkaa söpössä Itävallan maalaiskylässä, kunnes kaarramme kohti Sloveniaa. Eikä taaskaan tarkastusta.
Mutta juuri, kun olemme selvinneet oletetuista vaikeuksista, tulee muutaman metrin Sloveniassa taas ajettuamme, merkki painorajoituksesta ja tie todellakin näyttää aika huteralta.
Taas soitto ja bussikuski määrää kaikki ulos, lähtee itse yksin busseineen kokeilemaan tietä.
Samaan aikaan Tim lo Duca lähtee viinitilalta. He kohtaavat jossakin neuvottelupaikassa,
jota emme näe. Bussi kuitenkin pala takaisin ja hapan kuljettaja kehottaa meitä nousemaan
siihen. Lähdemme kohti viinitilaa.
Ducal oli vain noin puolentoista hehtaarin tila, kun lo Ducat ostivat sen. He ovat sen jälkeen
ostaneet lisää maata ja myös istuttaneet uusia köynnöksiä. Täälläkin on amforoita ja steinerilaisuuteen liittyvä betonimuna, jonka sisällä viini kypsyy. Ducalissa pyritään nyt ennen
kaikkea tekemään tasokasta kuohuviiniä Chardonnay-rypäleistä. Se liittynee tavoiteltuun
viiniturismiin. Kukapa ei tosi mielellään siemailisi hyvää kuohuviiniä näin näyttävien maisemien äärellä?
Maistelun perusteella hanke on onnistumassa, kuohuviini on oikein hyvää. Niin myös Riesling
ja heidän Laski Rizlinginsä eli Welschriesling. Se on varmaan yksi Slovenian parhaista Laski
Rizlingeistä.
Vuoden 2015 Laski Rizling on ollut 8 kuukautta amforassa, minkä jälkeen se on levännyt ja
kehittynyt isoissa tynnyreissä hiivasakan päällä. Pullotettu tämän vuoden alussa. Mutta se
maksaakin 39 euroa!
Ducal tekee hyvää viiniä myös Sipon-rypäleestä, joka Unkarin puolella kulkee nimellä Furmint. Joko tiedätte mistä Sipon sai nimensä? Tiettävästi se johtuu Napoleonin sodista. Kun
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hänen sotilaansa joivat tätä viiniä he kuulemma totesivat, että c’est si bon. Minkä paikalliset
kuulivat šipon.
Kun lähdemme paluumatkalle, tie on taas poikki. Koneet ja miehet urakoivat putkea tien alle.
Työmiehet ovat luvanneet kuljettajallemme, ettei kestä kauan. Odotamme kurnivin vatsoin,
sillä olemme menossa muutaman kilometrin päähän syömään myöhäisen lounaan Gostice
Vrackossa. Pääsemme sinne – ja syömmekin hyvin!

