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Puheenjohtajan tervehdys
Kevättä kestää vain neljännesvuotta.... sanotaan vanhassa laulussa.  Ja kuinka
hyvin se tähän kevääseen sopiikaan!  Vai onkohan kevättä kestänyt jo vieläkin
pidempään?  Pari kolme hellejaksoakin kevääseen on mahtunut, joten kesälle ei taida
jäädä niin suuria odotuksia, olisi nyt kuitenkin kohtuullisen lämmin ja vähäsateinen.

Slovenia-seuran kevät on ollut tapahtumia täynnä,lämpimät kiitoksia aktiivisille 
seuralaisille! Ennen kesälomia tapaamme vielä Nuuksiossa lauantaina 14.06., menemme 
metsään ja nautimme Suomen luonnosta – satoi tai paistoi.  Samalla vietämme Slovenian 
Itsenäisyyspäivää hieman ennakkoon.

Elokuun alussa on Tampereen teatterikesässä vierailemassa slovenialainen teatteri  SNG 
Drama Ljubljana esityksellään Ponorela Lokomotiva.  Esityspäivät 5.8. ja 6.8.14, lisätietoja 
jäsenkirjeessä.

Slovenia-seuran viikon viinimatka Sloveniaan alkaa 30.8. mutta slovenialaisia viinejä voi toki 
maistella Suomen suvessakin.  Kuopion Wine Festivalin 27.6.-5.7. viinit tulevat tänä vuonna
Sloveniasta ja Kroatiasta. Kaikki siellä tarjottavat viinit on esitelty viimeisimmässä Viini-
lehdessä No 4/2014.
Myös Espoossa voit maistella slovenialaisia Zaloscan DeAdami-viinejä. Paikka on Espoo 
Ringside Golfin Klubiravintola, Nurmikartanontie 5 02920  Espoo.
Ravintola on periaatteessa avoinna klo 9 – 22, mutta sääolosuhteet saattavat muuttaa 
tilannetta, joten kannattaa varmistaa aukioloaika, puh. 040 1498008 Merja Wegeliukselta, 
Klubiravintolan ravintoloitsijalta. Ravintolasta saa ostaa myös slovenialaisia GEA-
mausteöljyjä, mm. kurpitsansiemen-, pähkinäöljyä ym.

Aurinkoisia ja leppoisia kesäpäiviä!
Aira



JÄÄMYRSKY ISKI SLOVENIAAN
Saavuimme Kamnikiin jokakeväiselle kahden kuukauden Slovenian visiitille illalla 

24.3.2014. Matkalla tuli vettä, räntää ja rakeita Saksan ja Itävallan rajamailla. Itävallan puolella oli 
laaksoissakin uutta lunta ainakin 10 cm. Kun olimme selvittäneet reilut 7 kilometriä pitkän 
Karavanke-tunnelin puolen tunnin odotuksen jälkeen, havaitsimme että Slovenian puolella lunta oli 
enää vuorilla. Viime vuosina Slovenian ja Itävallan rajan alittavassa tunnelissa on joka vuosi tehty 
korjaustöitä, joten jonotuksesta on tullut jo tapa.

Tiistaiaamu 25.3. valkeni kylmänä ja harmaana, kuten usein tähän aikaan vuodesta 
Kamnikin vuoristoseudulla. Lähdin tapani mukaan koiramme kanssa lenkille lähimetsään, mutta 
siellä odottikin melkoinen yllätys: kaikki polut olivat tukossa kaatuneista puista. Ajattelin että 
talvimyrsky on iskenyt tällekin seudulle, sillä muistissa oli vielä jouluna 1999 Pariisissa koettu 
Lothar-myrsky. Asuntomme sijaitsi Pariisin länsiosassa 16. kaupunginosassa, joten Bois de 
Boulogne (Boulognen metsä) oli vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä asunnostamme. 
Heräsimme aamuyöllä kovaan tuulen suhinaan, mutta ei se silloin tuntunut mitenkään aivan 
poikkeukselliselta. Kun tulimme Tapaninpäivän aamukävelyllä metsän reunaan, niin siihen se taival 
päättyi, sillä lähes kaikki puut olivat nurin. Raivaukset kestivät useita viikkoja ja vielä kymmenen 
vuoden päästäkin metsä vaikutti paremminkin pusikolta kuin metsältä. 

