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Kolme kirjallisuusmatkaa Sloveniaan

                                                    Palkintomatka

Viime vuonna Slovenia jäi Aasian-matkamme takia, mutta tänä vuonna olen ehtinyt

käydä maassa kolmesti ja viettää siellä lähes puolitoista kuukautta. Joka kerta matka on

merkinnyt samalla siirtymistä Suomen koleudesta ja sateesta Välimeren helteeseen.

Kesäkuussa olin vaimoni kanssa kutsuvieraana Velenjen Lirikonfest-tapahtumassa. Velenje on

teollisuuskaupunki satakunta kilometriä Ljubljanasta itään. Siellä on iso Tito-patsas ja

Gorenjen tehdas, joka tuottaa mm. jääkaappeja, pakastimia ja liesiä.

Runoilija Ivo Stropnikin ideoima Lirikonfest on jatkoa aiemmille Herbersteinin

kirjallisuuskokouksille. Minulle myönnettiin 2008 Velenjessä Pretnar-kääntäjäpalkinto ja

Slovenian kielen ja kirjallisuuden lähettilään titteli, johon liittyy Slovenian runoakatemian

kunniajäsenyys. Vuodesta 2004 jaettu palkinto on saanut nimensä tr i iläisen Tone Pretnarin

(1945-1992) mukaan. Hän oli kirjallisuuskriitikko ja puolan ja liettuan kääntäjä. Festivaalin

aiempi nimi johtuu Herbersteinin kartanosta, joka nykyään on upea hotelli - ainoa paikka, jossa

olen nukkunut baldakiinivuoteessa. Suvun kuuluisin edustaja Sigmund Herberstein (1486-

1566) oli maantieteilijä, historioitsija ja diplomaatti, jonka 1549 ilmestynyt Rerum

Moscoviticarum Commentarii on yhä merkittävä 1500-luvun Venäjän kulttuurin lähde.

Kun tänä vuonna sain kutsun Velenjeen, aavistelin jotain etukäteen, mutta selitys tuli vasta

pääjuhlassa Velenjen linnassa: minut ja aiemmat Pretnar-palkitut kutsuttiin jäseniksi hiljattain

perustettuun Slaavilaisten kulttuurien foorumiin ja saimme slaavilaisten kulttuurien lähettilään

arvon. Minulla on tapana pilailla, että olen kaksinkertainen lähettiläs ja yksinkertainen

akateemikko. Viikon matkalla oli joka päivä hellettä +35. Vilpoisempaa oli vain Velika

planinassa, Kamnikin pohjoispuolella yli puolentoista kilometrin korkeudessa sijaitsevalla

karjan kesälaidunnusalueella, joka on yhä alkuperäisessä käytössä mutta samalla

kansatieteellinen ulkomuseo. Lehmät kuljeksivat  raitilla ja kellot kalkattavat. Mäennyppylällä

on myös pieni kappeli.

                                                                                                                                                                                                    Kurpitsankorjuu on alkanut

Festivaalin jälkeen jatkoimme Blediin ystäviemme Du an Mercin ja Janjan häihin.

Ensimmäisen kerran pääsimme itsekin soittamaan Bledin saaren kirkon kelloja ja toivomaan

jotain, niin kuin asiaan kuuluu. Juhlaillallinen oli Radovljicassa Lectar-ravintolassa, jonka

alakerrassa on Lectar-museo. Sanan perusmuoto "lect" tarkoittaa värjättyä hunajapiparia ja

"lectar" on hunajapiparien valmistaja. Näitä jo keskiajalta tunnettuja leivonnaisia ei ole

tarkoitettu syötäväksi vaan lahjaksi ja koristeeksi. Lectar-museon lisäksi Radovljicassa on

toinenkin harvinaisuus, nimittäin mehiläismuseo ( ebelarski muzej).



Kuukausi maata ristiin rastiin

Heinäkuun vietin Suomessa puutarhaa hoitaen. Meillä on neljä vuotta vanha viiniköynnös

kasvihuoneessa ja kaksi nuorempaa talon eteläseinustalla. Kasvihuoneessa kasvava tuotti

peräti sata kirpeänmakeaa rypäleterttua, vaikka kesä oli pilvinen ja viileä ja loppukesä

sateinen. Sloveniassa taas kärsittiin helteestä ja kuivuudesta. Istriassa ja Karstilla viinisato jäi

puoleen normaalista. Kun vertasin oman kasvihuoneen ja Slovenian rypäleitä, niin aika

samanlaisilta ne näyttivät kokonsa ja makunsa puolesta. Ei ihme, että viininviljely on alkanut

yleistyä Etelä-Ruotsissa ja Suomessakin. Yksi syy on tietysti ilmaston lämpeneminen.

Elokuun puolivälissä lähdin Sloveniaan kokonaiseksi kuukaudeksi. Lennot olin varannut jo

helmikuussa, koska halusin osallistua käännösseminaariin Novo mestossa. 2010 jouduin

jäämään pois jalkavamman takia, 2011 Prulen koulun Sauvon-vierailun takia. Tänä vuonna

kävi niin, ettei seminaaria pidetty ollenkaan, koska seminaari ei saanut riittävästi määrärahoja.

Korvaukseksi kirjailija Iztok Osojnik järjesti minut Sko janiin käännöstyöpajansa tiloihin. Se oli

ensimmäinen "residenssiapurahani" 25-vuotisella suomentajanuralla.

Helle Sloveniassa jatkui, joka päivä oli +33-35. Asuin Ervinin ja Tamaran majatalossa Pr

'Vnckissä ja tein päivittäin retkiä lähiseudulle. Kävin Ankaranin keskiaikapäivillä ja Ilirska

Bistricassa, jossa on sotamuseo sekä hiljattain restauroitu Premin linna. Kävin myös So erbin

linnassa, jonne näkyvät Koper ja Adrianmeri. Sen lähellä on pyhän marttyyri Servuluksen

(So erb) luolakirkko. Sitten poikkesin Cerknican "katoavalla" järvellä ja Sne nikin linnassa,

joka on Slovenian ainoa alkuperäisin huonekaluin sisustettu linna. Onnistuin saamaan lipun

Goran Bregovi in konserttiin Portoro issa. Eniten aikaa vietin Izolassa meren rannalla.

                    Ptujn linna ja rantamaisemaa

Puolitoista viikkoa myöhemmin jatkoin Itä-Sloveniaan Ptujhin Runon ja viinin festivaalille. Se

järjestettiin nyt kolmatta kertaa Ptujssa, vaikka kolmentoista vuoden ajan tapahtuman

kotipaikka oli Medanan kylä Gori ka Brdassa Italian rajalla, Aleks ja Simona Klinecin viinitilalla.

