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UNIKONSIEMENKAKKU VIINIMATKA YM......
LUE JA IHASTU SLOVENIAAN!

Kesää kohti!
”Toukokuu ja kesäkuu, eikä taivas enää tummu. Valopäin mennään, hillittömästi
vanhaan tuttuun tyyliin”. Näin kirjoitti muistaakseni Merja Otava kirjassaan kauan
sitten ja nyt minusta tuntuu, että eletään juuri tuota aikaa.
Täällä etelässä tuomet alkavat kukkia, sireenitkin virittelevät nuppujaan ja edessä on
kauan odotettu kesä!
Kevät on ollut Slovenia-seuralla vilkasta aikaa. Tammikuussa olimme Matka2012
messuilla, ja tammi- helmikuussa oli Helsingin Suomenkielisellä työväenopistolla
neljän maanantain Kulttuuriluentosarja – katsaus Sloveniaan.
Helmikuussa leivottiin sirovi strukljia ja maisteltiin viinejä. Tieteellistä ja kirjallista
iltapäivää vietettiin maaliskuun lopulla kevätkokouksen päätteeksi. Huhtikuun lopulla
olimme mukana Hyvänmielenosoituksessa ja toukokuun alussa saatiin vaellus ja
suunnistusvinkkejä Sloveniaan. Sloveeninkielen alkeis- ja jatkokurssit ovat käynnissä
Helsingissä.
Ensi syksyä aloitellaan viiniä maistelemalla Sloveniassa, kysy peruutuspaikkoja,
jos kiinnostut! Sieniretki tehdään syyskuussa, samoin odottelemme
Designpääkaupunki Helsinkiin Slovenialaisen muotoilun näyttelyä.
Lokakuussa olemme Turussa kirjamessuilla. Myös syyskokous ja ohjelmallinen
iltapäivä (arkkitehtuuri- tai luontoaiheinen) ajoittuvat lokakuulle. Marraskuussa
Viiniä ja valokuvia-iltapäivä pimenevien iltojen iloksi ja pikkujoulu Suomi-Kroatiaseuran kanssa.
Varmasti monet seuran jäsenet suuntaavat lomamatkansa Sloveniaan, joten olisi
mukavaa, jos saisimme pieniä matkakertomuksia, valokuvien kera, syksyn tiedotetta
varten. Kiitoksia jo etukäteen!
Lämpimiä ja aurinkoisia kesäpäiviä toivotellen
Aira

Hyvänmielenosoitus 28.04.2012
Kaunis, kuulas ja tuulinen kevätlauantai kokosi Helsinkiin 28.4.12 runsaasti
hyväntuulisia mielenosoittajia. Mukana olimme mekin!
Oli hienoa, että joukko aktiivisia nuoria oli saanut koottua hyvin organisoidun ja
hauskan tapahtuman. Ja pelkästään positiivisten asioiden puolesta. Tarkoitus
oli kiittää kunkin maan kansalaisia erilaisista hyvistä asioista.
Mielenosoittajat oli jaettu kuuteen ryhmää jotka kiersivät kaikki Helsingin alueen
62 suurlähetystöä. Olimme ryhmässä 3 joka kiersi Helsingin keskustassa, matkan
varrella myös Slovenian suurlähetystö. Jokaisen suurlähetystön edessä vietettiin
5 minuuttia kertoen niistä hyvistä asioista joita järjestäjät olivat jo etukäteen valinneet. Slovenian kohdalla kiitoksen saivat: Lasko- olutpanimo, Ultrauimari
Martin Strel ja filosofi Slavoj Zizek. Hyvänmielen osoituksen lopussa annettiin
suurlähetystön edustajalle Hyvänmielenviiri. Slovenian puolesta viiriä oli vastaanottamassa Andreja Banutai.

Video katsottavissa http://www.youtube.com/user/hyvanmielenosoitus/videos
Kiitos kaikille mukana olleille!
t.Aira

Lauantaina 31.3.2012
Helsingin Lyceumklubin tiloissa

Kirjallinen ja tieteellinen
iltapäivä
Oliver Parts (Viro) kertoi
tohtorinväitöskirjastaan:
”The Effects of Cosmopolitanism on Estonian
and Slovenian
Consumer Choice Behaviour of Foreign
versus Domestic Products”

Itä-Eurooppa matkalla länteen,
(Gaudeamus 2011)teos, johon Yrjö Lautela
on kirjoittanut artikkelit Sloveniasta ja
Kroatiasta.
Kari Klemelä kertoi tuoreesta
suomennoksestaan Sergej Vercin
rikosromaanista Hautajaisilveily, (Mansarda
2012).

