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Dober dan!
Kesä on tältä vuodelta peruuttamattomasti ohi. Toivottavasti
moni meistä on ehtinyt nauttia kunnolla pitkästä kuumasta
kesästä ja muistanut purkittaa säilykepurkkeihin kesän
lämmön, valon, värit ja tuoksut.
Ainakin perheemme teki niin. Totuttuun tapaan kävimme
lataamassa akkuja Sloveniassa. Mutta tällä kerralla
kesälomamme oli kuitenkin poikkeuksellisen antoisa, josta
saamme kiittää Slovenia-seuraa ja seuramme ystäviä. Kuinka
niin? Muistatteko ne viime talvena antamanne matkailuvinkit,
joiden perusteella teimme esitteen „Matkavinkkejä niille,
jotka haluavat koluta Sloveniaa perusteellisemmin“ (löytyy
myös nettisivuillamme)? Niin, nyt niitä piti testata.
Matkamme alkoi kauniissa Jezerskon alppikylässä (Timo),
jossa valitsimme maatilamajoituksen (Outi). Niinpä pitkästä
aikaa söimme salaattia, joka myös maistui salaatille.
Seuraavana päivänä matka jatkui kohti etelää pitkin Slovenian
upeinta vuoristotietä (Antti) Vršičin solan kautta ja Sočajoen
laaksoa pitkin (Yrjö). Kobaridissa pysähdyimme, sillä
kiinnostuskohteemme oli Sočan rintaman taistelun museo
(Yrjö). Alppiseuduilta jatkettiin aivan muihin maisemiin:
viinialueelle Goriška Brda (Nataša ja Ville), jossa mukavasti
viilensimme itseämme isäntäperheen uima-altaassa ihaillen
ympärillä olevia viinitarhoja. Illalliseksi maistui štrudl, joka
oli leivottu talon omista omenoista ja totta kai maistui myös
talon oma viini. Paluumatkalla ostimme tuliaiseksi laadukasta
Quercus - punaviiniä (Tone). Matkamme jatkui Goricasta
itään - vihdoinkin oli aikaa tutustua Cerknican järveen (Kari).
Slovenian suurin järvi joka ei kuitenkaan löytynyt ihan

helposti. Paikallisviranomaisethan ovat säästäneet kylteissä.
Turistikierroksen toinen osa keskittyi Itä-Sloveniaan: Halozen
seudulle, joka tunnetaan lukuisista viinitiloista. Kävimme
myös varmistamassa, onko Ptujin linna (Siiri) vielä pystyssä.
Kerran pistäydyimme Mariborissa (Vesa) valokuvaamassa
maailman vanhinta viiniköynnöstä. Koska Itä-Sloveniassa on
tarjoilla useampiakin kylpylöitä, oli suuri houkutus käydä niitä
testaamassa. Niistä Ptujin kylpylä (Petra) oli hurjin, koska
siellä on isoja liukumäkiä, Terme 3000 Moravske Toplice
(Lauri) oli jännittävin. Sieltähän löytyi sekä liukumäkiä että sai
harjoitella uimahyppyjä, Terme Banovci (Anna-Liisa) tuntui
näistä kaikista kotoisimmalta ja Lendavan kylpylä (Franc)
rauhallisimmalta. Kesäloman aikana ehdimme ajella myös
Ormož-Ljutomerin viinialueen kautta (Matti) ja ihailla näitä
kukkuloita, jotka taas ovat aivan erilaiset kuin Goriška Brda
tai Haloze. Ollessamme nyt sitten Prekmurjessa pistäydyimme
lounaalla ravintolassa Šinjor (Nataša ja Ville), jossa bograč
vei kielen mennessään. Kaiken kaikkiaan perheemme vietti
erityisen kokemusrikasta lomaa Sloveniassa, josta kiitokset
seuramme matkavinkeille. Olivatpa hienot vinkit! Olen ylpeä
Slovenia-seurastamme.
Edellisen ja tämän tiedotteen välillä seuramme toiminta
on ollut vilkasta: mm. maaliskuussa seuramme esitteli
itsensä Slovenian presidentti Danilo Türkille hänen Suomen
valtiovierailunsa yhteydessä, sitten pidettiin kokkikurssi
ja huhtikuussa sloveenin kurssi, toukokuussa retkeiltiin
luonnossa, ostettiin slovenialaista kirjallisuutta, kerrottiin
Sloveniasta karavaanareille, kesäkuussa vietettiin Slovenian
kansallispäivää, heinäkuussa kuunneltiin slovenialaista
kuoromusiikkia.
Loppuvuodeksi
suunnitellaan
mm.
syyskokouksen pitoa, Dušica Kunaverin vierailua, ja joskus
myöhemmin toivottavasti Plečnikin näyttelyä (yhä edelleen
suunnitteluvaiheessa), osallistumme Turun kirjamessuille,
vietetään pikkujouluja... Ensi vuoden alussa meitä odottavat
jo Helsingin matkamessut. Lämmintä syksyn jatkoa!
Dragi Slovenci,
Sem zelo ponosna na turistične namige, katere ste poslali
Društvu v svezi z izdelavo letka. Dosti smo jih s družino
testirali tega poletja in moram reči da je zaradi vaših namigov
dopust bil več kot uspešen. V bližji prihodnosti pričakujemo
med drugim na Finskem redno sejo našega društva, potem
gostovanje gospe Dušice Kunaver, morda enkrat tudi
Plečnikovo razstavo in predbožično veselico novembra. Lepe
jesenske dneve vam želim!
Maria Vesna Autio

Slovenian presidentti, tri Danilo Türk
ja rouva Barbara Miclic Türk vierailivat
Suomessa 8.-10.3.2010

Aamulla 9.3. vieras otettiin fanfaarein vastaan
presidentin linnan pihalla. Tämän jälkeen presidentit
vetäytyivät poliittisiin keskusteluihinsa, pääaiheina
Länsi-Balkanin tulevaisuus, EU ja talouskysymyksetkin.
Uskaltaisin arvata, että kansainvälisiä aiheita käsiteltiin
laajasti, molempien presidenttien mielenkiintojen
ja
taustojen
innoittamana.
Presidenttien
kahdenkeskisen keskustelun aikana valtuuskunnat
eurooppaministeri Thorsin ja talousministeri Gasparin
johdolla aloittelivat jo muun agendan läpikäymistä.
Samaan aikaan rouva Türk tutustui Naisten pankkiin
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan,
toiveidensa mukaan. Yhteiselle lounaalle kokoonnuttiin
Helsingin
kaupungintalolle
pormestari
Jussi
Pajusen isännöimänä. Lounaan jälkeen puhemies
Sauli Niinistön tapaaminen ja vierailu eduskunnassa
kuului myös valtiovierailun ohjelmaan. Keskustelun
aiheena oli mm. kansanedustuslaitosten osallistuminen
talouskriisin hallintaan.

