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Hyvät Slovenia-seuran jäsenet 
Dragi prijatelji Slovenije na Finskem

Taas on yksi Slovenia-seuran toimintarikas vuosi lopussa. Korona ja tämänhetkinen maailman 
tilanne ovat vielä vaikuttaneet seuramme toimintaan. Tammikuussa peruttiin Matka-messut, 
missä seuramme on aktiivisesti ollut mukana viime vuosina. Samoin peruttiin syyskuussa 
viinimatka Sloveniaan. Helmikuussa järjestimme Eurooppasalissa elokuvan Wild Slovenia 
esityksen yhdessä Slovenian suurlähetystön kanssa.

Seuran kevätkokoukseen yhdistimme kokkikurssin. Teimme ja leivoimme pääsiäisherkkuja 
sekä värjäsimme pääsiäismunia. 

Elokuussa osallistuimme Ystävyysseurojen liiton järjestämään pop-up -kahvilaan.

Syyskokouksen ja retken Lahteen järjestimme lokakuussa. Samalla tutustuimme uuteen visu-
aalisten taiteiden museoon Malvaan ja vierailimme Slovenian kunniakonsulaatissa.

Pikkujoulun vietimme yhdessä Suomessa asuvien slovenialaisten kanssa. Vieraana Kööpen-
haminasta oli uusi suurlähettiläs Mihael Zupančič perheineen.

Aina aktiivinen lukupiiri on kokoontunut säännöllisesti. Jos joku on kiinnostunut kirjallisuu-
desta, uudet jäsenet ovat aina tervetulleita lukupiiriin.

Kiitos teille, hyvät jäsenet tästä vuodesta. Lämmin kiitos hallituksen jäsenille, jotka aina 
autatte. Lena, Helena, Auli ja Matti, ilman teitä ei olisi voinut järjestää tätä kaikkea. Ja ilman 
teitä, jotka ahkerasti kirjoitatte tiedotuslehteemme, olisimme jääneet ilman mielenkiintoisia 
tarinoita ja asiantuntevia näkökulmia asioihin. Iso KIITOS kuuluu myös seuran pitkäaikaiselle 
hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle Aira Pelliselle, joka lopetti työnsä hallituksessa.

Seuran toiminta jatkuu ensi vuonna. Olemme hakeneet OKM:ltä tukea seuran toimintaan ja 
toivottavasti saamme sitä. Viimeiset kolme vuotta olemme jääneet sitä tukea vaille.

Ensimmäinen tapahtuma vuonna 2023 ovat Matkamessut  20.1.-22.1.2023. Tässä tarvitaan 
myös teidän apuanne. Postia tästä tulee myöhemmin.

Hyvää joulua ja valoisaa uutta vuotta.  
Vesel Božič in srečno novo leto.

Andreja Valtanen 
Slovenia-seuran puheenjohtaja

Alkusanat
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Urbaania muotoilua ihmisläheisesti

Sloveniassa on tänä vuonna muistettu monin tavoin arkkitehti Jože Plečnikiä, joka syntyi 
Ljubljanassa 150 vuotta sitten, kun kaupunki vielä oli yksi Itävalta-Unkarin maalaiskaupun-
geista. Mutta kun Plečnikin luomisvoiman ja kaupunkinäkemyksen monet jäljet Ljubljanassa 
viime vuonna liitettiin Unescon maailmanperintökohteiden listaan, oli sekä kaupunki että 
arkkitehti jo slovenialaisten ikioma.

Unesco nimeää Plečnikin arkkitehtuuriotteen ihmiskeskeiseksi kaupunkisuunnitteluksi. Se 
muutti kahden maailmansodan välillä Ljubljanan identiteetin. Se teki tilaa sille mikä se on 
nyt, slovenialaisten pääkaupunki.

Vanhaa tuhoamatta, mutta uutta tehden

Unesco korostaa Plečnikin näkemysten syvällisyyttä ja inhimillisyyttä. Hänen työnsä eivät rai-
vaa pois vanhaa uuden edeltä, vaan ovat dialogissa kaupungin vanhemman muodon kanssa. 
Ei korvaa sitä, vaikka istuttaa siihen uutta.

Syntyy aukioita, puistoja, siltoja ja kauniita kulkuväyliä, jotka palvelevat ihmisten arkea ja 
silmää. 1900-luvulla luotu moderni nivoutuu kauniisti sitä edeltävään maisemaan. Unescon 
mielestä Plečnik kävi arkkitehtonista dialogia paikalla jo olevan vanhemman arkkitehtuurin 
kanssa samalla kun hän omalla arkkitehtuurillaan vastasi 1900-luvun ihmisten tarpeisiin.

Arkkitehti Jože Plečnikin juhlavuosi

Lena Björklund

ž
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Juuri tämä erottaa Plečnikin muista moderneista arkkitehdeista, Unesco kehuu. Hänen 
lähestymistapansa inhimillisyys, laajojen julkisten tilojen syntyminen kaupungin keskustaan, 
viheralueiden, jo olemassa olevaan kaupunkiin. Kaikki se tehtiin lyhyessä ajassa ja rajoitetuin 
resurssein.

Unescon sivuilla otetaan esiin muun muassa Gradaščica-joen ylittävä Trnovon silta Ljublja-
nassa. Siitä ei ole pitkä matka Plečnikin talolle Karunova ulica 4:ään, joka rakentui 1920-luvul-
la siinä missä Trnovon silta valmistui 1928–1932 ja ydinkeskustassa oleva Kolmoissilta, joka 
johtaa Ljubljanica-joen yli, vuosina 1929–1932.

Unescoa on innoittanut myös vihreä kulkuväylä Vegova-kadulla ja tietyt joen penkereet, joilla 
voi kuljeskella.

Kaksi kirkkoa mainitaan erityisesti: Pyhän Mikaelin kirkko (Mihaela na Barju) Ljubljanan ul-
kopuolella Črna vasissa, joka on vuodelta 1939, ja Franciscus Assisilaisen kirkko Ljubljanassa 
(Frančiška Asiškega).

Ja Žale, Slovenian suurin hautausmaa, jonka Plečnik suunnitteli vanhan hautausmaan laajen-
nukseksi ja joka rakennettiin 1937-1940.

