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Dober dan!

Alkuvuodesta tähän asti on Slovenia-seuraamme liittynyt 
peräti 11 jäsentä, mikä on ollut naismuistiin poikkeuksellisen 
vilkasta aikaa. Hyvät uudet jäsenet, olette lämpimästi 
tervetulleita joukkoomme!  Olo tuntuu välillä kuin 
Euroviisujen äänestyksessä - koko ajan tulee yksi ääni lisää. 
Todella hieno asia! Toivon, että viihdytte parissamme.

Suurin osa seuramme uusista jäsenistä liittyi Helsingin 
matkamessujen yhteydessä, jotka muutenkin näkökannaltamme 
katsoen sujuivat paremmin kuin osasimme odottaa. Moni 
poistui standiltamme hymy huulilla ja kassi esitteitä täynnä. 

Messujen yhteydessä Slovenia-seura sai myös kaksi partneria. 
Ne ovat Sava Hotels & Resorts sekä Terme Krka. Kummatkin 
yhtiöt myöntävät Slovenia-seuran jäsenille 10 prosentin 
alennuksen majoitusvarauksen yhteydessä. Sopimus on 
voimassa toistaiseksi. 

Samaan aikaan kun seuramme jäsenet seisoivat ja päivystivät 
matkamessujen standilla oli Bledissä vilkasta toimintaa: 
avantouinnin MM-kisat, johon osallistui noin 400 suomalaista. 
Yksi niistä oli seuramme tuore jäsen Tapio Makkonen, joka 
pärjäsi kilpailussa erinomaisesti saavuttamalla kaksi mitallia. 
Onnittelumme Tapiolle hyvästä sijoituksesta! Tapio edusti 
seuraa Kuusijärven Jääkarhut ry, joka onnistuneesti kahmi 
Bledissä jopa 14 mitallia. Asiasta enemmän Kirsti Sunialan 
artikkelissa. Viikonloppu sen jälkeen Bled järjesti toisenkin 
suuren kansainvälisen tapahtuman, veteraanien kisan, johon 
myös osallistui suomalaisia. 
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Maria  Vesna Autio

Tiedotteen helmi on kuitenkin Tuulikki Fahlerin ja 
Anu Uimosen kirjoittama juttu, jossa tunnelmoidaan 
opiskeluaikoina ja nyt, 40 vuotta myöhemmin. Onko mitään 
Ljubljanassa muuttunut? 

Talviolympialaiset ovat alkaneet ja nyt jännitetään. 
Suomalaisurheilijoita Vancouverissa on 95, slovenialaisia 
puolet vähemmän. Nyt on hyvä aika nojata laiskanlinnaan 
täydellisine varusteineen ja ruveta kannustamaan.  Me, 
Slovenia-seuran jäsenet olemme onnekkaassa asemassa: 
jos meikäläinen ei näytä menestyvän, voi ainakin hyvällä 
omallatunnolla kannattaa ystävämaata. Talviolympialaisten  
nettisivu löytyy linkistä: http://www.vancouver2010.com. 

Vaikka lunta tuntuu olevan ympärillä vielä huomattavan 
paljon, kesä ei kuitenkaan ole kaukana. Huhtikuusta alkaen 
Finnair lentää jälleen Ljubljanaan. Tänä vuonna  Helsinkiä 
ja Ljubljanaa yhdistää neljä viikottaista lentoa: maanantaisin, 
torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Yksi kiinnostavista 
kesätapahtumista on Cerknon jazzfestivaali, josta kertoo 
Taneli Haron juttu.  

Za Slovence še eno vprašanje: ali se med vami najde volonter 
kateri bi rad/a učil/a sloveščino v Helsinkih ker je dosti Fincev 
vprašalo za tečaj. Če se dobrovoljec najde, lakho se oglasi 
na naslov maria.autio(a)pp2.inet.fi. Društvo na žalost more 
pokriti le manjhne stroške  kot prevoz in simbolično naknado.  
Veliko sreče tudi slovenskim športnikom. 
Olympialaisterveisin,

Dragi členi, in posebno novi členi Društva finsko-slovenskega 
prijateljstva! Smo zelo radi da ste se udeležili členstva v našem 
društvu in upam da  bo vam z nami bilo lepo. 



Slovenia-seuran pikkujoulut 

Jokavuotisen vuoden päätösjuhla, pikkujoulut, pidettiin 
Helsingin Lyceumklubilla  28.11.2009 toista kertaa 
yhdessä Kroatia-seuran kanssa. 

Tälläkin kertaa juhlat olivat suositut, sillä paikalle 
tuli 44 juhlijaa. Seurojemme jäsenten lisäksi  paikalle 
tuli myös moni Slovenian ja Kroatian ystävä. 
Joukossamme olivat myös Slovenian suurlähettiläs 
Tone Kajzer perheineen, Kroatian suurlähettiläs 
Damir Kusen perheineen sekä Kroatian suurlähetystön 
ensimmäinen sihteeri Kresimir Kopcic, hänkin 
perheineen. Suurlähetystöjen henkilökunta oli 
kuitenkin tällä kerralla yksityishenkilöiden roolissa, 
ilman edustusvelvollisuutta. 

Ohjelman virallisempana osuutena näytettiin 2 lyhyttä 
matkailuelokuvaa: slovenialainen elokuva kertoi 
Haloze-seudusta matkailualueena ja viinin viljelystä, 
jota siellä laajasti harrastetaan. Kroatialainen filmi oli 
puolestaan taitavasti tehty mieliinpainuva esteettinen 
kokemus, joka oli kaiken lisäksi hauskakin.  