Hengeltään nuo kaksi paikkaa ovat hyvin erilaiset. Medana on pieni kylä "Slovenian

Toscanassa", ja moni suomalainenkin runoilija muistaa sen kukkulat viiniviljelyksineen ja

leppeät illat kaskaineen ja Italian puolella tuikkivine valoineen. Ptuj on Slovenian vanhin

kaupunki, roomalainen Poetovio, jossa runoja luetaan torilla vanhojen kivitalojen lomassa.

Paikallisia viinejä ja runoja tarjotaan runsain mitoin kummassakin, mutta silti minusta ei taida

tulla Ptujn festivaalin kävijää - Medanan henki puuttuu. Korvikkeeksi Sanje-kustantamo (mm.

Bartolin Alamutin kustantaja) järjestää nykyään Medanassa oman festivaalinsa elokuun

lopulla.



Ptujn varsinainen tähti oli hollantilainen Toon Tellegen, mutta mukana olivat myös

englantilainen Gale Burns, ranskalainen André Velter, Ruotsissa asuva palestiinalainen

Ghayath Almadhoun, sveitsiläinen Ilma Rakusa, virolainen Maarja Kangro, japanilainen Keijiro

Suga ja slovenialainen Milan Jesih ja joukko muita. Maj perkissä avattiin runoilija Toma

alamunin puolison Metka Kra ovecin taidenäyttely. Musiikista huolehti mm. tunnettu

jazzlaulaja Mia nidari .

Ptujn jälkeen poikkesin tatenbergin linnassa ja sitten "Prekmurjen tasavallan"

pääkaupungissa Murska Sobotassa, Mariborissa, Celjessä, Bre icessä, Pleterjen luostarissa,

Zagrebissa ja Bela Krajinan Metlikassa. Viimeksi mainitusta ajoin Ko evski rogin ikimetsien ja

entisten saksalaiskylien kautta Ljubljanaan. Siellä ehdin käydä "Bodies revealed"

-anatomianäyttelyssä, joka oli yhtä aikaa kiehtova ja kammottava. Itseäni kiinnosti varsinkin

akillesjänne, koska minulta katkesi sellainen vasemmasta jalasta 2010...

          Statenbergin sisäpiha ja Pleterjen kirkko                              

Yövyin rnu essa Evald Flisarin ja Jana Bauerin luona. Lauantaina 1. syyskuuta lämpötila

putosi dramaattisesti melkein 20 astetta ja alkoi hyytävä sade. Tietenkin vilustuin ja menetin

ääneni. Samana päivänä suuntasin Slovenia-seuran viinimatkalaisten kanssa burjan

tuivertaman Vipavalaakson kautta Gori ka Brdaan. Tästä matkasta muut ovat kirjoittaneet.

Kun välillä sain ääneni kuuluviin, kähisin bussin mikrofoniin seudun esihistoriasta, joka on

minulle melkeinpä tutumpaa kuin maan lähihistoria. 

Viinimatkani keskeytyi, kun minut noudettiin suoraan Klinecin viinitilalta Vilenican

kirjallisuusfestivaalille Lipicaan. Olen osallistunut sille jo vuodesta 1998. Kirjailijakokous on

järjestetty 1980-luvun puolivälistä, ja alkuaan se oli tarkoitettu sosialistimaiden kirjailijoiden

"varaventtiiliksi" - olihan Slovenia tuohon aikaan jo suuntautumassa entistä enemmän länteen.

Festivaalilla on palkittu useita Euroopassa ja maailmalla tunnettuja kirjailijoita, kuten Fulvio

Tomizza, Peter Handke, Zbigniew Herbert, Milan Kundera, Jaan Kaplinski, Claudio Magris

sekä lokakuussa Helsingin kirjamessuilla vieraillut unkarilainen Péter Esterházy.

Tämänvuotinen palkinnonsaaja oli serbianjuutalainen David Albahari, jolta suomensin 2007

romaanin Syötti. Samana vuonna Albahari vieraili Lahden kirjailijakokouksessa. Slovenian

presidenteillä on tapana osallistua Vilenican tippukiviluolassa järjestettävään

palkintotilaisuuteen. Danilo Türk osoitti puheensa suoraan David Albaharille, joka eittämättä

onkin entisen Jugoslavian alueen tärkein kirjailija ja monen nuoremman esikuva. Albahari

puolestaan mainitsee usein esikuvakseen 1989 Pariisissa kuolleen Danilo Ki in.



 Slovenial. runoilija Boris A. Novak, David Albahari,slovenial. runoilija Uro  Zupan ja Hana Amichai

Festivaalin aiheena oli "nomadismi". Albaharikin on eräänlainen nomadi, sillä hän muutti

Belgradista 1994 Kanadan Calgaryyn. Tosin hän itse korostaa, ettei lähtenyt maanpakoon

vaan muutti Serbiasta omasta tahdostaan. Ennen lähtöään hän toimi Belgradin juutalaisen

yhteisön johtajana. Juutalainen kulttuuri oli muutenkin vahvasti edustettuna tämänvuotisessa

Vilenicassa, sillä ohjelmaan kuului nykyheprealaisen kirjallisuuden antologian En zo agadá

julkistaminen. Sen on toimittanut Klemen Jelin i  Boeta. Lisäksi paikalla oli

prekmurjenjuutalaisesta isoisästään romaanin Biljard v Dobrayu kirjoittanut Du an arotar.

  Nurit Zarchi, Hana Amichai, Klemen Jelin i  Boeta ja Sami Michael Ljubljanassa

Israelista mukana olivat maan arvostetuimman runoilijan Yehuda Amichain leski Hana Amichai,

Nurit Zarchi, Hava Pinhas-Cohen sekä Bagdadissa syntynyt, nyt 86-vuotias Sami Michael.

Teemaan sopivasti tilaisuuteen oli jugoemigranttien ja juutalaisten lisäksi kutsuttu

padovalainen Antonia Arslan, jonka sukulaisia tapettiin Armenian kansanmurhassa 1915.

Taviani-veljekset ovat ohjanneet hänen romaaninsa La masseria delle allodole pohjalta

elokuvan. Suomesta ei lisäkseni ollut ketään, mutta Viroa edusti runoilija Indrek Mesikepp.