Wienistä ura alkoi, Ljubljanassa työtä teki mestari

Jože Plečnik jätti toki jälkiä muuallekin Sloveniaan kuin vain Ljubljanaan, muun muassa 
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Kamnikiin, Kranjiin, Bogojinaan ja muuallekin. Hän ehti myös suunnittella paviljongin Titon 
lomasaarelle Brionille. Hän jätti jälkiä myös muihin maihin, erityisesti Wieniin, missä hän 
opiskeli ja työskenteli pitkään, sekä Prahaan, missä hän sekä opetti että vuonna 1920 toimi 
vastuullisena arkkitehtina Prahan linnaa kunnostettaessa.

Kokonaisvaltaisin luomisjälki on silti Ljubljanassa. Jos netistä etsii Ljubljanan nähtävyyksiä, 
lista niistä on kiinnostava ja kauniita kuvia täynnä, mutta usein puuttuu tuon kauneuden ja 
kiinnostavuuden suunnitelleen ihmisen nimi, jopa Kolmoissiltaa esiteltäessä.

Mutta Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon pääsy ilmeisesti herätti sekä maan 
kulttuuriministeriön että visitljubljana.com -sivuston pitäjän. Sen sivuilta voi nykyään löytää 
Plečnikin Ljubljanan: https://www.visitljubljana.com/en/visitors/explore/things-to-do/sight-
seeing/article/plecniks-ljubljana/

Tuodaan esiin siltojen ja joenpengerrysten lisäksi Kansallis- ja yliopistokirjastorakennus, kes-
kustori, Križanken kesäteatteri, Bežigrad Stadion, ja jo mainitut kirkot sekä Žalen hautausmaa.

Slovenialla on toki myös jo aiemmin listattuja kohteita Unescon maailmanperintöjen kohde-
luettelossa, mutta Jože Plečnikin ihmiskeskeinen, mutta silti urbaani ja moderni arkkitehtuuri 
sai ansaitun paikkansa siellä viime vuonna.

Lähteet: gov.si, https://whc.unesco.org/en/list/1643 
Valokuvat: https://www.visitljubljana.com/en/visitors/explore/things-to-do/art-and-culture/ar-
ticle/10-masterpieces-by-joze-plecnik/
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Slovenia-seuran syyskokous Lahdessa

Leena Sinervä

Lauantai 8.10.2022 Slovenia-seuran jäsenille oli järjestetty tilaisuus tutustua Lahdessa uuteen 
Malva-visuaalisten taiteiden museoon ja lounaan jälkeen Lahteen sekä osallistua syyskokouk-
seen Slovenian tasavallan konsulaatissa.

Osallistujia oli kymmenkunta (enemmänkin olisi mahtunut mukaan), Helsinkiläiset tulivat 
junalla ja Lahtelaiset hakivat heidät asemalta Malvaan. Autoissa oli mukava puheensorina ja 
lämmin tunnelma.

Visuaalisten taiteiden museo Malvassa tutustuimme näyttelyihin aloittaen alakerran hienosta 
isosta  seinän täyttävästä Ahto video-installaatiosta. Sen lisäksi, että se on upea niin se on 
myös interaktiivinen, sitä kun lähestyy esim. ihmisen käsi ja heilauttaa niin video muuttaa 
muotoaan. 

Sen jälkeen kiivettiin (hissilläkin pääsee) viidenteen kerrokseen jossa on esillä Viipurista tuo-
tua Lahteen luovutettua taidetta. Samassa näyttelytilassa voi myös tutustua Lahdessa Upon, 
Askon ja Iskun toimesta 1950 -1970 luvuilla suunnittelemiin ja tuottamiin käyttötavaroihin 
muoviastioista huonekalujen kautta kuuluisiin pallotuoleihin.

Alaspäin tultaessa nähtiin Erik Bruunin monenlaisia tuttuja julisteita, Nanna Suden ”Raivoisa 
rakkaus” näyttelyn kauniita isoja tauluja sekä kaikenlaista muuta mukavaa katsottavaa.

Näyttelyjä kierrellessä tuli tietysti nälkä joten nautimme Malskin ravintolassa oikein mauk-
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kaan täyttävän aterian. Malski on toteutettu vanhaan Mallasjuoman kiinteistöön ja Mal-
va-museo on yksi sen osa.

Tämän jälkeen lähdimme Slovenia-seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen. Matkalla 
esiteltiin Helsingistä tulleille Lahden nähtävyyksiä. Monikaan ei ollut aiemmin käynyt hyppy-
rimäkien juurella ja onneksemme siellä oli myös mäkihyppääjiä joten pääsimme jännittämän 
heidän puolestaan.

Oli oikein mukava ja antoisa lokakuun lauantai, kiitos kaikille mukana olleille.

Slovenian kunniakonsuli, Slovenia-seuran puheenjohtaja Andreja Valtanen huolehti meistä 
syyskokousvieraista hyvin. Pidettiin runsasta keskustelua herättävä kokous ja juotiin kahvit 
maukkaitten leivonnaisten kera.

Kokouksessa päätettiin hieman korottaa jäsenmaksuja vuodelle 2023: 
varsinainen jäsen 20,- (ent. 17,-) ja eläkeläisjäsen 15,- (ent 12,-).

Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2023: Andreja Valtanen pj, Auli Sarvikivi varapj, Lena 
Björklund, Helena Leinonen, Matti Sinervä. Varajäsenet: Katja Kauppila ja Marita Kumara.

Kuvat: Andreja Valtanen
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Poimintoja vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta

• Slovenia-seura osallistuu MATKA 2023 -messuille Helsingissä 19.-22.1.2023. Messuilla ker-
romme seuran toiminnasta mm. syksyn viiniretkestä ja Slovenia-seuran toiminnasta. Seuralla 
on oma osasto Ystävyysseurojen liiton käytävällä. 

•11.2. vietetään Slovenian kansallisrunoilijan France Prešerenin (1800-1849) päivää. Slove-
nia-seura järjestää päivään liittyen jäsenillan josta tiedotetaan erikseen.

• Maalis-huhtikuussa pidetään seuran sääntömääräinen Kevätkokous yhdistettynä seuran 
keväisin pidettävään kokkikurssiin.

• Toukokuussa järjestetään seuran oma matkailutapahtuma jossa esitellään vinkkejä Slove-
niasta matkailumaana. 

• Elokuussa osallistutaan Ystävyysseurojen pop-up kahvila-tapahtumaan. Seura esittee tapah-
tumassa toimintaansa esittein ja makupaloin. 