Tuhot olivat valtavat ympäri Eurooppaa, sillä Lothar-ja Martin-myrsky runnoivat Ranskaa, 
Etelä-Saksaa, Sveitsiä ja Italiaa 36 tunnin ajan jouluna 1999. Tuhoalueilla kuoli 140 ihmistä ja 
tuhojen kustannukset arvioitiin reiluksi 8 miljardiksi euroksi. Esim. Ranskassa 3,4 miljoonaa 
ihmistä jäi joksikin aikaa ilman sähköä ja paikallinen sähköyhtiö EdF hankki ensi hätään 
agregaatteja ympäri Eurooppa ja jopa Kanadasta asti. Voimalinjat kärsivät suuria vahinkoja, sillä 
noin 300 suurjännitelinjamastoa oli kaatunut 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Lothar_and_Martin).

Näine mitteineni palasin kotiin lyhyeltä aamulenkiltä ja ryhdyin hakemaan tietoa 
mahdollisesta myrskystä. Pian paljastuikin että Sloveniaan oli iskenyt helmikuun alussa sen pahin 
jäämyrsky miesmuistiin, kattaen käytännöllisesti katsoen koko maan. Lumimyrsky alkoi jo 
perjantaina 31.1. Sitä seurasi sitten viikonvaihteessa vesisade, kun lämmin ilmamassa kohtasi 
Slovenian yllä maanneen kylmän rintaman. Alijäähtynyt vesi jäätyi heti isketyessään puihin ja 
maahan (http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_storm). Jään paksuus oli jopa yli 10 cm. Tiet, rautatiet, 
lentokentät ja metsät olivat kaikki paksun jään peittämiä ja jonkin aikaa täysin kulkukelvottomia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Lothar_and_Martin


Jää ja lumi sulivat pääosin noin viikossa, mutta alustavien tietojen mukaan sitä ennen reilut 5000 
ihmistä jouduttiin evakuoimaan, yli 100 000 jäi ilman sähköä ja noin 40% Slovenian metsistä oli 
vahingoittunut. Kuten Ranskassa, myös Sloveniassa alettiin haalia aggregaatteja naapurimaistakin, 
jotta ihmisille saataisiin edes tilapäisesti sähköä. Tuhot olivat silminnäkijöiden kertomusten mukaan 
pahimmat Postojnan ja Pivkan alueilla (http://www.ibtimes.co.uk/amazing-scenes-severe-storm-
encases-slovenian-town-ice-1434997).

                              2 miljoonaa tainta istutettava – lähes 700 hehtaarin alueelle
Jäämyrskyn aiheuttamien tuhojen arvioidaan alustavasti kohoavan Sloveniassa noin 450 

miljoonaan euroon. Slovenia aikookin anoa pitkäaikaista lainaa Euroopan Investointipankilta ja 
Euroopan Kehityspankilta. Suunnitelmissa on myös pyytää varoja EU:n Yhteistyörahastolta, joka 
on luotu nimeenomaan auttamaan luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen korjaamista 
jäsenmaissa.

Jäämyrskyn aiheuttamat metsätuhot ovat valtavia Slovenian mittakaavassa. Metsää 
vahingoittui noin 0,5 miljoonaa hehtaaria, joka on reilut 42% Slovenian metsäalasta. Jopa lähes 700 
hehtaarilta on puut on kaadettava ja alueet uudelleen istutettava, vaatien noin 2 miljoonaa  tainta. 
Metsävahinkojen arvellaan aiheuttaneen noin 200 miljoonan euron vahingot. Puita vahingoittui 
seitsemän miljoonaa kuutiometriä, joka on kymmenkertainen määrä verratuna vuoden 1980 
jäämyrskyn metsävahinkoihin Brkinissa, Slovenian lounaisosassa. Silloisten metsävahinkojen 
korjaaminen kesti nelisen vuotta, joten arvata vain voi kauanko nykyisiä vahinkoja korjataan. Noin 
70% vahingoittuneista puista on lehtipuita ja loput havupuita. Havupuut tulisikin suhteellisen 
nopeasti kerätä pois metsästä, jotta kaarnakuoriaiset eivät ehtisi tuhoamaan puuainesta 
käyttökelvottomaksi (http://www.sta.si/en/vest.php?s=a&id=1981053). 