Ehkä Helsingissä käydessäsi tiistaina 9.3. ihmettelit,
miksi ihmeessä keskusta on juhlaliputettuna, ehkä
vilkaisit kalenteriinkin, etkä vieläkään saanut valaistusta
asiaan. Syynä oli yhteinen ystävämme Slovenia
ja tarkemmin sanoen presidentti ja rouva Danilo
Türkin valtiovierailu. Juhlallinen vastaanotto koko
kaupungin voimin on hieno ele toivottaa korkea vieras
lämmöllä tervetulleeksi. Aurinko osallistui juhlaan,
huikaisevan sininen taivas taustanaan. Presidentin
valtiovierailu maidemme välillä oli jo kolmas;
presidentti Drnovšek vieraili Suomessa alkuvuodesta
2004 ja presidentti Halonen Sloveniassa syksyllä
2005. Toki tässä välilläkin yhteyksiä oli pidetty, useiden
kansainvälisten kokousten ja muiden kokoontumisten
liepeillä.
Itselläni oli mahdollisuus tutustua presidentti Türkiin
Sloveniassa asuessani useaankin otteeseen. Raamina
oli hänen entinen tehtävänsä Ljubljanan yliopiston
oikeustieteellisen
tiedekunnan
professorina,
mutta useampaan kertaan – sauvakävely. Presidentti
on innokas sauvakävelijä ja Suomi-henkisissä
liikuntatapahtumissa hän oli säännöllinen kutsuvieras,
samalla Suomen ystävä myös arjen tasolla. Erityisesti
jäi mieleen kerta, jolloin hän esittäytyi oma-aloitteisesti ja
etunimellään lapsillemme.
Presidentti Türk puolisoineen saapui Helsinkiin illalla
8.3. Illan ohjelmana oli tutustuminen paikalliseen
sloveeni-siirtokuntaan suurlähettiläs Tone Kajzerin
tyylikkäässä
residenssissä.
Pikaiseksi
käynniksi
suunniteltu tapaaminen venyi yli aikataulun ja 80
vierasta sai, mitä odotti: Lämpimän ja sympaattisen
presidenttiparin koko huomion.

Iltapäivää presidentti vietti ensin runsaslukuisen
suomalaisen ja mukanaan matkustaneen slovenialaisen
liikemiesjoukon
kanssa
seminaarissa,
missä
Suomen puheenvuoron käytti ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paavo Väyrynen. Kuulijoiden mukaan
ilman paperia pidetyssä elegantissa puheessaan
hän
korosti
mm.
yhteistyösuhteiden
avausmahdollisuuksia
informaatioteknologian,
metsätalouden ja turismin alalla. Muistan muuten
keväällä 2005, jolloin silloin ministeri Lehtomäki
vieraili Sloveniassa ja yritysten kiinnostus toisiamme
kohtaan oli vielä kovin ohutta ja tunnustelevaa. EUjäsenyys ja aika ovat herättäneet aidon ja fokusoidun
kiinnostuksen.

Tiiviin päiväohjelman lopuksi presidentti Türk alusti
Paasikivi-seuran kokouksessa aiheesta “From the
Helsinki Final Act to the new OSCE Charter: the
issue of new security architecture” eli ”Helsingin
päätösasiakirjasta uuteen ETYJn peruskirjaan:
uuden turvallisuusarkkitehtuurin käsite”. Tällä välin
rouva Türk oli tutustunut Arabian taidemaailmaan ja
astunut Temppeliaukion kirkon erityiseen maailmaan
musiikin kera.

→

Sitten matkan Helsingin-osuus olikin valmis ja presidentin
kone suuntasi kohti Vilnaa, Liettuan itsenäisyyden
20-vuotisjuhlaa. Tervetuloa uudelleen, vierailusta jäi
hyvät tunnelmat monille!
Lisää presidentin vierailusta, ml kuvia:
www.tpk.fi ja www.up-rs.si
Teksti: Kirsti Narinen
Kuvat: Tasavallan presidentin kanslia ja Urad

predsednika RS
Illalla suuri joukko valtiovallan, tieteen, talouden,
kulttuurin edustajia oli kerääntynyt, herrat frakeissaan
ja rouvat pitkissä iltapuvuissaan, presidentin linnaan
juhlaillallisille. Kaikilla oli jonkinlainen Sloveniatuttavuus
eväänään. Ministereistämme mukana olivat rouvat
Anttila, Thors ja Lehtomäki, joiden kaikkien
tiedän vierailleen Sloveniassa. Joukosta löytyivät myös
mm. Mauri ja Tarja Kunnas, joiden Joulupukkikirja
on saanut sloveniankielisen nimen ”Božiček” sekä
Maaria Wirkkala, jonka isän Tapio Wirkkalan
näyttely on ilmeisesti edelleen Ljubljanan suosituin
näyttely. Näyttelyn avajaiset olivat osa presidentti
Halosen
valtiovierailuohjelmaa
syksyllä
2005.
Seuramme puheenjohtaja Maria Vesna Autio
puolisoineen oli itseoikeutetusti läsnä, Kari Klemeläkin
oli kuulemassa, kuinka presidentti Türk puheessaan
kiitti
Slovenian
kansallislaulun
suomenkieleen
kääntämisestä.
Molemmissa puheissa kiitettiin monipuolista kansojemme
ja valtioidemme ystävyyttä ja historian yhteisiä
piirteitä. Olen muuten pohtinut, mahtoivatko Mikael
Agricola ja Primož Trubar koskaan kohdata, kun
samaan aikaan käänsivät Katekismusta ja Raamattua
kansojensa kielille ja siten osaltaan loivat kirjallisen
äidinkielen. Samoissa Saksan maisemissa kuitenkin
pyörivät molemmat.
Fanfaarit ja kansallislaulut kuullostivat jotenkin
erityisen juhlavilta tuossa ympäristössä, mutta tunnelma
oli lämmin ja mutkaton, aivan kuten kunniavieras
itsekin on. Suurlähettiläät Laura Kakko Ljubljanasta ja
Tone Kajzer Helsingistä jo huokailivat helpotuksesta,
kaikki oli tähän saakka sujunut vallan mallikkaasti.
Aamulla ohjelmassa oli vielä valtiovierailujen ohjelmaan
kuuluvat kunniaseremoniat Hietalahden hautausmaalla
sekä presidentti Türkin keskustelut pääministeri
Vanhasen kanssa, jossa puhuttiin taloudesta ja muisteltiin
epäilemättä edellisviikkoista tapaamistaan New Delhin
ilmastokokouksessa.

Kirjoittaja oli lähetystöneuvoksena Suomen Ljubljanan
suurlähetystössä 2004-2008

Halkolampi kutsuu

Makkaran paiston ja spricerin lomassa retkellä oli
tarjolla myös kilpailua: mölkkypeli. Tässä slovenialainen
ja suomalainen joukkue pelasivat vastakkain.
Ensikertalaiset voittivat - eli sloveenit tuloksella 2:0.
Seuraavalla kerralla meidän suomalaisten pitäisi vähän
skarpata, vai kuinka.