•Syyskuussa järjestetään jäsenille viini-, ruoka- ja kulttuuriaiheinen omakustanteinen ryhmä-
matka Sloveniaan.

• Marraskuussa pidetään seuran pikkujoulu yhdessä Suomessa asuvien Sloveniasta kotoisin 
olevien kanssa.

Lisäksi järjestetään sääntömääräiset kokoukset ja julkaistaan mm. kevät- ja syystiedotteet 
seuran kotisivuilla   www.sloveniaseura.com. 
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Haaveista todeksi – golfmatka Sloveniaan omalla autolla

Marita Kumara

Minulla ja puolisollani oli pitkään haaveena matkustaa Sloveniaan kerrankin omalla autolla. 
Pelaisimme golfia ja näkisimme ennennäkemättömiä maisemia myös perillä. Päätimme to-
teuttaa haaveen toukokuussa 2022, kun koronapandemia oli hellittänyt ja meillä ei enää ollut 
työkiireitä. Edellisen kerran olimme olleet Sloveniassa syksyllä 2018.

Ennen matkaa jännitti, mitä tulemme Sloveniassa kohtaamaan ankarien koronakoettelemus-
ten jälkeen. Jälkiä olikin nähtävissä, liiketiloja oli jonkin verran tyhjillään. Lisäksi luonto on 
kurittanut sekä pakkasten että hellejaksojen ja maastopalojen muodossa. Vielä toukokuussa 
kaikki oli kuitenkin vehmasta ja vihreää. Eri puolilla näkyi vireää toimintaa, maa näyttäisi 
elpyvän hyvää vauhtia.

Golfmatkan suunnittelu aloitetaan tarkistamalla netistä etukäteen golfkenttien tiedot, kuten 
aukioloajat, hinnat ja mahdolliset alennukset. Kaikilla kentillä ei ole varausmahdollisuutta ne-
tin kautta, mutta sähköposti- ja puhelinvarauskin toimivat. Joillakin kentillä on mahdollisuus 
seniorialennuksiin esimerkiksi alkuviikon päivinä. Onneksi kaikkea ei tarvitse lyödä lukkoon 
etukäteen. Joustoa löytyy, kun ei matkusta kiihkeimpään sesonkiaikaan.

Golfmatkoihimme sisältyy aina paljon muutakin kuin pelaamista. Pitää nähdä ja kokea luon-
toa, maisemia, kulttuuria, hyvää ruokaa ja välillä myös lepoa. Tällä matkalla pelasimme vain 
kolmella kentällä; Otočecissa, Arboretumissa ja Lipicassa.

Piristävin kokemus Otočec

Etelään Ljubljanasta, Novo Meston kaupungin ja Otočecin linnan lähellä on Otočecin 18-rei-
käinen kenttä. Matka Ljubljanasta kentälle kestää vajaan tunnin moottoritietä huristaen.

Itse kenttä on mielenkiintoinen, polveileva ja vaihteleva. Väylät ovat väljiä eikä pallo häviä 
kovin helposti. Maasto on sen verran haastava, että golfauto kannattaa ottaa käyttöön.

Edellinen kokemuksemme tältä kentältä oli syksyltä 2018. Silloin kentän kunto oli välttävä ja 
tulevaisuus näytti ankealta. Jos ei muutosta tulisi, pelaajat hylkäisivät kentän. 

Keväällä 2022 muutos oli tapahtunut. Kenttä oli jo melkein yhtä hyvässä kunnossa kuin 

Otočecin kentälle on vihdoinkin saatu klubirakennus. Radovljica



11

kymmenkunta vuotta sitten. Todella kauan odotettu klubitalo oli lopultakin rakennettu, joten 
oheispalvelutkin ovat kunnossa. Peliaikojen varaus on onnistunut myös paikan päällä, mutta 
sen voi hoitaa sähköisestikin. Tätä kenttää voi jälleen suositella Sloveniassa pelaaville.

Vakaata tekemistä Arboretumissa

Melko lähellä Ljubljanaa ja lentokenttää sijaitsee metsäisessä ja kauniissa maastossa Arbore-
tumin golfkenttä (18 reikää). Se on kapeaväyläinen ja melko lyhyt kenttä, mutta helppo se ei 
kuitenkaan ole. Palloja kannattaa olla varalla aika monta.

Kenttä on vuodesta toiseen ollut hyväkuntoinen, ja se alkaa olla tuttu monelle suomalaiselle 
kilpapelaajallekin. Kentän suosio on kasvanut, kun Bledissä hintatasoa on nostettu reippaasti, 
siksi etukäteisvaraus kannattaa.

Bledin kentän näkymiä vuonna 2016

Arboretumin kentän kapeita 
väyliä
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Izola

Uusi tuttavuus Lipica

Lähellä Italian rajaa on Lipican 9-reikäinen kenttä. Kentällä on useimmilla väylillä kahdet eri 
tiiauspaikat, ensimmäisiltä lyödään ensimmäisellä kierroksella ja toisilta seuraavalla, jolloin 
kenttäkokemus on erilainen. Kenttä on säävarauksella auki ympäri vuoden. Lipicassa käydes-
sä voi päästä näkemään myös upeita hevosia, joita on siellä kasvatettu jo vuosisatojen ajan. 

Olemme muutaman kerran käyneet Lipicassa, mutta vasta nyt pelasimme kentällä ensimmäi-
sen kerran. Kenttä oli miellyttävä uusi tuttavuus. Se on melkoisen vaihteleva, hyväkuntoinen 
ja vehreä. Joillakin väylillä edellä meneviä pelaajia ei nähnyt, jos ei kärryä tai autoa ollut varta 
vasten jätetty näkyviin notkelman laidalle.

Emme varanneet peliaikaa etukäteen, vaan olimme varautuneet odottamaan vuoroamme, 
mutta siihen ei ollut tarvetta arkiaamuna. Kenttä oli myös edullisin tällä matkalla. Kannattaa 
ennakkoluulottomasti kokeilla tätäkin kenttää.