Elokuvien jälkeen seuramme jäsen Andreja Valtanen 
kertoi slovenialaisista jouluperinteistä. Andreja 
valisti meitä mm. tiedolla, että slovenialaiset lapset 
saavat  kolme kertaa joululahjoja joulukuun aikana: 
ensimmäisen kerran lahjat jakaa sveti Miklavž, ellei 
väliin tule tuhma Hudic. Upealla esittelyllä, jossa 
vuorottelivat Hudicit ja muut jouluhahmot sekä 
lumen peittämät Kranjin talvimaisemat. Andrejan 
puheenvuoroa seurasi Mirta Halisen esitys Kroatia-
seurasta, jossa hän puolestaan kertoi kroatialaisesta 
jouluperineestä.  

Tarjolla on slovenialaista, kroatialaista  ja suomalaista 
ruokaa, joista moni laji oli kotona valmistettu tätä 
juhlaa varten.  Myös molempien suurlähettiläiden 
rouvat toivat juhliin itse tehtyjä (monimutkaisia ja aikaa 
vieviä, kirjoittajan huomio) herkkuja, jotka syötiin pois 
nopeasti.  

Kyytipoikina oli mm. slovenialaisia laatuviinejä, joista 
osan lahjotti Slovenian suurlähetystö, mm. mainiota 
viiniä Goriška Brdan alueelta. Myös Haloze-teema 
jatkui  ja pääsimme maistelemaan viinejä, jotka ovat 
vasta varten ostettu näitä juhlia varten. 

Juhlissa muistimme myös seuramme pitkäaikaista 
aktiivista jäsentä Yrjö Lautelaa, joka vuonna 2009 täytti 
pyöreät 70 vuotta. Yrjö sai Slovenia-seuralta pienen 
Bohinjin siltaa esittävän akvarellin. 

Myöhemmin illalla järjestimme arpajaiset, joita 
emännöi Aira Pellinen. Päävoitto, Suunnittelutoimisto 
Karstiumin lahjoittama maljakko ja viinipullo, sai 
uudet tyytyväiset kroatialaisomistajat. (MVA)

Matkamessujen debyytti

Slovenia-seuran pitkäaikainen unelma toteutui 
tammikuussa 2010,  jolloin seura pääsi ensimmäistä 
kertaa Matka 2010 - matkamessuille. Matkamessut on 
iso tapahtuma, jossa tänä vuonna kävi yli 81 tuhatta 
kävijää. Monet niistä tulivat meidänkin  standillemme. 
Messudebyyttimme oli erittäin menestyksekäs 
monestakin syystä. 

Tärkein on tietysti uusien jäsenien määrä, mikä tietysti 
viittaa siihen, ettei kiinnostus Sloveniaan ole vain 
ohimenevää rakkautta ensisilmäyksellä. 

Slovenia-seura oli messuilla tärkeässä perusroolissa: 
markkinoi Sloveniaa matkailumaana, kertoi maasta, 
vastasi kysymyksiin ja jakeli auliisti Slovenian 
matkailutoimiston esitteitä. Luulen, että tehtävässä 
onnistuttiin. Jos ei muuten, niin monille ainakin selvisi, 
missä Slovenia sijaitsee ja ettei siellä ole Tatra-vuoristoa.  
Sloveniasta kiinnostuneita oli paljon ainakin sen 
perusteella, että moni lähti standiltamme hymy huulilla 
ja kassi täynnä materiaalia. Kiinnostavimmat esitteet 
loppuivat myös Slovenian matkailutoimiston standilta, 
jolla oli tänä vuonna iso edustusto. 

Totta kai Messuilla mainostettiin meidän omaa 
seuraamme ja maan tuntemusta jakamalla varta vasten 
tehtyjä esitteitä. Kaiken kaikkiaan esitteitä oli 5: Aira 
Pellisen laatima urheiluesite, Matti Mäen viiniesite, 
Kari Klemelän seuramme yleisesite, Timo Karhun esite, 
jossa kerrotaan Slovenian perusnähtävyyksistä ja seuran 
yhteinen esite, jossa annetaan sisäpiirin matkavinkkejä 
niille, jotka haluavat koluta Sloveniaa perusteellisemmin. 
Suurkiitos kaikille tekijöille! Kaikki nämä esitteet voi nyt 
ladata seuramme nettisivuilta www.slovenia-seura.de.vu  
Matkailu Sloveniassa- otsikon alla. (MVA)
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Mirta Halinen kertoi puolestaan joulunvietosta 
kroatialaisittain.

Eero Balkin ja Kari Klemelän kirjallisuuskeskusteluja. 
Elokuvayleisöä.

Andreja Valtanen kertoo slovenialaisesta joulusta. Suomi-
Kroatiaseuran puheenjohtaja Janne Halinen oli tilaisu-
uden tekniikan asiantuntija. 

Nuorempaa juhlaväkeä.

Suurlähettiläät Damir Kušen ja Tone Kajzer siviilissä.



Kuusijärven Jääkarhujen MM-matkalla 
Sloveniassa uitiin ja lomailtiin

Seitsemännet avantouinnin MM-kisat pidettiin Slovenian 
Bledissä 22. - 24.1.2010. Kisoissa oli eniten lajeja mitä 
koskaan aikaisemmin. Tavanomaisen rintauintimatkan 
(25 m) lisäksi oli kaksi vapaauintimatkaa (25 m ja 50 
m) sekä endurance -uinti järven yli (450 m). Lisäksi 
olivat kilpailut viestiuimareille sekä rintauinnissa että 
vapaauinnissa. Oli myös matkoja sellaisille uimareille, 
jotka eivät halunneet uinnistaan ajan ottoa, ne olivat 
Polar Bears (50 m) ja Seals (25 m). Lisäksi oli sarja 
kastautujille eli Pingviineille ja näytösuinti / esitys 
joukkueille. 

Jääkarhut eivät ole pelkästään avantouintia 
kilpailumielessä harrastava seura, vaan meille kuuluu 
paljon avannosta muuten vaan nauttivia ja sellaisia 
jäseniä, jotka haluavat osallistua monipuolisiin 
retkiimme ja matkoillemme. 