Vilenican kirjailijakokous ei ole yli 25 vuoden aikana muuttanut sanottavasti. Sen

peruskuvioihin kuuluvat kirjailijoiden lukutilaisuudet (Lipican lisäksi ympäri maata), nuorten

kirjailijoiden palkitseminen tanjelissa (olen itsekin ollut kahdesti mukana valitsemassa

voittajaa ns. "kristalliraadissa") sekä Ljubljanan pormestarin vastaanotto Ljubljanan linnassa.



Vielä kerran rannikolla

Vilenican jälkeen poikkesin kotona sateisessa Suomessa, mutta palasin jo parin viikon päästä

Izolaan, jossa oli yhä mukavasti +25 ja aurinkoista. Asuin tutussa paikassa Jakob ja Nada

Penkon omakotitalossa Ulica Svetega Petralla kirkon lähellä. Suosittelen tätä majapaikkaa ja

kaupunkia lämpimästi. Izola on kaunis vanha kaupunki, josta on helppo tehdä retkiä Triesteen,

Karstille ja Slovenian ja Kroatian Istriaan. Samalla välttyy Portoro in tungokselta ja Piranin

parkkiongelmilta.

                       Tie kiemurtelee maissipeltojen välissä

Tällä kertaa olin mukana Primo  ja Stanka Chrobáková Reparin järjestämällä Revija v reviji

-festivaalilla. Nimi tarkoittaa "lehti lehdessä" ja liittyy projektiin, jossa pääasiassa itäisen Keski-

Euroopan kirjallisuuslehdet vaihtavat ja kääntävät lehtiensä sisältöjä. Suomessa tällainen on

tuiki tuntematonta, paitsi kiinnostuksen puutteen takia myös siksi, että meikäläiset

kirjallisuuslehdet ovat varsin ohuita. Tämä kirjallisuustapahtuma on muihin verrattuna hieman

akateeminen ja osanottajat pääasiassa entisistä sosialistimaista.

Kokoonnuimme yhtenä päivänä Se anan Sre ko Kosovel -kulttuuritalossa ja seuraavana

päivänä Triesten Caffé San Marcossa. Muistan, kun syksyllä 2003 kävin samassa kahvilassa.

Viereisessä pöydässä istui tutun oloinen mies, joka kirjoitti ahkerasti. Pöytä oli täynnä kirjoja ja

papereja. En ollut varma, oliko hän sama kirjailija, jolta aioin lähikuukausina kääntää

esipuheen Predrag Matvejevi in Välimeren breviaarioon, ja olisin halunnut kysyä. En

kuitenkaan halunnut häiritä. Ennen kuin rohkaistuin kysymään, mies työnsi paperit ja kirjat

salkkuunsa ja häipyi. Tarjoilija vahvisti arveluni oikeaksi: hän oli kirjailija Claudio Magris.

Kakkosasuntoa en vielä tänä syksynä onnistunut Izolasta hankkimaan. Hinnat ovat korkeita.

Kannattaa luultavasti odottaa, koska Slovenian taloudellinen tilanne on heikko. Toisaalta

Slovenian rannikko on niin pieni, että hinnat tuskin laskevat siellä paljon. Oli miten oli, mieli

tekee Välimeren lämpöön, ja Izolassa on aurinkoisia päiviä vuodessa 265 - näin ainakin

vakuuttivat Ljubljanan "sumukattilasta" rannikolle muuttaneet kääntäjä Andrej Pleterski ja

runoilija Barbara Korun.

Teksti ja kuvat Kari Klemelä



 100 päivää ja yötä  yksinlentoa: lähes 100 000 km

Slovenialainen Matevz Lenarcic on  biologi-ympäristötieteilijä, valokuvaaja, alpinisti
ja lentänyt yksin pienkoneella kaksi ennätysmäistä maailmanympäryslentoa, nyt
länteen, edellisen vuonna 2004 itään. 

Matka kesti 100 päivää. Hän ylitti 7 mannerta, 60 maata ja 3 valtamerta. Kuvasi
matkan aikana mm. maapallon  vesivarantoja. Vaikka maapallosta 70 prosenttia
veden ympäröimää, kolmanneksella ihmisistä  on rajoitettu tai ei ollenkaan
juomakelpoista vettä,ja tähän tilanteeseen on vaikutettava. 

Koneessa ollut mittauslaite keräsi tiedostoa ilmastonmuutokseen vaikuttavasta  mustasta
hiilestä ja valoa absorpoivista  hiilipartikkeleista. Niiden analysointi tehdään yhteistyössä
Sloveniassa ja Yhdysvalloissa. Mittauksia tehtiin harvemmin tutkituilta alueilta:  Etelä-
Manner(Antarctika), Afrikka, sekä  Atlantin ja Tyynen valtameren yllä. 

 Matkojen tarkoituksena on osoittaa tämän slovenialaisten kehittämän vajaan 300 kilon 
pienkoneen ympäristöystävällisyys: pieni kulutus suhteessa lentomatkaan, tehokkuus sekä 
pienkoneen edullisuus myös  tutkimusmittauksiin. 

Virus-SW914

Mitkä olivat ensivaikutelmat  lentojen jälkeen?

Iloinen kotiinpääsystä. Maailmanympäryslento sellaisessa pienessä koneessa on melko

seikkailu, kun moni asia voi mennä pieleen.

Nyt, jonkin ajan päästä. Mihin ihmiskunta on menossa?

Ihmisolento on osittain saalistaja-eläin(kilpailut, keräily, vaikuttaminen..) ja vain osittain se

ihminen, joka kuvittelemme olevamme(tunteet, etiikkka, moraali..) Läntinen (nyt melkein

globaali)talous ja yhteiskuntajärjestelmä pakottaa meitä enemmän eläimiksi kuin

(humaaneiksi) ihmisiksi.



Ymmärtääkseni lentosi tarkoitus on ollut sekä tekninen että ympäristöön liittyvä.

Raha tukahduttaa seikkailun. Ei ole mikään ongelma lentää maailman ympäri, mutta on aika

vaativaa lentää se hyvin vähäisellä kulutuksella. Pipister valmistaa kaikkkien aikojen

taloudellisesti tehokkaimman lentokoneen, mutta komporomissina on kevyt rakenne, kaikki

koneessa kevyttä ja pientä ja tuloksena on haavoittuvuus. Sitäpaitsi minulla on koneessa

Aethalometer- mittauslaite, mikä mittasi ilmakehään  kertyneen mustan hiilen keskittymiä.

Idässä on runsaasti tilaa metsissä ja autiomaissa, mutta asutuksen keskitys ja liikenne ja

saasteet  rajoittuneet toisille alueille.