Golfkokemuksia menneiltä vuosilta

Bledin lähistöllä on Royal Bledin vuonna 1937 avattu 18-reikäinen kenttä King’s Course. Ohes-
sa on myös 9-reikäinen Lake’s Course. King’s Course avattiin kokonaan uudistettuna vuonna 
2017. Kentälle lisättiin uudistuksessa lampia ja puroja, joita siellä ei alunperin ollut. Bledistä 
viimeisin kokemuksemme on vuodelta 2016, jolloin vasta puolet King’s Coursesta oli uudis-
tettu.

Green fee -hinta oli vuonna 2022 King’s Course -kentällä 180 euroa. Kun muilla kentillä voi 
sillä hinnalla pelata jopa kolme kierrosta, jäi Bled pelaamatta tälläkin matkalla vuonna 2022.

Ljubljanan lähistöllä on 18-reikäinen kenttä Cubo Golf Ljubljana. Kenttä on hyväkuntoinen 
ja sen ensimmäiset 9 väylää ovat pitkiä. Seuraavat 9 väylää ovat lyhyempiä, mutta haasteita 
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löytyy mm. rotkon ylityksestä. Kenttä on suosittu ja voi olla ruuhkainen, joten etukäteisvaraus 
kannattaa tehdä. Cubosta kokemuksemme ovat vuodelta 2018.

Muilta Slovenian kentiltä pelikokemuksia on kertynyt aiempien vuosien mittaan monesta 
ilmansuunnasta:

• Etelässä, lähellä Kroatian rajaa, on Mokricen linna ja sen 18-reikäinen kenttä. Osa golfväylistä 
kiertää aivan linnan tuntumassa. Sateisella säällä kentän märkyys haittaa pelaamista.

• Itä-Slovenian puistomaisilla, 18-reikäisillä golfkentillä, Ptujssa ja Moravske Toplicen Livadas-
sa, ei ole ruuhkaa ja hintataso on kohtuullinen. Näidenkin kenttien ympäristössä voi tutustua 
paikalliseen linnaan. Keskikesällä kuumuus voi olla suomalaiselle liikaa.

• Italian rajan tuntumassa on Bovec, jonka jylhissä maisemissa on kuvattu Narnia-elokuvan 
ulkokohtaukset. Bovecin kenttä on 9-reikäinen. Kentältä löytyy korkeuseroja, kapeita väyliä 
sekä useita kivisiä puroja. Kentän vaativuutta ei kannata aliarvioida, varapalloja tarvitaan.

•Edellä mainittujen lisäksi Sloveniassa on muutamia 9-reikäisiä golfkenttiä, joista meillä ei ole 
jakaa kokemuksia.

Autolla ja laivoilla sinne ja takaisin

Nyt meillä oli mahdollisuus hitaampaan matkantekoon kuin aiemmin. Ukrainan sota aiheutti 
suunnitelmaan riskitekijöitä ja reitin muutoksen; päätimme unohtaa matkustamisen Puolan 
ja Baltian kautta. Vasta myöhemmin keväällä selvisi, että Finnair perui lentonsa Ljubljanaan 

Idrija

Koper
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tänä vuonna, lentäen emme olisi olleet perillä kovin helposti.

Matka alkoi Finnlinesin rahtilaivalla Vuosaaresta Travemündeen (noin 29 tuntia). Ajoimme 
Saksan ja Itävallan läpi Sloveniaan muutaman pysähdyksen taktiikalla läntistä reittiä pitkin. 
Tietullit Itävaltaan ja Sloveniaan oli maksettu etukäteen nettisovelluksilla.

Majoituimme todella ystävällisten ihmisten hallinnoimissa huoneistoissa Kranjissa ja Izolassa. 
Huoneistoissa oli varusteena mm. pyykinpesukone ja autopaikka pihassa sekä kävelyetäisyy-
dellä paikallinen leipomo ja hyviä ruokapaikkoja.

Perillä olimme parisen viikkoa ja suunnittelimme paluun vasta siellä. Paluumatka tehtiin 
Itävallan ja Saksan kautta itäistä reittiä pitkin. Saksan Sassnitzistä tulimme Ruotsin Ystadiin 
katamaraanilla (vain 2,5 tuntia) ja lopulta laivalla Tukholmasta Helsinkiin. Autolla ajamista 
kertyi pitkälle yli 4000 kilometriä ja laivamatkoja oli kolme.

Kuvat: Marita Kumara

Vintgar

Kranj



15

Omatoimiretki Sloveniassa kesäkuussa 2022

Matti Sinervä

Viikon retkelle Sloveniaan otti osaa perheestämme kolme sukupolvea, yhteensä viisi henkeä. 
Ikähaitari asettui välille 74–18. Mielenkiintoinen kokoonpano. 

Tiistai 7.6.2022

Lahdessa oli aikainen herätys noin klo 4:00. Aamutoimet ja sitten auton nokka kohti Helsinki 
Airportia. Autolle oli ennakkoon varattu ”pilttuu” P3-alueelta. Paikka löytyi ja noin kello 5:50 
Hyundai jäi viikoksi odottelemaan. Lähtörutiinien jälkeen siirryimme turvatarkastuksen läpi 
kohti lähtöaluetta. Ei mitään isompaa ruuhkaa. Koska joudumme lentämään Kroatiaan Zagre-
biin Schengen-alueen ulkopuolelle, niin lentoasemalla pitää vielä kävellä ”passinalle-alueen” 
läpi. Syy Kroatian kautta tapahtuvaan lentoon on se, että Ljubljanaan ei tällä hetkellä ole 
Suomesta suoria lentoja. 

Zagrebin kone oli Finnairin pieni brasilialainen suihkari. Lento sujui hyvin ja ajallaan. Zagrebin 
kenttä on pieni ja sieltä oli helppo löytää Avis-autovuokraamon tiski ja tiskiltä auton paperit. 
Itse auto Skoda Octavia -farkku odotti pysäköintialueella. Palvelu oli asiallista. Auton vuokra-
uksesta ennakkoon meille kerrottiin, että vuokra-auton kuljettajan paikallisten määräysten 
mukaan tulee olla vähintään 23-vuotias. Mutta varaustiskillä 19-vuotiaan Iinan kirjaaminen 
toiseksi kuljettajaksi ajoneuvoon ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia. Hyvä näin.