Aira sai meidät vihdoinkin luontoon! Pitkään hautunut
idea toteutui lopulta toukokuun viimeisenä sunnuntaina,
kun me sisätiloissa viihtyvät seuraperunat näytimme,
että osaamme mekin nauttia luonnosta. Varsinkin jos
kaikki on jo valmiiksi hyvin järjestetty.
En muista, onko Slovenia-seura joskus aikaisemmin
järjestänyt vastaavaa ulkoilmatilaisuutta, mutta
alustavien kommenttien perusteella tämä retki on vasta
alkua tämänkaltaiselle toiminnalle.
Retken ajankohta osui sopivasti ennen lomia, ja
sääkin oli aika suopea meitä kohtaan, vaikka välillä se
uhkailikin. Espoon Luukin Halkolammessa paikalla oli
yli 45 osallistujaa, mm. niinkin kaukaa kuin Tampereelta
ja Hämeenlinnasta. Piknikillä oli myös seuran uusia
jäseniä. Tämä oli mitä mukavin tapa tutustua puolin
ja toisin. Piknik-tunnelmaa nosti erityisesti Slovenian
suurlähettilään Tone Kajzerin tulo, joka kiireistänsä
huolimatta ei jättänyt tätä tilaisuutta väliin. Suurlähettiläs
ei tullut yksin, vaan hänen mukana oli koko hänen
perheensä sekä muutama korillinen slovenialaisia
herkkuja ja viiniä. Rouva Milena Kajzerin tekemä
potica (slovenialainen pähkinäkakku) oli jälleen kerran
suosikkini. Toinen suosikkini oli Maurin valmistama
pesto.

Ensikertalaisten onniko? Kuvassa vasemmalta: Kirsti
ja Ossi Narinen, Milena ja Tone Kajzer, Jera ja Aleksi
Rojko-Tamminen, Nataša Mojškerc ja Nataša Stambej,
Trina Kajzer (selin)

Korien ystäviä Nataša Mojškerc, Mauri Peltonen, Matti
Mäki ja Aira Pellinen.

Retken dramaattisin kohta oli lähdettäessä kun
erään teini-ikäisen tytön kännykkä hävisi „jonnekin
luontoon“. Puhelinta etsittiin monen ihmisen voimin.
Onneksi se lopulta löytyi pölkyn ja vajan välistä.

Retkitunnelmaa.

→

Kuva Siiri Alakorva Balagovic

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Sloveenin alkeiskurssi Stoassa

Retken järjestäjä Aira Pellinen makkaran paistossa.

Suurkiitos Airalle ja Maurille retken perusteellisesta
järjestelystä! Tulemme ensi vuonnakin, jos vaan sopii!
(MVA)

Keväällä seura sai tiedon, että Helsingissä oleskelee
eräs henkilö, joka opettaisi mielellään sloveenia
suomalaisille, jos vain kiinnostusta löytyisi. Se
kuulosti aivan liian hyvältä ollakseen totta - juuri
sellaistahan me seurassa etsittiin. Se oli kuitenkin totta:
henkilön nimi oli Luka Ličar. Hän oli ihan oikeasti
valmis opettamaan meille sloveenin alkeita. Ei jääty
ihmettelemään. Tilaisuuteen tartuttiin heti, sillä Lukan
oleskelu Suomessa kestäisi vielä vain lyhyen ajan.
Niinpä huhtikuussa opiskeltiin sloveenia intensiivisesti.
Paikka oli Helsingin kulttuurikeskus Stoa ja sloveenin
alkeiskurssille osallistui kymmenisen opiskelijaa.
Tässä Luka kirjoittaa itse omista kokemuksistaan
Suomessa.

Iz Slovenije do Finske

Pohjois-Helsingin haaran edustajat Helena Päätalo ja
Kirsti Narinen. Oikealla Pirkko-Leena Koponen.

Od januarja pa do maja letos me je pot zanesla na Finsko.
Pravzaprav sem tja prišel kot Comenius asistent, namreč
po končanem študiju angleščine na pedagoški smeri se
mi je ponudila odlična možnost, da se izpopolnim v
svojem znanju poučevanja v pravem šolskem okolju v
tuji državi znotraj Evropske Unije. Odločitev je padla za
Finsko.
Zakaj natančno sem se odločil za to deželo izmed vseh
možnosti, obstaja več razlogov. Finska slovi kot ena
izmed dežel z najboljšim učnim sistemom, ker nam je
dostikrat postavljena za zgled, me je seveda zanimalo,
kako to poteka v praksi. Tu je še naravna radovednost,
kako je znajti se v popolnoma tujem okolju, kjer ne znam
jezika, niti ne vem dosti o kulturi in navadah. Nekje v
ozadju pa je tlela še želja po potovanju in odkrivanju
novih dežel.

→

Moja prijava je uspela in določeno mi je bilo, da bom svoje
obdobje na Finskem preživel v mestecu Rajamäki v občini
Nurmijarvi, približno 50 kilometrov izven Helsinkov.
Mestece Rajamäki je eno tistih mest, kjer se človeku zdi,
da jih nihče izven lastne občine ne pozna. Večina ljudi
v Helsinkih je potrebovala kar lep čas, da je približno
se spomnila, kje bi le to mesto znalo biti in tudi sedaj
v Sloveniji, ko občasno srečam kako osebo iz Finske,
moram največkrat omeniti, da v Rajamäkiju izdelujejo
tudi vodko in kis, ki se znajde v mnogih gospodinjstvih,
kar po navadi zadostuje za obuditev spomina.

ter veseli, sem moral predstaviti in karseda približati svoj
materni jezik.
Imel sem neverjetno srečo, da se je sestavila resnično
odlična skupina, ki je z zanosom in prizadevnostjo sledila
mojemu trudi Slovenščino predstaviti na čim lažji in čim
enostavnejši način. Čisti užitek je bil opazovati kako
udeleženci tečaja osvajajo nova in nova znanja, bogatijo
besedišča in mojstrsko priučijo aktivne komunikacije.
Po domače rečeno, znašli bi se v vsakdanjih situacijah v
Sloveniji, hkrati pa pridobili pomembno osnovo, na kateri
lahko gradijo nadaljnje znanje jezika.

Vseeno se je mestece izkazalo za nadvse prijetno in
spomini od tam so zelo lepi. Imel sem tudi srečo, da sem
takoj po sestopu iz letala na Vantaa letališču vkorakal v
minus dvajset stopinj in dobršno mero snega. Resnična,
prava in nadvse prisotna Finska zima!

Tudi zame je bila to odlična šola, predvsem v poučevanju.
Vse to je bil delček mozaika novih izkušenj, znanj in tudi
jezika, ki sem se ga trudil graditi med svojim bivanjem
na Finskem. To so izkušnje in doživetja, ki človeka
zaznamujejo in jih nosi tudi naprej. Del Finske je tako
tudi sedaj z mano, čeprav sem moral Maja vrniti nazaj v
Slovenijo.
Vsekakor pa mi je preveč Finske ostalo neodkrite , da ne bi
v prihodnosti ponovno obiskal to deželo, kjer sem preživel
in doživel tako lepo bero dogodivščin in zanimivosti.
Dostikrat mi pogled poleti na majhno zbirko stavkov, fraz
kjer poskušam v spominu ohraniti tiste majhne koščke
znanja finskega jezika in ga ob vsaki priliki tudi obogatiti.
Mogoče bom takrat vedel, kateri je najboljši trenutek ob
jedi reči ‘dober tek’, do takrat pa bo veljajo, po Slovensko,
da ob vsakem trenutku.