Toistamiseen saman viinintekijän luona
Välillä on niin sanottu vapaapäivä ja jokainen tekee ihan mitä haluaa. Sitten lähdemme
tapaamaan viinintekijää, jonka luona kävimme jo 2013. Haluamme tietää miten Srečko ja
Tadeja Sumenjakilla menee nyt.
Heidän tilansa Spodnje Hlapjessa on vain parinkymmen kilometrin päässä Mariborista. Viimeksi maistelimme viininsä autotallissaan, nyt pääsemme viihtyisiin sisätiloihin.
Sumenjakien luomutila on kooltaan 17 hehtaaria. Siitä vain osa on viininviljelyä, sillä Sumenjakeilla on myös lehmiä. Heidän luonaan viinimatkalaiset näkivät ensimmäisen kerran avoimessa sammiossa käyvää oranssiviiniä.
Kävelemme viinitarhassa, jossa on korkea heinikko viiniköynnösrivien välissä. Srečko Sumenjak kertoo, että heti kun rypäleet on korjattu, lehmät päästetään viinitarhaan syömään
heinän.
Se tuntuu uskomattomalta, sillä kyläraittia kulkiessamme näemme ne lehmät. Niiden kupeet
ovat kyllä aika leveät! Mutta kai viinintekijä tietää mitä tekee.
Tadeja Sumenjak on matematiikan professori ja miehensä viini- ja maatilan isäntä. Lapsensa
käyvät koulussa koulubussin avulla ja kirkko on ihan lähellä, niin myös kivalta näyttävä pieni
ravintola. Ollaan taas mäen päällä ja kuljettaja valittaa, että rehevä puusto raapii bussin kattoa. Mutta täällä elävät ihmiset voivat hyvin, se näkyy.
Maistelemme Rieslingiä, Chardonnay´ta, Modri Pinot´a eli Pinot noiria ja kaksi Alter nimistä
viiniä. Alter on Sumenjakin nimi oranssiviinilleen. Se on blend, johon on käytetty Rieslingiä,
Chardonnay´ta, Pinot gri´tä ja Welschrieslingiä.
Uutuutena on Alter Extreme. Se on tehty rypäleistä, jotka eivät vielä ole päässeet hyväksyttyjen lajikkeiden listalle: Muscaris, Sauvigner gri. Srečko Sumenjakin mukaan Muscaris kerryttää
enemmän sokeria ja kypsyy nopeammin kuin muut rypäleet.
Sumenjakin Pinot noir on minusta aina maistunut siltä, kuin minulla olisi pyöreä musta märkä
kivi suussa – siis hyvältä, muttei ehkä kaikkien mielestä. Nyt tuota kiven makua ei ole, vaan
tunne siitä, että jos säilytän pulloa pari vuotta, saan nautittavakseni oikein hyvää, joskin kivipuutteista, Pinot noiria.
Täälläkin tuodaan pöytään ihania herkkuja. Tadeja Sumenjak on kotona ja keittiöstä siirtyy
pöydälle ihania ”arkipitsoja”. Päällä on tummaksi kuullotettua sipulia ja – jos muistan oikein –
hiukan ihraa.
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Ja sitten päästään jälkiruokaan: hunajaan. Sumenjakeilla on mehiläisiä ja saamme maistaa
kolmenlaista erilaista hunajaa: akaasiahunajaa, villiä metsähunajaa ja pähkinäpuuhunajaa.
Hyvää, hyvää, hyvää lukee muistiinpanoissani.

Slovenia on vilkasliikkeinen viinimaa
Viinimatkalla emme koko ajan juo viiniä emmekä vietä kaikkea aikaa viinitiloilla, mutta viinistä tulee kerrottua niin paljon, koska Sloveniassa koko ajan tapahtuu viinirintamalla.
Yksi selvä trendi on, että useampikin viinintekijä siirtyy tekemään viiniä amforoissa. Näin on
tehnyt muun muassa Guerila, missä kävimme vuonna 2012. Ensin he erottivat enologinsa ja
hankkivat uuden, sitten he ostivat amforoita, niitä qvevrejä.
Tällä matkalla kävimme neljässä kaupungissa: Celjessä, Mariborissa, Ptujssa ja Ljubljanassa.
Ptujssa meillä oli uskomattoman maukas ja monipuolinen iltapäivän kahvi- ja teetuokio.
Slovenia on niin maukas ja tasokas! Se ilmeisesti johtuu hyvinä säilyneistä käden taidoista. Ne
näkyvät talojen kunnossapidossa ja ne näkyvät pöydän herkkujen äärellä.
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Mäkihyppyperhe reissulla Sloveniassa

