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Dober dan! 

Tervetuloa Slovenia-seuran 11. toimintavuoteen. 
Kuten huomaatte, seuran toisen vuosikymmenen 
ensimmäinen jäsentiedote on hieman muuttanut 
ulkoasuaan,  mutta sisältö pysynee samanlaisena ja 
yhdistyksemme tarkoitusta palvelevana. Pyrimme 
edelleenkin edistämään slovenialaisen kulttuurin 
tuntemusta Suomessa sekä lisäämään maidemme 
kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä.  

Helmikuussa juhlimme näyttävästi 10-vuotiasta 
yhdistystämme. Historian ensimmäiset Slovenia-
seuran T-paidat ovat jo kovassa käytössä, 
vuosikokous on pidetty, ja uusi hallituskin on 
ehtinyt jo kääriä hihansa. 

Tulevan toiminnan aloitamme heti  21. huhtikuuta  
Slovenia-seuran yhdistyksen ylimääräisellä 
kokouksella,  jossa päätämme mm. ehdotetusta 
sääntömuutokesta pitää vuodessa kevätkokouksen 
sijasta yhdistyksen kokous kahdesti vuodessa.  
Tervetuloa keskustelemaan!
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Kirjauutuksia
Tulevaa toimintaa

Alkusyksylle ajoittuvat mm. toivottu slovenialaisen 
ruoan kokkauskurssi ja kesän matkoilta tuotavat 
terveiset. Loppuvuodesta on perinteinen 
pikkujoulumme. 

Lämpimät kiitokset kaikille tiedotteen avustajille.

Dragi prijatelji Slovenije!
Lepo pozdravljeni v novem desetletju dejavnosti  
društva. Lepe pomladne in sončne dneve vam 
želim!

Maria  Vesna Autio
Slovenia-seuran uusi  pj.



Kymmenvuotistaipale taittui juhlallisesti

Juhlimme 10-vuotiasta seuraamme Prešerenin 
päivän aattona, 7. helmikuuta, tutussa paikassa 
Lyceum-klubilla. Paikalla oli noin 50 juhlijaa.  

Tilaisuuden avasi Slovenia-seuran puheenjohtaja 
Kari Klemelä, joka muisteli mennyttä 
vuosikymmentä valikoiden, edustavasti ja elävästi. 
Kylläpä seura on saanut paljon aikaan, mietti 
varmaan moni paikalla oleva kuunnellessaan Karin 
puhetta. Niin, kyllähän me olemme! 

Kutsuvieraamme, Slovenian asiainhoitaja Jadran 
Hočevar kertoi meille mm. runoilija France 
Prešerenin merkityksestä  maansa kielelle rinnastaen 
hänet Runebergiin Suomessa.

Lyyrikko Anni Sumari luki Tomaž Šalamunin runoja 
ja   runoilija Jouni Inkala puolestaan slovenialaisten 
kollegoidensa Primož Čučnikin ja  Iztok Osojnikin 
säkeitä. Suomentaja Kari Klemelä hauskutti yleisöä 
Žarko Petanin aforismeilla: Tunnetun slovenialainen 
kirjailijan aforismikokoelma Tyhjällä päällä on 
kevyempi kumartaa, on juuri nähnyt suomalaisen 
päivänvalonsa Mansarda- kustantamon avulla. 

Franc Toth soitti pianolla omia ja muiden 
slovenialaisten ja ulkomaalaisten muusikoiden 
tekemiä sävelmiä. Kroatia-seuran onnittelut toi 
meille  Berislav Jurišić. 

Juhlassa  muistimme  tietysti seuran perustajaa ja 
toimintaa  eteenpäin luotsannutta pariskuntaa Kari 
ja Marja Klemelää.  Kari jättäytyy nyt enemmän 
kirjalliseen luovaan työskentelyyn pitkäaikaisen  
puheenjohtajuutensa jälkeen. Lämmin kiitoksemme 
Sauvoon!

Henkisen puolen tultua tyydytetyksi siirryimme 
maallisiin arvoihin. Tarjolla oli esimerkiksi 
slovenialaista slow-foodia   jotaa sekä suomalaisia 
piirakoita Cvičekin kyydittämänä. Juhla päättyi 
iloisiin tunnelmiin. Živelo naše društvo še tisoč let! 