Avantouinnin MM:ssä oli runsaasti sarjoja eri- ikäisille 

Ikäsarjoja oli kymmenen miehille ja naisille. A-sarja 
oli alle 20 vuotiaille. B-sarja 20 -30 vuotiaille, C-sarja 
30-40 vuotiaille ja siitä edelleen 5 vuoden välein. J-
sarjaan osallistuivat yli 70 vuotiaat uimarit. Kisojen 
vanhin oli nyt jo 85 vuotias veteraani Erkki Makkonen 
Savonrannalta Savonlinnasta.

Bledin MM-kilpailuihin osallistui uimareita maailman 
laajuisesti ainakin 20 eri maasta. Kaikkiaan osallistujia 
oli n.700, joista suomalaiset olivat suurin ryhmä n. 400 
osallistujan voimin. Suomalaiset menestyivät hyvin 
saaden 68 mitalia, joista 25 kultaista, 21 hopeista ja 22 
pronssista. Venäläiset taisivat olla toiseksi suurin ryhmä. 
Heitä oli paljon nuorten sarjoissa kun taas suomalaisten 
uintiporukat olivat enimmäkseen kypsien kymmenten 
ryhmissä. 



Kuusijärven Jääkarhut teki hyvää tulosta

14 mitalia on tosi hyvä saalis. Miesten sarjoista saatiin 
yhteensä 8 mitalia ja naisten sarjoista yhteensä 6 
mitalia. Näin ollen Kuusijärvelle saatiin koko Suomen 
mitalisaaliista 20,5 % ja koko MM-kisojen mitaleista 7 
%. Lisäksi monet jäsenistämme paransivat aikojaan ja 
pääsivät A- tai B finaaleihin. Mitalisijoille pääsivät 
Pirjo Lehtonen, Eila Harju, Marketta Lyytikäinen, 
Reijo Lehtonen, Risto Blomberg, Matti Julkunen, 
Jan-Eric Skogster  sekä Slovenia-seuran jäsen 
Tapio Makkonen. Tapio sai hopeamitalin 25 metrin 
rintauinnista ja pronssimitalin 25 vapaauinnista. 

Bledin kaupunki ja kilpailujen järjestäjät olivat laittaneet 
kisapaikat kuntoon. Jotakin pientä olisi vielä toivonut, 
mutta paras on hyvän vihollinen. Suuri plussa järjestäjille 
oli kun kuulutukset saatiin myös suomeksi. Kaikki 
järjestelyt hoituivat lopulta hyvin kun viimeisemmätkin 
kastautujat saatiin miesvoimin vedettyä järvestä ylös. 
Lämmin viini tai mehu oli tervetullut piristys kylmässä 
vedessä uinnin jälkeen. Huutosakit pysyivät hyvässä 
vireessä kun välillä lämmittelivät kuumalla totilla, 
jota oli tarjolla ihan rannan lähettyvillä. Rannalla oli 
myös pieni Honkarakenteen sauna, jossa saattoi käydä 
lämmittelemässä.

Kiitos Suomen Slovenian suurlähettiläs Laura Kakolle 
positiivisesta ja iloisesta kannustuksesta kun hän oli 
jakamassa palkintoja ensimmäisenä iltana. Hän oli 
itsekin käynyt kastautumassa Bledin pormestari Janez 
Fajfarin kanssa, joka jakoi palkintoja toisena päivänä.

Kuusijärven väki seurueineen asui hotelli Ribnossa ja 
sinne ja sieltä matkattiin omalla bussilla. Kuljetukset 
sujuivat hyvin kun meidän matkaoppaamme Pirjo Sehic 
kielitaitoisena piti jatkuvasti muuttuvista aikatauluista 
huolta ja hyvät kuskit veivät meidät tapahtumapaikkojen 
lähelle.

Portosozista oli mahdollisuus tehdä retkiä 
lähikaupunkeihin mm. Piraniin. Siellä jäimme 
ihmettelemään mikä olikaan sen neidon nimi, joka 
odotti torin laidalla olevan talon parvekkeella rakastaan 
tulemaksi. Olimme ostosmatkalla myös Koperissa ja 
suurin osa kävi Venetsiassa. Meillä oli mahdollisuus 
vierailla myös Kroatiassa.

Tuloksellisesti erinomaisesti onnistuneiden MM-
kilpailujen ansiosta ja muutenkin onnistuneesta 
matkasta jäi meille mukava muisto Sloveniasta. 
Moni sanoikin palaavansa Sloveniaan kun on hieman 
lämpimämpää. Vielä jäi paljon katseltavaa ja koettavaa. 
Hintatasokaan ei vielä ollut liian korkea. Kiitämme 
slovenialaisia autoilijoita, kun niin ystävällisesti antoivat 
jalankulkijoille tietä suojateiden kohdilla. Maa oli siisti 
ja ihmiset palvelivat hyvin myös englannin kielellä. 
Hvala ! 

Iltaohjelmissa oli paljon väkeä, mm. Bledin linnassa riitti 
kävijöitä ja liukkaassa mäessä oli tungosta. Gaalailta oli 
järjestetty hotelli Golfiin. Ruoka oli erinomaista ja sitä 
oli monia eri laatuja. Ruoka maistuikin rankan päivän 
jälkeen sekä uimareille että kannustajille. Jälkiruokaa oli 
montaa eri sorttia. Meidän joukosta joku jaksoi syödä 
9 leivosta, joilla täydensi päivän mittaan kulunutta 
energiavarastoaan. Arpajaisista tuli hyviä palkintoja 
kotiin tuliaisiksi. Bledin Pormestarilla riitti virtaa 
gaalaillassa tanssittaa myös Kuusijärven Jääkarhujen 
ladyjä. 