Delo v šoli se je izkazalo za nadvse zanimivo, učitelji
in moja mentorica so me lepo sprejeli, večina učiteljev
se mi je takoj predstavilo, nekaj pa sem jih moral kar
sam uloviti. Nasploh je bilo nadvse zanimivo soočiti se z
Finskim načinom razmišljanja, tisto zadržanostjo o kateri
je velikokrat slišati, vljudnost in nevsiljivost, ki naj bi bili
tako značilni za to deželo. Po vsem tem času si ne upam
dati razsodbe o tem, koliko je tu resnice.
Vsekakor sem se moral soočiti z nekaterimi situacijami,
kjer sem moral potlačiti navade in instinkt ter preprosto
počakati ali se prepustiti priložnosti. Ena takih je bila
recimo preprosto šolsko kosilo, kjer smo se učitelji usedli
za skupno mizo ter obedovali. Presenetilo me je, da
besedice dober tek, ni izustil nihče. Ko sem jo izrekel sam,
po stari navadi iz moje dežele, kjer je nekaj običajnega,
sem dobil nekaj rahlo presenečenih odzivov. Naknadno so
mi razložili, da se dober tek reče le poredko, ker naj bi bil
pomen preveč dobeseden.
Tu so še premori v pogovoru, ki so na Finskem stalnica,
nam iz juga pa predstavlja skorajda neustavljivo željo, da
to praznino z nečim zapolnimo, najpogosteje s kakšnim
trivialnim medmetom ali opazko o vremenu ali zdravju.
Vsekakor pa, ko se enkrat tega navadiš, predstavlja
neverjetno olajšanje siceršnje neprestanega besedičenja,
ki je pri nam v Sloveniji dostikrat tako značilno.
Delo z učenci pa je bilo res zabavno in zanimivo. V šoli
sem primarno učil angleščino in nemščino ampak so
me z veseljem uporabili tudi pri drugih predmetih, od
zgodovine, geografije in celo švedščine. Nedvomno sem
postal boljši učitelj.
Hkrati sem odkrival lepote Finske, sicer predvsem južnega
dela, ni se pa mi izpolnila želja, da bi odpotoval do
severa, do Laplandije. Tolažim se, da mi to pušča veliko
zanimivosti in krajev za moj naslednji obisk.
Posebna priložnost pa se mi je ponudila, ko sem dobil
ponudbo, da bi en mesec poučeval Slovenščino. Seveda
sem priliko z veseljem pograbil in kar naenkrat je bil pred
mano čisto nov izziv. Ljudem, ki jih slovenščina zanima

Teksti ja kuva Luka Ličar
Kirjoittaja on englannin kielen opettaja ja ljubljanalaisen
Šouvizija-TV-kanavan toimittaja

Hyvä kuorolaulu kuitenkin vaatii teknisen osaamisen
lisäksi aimo annoksen tunnetta ja tulta. Upeat sävyjen
ja voiman vaihtelut olivat erityisen nautittavia
– ja erityisen vaikeita tuottaa, tiedän kokemuksesta.
Johtajallaan Primož Kerštanjilla oli (perisuomalaisen)
pidättyväisyytensä ja lähes kaksimetrisen vartensa takana
voimaa ja tahtoa. Hän on johtanut kuoroa vuodesta
2000, mikä myös näkyi luontevana kommunikaationa ja
luottamuksena kuoronjohtajan ja hänen instrumenttinsa
välillä. Sitä oli hienoa myös katsella.
Kuoro saapui Suomeen tiistaina 27.7. ja illalla heidät
otti vastaan iltapalan kera suurlähettiläs Tone Kajzer
lähetystössään. Lämmintä oli niin ulkoisesti kuin
sisäisesti. Viimeistelimme kuviot kuoron konserttien
suhteen myös logistiikan osalta. Oli todella hienoa
tuntea heidän ilonsa siitä, että Radovljicassa tavattu
ihminen löytyykin nyt Helsingistä. Ilo oli yhteinen.
Keskiviikon kävelykonsertti Temppeliaukion kirkossa
saavutti suuren yleisön ja tiedän useita kuulijoita, jotka
halusivat tulla torstaina Pakilan kirkkoon uudelleen heitä
kuulemaan. Enpä yhtään ihmettele. Pakilan kirkossa
isäntänä oli seurakunnan ja suurlähetystön lisäksi
paikallinen kuoro Vox Sonora, jossa siis itse laulan.

Musiikkiretkiä Sloveniaan Helsingissä 27.30.7.2010
Kävin kesäkuussa Sloveniassa. Tiesin jo tuolloin, että
Suomeen on tulossa kuoro vierailulle heinäkuussa,
joten sekä kuorolaulajana itsekin että Slovenia-seuran
puolesta tälläydyin Radovljican barokkisaliin Kranjin
Akateemista France-Preseren-kuoroa kuulemaan. Enpä
ehkä käsittänytkään, mihin jouduin: Pääsin valtaisalle
tunne- ja tunnelmaretkelle sekä slaavilaiseen kirkkoon
että Slovenian alpeille. Olin aivan mykistynyt sekä
osaamisen että tunnelmien edessä. Ostin tietenkin
levyn ja jatkoin kokemusta autossa matkalla takaisin
Ljubljanaan.

Pakilan kirkkohan on valmistunut v.2003, valkeaa
ja korkeaa, sinänsä tyypillistä suomalaista uutta
kirkkoarkkitehtuuria, Juha Leiviskän käsialaa – meille ei
sinänsä mitään ylen ihmeellistä. Mutta Sloveniassahan
ei kirkkoja taideta olla pariinsataan vuoteen rakennettu.
Valkea valo, kuoron tieltä pois-siirrettävä alttari, rockkonsertit mahdollistavat akustiikkaratkaisut, hienot
harjoitustilat kryptassa jne saivat aikaan ihailevia,
hämmästyneitä ja jopa hieman hämmentyneitä
huokauksia. Kerroin heille luterilaisuudesta Suomessa
naispappeineen, mikä ei tietenkään ollut uutinen, mutta
ehkä jotenkin epätodellista vahvan katolilaisuuden
maassa. Tunsin, että Suomi jäi heille mieleen myös
tästä.

Kuoro oli menossa Pietariin ”Singing World”festivaaleille ja sitä kautta Moskovaan. Mutta matkoja
se oli tehnyt jo moneen muuhunkin paikkaan, ympäri
maailmaa – Meksiko, USA, Israel, Argentiina, Chile ja
nyt siis myös Suomi ja Venäjä.
Kuoro on perustettu v. 1969 Kranjin koulun kuoroksi.
Laulajat ovat amatöörejä, mutta taitavia ja asialleen
omistautuneita – se oli ilmiselvää. Harjoituksia pidetään
kaksi kertaa viikossa, kertoivat kuorolaiset.