Teksti ja kuvat: Riikka Tervahartiala

Tyttäremme Julia (16) on joskus vuosia sitten tehnyt esitelmän kouluun Sloveniasta ja toivonut pääsevänsä joskus matkustamaan maahan. Onhan Slovenia tunnettu mäkihyppymaa ja
tytär harrastaa mäkihyppyä. Se toive on toteutunut nyt useampaan kertaan kisa- ja lomamatkoilla. Itse olen tutustunut Sloveniaan ihan vahingossa ystävättäreni kanssa, koska varsinaisessa lomakohteessamme, Innsbruckissa, satoi vettä. Ajelimme päämäärättömästi auringon
perässä ja jäimme kohdalle sattuneeseen hotelliin yöksi. Hotellilta sattui olemaan 10 min
kävelymatka merenrantaa pitkin Piraniin. Ihastuin, sinnehän pitää joskus päästä uudelleen.
Sen jälkeen olen matkustellut Sloveniaa ristiin rastiin mieheni ja välillä tyttäriemme kanssa.
Koko perheemme harrastaa jossain muodossa mäkihyppyä. Mieheni toimii mm. Salpauselän
ja Rukan Maailman Cup kisojen mäkihypyn kilpailunjohtajana ja FIS:n kansainvälisenä mäkituomarina ja itsekin olen mäkituomaritoiminnassa mukana.
Tyttäremme Julia on harrastanut jo monta vuotta mäkihyppyä ja menestynytkin siinä hyvin
nuoresta iästään huolimatta. mm. 15 Suomen mestaruusmitalia, joista 7 kultaista. Tänä kesänä hyppy on ollut vähän hukassa ja siitä johtuen päätimme lähteä matkaan hakemaan hyviä
kokemuksia mäestä, jossa Julialla on ”Se paras kokemus” vuoden 2018 tammikuulta. Silloin
hän onnistui niin hyvin hypyissään, että selvisi karsinnasta Maailman cupin osakilpailuun
debytoimaan vain 15-vuotiaana. Meillä vanhemmilla oli jo lentoliputkin ostettuna Slovenian
lomalle juuri näiden kesäkisojen aikaan, tietämättä kesäkisoista etukäteen. Julian oli helppo
sujahtaa mukaan. Matkamme siis suuntasi Ljubno ob Savinjiin. Ja siellä FIS Cup mäkihyppykisoihin.

Naisten kisan järjestelyt kunnia-asia Ljubnossa
Ljubno on hieman yli 1000 asukkaan kylä ja sijaitsee kauniiden vuorten ympäröimänä Savinjan laaksossa. Lentokentältä matkaa on tunnin verran. Ljubno on tunnettu naisten mäkihy-
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pyn maailman cupin osakilpailusta, joka järjestetään vuosittain ja on kunnia-asia kyläläisille.
Katsojia tulee ympäri maailmaa, itsekin olen ollut siellä maailman cupin kisaa seuraamassa.
Tuolloin katsojia oli kuin Salpausselän kisoissa konsanaan täällä Lahdessa. Ja tunnelma oli
mahtava.
Ljubnon 1. kesäkisassa oli mukana miehiä ja naisia. Naisia oli paikalla 15 eri kansallisuutta ja
46 hyppääjää. Julia oli ainoa suomalainen paikalla. Miehissä hyppääjiä oli 104. Yhden kierroksen aikana hyppyjä siis kertyi 150 kpl. Mäki, HS94, oli upeassa kunnossa. Viime syyskuussa
käydessämme mäellä ohikulkumatkalla muovituksen laitto oli juuri menossa ja nyt se oli
valmis ja todella hieno. Kesällä mäkeä hypätään kastellulle muoville.
Suora lento Suomesta tulee perille Ljubljanan kentälle illan suussa, joten päätimme jäädä
ensimmäiseksi yöksi lähelle lentokenttää. Perjantaiaamuna lähdimme kohti Ljubljanaa ja
Primarkia, joka on kesäkuussa avannut ovensa Sloveniassa. Se on halpisvaatteiden hankkijan
taivas. Vaateostosten jälkeen suuntasimme Ljubnoon. Olimme varanneet sieltä maatilamajoituksen. Maatila sijaitsi 10km Ljubnosta vuorella reilun kilometrin korkeudessa. Saimme