Slovenian maaperä on ravinne- ja kalkkirikasta, mikä edesauttaa puiden nopeaa kasvua ja 
juuriston pysyttäytymistä lähellä maan pintaa. Tyypillinen esimerkki on pyökki, jonka runko on 
monesti todella mahtava juuriston kokoon nähden ja siten puu on herkkä kaatumaan juurinen 
kovalla tuulella, tai oksiston jääkuorman painosta. Nopean kasvun takia puuaines on myös 
suhteellisen haurasta, joten puut katkeavat helposti. Kun katselee metsävahinkoja Kamnikin 
ympäristössä, on helppo todeta että suurin osa pyökeistä on kaatunut juurineen, mutta esim mänty 
on tyypillisesti katkennut keskeltä tai menettänyt vain latvuksensa, sillä männyllä on syvälle 
tunkeutuva pääjuuri, joka sitoo rungon tiukasti maahan, eikä koko puu kaadu siten helpolla.      

http://www.sta.si/en/vest.php?s=a&id=1981053
http://www.ibtimes.co.uk/amazing-scenes-severe-storm-encases-slovenian-town-ice-1434997
http://www.ibtimes.co.uk/amazing-scenes-severe-storm-encases-slovenian-town-ice-1434997


Koivu on vieläkin tukevammin ankkuroitunut paikalleen, mutta sitä ei Kamnikin ympäristön 
metsissä juurikaan esiinny. Kuusen juuristo puolestaan muistuttaa pyökkiä juuriston ulottuessa 
normaalisti vain maan pintakerroksiin, mutta kuusen runko on suhteellisesti kevyempi ja 
joustavampi kuin pyökin, joten se ei ole aivan yhtä herkkä kaatumaan.

Sloveniassa suunnitellaan satojen metsurien palkkaamista metsätuhoja korjaamaan, joten 
suomalaisillekin metsureille olisi nyt luultavasti töitä tiedossa. Aikamoinen joukko heitä oli 
Ranskassakin vuoden 1999 metsätuhoja korjaamassa. Se on kuitenkin varmaa että tänä keväänä ei 
kannata Sloveniassa mennä metsään kuuntelemaan lintujen laulua, sillä moottorisahojen jurnutus ja 
helikopterin roottorinlapojen läpsytys kätkevät alleen vielä pitkään luonnon normaalit äänet.

Henrik Harjula, MMT, Kamnik

http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX187ZC#a=7
http://www.huffingtonpost.ca/2014/02/13/slovenia-ice-storm-photos_n_4776228.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2553989/Slovenia-buried-FOUR-INCHES-black-ice-
freak-blizzard-leaves-100-000-without-power-does-66million-damage.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2553989/Slovenia-buried-FOUR-INCHES-black-ice-freak-blizzard-leaves-100-000-without-power-does-66million-damage.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2553989/Slovenia-buried-FOUR-INCHES-black-ice-freak-blizzard-leaves-100-000-without-power-does-66million-damage.html
http://www.huffingtonpost.ca/2014/02/13/slovenia-ice-storm-photos_n_4776228.html
http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId=USRTX187ZC#a=7


Ravintolapäivä 17.5.2014

Helsingin Vanhan kaupungin koskimaisemaan pystytettiin ravintolapäivän
ajaksi slovenialaisia herkkuja tarjonnut ravintola Planika. Tarjoilusta ja 
tarjottavista vastasivat Aira Pellinen, Lena Björklund, Tiia Talvitie, Matjaz 
Praprotnik(kuvassa) sekä Sirpa ja Davor Spoljaric.

Ravintolan menu sisälsi juureen leivottua leipää, vuoristosta tuttua Ricet-keittoa, 
miskejä ja omenastrudelia. Juomina tarjottiin vettä, kahvia, teetä ja mehua.
Ruokailun ohessa kävijöille kerrottiin Sloveniasta sekä slovenialaisesta ruoasta ja 
viineistä. Asiakkaiden iloiset ilmeet ja ruoan hyvä menekki rohkaisivat. 
Ehkä teemme tämän uudelleen!
                                                                                                                          Sirpa Spoljaric



Ricet
Ohjeesta tulee n. 5 litraa keittoa

Ainekset:
Vettä, aluksi n. 1 l, lisätään vähitellen
300 g esikypsytettyjä ohrasuurimoita
2-3 sipulia
1 punainen paprika
2-3 tomaattia
purjoa
persiljaa
kuminan siemeniä
sinapin siemeniä

laakerinlehtiä
liemikuutio 1-2, maun mukaan
valkopippuri
suola
kuutioituna 4 perunaa, 2 porkkanaa, pala 
juuriselleriä
n. 1/4 kg keräkaalia
200-300 g valmiiksi keitettyjä ruskeita papuja 
(tölkki)
savulihaa (ei välttämätöntä)

