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Puheenjohtajan tervehdys: Marraskuussa 2014
Talvi tuli sittenkin, lähes koko maa oli hetken valkoisena ohuen lumipeitteen alla. Mutta ihan
kaiken kattavasti lunta ei kuitenkaan vielä ole, ja eteläänkin tullut lumi on sulamassa pois. Taas
kerran pohditaan tuleeko joulusta valkoinen vai musta. Mukava ja helppo puheenaihe meille vähän
vaiteliaille suomalaisille.
Kulunut vuosi on ollut Slovenia-seuralaisille toimelias ja monenlaista tapahtumaa on järjestetty ja
monessa oltu mukana. Seuran 15-vuotisjuhlia vietettiin keväällä ja 16. toimintavuosi alkaa tuossa
tuokiossa.
Uusi vuosi aloitetaan tammikuun puolivälissä Matka2015 messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Messut kestävät neljä päivää, joten alan heti joulun jälkeen kysellä halukkaita päivystäjiä
messuosastollemme.
Vielä tämän vuoden puolella, joulukuun puolivälissä, vietetään yhteisiä pikkujouluja Suomi-Kroatia
seuran kanssa – tervetuloa mukaan!
Nyt on hyvä hetki sytytellä kynttilöitä, maistella glögiä ja nauttia hämyisistä talvipäivistä. Kun
joulusta on selviydytty, alkaa kevät häämöttää horisontista ja seurankin toiminta kiihtyy - toivon
mahdollisimman monen seuralaisen tulevan mukaan tapahtumiimme.
Lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka olette olleet järjestämässä tai osallistumassa seuran
toimintaan, sillä ilman aktiivisia jäseniä ei ole seuraakaan!
Leppoisaa ja kiireetöntä Joulunaikaa ja Onnea Uudelle Vuodelle 2015!
Aira

Ljubljana 12.11.201

Terveiset Ljubljanasta!
Tänään aurinko paistaa ja on 18 astetta lämmintä. Täällä on ollut todellakin lämmin syksy kolean
kesän jälkeen. Niin kuin vähän kaikkialla tuntuu täälläkin, että sääkarttoja on kirjoitettu uusiksi.
Katastrofaalisia tulvia on tullut sitten myös tiheään. Ljubljanassa tähän aikaan vuodesta usein
piinaavat sumut ovat puolestaan pysyneet pitkälti poissa, kun yölämpötilatkin ovat olleet
suhteellisen korkeita.
Meillä suurlähetystössä on ollut ”lentävä syksy” ja sellaisena se tuntuu jatkuvankin.
Syyskuun alussa Slovenian diplomaattisen kalenterin avaus tapahtuu Bledin strategisessa
foorumissa. Tänä vuonna olin siellä itsekin panelistina esiintymässä urheilusankari Jure Kosirin
vierellä. Keskustelimme kansainvälisten suhteiden taustalla vaikuttavista tekijöistä; urheilun ja
kulttuurin toimimisesta siltojen ylittämiseksi, verkottumisesta, reilusta pelistä, avoimesta
kommunikaatiosta. Sain siitä paljon itsellenikin.

Olemme olleet syksyn aikana edesauttamassa suomalaisen asiantuntemuksen esille nostamista
monilla meidän vahvuusaloilla: tasa-arvokysymykset, luova teollisuus kansantuotteen kasvattajana,
kirjallisuus, oppiminen, kirjastot. Juhlistimme myös paikallisten toimijoiden kanssa Tove Janssonia
ja heti sen perään suomalainen nukketeatteri oli täällä framilla. Tekemistä on ollut todellakin paljon
mutta meillähän onkin täällä huippusuorittajatiimi, jotenka kaikki on hoitunut hienosti. Olemme
saaneet jälleen kaikissa mahdollisissa tiedotusvälineissä paljon huomiota.