käyttöömme keittiön, kaksi makuuhuonetta ja valtavan ison terassiksi kutsutun olohuoneen.
Vuorella oli viileää ja hiljaista. Ja niin kaunista. Pihapiirissä laidunsi kaksi ponia, joiden touhuja saatoimme seurata pihalla tai ikkunastamme. Talon emäntä laittoi hyvää slovenialaista
kotiruokaa. Se oli meille hieno uusi kokemus, olemme tottuneet syömään vain ravintoloissa
Sloveniassa.
Hyppyrimäellä oli täysi tohina päällä kun saavuimme sinne. Paikkoja kunnostettiin ja laitettiin valmiiksi kisoja varten. Aurinko paistoi ja tuntui kovin kuumalle. Mäkeä ja paikkoja
silmäiltyämme päätimme vielä lähteä tutustumaan Logarska Dolinaan ja Solcavan panorama-tiehen. Maisemat olivat vaikuttavat, myös teinin mielestä.
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Valmennusta Whatsappin kuumalta linjalta
Seuraavana aamuna heräsimme aikaisin, koska joukkueen johtajien kokous alkoi klo 9 ja meidän 10km matka mutkitellen vuoren reunaa alas kesti jonkin aikaa aamupalan ja -lenkin lisäksi. Meillä oli mieheni kanssa monta roolia; valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, äiti, isä,
jne. Julian oma valmentaja Pasi Ahonen jäi kotiin ja Whatsappilla kulki kuuma linja suoraan
Ljubnosta Lahteen videoiden, kuulumisten ja kysymysten muodossa.
Joukkueenjohtajien kokoukseen kerääntyvät kaikkien joukkueiden edustajat. Mm. valmentaja Janne Väätäinen oli saapunut kisoihin Japanista, jossa hän on valmentanut viimeiset vuodet. Kokouksessa päätetään mm. aikataulumuutoksista ja saadaan hyppyjärjestykset. Julian
kohdalla myös ilmoitettiin, että hänestä tarvitaan uudet mitat varustekontrollia varten. Alle
18-vuotiaista otetaan uudet mitat vuosittain.

Ja Jannelta hyppypuvut ja mittausohjeet
Kokous kesti puolisen tuntia, jonka jälkeen ajoimme jo mäelle. Julia kävi ns. mitassa. Häneltä
mitattiin pituus niin, että jalat ovat 40cm päässä toisistaan ja samalla mitataan haaramitta
eli haaran korkeus maasta. Lisäksi otettiin käden pituus. Näiden mittojen perusteella sitten
tehdään varustekontrollia kisan aikana. Ennen hyppyä mitataan kaikilta tornissa haaramitta.
Haara ei saa olla liian alhaalla tai ei pääse hyppäämään. Näin puku ei roiku eikä siitä saa ylimääräistä hyötyä. Hypyn jälkeen arvalla valitut urheilijat tarkastetaan. Joskus tarkistetaan, ettei puku ole sääntöjen vastainen eli yleensä liian iso esim. vyötäröltä, joskus mitataan suksen
pituus suhteessa hyppääjän BMI:iin. Julialta mitattiin siis kisassa haaramitta ennen jokaista
hyppyä ja ensimmäisen kisan jälkeen hän joutui myös alhaalla varustekontrolliin, joka meni
läpi. Janne Ahonen ompelee Julialle hyppypuvut ja on hyvin osannut neuvoa miten mittaustilanteissa ollaan.
Kisaan valmistautuessa tapasimme tutun slovenialaisen valmentajan, jonka kyydissä Julia
matkasi Ljubnosta Sveitsiin ensimmäisiin nuorten MM-kisoihinsa toissa talvena. Hänen poi-

23

kansa työskentelee muuten jääkiekkovalmentajana Kouvolassa. Julia kaipasi kovasti pidikkeitä suksille, jotta saa voideltua ne. Suomalais-slovenialaisella yhteistyöllä sellaiset löytyivät
tältä valmentajalta lainaan ja Julia laittoi suksensa kuntoon.