Oliver Parts luovutti tuoreen
väitöskirjansa suurlähettiläs
Tone Kajserille.

Työharjoittelussa Sloveniassa
Keväiset terveiset täältä Sloveniasta! Olen
32-vuotias toisen vuoden
sairaanhoitajaopiskelija Tampereen
ammattikorkeakoulusta, ja olen nyt ollut
kaksi kuukautta Koperin kaupungissa,
Sloveniassa suorittamassa opintoihini
kuuluvia käytännön työharjoittelujaksoja.
Joitain viikkoja olisi vielä seikkailua jäljellä,
ennen kuin palaan kotiin kesäkuun alussa.

Lähtö Sloveniaan
Kansainväliseen työharjoitteluun lähtö on
ollut mielessäni siitä alkaen kun aloitin
opintoni vuonna 2010. Se, miten kohteekseni
lopulta valikoitui Slovenia, oli oikeastaan
sattumaa. Aivan alkuun en tiennyt maasta
juuri mitään.
Kun sain tiedon siitä, että pääsen lähtemään
Sloveniaan, kulutin toki tunnin jos toisenkin
netissä tietoa etsimässä ja kirjastossa
matkaoppaita selailemassa.
Hyvin pian kävi selville, että Slovenia
muistuttaa monin tavoin Suomea: pieni,
historiastaan ja kulttuuristaan ylpeä kansa
asuu maassa, jossa on paljon kaunista,
koskematonta luontoa.

Yhteiskunta toimii organisoidusti, olot
maassa ovat vakaat huolimatta sekä sisä- että
ulkopoliittisista haasteista, joita Sloveniakin
on saanut viime aikoina kohdata. Sloveniassa
viettämieni kuukausien aikana tämä kuva
maasta on entisestään vahvistunut. Moni asia
on kuten Suomessa, mutta niitä pieniä
erojakin riittää niin, että elämä täällä pysyy
ulkomaalaisen näkövinkkelistä kiinnostavana.
Heti Sloveniaan saavuttuani vietin muutaman
päivän pääkaupungissa Ljubljanassa, ennen
kuin suuntasin tänne rannikolle Koperiin.
Ljubljanan havaitsin todella viehättäväksi
pieneksi eurooppalaiseksi pääkaupungiksi.
Joki ja joenvarren kahvilat, linna korkealla
kaupungin yläpuolella, Tivoli-puisto,
persoonallinen Metelkovan alue, museot,
kaupat, kirkot, ravintolat, paikalliset herkut,
ystävälliset ja kielitaitoiset ihmiset...
Ljubljanalla on paljon annettavaa. Lisäksi
tänä vuonna jo helmikuun lopussa
kevätaurinko hemmotteli lämmöllään
kaupunkia. Ljubljanaa voi todellakin
suositella vaikkapa kohteeksi pidennetyn
viikonlopun viettoon! Finnairin suorien
lentojen ansiosta tällainen miniloma on
helppoa toteuttaa erityisesti kesäaikaan.
Sairaalaelämää
Koperiin saavuttuani aloitin opintoihini
kuuluvan työharjoittelun. Tavoite on siis
työskennellä sairaaloissa ja muissa
terveydenhuollon toimipisteissä ja oppia
sairaanhoitajan työtä käytännön harjottelun
avulla. Täällä Sloveniassa minun on tarkoitus
suorittaa lasten hoitotyön, sisätautipotilaan
hoitotyön ja kirurgisen potilaan hoitotyön
harjottelujaksot. Pääasiassa suoritan
työharjoitteluni Koperin lähellä sijaitsevan
Izolan sairaalan eri osastoilla, mutta myös
Valdoltran ortopedinen sairaala ja Koperin
terveyskeskus ovat jo tulleet tutuiksi.