Tyytyväinen yleisö...

→

Slovenian kansallispäivää vietettiin
aurinkoisissa tunnelmissa

... sekä konsertin järjestäjät.

Itse laulu oli miltei maagista. Kansanlaulujen sävelet
toivat lähelle Alpit ja laaksot, tunnelmat sotaan
lähtevistä rakkaista, mutta myös linnunlaulusta ja
kevätniityistä, rakkaudesta ja kaipauksesta. Jotenkin
tuli mieleen, että käännettyinä suomeksi, lauluissa
olisi soinut sama perussävel – pieni haikeus ja luonnon
äänet taustalla. Klassisen musiikin osuus oli taitavaa,
tunnelmat hallitsevaa ja nautittavaa. Paussilla sls Kajzer
kiitti järjestäjiä ja kuoroa hienosta maidemme välisen
kulttuurisillasta. Loppukiitoksena kuorolle ei annettukaan
kukkia vaan Vox Sonoran puheenjohtaja Pia Hyvönen
antoi kuorolaisille matkaevääksi pussillisen erilaisia
Fazerin suklaakonvehteja.
Konsertin päätteeksi kokoonnuimme kirkon aulaan
pienelle iltapalalle ja viinilasilliselle. Kuulimme vielä
mm. Slovenian kansallislaulun, johon Vox Sonoralaisetkin yhtyivät – kuorohan vieraili luonani Ljubljanassa
joulukuussa 2005 ja tuota matkaa varten kansallislaulu
opeteltiin, sanoineen. Kuorolaiset ovat käsinkosketeltavan
tyytyväisiä iltaansa ja Suomen-vierailuunsa. Toiveisiimme
jäi tavata uudelleen.
Kuoron laatu ehkä on tullut lukijoille jo selväksi, joten
ei ollut mitenkään yllätys, että he voittivat sekakuorojen
sarjansa – 32 kuoroa 20 maasta ja saivat Kultaisen
Diplomin kansanlauluistaan. Ehkäpä sekä menestys että
lämmin ystävyyden tunnelma Helsingissä motivoisi heitä
osallistumaan festivaaliin ja tulemaan uudelleen myös
Helsinkiin. Siinä tapauksessa kannattaa tulla kauempaakin
heitä kuulemaan.
Teksti Kirsti Narinen
Kuvat: Milena Kajzer
Kirjoittaja on kuorolaulaja

Kymmenes päivä kesäkuuta juhlittiin Slovenian
kansallispäivää Slovenian suurlähettilään Tone Kajzerin
virka-asunnossa Espoossa. Iltapäivä oli aurinkoinen ja
tunnelmakin sen mukainen. Paikalla oli yli 200 vierasta,
mm. muiden valtioiden suurlähettiläitä, suomalaisia
poliitikkoja, talouselämän, kulttuurin ja median edustajia.
Myös Slovenia-seura oli kutsuttu. Vastaanottoon
osallistui myös kymmenisen slovenialaista yritystä.
Osa niistä esiintyi myös havainnollisesti ruokapöydällä,
mm. Ajdovščinassa sijaitseva Mlinotest ja ptujilainen
Perutnina. Viineinä tarjoiltiin Goriška Brdan punaviiniä ja
Jeruzalemin seudun valkoviiniä.
Varsinainen Slovenian kansallispäivä on 25.6. Tänä
vuonna vietettiin itsenäisen valtion 19. syntymäpäivää.
(MVA)
Kuvat: Slovenian suurlähetystö

Slovenia-seuran oma kassi nyt saatavissa
Nyt on tilaisuus ostaa Slovenia-seuran oma kassi varustettu
seuramme logolla. Logon on suunnitellut graafinen
suunnittelija, taitelija Dusan Jovanovic.
Kassin materiaali on kevyttä mutta erittäin kestävää
ympäristöystävällistä polypropyleniä. Pieneenkin tilaan,
taskuun tai käsilaukkuun, taittuva kassi on käytössä tilava
(38 x 42 x 10 cm) ostoskassi. Sangat soveltuvat myös
olkapäällä kantamiseen. Kassin väri on hillitty harmaa
varustettuna seuramme kauniilla logolla.
Kassia voit käyttää ostoskassina, harrastustarvikkeiden
kuljetuskassina, saunakassina, apukassina matkoilla,
lahjakassina, tuliaiskassina jne. Kassin hinta 6,- kappale ja
kaksi kappaletta saat yhteensä 10,-.
Tilaukset Airalle joko emailina: airapellinen@hotmail.com
tai puhelimitse 0500 – 122991. Kasseja saatavissa vain
rajoitettu erä!

Kääritään filotaikinaan
Maaliskuun 27. päivänä järjestettiin Helsingin
Lyceumklubilla toinen slovenialaiseen ruokaan liittyvä
kurssi - filotaikinakurssi. Kurssin kouluttajana oli
allekirjoittanut. Osanottajamäärä oli vähäinen, mutta
sitäkin innokkaampi: niinpä taikina kääntyi myös
vähemmän keittiön puuhiin tottuneiden sormien alla.
Filotaikinasta valmistettiin kaksi suolaista ruokaa, burek
(juustotäytteinen piiras) ja pinaattistrukljit. Makeaa
repertoaaria edustivat puolestaan omenastruudeli ja
saksanpähkinästrukljit. Kurssin ohjelmaan kuului syödä
lopuksi itse valmistamansa ruoat. Onnistuneesta kurssista
kertoi se, ettei kotiin vietävää paljon jäänyt. (MVA)
Teksti ja kuva Aira Pellinen

Ruokaurssin antimia.

Kesäkoulussa Ljubljanasa
Sloveenia voi opiskella Sloveniassakin! Seuramme
jäsen Outi Lindroos kertoo omista kokemuksistaan
kesäkurssista.
Osallistuin kesällä Ljubljanassa kahden viikon
intensiiviselle sloveenin kielen kurssille (“kesäkoulu”),
jonka järjestäjänä oli Ljubljanan yliopiston alainen Center
za slovenšcino kot drugi/tuji jezik. Kesäkoulussa kursseja
on tarjolla heinäkuun aikana joko kahden tai neljän viikon
pituisina ja peruskurssin lisäksi voi valita iltapäivälle
myös keskustelukurssin. Kieliopin ja keskustelujen lisäksi
kurssilla perehdyttiin myös Slovenian kirjallisuuteen ja
kulttuuriin. Iltaohjelmaan kuului varsin mielenkiintoisia
työpajoja ja mm. musiikki- ja runoesityksiä, jotka
syvensivät Slovenian kulttuurin tuntemusta. Kesäkoulu
järjesti myös opastettuja tutustumiskierroksia Ljubljanassa
ja sen läheisyydessä, mutta koska olen jo aiemminkin
osallistunut kesäkouluun ja jonkun aikaa myös asunut
Ljubljanassa, en tällä kertaa osallistunut retkille. Sen sijaan
vietin vapaa-aikaani kahvittelemalla ystävieni kanssa
heinäkuun alun varsin kuuman kosteassa Ljubljanassa,
etsien varjoa ja edes pientä tuulen virettä.

sanat pystyttiin selittämään yksinkertaisia sanoja
käyttäen tai elekielellä. Kahdessa viikossa ehti saada
päähänsä taas uskomattoman määrän uusia sanoja,
niiden taivutusmuotoja ja tietysti tutustua mahtaviin,
mielenkiintoisiin ihmisiin. Lähden siis taas heti, kun
vaan on mahdollista, jatkamaan hauskaa kieliharrastusta!