Odottelua ja tarkkaa hypyn ajoitusta
Mäkihyppy on usein odottelua, joten sitten taas odotimme. Harjoitukset alkoivat klo 12, ensin
ne 104 mieshyppääjää, veryttely ja sitten naiset. Sitten taas odotettiin pieni tauko ja koekierros 104 mieshyppääjää, veryttely ja sitten naiset. Taas pieni tauko (no totta puhuen kävimme
tauoilla läheisellä huoltoasemalla vessassa, bajamajat eivät sytyttäneet) ja lopulta alkoi kisa.
Taas 104 mieshyppääjä, veryttely ja kisa. Julian numero oli 8. Koekierroksella tuli mukava
tuntuma mäkeen ja muutaman metrin parannus kisahypyllä. Hienoa! Aina kierrosten välissä
Julia sai puhelimitse ohjeet valmentajaltaan Suomesta.
”Valmentaja”-isä ei ollut koskaan ennen näyttänyt kisassa merkkiä hyppääjälle hyppyluvan
antamiseksi ( samalla piti vielä videoida hyppy), mutta se sujui hienosti KPL:n lippiksellä,
molemmat isä ja tytär kun ovat koplan faneja. Hyppääjähän ei hyppää ennen kuin merkki
tulee. Näissä isommissa kisoissa on liikennevalot. Keltaisella valolla mennään puomille ja
kun tulee vihreä valo, valmentaja voi antaa merkin 10 sekunnin sisällä valon vaihtumisesta.
Jos hyppääjä lähtee ennen sitä tai sen jälkeen, hyppy hylätään. Itse keskityin kuvaamaan
ja kannustamaan ja heiluttelemaan Suomen lippua. Huoltajana minua pyydettiin viemään
kengät exit gatelle eli sinne mistä hyppääjät tulevat ulos alastuloalueelta. Mutta seuraavaksi
kuitenkin kiellettiin tulemasta pukukopeille niin en keksinyt kuinka olisin saanut ne kengät
sieltä pukukopilta mukaani.
Ensimmäisen kierroksen jälkeen seurasimme tarkkoina tilannetta ja niinhän siinä kävi, että
Julia jäi 31. eli tippui juuri ja juuri toiselta kierrokselta ja pisteiltä, koska 30. parasta pääsee
jatkamaan ja saa pisteitä. Syy löytynee vauhdeista ylämäessä, joissa Julia jäi reilusti muista.
Julian vauhti 86.3km/h keulalla ja nopeimmalla 87.1km/h. Sama toistui seuraavankin päivän
kisassa eikä hypytkään olleet niin onnistuneet, kuitenkin 36. sija. Julia kertoikin oppineensa
tästä reissusta, ettei ikinä laita itse suksia kisaan.