lääkkeen jako, haavanhoito) kuin tiettyjen
potilaiden parissa.
Suomen ja Slovenian välillä löytyy eroja
myös opiskelijoiden ohjauksessa.
Tähänastisen kokemukseni perusteella
sanoisin, että Suomessa opiskelijat perehtyvät
potilaiden taustoihin ja sairauksiin enemmän
kuin täällä Sloveniassa. Mielestäni Suomessa
opiskelijat saavat myös harjoitella erilaisia
kädentaitoja ja potilaan kokonaisvaltaista
hoitoa enemmän kuin täällä.
Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että
Izolan sairaala
Suomessa esimerkiksi sisätautiosastolla
Sairaanhoitajan työn oppimisen kannalta on lääkkeenjako ohjattuna on opiskelijan
mielenkiintoista vertailla hoitotyön käytäntöjä arkipäivää; täällä en ole havainnut
maiden välillä. Puitteet Izolan sairaalassa ovat opiskelijoiden juurikaan osallistuvan siihen.
Tämä on kieltämättä ollut lievä pettymys
kenties hieman vanhanaikaiset (sairaalaa
remontoidaan parhaillaan), mutta itse hoitotyö minulle, sillä sairaanhoitajan työtä ei kunnolla
pohjautuu aika pitkälti samoihin periaatteisiin opi - muuten kuin harjoittelemalla.
kuin Suomessakin. Esimerkiksi aseptiikkaan Pettymyksestään samaan asiaan ovat
kertoneet myös slovenialaiset opiskelijat.
ja ylipäänsä puhtauteen kiinnitetään täällä
Tässäkin varmaan löytyy sairaalakohtaisia
ehkä jopa enemmän huomiota kuin
eroja molemmissa maissa.
Suomessa.
Kuten Suomessakin, sairaanhoito perustuu
tutkittuun tietoon eikä esimerkiksi perinteisiin
tai mutu-tuntumaan. Myös sairaanhoitajan
rooli hoitotyön ammattilaisena vaikuttaa
olevan molemmissa maissa melko
samanlainen.

Eroja työssä ja ohjauksessa
Myös eroja maiden välillä löytyy. Esimerkiksi
kuntouttavan hoitotyön periaate (hoitaja ei tee
potilaan puolesta, vaan avustaa vain niissä
Koperin rantakadulta
asioissa, joihin potilas ei itse pysty), jota
Suomessa lähes poikkeuksetta pyritään
noudattamaan, ei täällä käsittääkseni ole
Kielimuuri
ainakaan vielä saavuttanut suurta suosiota.
Sloveenia osaamattomana on itsestään selvää,
Myöskään yksilövastuisen hoitotyön mallia että sanallinen kommunikaatio potilaiden
(”omahoitajajärjestelmä”, jossa vastuu
kanssa sairaalassa on haasteellista, välillä
potilaan kokonaishoidosta on yhdellä
jopa mahdotonta. Iäkkäät potilaat eivät
hoitajalla) en ole nähnyt täällä
useinkaan puhu englantia, ja minun sloveenin
toteutettavan, vaan hoitajat työskentelevät
taitoni rajoittuu lähinnä yleisimpien fraasien
pikemminkin tiettyjen tehtävien (esimerkiksi ja tervehdysten osaamiseen.

Lomailua
Aika nopeasti maahan saavuttuani totesin,
että kolme kuukautta on loppujen lopuksi niin Ensimmäiset kuukaudet täällä Sloveniassa
lyhyt aika, että kovin paljon kieltä siinä ajassa ovat kuluneet aika tiukasti työharjoittelun
merkeissä.Tulevina viikkoina on
ei ehdi oppia – varsinkin kun uutta
mahdollisuus lomailuunkin. Ennen
informaatiota tulee tulvien joka puolelta.
kotiinpaluuta on tarkoitus kierrellä
Apuna kommunikaatio-ongelmissa
sairaalassa ovat paikalliset opiskelijat, jotka katsomassa Slovenian kuuluisimpia
nähtävyyksiä.
pääsääntöisesti puhuvatkin varsin hyvää
englantia. Myös hoitohenkilökunnasta moni
Eihän täältä voi lähteä kotiin näkemättä
osaa englantia, tosin jotkut ovat selvästi
hieman ujoja käyttämään taitojaan – ja aivan Bled- ja Bohinj-järviä, Triglavin
kansallispuistoa, Postojnan luolia, Lipican
syyttä!
kuuluisia hevosia, Soča -jokea, ja ties mitä
Viimeisimpänä keinona on otettu käyttöön muuta...
Naapurimaihinkin on tarkoitus poiketa;
elekieli, ja kaikki tilanteet onkin
Italian Venetsia, Kroatian Pula ja Itävallan
molemminpuolisella hyvällä tahdolla
selvitetty. Sairaalan ulkopuolella (kaupoissa, Salzburg on ainakin suunnitteilla katsastaa,
ennen kuin kotiinpaluu koittaa.
ravintoloissa jne.) onkin vaikeaa löytää
paikkaa, jossa ei englannin kielellä pärjäisi,
sen verran kielitaitoisia slovenialaiset
vaikuttavat olevan.
Lopuksi
Vaikka työharjottelurupeamaa täällä
Sloveniassa on vielä jonkin verran jäljellä,
voin nyt jo todeta, että kannatti lähteä!
Matkaan on mahtunut myös vaikeuksia ja
pettymyksiä, mutta se riski on aina olemassa,
kun päättää tehdä jotain, mitä ei ole ennen
tehnyt. Se, mitä voi voittaa, on sen sijaan
paljon merkittävämpää: rutkasti
elämänkokemusta, uusia tuttavia, jotain mitä
muistella, ja uutta näkemystä myös
kotimaahaan meininkeihin ja työhön ja
opiskeluun siellä.
Matkustaessaan voi löytää myös aivan uusia
puolia itsestään.
Kuten sanotaan,
matkailu avartaa. Kannattaa kokeilla.
Jenni Huikarinen
Koperin vanha linna