Planeetta Maalla on ihan varmasti tarpeeksi tilaa jopa suuremmalle väestömäärälle,

tarpeeksi vettä, ruokaa, rahaa, tietoa, joilla ratkaista saasteongelmat. Mutta tosiasiassa

meiltä puuttuu energia, halu ja järjestelmä, jolla saisimme keskittyneen kuolleen  pääoman 

yhteiskunnan käyttöön. 

Läntinen kehitys on avuksi jossain mielessä, mutta vastassa on  kiihtyvä  tuhlaus- ja

saastuminen, jos kehitystä ei ohjailla alueella tarkoituksenmukaisesti.

 Läntinen kehitys ei auta millään tavalla. Läntinen maailma vain riistää koko ajan nk.

Kolmatta maailmaa.

Sanoit eräässä haastatteluistasi, että maailmassa on runsaasti tilaa ja ja väestöä, mutta

emme osaa jakaa sitä hyvinvointia, mitä meillä on. Tilanne on myös ilmeisimmin

huononemassa,

Kaikella maailmassa on pyrkimys tasapainoon. Joten, ennenpitkää sen systeemin, mikä

meillä nyt on, on romahduttava. Ja jos katsomme historiassa taaksepäin, tulevaisuus on

hyvin verinen.

   Matevz Lenarcicin ”sielunmaisema”:Parana-joki ja Rio de la Platan lahti lähellä

   Buenos Airesia

           Lisää Matevz Lenarcicin ilmakuvia: 



Lentosi todisti teknisistä parannuksista ja oikeinkäytettynä, ihmiskuntaa palvelevana.

Muualla lentobisneksessä, isot valtiot eivät voi hyväksyä sääntöjä ja veroja, joilla mm.

rajoitettaisiin lentopäästöjä. Ehkä pienekoneiden esimerkki auttaa ratkaisemaan

isompien ongelmia? Esimerkiksi polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä.

Me olemme menossa sinne, mikä kannattaa, ei sinne, mihin olisi oikein. Joten meillä on

kehitys, jonka ansaitsemme, tarkat byrokraattiset systeemit, joita kontrolloivat erilaiset

sosiaaliset ja talousverkostot tietyin intressein. Joten täällä ei ole tilaa ihmisolennoille, vain

saalistajille. Mutta voimme näyttää suunnan, johon mennä: pientä-kevyttä-vihreää.

Totesit, että kun ajattelee lennon kestoa  ja vaatimuksia, ongelmia ei juurikaan ollut?

Ei, vaan itseasiassa minulla oli runsaasti ongelmia byrokratian, teknisten ongelmien, sään..

ym.kanssa, mutta sain runsaasti tukea tiimitäni ja valtavalta yleisöltä, josta sain tarpeeksi 

energiaa, ratkaista kaikki ongelmat ja viedä matkani onnistuneesti päätökseen.

Ehkä ongelmia oli rajojen välillä. Jätteet ja saasteet, ei myöskään rajoja...

Tosiassa en nähnyt rajoja missään maapallolla. Meillä on vain tarpeen luomia rajoja, jotka

palvelevat meissä olevaa   saalistajapuolta.

Millaista oli lentää: yksin koneessa keskellä yötä, pimeää, erämaassa? Kone on hyvin

varustettu yksinlentoon ja huolehtii monista toiminnosta, mutta silti? Ja  noin 100

päivää..Täytyy olla tietyt rituaalit  huolehtia itsestäsi? 

Lentäminen yksin yöllä, pilvissä huonossa säässä sellaisessa pienessä koneessa on hyvin

vaativaa. Kone oli hyvin varustettu, on myös autopilotti, muttei juuri korjausmahdollisuutta,

jos jotain menee pieleen. Ja normaalisti lentäjän on käännettävä automaattiohjaus pois, kun

sitä todella tarvitsee. Keskimäärin 10 tunnin lento päivittäin, kamala byrokratia

lentokentillä, löytää oikeaa polttoainetta,tankata 300 litraa, valmistella seuraavaa lentoa,

pitää mielessä säiden tulevat vaihtelut, niin, ei ole paljon aikaa levätä. Jooga ja mietiskely

auttoivat hyvin paljon.                

Ja suunnitella päivästä ajat kuvaukselle, mustan hiilen ja muiden hiukkasten

mittaukselle – vai tapahtuiko se automaattisesti koneen laitteilla?

Kaikki kuvat olen ottanut  itse,  etsien ensin oikeaa sommitelmaa, värejä jne..

Hiilenmittauslaite piti laittaa päälle lennon alussa, tarkistaa jatkuvasti,  miten se toimii,

kovassa sateessa minun piti sammuttaa se, laskeuduttuani siirtää tiedostot tietokoneelle,

vaihtaa suodattimet ja lähettää tiedosto internetin kautta Sloveniaan.

Me tiedämme nyt Grönlannin ikijään ja Alppien jään sulamisesta. Sen lisäksi on

kirjoitettu, että muutos merten happamoitumisessa on nyt 100 kertaa nopeampaa kuin

viimeisten sanotaan, tuhannen vuoden aikana. Ja tätä vauhtia se voi aiheuttaa

merkittäviä ongelmia ravintoketjulle ja vaarantaa monia siitä hyötyviä lajeja.

Tämä on esimerkki siitä, kuten sanoit, että tämä maailma ainoa, mikä meille on annettu,

eikä  sitä pitäisi hävittää ja menettää!Kyllä, näin on, mutta meidän on tiedostettava, että

olemme osittain eläimiä ja meidän on aloitettava juuri itsestämme ja yritettävä suunnata

elämäämme kohti  humaania ihmistä!                                          -Helena Päätalo -



 PEKKA METSO – LÄHETTILÄÄMME SLOVENIASSA







Viiniartesaanien jäljillä

Slovenia-seuran ensimmäisellä viinimatkalla ikinä lähdettiin elo-syyskuun vaihteessa Primorskaan,
joka on yksi Slovenian kolmesta viinintuotantoalueesta. Alue käännetään esitteissä englanniksi
The Coast. Siihen kuuluu Slovenian aika lyhyt rannikko ja viinialueet lähellä rannikkoa. Toimme
kiihkeästi kaivatun sateen mukanamme. Edellisen kerran oli satanut kesäkuussa.

Historia, nähtävyydet, ruoka, viini ja maisemat. Siinä matkamme paras anti joka päivä. Ja ihmiset:
meitä oli vähimmillään 21, enimmillään 24. Vietettyämme tulopäivän ja yhden yön Ljubljanassa,
siirryimme Italiaan rajautuvaan Goriska Brdaan, joka on läntisintä Sloveniaa ja muistuttaa vehreine
kukkuloineen kovasti Toskana

Tukikohtamme oli hotelli Venko, josta Italiaan oli vain pari sataa metriä. Lähdimme sieltä joka päivä
omalla bussilla kyliin ja kaupunkeihin, historiallisiin kohteisiin. Kiinnostava päivä päättyi aina illan

viinimaistiaisiin.             