Kisat sujuvat, yleisöä rittää ja alastuloalueella laiduntavat lehmät!
Ensimmäisen päivän kisan jalkeen vierailimme Mozirski Gaj:ssa. Se on kaunis ja iso puutarha
Mozirjessä, lähellä Ljubnoa. Siellä oli mukava rentoutua kisan jälkeen ennen kun palattiin
majapaikkaamme syömään.
Kisapaikalla oli uskomattoman paljon yleisöä. Heitä varten oli pystytetty telttoja, tarjoilupisteitä, erilaisia myyntipisteitä jne. Armeijakin oli esittäytymässä sunnuntaina. Kilpailuorganisaatio toimi tälläkin kertaa hyvin ja kuuluttaja osasi suomeakin jonkin verran eli Julian
hyppyjen aikana kuulutus tuli suomeksi. Hyppyrimäki sijaitsee idyllisen kauniissa paikassa.
Ljubnon kylä ja mäkien päällä olevat kirkot ja tietenkin läheiset vuoret näkyvät hyppyrille.
Aivan naapurissa on maatila navettoineen ja lehmät laiduntavat heti alastuloalueen ulkopuolella.
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Kävimme Ljubnossa kaupassa etsimässä teippiä, joka oli jäänyt kotiin. Ljubnon mäessä ei
ole hissiä, joten kilpailijat viedään ylös autoilla. Sukset on silloin hyvä laittaa teipillä kiinni
toisiinsa. Ja teippi pitää olla sellaista, että sen saa revittyä poikki ilman saksia. Kaupassa meitä
palveltiin todella hyvin, varsinkin kun kävi ilmi, että Julia on mäkihyppääjä. Oikeanlainen
teippi löytyi heti. Kaupan rouvat olivat innoissaan, eikä kommunikointia estänyt edes se, ettei
yhteistä kieltä löytynyt toisen rouvan kanssa. Myös majapaikassamme pyydettiin nimikirjoitus ja kysyttiin kovasti kaikenlaisia asioita mäkihypystä. Kaikesta näki, että naismäkihyppy on
iso ja tärkeä, yhteinen asia Ljubnossa.
Toisen kisan jälkeen pakkasimme hyppyvarusteet ja sukset autoon ja suuntasimme rannikkoa kohden. Vierailimme viikonlopuksi/ elokuuksi autioituneessa Triestessä hyvin nopeasti
ja tulimme takaisin Slovenian puolelle syömään. Kävimme myös katsomassa Lipican hevosia
ja niiden valtavia laitumia. Seuraavan päivän, hyppääjän lepopäivän, vietimme Piranissa ja
Portorozissa rantatunnelmissa. Illalla starttasi Julian lento kotia ja uusia treenejä kohden.
Tällä hyppyreissulla ei ns.”hotellikuolema” takuulla vaivannut. Me vanhemmat puolestamme
jatkoimme vielä Slovenian lomaamme.
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Pipistrel 30 vuotta: koneilla lennetään lähes 100 maassa

Lähde/source: Pipistrel /(H.P.)

Sloveniassa 30 vuotta toimineella Pipistrelillä on jälleenmyyjiä 35 maassa. He valmistavat 12
erilaista lentokonemallia ja niitä on myyty yli 1900 kappaletta.
There are factories in Ajdovščina (Slovenia), in Vipava (Slovenia), in Gorizia (Italy), and also
subsidiaries in Germany in in China.
There are several future projects like Panthera, 4-seater. They are developing the versions
with hybrid propulsion and pure electric propulsion.
Pipistrel focuses on the certified version of Alpha Electro, the first EASA type-certified electric
aircraft ever and is working on a conceptual design of a 19-seat mini-liner powered by hydrogen fuel cells.

Riippuliitimistä lentokoneisiin
Mutta, mistä ja miten kaikki alkoi. Parikymppinen Ivo Boscarol rakasti lentää riippuliitimillä, ja
kun hän järjesti ensimmäisen virallisen tutkintotilaisuuden lupakirjoja varten, ilmoittautuneita oli heti parisataa. Tästä päivästä lähtien lentäminen niillä ja moottoroiduilla riippiliitimillä
tuli Jugoslaviassa lailliseksi. Seuraavassa hänen kertomanaan tehtaan alkutaivalta.
When Pipistrel was founded as a small workshop for assembling powered hang-gliders, it
was the first and only private aircraft manufacturer in Yugoslavia. You can imagine that in
those ”leaden times” when all the airports were owned by the Yugoslav army, being an alternative pilot and private aircraft manufacturer was outrageous.
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How Pipistrel got its name
It is because of the limitations in those days that the name was chosen.
Back then alternative flying was practically illegal and when Ivo Boscarol appeared at the local airport in Ajdovščina with a powered hang-glider, some sort of thing made of steel tubes
and canvas which was supposed to fly, the airport manager got a headache.
The hang-glider enthusiasts were not allowed to fly, so they had to wait until the evening
when regular pilots locked the hangar and went home. Then they had to make use of the half
an hour of time before darkness to quickly sneak in for a flight or two in secret. Because they
flew in the dusk and used triangular-shaped canvas wings, the local people jokingly began to
call them ”bats” - and ”pipistrellus” is a Latin word which means ”bat”.