UNIKONSIEMENKAKKU

6 munaa, erota keltuaiset ja valkuaiset eri kulhoihin
200 g sokeria, 140 g voita tai margariinia,
200 g jauhettuja unikonsiemeniä, 100 g rusinoita
1 tl leivinjauhetta, 1 rkl rommia (Stroh rum, myös rommiesanssi käy)

Sekoita keltuaiset ja sokeri (voi vatkata kevyesti vaahdoksi), lisää voi, jauhetut
unikonsiemenet, leivinjauhe, rusinat ja rommi.Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi
ja lisää varovasti nostelleen muihin aineisiin. Voitele ja vuoraa korppujauhoilla
keskeltä avoin kakkuvuoka, laita taikina vuokaan ja paista 190 asteisessa uunissa n.
50 minuuttia. Anna valmiin kakun jäähtyä vuoassa. Kun kakku on jäähtynyt, kumoa
se tarjoiluvadille ja kuorruta sulatetulla suklaalla.

Ja sama sloveeniksi/ v slovenscini
Torta od maka
6 rumenjakov, 200gr sladkorja,
140gr masla ali margarine, 200gr mletega maka,
100gr rozin, 1 zlico ruma
Zlicko pecilnega praska

Najprej dobro zmešaj rumenjake in sladkor, dodaj maslo in mak, pecilni prašek,

rozine, rum in sneg iz 6 beljakov. Peci na + / - 190 stopinj približno 50 minut. Če
opazis da ,med pecenjem, povrsina torte preveč potemni jo pokrij s aluminijsko
folijo. Glaziraj ohlajeno torto s raztopljeno cokolado.
Kakkuohje ja kuvat Sirpa Spoljaric