Ensimmäisen vierailun teimme Gorjanskoon, joka on pieni kylä Krasin viinialueella
karstimaalla. Legendaksi jo eläessään muodostunut Branko Cotar valmistaa siellä
luonnollisia luomuviinejään poikansa Vasjan kanssa. Maistelimme lopulta kahdeksan
viiniä. Ensin kolme valkoviiniä, kolme punaviiniä sekä yhden punaisen kuohuviinin, ja
lopuksi pienen helmen.

Branko ei tunnelman kohotessa raaskinut olla maistattamatta meillä myös jalokiveään: Passito
Slatko Minkaa. Jälkiruokaviiniä, joka on tehty paikallisesta Malvazija-rypäleestä ja joka kypsyy

tammitynnyrissä kuusi vuotta.Tätä passitoa hän tekee vain poikkeuksellisen hyvinä viinivuosina.



Cotarien viehättävässä ravintolassa särpimenä oli perheen ilmakuivattama prsut, vaimon leipoma

leipä sekä lähistöllä tehty juusto.

Branko Cotar on itse kaivanut kaksikerroksisen viinikellarinsa ja katsastimme senkin. Hän tekee
viininsä täysin luonnollisesti tarhasta kellariin saakka. Viinit ovat 4,5–6-vuotiaita, kun hän alkaa
myydä niitä. Alueen alkuperäisrypäleistä hän tekee viiniä mm. Malvazijasta, Vitovskasta ja
Teranista. Viime mainitun legendaarisen maineen monet jo tuntevat. Sen terveellisyyttä kehutaan
tiuhaan. Itävalta-Unkarissa Teran-punaviiniä kuulemma myytiin apteekissa – aneemisille.

Oli jo kunnolla pimeää, kun bussi suuntasi kohti kotia, Venkoon. Siellä kokoonnuimme vielä hotellin
terassille rupattelemaan. Niin kävi joka ilta.



Harvinaisia rypäleitä ja samppanjaoppia

Slovenian viinialuejako on peräisin Itävalta-Unkarin ajoilta. Viininviljelyalueita on kolme: Primorskan
lisäksi on Podravje ja Posavje. Viljelyalueet jakautuvat puolestaan viinialueisiin ja ne vielä
viinipiireihin.

Viininmaistelussa pysyttelimme Primoskassa. Sen eteläisin osa on Koperin viinialue, muut
viinialueet ovat Kras, Vipavska dolina eli Vipavajoen laakso ja Goriska Brda.

Krasin jälkeen oli vuorossa viinitila Vipavajoen laaksossa. Tämä laakso on pitkä ja leveä ja viiniä
tehdään yleensä sen pohjalla, tasaisella maalla, mutta me vierailimme Guerilassa, joka sijaitsee
Planinassa muutaman sadan metrin korkeudessa.

Luomutila Guerilassa kasvatetaan alkuperäisrypäleitä. Saimme maistaa mm. Pinela- ja Zelen-
rypäleistä tehtyä valkoviiniä ja hiukan jo tunnetumpaa Rebulaa. Guerilassa, niin kuin Cotarillakin,
myös valkoviini maseroidaan eli se tehdään niin kuin punaviinit: rypäleen kuoretkin ovat
käymisessä mukana alussa. Nämä valkoviinit ovat siis yhtä flavonoidipitoisia terveysjuomia kuin
punaviinitkin! Kohtuudella nautittuina.



  Kolmas viinikohteemme olikin sitten jo asuinalueellamme Goriska Brdassa. Biljanan kylässä oleva
Bjana oli vaikuttava kokemus. Upea palatsimainen rakennus ulkopylväineen toi mieleen
kaukaisemmat ajat. Rakennus olikin satoja vuosia vanha, mutta restauroitu tyylikkääksi kodiksi ja
edustustilaksi. Voi siellä yöpyäkin, saa samppanjaa aamiaiseksi!

Isäntä Miran Sirk vei meidät rakennuksen ikivanhaan kellariin, jota on korjattu viranomaisten
valvonnassa. Siellä valmistuvat samppanjamenetelmällä Bjanan kuplivat juomat, kun Sirk käy
päivittäin kiertämässä pulloja niin kuin samppanjaa tehdessä pitää. Meitä hän varoitti koskemasta
pulloja. Olisimme voineet pilata hänen päivän työnsä!

Sirk oli hyvin keskusteleva koko vierailumme ajan ja puheensorina täytti niin sisätilan kuin terassilla
ihastuttavien näköalojen äärellä istuvien tilan.
Saimme myös oppia mitä tarkoittaa korkkivika. Avatessaan yhtä pulloa Sirk huomasi, että siinä on
korkkivika. Jokainen meistä haistoi korkkia ja korkkivikaista juomaa kaadettiin lasiin pöydän
keskelle. Sitä ei juotu, sitä vain nuuhkittiin aika ajoin. Näin jokaiselle selvisi, että korkkivika vain
vahvistuu, kun viini lasissa saa happea.
                                                                 



Puheeksi tuli Suomessa yleinen tapa juoda kuohuvaa kapeasta lasista. Bjanalla käytössä oli hyvin
isot lasit.

Sirk neuvoi: Juokaa kuohuvaa kapeasta lasista, kun keskustelu ja seurustelu on juomaa
tärkeämpää, ja kun juoma on vaatimatonta. Mutta jos juotte todella hyvää kuohuvaa,
juokaa isosta lasista!

Vapaita mustia possuja ja eleganttia viiniä

Seuraavana päivänä ajoimme niin ikään Goriska Brdassa sijaitsevaan Medanaan, missä Klinec
tuottaa laatuviinejään. Luomuna tietysti.
Klinecin mäellä ankat tepastelivat aitauksissa ja jokunen musta sikakin näkyi, mutta suurin osa
niistä juoksenteli vapaana näkymättömissä.
Klinec kuuluu samaan Simbiosa-järjestöön kuin Cotar. Se on viini-ideologinen osuuskunta, johon
kuuluu heidän lisäkseen yksi viinintekijä Vipavajoen laaksosta ja yksi italiansloveeni. Jokainen
valmistaa itsenäisesti viininsä, mutta yhteistä heille on se, että he tekevät luonnollisia, puhtaita
viiniä. Ei temppuilua, ei viinin manipulointia, ei turhia kemikaaleja. Yhteistä on sekin, että tilat ovat
7-10 hehtaarin viinitiloja. Perhe- ja sukutiloja.
Klinecin viinit ovat elegantteja. Ja koska valkoviinitkin ovat käymisen alkuvaiheessa kuorineen
rypälemehussa, myös väri on hehkuva. Pinot gri eli Sivi pinot ihan erityisesti.
Klinecillä tammitynnyrit ovat sivuosassa. Enin osa viinitynnyreistä on tehty akaasiasta,
kirsikkapuusta tai mulperipuusta. Näin viini on viinillisempää, ei niin tammen sävyttämää.