Syyskuussa aloitti Sloveniassa myös uusi hallitus ennenaikaisten vaalien jälkeen. Tämä on jo neljäs
hallitus näiden kolmen vuoden aikana, johonka olen päässyt tutustumaan. Toivottavasti tällä kertaa
hallitus istuisi aikaisempia pidempään. Jatkuva hallinnon vaihtuminen saa minkä tahansa
yhteiskunnan yskimään.
Slovenia sai lopulta myös oman uuden EU-komissaarinsa. Se ei ollut helpon tien takana. Joskus
täällä tuntuu, että toivoisi sloveenien nousevan voimakkaammin puolustamaan omiaan. Täytyypä
pitää taas enemmän esillä tätä ”Kaveria ei jätetä” – konseptia täälläkin.
Taloudesta täällä puhutaan paljon. Uudistuksia tarvitaan, jotta talous ei sukeltaisi syvemmälle.
Muutosvastarinta tuntuu kuitenkin vahvistuvan hurjalla tavalla aina kun konkreettisia
uudistusehdotuksia talouden tervehdyttämiseksi nostetaan esille. Pankkien stressitestit menivät
maan pankkien kannalta kuitenkin suhteellisen siististi mutta niiden osalta viime syksynähän jo
tehtiinkin merkittäviä korjausliikkeitä. Kansantuotteen kasvulukujen viimeaikaisesta
positiivisuudesta ei kannattaisi puolestaan täällä liikaa sokaistua, koska valtionvelan kasvu on
samalla lähtenyt melkoiseen laukkaan.
Haasteita siis riittää monella rintamalla mutta pidetään mieli korkealla – siellä ja täällä. Skupaj!
Pekka Metso

Teatterimies ja aforistikko Žarko Petan (1929-2014)
"Paul McCartneyn polkupyörä" ja "Petanin tekohampaat" ovat Slovenia-avainsanoja, joita perheemme
ulkopuoliset eivät ymmärrä. Poikamme katkaisi kerran ketjut oikeasti Paul McCartneylle kuuluneesta
pyörästä, jota ystävämme Bledissä säilyttää. Me säilytämme nyt ketjunpalasta, mutta kuka ikinä uskoo sen
olevan aito? Tekohampaista myöhemmin...
Toukokuun 2. päivänä edesmennyt Žarko Petan tunnettiin teatterimiehenä ja tuhansien mietelauseiden
kirjoittajana. Hän ohjasi yli 120 näytelmää, Slovenian lisäksi eniten Wienissä, Hampurissa, Krakovassa ja
Triestessä. Hän kirjoitti lähes sata näytelmää ja kuunnelmaa radiolle, teatterille ja televisiolle. 1990-luvun
alussa hän työskenteli Slovenian radion ja television johtajana.
Vuonna 2003 Yleisradion Päivän mietelauseessa luettiin Petanin aforismeja moneen otteeseen, mutta
kirjailijan ensiesiintyminen maassamme se ei ollut, sillä jo 1976 radio esitti häneltä lastenohjelman
"Varastettu kuunnelma". Seuraavaksi Petanin aforismeja ilmestyi Parnassossa 3/2008. Vuonna 2009
Mansarda julkaisi 800 mietelmää kokoelmassa "Tyhjällä päällä on kevyempi kumartaa". Sen nimestä ja
kannesta olen itse aina pitänyt, ja ilmeisesti ne ovat saaneet muutkin tarttumaan tähän teokseen, koska se
on jo lähes loppuunmyyty. Kuunnelman suomensi Osmo Lampinen, ja aforismit ovat minun käsialaani.

Tapasin Žarko Petanin ensimmäisen kerran joskus 2000-luvun alussa. Koko perheellä kävimme Petaneilla
heinäkuussa 2003. Marjan syntymäpäivän kunniaksi he tarjosivat ensin kotona kuohuviiniä ja
prosciuttotankoja ja sitten maukkaan illallisen Operna klet (Oopperan kellari) -ravintolassa. Seuraavina
vuosina Ljubljanassa käydessäni istuin Žarkon kanssa aluksi Pen-Klubin ravintolassa Kirjailijaliiton talossa tai
Slon-kahvilassa, myöhemmin Maximarketin kahvilassa ja lopulta kotona Beethovnova 4:ssä parlamentin
vieressä, samassa rapussa jossa on Slovenian kansanpuolueen SLS:n toimisto. Tuskin sadan metrin matka
Maximarketiin kesti joskus puoli tuntia - ei vain siksi, että Petan köpötteli keppeineen vuosi vuodelta
hitaammin, vaan myös koska melkein jokainen vastaantulija pysäytti hänet vaihtaakseen muutaman sanan.
Myöhemminkin rouva Petanilla oli tapana kantaa aina pöytään prosciutto- ja juustotankoja, keksejä, viiniä ja
mehuja, minkä jälkeen hän poistui keittiöön jättäen miehensä vieraineen olohuoneeseen. Sen ja avaran
eteisen seinät olivat lattiasta kattoon täynnä kunniakirjoja ja teatterijulisteita, maalauksia ja muistoesineitä,
valokuvia ja tunnettujen slovenialaistaiteilijoiden karikatyyreja kirjailijasta.