Lisätietoja: www.centerslo.net
Teksti ja kuvat: Outi Lindroos

Muistitko maksaa jäsenmaksun

Opettajani Petra ja kurssikaverini Philipp.

Osallistujia kesäkoulussa oli tänä vuonna kaiken kaikkiaan
neljän viikon aikana 159, 35 eri maasta. Osallistujien
ikähaitariksi arvioisin n. 18v-70v. Ihmisten syyt opiskella
kieltä olivat mitä erilaisimpia, mutta suurimmalla osalla
tuntui olevan sukujuuret Sloveniassa tai slovenialainen
aviopuoliso
tai
työpaikka.
Meitä
“huvikseen”
opiskeleviakin löytyi useita ja kaikkia tietysti yhdisti
rakkaus Sloveniaan, kenellä mistäkin syystä.
Ensimmäisenä päivän tasotestin perusteella meidät jaettiin
12:een eri tason ryhmään. Ryhmäkoot vaihtelivat 7-12
hengen välillä, joten tunneilla sai hyvin yksilöllistäkin
opetusta ja jokaiselle löytyi ensimmäisten päivien aikana
juuri oikean tasoinen ryhmä. Itse huomasin taantuneeni
neljän vuoden takaisesta tasosta pari pykälää alas päin,
mutta se vaan lisäsi motivaatiotani opiskeluun. Kaikki
tapaamani kesäkoulun opettajat ovat olleet erittäin
päteviä sekä innostavia. Opettajat käyttävät tunneilla
lähes ainoastaan sloveenin kieltä ja vaikeammatkin

vuodelle 2010? Jos tämä
velvollisuus on unohtunut,
sen voi tehdä vaikka nyt.
Jäsenmaksu on 10 euroa, ja
kaikki muut perheen jäsenet
maksavat 5 euroa lisää. Näin
esimerkiksi
nelihenkinen
perhe maksaa 25 euroa. Maksu
suoritetaan tilille Sauvon OP
541404-218169 / Sloveniaseura. Merkitse viestikenttään
nimesi/ nimeenne ja maksun tarkoitus (jäsenmaksu 2010).
Jos yhteystietoihin on tullut muutoksia, ilmoita uusi
postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi
sähköpostitse osoitteeseen: maria.autio@pp2.inet.fi.
Slovenia-seuran jäsenten etuja: partnerimme Sava
Hotels ja Terme Krka myöntävät seuramme jäsenille
majoituksesta 10 % alennusta ja hotelli Cerkno
vastaavasti yöpymisestä ja aamiaisesta 30 % ja
puolihoidosta 10 % alennusta (juttu seuraavalla sivulla).

Uusi partnerimme: hotelli Cerkno

Keväällä saimme jälleen uuden partnerin: Hotel Cerkno
www.hotel-cerkno.si. Hotelli Cerkno antaa seuramme
jäsenille yöpymisestä ja aamiaisesta 30 % ja puolihoidosta
10 % alennusta. Alennus on voimassa toistaiseksi.
Mainitkaa Slovenia-seuran jäsenyydestä varauksen
yhteydessä. Hotellin nettisivuilla pääsee näkemään
hotellin ja kauniin ympäristön panoraamakuvana.

Lähellä Cerknoa sijaitsee mm. kuuluisa Franjan
partisaanisairaala, joka valitettavasti on tällä hetkellä
suljettu pari vuotta sitten tapahtuneen maanvyöryn takia.

Via Michelinin reittioppaan mukaan Cerknoon on matkaa
Ljubljanasta noin 80 km ja se kestää noin puolitoista
tuntia. Muiden partnereiden alennukset, kuten Sava Hotels
ja Terme Krka ovat luonnollisesti edelleenkin voimassa.
Lisätietoja: www.hotel-cerkno.si

Cerknon kaupunki on rauhallisella
vuoristoseudulla Idrijan ja Tolminin
välissä. Se tunnetaan ”laufareistaan”,
jotka Ptujn kurentien tapaan karkottavat
laskiaiskarnevaaleissa
talven,
ja
jokakeväisestä
jazz-festivaaleistaan,
josta seuramme jäsen Taneli Haro
kirjoitti jutun Slovenia-seuran edelliseen tiedotteeseen.
Taneli kirjoittaa Cerknosta mm. näin: …”Hotellissa
on monen tasoista
majoitusta. Osa huoneista on
korkealuokkaisia yhden ja kahden hengen huoneita, osa
hiihtoporukoille ja vaikkapa isommalle lapsijoukolle
sopivia kerrossänkyineen. Hotellihan on mainio
hiihtohotelli talvella. Loistavat laskettelurinteet sijaitsevat
muutaman kilometrin päässä. Keväällä se on paras paikka
majoittua jos matkustaa Cerknon jazz-festareille. Cerknoon
pääsee Ljubljanasta suoraan erinomaisella bussilla, matka
kulkee upeiden vuoristomaisemien kautta ja maksaa alle
10 euroa. Cerknossa voi kesällä retkeillä erittäin hyvin
merkityillä polkureiteillä. Vaativuustasoja on useita,
helppoja ja vaativampia reittejä. Luonto on huikean kaunis.
Pieniä vuoristoniittyjä laiduntavine lehmineen, metsiä
ja kukkia joka puolella. Orkideaharrastajille vinkkinä,
alueella kasvaa ainakin 30 erilaista kämmekkälajia. Itse
suosittelen Jazz-festareiden ja retkeilyn yhdistämistä
toukokuussa. Päivät vuorilla ja illat jazzia sympaattisilla
festareilla. Cerkno-jazz nettisivut : www.jazzcerkno.si ja
itse hotellin sivut www.hotel-cerkno.si. ”

Kuvat: Hotel Cerkno & Jazz Cerkno

kirjamessuilla 28.-31.10. Eero Balk haastattelee pe
19.10. sorbikirjailijoita Róža Domašcynaa ja Měrka
Mětowaa ja Kari Klemelä Igor Štiksiä su 3.10.