Ajomatka alkoi pitkin moottoritietä ensin Kroatia–Slovenia rajalle, passintarkastukset. Slove-
nian puolella pysähdyimme ensimmäiselle huoltamolle hankkimaan tiemaksutarran. Mutta 
nyt ei enää tarroja ole, vaan homma hoituu elektronisesti. Maksu eli vignette pitää kuitenkin 
hoitaa. Maksutapahtuman yhteydessä selvisi, että kyseisessä ajoneuvossa oli maksua makset-
tu ihan 12.6. asti, eli Skoda oli juuri palautunut Slovenian keikalta.

Ajomatka sujui hyvin ja kohde, majapaikka löytyi auton oman navigaattorin opastuksella kel-
lon näyttäessä paikallista aikaa 13:30. Črnivec 4b, hyvältä vaikuttaa ja vastaa ennakkokäsitys-
tä. Suzana otti meidät vastaan, esitteli paikkoja ja neuvoi reitin mm. kaupalle. Majoittuminen, 
ja läksimme kylän eli Radovljican keskustaan hakemaan mm. ruokatarvikkeita. Spar-kauppa 
olisi tarjolla. Vastasi meidän isohkoa S-markettia valikoimansa suhteen. Kaikkia hämmästytti 
hintojen edullisuus.

Maja Črnivec 4B   
Abartment Suzana
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  Brezje infotaulu

Paluu majalle, ihmettelyä ja illan tullen menimme vielä Radovljicaan iltapalalle. Hieman sataa 
ja vaikuttaa siltä, että alkaisi ukkostamaan, mutta ei.

Näin on saatu retki aluilleen. Vielä hetki kortinpeluuta ja sen jälkeen siirrytään unille.

Agriturismoa on tarjolla, maja, Crnivec 4b, on maaseudulla; näkyy hevosia, lehmiä, kili, kisso-
ja, koiria jne. ja tietty kirkot ja soivat kirkonkellot.

Keskiviikko 8.6.2022

Hyvät yöunet itse kullakin, vaikkakin kissa hyppäsi meidän avoimesta makuuhuoneemme 
ikkunasta sisään. Tyttäremme Katja ”kolmen oman kissan kokemuksella” viskasi otuksen ta-
kaisin pihalle. Ikkuna kiinni ja kissa pysyi ulkona. Aamupala syntyi eilen hankituista Spar-tuot-
teista. Aamupalan jälkeen lähdimme aamulenkille naapurikylään nimeltä Brezje. Sen iso 
kirkko näkyy ja kuuluu meidän majalle. Matkalla ohitettiin ratsutila, jonka kenttä näkyy hyvin 
majan terassille.

Brezje on hieno kylä, iso kirkko (paavikin on käynyt täällä), tori ja ravintoloita. Kävelymatkaa 
on n 2 km suuntaansa. Paikan luonne vahvistui viikon myötä pyhiinvaelluspisteeksi ja suurten 
suviseurojen pitopaikaksi. Lenkki oli hyvä.
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Aamureippailun jälkeen lähdettiin ajelemaan kohti Blediä. Iina rattiin, hyvin sujui. P-paikka 
(maksullinen) löytyi ihan keskustasta. 

Nyt ollaan Bledissä! Turisti-infon kautta laskeuduimme rantapolulle ja sitä pitkin lounaalle. 
Hyvät ja maittavat eväät ja mahtavat maisemat. Lounaan jälkeen joukkue jakaantui. Roni ja 
Iina läksivät hengailemaan Bledin katuelämään, me loput lähdimme kohti Bled-järven saa-
rikirkkoa. Siis se kirkko, se ”must”, joka esiintyy kaikissa Slovenia-esitteissä. Ensiksi oli edessä 
vajaan 2 km:n soutuvenematka saareen. Rantautuminen ja 100 rappusta kirkon pihalle. 
Tutustuminen kirkkoon, museoon ja kellotorniin (90 rappusta). Kirkon pihalla otettiin yhdet 
espressot. Laskeuduimme ne 100 porrasta venerantaan ja ennen paluusoutua vielä kiersim-
me saaren rantaa polkua pitkin maisemaa ihaillen. Kirkkosaaressa oleskeluaikaa oli varattu 45 
minuuttia. Soutumatka suuntaansa kesti n 30 minuuttia. Tätä minä olen odottanut ja nyt se 
on hoidettu. Ei huono.

Joukkue kasaan ja poikkesimme vielä ip-kahveilla samassa ravintolassa, jossa lounastimme. 
Kakut olivat hyvät, niitä oli riittävästi. Mojitot olivat hieman laimeita.

Paluu majalle Iinan ajaessa tapahtui Sparin kautta. Hankimme grilliin hiilet ja grillattavaa. 
Illalla siis grillailtiin ja nautittiin kesäillasta. Korttipeli kruunasi päivän – ei voi moittia.

Torstai 9.6.2022

Hyvät unet. Viileä päivä tulossa. Aamupalan jälkeen päätimme lähteä patikointiretkelle. Roni 
bongasi Brezjen kirkolta pyhiinvaellusreittejä, joista yksi ja ehkä se lyhin johti läheiselle pu-
toukselle. Suuntana on Pot Miru. Edessä on noin 7 km vaellusta.

Reitti alkaa kirkolta, mutta me lähdemme matkaan hautausmaan portilta. Reitti kulki aluksi 
peltojen keskellä ja sitten sukelsi metsään. Portaita alas, pientä serpentiiniä, lisää portaita 
ja näin saavutettiin laakson pohja. Nyt seuraillaan viileää hieman erikoista metsäpolkua ja 
ylitellään eksoottisia siltoja. Noin tunnin vaelluksen jälkeen saavuimme putoukselle. Vesi on 
hieman vähissä, mutta maisema on kaunis ja tavoite saavutettu. Veden vähyys kävi ilmi jo 
tuossa polun varressa virranneesta purosta. Keväällä se on varmaan ihan hieno joki.

 Bled kirkko



18

Lyhyt tauko ja paluureitin arvonta. Päädyimme pidempään vaihtoehtoon, joka seuraili tieu-
raa, hiekkatietä ja lopussa viimeiset kilometrit jyrkässä nousukulmassa ollutta asfalttia kylän 
halki. Mutta perille tultiin ja Brezjen kirkko saavutettiin. Aikaa kului kaikkiaan 2 tuntia 45 
minuuttia. Viimeinen pitkä nousu kylätietä pitkin kyllä muistetaan. Hyvä me.