Maistelimme Rebulaa, Sivi pinot´a, punaista Quelaa – sekoitus Merlot´ta, Cabernet sauvignonia ja
Cabernet francia – ja Moraa, Klinecien huippupunaviiniä.

Ja myös isännän, Aleks Klinecin lempiviiniä Jakotia, joka on hyvin suosittu molemmin puolin
valtakunnan rajaa. Jakot on kuiva valkoviini ja tehdään rypäleestä nimeltä Tokai friulano. Valmista
viiniä saa EU:n määräysten vuoksi nykyään kutsua vain Friulanoksi, koska sana Tokai annettiin
yksinoikeudella Unkarille.

Friulano kuitenkin viittaa Italiaan ja koska rypälettä on kasvatettu myös Sloveniassa pitkään,
muutamat viinintekijät päättivät kutsua sitä Jakotiksi. Jakot väärin päin:Tokaj.



Gourmet-ruokaa ja amforoita

Lähtöpäivää edeltävänä iltana ajoimme hotellilta vain parisen kilometriä, Kabaj Moreliin, joka on
sekä viinitila, viehättävä majoituspaikka – kuusi huonetta – ja erinomainen ravintola.

Kabaj Morelin perustivat slovenialainen Katja Kabaj ja ranskalainen Jean Morel pian Slovenian
itsenäistyttyä. He olivat silloin olleet aviopari jo joitakin vuosia. Viinitila on ollut Katja Morelin
suvussa sukupolvia.

Jugoslavian aikaan sieltä myytiin vain rypäleet, läheiselle osuuskunnalle. Slovenian itsenäistyttyä
Katja ja Jean päättivät nuoruuden innolla ja voimalla alkaa tehdä omaa viiniä. Kaikki välineistö piti
hankkia: käymiseen tarvittavat säiliöt ja tynnyrit,  pullotussysteemit, etiketit painattaa... kaikki,
kaikki.

2000-luvulla Jean kutsuttiin Georgiaan tutustumaan amforaviineihin, joista kehkeytyi pariskunnan
yhteinen intohimo. Kabaj Morel on nyt jo useamman vuoden valmistanut myös amforaviiniä.

Se tarkoittaa, että rypäleseos käy suurissa maahan kaivetuissa saviastioissa. Kuorineen
kaikkineen kahdeksan kuukautta. Se on siis todellista kuorikontaktiviiniä, mutta ilmeisen hitaassa
prosessissa, sillä oli ulkona kesällä miten kuuma tahansa, saviastioiden sisältö  on noin plus 7
astetta.

Kabaj Morelissa on toki tavanomaisemminkin tehtyä hyvää viiniä. Niistä nautimme illallisella.
Keskityimme viimeisen matkaillan pimetessä ihaniin gourmet-ruokiin ja raikkaisiin viineihin.



Söimme matkan aikana kaksi todellista gourmet-ateriaa. Paitsi Kabaj Morelissa, nautimme
gourmet-aterian myös Vipavajoen laaksossa ravintolassa nimeltä Majerija, joka sijaitsee Slapissa.
Nuori pari on kunnostanut vanhan kauniin talon sisältä, ulkoa ja ympäristöltään ja tehnyt tästä
kokonaisuudesta lähinnä taidetta. Samaa voi sanoa annoksista.

He arvostavat itseään ja seutuaan niin paljon, että tarjoavat vieraille vain parastaan.
Saman voi sanoa niistä viinintekijöistä, jotka tapasimme.

 

                                                                                           

                                                                                                 Teksti: Lena Björklund   

                                                                                                 Kuvat: Tuulikki Fahler



Lähdin Slovenian viinimatkalle tutustuakseni uuteen maahan ja kansaan. Kun
elimistöni jostain syystä ei siedä hapanta, ovat viinit jääneet minulle varsin
tuntemattomaksi  maailmaksi, ja matkalla lähdin sen vuoksi ihan muista syistä.
Seuraavassa eräitä matkan viinittömiä kohokohtia.

Pääkaupunki Ljubljana oli sateisenakin tosi viehättävä paikka. Pikkuporukassa kävelimme

pitkin joenrantaa ja aloimme haaveilla tulla ajan kanssa takaisin ja nauttia vanhan
kaupungin viehättävistä tavernoista ja tunnelmista. Nyt sade kasteli kenkämme ja osaksi
tunnelmamme. Kaikeksi onneksi hotellissa oli tukankuivaajia joille kengät saatiin
kuivatuiksi…
Sitten illalla porukalla lähellä hotellimme vierässä sijaitsevaan  kellaritavernaan, jonne

ponteva nuori miestarjoilija heitti meidät sisään ja muutenkin hoiteli tilauksemme,
tarjoilumme  ja rahastuksemme ripeästi, hymyilevästi ja ammattitaitoisesti. Ruoka täytti
mahan mukavasti (muuta siitä en oikein muistakaan) mutta en lakannut ihailemasta tätä
tarjoilijaherraa joka touhusi kuin heinämies meidän kimpussamme. Ehätin jo kuvitella että
hän se varmaan meidän ruoatkin ehti kokata. Tämä miestarjoilija oli ensi kokemukseni
slovenialaisista kirkasenergisista  ihmisistä…
Bussimatka länteen kohti viinialuetta oli mielenkiintoinen vuorineen, laaksoineen ja

pikkukylineen joissa jokaisessa oli kirkko keskellä kylää. Sitten pelottavan jyrkkä nousu
kohti viinimaita, jossa näkymät  kukkuloiden rinteillä sijaitsevine viiniviljelyksineen olivat
houkuttelevan idyllisiä. kuin Toscanan maisemia ikään…
Tässä idyllisessä maisemassa kasinohotellimme oli yllättävä kontrasti. Onneksi

hotellihuoneet olivat siistit ja mukavat ja henkilökunta asiallista ja kohteliasta. Aamiaiset
ruokasalin oivallisessa ruokasalissa olivat ihan riittävät ja mikä maisema lasiseinän takana
piilikään. Aika tuntui aamiaisilla pysähtyvän (mikä ilmeisesti selittää matkan aikana
lisääntyneen kehonpainomme)…
Iltojen kohokohdaksi muodostui kävelyretket hotellin takana sijaitsevalla rinteellä Välimeren

tummassa illassa tuhansien kaskaiden laulaessa meille serenadiaan . Ne iltakävelyt jäivät
soimaan sieluumme ja pelastivat kesämme. Emme tietenkään puhuneet kellekään sitä, että
kävelymme ohessa tarjoilimme itsellemme tien varrelta  maistiaisiksi viinirypäleitä,
maukkaita kuin mitkäkin. Ihmettelin ääneen miksi niitä piti vuosikausia työstää happamiksi
pimeissä kellareissa…