Kilpailuista matkasimme kylpylään ja retkille

Kilpailutapahtumien jälkeen suurin osa Jääkarhuista 
jatkoi matkaa Slovenian pääkaupunki Lubljanan kautta 
Portoroziin, jossa majoituimme kylpylähotelli Rivieraan 
Adrianmeren rannalle. Siellä oli monipuolista tarjontaa 
aina slovenialaisesta illasta ohjelmineen ja rentouttavista 

kylvyistä joka-aamuiseen uintiin kylmässä meressä. 
Paikalliset asukkaat olivat ihmeissään kun jo ennen 
auringon nousua Jääkarhut ja suurin osa bussimme 
muiden avantouintiseurojen matkalaisista säntäsivät 
mereen uimaan.

Teksti ja kuvat Kirsti Suniala 

Kirjoittaja on vantaalaisseuran  Kuusijärven Jääkarhut 
ry tiedottaja. 

Slovenia-seuran jäsen Tapio Makkosen (vas) iloitsee 
hopeamitalista. Kultaa Reijo Lehtonen ja pronssia Ilkka 
Katainen.



Unohtumaton kesä Ljubljanassa – ja paluu 
40 vuotta myöhemmin

Ankeasta itäblokista ei ollut tietoakaan. Ljubljana oli 
kuin mikä tahansa kaupunki naapurimaissa Itävallassa 
tai Italiassa: kaunis, viihtyisä ja vauras. Kaupoista sai 
kaikkea samaa tavaraa kuin Suomessakin, ja esimerkiksi 
päiväretki Triesteen Italiaan shoppailemaan paikallisten 
ystäviemme kanssa heidän autollaan oli aivan 
mutkatonta.

Työpaikkamme olivat molemmat kansainvälistä kauppaa 
käyviä vienti-tuontiyrityksiä: Tuulikki työskenteli Astra- 
ja Anu Koteks-Tobus -nimisessä firmassa. Ensimmäinen 
yllätys oli työaika: 6.30–14.30. Jo se kertoi, että 
olemme nimenomaan Sloveniassa, emme missä tahansa 
Jugoslaviassa. Meille sanottiin, että slovenialaiset ovat 
ahkeria ja tekevät työnsä tehokkaasti ennen iltapäivän 
kuumuutta, kun taas esimerkiksi Belgradissa työpäivän 
jakaa siesta. Aikaisen aamuherätyksen vastapainona 
olivat ihanat vapaat iltapäivät.

Arkisin joka päivä töitten jälkeen jengi kokoontui 
Figovec-ulkoilmakahvilassa. 

Slovenian ”viralliset” nähtävyydet – tippukiviluolat, 
Bled-järvi, Savajoen alkupiste jne. – tulivat tutuiksi 
AIESECin hienoilla viikonloppuretkillä, joilla oli mukana 
myös teekkareita ja medisiinareita. Kansainvälisessä 
opiskelijajoukossa oli väkeä Euroopasta, Yhdysvalloista 
ja Lähi-idästä.

AIESEC-harjoittelijat Anu ja Tuulikki ja ystävämme 
Boža Dugar heinäkuussa 1969, kun meistä tehtiin 
haastattelu paikalliseen päälehteen Deloon. Kuva Janez 
Zrnec

Kesällä 1969 olimme kaksi 21-vuotiasta opiskelijaa 
ja lähdössä kauppatieteilijöiden kansainvälisen 
AIESEC-järjestön harjoittelijavaihdon kautta kahdeksi 
kuukaudeksi kesätöihin Ljubljanaan, Jugoslaviaan.

Maa oli silloin ehdottomasti Jugoslavia, yksi valtio, 
jossa oli kahdet aakkoset, kolme uskontoa, neljä kieltä, 
viisi kansallisuutta ja kuusi osavaltiota – vai miten 
se nyt menikään. Paljoa emme kohdemaastamme 
etukäteen tienneet, mitä nyt jotkut varoittelivat ankeasta 
itäblokista.

Niitä tarvittiin, sillä ensimmäisestä päivästä lähtien 
meidät otettiin osaksi ystäväpiiriä, jonka kanssa 
tuli tutuksi paitsi Ljubljana myös koko Slovenia. 
Avainhenkilö oli Tuulikin työkaveri Boža Dugar, jolla 
oli poikaystävä, jolla oli paljon ystäviä. Poikaystävä 
Janez Zrnec, lempinimeltään Hans, oli toimittaja ja 
valokuvaaja paikallisessa Delo-sanomalehdessä.

Božan ja Hansin ja heidän ystäviensä kanssa vietimme 
unohtumattomia viikonloppuja Slovenian vuorilla ja 
merenrannalla, pikkukylissä ja maaseudulla. Hans 
kavereineen harrasti vuorikiipeilyä, joten luonto oli 
heille tärkeä.

Tuulikki nostalgisissa mietteissä Figovec-kahvilan 
terassilla, missä 40 vuotta sitten tapasimme slovenialaiset 
ystävämme joka päivä töiden jälkeen.



Työharjoittelu Astrassa ja Koteks-Tobusissa oli 
enemmänkin tutustumista Jugoslaviaan ja firmaan 
kuin varsinaista työntekoa. Aivan erityinen tilanne 
oli Astrassa, jossa Wienissä ja Oxfordissa opiskellut, 
kahdeksaa kieltä puhunut professori Baumgartner otti 
tehtäväkseen Tuulikin valistamisen. Joka päivä oli 
tunnin mittainen keskustelu Jugoslavian historiasta, 
kulttuurista, kirjallisuudesta tai muusta aiheesta. Lisäksi 
professori kierrätti harjoittelijaa autolla ympäri maata. 
Myös Anu pääsi mukaan Koteks-Tobusin agenttien 
matkoille.