Puheenjohtaja Kari Klemelä kertoo 10-vuotistoiminnasta. 
Franc on valmiina. 

Tuleva puheenjohtaja ja kunniavieras Jadran Hočevar 
tutustuvat kiinnostuneina hyvinkasvatetun oppilaan
Slovenia-kirjaan

Runoilija Anni Sumari lukee Tomaž Šalamunin runoja

Runoilija Jouni 
Inkala Teksti Helena Päätalo ja MV Autio

Kuvat Helena Päätalo



Tässä on seuramme 
tulevaisuus: 
porilaiset suoma-
lais-slovenialaiset 
Preslin sisarukset 

Slovenia-seuran paitamannekiini Matti Mäki esittelee 
kiitokset pitkäaikaiselle puheenjohtajalle. Taustalla Aira 
Pellinen 

Suurkiitos väsymättömille Slovenia-seuran uurtajille 
Kari ja Marja Klemelälle.  

Jännitystä on  tulossa

Slovenialaiskvartetti vilkaassa keskustelussa: Matej 
Goršič, Berislav Jurišić, Sašo Bizjak ja Franc Toth

Konstailematon Jota ravitsi koko Slovenia-seuran 
nälkäisen kansan



Uusi hallitus esittäytyy

Olemme periaaatteessa ihan samoja ihmisiä, joita  
olette tottuneet näkemään seuran tilaisuuksissa. 
Mutta onhan meitä uusiakin. Kohteliasta olisi 
kuitenkin, jos esittäydymme muutamalla rivillä ja 
kasvokkain. Tässä me olemme omin sanoin.

Maria Vesna Autio: Olen 46-vuotias päätoiminen 
erikoistoimittaja ja sivutoiminen Adrian A- yrityksen 
pomo. Etniseltä taustaltani olen sekarotuinen ja 
mummon puolelta sloveeni. Slovenia-seuran jäsen 
olen ollut vuodesta 1999. Mottoni: ei kesää ilman 
Sloveniaa.

Helena Päätalo, 
S l o v e n i a - f a n i 
vuodesta 1984, 
jolloin vieraili 
maassa ensi 
kerran ja tapasi 
tahitilaisen baletin 
esityksessä iäkkään 
Fred Bahovecin, 
k u u l u i s a n 
s l o v e e n i n . 
B u s s i m a t k a l l a 
O p a t i j a s t a 
L j u b l j a n a a n , 

Olen Aira Pellinen, asun Klaukkalassa.  Päivät 
kuluvat myynti- ja markkinointiasioiden parissa ja 
vapaa-ajan vietän mieluiten luonnossa.  Talvisin 
harrastan lumikenkäilyä (siis jos lunta vain on) ja 
kesäkeleissä potkuttelen kickbikella.  Juliaanisiin 
Alppeihin olen jäänyt koukkuun; ainakin kerran 
vuodessa ne on nähtävä, mielellään niillä seuduilla 
patikoiden.

Kari Klemelä on Sauvossa asuva, sekä Sloveniassa 
että Suomessa palkittu suomentaja, kustantaja 
ja valokuvaaja. Hän oli perustamassa Slovenia-
seuraa ja toimi sen varapuheenjohtaja 1999-2001 
ja puheenjohtajana 2001-2009. Tällä hetkellä 
hän työskentelee valtion kolmivuotisen taiteilija-
apurahan turvin.oli taukopaikalla ensimmäinen ihminen, jonka 

kanssa keskustelu englanniksi alkoi, puolestaan 
suomalainen alppinisti! Monet asiat tässä maassa 
meitä suomalaisia viehättävät. Minua historia, 
Slovenian luonto ja ennenkaikkea ihmiset.



Lisäksi vuosikokouksesa 27.3. 2009 valittiin 
tilintarkastajiksi Seppo Partti ja Jan Sundqvist sekä 
varatilintarkastajiksi Maija Plaami ja Matti Mäki.   