Petanilla oli tapana kertoa kähisevällä äänellä elävästi ja yksityiskohtaisesti perheensä vaiheista, Titosta,
Jugoslaviasta ja maan kirjallisuudesta. Erityisen läheinen aihe oli hänen isänsä Mariborissa omistama
Astoria-kahvila, jonka Tito kansallisti sodan jälkeen. Aiemmin isällä oli ollut liikeyritys Zagrebissa, jossa Žarko
oli viettänyt lapsuutensa. Lokakuussa 2003, ollessani taas Sloveniassa, hän soitti ja kutsui uudelleen
kunnostetun kahvilan avajaisiin, mutta sillä kertaa en päässyt. Teoksen "Marsipaania - slovenialaista
nykyrunoutta" kannessa on myöhemmin ottamani kuva tämän perinteikkään kahvilan sisätiloista.
Petan näytti tuntevan kaikki Jugoslavian suuruudet ja kaikki tunsivat hänet, ainakin Sloveniassa. Tätä
todistavat monet hänen kirjoittamansa muistelmateoksetkin. Titon hän kertoi tavanneensa vain kerran ja
silloinkin ohimennen. Viimeisinä vuosina hän luki Tito-kirjoja, teki omia tutkimuksia ja oli kirjeenvaihdossa
Titon tunteneiden kanssa. Mansardan 2009 julkaisema "Titon salattu elämä" on henkilökohtainen tilitys
Titon vaikutuksesta Petanin perheen elämään ja johtajan vähemmän tunnetuista vaiheista, kuten hänen
1930-luvulla Neuvostoliiton salaiselle poliisille NKVD:lle kirjoittamistaan sadoista ilmiannoista, joiden avulla
hän hankkiutui jo varhain eroon poliittisista vihollisistaan. Petan uskoo Titon osallistuneen myös Espanjan
sisällissotaan 1930-luvulla. Žarko Petan itse oli 1959-60 vankilassa osaksi siitä syystä, että oli haukkunut
valtionjohtajaa operettimarsalkaksi, joka kävelee kuin kalkkuna, osaksi kieltäydyttyään armeijasta.
Petan tunsi vetoa satiiriin ja absurdiin, joihin sosialistisessa järjestelmässä riitti aineksia yllin kyllin.
Aforistikkona häntä on verrattu puolalaiseen Stanisław Jerzy Leciin. Petan eli Leciä paljon pitempään ja ehti
naureskella myös kapitalismin epäkohdille. Hänen kirjalliset mieltymyksensä olivat lähtöisin jo nuoruudesta,
sillä viisi- ja kuusikymmentäluvulla hän työskenteli Ljubljanan Draamateatterissa, joka oli yksi absurdin
teatterin edelläkävijöistä Jugoslaviassa, ja perusti Dominik Smolen, Taras Kermaunerin ja Dane Zajcin kanssa
kokeellisen Oder 57 (Näyttämö 57) -teatterin, joka haastoi virallista kulttuuripolitiikkaa ja Titon hallintoa.
Kun viranomaiset 1964 lakkauttivat teatterin liian radikaalina, sen jälkeen hän työskenteli virallisesti
hyväksytyissä teattereissa.

Vuosien kuluessa Petan lahjoitti minulle lukemattomia sloveeniksi julkaistuja tai eri kielille käännettyjä
aforismivalikoimia ja kirjoja, jotka hän signeerasi aina tunnollisesti. Kirjoja ilmestyi vuosittain monta, ja
Petan esitteli uutuudet ylpeänä aina kun tapasimme. Hänen teoksiaan on käännetty noin 30 kielelle.
Tekohampaat... Pojat muistavat Žarko-sedän ikuisesti siitä, kun ollessamme Bohinjissa kirjailijan kesäasunnolla hän selitti jotain niin innokkaasti, että tekohampaat lensivät keittiön pöydälle. Petan vaikeni vain
hetkeksi, työnsi hampaat takaisin suuhunsa ja jatkoi ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Kari Klemelä