Ja nyt syömään ja virkistävälle oluelle. Pizzeria Mobi Dic on tuossa naapurissa. Söimme ihan 
ravintolassa. Maukkaan aterian jälkeen ajettiin majalle elpymään. Alkuillasta ”nuoriso” ajoi 
kauppaan hankkimaan illalliseen tarvittavat eväät. Grilli tulille. Suosikiksi nousi pekoniin 
kääräistyt makkarat. Ruokajuomana toimi viini, olut tai mehu kunkin maun mukaan. Ei ole 
valittamista. Päinvastoin.

Korttirinki koolle, aikanaan nukkumaan ja tämä päivä oli tässä. 

Perjantai 10.6.2022

Hiljalleen herätty. Eilinen retki hieman painaa jäsenissä. Aamupala loihdittiin taas omista 
eväistä ja kahviautomaattikin alkaa jo olla tuttu juttu. Osataan käyttää / huoltaa.

Ajoimme Blediin. Auto jätettiin samaan parkkiin kuin toissapäivänäkin. Jakaannuimme. Roni 
ja Iina lähtivät Straza Bled -elämyspuistoon. Tämä oli ”se juttu”, joka oli tehty ihan heitä varten. 
Me loput kolme nousimme ensiksi ”junaan” ja ajoimme avovaunussa Bled-järven ympäri. 
Retki on noin 6 km pitkä ja kesti noin 30 minuuttia, hieno reitti. Juna on tietty tuollainen Lah-
dessakin liikennöivä traktorin vetämä kolmen vaunun kokonaisuus. Sen jälkeen poikkesimme 
toasteille, kiertelimme kauppoja ja katselimme ihmisiä. Emme ole täällä yksin!

Reilun kolmen tunnin kuluttua tavattiin Roni ja Iina autolla. Suunnistimme McDonald’siin 
Lescen liepeillä. Se yksi paikka siinä matkan varrella isossa kiertoliittymässä. Hampurilaiset 
”huiviin” ja tutustumaan samassa kompleksissa olevaan isohkoon kauppakeskittymään. 
Ruokatavarat mukaan Sparista, paitaa paikallisesta Tokmannista ja urheilukaupasta, ”Halpa-
hallista” tossut jne.

Muutaman kilometrin siirtymän jälkeen saavutaan majalle. Loppupäivä vain oleillaan ja nau-
titaan hienon maiseman lisäksi Sparin eväitä.

Lauantai 11.6.2022

Lämmin päivä ja tulossa meidän joukkueellemme selkeä välipäivä. Aamupalan jälkeen 
Leena, Katja ja minä lähdetään aamulenkille Brezjeen. Kirkolla oli lauantaimessu menossa 
piha-alueella. Kyllä siellä väkeä tuntui riittävän. Kuulosti mukavalta. Nautimme kahvit, kylä-
kaupasta jätskituutit ja sitten paluu majalle. Päivä sujui huilaillen. Grilli tulille, kanat ja juustot 
grilliin ja Katja salaatin tekoon. Nautimme aterian suoraan grillistä terassin pöydän ääressä 
Slovenian lämmössä. Kävimme tutustumassa uudelleen lähimaastoon eli Radovljican kylään 
tai taajamaan tai millä nimellä tuota nyt kuvaisi. Kaunis, siisti, vihreä taajama.

Iltapalaksi haimme Ronin kanssa pari pizzaa Mobi Dicistä. Jatketaan huomenna.
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Sunnuntai 12.6.2022

Päivä on lämmin. Kunhan ehditään, niin lähdetään Bohinj-järvelle ja sieltä sitten paluumat-
kalla poiketaan Bledin linnaan. Järvimaisemat Bohinjissa ovat mahtavat. Juliaaniset Alpit 
reunustaa koko seutukuntaa. Pieni välipala nautittiin järvimaisemaa ihaillen ennen paluuta. 
Mitään pidempää patikointia ei täällä suoritettu.

Bledin linna odottaa. Autolla pääsee lähes pihalle, mutta ei ihan. Viimeiset parisataa metriä 
pitää kavuta mukulakivillä päällystettyä mäkeä linnan pihalle. Linnassa ensin maisteltiin vä-
hän viinejä, sitten katseltiin maisemia ja inventoitiin souvenirsi- myymälä. Lämpö väreilee.

Paluu autolle ja majalle. Reitti on jo hyvinkin tuttu. Syödään jääkaapista eiliset pizzajämät 
ja lepäillään. Illaksi tulisi vielä löytää iltapalapaikka. Ja löytyihän se! Radovljican vanhasta 
kaupungista ravintola Gostilna Augustin. Mukava paikka ja hyvät eväät maustettuna upealla 
maisemalla. Ja kaiken kruunasi se haitarinsoittaja. Pienelle todennäköisesti englantilaiselle 
ryhmälle oli tilattu ohjelmaa, josta me muutkin asiakkaat päästiin nauttimaan. Hieno iltapuh-
de näin sunnuntain päätteeksi.

Maanantai 13.6.2022

Aamutouhuilun jälkeen lähdemme Ljubljanaan. Jos eilen oli lämmin, niin nyt pukkaa kuu-
maa. Lämpömittari keikkuu siellä + 30 tietämissä. Toki majalta lähteissä on sateen uhkaa, 
mutta mitä lähemmäksi kaupunkia päästään sen kuumemmaksi ilma käy. 

Nyt ihan ensimmäiseksi pitää maksaa tietulli. Auton maksettu tietulliaika päättyi eiliseen 
iltaan. Kurvataan moottoritien rampissa olevalle huoltamolle. Homma hoidettu. Nyt on taas 
hyvä kurvailla levollisin mielin. 

Ensiksi pysähdyttiin Ljubljanan liepeillä suureen kauppakeskukseen – paikallinen Itäkeskus. 
Tarjontaa oli ja hakusessa olleet tuotteet löytyivät. Kaikki siis ok. Ja pientä välipalaakin nautit-
tiin.

Bohinj järvi
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Shoppailun jälkeen suunnattiin nokka kohti Ljubljanan keskustaa ja siellä Kongreskeskuk-
sen p-taloon. Se on ihan siinä centrumissa joen rannassa. Onpa kuuma. Huuhailemme joen 
rantakaduilla maisemaa ja ihmisiä katsellen. Etsimme samalla sopivaa lounaspaikkaa. Paikka 
löytyi ja listalta poimittiin kullekin sopivat salaatit. Pihvi tms. ei oikein tässä helteessä putoaisi. 
Lounaan jälkeen Iina ja Roni jäivät pyörimään kaupungille mm. tuliaisostoksille. Katja, Leena 
ja minä nousimme funigularilla Ljubljanan linnaan. Täällä tyydymme maisemien ihailuun. 
Täältähän koko Ljubljanan kaupunki on hienosti nähtävissä. Torniin ei kiivetty. Edelleen on 
lämpöä riittävästi.