Ljubljana tuntui tunnistavan vanhat ystävänsä: 
kaupunki kohteli meitä lempeästi. Lähtien siitä, että 
vaikka sääennuste netissä lupasi sadetta koko viikoksi, 
yhtenäkään päivänä ei satanut.
Mutta rakkaita ystäviämme jouduimme menemään 
tapaamaan Žalen hautausmaalle. Boža kuoli 1984 
syöpään ja Hans 2000 sydänkohtaukseen. Nyt tapasimme 
Hansin pojan Primožin, joka jatkaa journalistina isänsä 
jäljissä Delossa, hänen vaimonsa ja pienen tyttärensä.

Teksti ja kuvat: Anu Uimonen ja Tuulikki Fahler

Anu muisti, että sama bussi 14 vei Študenstko naseljen 
opiskelijakylästä keskustaan myös 40 vuotta sitten.

Ljubljanican rannat ovat täynnä toinen toistaan 
viehättävämpiä kahviloita, mutta 40 vuotta sitten siellä oli 
vain Maček vanhan kaupungin puolella. Ja on edelleen.

Žalen hautausmaa on Plečnikin arkkitehtuurin vuoksi 
tutustumisen arvoinen paikka. Me kävimme siellä 
tervehtimässä 40 vuoden takaisia rakkaita ystäviämme.

Ajan poliittisesta tilanteesta kertoo, että espanjalaiset 
Maria ja Francisco eivät voineet palata Francon 
hallitsemaan kotimaahansa passissaan Jugoslavian, 
sosialistisen maan, leima. He aikoivat ”hukata” passit 
kotimatkalla. Amerikkalainen Keith puolestaan pelkäsi 
kotiinpaluuta, koska häntä todennäköisesti odotti kutsu 
Vietnamiin.

Tuulikki antoi vastavuoroisesti Facts About Finland 
-kirjasen, johon Baumgartner tutustui huolellisesti. Ja 
tiukkasi sitten: Mikä ihme tämä yya-sopimus oikein 
on? Tehän olette paljon enemmän Neuvostoliiton 
talutusnuorassa kuin Jugoslavia!

Kun 40 vuotta myöhemmin, syyskuussa 2009, 
palasimme verestämään muistojamme Ljubljanaan, 
moni asia oli muuttunut. Jugoslavia oli hajonnut, 
sosialismista luovuttu. Slovenia on nyt itsenäinen EU-
maa, jossa valuutta on euro.

Kaupungin pääkadusta Titova cestasta on tullut 
Slovenska cesta, ja Ljubljanica-joen rantakadut ovat 
nyt yhtä kahviloiden ja ravintoloiden ketjua, kun 1969 
vanhassa kaupungissa oli suunnilleen yksi kahvila 
Maček. Se muuten on edelleen olemassa, samoin kuin 
kantapaikkamme Figovec.

Paljon oli pysynyt samana. Ennen kaikkea aistimme 
ihmisissä saman aidon ystävällisyyden ja välittämisen, 
joka oli tehnyt meihin niin suuren vaikutuksen 1969. 
Silloinen asuinpaikkamme opiskelija-asuntokylä 
Študentsko naselje on yhä olemassa mutta kovasti 
ehostunut: harmaat talot ovat saaneet väriä seiniinsä.



Miksi suosittelen Cerknon jazz-festivaalia?

Teksti Taneli Haro
Kuvat Juže/jazzcerkno.si

Kirjoittaja on Slovenian ystävä. 

Me Slovenian ystävät 
tunnemme Ljubljanan 
m i e l l y t t ä v ä t 
k a t u k a h v i l a t 
ja vuoriston 
hienot näkymät. 
Ratsastamme Lipizan 
valkoisilla hevosilla 
ja tippukiviluolat 
ä l l i s t y t t ä v ä t 
m i e l i k u v i t u k s i l l a 
muodoillaan. Jotkut 
ovat löytäneet myös 
talvisen Slovenian ja 
käyvät laskettelemassa 
vuorilla. Ruoka ja 

Itse halusin katsella myös muitakin maisemia ja hyppäsin 
bussiin, joka ajoi Cerknoon. En tiennyt paikkakunnasta 
juuri mitään etukäteen. Olin vain  varannut majoituksen 
pienestä Bed& Breakfast majatalosta ja tiesin, että 
Cerknossa järjestetään joka kevät toukokuussa pienet 
jazz-festivaalit. En odottanut suuren suuria jazz-
festivaalilta. 
Ällistys olikin sitten sitä suurempi. Nämähän ovat 
maailman sympaattisimmat jazz-festarit. Jo ulkoisilta  
puitteiltaan kaikki on järjestetty inhimillisten 
mittasuhteiden mukaisena. Festivaalit soitetaan 
yhdessä isossa teltassa, joka tukkii koko Cerknon 
keskustan. Kylän keskusta ei suuren suuri ole, mutta 
en ole muualla törmännyt tällaiseen: yksi seinä nojaa 
kirkkoon, toinen vanhainkotiin ja kolmas suoraan 
pizzeriaan. Neljänneltä sivustalta pääsee sisään telttaan 
johon mahtuu kerrallaan noin 500 kuulijaa. Teltassa on 
ravintola ja kokkeina hääräävät vanhainkodin asukkaat. 
Uskomatonta yhteistyötä. Ruokalajeja ei montaa ole, 
mutta herkullisia annoksia ja hyvää juotavaa riittää. 
Festivaalien pääorganisaattorit ovat ravintola Gabrieljin 
pyörittäjät. Mutta tuntuu kuin koko Cerkno osallistuisi 
järjestelyihin. 

Festivaalit kestävät kolme päivää, toukokuun 14-
16 välisen ajan. Päivittäin teltassa soittaa vain 
kolme kokoonpanoa, joka sekin on kerta-annoksena 
sopiva määrä. Eikä valinnan vaikeutta ole koska 
rinnakkaiskeikoja ei ole lainkaan. Yöllä voi vielä jatkaa 
klubilla, joka on pieni ja tiivistunnelmainen kellaritila 
lähitalossa. 