Luonnonystävät Patricija ja Roosa
Lähdin Sloveniaan moikkaamaan pitkäaikaista ystävääni Patricijaa, johon olen tutustunut
ensimmäisellä kiipeilyn kisareissullani ollessamme 13-vuotiaita. Patricija kiipeää myös ja tutustuin
samalla hänen joukkueeseensa. Aloitimme kirjeenvaihdon,vaikka Patricija ei tuolloin osannut
sanaakaan englantia,sillä Sloveniassa kielten oppiminen on valinnainen aine, eikä sitä monet
välttämättä valitse. Myöskään hänen vanhempansa eivät osanneet englantia kovinkaan hyvin,
joten kommukointi oli aluksi hieman vaikeaa.
Kirjoittelimme kirjeitä 10 vuoden ajan, tutustuimme toisiimme ja kävin Patricijan luona kylässä
muutamia kertoja, kun meillä oli tuolloin Sloveniassa kisoja. Kaikista slovenialaisista, joita olen
tavannut, olen huomannut, että he ovat erittäin vieraanvaraisia, kohteliaita, kunnioittavat
vanhempia ihmisiä ja arvostavat pieniäkin asioita erittäin paljon.
Patricijan ollessa Suomessa hän oli järkyttynyt siitä, ettei junassa kysytä lupaa saako istua
viereiselle paikalle mikäli se on vapaana. Kerroin, ettei meillä ole sellaista käytäntöä vaan kaikki
istuvat sinne minne mahtuu. Hän ei ollut myöskään tottunut, että naisten käydessä uimahalleissa,
olemme samassa suihkutilassa alasti, heillä taas on jokaiselle omat suihkukopit.
Patricija oli Suomessa työharjoittelussa 3 kuukautta. Olin yllättynyt miten paljon Patricija rakastui
Suomeen, hän piti luonnosta, ihmisistä ja elämästä mitä elämme. Saunasta hän piti erittäin paljon
ja kesti kuumuutta paljon paremmin kuin me muut, vaikkei heidän kulttuurissaan juurikaan
saunota. Järvessä uiminen vielä kruunasi kaiken.

Meillä on Patricijan kanssa syntymäpäivät peräkkäisinä päivinä ja lähdin syyskuussa hänen
luokseen, jotta voimme viettää niitä yhdessä. Hän asuu pienessä Radovljican kylässä Slovenian
pääkaupungista Ljubljanasta noin 30 kilometriä luoteeseen. Radovljica on erittäin kaunis, paljon
luontoa ympärillä, mm. luonnon puisto, ja Bled, missä käy paljon turisteja kesäisin.
Keskellä on iso järvi, minkä ympäri pääsee kävellen, pyörällä, autolla tai kaksipyöräisellä laitteella.
Patricijan isä oli järjestänyt meille kierroksen näillä laitteilla ympäri metsää ja vuoria, se oli hieno
tapa nähdä ympäristöä hauskalla tavalla. Suosittelen! Järven keskellä on pieni saari ja kirkko.
Kirkolle pääsee veneillä, siellä monet menevät naimisiin, koska kirkolla on perinne, että kun
kannat tyttöystäväsi/tulevan puolison sinne sisään, se merkitsee ikuista rakkautta ja yhdessäoloa.

Puistossa on mahdollista käydä jousiampumassa ja yrittää osua pahvieläimiin. Tätä Patricijan isä
tekee työkseen. Patricija on itse töissä järven toisella puolella olevassa Pubissa. Puistoalueella on
myös mahdollista asua leirintäalueella ja vuokrata kanootteja, jos haluaa kierrellä ympäri järveä.
Tämä on lempipaikkani Slovenissa, pidän itse luonnosta erittäin paljon, eikä kaupunki tunnu
kotoisalta.

Roosa Huhtikorpi

MY SLOVENIA
Slovenia is very special country for me. Probably one of the reasons is that the country name contains the
word LOVE. I have a lot of super positive memories and adventures that I haven’t ever experienced in other
countries. Slovenia has been like the best friend for me, who is with me in whatever conditions. Slovenia
has also remarkable effect on my professional career – doctoral studies and educational programmes.
My first experience with Slovenia was in 2006. I had Hungarian trip with travel agency which programme
has also some places in Slovenia. Hungary trip was planned very well, but Slovenian part was a total
disaster. Visiting Ljubljana, Bled, Postojna were like running a marathon. Only half day for Ljubljana and with
Bled was the situation even much more worse. When we reached to Bled, we didn’t have time even to go
out from the bus, because we were hurry to Postojna caves and after that to Venice for getting our return
charter flight to Tallinn. I only saw beautiful lake, island and the castle from the bus window. I was very sad,
even though my seeing experience was very charmful and picturesque.