Päiväkävelyt hotellista kohti Italian rajaa olivat ikimuistettavan henkeä salpaavia (ja henkeä

uhkaavia) teiden kapeuden ja vilkkaan liikenteen takia. Sloveniassa ei ole vielä keksitty
kevyen liikenteen väyliä. Tosin huomasimme tien varrella kävelyreitin viitat ja kysyimme
niistä hotellista. Sieltä meille annettiin sitten kartta Doprovon alueen lukuisista
patikkareiteistä nähtävyyksineen. Mikä hieno keksintö rauhallisesta patikoinnista
kiinnostuneelle turistille. Saimme valitettavasti niistä tiedon vasta ihan visiittimme viime
hetkillä….



Viinin maisteluista mieleeni tulevat lähinnä viinitilojen omistajat: nuoret fiksut slovenialaiset

jotka kovalla työllään ja yrittämisellä ovat tehneet itselleen oivallisen ja tuottavan ammatin.
Heistä paistoi  kirkas ja puhdas energia, joka  meillä modernissa progressiivisessa
Suomessa alkaa olla menetetty voimavara. Tämä sama  energia näkyi miltei kaikissa
tapaamissamme nuorissa slovenialaisissa, jopa Nova Gorican nuorissa koululaissa jotka
koulunalkamisviikolla olivat sotkeneet kasvonsa väriliiduille. Kysyttäessä he iloisesti (ja
hyvällä englanninkielellä) vastasivat kysymyksiimme ja selittivät syyn sotkuun….
Itse viiniviljelystä jäi mieleen pari yksityiskohtaa. Ensinnäkin viiniköynnöksiä ei kastella ja

toiseksi niiden pinnalliset juuret katkaistaan erityisellä auralla, jotta niiden syvät juuret
kasvaisivat syvälle maaperään hankkimaan  arvokkaita kivennäisaineita sieltä. Mikä
oivallinen vertaus ihmisenä kasvamisesta. Jos ihmisen tainta kastellaan liikaa (eli liikaa
ärsykkeitä) ja häntä ruokitaan kaiken karvaisilla helpoilla ratkaisuilla , hän ei pureudukaan
tarpeeksi syvälle hankkimaan itselleen elämän arvokkaimpia asioita… Ei mikään ihme, että
viiniköynnös on Pyhässä Kirjassakin usein mainittu vertausten kohde…
Viinitön sai lopulta palkkansa. Paluulennon jälkeen Vantaan lentokentällä tunsin outoa

hajua matkalaukustani. Jonkun viinipullo oli hjänen matkapakaasissaan mennyt rikki ja
kastellut laukkuni ja pukuni. Olin kuin olinkin saanut arvoiseni viinikasteen…
Kiitos Slovenia-seuralle ikimuistoisista elämyksistä. Sloveniaan täytyy päästä vielä

uudestaan.

                                                                   Kuvat ja teksti Jukka Laitakari







                       Onnea Topi ja  Martina meiltä kaikilta!



Slovenian kiinnostavat golf-kentät

Slovenian kauniissa luonnossa voi harrastaa monenlaista liikuntaa ja ulkoilua. Yksi
liikuntavaihtoehto on golfin pelaaminen, johon maassa on hyvät mahdollisuudet.
Sloveniassa on kuusi 18-reikäistä ja lisäksi viisi 9-reikäistä kenttää. Suomalaisia käy paljon
pelaamassa Bledin kentillä, mutta maassa on muitakin vaihtoehtoja, eivätkä etäisyydet ole
pitkiä. Sloveniassa on noin 70 linnaa, joten ei ihme, että monet golf-kentistäkin ovat linnan
läheisyydessä.
Olemme käyneet Sloveniassa muutaman kerran omatoimimatkoilla. Monenlaisen kiertelyn
ja katselun lisäksi olemme pelanneet maan neljällä täysimittaisella kentällä. Lisäksi
olemme käyneet tutustumassa viidenteen kenttään sen laidalta katsellen. Näistä olen
koonnut lyhyet  esittelyt, viralliset löytyvät parhaiten kenttien nettisivuilta.

                                              Vuoret ovat Bledin kentällä lähellä pelaajaa.

                                                 

Bledin kenttä vuorten sylissä
Ensimmäinen kokemuksemme slovenialaisella golf-kentällä oli Bledissä heinäkuussa
2009. Kenttä on rakennettu jo 1930-luvulla ja on edelleen mainiossa kunnossa. Kenttä on
suomalaisten suosiossa ja sinne järjestetään valmismatkoja. Näissä majoitus on yleensä
järjestetty johonkin Bledin suurista hotelleista. Omatoimimatkaaja voi varata majoituksen
oman mieltymyksen mukaan ja kenttävaraukset hoituvat netissä tai paikan päällä.
Kenttä on kaupungista muutama kilometri. Se on mäkinen ja polveileva, eikä siellä ole
lampia tai puroja. Sitä kutsutaan keskisen Euroopan kauneimmaksi kentäksi, eikä ole
syytä epäillä tätä,  maisemat ovat upeat. Kentällä on useita katoksia, joihin pääsee myös
suojaan sateelta. Heinäkuisella pelireissullamme lämpötila oli reippaasti yli 30 astetta ja
toiselle kierrokselle otimmekin golf-auton, koska kenttä vei voimat ja aurinko porotti. Kevät
tai syksy voisi olla parempi ajankohta, mutta silloin voi sade helpommin yllättää.



  Bledin kentälläkin on korkeuseroja.