Musiikillisesti Cerknon jazz edustaa todella huippua. 
Se ei ole vanhaa varmanpäälle dixielandia, vaan uutta 
ja varsin kokeellistakin, lähinnä keski-eurooppalaista ja 
amerikkalaista uuden polven jazzia. Ja nyt ei kannata 
kavahtaa jazz-sanaa. Cerknossa ei kuitenkaan vinguteta 

Kolmen päivän festivaalipassi maksaa vain noin 30 
euroa. Ja voin luvata, että kolmessa päivässä tutustutte 
lähes kaikkiin festivaaleille tulleisiin matkailijoihinkin. 

Itse yhdistin musiikin kuunteluun myös päivittäiset 
vaellukset vuorilla. Cerknosta lähtee joka suuntaan hyvin 
merkittyjä vaellusreittejä. Pakkasin reppuun klassiset 
eväät, vähän viiniä ja vettä juotavaksi, hyvää juustoa ja 
leipää. Näillä munkkien matkaeväillä kapusin hiljalleen 
kohti korkeuksia. Milloin läheiselle kirkolle, joka siinsi 
vuorten kupeessa ja milloin vain kaunista metsäreittiä 
alppimaisten niittyjen halki. Luonto on Cerknon 
toukokuussa jo täydessä kukassa ja koska itse harrastan 
hieman orkideoja, näin joka puolella esiin nousevia 
kämmeköitä. Heinä alkoi rinteillä olla jo niittokunnossa 
ja maisemat olivat upeita. Aurinko paistoi koko viikon, 
eikä poluilla tullut vastaan ristinsielua.  

Tällaiselle sunnuntaivaeltajalle kävi tietysti lopulta 
huonosti. Kävelin jalat altani. Viisi kilometriä ylämäkeä 
kohti etäällä siintävää  kirkkoa vielä nousee, mutta 
kolmantena päivänä en ollut päästä alas vuorilta. Kappas 
vaan, että jaloissa on tuollaisiakin lihaksia. Pohkeet 
ja reidet vinkuen palasin pikitietä pitkin alas kylään, 
takaperin.
Slovenian ystävänä voisin suositella Cerknon jazz-
festivaaleja kaikille. Festareilla on hyvät nettisivut, 
joiden kautta pääsee katsomaan laajan valikoiman 
valokuvia aiemmilta vuosilta ja jopa kuuntelemaan 
esityksiä. Tämän vuoden ohjelmisto julkaistaan vasta 
maaliskuussa, mutta itse varaan lennot Ljubljanaan jo 
nyt. 

www.jazzcerkno.si

Vuonna 2007 Cerknossa esintyi mm. Kimmo Pohjonen. 

juoma on hyvää kaikkialla, ihmiset ystävällisiä ja 
suomalaisia miellyttää maan siisteys. 

kitaraa tai rääkätä saksofonia kaoottisesti. Ohjelmisto on 
laaja-alainen ja useat kokoonpanot soittavat enemmänkin 
maailmanmusiikkia, kuin jazzia.



Seuramme uudet partnerit: Sava Hotels ja 
Terme Krka

Helsingin vuoden 2010 matkamessujen yhteydessä 
Slovenia-seura sai kaksi slovenialaista partneria, jonka 
ansiosta Slovenia-seuran jäsenet pääsevät nauttimaan 
taloudellisista eduista. Molemmat suuret slovenialaiset 
ketjut, Sava Hotels & Resorts sekä Terme Krka, myöntävät 
Slovenia-seuran jäsenille 10 prosentin  alennuksen 
majoituksen hinnasta. Lisäksi Terme Krka myöntää 
alennusta ruokailusta ja  tenniskeskuksen palveluista Grad 
Otocecissa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.  Alennuksen 
saamiseksi kummallakin ketjulla on oma käytäntö:  

Sava Hotelsin alennuksen saa siten, että varauksen 
yhteydessä ottaa yhteyttä herra Ivan Matošičiin, s-posti: 
ivan.matosic(a)sava.si. Riittää, että kertoo kuuluvansa 
Slovenia-seuraan. Herra Matošič puhuu englantia. 

Terme Krkan alennetut hinnat toteutuvat niin, että ensin 
varauksen yhteydessä alustavasti  kerrotaan kuuluvansa 
Slovenia-seuraan. Sen lisäksi on vielä näytettävä todistus, 
jossa kerrotaan, että kyseinen henkilö kuuluu Slovenia-
seuraan, jonka perusteella alennus sitten myönnetään. 
Todistuksen saa pyynnöstä puheenjohtajalta, s-posti 
maria.autio(a)pp2.inet.fi. 

Tässä esitellään yhtiöiden kohteet poimimalla muutamia 
asioita yhtiöiden omien nettisivujen perusteella: 

Sava Hotels & Resorts  www.sava.si/eng/sava-
group/tourism-division.htmlon slovenialainen suurin 
hotelliketju: se omistaa 8 hotellia Bledissä ja yhden 
leirintäalueen.  

Sava Hotels www.hotelibled.com  Bledissä: Grand Hotel 
Toplice ***** (kuvassa ylhäällä) , Bledin järvellä sijaitseva 
loisto-hotelli ; Golf Hotel ****  keskustassa, nettisivujen 
mukaan hyvin varustettu hyvinvointikeskus; Park Hotel 
****, Bledin järven rannalla sijaitseva kiinteistö kuuluu 
Bledin kuuluisimpiin hotelleihin ja se on kuuluisa  myös 

Bledin hotelleiden lisäksi Sava Sava-ketju omistaa myös 
5 kylpylää www.panonske-terme.si  Itä-Sloveniassa: 
Terme 3000 Moravske Toplice -kylpylää mainostetaan 
lapsiystävälliseksi ilmeisesti sen 28 uima-altaan ansiosta;  
myös rauhallista golfin pelua; Terme Lendava Unkarin 
rajan läheisyydessä; Terme Ptuj   -  roomalaisaikaista 
tunnelmaa ja hurjia liukkumäkiä; Zdravilisce Radenci 
- mm. noin viikon kestäviä laihduskursseja. Myös 
eläkeläisten suosiossa ; Terme Banovci  - perheystävällinen 
kylpylä Ljutomer-viinialueen seudun tunnelmissa.  