Neljän jälkeen on Ljubljana kiintiö täys. 
Haetaan auto p-hallista ja suunnataan 
majalle. Matkalla sitten jo sataakin jonkin 
verran ja kaupan pihalla nähdään jopa 
muutama salama. Mutta loppu hyvin ja 
kaikki hyvin.

Alkuillasta päätimme vielä lähteä ihaste-
lemaan ”kotikylän” Radovljican vanhaa 
kaupunkia. Maisemien ihailun päätteeksi 
nautitaan maukkaat jätskit ja makeat kakut. 
Kyllä on ”makkeeta posket täys”. 

Paluu majalle ja nyt on iltatoimissa mukana 
matkalaukkujen pakkaus. Aamulla 5:30 läh-
detään matkaan ensiksi tietty kohti Kroati-
an Zagrebia ja sitten Finnairin siivin Helsin-
kiin. Matka sujui hyvin ja aikataulussa. 

Yhteenvetona voi todeta, että retki oli 
onnistunut ja vastasi kaikkien mukana 
olleiden mielestä kunkin odotuksia. Meille 
vanhemmille tämä ei ollut ensimmäinen 

retki Sloveniaan, mutta Bledin alueelle kylläkin. Matkailua Sloveniaan nykyään hieman han-
kaloittaa tuon suoran lentoyhteyden puuttuminen. Me valitsimme reitin Zagrebin kautta – 
toiset ottavat vaihtolennon mm. Frankfurtin kautta. Farkku-Skoda oli tiloiltaan riittävä, mutta 
pienempi ei kyllä meille olisi riittänyt.

Apartment Suzana tarjosi viidelle aikuiselle mainiot majoitustilat. Kolme makuuhuonetta, 
oleskelutila, keittiö, kylpyhuone ja iso terassi oli käytössämme. Ja pihalle sai auton parkkiin.

Kesäkuun alussa ilman lämpötila viimeistä päivää lukuun ottamatta oli hyvinkin siedettävä. 

Loppulauseena voi todeta – tänne palataan.

Ljubljana funigular kohti linnaa. Kaikki kuvat: Matti Sinervä
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Ystävyysseurojen liiton pop-up ravintola

Lena Björklund

Ja esiin pulpahti ystävyysseurojen makumaailma

Ystävyysseurojen liitto yhdisti eri ystävyysseurat mukavaan ja maistuvaan tapahtumaan Pa-
silan Rauhanasemalla elokuun viimeisenä suunnuntaina 2022. Päivä yllätti kuumuudellaan ja 
paikalla käyneet ihmiset viihtyivät sekä ulkona että sisällä.

Tarjolla oli sekä tietoa seuroista että maistiaisia kunkin maan perinteisistä leivonnaisista ja 
ihan ruoistakin. Alun alkaen ruokamessuiksi ideoitu tapahtuma saikin nimekseen Pop-up 
-kahvila ja ensi vuonna se näyttää kulkevan nimellä Seitsemän sortin kahvila. Mikä hyvin 
kuvaa sen olemusta.

Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Ystävyysseurojen liiton toiminnassa ja ainakin paikalla 
olijat toivoivat sille jatkoa.

Herkkuja ja informaatiota

Slovenia-seuran pöytä oli Suomi-Puola-Ystävyysseurojen liiton vieressä. Puola-seuran jolti-
senkin pitkä nimi johtuu siitä, että sillä on Suomessa 13 eri jäsenyhdistystä – yhdistyneenä 
yhdeksi valtakunnalliseksi yhdistykseksi.

Me Slovenia-seuran pöydässä kuitenkin kutsuimme vieruskavereitamme yksinkertaisesti 
Puola-seuran edustajiksi. Kiinnostuimme toinen toistemme mauista. Puola-pöydässä oli 

Slovenia-seuran pöytä. Kuvat: Auli Sarvikivi
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useita erilaisia paksun kääretortun näköisiä leipomuksia. Niissä oli sienitäytettä ja lihatäytettä 
ja niistä oli myös reseptit, niin kuin oli myös puolalaisista keitoista, joista tosin ei ollut maku-
näytteitä.

Ostimme näitä kääretorttuja ja otimme reseptit ja Puolan pöydän takana olevat ostivat Slove-
nia-pöydällä olevia makeita rahka-pähkinäpiirakan palasia ja u-kirjaimen muotoisia hienoja 
pähkinäpikkuleipiä. Niin kuin ostivat muutkin.

Nämä herkut oli leiponut Slovenia-seuran puheenjohtaja Andreja Valtanen. Minkä aina muis-
timme kertoa!

Pöydässä olevat herkut eivät olleet ilmaisia. Tietty ongelma ensi kertaa järjestettävässä tapah-
tumassa olikin se, että kaikissa pöydissä hinnoittelu ei ollut onnistunut, vaan hinta liian kallis. 
Siinä on parantamista.

Tiedottamista lisättävä ensi vuonna

Kaikilla pöydillä oli myös infoa kyseisestä maasta. Niin meilläkin. Jopa maan pienoislipun 
saimme joten kuten pysymään pystyssä siinä. Pöydän ääreen tulevat kertoivat yleensä olivat-
ko he käyneet Sloveniassa vai eivät ja me kerroimme heidän tarpeittensa mukaisesti Slove-
niasta. Juuri niin kuin tammikuisilla Matkamessuillakin teemme. Siellä kuitenkin puuttuvat 
nämä herkut.

Elokuun tilaisuus kurkotti Euroopasta Afrikkaan ja Aasiankiin, vaikka ystävyysseurojen pöy-
tien käytössä oli vain pari huonetta ja eteinen. Parissakin pöydässä valmistettiin silti ennakko-
luulottomasti eksoottista arkiruokaa tavallisessa kattilassa.