Kirjauutuuksia
Ljubljana kirjapääkaupunkina 2010
Ljubljana
on
2010
Unescon
valitsema
maailman
kirjapääkaupunki.
Ljubljana valittiin mm.
kokonaisvaltaisen
ohjelman
ja
sen
soveltamisen
laadun
ansiosta, jota ovat
tukeneet
kirja-alan
kaikki toimijat kuten
kustantajat, kirjakaupat
ja kirjastot.
Maailman kirjapääkaupunkeja on alettu valita
tämän vuosituhannen alusta. Tähän asti maailman
kirjapääkaupungit ovat olleet Madrid, Aleksandria,
New Delhi, Antwerpen, Montreal, Torino, Bogota,
Amsterdam ja Beirut.
Ljubljana ei jää Slovenian ainoaksi merkittäväksi
paikaksi, koska Maribor on valittu Euroopan
kulttuurikaupungiksi
vuonna
2012
yhdessä
portugalilaisen
Guimarãeksen
kanssa.
Vuotta
aikaisemmin Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat
Turku ja Tallinna. Lisätietoja: http://portal.unesco.org/
culture/en/ ja http://ec.europa.eu/culture (MVA)

Mansarda julkaisee kaksi uutuutta ja
kutsuu kirjailijoita Suomeen
Sokea kirjakauppias – uutta sorbiproosaa. Valinnut
ja sorbista suomentanut Eero Balk. 272 s., pehmeäk.,
ovh 20 €. Kokoelmassa on kertomuksia 13 kirjailijalta.
Suomalaiselle lukijalle avautuu ensi kertaa ikkuna ennen
niin lukuisten sorbien rippeiden elämään itäisen Saksan
kaakkoiskulmassa.
Igor Štiks: Elian tuoli. Kroatiasta suomentanut Kari
Klemelä. Noin 320 s., pehmeäk., ovh 20 €. Sarajevossa
1977 syntyneen palkitun kirjailijan romaani kertoo
kirjailijasta, joka henkilökohtaisen kriisin jälkeen lähtee
keväällä 1992 Sarajevoon etsimään oikeaa isäänsä ja
kokee piiritetyssä kaupungissa suuren rakkauden ja
suuren tragedian. Edinburghin yliopistossa työskentelevä
Štiks osallistui Lahden kirjailijakokoukseen 2009.
Teokset ilmestyvät Turun kirjamessuilla, joille Mansarda
ja Slovenia-seura osallistuvat 1.-3.10. jo tutulla osastolla
A47. Eero Balk kertoo Sokeasta kirjakauppiaasta pe
16.00 Porthan-lavalla. Kari Klemelä ja professori Riitta
Pyykkö keskustelevat Danilo Kišistä ja Igor Štiksistä
su 12.40 Fiore-lavalla. Mansarda on mös Helsingin

Molemmilla kirjamessuilla Mansardan kaikki
vanhemmat julkaisut myynnissä vain 3-15 euron
hinnalla. Tervetuloa!
Mansarda, Kari Klemelä, Puh. 050-5904934,
kustannus@mansarda.fi, www.mansarda.fi

Teksti ja kuvat Kari Klemelä

Tulevaa toimintaa
SLOVENIA-SEURA RY.
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Aika: Keskiviikkona 22. syyskuuta 2010 klo
17.00
Paikka: Helsingin Lyceumklubi, Rauhankatu 7
E, 5. krs, 00170 Helsinki
ESITYSLISTA
1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 1-2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille
varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään mahdolliset muut yhdistyksen
toimintaan kuuluvat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Dušica Kunaver: slovenialaisen
kulttuuriperinnön tuntija

tuloksena syntyi useampia opetukseen tarkoitettuja
englannin kielen opetusoppaita ja oppikirjoja.
Hän oli naimisissa kuuluisan Slovenian vuorikiipeilijän
Aleš Kunaverin kanssa, joka vuonna 1984 kuoli
traagisesti valokuvausmatkalla helikopteriturmassa
Juliaanisilla Alpeilla. Miehensä kuoleman jälkeen
Dušica Kunaver on julkaissut useita kirjoja, artikkeleita,
valokuvia ja elokuvia aiheena vuorikiipeily.
Nykyisin on Dušica Kunaver hyvin aktiivi eläkeläinen.
Hänen oma kustantamonsa julkaisee teoksia edellä
mainituista aiheista. Sen lisäksi hän luennoi kouluissa,
joissa hän kertoo Slovenian kansanperinteestä sekä
englannin kielen oppimismenetelmistä aikuisopistoissa,
avoimissa yliopistoissa, kansanopistoissa ja matkailualan yrityksissä.

Slovenialainen kansanperinne

Dušica Kunaver on Sloveniassa kuitenkin kuuluisin
kansanperinteen tuntijana ja ahkerana kulttuuriperinnön
popularisoijana.
Suuren suosion hän saavutti julkaisemalla slovenialaisia
tarinoita, jotka liittyvät Slovenian historiaan. Kyseessä
ovat tietysti Slovenian kansan muunnelmia historian
tapahtumista eri näkökulmista ja niihin liittyviä
tulkintoja.
Syyskuun 17. slovenialaisen kansanperinteen Grand Old
Lady, Dušica Kunaver vierailee Suomen Alppikerholla
Olympiastadionilla, jolloin hän pitää luennon
vuorikiipeilykokemuksistansa. Myös Suomessa asuvat
slovenialaistaustaiset perheet odottavat häntä innolla.
Tässä muutama sana ahkerasta slovenittaresta.
Profiili
Dušica
Kunaver,
itsenäinen
kulttuuripublisisti,
kieltenopettaja,
kansanperinneaineiston
kerääjä,
populaaritieteen, kaunokirjallisuuden ja oppikirjojen
tekijä sekä kustantaja. Slovenialaisen kansanperinteen
suosittu tuntija ja kulttuuriperintöä vaalivan seuran
perustaja.
Dušica Kunaver on hyvin monipuolinen, tuottelias ja
lahjakas henkilö, jonka opus jakaantuu neljään alueeseen:
hän on koulutukseltaan anglisti, käytännön pedagogi,
harrastukseltaan vuorikiipeilijä ja kutsumukseltaan
Slovenian kansanperinteen suuri tuntija. Hänen
kirjallinen työnsä kattaa nykyisin jo yli 70 teosta. Ne
on jaettu näihin neljään pääalueeseen. Lisäksi hänen eri
sanoma- ja aikakauslehtiin kirjoittamia artikkeleita on
julkaistu noin 100.
Lyhyt elämänkerta
Dušica Kunaver on syntynyt Ljubljanassa 1937. Hän
valmistui Ljubljanan yliopistosta pääaineenaan englanti
ja venäjä. Valmistuttuaan hän ryhtyi opettajaksi. Hän
työskenteli opettajana vuosina 1967 - 1987. Sen