Bled lake from Straža mountain
As you noticed my first being in Slovenia was very limited. I was especially impressed by Slovenian people
openness and living style, Slovenian nature, wines and country charm. I wanted to go back and to discover
much more Slovenia, before going to the Slovenia I didn’t have any expectations. I was in the beginning of
writing my doctoral dissertation and planned to have additional supervisor for my theses from abroad. The
surprise was great, consumer ethnocentrism and cosmopolitanism are research topics in University of
Ljubljana, also some professors are dealing with it in Austria and Great Britain and US. As you probably
know I didn’t have any difficulties to decide where to go. I contacted professor Irena Vida in University of
Ljubljana and she accepted to supervise me, even though I had to wait information about that roughly a
month. I was feeling myself like in the heaven, I can go back to the country that impressed me so much.

My longest permanent living time in Slovenia was 2,5 months and the second longest period a month. The
longest stays were connected with carrying out doctoral consumer researches and attending in some
courses about structural equation modelling. All my Slovenian visits have been at least for 2 weeks, except
the first trip that were only 1,5 days. 2006 year changed my life, very limited touch of Slovenia country
made obvious that I should spend more time in this country. I haven’t ever spent so much time in other
countries and something like this I haven’t also experienced anywhere in the world. I was there 2008
autumn and 2009 spring for studies.

Vogel mountain
Economics faculty dean at Tallinn University of Technology made me a proposal in 2014 May for going to
participate in exclusive training programme about case writing and development organized by CEEMAN in
Bled School of Management in Slovenia. He knew that the change that I will refuse is almost zero and of
course I said without thinking YES. I was so surprised and I was only able to make a joke: is it so that faculty
is planning where should I celebrate my birthday? It was also my first birthday abroad. I heard later it was
super that I was away, because on 17 June it was snowing in Tallinn. The training programme was for two
weeks with very long days in Bled and only one free Sunday. The programme was very good and interesting
and it has a lot of team work. For example, the first week of the programme I was in the same team with
the excellent people from Canada, Singapore, Ukraine and Romania. Our team even won the best team title
in the week one.

I have always integrated to my doctoral researches or training programmes discovering Slovenian nature,
culture, wines and parties. I especially like mountains, spas, caves, castles and shopping centres.
It is not strange for me that my day should last in Slovenia for 22 hours a day. When my trip is usually for
two weeks in Slovenia, then it is common when arrive back to Tallinn then I will also sleep for two weeks.
The days will start very early in Slovenia, when I will go hiking with some Slovenian friend. Slovenian people
wish to hike very early, usually starting at 6 in the morning.

As you noticed 2014 summer I was mainly in Bled and I wish to suggest some important things about this
place and near surroundings. Bled is the most visited town after Ljubljana for me. You can find from Bled
very nice island, castle, Straža mountain, Vintgar gorge. You can find the best Slovenian desserts in Bled and
especially cream cakes. I very suggest to eat Bled cream cakes in Hotel Park terrace that has magnificent
view towards Bled island, Bled lake and Bled castle and Slovenian Julian alps in general. Moreover they have
widened the assortment of Bled cream cakes from 2014 summer: original Bled cream cake, Bled chocolate
cream cake, Bled cream cake with berries, finally FIT cream cake that is made from wholegrain pastry and
brown sugar. In addition, they are offering ice coffee (ledena kava) that is with Blead cream cake taste.
Near Bled you can find also nice Bohinj area – Bohinj lake, Vogel peak with cable car, Savica waterfall and
also the best view towards Triglav mountain from Bohinj lake. Slovenia is also known a good place for
enjoying the culture – many festivals and open-air events, and especially Ljubljana and Portorož are
excellent places for the party at night. I am looking forward for having the next trip to Slovenia and wish
already to say Dobrodošli Slovenija.