Kesän viimeinen todella kuuma päivä ilmeisesti verotti kävijämäärää, niin kuin sekin, että 
tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan eikä sen olemassaolosta varmaan ollut kovin moni tietoi-
nen. Mutta paikalla olijalle se oli kiinnostava ja lämmin kokemus.

Vaikuttaa siltä, että Ystävyysseurojen liitto aikoo järjestää Rauhanasemalla säännöllisesti 
muutakin, muun muassa Studia Rauhanaseman, joka jo aloitti tänä syksynä. Siinä esitellään 
yksi maa kerrallaan ja tapahtumaa isännöivä ystävyysseura valmistelee ohjelman ja toivot-
tavasti myös informoi siitä laajasti, jotta nämä eri maiden kulttuuria esittelevät tapahtumat 
löytävät yleisönsä.
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Pikkujoulut

Helena Leinonen

Lauantaina 26.11.2022 koitti jälleen jokavuotinen perinteinen  joulutapaaminen yhdessä 
Suomessa asuvien sloveenien ja Slovenia-seuran jäsenten kanssa.

Tapahtuma järjestettiin hyväksi koetussa Lyceumklubin tiloissa Helsingin Kruununhaassa.

Sisään tullessani kuului jo iloinen puheensorina, lapsia juoksenteli ympäri isoa salia ja tar-
joilupöytä alkoi täyttyä mitä erilaisimmista herkuista. Juhlien tarjoilu kun hoitui nyyttikesti 
periaatteella. Siinä oli ihanaa kotitekoista leipää, juustoja, aitoja karjalanpiirakoita, mustikka-
piirakkaa, struudelia ja kakkuja, joita en tunnistanut mutta maistuivat hyvältä. Oli myös suk-
laata, pipareita ja oli siinä sivupöydällä aikuisille varattu muutama hyvä slovenialainen viini. 
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Isossa olohuoneessa koin iloisen yllätyksen. Keskelle salia oli tehty pöytäryhmä, vahakangas-
liinat ja kaulimet sekä piparkakkutaikinalevyt. Mitähän täällä mahtaakaan tapahtua?

Kun näytti siltä, että kaikki ovat saapuneet paikalle, Slovenia-seuran puheenjohtaja Andreja 
Valtanen lausui kaikki tervetulleeksi, myös muutamat henkilöt ulkomailta asti.

Kööpenhaminasta oli saapunut suurlähettiläs Mihael Zupancïc vaimonsa Andrean ja pienen 
poikansa kanssa. Tallinnasta oli Oliver Parts saapunut lahden yli jokavuotiselle vierailulle, hän 
on sikäläisen Slovenia-seuran jäsen.

Kohta alkaa selvitä, miksi ison pöydän valtaa piparkakkutaikinalevyt.

Valkokankaalle heijastuu kuvia slovenialaisten värikylläisistä piparkakuista ja saamme kuulla 
työskentelytapoja, kuvia erimuotoisista muoteista, koristelu tekniikasta jne. Piparit Dražgoški 
kruhki ja lectova srca kuuluvat Slovenian kulttuuriperintöön.

Ja nyt kaikki paikalla olleet lapset siirtyvät pöydän ympärille. Kaulimet alkavat työstää tuosta 
levystä ohuempaa alustaa, josta sitten muotilla otetaan mitä erilaisempia kuvioita.
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Näyttää siltä, että sydämenmuotoinen pipari on monen valinta.

Suurlähettiläs pikku poikansa sylissään taiteili myös pipareita. Molemmat näyttivät nauttivan 
tilanteesta. Piparit pellille ja uuniin. Nyt alkoikin jännittävin vaihe, koristelu. Sekin sujui näiltä 
pieniltä piparkakkutaiteilijoilta tosi hienosti. Olin oikein yllättänyt.

Juhla oli lämminhenkinen, vähän erilainen, nyt olivat lapset saaneet pääroolin juhlassa ja 
sehän oli tosi mukavaa.

Vuoden kuluttua nähdään taas!

Kuvat: Andreja Valtanen
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Uutisia - News-Slovenia

Kooste www.ljubljana.si/en/news/ -sivuilta 

We turned on the holiday lights

Festive December in Ljubljana began on Friday, 25 November 2022, when the festive lights 
were switched on. In addition to the holiday fair, which opened on the same day in the mor-
ning, there will be a straw nativity scene for the tenth year in a row, as well as the St. Nicholas 
Fair and Procession, the Magic Forest, the Christmas Concert, street theatre performances 
and, of course, the Father Frost Parade.

More: https://www.ljubljana.si/en/news/on-friday-we-turned-on-the-holiday-lights/

Ljubljana is one of the best sustainable destinations in the worlds

The British news medium The Independent ranked Ljubljana among the six best sustainable 
destinations travellers should visit.

In the new documentary series Sustainable Travel International, Ljubljana was highlighted 
as the beautiful capital of Slovenia, which last year took first place on the list of the 20 Best 
Green Capitals in Europe.

More: https://www.ljubljana.si/en/news/ljubljana-is-one-of-the-best-sustainable-destina-
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Another award for the Digital Innovation of Plečnik’s Heritage project

After Ljubljana was recently included in the Top 100 Destination Sustainability Stories list 
with the Digital Innovation of Plečnik’s Heritage project, the Ljubljana Tourism project also 
convinced the international association of the European Cultural Tourism Network (ECTN).

The association presents awards to promote sustainable cultural tourism goals, increasing 
the recognisability of European cultural tourism destinations, creating a platform for the 
exchange of experiences and knowledge and facilitating connections between destinations. 
The Digital Innovation of Plečnik’s Heritage project won third place in the category »Digita-
lization in Sustainable Cultural Tourism, towards Smart Destinations«.

https://www.ljubljana.si/en/news/another-award-for-the-digital-innovation-of-plecniks-heri-
tage-project/

We are reducing electricity consumption in Ljubljana

In the City of Ljubljana, we have been aware of the importance of reducing electricity con-
sumption and heating energy for many years, with this aim, we have carried out numerous 
energy renovations of buildings as well as the refurbishment and regulation of public light-
ing, which ensures adequate visibility conditions at the right time in the right place.

Mainly to ensure safety, we illuminate public areas and infrastructure, and we are constantly 
updating and upgrading the system in line with the guidelines in the field of energy efficien-
cy and reducing light pollution.

More: https://www.ljubljana.si/en/news/we-are-reducing-electricity-consumption-in-ljublja-
na/
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