Kirsi Narinen: Olen kohta viisikymppinen 
lähetystöneuvos ulkoministeriöstä, takana monta 
hienoa ammatillista kokemusta ulkomailta, mutta 
ykkösenä niistä vuodet 2004-2008 Ljubljanan 
suurlähetystöstä. Jo kaksi kertaa olemme viime 
kesän jälkeen ehtineet vierailla maassa, josta jää 
jälki. Kuvassa lokakuun iltatunnelmia Portorožin 
hotelli Palacen terassilta tyttäreni Viivin (10v) 
kanssa - poika Antti (8v) ja rakennusmestari-mies 
Ossi eivät päässeet mukaan. Harrastan kuorolaulua, 
puutarhatöitä ja työssäkäyvän äidin perustoimintoja. 
Tällä hetkellä työni on ulkoministeriön Eurooppa-
osastolla energia-asioiden parissa. 

Eero Balk: 53-54-vuotias slaavihaihattelija. 
Kaksijäseniseen perheeseen kuuluu myös 
juutalaissyntyinen Spooky (18, kuvassa 
hallinnoimassa). Hallinnoitava itse on 
syntynyt Savossa  ja  asunut lisäksi Suomessa, 
Neuvostoliitossa, Tšekkoslovakiassa, 
Kaukasuksella, Ukrainassa ja Tšekissä.

Yrjö Lautela: Saavuin Sloveniaan ensi kerran 
huhtikuussa 1990, jolloin siellä järjestettiin 
ensimmäiset vapaat vaalit. Siitä lähtien olen käynyt 
Sloveniassa yhtä vaille joka vuosi, toimittajana, 
lomalla tai matkaoppaana. Harrastustani 
jalkapalloa en ole laiminlyönyt, otteluja olen 
nähnyt Ljubljanassa, Celjessä, Nova Goricassa ja 
Ajdovščinassa. 



Patria-tutkimukset etenevät

Slovenian ja Suomen kauppasuhteita hiertävä Patrian 
lahjusjuttu nousi taas otsikoihin maaliskuun lopulla, 
kun maiden yhteinen tutkimusryhmä teki ratsioita 
Sloveniassa. Sikäläisten lehtien mukaan tarkastettiin 
kaikkiaan kuuden henkilön asuntoja tai toimistoja. 
Näiden joukossa ei ollut johtavia poliitikkoja, 
vaan muun muassa Patrian yhteistyökumppaneita. 
Joukossa oli myös miljonääri Walter Wolf, jonka 
arvellaan toimineen lahjusrahojen välittäjänä. 
Slovenialaisen lähteen mukaan näyttää siltä, että 
Slovenian poliisi toimii nyt ammattimaisesti, tutkii 
mutta ei kerro julkisuuteen toiminnastaan. Niiden 
yli kahden vuoden aikana, jotka ovat kuluneet 
panssariajoneuvokaupan solmimisesta, vaikutelma 
ei ollut tällainen. Vasta nyt kotietsintöjen kohteena 
olleet henkilöt ovat olleet epäilyksen alaisia jo 
pitkään.

Sloveniassa on kiinnitetty huomiota siihen, että 
maaliskuun alkupuolella Suomen oikeusministeri 
Tuija Brax vieraili Sloveniassa ja tapasi muiden 
muassa Slovenian valtakunnansyyttäjän Barbara 
Brezigarin. Nämä keskustelivat Slovenian 
tiedotusvälineiden mukaan myös Patriasta. 
Brezigarin on Sloveniassa väitetty jarrutelleen 
Patria-tutkimuksia. Hän oli vuonna 2002 kahden 
oikeistopuolueen presidenttiehdokkaana. Toinen 
näistä on edellisen pääministerin Janez Jansan 
Slovenian demokraattinen puolue. Yleisradion 
MOT –ohjelma nosti Jansan keskeiseksi lahjusten 
ottajaksi. Tämä on kiistänyt syytökset. 
Myös koko panssariajoneuvokaupan peruuntuminen 
on yhä otettava huomioon. Sopimuksessa on 
tämänsisältöinen, lahjontaa koskeva pykälä. 
Slovenia on kansainvälisissä vertailuissa mainittu 
Viron ohella vähiten korruptoituneena entisistä 
sosialistimaista. Suomi taas on ollut joskus jopa 
maailman vähiten korruptoituneen maan maineessa. 
Molempien maine on tahrautunut jupakassa. Patria 
on 70-prosenttisesti valtion omistama.