Tee näin:
Laita kattilaan 1 litra vettä ja 300 g esikypsytettyjä kokonaisia ohrasuurimoita (Myllyn paras), 
suolaa, kokonaisia pippureita ja laita kiehumaan. Lisää vettä tarpeen mukaan kun suurimot 
paisuvat.
Paista paistinpannulla 2-3 reilun kokoista pieneksi pilkottua sipulia öljyssä, kunnes ovat 
kuullottuneet. Lisää ohueksi suikaloitua punaista paprikaa, 2-3 tomaattia pieneksi kuutioituina, 
purjorenkaita, persiljaa ja vähän suolaa. Anna kypsyä n. 10 minuuttia. Paahda pienessä kattilassa 
tms. ½ tl kuminan ja ½ tl sinapinsiemeniä. Kun alkavat poksahdella/savuta, ota liedeltä ja jauha 
jauhoksi. Lisää sipulisekoitukseen.  Lisää vielä 3 laakerinlehteä.
Sekoita sipuli-ym. seos ja lisää se ohrakeitokseen. Lisää tarpeen mukaan vettä. Lisää liemikuutioita 
ja kaksi tl makeaa paprikajauhetta, sekä valkopippuria. Tarkista maku!
Kuori ja pilko pieniksi kuutioiksi perunaa, porkkanaa, juuriselleriä sekä leikkaa keräkaalista n. 1 cm 
levyisiä ja 2 cm pitkiä suikaleita ja lisää nämä tässä järjestyksessä vähitellen kattilaan.  Lisää 1 tölkki 
valmiiksi keitettyjä ruskeita papuja. Tarkista maku ja lisää vettä tarvittaessa. Keitto ei saa olla liian 
paksua mutta liian vetistä. Anna kiehua matalalla lämmöllä hiljalleen n. 20 min. 
Mikäli keittoon halutaan lihaa, voit lisätä savustettua lihaa (kylkeä) tai pancettan palasia. Anna 
levätä lämpimän keittolevyn päällä kannen alla pitkään. Keitto on parhaimmillaan seuraavana 
päivänä lämmitettynä. 
Dober tek!                                                     



Anna-Liisa Walliuksen terveiset:
STRUNJAN HUHTIKUUSSA 2014

Hei taas kaikki! Haluan jakaa kanssanne tuoreimmat Slovenia-kuulumiseni. Vuodesta 2002 lähtien 
on matkani lähes vuosittain suuntautunut Spa Talaso Strunjaniin (1). Huhtikuu on Slovenian 
rannikolla aivan erityinen kuukausi, kun luonto on upeimmillaan kesän kynnyksellä.

Minulla on ilo esitellä kolme Talaso Strunjanissa työskentevää henkilöä, etenkin kun Slovenia-
seuran jo perinteinen viinimatka ensi syksynä suuntautuu tänne..

Jo aikaisempina vuosina olin pannut merkille pitkän, tyylikkään ja urheilullisen herrasmiehen 
kävelevän hotellin tiloissa. Vähitellen tulin tietämään, että hän on Miran Gaspari, hotellin johtaja.

Miran Gaspari syntyi Ljubljanassa 1950-luvun lopulla. Hän opiskeli, työskenteli ja perusti perheen 
siellä, kunnes head hunterit löysivät tänne johtajaksi vuonna 1990. Luonnollisesti koko perhe, 
vaimo ja kaksi tytärtä muuttivat tänne rannikon tuntumaan..

Talaso Strunjan perustettiin tänne 1975 ja vuonna 1990 henkilökuntaan kuului 110 työntekijää. 
Nykyisellään heitä on 150-160 sesongista riippuen. Nyt johtaja Gaspari on työskennellyt täällä 
lähes 25 vuotta ja toiminta on ollut menestyksekästä. Hän kertoo, että avain tähän on ollut erittäin 
pätevä ydinhenkilöstö, mm. Nina Golob. Hänestä olen jo aiemmin teille kertonut, tällä hetkellä 
Nina Golob toimii Izolassa sijaitsevan Hotelli Delfiinin johtajana.

Johtaja Gaspari kertoo, että vieraista n. 70% tulee Sloveniasta, seuraavina italialaiset, itävaltalaiset 
ja saksalaiset. Myös venäläiset ovat löytäneet änne ja yksittäisiä vierailijoita ympäri maailman. Olen 
utelias kuulemaan muistaako Miran Gaspari jonkun erityisen hotellivieraan Strunjan-vuosiltaan. 
Hänen ei tarvitse miettiä kauan, kun hän mainitsee Tsekin Tasavallan presidentin, Václav Havelin 
(2), vierailun 1990-luvun alussa. Tosin hän oli majoittunut viereisellä tontilla sijaitsevaan valtion 
vierastaloon, Vila Tartiniin (3), mutta sai hoitoja kylpylän hyvin varustetulla klinikalla. Presidentti 
Havelin terveys oli heikentynyt hänen mielipidevankina ollessaan, joista pisin jakso oli 1979-1983. 
Hotellin ympärillä oleva, suojeltu havupuuvyöhyke sopii hyvin erityisesti  keuhkosairauksista 
kärsiville potilaille. Gasparilla oli tietenkin yhteisiä kahvihetkiä  presidentti Havelin kanssa.