Oliver Parts
Associate professor, Tallinn University of Technology, member of Slovenia Seura

8.-9.11.2014: Slovenialaisen elokuvan viikonloppu Helsingissä
Suomen elokuvasäätiön teatterissa, Kino K-13, nähtiin viikonlopun aikana nähdä neljä
slovenialaista elokuvaa vuosilta 2011-2013. Elokuvissa käsiteltiin mahanmuuttajien, romaanien,
vanhusten ja perheiden elämää Sloveniassa. Kaikki elokuvat oli palkittu eri festivaaleilla.
Tapahtuman järjestivät slovenialaiset Suomessa vapaaehtoisvoimin, yhteistyössä Slovenian
elokuvakeskuksen, Slovenian Kööpenhaminan suurlähetystön, Slovenian kulttuuriministeriön,
”Slovenialaiset ulkomailla” toimiston ja Slovenia-Seuran kanssa.

Näytösten yhteydessä kahvilastamme sai ostaa teen ja kahvin lisäksi slovenialaisia herkkuja
(potica, flancati, štrudelj ja kremšnite). Tarjottiin myös slovenialaisilta sponsoreiltamme saatuja
viinejä.

Kiitämme kaikkia yhteistyöstä ja hienosti onnistuneesta tapahtumasta! Erityinen kiitos kuuluu
Hilkka Hyväriselle, Dušan Jovanovičille, Jera Roikolle, Andreja Valtaselle ja Saša Arharille suuresta
työpanoksestanne.
Nataša Stambej

STRUNJAN LOKAKUUSSA 2014

Istun Talaso Strunjanin rantakahvila Cavedinissa ja katselen merelle. On huikean kaunis ja lämmin
päivä. Epätavallista näin lokakuussa, mutta kesä Sloveniassa oli myös epätavallinen. Runsaat sateet
tuottivat paljon harmia, eikä vain matkalaisille. Olen onnekas, koska tuloni jalkeen sää täällä
kääntyi lämpimäksi ja aurinkoiseksi. Mereen olen voinut pulahtaa joka päivä.
Katseeni kääntyilee tien suuntaan, koska odotan uunituoretta Talaso Strunjanin hotellimanageria
hastateltavakseni. Ja sieltä hän saapuu, täsmällisesti. Hänet on helppo havaita, 181-senttinen
tyylikäs lady ei jää keneltäkään huomaamatta. Pöytääni istuu Silvana Ilic-Topic. Vieras hän ei
minulle ole, olemme tunteneet koko Strunjan-aikani, vuodesta 2002.

Silvana Ilic-Topic ja Miran Gaspari

Silvana syntyi 1980 Izolassa ja hänen ollessaan 6-vuotias perhe muutti Koperiin, jossa syntyi
hänelle pikkuveli. Hänen isänsä työskenteli kemianteollisuudessa ja äitinsä kalajalostamolla. Siksipä
heidän ruokapöytäänsä kuului runsaasti kalaa, mutta vieläkin kala hänelle maistuu.
Silvanalla on lapsuudestaan vain onnellisia muistoja. Hän menestyi koulussa ja ykkösharrastus oli
koripallo (ihmettelettekö), jossa hän oli todellinen lupaus. Hän harrasti muitakin urheilulajeja,
myös aerobicia.
Lukion päätettyään hän halusi opiskella juristiksi ja tuli 18-vuotiaana hyväksytyksi Ljubljanan
yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Lakiopinnoissa hän ei kuitenkaan päässyt alkua
pidemmälle. Hän tapasi yliopistossa tulevan miehensä, joka jo lopetteli opintojaan. Silvanan tie vei
Portoroziin, jossa toimii Ljubljanan yliopiston matkailu- ja turismilinja. Siellä hän aloitti 1999.
Hänen ensimmäinen kosketuksensa Talaso Strunjaniin tapahtui 2001, kun hän teki praktiikkaa
hotellin klinikkapuolella auttaen tietokoneohjelmoinnissa. Vuonna 2002 hänen työnsä vakiintui
hotellin markkinointiosastolle. Tämän vuoden heinäkuussa hänet valittiin hotellipuolen johtajaksi
alaisenaan noin 150 henkilöä.
Hänen työnsä on erittäin vaativaa ja haasteellista. Suurimpana haasteena hän näkee ryhmien
saamisen hotellivieraiksi ja sen, että ryhmät tulevat myös uudelleen. Erityisen haasteelliseksi asian
tekee se, että Sloveniassa on runsaasti ihania kylpylähotelleja. Talaso Strunjanin valttina on meri,
sekä sijainti erittäin kauniilla luonnonsuojelualueella.
Nykyään Silvana asuu jälleen Izolassa. Perheeseen kuuluvat lapset Lea, Igor ja Uros. Aviomies
työskentelee Koperin sataman osto- ja hankintatehtävissä. Silvanan ja miehensä työpäivät voivat
venyä pitkiksi, mutta onneksi Silvanan äiti on valmis auttamaan lasten hoidossa.