Davor Spoljaric Triglavia valloittamassa – kakun voimallako

Opiskeluvaihdossa Ljubljanassa -To je moje mesto
Arki Suomessa jäi taakse tammikuussa, kun liiankin, eikä käytännön arki sinänsä ole
pakkasin matkalaukkuni ja suuntasin kevääksi pakottanut kielitaidon harjaannuttamiseen.
Slovenian vaihtomaakseen valitsee usea
Ljubljanaan. Irtiotto talvisesta kotimaan
opiskelija, myös Euroopan ulkopuolelta.
arjesta tuntui hyvältä, itselle sopivalta
ratkaisulta. Nyt takana on kuukausia täynnä Ljubljanan yliopisto tarjoaa useilla
laitoksillaan kursseja englanniksi, moni
hienoja elämyksiä ja mitä moninaisimpia
vaihto-opiskelija opiskelee myös muissa
oppimiskokemuksia. Kotiin paluun aika
maan yliopistokaupungeissa. Sloveniasta
koittaa aina pian, liian pian.
Opiskeluelämää, luentoineen, esitelmineen, houkuttelevan matkakohteen ja opiskelumaan
tekee moni asia.
esseineen ja tentteineen, höystettynä
Opiskelijaystävällistä
matkustamisella sekä muilla
Hintataso ja olosuhteet ovat
hauskapitomahdollisuuksilla uusien
opiskelijaystävällisiä. Keskeinen sijainti
tuttavuuksien kanssa: tämä lienee
helpottaa matkustamista, joten halutessaan
opiskeluvaihdon sisältö, kun sen yrittää
ehtii nähdä paljon muutakin Eurooppaa.
yhteen lauseeseen kiteyttää.
Myös Sloveniasta löytyy useita kiinnostavia
Elämänkokemuksena opiskeluvaihto on
kohteita pääkaupungin lisäksi, itse pidin
yksi merkityksellisimmistä.
Opiskelijaelämä eroaa kotimaassa totutusta erityisesti Piranista ja Celjestä.
lähinnä aikataulunsa puolesta. Tammikuussa Minulle Slovenia oli jo entuudestaan tuttu,
olin käynyt täällä neljästi aiemmin. Silti maa
slovenialainen opiskelija tenttii vielä
edellisvuoden puolella päättyneitä kursseja. tuntui vaihtomaata valikoidessa kiinnostavalta
Itselläni ja monella muulla Slovenian kielestä ja olen täysin varma että matkustan tänne
tulevaisuudessa vielä useasti. Pienuudessa ja
kiinnostuneella kevätlukukauden
moninaisuudessa on jotain hyvin viehättävää.
vaihtoopiskelijalla tammikuu piti sisällään
Sanoin sitä on vaikea kuvata, eivätkä
Erasmus-opiskelijoille suunnatun
kuvatkaan kerro kaikkea. Slovenia on
kielikurssin.
jokaisen itse koettava!
Cremo 123 ABC -kirja opasti meitä
Teksti ja kuvat Jenni Soljasalo
slovenian kielen kiemuroihin.
Englannilla pärjää kuitenkin pitkälle, ehkä
.

Kansainväliset opiskelijat yliopistolla, Faculty of Economics

Maalaismaisemaa Rimske Toplitcessa

Celjen vanha linna kesäsateessa

Vappukokko Rožnik -kukkulalla, Ljubljanan Tivoli puistossa

TUORETTA KIRJALLISUUTTA TARJOLLA
Slovenia-Seuran kunniapuheenjohtaja Kari Klemelä on julkaissut tuoreimmat
suomennoksensa eli teokset Hautajaisilveily ja Keskustelua Spoinozan
kanssa. Toimittaja Yrjö Lautela on kirjoittanut artikkelit Sloveniasta ja
Kroatiasta tuoreeseen kirjaan Itä-Eurooppa matkalla länteen((Gaudeamus
2011). Näistä lisää seuraavassa:
Itä-Eurooppa matkalla länteen (Gaudeamus 2011)
esittelee 19 maata, joiden tärkein yhteinen nimittäjä, Kreikkaa lukuun ottamatta, on
sosialistinen lähimenneisyys.
Kuten kirjan toimittaneet Jouni Järvinen ja Jouko Lindstedt johdannossa toteavat, Euroopan
alueita "ei voi useinkaan rajata vain maantieteellisin perustein, vaan on otettava huomioon
myös historia ja kulttuuriperintö sekä poliittiset ja sosiaaliset yhteydet."
Kylmän sodan päättymisen jälkeen entisille sosialistimaille on ollut leimallista poliittinen
pyrkimys länteen tai kuten on usein sanottu "paluu Eurooppaan". Tämä näkyy kirjan
nimessäkin.

Kolme Slovenia-seuran jäsentä on osallistunut kirjan kirjoittamiseen. Yrjö Lautelan
lisäksi Kari Klemelä on kirjoittanut sloveenin kielestä ja slovenialaisesta
kirjallisuudesta. Pilvi Torsti on kirjoittanut Bosnia ja Hertsegovinaa koskevan luvun.
(Y. Lautela).