Dušica Kunaver on kerännyt vuosikymmeniä
kansanperinteeseen liittyvää aineistoa. Ajan mukaan
aineistoa alkoi kasaantua niin paljon, että hän jakoi
sen teemoittain ja keskittyi neljään olennaiseen
kansanperinteen elementtiin: vesi, leipä, puu ja kivi.
Tähän mennessä hän on julkaissut 16 alaa koskevaa
teosta, jotka koostuvat kansanlauluista, kansantarinoista,
kertomuksista, runoista ja legendoista. Muutamia niistä
on julkaistu englanniksi: Slovene folk tales (1998), A
glimpse into the history of Ljubljana (2005), Slovenian
customs and songs (2006), Slovenian folk tales (2007).
Paitsi teoksia, jotka käsittelevät slovenialaista
kulttuuriperintöä Dušica Kunaver on ehtinyt myös
kirjoittaa ja julkaista sellaisia kirjoja, jotka liittyvät
muiden
kansojen
kulttuureihin:
Englantilaisia
legendoja, 1995, Songs in American History, 1995,
Sateenkaarilauluja englanniksi CD (2002).
Hänen kustantamonsa mukaan lähiaikoina ilmestyy
vielä monta muuta teosta.
Palkintoja ja tunnustuksia, mm.
-Opetushallituksen ja aikuisopetuskeskuksen
tunnustuksia 2002
-Valtion elämäntyöpalkinto opetusalalla (1995)
Lisätietoja: Wikipedia ja www.kunaver.com (MVA)
Kuva: Dare Čekeliš/24 ur.com

Maestro Carlos Kleiber: slovenialainen vävy
Yleisradiossa
Ennakkotietojen mukaan Yleisradio esittää televisiossa
tasapäivämääränä 10.10.10 konsertin, joka on omistettu
Maestro Carlos Kleiberille. Tässä lyhyt esittely Maestro
Kleiberista.

Carlos Kleiber (1930 – 2004) oli yksi 1900luvun jälkipuoliskon maailman merkittävimmistä
kapellimestareista. Monet kuuluisat muusikot pitävät
häntä nykyisin nerona.
Itävaltalaisen kapellimestari-isän Erich Kleiberin ja
amerikkalaisäidin Ruth Goodrichin poika syntyi Karl
Kleiberina Berliinissä 1930. Hänen ollessaan viisivuotias
Kleiberin perhe muutti Buenos Airekseen, ja pian Karlista
tulikin Carlos. Hän opiskeli Argentinassa, New Yorkissa
ja Zürichissa. Carlos osoitti musikaalisuutta jo nuorena:
hän sävelsi, lauloi, soitti pianoa ja patarumpuja. Välillä
hän lopetti musiikin tekemisen opiskellakseen kemiaa,
mutta palasi musiikin pariin kahden vuoden jälkeen. Ura
kapellimestarina alkoi Potsdamissa vuonna 1955. Sen
jälkeen alkaa maestron nopea uran nousu oopperatalosta
toiseen: Wiener Volksoper, Deutsche Oper am Rhein,
Zürichin ooppera ja am Staatstheater Stuttgart. Hän
toimi myös vierailevana kapellimestarina Edinburghin
festivaalilla,
Baijerin
valtionoopperassa,
Wienin
valtionoopperassa, Bayreuthin musiikkijuhlissa, Milanon
Scalassa, Royal Opera Covent Gardenissa, San Franciscon
oopperassa, Chicagon sinfoniaorkesterissa, Metropolitanoopperassa, sekä johti Wienin filharmonikkoja, Baijerin
valtiollista orkesteria ja Berliinin filharmonikkoja.
Isänsä Erich Kleiberin tavoin Carlos Kleiber oli
perfektionisti. Hän vaati usein orkestereiltaan pitkiä
harjoituksia. Monet muusikot pitivät häntä turhan vaativana,
mutta myös musikaalisena, mielikuvituksekkaana ja
kokeilevana muusikkona, joka kykeni luomaan tuoreita
näkemyksiä vanhoista klassikoista.

Yksityisenä henkilönä kuuluisuus ei Maestro Kleiberia
kuitenkaan koskaan sokaissut. Hän oli vaatimaton
ihminen, joka parhaiten viihtyi perheympäristössä sekä
vähäisten hyvien ystäviensä parissa.

Kleiberin henkilökohtainen elämä oli tiukasti
sidoksissa Sloveniaan. Hän oli naimisissa
slovenialaisen balettitanssijan Stanka Brezovarin
kanssa, joka oli puolestaan slovenialaisen
balettinestorin Pino Mlakarin oppilas. Carlos Kleiber
ja Stanka Brezovar tutustuivat 1956 Deutsche Oper
am Rhein Düsseldorfissa, jossa Stanka esiintyi, ja
Carlos oli aloittamassa kapellimestariuransa.
Stanka ja Carlos viettivät kesänsä Slovenian sydämessä
olevassa Konjšican kylässä (lähellä Litijaa), jonne he
perustivat lomanviettopaikan. Maestro nautti varsinkin
patikoinnista ympärillä olevilla kukkuloilla. Eräässä
harvinaisessa haastattelussa hän sanoi, että hän tekisi
kaikkensa Slovenian puolesta. Hän puhui sloveenia
sujuvasti. Pariskunta valitsi Konjšican myös viimeiseksi
lepopaikaksi: Carlos haudattiin sinne vuonna 2004 ja
hänen vaimonsa vuosi aikaisemmin.
Carlos Kleiber esiintyi Sloveniassa kahdesti: vuonna 1981,
jolloin hän johti Ljubljanan sinfonikkoja ja 1997 Slovenian
filharmonista orkesteria. Slovenian filharmonia on Carlos
Kleiberille myöntänyt postuumisti sen instituution
jäsenyyden. Lähteet: YLE, Wikipedia (MVA)

Turun kirjamessut 2010
Slovenia-seura osallistuuu tänäkin syksynä Turun
kirjamessuille www.kirjamessut.fi . Messujen ajankohta
on pe 1.- su 3. lokakuuta ja paikka on Turun messu- ja
kongressikeskus. Messut ovat avoinna pe - la klo 10-18 ja
su 10-17.
Seuramme esintyy yhdessä Mansarda-kustannuksen
kanssa osastolla A47. Tietoiskuihin osallistuu myös
kaksi seuramme jäsentä: Eero Balk ja Kari Klemelä (ks.
artikkeli sivulla 12). Slovenia-seuran tehtävänä on jakaa
tietoa Sloveniasta sekä jakaa seuramme ja Sloveniaa
koskevia esitteitä. Toivotaan vapaaehtoisia päivystäjiä,
varsinkin Turun seudulta. (MVA)

Matka 2011
Slovenia-seura osallistuuu seuraavanakin vuonna
tämän vuoden hyvien kokemusten rohkaisemana,
Helsingin matkamessuille. Matka 2011 järjestetään
Helsingin Messukeskuksessa 20.–23.1.2011. Tervetuloa
vapaaehtoiset päivystäjät!

Tervetuloa Slovenia-seuran pikkujouluihin
Lauantaina 13. marraskuuta 2010 klo 17.00 alkaen.
Paikka: Helsingin Lyceumklubi, Rauhankatu 7 E, 5.
krs, 00170 Helsinki
Juhla järjestetään, kuten edellisinäkin vuonna, yhdessä
Suomi-Kroatia seuran kanssa. Luvassa vähän virallista ja
paljon epäviralllisempaa ohjelmaa.
Tarjolla on jonkun verran slovenialaista ja kroatialaista
ruokaa, mutta kaikki nyyttikestituomiset ovat
tervetulleita. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro
osallistujen määrä sekä mitkä herkut tuot juhliin.
Ilmoittautumiset Maria Vesnalle
maria.autio(at)pp2.inet.fi
050-32 62 184
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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