Yksityishenkilö Miran Gaspari on hyvin urheilullinen, jonka voi havaita hänen olemuksestaan. 
Nuorempina vuosinaan hän harrasti uintia ja nykyäänkin mahdollisuuksien mukaan. Pyöräily oli 
myös rakasta, mutta pyöräilyonnettomuuden seurauksena loukkaantunut polvi asettaa nykyisellään 
omat rajoituksensa. Hän mainitsee myös vuorikiipeilyn, Sloveniassahan on vuoria, mm. Triglav,
mutta tämä ei hänelle riittänyt vaan hän on Sveitsissä ryhmän kanssa kiivennyt Alppien 
kolmanneksi korkeimmalle huipulle, Dom 4545m. Huikeaa!

Kysyn Miran Gasparin tulevaisuudensuunnitelmista ja hän antaa ymmärtää, että 25 vuotta täällä on 
jo liian pitkä aika. Kuitenkin toivon, että myös seuraavan vierailuni aikana täällä saan nähdä tämän 
humaanin kaunosielun.

Hvala, Miran Gaspari!

(1) www.terme-krka.si/TalasoStrunjan
(2) Václav Havel: Viimeinen Tsekkoslovakian (1989-1992) ja ensimmäinen Tsekin Tasavallan 
(1993-2003) presidentti.

(3) Vila Tartini: www.kamra.si

(4) www.parkstrunjan.si

http://www.parkstrunjan.si/
http://www.kamra.si/
http://www.terme-krka.si/TalasoStrunjan


                                                                Miran Gaspari ja Petra Majdic´
                                                                           
Barbara Smo´n
Hyvät lukijat.On aika kertoa teille valovoimaisesta, vaaleasta kaunottaresta Barbara S^monista. Hän 
on Talaso Strunjanin viihde-ja ohjelmapäällikkö vuodesta 2001. Tutustuin häneen täällä seuraavana 
vuotena. 
Barbara syntyi Celjessä n. 40 vuotta sitten. Hänen uravalintansa oli ensiksi hapuilevaa, 
historianopinnot Ljubljanan yliopistossa eivät sujuneet ja opettajaa hänestä ei tullut. Barbara oli jo 
pienenä äitinsä kanssa matkustellessa tuntenut suurta mielenkiintoa matkaoppaiden toimintoja 
kohtaan. Ne olivat hänestä kiehtovia ja sadunomaisia. Vähitellen hän siirtyikin Rogaska Slatinaan, 
jossa hän työskenteli matkatoimistossa. Vuonna 2001 hänen tiensä sitten johti  tänne ja hän aloitti 
hotellin ensimmäisenä animaattorina.

                                                                 Miran Gaspari ja Barbara Smo´n



Barbara asuu n. 15 km:n päässä täältä sijaitsevassa , uskomattoman kauniissa Kirkavzen kylässä. 
Kylästä kukkulan laella on huikeat näköalat ympäristöön. Asukkaita on 48. Barbaran perheeseen 
kuuluu aviomies Rajko ja 11-vuotias tytär Lana. Myös kissalle ja pikku koiralle löytyy tilaa heidän 
ikivanhasta kivitalosta kunnostamassaan kodissa. Rajko työskentelee myös turismin parissa. Hän on 
turistilaivan kippari asemapaikkanaan Portoroz.

Jo vuodesta 2002 minulla on kokemusta Barbaran ammattitaidosta. Olen nauttinut lukuisita 
ohjelmallisista illoista ja parhaiten muistan kaikkien tanssi-iltojen riemut. Veri vetää diskoon vielä 
vanhanakin!Barbara on erittäin rakastettu ja arvostettu hotellivieraiden keskuudessa ja hänen omat 
lauluiltansa vetävät yleisön paikalle. Mistä kuuluu kaikkein iloisin ja raikuvin nauru, siellä on 
Barbara. Kiitos näistä kaikista kahdestatoista ilon vuodesta. 