Kari Klemelän uusimmat suomennokset( www.mansarda.fi):
Sergej Verč: Hautajaisilveily(Mansarda 2012)
Hautajaisilveily on Sergej Verčin kolmas poliisiromaani. Sen tapahtumat sijoittuvat
Adrianmeren pohjukkaan Välimeren aurinkoisiin maisemiin, itävaltalais-unkarilaisen
historian leimaamaan Triesteen. Päähenkilö on jo aiemmista teoksista tuttu komisario
Benjamin Perko.
Perko saa kesken lomansa tietää, että tapaturmaisesti kuolleen Emil Luinin jutun
tutkimukset on määrätty keskeytettäviksi. Esimiestensä käskyjä uhmaten Perko alkaa
selvittää tapausta ja osallistuu Luinin hautajaisiin Cattinarassa. Lopulta hän törmää
entisestä Jugoslaviasta johdettuun kansainväliseen prostituoitujen ja tupakan
salakuljetukseen, johon poliitikot ja salaiset palvelut ovat sotkeutuneet.
Triestessä 1948 syntynyt ja siellä ja Ljubljanassa teatteriohjaajana ja radiotoimittajana
työskennellyt Verč asuu nykyään Komenissa lähellä Italian rajaa. Hän on kirjoittanut useita
näytelmiä ja neljä rikosromaania, joiden päähenkilö on poliisikomisario Benjamin Perko.
Sloveeninkielisestä teoksesta Pogrebna maškarada suomentanut Kari Klemelä.

Goce Smilevski: Keskustelu Spinozan kanssa(Mansarda 2012)
"Se ei ollut enää elämää eikä elämistä, se oli vain filosofista raapustelua, aivan kuin olisi
yrittänyt selittää terän terävyyttä sen sijaan että olisi kokeillut sen terävyyttä omiin
suoniinsa."
Filosofi Baruch Spinoza (1632-1677) oli Portugalista inkvisiota paennutta sefardijuutalaista
sukua. Hollannissakin hänen ajatuksensa olivat liian radikaaleja: Spinoza erotettiin
juutalaisesta seurakunnasta ja hänen teoksensa kiellettiin. Hän elätti itsensä linssinhiojana.
Spinozaa pidetään vaikeaselkoisena ja synkkänä, mutta hänessä on nähty myös
elämänhalun ja ilon filosofi.
Yksinäinen Spinoza keskustelee romaanissa lukijansa kanssa ja kertoo, miten hän kehitti
ideoitaan ja yritti elää niiden mukaan. Vai unohtiko hän elää elämää keskittyessään
teoretisoimaan elämää? Torjuiko hän tunteet ja aistihavainnot tavoitellessaan ikuisuutta?
Tiedämmekö, millainen oli hänen suhteensa 12-vuotiaaseen latinanopettajaansa Clara
Maria van den Endeniin ja oppilaaseensa Johannes Caseariukseen?
Goce Smilevski syntyi 1975 Makedonian pääkaupungissa Skopjessa. Hän opiskeli mm.
yleistä kirjallisuustiedettä Skopjen Pyhien Kyrilloksen ja Methodioksen yliopistossa, jossa
hän tällä hetkellä työskentelee. Hän on saanut mm. EU:n kirjallisuuspalkinnon 2010 ja
Itävallan ja Makedonian PENin näytelmäpalkinnon 2006.
Keskustelu Spinozan kanssa on ensimmäinen Suomessa ilmestyvä makedoniasta käännetty
teos.

Käyn ahonlaitaa, käytän Slovenia-paitaa!
Repäisevä Kesä-ale käynnissä
- lyhythihnainen paita nyt vain 10,- (norm 15,-)
- kauluksellinen paita nyt vain 15,- (norm. 25,-)
− pitkähihainen paita nyt vain 12,- (norm.20,-)
− .... niin kauan kuin varastoa riittää.

Paidat on valmistettu Slovenia-Seuralle. Mikä mainio tuliainen vaikka kesän
matkoille mukaan!
Kuviossa yhdessä suomalaiskansallinen koivunlehti sekä sloveeneille tuttu
lehmuksen lehti.
Seuran logosta tutun kuvion on suunnitellut Dusan Jovanovic.

Tilaukset:helena.paatalo(a)elisanet.fi, nimi, yhteystiedot, koot ja kpl-määrät.