Lea, Igor ja Uros.

Kysyn Silvanan tämänhetkisistä harrastuksista. Hän nauraa ja sanoo, että kolme pientä lasta on
melkoinen harrastus. Jotakin kuitenkin mahtuu ohjelmaan kuten illanviettoja tyttöporukalla Koko
perheen viettää vapaa-aikaa luonnon helmassa niin paljon kuin mahdollista. Lomilla he yleensä
matkustavat, enimmäkseen Kroatiaan ja entisen Jugoslavian maihin. Myös Slovenian kylpylät
kuuluvat ohjelmaan. Jos Silvana ehtii lukemaan, on käsissä yleensä jotakin tietokirjallisuutta. Tällä
hetkellä on menossa 'Your body is only yours'. Ajattelen, että onkohan sillä jotakin tekemistä
dieetin kanssa ja ja vilkaisen palleani suuntaan. Päätän kuitenkin, että dieetiajatus on täällä
unohdettava, se olisi 'Mission Impossible'. Onhan lounasaika jo lähellä!

Dr. Kozina, Silvana, Barbara, Tatle, Ernest, Ana, Liza, Miran, Janez.

Kevättiedotteessa kerroin jo Miran Gasparista, Barbara Smonista ja Tatjana Kuharista. Terveisiä
heiltä teille kaikille. Silvana myös toivottaa kaikki suomalaiset tervetulleiksi. Saamme seuran
jäseninä 20% alennuksen kaikissa KRKA-ketjun hotelleissa ja kylpylöissä mukaan lukien hoidot.
Kiitän Silvanaa ja hän kiiruhtaa takaisin toimistoonsa. Minä vielä silmäilen merelle josko delfiini
tulisi tervehtimään, eilenkin tuli.
Anna-Liisa Wallius

Viininviljelijöiden jalanjäljillä...

Kuva: Aira Pellinen

Olemme kolme kertaa käyneet Sloveniassa viinimatkoilla ja joka kerta ihmetelleet nuorten
slovenialaisten viiniviljelijöiden persoonia. Melkein poikkeuksetta olemme kokeneet heidät
"puhdasenergisiksi", jota piirrettä on vähän vaikea selittää. Heissä on tiettyä aitoutta,
välittömyyttä, rehellisyyttä ja energisyyttä, joka meidän muistikuvien mukaan oli tavallisempaa
Suomessa 50- 60 -luvuilla kuin nykyään. Sodan jälkeen ja puutteen keskellä suomalaiset olivat
eteenpäin pyrkiviä ja pääosin rehellisiä, jotka ominaisuudet alkavat nykyään olla harvinaisempia.
Ehkä juuri sen vuoksi nämä piirteet slovenialaisissa luomuviljelijöissä herättivät vastakaikumme.
Historian perspektiivistä Slovenia ehkä on juuri siinä vaiheessa kuin Suomi sodan jälkeen: on pakko
yrittää ja ponnistella tulevaisuuden hyväksi. Me viinimatkalaiset tulemme yltäkylläisyyden
Suomesta ja olemme kenties jo menettäneet osan siitä sodanjälkeisen Suomen tilanteesta.
Jukka ja Tetra Laitakari