                                      Kuvassa Barbara, aviomies Rajko ja tytär Lana

Tatjana Kuhar

Pitkästä aikaa minulla oli tilaisuus jututtaa Tatjana Kuharia. Hänestä olen kirjoittanut aiemminkin, 
noin 8 vuotta sitten, jolloin hän työskenteli vastaanotossa. Hän auttoi minua löytämään matkalla 
kadonneen laukkuni soitellen pitkin Eurooppaa. Laukku löytyi neljän päivän kuluttua Romanian 
Timisoarasta, jonne se oli lähetetty Triesten sijaan.
Tatjana aloitti Talaso Strunjanissa 25 vuotta sitten, siis samoihin aikoihin kuin Miran Gspari. Hän 
on työskennellyt mm. Salia beaty Centerissä ja Hotelli Lagunan vastaanotossa, joka on myös 
KRKA-ketjuun kuuluva hotelli 50m täältä. Nykyään hänen buukkailee täällä.                                                  

Tatjana asuu edelleen ihanassa Piran-kodissaan ja jooga on osa hänen jokapäiväistä elämäänsä. Hän 
on myös meriuimari ja aloittanut jo kautensa, vaikka merivesi oli 14C°. Kävin muuten itsekin 
meressä kolme kertaa. Hyvin sujui, kun ensimmäisestä kerrasta hengissä selvisin.

Hänen tyttärensä, nyt 22- vuotias ja työskentelee hammaslääkäriapulaisena. Tatjanan miesystäva, 
Patrizio, on italialainen ja asuu Triestessä. Välit kuulema pysyvät näin hyvinä.Jooga täyttää 
Tatjanan elämän ja mahdollisuuksien mukaan hän tekee matkoja joogatapaamisiin. tuoreimpana 
muistissa maailmanlaajuine joogakonferenssi Intian Kumbalassa 2013.



Tatjanan positiivisuus ja hyvät energiat välittyvät jokaiseen, hänen lähellään on hyvä olla. Onhan 
hän ylimmän tason joogi! Uskon, että hänen 25:stä Strunjan-vuodestaan huolimatta, tapaan hänet 
myös seuraavalla kerralla täältä. Hän on suurenmoinen persoonallisuus.

                                                     Kuvat ja teksti:   Anna-Liisa Wallius 



Slovenia kalastusmaana
Ensinnäkin suurkiitos luentokutsusta Slovenia-seuran ystävällisille ihmisille, luento oli mukavasti 
järjestetty ja se sisälsi mielenkiintoista tietoa Sloveniasta.

Nimetön kalakerho on Lahdesta kotoisin oleva neljän kaveruksen kerho. Perhokalastelemme ympäri 
maailmaa ja blogaamme kokemuksistamme nettiin. Perustimme blogin vuonna 2009 ennen 
ensimmäistä Slovenian reissuamme ja tarkoituksena oli raportoida sivujen kautta tuttaville meidän 
menoa maailmalla. Blogi keräsi positiivista palautetta ja päätimme jatkaa kalareissuista kirjoittelua.

Olemme käyneet Sloveniassa porukalla 3 kertaa ja voidaan yhteen ääneen sanoa, että Slovenia on 
juurtunut koko kerhon sydämmeen! Maisemat on mahtavia, ihmiset todella ystävällisiä ja kaiken 
kukkuraksi kalavedet aivan uskomattoman hienoja ja monipuolisia.

                                                      Pyydä ja päästä
Slovenian perhokalastusalueet on usein jaettu kahden tyyppisiin osiin. C&R (Catch and release) - 
eli ”pyydä ja päästä”, sekä normaali kalastusalue, jossa pyydetyt kalat voidaan rajoitusten mukaan 
ottaa mukaan. 
Meidänlaisille ”urheilukalastajille" normaalimpi kalastusmuoto on C&R, jossa on myös olemassa 
tiettyjä sääntöjä. Perhojen koukuissa ei esimerkiksi saa olla lainkaan väkäsiä, jotta kala on 
mahdollisimman helppo irroittaa perhosta niin, ettei kala siitä kärsi. Kaloja ei pidä nostaa vedestä 
kuin sen verran, että siitä kuvan saa räpsästyä muistoksi. Kaloja on muutenkin käsiteltävä niin, 
etteivät ne vahingoitu. C&R alueet ovat yleensä luviltaan halvempia. 



                                               Marmoritaimen ja harjus
Meidän kokemukset sijoittuu pääasiassa Tolminin alueelle. Olemme kalastaneet mm. seuraavia 
jokia: Idrijča, Lepena, Soča, Trebuščica, Sava Bohinjka, Radovna, Učja ja Bača.

Kohdekaloina meillä on pääasiassa ollut: marmoritaimen, kirjolohi, taimen sekä harjus. Joissa toki 
elää monia muitakin kalalajeja, mutta emme ole niitä kalastaneet.

Sloveniassa on paljon valinnanvaraa majoituksen suhteen niin hintatasossa, kuin sijainnissakin. Itse 
olemme majoittuneet mm. Kobaridissa, Most na Sočissa ja Bledin Fauna Lodgella. Vaikka 
kalastuspaikat löytyvät läheltä majoituksia, suosittelemme kuitenkin vuokraamaan auton. Slovenian 
ilmasto on sen verran arvaamaton että rankkasade voi aiheuttaa jokien sameutumisen, jolloin on 
hyvä vaihtaa jokea.