Urheilullinen iltapäivä
Slovenia-seuran urheilullinen iltapäivä
järjestettiin Pirkkolan uimahallilla
lauantaina 5.5. Tilaisuudessa kuultiin
kaksi mielenkiintoista esitystä: Ensin
Päivi Litmanen-Peitsala kertoi
Sloveniasta suunnistusharrastajan
kohdemaana. Litmanen-Peitsala on
perheineen osallistunut eri puolilla
maailmaa järjestettäviin
suunnistustapahtumiin. Päivi piti
slovenialaisia taitavina
suunnistuskisojen ja –tapahtumien
järjestäjinä. Erityisesti kehuja saivat

Litmanen-Peitsalat ovat ihastuneet
erityisesti Postojnan alueen
maastoihin. Päivi näytti alueen
suunnituskarttoja. Suomalaiselle
hankaluutta tuottavat maaston
korkeusvaihtelut ja erilaisten
elementtien, kuten kivien lukeminen
kartalta. Polut kiertävät suppojen ja
kukkuloiden rinteiden mukaan, kun ne
meillä kulkevat läpi maaston suorina
linjoina.
Kuvat Helena Päätalo

Päivän toisena puhujana kuultiin
kauhajokista Timo Marjomäkeä.
Timo on kokenut kestävyysurheilija ja
Niistä ja muistakin mahdollisuuksista
mataroonari, mutta sydämessä on
Sloveniassa löytyy tietoa osoitteessa
paikka myös patikoinnille ja hän
http://www.oocup.com, josta löytyvät
kertoikin innostavasti kokemuksistaan
tiedot kilpailuista, ilmoittautumisista,
Slovenian Jezerskon seudulta ja
apua majoitusten järjestämiseen ja
Triglavin kansallispuistosta.
paljon muuta.
Sloveniassa järjestettävät rastiviikot.

Sloveniassa patikoidessaan Timo majoittuu yleensä Jezerskoon, jossa
valittavana on joko hotelli- tai yksityismajoitus.
alkaneesta patikointireissusta ikävän,
Sekä Jezerskossa että Triglavin
jopa vaarallisen kokemuksen. Vuorilla
kansallispuistossa patikoidaan
vuoristossa. Sloveniassa patikointireitit olosuhteet ovat muutenkin
on merkitty maastoon punavalkoisilla vaativammat kuin alavalla maalla
kuljettaessa ja mukaan on varattava
ympyröillä. Reittikarttoja saa ostaa
kevyet, mutta sään vaihteluissa
kylien turistitoimistoista ja
urheiluvälineliikkeistä. Timo kehottaa toimivat vaatteet, riittävästi juotavaa,
pysyttelemään merkityillä reiteillä ja hieman evästä ja kunnolliset
patikointijalkineet.
muistuttaa, että ennen lähtöä on
Timo Marjomäki on niitä harvoja
tärkeää seurata säätietoja. Vuorille
nopeasti kerääntyvät pilvet, sumu ja suomalaisia joka on noussut Slovenian
korkeimmalle huipulle, Triglaville.
ukkoset voivat tehdä mukavasti
******************
Tietoa patikointimahdollisuuksista,
Jezerskon alueesta ja Triglavin
kansallispuistosta löytyy osoitteista:
www.jezersko.si/ ja
http://www.tnp.si/national_park/
Tänä vuonnakin Sloveniassa
järjestetään useita isoja
juoksutapahtumia,kuten Ljubljanan
maraton lokakuun lopulla ja
Supermaraton Celje syyskuun alussa.
Vinkkinä Timo kertoi, että Sloveniassa
maratoonien osallistumismaksut ovat
vielä pysyneet varsin kohtuullisina.
Sloveniassa järjestettävät maratoonit
löytyvät osoitteesta
http://marathons.ahotu.com/calendar
/marathon/slovenia .

Aira Pellinen

Suomi-Slovenia petankkimaaottelu siirrettiin Slovenian edustajien
vähäisen määrän vuoksi ja sen sijaan nautittiin urheiluiltapäivän
tarjoilusta aurinkoisessa kevätsäässä.
Sirpa Spoljaric

Sirpa Spoljaric

Tavoitteet korkealla: Maailmanennätyslento

Matevz Lenarcic Sloveniasta!
Hänen uusi ympäristöystävällinen lentonsa, slovenialaisella ultrakevyellä
lentokoneella kesti 100 päivää.
Vajaa 300-kiloinen kone kuljetti hänet yli 7 maanosan, 60 maan ja
kolmen valtameren.
Hänen valokuvaussivuillaan (löydät nimellä), on runsaasti ilmasta
otettuja maanosien kuvia, erityisesti vesikohteista, joiden merkitystä
tulevaisuudessa hän korostaa. Hiilimittauksia(netissä nekin), hän teki
matkansa aikana ilmastotutkimuksia varten(H.P).

Slovenia-Seura onnittelee!
Seuraa myös nettisivujamme: sloveniaseura.nettisivu.org