And how did an illegal hobby turn into a business?
Ivo answers: ”My first powered hang-glider was very old and used, it had changed owners
several times and was on the verge of being capable of flight, so I had to do little repairs here
and there, made it a little more secure, adjust the frame for my figure, because I’m very tall.
Then a friend came and saw that it was a great option. He asked me to make one for him,
too. Then a friend of a friend learned of this... and a market niche appeared. I realised that
hang-gliders could be serially manufactured. I decided to over-register my printing business
for the manufacture of aircraft. At that time, this was easier said than done.
In Yugoslavia aviation was under the jurisdiction of the Federal Committee for Transport and
Communications. When I went to Belgrade they told me: ”What? You want to produce planes,
boy? It can’t be done.” But I’m stubborn, I insisted, going from one official to another for a
long time... and finally managed to become the first official private aircraft manufacturer in
the former Yugoslavia. In the beginning we only produced powered hang-gliders, then we
started to work on light planes and slowly, slowly we reached the point where we are today.”
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Slovenialaisryhmä ja Matevžžz Lenarcic jatkavat hiilimittauksia

Kooste: Helena Päätalo

Kuva: Agia Marinan lähellä

Seuran jäsenille upeista kuvakirjoista tuttu biologi-kuvaaja-lentäjä Matevz Lenarcic jatkaa työryhmänsä kanssa kartoituksia mustan hiilen esiintymisestä eri puolilla maapalloa. Heillä on myös
valmisteilla dokumentti aiheesta ja se ajoittuu keväälle 2021.
Lokakuussa oli vierailu Bhutanissa, ainossa hiilineutraalissa maassa. Heillä on Lenarcicin
mukaan ainutlaatuinen filosofia asioiden hoitoon eli kansakunnan kattava onnellisuus(Gross
national happiness). Linkeissä lisää. (H.P.)
In October we visited Bhutan as it is only carbon negative country in the world, beside they
have unique philosophy of GNH (Gross national happiness)
In January 2020 we will visit Patagonia and glaciologist mr. Skvarca.
GLWF 2020 will perform in April/May measurements of BC(black garbon) in Middl East, India,
Bangladesh, Bhutan and Nepal in cooperation with local research institutions.
www.worldgreenflight.com and
https://www.facebook.com/GreenLightWorldFlight/
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UUTISIA - NEWS - SLOVENIASTA

Kooste: Helena Päätalo
Slovenia sijoittuu samaan kärkiluokkaan mm. Suomen, Norjan ja Islannin kanssa kun mitataan
matkustamisen turvallisuutta. Samoin suhteessa tervesriskeihin, mutta tieliikenteen turvallisuudessa on parantamisen varaa.

Slovenia among the safest countries for travellers
On a 1-5 scale for security, Slovenia places among only a handful of European countries with
”insignificant” travel security risks alongside Switzerland, Finland, Norway, Iceland and Greenland. The country also places highest in the category of medical risks, which are deemed
”low” alongside much of Western Europe, the US, Canada, Australia and New Zealand.
Its road safety ranking is a bit worse, as it has a mortality rate of 10-19.9 persons killed in car
accidents per 100,000 persons, again on a par with the majority of West European countries,
Canada and Australia. The most dangerous countries in the world in all three categories are
Libya, Somalia, Afghanistan and Venezuela.

Slovenian matkailu kestävällä pohjalla
Hollantilainen ei-kaupallinen organisaatio, ”Vihreät kohteet, on julkaissut Top 100 listan vuodelle 2019. Mukana on 31 kohdetta Sloveniasta, toisin sanoen kaikki, jotka saivat joko kulta- tai hopeamitalin maansa vihreän matkailun mittapuulla tarkasteltuna. Listalla ovat mm.
Ljubljana, Bled, Bohinj, Kamnik ja Koper.
Slovenian asettama painopiste vihreälle matkailulle on luonut mallin, jonka tulokset ovat
näkyvissä.
92 kohdetta on jo saanut käyttöönsä ns. vihreän leiman. Mukana on 48 matkakohdetta, 38
majoituspaikkaa, 4 luonnonpuistoa ja 2 matkatoimistoa.