Kalastustarinoita, perhovinkkejä ja saaliskuvia blogissamme: http://www.nimetonkalakerho.com
Opaspalveluja Sloveniassa: http://www.socafly.com/
Kalastusreissuja Suomesta Sloveniaan: http://gillie.fi/



Matkakertomus
Olimme vaimon kanssa jo pitkään etsineet torpan paikkaa ulkomailta. Ajelimme ympäri Eurooppaa 
löytääksemme oman kolomme,  mutta  se  ei  ollut  helppoa.  Espanja  karsiutui  ensimmäisenä  pois 
ilmastonsa takia..

Lopulta  renkaat  veivät  Sloveniaan,  ja  ihastus  tapahtui  ensi  silmäyksellä!  Pari  keikkaa  koneella 
Ljubljanaan,  vuokrasopimus,  lakimies,  ja  muutto.  Vaimo  jäi  vielä  kuukaudeksi  Suomeen, 
irtisanomisaikansa, ja myöskin hoitamaan Suomen asunnon laittamisen myyntiin.

Chrysler-  tila-autoni  oli  katosta  lattiaan  27.1.2014.  Vuokrasopimukset  perillä  olivat  kunnossa, 
etujoukkona lähdimme ystäväni Jarin kanssa viemään välttämättömät mööpelit ja astiat. 

Auto starttasi Hyvinkäältä kohti Sloveniaa, ensin toki menolipulla Finnlinesin lautalle:

Auto hajosi Lyypekissä liian kunnianhimoisen laskusillalta ajon seurauksena. Siitä irtosi moottorin 
pohjasuojus. Auto oli niin painava, että jouset olivat aika pohjassa.

Paikallisessa  NMKY:ssä  yövyttyämme  matka  jatkui  kohti  Dresdeniä.  Pohjasuojus  räpätti  ihan 
samalla lailla, kun lapsina pistettiin polkupyörän pinnojen väliin pyykkipojalla pelikortti. Vähän se 
laski  tunnelmaa.  Onneksi  pääsimme  vaatimattomaan  majaan  Dresdenissä,  hotel  an  der 
Frauenkirchen.

No, ehkä "vaatimaton" on vähän tässä alisana. Sesongin takia hinta oli Cumulus, mutta on noloa 
ajaa likaisena, haisevana, parhaat päivänsä nähdeissä farkuissa ja T-paidassa 5 tähden hotellin eteen, 
jossa frakkiäijä pyytää avaimet autoon ja vie sen jonnekin. Patsi matkatavarat, jotka taianomaisesti 
tulivat huoneeseen. 

Aamulla jotenkin auto liukui oven eteen kuin Maija Poppanen ikään,  ja matkatavarat kyydissä. 
Matka  jatkui  kohti  Munchenia.  Irronnut  pohjapeltikin  irtosi  lopullisesti,  ja  saatoimme keskittyä 
autoradiosta kuuluvaan nahkahousumusiikkiin. Munchenin hotellin nimeä en edes muista, kun oli 
niin kiire HofbrauHausiin. Ars longa, Vita brevis, Urea jacta est ja zum wohl! 
 
                                              Lumimyrsky vastassa 
Viimeinen etappi kohti Ljubljanaa. Itävallan kautta Rajatunnelin jälkeen luontoäiti näytti karvaisen 
kouransa:  vuosisadan  kovin  lumimyrsky.  2  metriä  lunta,  kinostuneena  jopa  4  metriä.  Kaikki 
autobahnit suljettu. Lumivyöryt huuhtelivat autoja rotkoihin - ihmisiä kuoli oikeasti. Armeija haki 
paleltuvia perheitä autoistaan, joista oli bensa loppunut. Viimeisen kymmenen kilometrin aikana 
(siihen kesti viisi tuntia) pääsimme nilkuttamalla puolimatkaan, Villachiin, viimeisillä dieseleillä. 

Vaimokulta  auttoi  etänä  puhelimella  varaamalla  hotellin  sieltä  -  tosin  suurimman  osan  ajasta 
matkapuhelinverkko oli  tukossa.  Olin ihan sale,  että  hotellit  on kaikki  täysiä,  mutta  olikin päin 
vastoin. Kaikki hotellit olivat tyhjiä, kun kukaan ei ollut päässyt perille. 