PITKÄ MATKA KALLIOMAALAUKSILLE - APU ON LÄHELLÄ!
Kyllä maailma on pieni, niin tuli taas kesällä todettua. Olimme sukulaisten mökillä, kauniita ja
aurinkoisia päiviä. Saimaan vesi juuri sopivaa uimiseen ja ensimmäiset kantarellitkin löytyivät
kanavan varrelta. Kerrassaan mainio paikka.
Sukulaiset ovat usein kertoneet heidän pihaansa eksyvistä turisteista, jotka ovat kävelleet harhaan
lähes kolme kilometriä etsiessään Astuvansalmen kalliomaalauksia. Polku kalliomaalauksille lähtee
heidän puomilla suljetun tiensä vierestä, tosin eri suuntaan kuin mökkitie. Emme ole kuitenkaan
koskaan osuneet paikalle turistien kanssa yhtä aikaa, vuosia paikassa käyneinä.
Istuimme terassilla kiireettömällä, maukkaalla lounaalla ennen kotiin lähtöä. Ja sitten pihaan
tupsahtaa hämmentyneen näköinen nuori pari. ”Sorry, we are looking those rock paintings”.
Isäntäväki alkoi sitten selvittää, että ne eivät ole täällä ja sitten ohjeistivat mistäpäin
kalliomaalaukset löytyvät. Ovat joskus vieneet eksyneitä veneellä maalauksien luo, tai ohjanneet
kävelemään takaisin, jos eksyneiden kunto on sen sallinut, joskus vieneet autolla takaisin puomille.
Nytkin varmistivat ensin, että kävelijöillä oli tarpeeksi vettä mukana, ja selvisi, että olivat kävelleet
kirkolta ensin 17 km sinne puomille. Sitten sen 3 km harhaan, ja olivat aika väsyneitä.
Isäntämme päätti, kesken lounaansa ajaa eksyneet takaisin puomille, josta heillä oli vielä pari
kilometriä polkua kalliomaalauksille. Me muut jatkoimme lounasta ja myönsimme, että eksyneitä
voi tosiaan pihaan ilmaantua.
Isäntä palasi puomilta ja kyseli arvaammeko mistä päin vieraat olivat kotoisin? Arvailu ei tuottanut
tulosta ja lopulta kertoi, heidän olleen slovenialaisia. Olivat kysyneet kirkolta, onko
kalliomaalauksille pitkä matka, ja saaneet vastaukseksi, että tuossahan ne ihan vieressä,
kävelymatkan päässä! Onneksi olivat hyväkuntoisia nuoria ja jaksoivat hellepäivänä taivaltaa.
Isäntä kysyi sitten meiltä poislähtijöiltä, ottaisimmeko pariskunnan kyytiin sieltä puomilta ja
veisimme kirkolle. Lupauduimme ja niin isäntä oli etukäteen arvellutkin. Ja luvannut, että kyllä
Slovenia-seuran puheenjohtaja teidät kirkolle vie! Tavatessamme sitten uudelleen kuulimme, että
kalliomaalaukset olivat olleet hienoja ja käymisen arvoinen paikka. Mutta istuisivat mieluummin
autossa paluumatkan, 17 km, kuin kävelisivät helteisessä säässä. Ljubljanalaispariskunta oli tullut
Tukholmasta kiertelemään Suomea, ja olivat hämmästyneitä siitä, kuinka huonosti englannilla
pärjäsi Suomen maaseudulla. Siitä syystä, tai puhtaasti väärinkäsityksestä, olivat pitkälle
kävelyretkelle joutuneet.
Jätimme helteestä ja kävelystä uupuneet matkalaiset Ristiinan kirkonkylään ja toivotimme antoisaa
matkaa Suomessa. Sanoivat nousevansa aamulla ensimmäiseen bussiin ja lähtevänsä Tampereelle.
Toivottavasti heidän matkalleen ei enää osunut muita yhtä voimia vieviä nähtävyyksiä.
Kesämuistoissa Aira

Pikkujoulut!
Tervetuloa viettämään
Slovenia-seuran ja Suomi-Kroatia seuran
yhteisiä Pikkujouluja
lauantaina 13.12.2014 klo 15
Helsingin Lyceumklubille Rauhankatu 7 E 5 krs.
Tarjoilu pääosin nyyttikesti-periaatteella, joten
kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä millaisia herkkuja* haluat tuoda
mukanasi.
Myös viini lasketaan herkuksi!
Arpajaisvoitot myöskin tervetulleita.
Tarjolla mukavaa seuraa, herkullisia makunautintoja, ohjelmaa, arpajaiset,
viinipullohuutokauppa ym.
Tulethan mukaan!
Ilmoittautumiset viimeistään 10.12.14 mennessä email. aira.pellinen(at)gmail.com
tai 045 8522600 – vain n. 50 ensimmäistä mahtuu mukaan, pidäthän kiirettä!

*Vaihtoehtoisesti voit osallistua tilaisuuden kuluihin maksamalla
pienen, täysin vapaaehtoisen ovirahan.
Lämpimästi tervetuloa!

SLOVENIA-SEURA RY
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kiitos kaikille kirjoittajille. Mukavaa joulunaikaa!
Helena Päätalo