Green Destinations list
The Sustainable Top 100 list for 2019 thus includes Ljubljana, Bled, Komen, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Bela Krajina, Bohinj, Brda, Brežice, Hrpelje-Kozina, Idrija, Kamnik, Koper,
Kranjska Gora, Laško, Lenart, Maribor, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Šentjur, Sevnica, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Šmarješke Toplice,
Solčava, Sveta Ana and the Vipava Valley. The list was announced during the Global Green
Destinations Days event, which is being hosted in Zagreb and Mali Lošinj, Croatia this year.
Lähde: gov.si

Slovenialaisia tarinoita kansan kertomana
Marraskuun puolivälissä avatulta sivulta voi lukea tarinoita slovenialaisista heidän itsensä
kertomana. Keitä he ovat, mikä on heille ominaista, kulttuuriperintöä, talouselämää ja löytyy
sieltä kenties myös sutkauksia heistä tai kokkausohjeita.
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Slovenia.si – Slovenia in stories written by its people
All of this and more is waiting under four links on the redesigned slovenia.si website:
This is Slovenia, Art & Cultural Heritage, Business & Innovation and Excellence.

Ana Roš-paikallisen ruokakulttuurin vaalija- sai
palkinnon sitoutumisestaan
Maailman matkailujärjestön myöntämä ”ruokamatkailun lähettiläs” -nimitys myönnettiin Analle hänen sitoutumisestaan käyttää paikallisia raaka-aineita, josta syystä häntä voidaan pitää
roolimallina kestävään yrittämiseen.

Ana Roš named World Tourism Organization’s
ambassador of gastronomic tourism
The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) has appointed Slovenian master
chef Ana Roš as ambassador of gastronomic tourism. Upon conferring the title, Zurab Pololikashvili, Secretary-General of the World Tourism Organization, said: “‘Tourism and Rural Development’ is the motto of the World Tourism Organization for 2020. With her commitment to
using local ingredients, Ana Roš is a role model for her contributions to sustainable entrepreneurship.” Hiša Franko, is the restaurant in Kobarid where Ana Roš creates her culinary master
works.

Slovenian olmit puhuttavat matkailijoita ja myös
tutkijoita
Monen suomalaisenkin tie on johtanut Sloveniassa Postojnan luolastoon tutustumaan
ihmeellisiin läpikuultaviin olmeihin, salamantereihin, joille on rakennettu lajille ihanteelliset
laboratorio-olosuhteet. Niitä ovat ihastelleet lukemattomat ihmiset eri puolilta maailmaa.
Olmien sanotaan elävän jopa 100 vuotiaiksi ja selviävän ruoatta kuusikin vuotta. Seuraavista
linkeistä voi tutustua niihin kuvien ja tekstin kera.
Lähde: ww.gov.si
https://www.gov.si/en/news/young-proteus-salamanders-or-human-fish-will-soon-be-ondisplay-for-visitors-to-postojna-cave/
https://www.gov.si/en/news/secrets-of-the-olm-revealed-or-at-least-some-of-them/
https://www.postojnska-jama.eu/en/wonderland-stories/baby-dragons-secret-stories/ www.

www.gov.si
www.slovenia.si
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Kuvatervehdys Kamnikista
"Kuvat on otettu lokakuun puolivälissä Velika Planinalla. Noin 1600 metrin korkeudelta. Ensimmäisessä kuvassa
näkyvät Kamniska Bistrican vuoret, joiden toisella puolella avautuu Logarska Dolina. Jälkimmäisessä kuvassa näkyy
hienosti sumuraja Kamnikin laakson yllä"
Henrik Harjula
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Slovenia-Seuran tiedotteen ovat tehneet:
• Aineiston kokoaminen: Helena Päätalo
• Julkaisun ulkoasu ja taitto: Andreja Valtanen
• Etusivun kuva: Katja Kauppila
Joulukuu 2019
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