Tuossa hotellissa oli niin jumalaista simpukkakeittoa, että olimme jo jäädä sinne viikoksi. Mutta 
vuokraisäntä Ljubljanassa jo odotteli - ei kuin baanalle 
Itse asiassa vuokraisäntä ei odotellut, hän oli laskettelemassa Itävallassa ja juuttui myös kinoksiin 
Klagenfurtiin päiväksi.

A2 oli ainoa tie Sloveniassa, joka oli auki. Karawanentunnelista Ljubljanaan. Karawanentunnel oli 
myös pulassa, sinne oli joku rekka hajonnut, ja jouduimme vähän odottelemaan (pari tuntia) , se oli 
pistetty yksisuuntaiseksi. Ljubljanaan kuitenkin päästiin, ja kävi ilmi, että asunto on kävelyalueella. 



Lähin maksullinen P-paikka olisi 30e/vrk, sekin kilometrin päässä. Se on parisängyn kantamiseksi 
lumimyrskyssä  jo  aika  haaste!  Otin  aikalisän,  ajattelin,  että  pari  päivää  voi  parkkeerata 
kalliimminkin, ja menin juo ... syömään iltapalan. 

Sattumalta  kapakan  omistajan  kaverilla  oli  pihassaan  parkkipaikkoja  myyrä.  Hän  hoiti  myös 
mööpelit  kilometrin  päähän  viidenteen  kerrokseen  saman  tien;  veljen  kummin  kaimat  tuli 
kantamaan. Yritin tarjota heille rahaa, mutta se ei sopinut heille. Kapakan isäntä tarjosi mulle vielä 
kaljat, ja kertoi haaveestaan päästä käymään Suomessa, Oulussa. Hän oli kuullut, että Oulu on hieno 
paikka. ???!!!

Pääsimme perille, pääsimme suihkuun ja juo ... syömään paninit. Pistimme ilmapatjan tulille, ja 
kävimme pötkölleen. Ilmapatja vuosi yöllä, ja heräsin siihen, että selkäranka soittaa Hoosiannaa 
04:00 .

Seuraavassa osassa kerron vähän MaMu -byrokratiasta ja siitä uskomattomasta suvaitsevaisuudesta, 
aidosta ystävällisyydestä ja sivistyksestä, mitkä tämä pieni kansa onnistuneesti kätkee.

Sivuilla  www.kommari.com/ari/ulkomaille/sloveniaan/matka/index.html on  kutakuinkin  sama 
matkakertomus kuvien kera.

Ari

Tässä vielä Sloveniaan matkaaville tiedoksi Anna-Liisa Walliuksen tietämät  pari 
mukavaa majapaikkaa:

Lähellä lentokenttää: Ihana, edullinen majatalo 3km Brnikin kentästä, jos joutuu aikaisen 
lennon vuoksi tulemaan lähistölle edellisenä päivänä, tai jos myöhään saapuneen lennon 
jälkeen haluaa ekan yön levätä lähistöllä. www.sobe-jana.si   Suosittelen lämpimästi ja 
Reiki-healerina tiedän, että talossa on tosi hyvät energiat ja ihana isäntäväki.

Bledissä on “IHANA” gostilna. Edullinen, hyvä ruoka, koska ei ole ihan keskustassa. 
( www.pri-planincu.si )

http://www.pri-planincu.si/
http://www.sobe-jana.si/
http://www.kommari.com/ari/ulkomaille/sloveniaan/matka/index.html


Kuopio Wine Festival 2014 on valinnut tämän kesän teemaviinimaiksi Slovenian ja Kroatian. 
Festivaali järjestetään 27.6. – 5.7.14 . Slovenialaiset viinit tulevat Goriska Brdan alueelta, 
joka on Slovenia-seuran ensimmäisen viinimatkan osallistujille tuttua seutua. Maisemiltaan 
se on kuin ”Pikku-Toscana”, yhtä viehättävä ja kumpuileva maasto jossa kypsyy ihania 
rypäleitä hyvien viinien raaka-aineeksi. Kannattaa käydä Kuopiossa maistelemassa, löytyy 
varmasti kalakukonkin kanssa sopiva viini!

Lisätietoja www.kuopiowinefestival.fi

SLOVENIA-SEURA RY
www.sloveniaseura.nettisivu.org

Olemme myös FACEBOOKISSA!
tel. +358 45 8522600

aira.pellinen(a)gmail.com

Kiitokset kaikille tiedotteen kirjoittajille ja kuvaajille!
Tiedotteen kokosi: Helena Päätalo

                                                                      Bohinjin laaksoa-  kuva Sirpa Spoljaric

mailto:Aira.pellinen@gmail.com
http://www.sloveniaseura.nettisivu.org/
http://www.kuopiowinefestival.fi/
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