Terme Krka www.terme-krka.si/si/ on myös iso 
slovenialainen kylpyläketju, joka toimii pääasiallisesti 
Dolenjskan maakunnassa. Yhtiön omistuksessa on kolme 
kylpylää, jotka kaikki toimivat ihan tavallisina kylpylöinä, 
mutta niiden lisäksi tarjoavat erikoisuuksia, joista 
poimitaan muutama:   
Terme Dolenjske Toplice , jonka kursseilla voi oppia mm. 
saamaan unta, hoikistua,  hoitamaan parisuhdetta, saamaan 
lihasvoimia, lopettamaan tupakointi; Terme Šmarješke 
Toplice ja ohjelmat mm.  SlimFit ja Vino Vitarium- 
hoitokokonaisuudet; Talaso Strunjan rannikolla Portorozin 
kupeissa tarjoaa thallassoterapiaa ja sauvakävelyää. 

Yhtiö omistaa myös Kroatian rajalla sijaitsevan Hoteli 
Otočec  - kokonaisuuden, joka koostuu kahdesta hotellista, 
neljän tähden Hotel Sport ja  Hotel Grad Otočec - nimisestä 
upean viiden tähden linnahotellista.  Otocesissa voi pelata 
myös golfia 18 reiän kentällä. Hotelli Krka  on yhtiön 
omistama liikehotelli Novo meston keskustassa. (MVA)

Linkit: www.sava.si/eng/sava-group/tourism-
division.html   ja www.terme-krka.si

Kuvat: Sava hoteli Bled ja Terme Krka 

Bledin kreemileivosten vuoksi; Garni Hotel Jadran ***,  
Trst Hotel ***,  Savica Hotel *** ,  kolmen tähden 
hotelleita keskustassa, jossa Savica soveltuu hyvin 
lapsiperheille; King’s Club House **** ja Lake House Inn 
***  Bledin golfkentän yhteydessä (avataan huhtikuussa 
2010) ; Camping Bled *****  hyvätasoinen leirintä-alue 2 
km keskustasta. 

http://www.sava.si/eng/sava-group/tourism-division.html
http://www.sava.si/eng/sava-group/tourism-division.html
http://www.hotelibled.com
http://www.panonske-terme.si
http://www.sava.si/eng/sava-group/tourism-division.html
http://www.sava.si/eng/sava-group/tourism-division.html
http://www.terme-krka.si/si/


Kaikki Suomen sloveenit

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 lopussa Suomessa 
asui yhteensä 58 henkilöä, joiden äidinkieli on sloveeni. 
Heistä kolmannes (20) asui Helsingissä,  Espoossa 9 ja 
Tampereella 5. Sloveeninkielisiä suomalaisia asuu myös 
maamme muissakin kunnissa, mutta Tilastokeskus ei 
ilmoita määriä tietosuojan vuoksi. Nämä kunnat ovat  
Forssa, Hausjärvi, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, 
Kaarina, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Loimaa, Orivesi, 
Oulu, Outokumpu, Pieksämäki, Porvoo, Turku, Vaasa  ja 
Varkaus.  

Kyseisenä ajankohtana 24 Suomessa asuvaa henkilöä oli 
syntynyt Sloveniasta. Puolet niistä asui Uudellamaalla. 
Slovenialaissyntisiä henkilöitä  asui myös näissä 
maakunnissa:  Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-
Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-
Savo, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Slovenialaisia kansalaisia asui Suomessa yhteensä 60. 
Noin puolet niistä on miehiä, puolet naisia ja puolet tästä 
luvusta on iältään 25-34.vuotiaita. Slovenian kansalaisista 
Helsingissä asuu 25 ja Espoossa 10 henkilöä. 

Vuodesta 1990 vuoteen 2008 vain neljä Slovenian 
kansalaista sai Suomen kansalaisuuden. 

Vuonna 2008 Suomeen muutti Sloveniasta 24  henkilöä 
ja Suomesta muutti Sloveniaan 6 henkilöä. Yhteensä 
vuodesta 1987 Suomeen muutti 75 henkilöä Sloveniasta ja 
Suomesta vastaavasti 42 henkilöä Sloveniaan. 

Nämä luvut ovat siis Tilastokseskuksen viralliset 
luvut.  Luvuissa eivät näy Suomessa tilapäisesti 
asuvat (esimerkiksi korkeakouluopiskelijat) eivätkä 
”piilosloveenit”, joita ei voi mitata millään näillä yllä 
mainituilla mittareilla. (MVA) Lähde: Tilastokeskus

Adrianin vinkkejä omatoimimatkailijoille

Nyt jos koskaan, on 
tarjoilla monia Sloveniaa 
koskevia matkavinkkejä. 
Seuramme omien 
matkavinkkien lisäksi (ks. 
artikkeli  Matkamessujen 
debyytti s.2), myös 
Adrian A:n sivuilta 
löytyy runsaasti vinkkejä 
Slovenian matkailualueista 
ja nähtävyyksistä.  Adrian 
A:n sivuilla on koottu 

matkailijan perustiedot Sloveniasta, mm. liikenteestä, auton 
vuokraamisesta, laskettelusta, vaelluksesta, patikoinnista 
ja muusta aktiiviloman viettomahdollisuuksista sekä 
terveyskylpylöistä. Muissa Sloveniaa koskevissa luvuissa 

käsitellään alueita erikseen. Ne ovat: Ljubljana, Bled, 
Bohinj, Kranjska Gora ja Soca-joen laakso, rannikko, 
karstialue, Keski-Slovenia, Maribor ja Itä-Slovenia. 
Lisätietoja: www.adrian.fi