 
Ptujn kenttä piilottelee pensaikossa

Toinen kohteemme vuonna 2009 oli Ptuj. Se on Slovenian vanhin kaupunki tai ainakin yksi
vanhimmista. Joka puolella tulee vastaan roomalaisten jäljiltä mm. pylväiden osia. Ptujn
linna on vanhan kaupungin keskellä korkealla mäellä. Linna näkyy myös golf-kentälle, joka
on komean Drava-joen toisella puolella.

 Tällainen viheriö on kova haaste pelaajalle, kuva punaiselta tiiauspaikalta (Ptuj).

Golf-kenttä on tasaisella maalla. Vaikeutta lisäävät vesiaiheet ja väylien reunoilla palloja
kaappaavat pensaikot. Käyntimme aikaan kentällä oli melko hiljaista ja saimme vaihdettua
etukäteen netin kautta varaamamme ajat varhaiseen aamuun, koska edelleen lämpötila oli
yli 30 astetta. Pelasimme kaksi kierrosta. Tuohon aikaan kentän kunto eri osissa vaihteli,
eikä kaikki ollut ihan parhaassa kunnossa, mutta huoltotyöt olivat käynnissä.



 
Kierrokset saatiin päätökseen puoleen päivään mennessä ja aikaa riitti vielä mm. Kroatian
puolella käymiseen. Vara din on vanha ja viehättävä kaupunki Kroatian puolella ja siitä
noin 10 kilometrin päässä on mm. roomalaisten kylpylän rauniot, jossa kuuma rikkivesi
edelleen pulputtaa.  Ptujn vanhassa kaupungissa on muutama pieni hotelli vanhoissa,
remontoiduissa taloissa. Drava-joen toisella puolella on iso hotelli ja kylpylä. Ptuj on yksi
vuoden 2012 Euroopan kulttuuripääkaupungeista.   

Oto ec – maailman paras golf-kenttä

Oto ecin kenttä on pari vuotta sitten pidennetty 18-reikäiseksi. Se sijaitsee Ljubljanasta
etelään, noin 45 minuutin matkan päässä, Kroatiaa kohti menevän moottoritien ja Novo
Meston läheisyydessä. Työkaverini kävi siellä pelaamassa keväällä 2012 ja hän kehui
kenttää maailman parhaaksi. Hän on pelannut eri puolilla maailmaa, joten juhannuksena
2012 Oto ec piti ottaa mukaan omaan matkaohjelmaamme.
Kenttä on hyvin hoidettu ja hyvin vaativa. Se on pitkä, polveileva, vaihteleva, mutta kaunis
ja todellakin ikimuistettava. Se on myös, ainakin vielä, hyvin edullinen. Meillä ei ollut tällä
kertaa omia mailoja mukana, vaan vuokrasimme ne kentältä yhtä kierrosta varten. Mailat
olivat hyvät ja niitä oli joka lähtöön, mutta olivathan ne erilaiset kuin omamme. Lisäksi
olimme työkaverilta kuulleet kentät raskaudesta ja otimme myös golf-auton. Pelikierrokset
kahdelle hengelle, vuokramailat ja auto maksoivat yhteensä vain 85 euroa. Kierros
varattiin paikan päältä eikä kentällä ollut ruuhkaa.



Palvelut olivat vanhassa kivisessä hevostallissa, varmaan sadan vuoden takaa. Muutaman
kilometrin päässä, saaren keskellä, on Oto ecin linna, jonka ohi ajetaan mennen tullen.
Siellä voi käydä syömässä hienon aterian kristallikruunujen alla tai kesällä pihan terassilla.

Mokricen linnaa kiertämään
Mokricen kentällä emme ole vielä pelanneet, mutta ajelimme sitä katsomaan Oto ecista.
Niiden etäisyys on alle 30 kilometriä. Mokrice on aivan Kroatian rajan tuntumassa. Olen
netistä löytänyt pakettitarjouksia, joissa on ollut pelikierroksia sekä Mokriceen että
Oto eciin ja majoittuminen jommankumman yhteydessä olevassa linnassa. Mokricessa on
linna ravintoloineen ja kylpylä. Kentästä ei päässyt kovin paljon ulkopuolelta näkemään,
mutta vaikutelmana olivat kapeahkot väylät metsäisessä, polveilevassa maastossa.
Linnan ravintolassa oli loistokas tunnelma, kristallikruunut ja aterimet loistivat kilpaa
valkoisten pöytäliinojen kanssa. Ateria oli herkullista, mutta mahdollisella seuraavalla
kerralla emme mene sinne suoraan pelikentältä, hikisinä ja ruohonkorsia hiuksissa. 

Mokricen kentän väylä on kapea ja metsän reunustama.



Arboretumin metsäinen kenttä
Arboretumin kenttä on lähellä lentokenttää, Ljubljanasta pohjoisen suuntaan. Usein
suomalaiset ovat yhdistäneet pelaamisen siellä ja Bledissä. Kenttä on metsän keskellä, se
on polveileva ja väylät ovat kapeat. Kenttä ei ole kovin pitkä (5452 metriä) ja väylät ovat
osassa kenttää aivan vieri vieressä. Juhannuksena 2012 Arboretum oli viimeinen
pelikohteemme, viimeisenä matkapäivänä. 
Kenttä oli silloin hyvässä kunnossa. Sielläkin vuokrasimme yhtä kierrosta varten mailat, ne
olivat hyvät ja monipuoliset. Hintataso oli melkein kaksinkertainen Oto eciin verrattuna.
Kierros varattiin paikan päällä ja kentälle mahtui hyvin. Kapeat, metsän reunustamat väylät
saattavat verottaa pallovarastoja, tämän tiedämme nyt kokemuksesta. 

Arboretumissa kierros päättyy lammen reunaan.



                                         

Lisää tietoa kentistä
Tietoa kentistä löytyy mm. täältä: Slovenia Golf Courses,
http://www.worldgolf.com/courses/slovenia/
Tiedot kenttien ominaisuuksista voivat muuttua. Oto ecin kenttä on pari vuotta sitten
pidennetty 18-reikäiseksi, mutta joissakin lähteissä se ilmoitetaan edelleen 9-reikäiseksi.
18-reikäiset kentät

Arboretum Volcji Potok Golf Course

Bled Golf & Country Club - King's Course

Mokrice Castle Golf Course

Moravske Toplice Livada Golf Course 

Otocec Castle Golf Course

Ptuj Golf Course

    
     9-reikäiset kentät

Olimje Golf Course

Bled Golf & Country Club - Lake Course 

Lipica Golf Course

Trnovo Ljubljana Golf Course

Zlati Gric Golf Course

  KUVAT JA TEKSTI : MARITA KUMARA

  Ototecista löytyy korkeuseroja.
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