Slovenia-seuran arvontakilpailun voittajat

Matkamessuilla 2010 järjestimme arvontakilpailun, johon 
vastati satakunta kävijää.  Arvottiin 18 voittoa, jotka 
jakautuivat seuraavasti: 
Žarko Petanin aforismeja (Mansarda-kustantamo) : 
Tarja Suksi, Helsinki, Matti Liukkonen, Espoo, Kai 
Kurki-Suonio, Loviisa. 
Räätälöity matkasuunnittelema Sloveniaan: Juha 
Jänismäki, Riitta Sairinen, Jussi-Matti Peltonen

Slovenia-seuran T-paita: Outi Närhi, Nastola, Simo Närhi, 
Nastola, Pirjo Aalto, Helsinki

Slovenia-aiheinen DVD, muistitarravihko ja huulirasva: 
Jouko Hemmi, Loviisa, Heikki Räsänen, Helsinki, Niina 
Tenhio, Helsinki

Lehtiö, kynäsetti ja huulirasva: Sinikka Pihtilä, Loimaa, 
Sandi Markovič, Vantaa, Outi Espo-Rahikainen, Porvoo
Huulirasva: Satu Helin, Raisio, Jenni Soljasalo, Helsinki,  
Maria Aalto, Helsinki
Viime syksyn Turun kirjamessujen arvontakilpailun 
voittajat ovat: Miia Kuokkanen, Turku, Aino Mäkinen, 
Paimio, Seppo Palonen, Turku sekä Alpo Pietiäinen, Lieto. 
Ensimmäiset kolme saivat Mansarda-kustantamon Žarko 
Petanin aforismeja ja viimeinen voittaja erikoispalkinnon. 

Kirjauutuuksia

Mansarda-kustantamo on julkaissut Danilo Kišin 
triptyykin viimeisen osan, romaanin Tiimalasi. 
Suboticassa, Vojvodinassa syntynyttä Danilo Kišiä (1935-
1989) pidetään yhtenä Jugoslavian ja Keski-Euroopan 
merkittävimmistä kirjailijoista.

Mansarda oli mukana Tampereen kirjamessuilla 12.-14. 
helmikuuta osastolla D15. Suomentaja Kari Klemelä 
ja suomalaisen kirjallisuuden kääntäjä Boris Vidović 
keskustelivat Danilo Kišistä ja hänen teoksistaan 
sunnuntaina 14.2.2010.

Mansarda on myös Jyväskylän kirjamessuilla 27.-28. 
maaliskuuta osastolla C-340. Messutarjouksia kustantajan 
sivulla www.mansarda.fi ja tiedustelut os. kari.klemela(a)
mansarda.fi.

http://www.adrian.fi


Tulevaa toimintaa

Ennakkotietoa tulevista tapahtumisista

Maaliskuun aikana järjestämme sääntömääräisen 
kevätkokouksen, jolloin mm. esitetään tilinpäätös, 
vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Kokouksen paikka on tuttu Helsingin Lyceumklubi. 
Tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä varmistettu, vaan tieto siitä 
tulee myöhemmin sähköpostitse. 

Kokouksen lisäksi maaliskuussa järjestetään kokkikurssi, 
jolloin harjoitellaan filotaikinan käsittelemistä 
slovenialaisien reseptien avulla. Paikka on tuttu Helsingin 
Lyceumklubi ja ajankohta on vielä auki. Tiedämme 
kuitenkin varmasti, että se on eräs lauantai-iltapäivä kello 
12 alkaen, niin että kauempanakin asuvat jäsenet ehtisivät 
mukaan.    

Slovenian suurlähetystö Suomessa  Eteläesplanadi 24A,  FIN-00130 Helsinki, T: (+) 358 9 22 89 940, F: (+) 358 9 69 44 775, 
E: vhe(at)gov.si , http://helsinki.embassy.si
Suomen suurlähetystö Sloveniassa Ajdovščina 4/8, SI-1000 Ljubljana, Puh: +386-1-3002120, Telefax: +386-1-3002139, 
E: sanomat.lju@formin.fi, http://www.finland.si

Myöhemmin keväällä 
järjestämme kevätretken, 
jolloin nautitaan 
pääkaupungin seudun 
heräävästä luonnosta. Jotta 
retki olisi seuramme hengen 
mukainen, mukaan voi ottaa 
vaikka mitä tahansa, joka 
liittyy Sloveniaan (esimerkiksi 
retkieväät). Kaikki seuramme 
perheen jäsenet ja ystävät 

ovat tervetulleita. Lisätietoja varaapuheenjohtajalta 
Kirsti Nariselta kirsti.narinen(a)formin.fi sekä 
virkistysasioistamme vastaavalta Aira Pelliseltä 
airapellinen(a)hotmail.com. 

Syksylle suunnitellaan yhdessä Slovenian suurlähetystön 
ja Atelje Prelovšekin kanssa kuuluisan arkkitehti Jože 
Plečnikin näyttelyn pystyttämistä Helsinkiin. Asian 
toteutuminen riippuu kuitenkin suurimman päärahoittajan, 
Slovenian kulttuuriministeriön myötämielisyydestä. 
Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

Slovenia-seuran hallitus:
Maria Vesna Autio, pj. maria.autio(a)pp2.inet.fi, 
info(a)adrian.fi,  p.050-3262184 
Kirsti Narinen kirsti.narinen(a)formin.fi 
Aira Pellinen airapellinen(a)hotmail.com 
Helena Päätalo helena.paatalo(a)elisanet.fi 
Matti Mäki  ma.maki(a)jippii.fi 
Yrjö Lautela, varajäsen
Kari Klemelä, varajäsen
Yhdistyksen internet-sivu www.slovenia-seura.de.vu
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