Slovenian kielen kurssi Oulunkylässä

Maaliskuun lopussa aloitti sloveenin kielen 
alkeiskurssi. Tällä hetkellä ryhmämme on pieni. 
Oppilaana ovat Aira, Matti, Marko ja Tapio. 
Kokonnumme torstaisin kello 17 Airin työpaikalla 
Helsingin Fashion Housessa Oulunkylässä, 
Mikkolantie 1 A. Ennen kurssin alkua Airalla on 
ollut tapaana tarjota jotain pientä purtavaa. Kurssin 
kesto on kaksi tuntia (eli kaksi kertaa 45 minuuttia) 
ja päättyy suunnilleen klo 18.45.

Kurssi on siis alkeiskurssi: kukaan osallistujista 
ei ennestään osaa sloveniaa. Koska ryhmämme 
on pienikokoinen, opetusohjelmaa sovelletaan ja 
oppilaiden ohjaus on henkilökohtaista. Meillä ei ole 
minnekkään kiire. Hiljaa hyvää tulee. Käytössämme 
on sloveenin uudenaikaisin oppikirja  ”1, 2, 3 ... 
Gremo!”. Oppikirja toimii meillä punaisena lankana, 
josta  tarpeen tulleen poikkeamme, riippuen siitä, 
kuinka paljon asia kiinnostaa, ja sitten palaamme 
takaisin. 

Uudet kurssilaiset ovat tottakai tervetulleita! 
Tilaa olisi vielä noin kolmelle tai neljälle, mutta 
jos tulijoita onkin enemmän, siitä pitäisi erikseen 
sopia. 

Tervetuloa uudet innokkaat kurssilaiset!

Mukaavia kevätpäiviä kaikille Slovenian ja 
sloveenin ystäville toivottaa 
Matej Goršič

Matejin sähköpostiosoite on  matti_7atsuomi24.fi  

Sloveenin kurssin opettaja Matej Goršič toivottaa uudet 
oppilaat tervetulleeksi. 

Teksti Yrjö Lautela
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Kirjauutuksia
KIRAJATARJOUKSET
Mansarda on Sauvossa toimiva eteläslaavilaiseen 
kaunokirjallisuuteen erikoistunut pienkustantamo, jonka 
suomentaja Kari Klemelä perusti 2005. Mansarda on 
tähän mennessä julkaissut kahdeksan teosta, joista viisi on 
suomennettu sloveenista ja kolme serbiasta. Tulossa on myös 
kroatialaista ja makedonialaista kirjallisuutta.

Jos haluat tukea Mansardan työtä vähälevikkisen 
kirjallisuuden hyväksi, tilaa kirjat suoraan kustantajalta, niin 
saat ne erikoisalennuksella. Postikulut painon mukaan 2-3 
euroa, Alamut 5, mutta jos tilaat vähintään kaksi Mansardan 
kirjaa, postikuluja ei veloiteta lainkaan.
YHTEYSTIEDOT
Kari Klemelä, Mansarda, Rajalahdentie 787, 21570 Sauvo 
Puhelin: 02-470 1232, 050-5 904 934 
Verkkosivu: www.mansarda.fi
Jos haluat Mansardan uutiskirjeen, lähetä pyyntö vaikka 
sähköpostitse osoitteella  kustannus@mansarda.fi

TUOREET JULKAISUT:
M a r s i p a a n i a 

- slovenialaista 
nykyrunoutta kokoaa 
yhteen kaksitoista 
maansa arvostetuimpiin 
kuuluvaa runoilijaa, 
jotka ovat Primož 
Čučnik, Barbara Korun, 
Taja Kramberger, 
Svetlana Makarovič, 
Gašper Malej, Brane 
Možetič, Iztok Osojnik, 
Primož Repar ja 
Stanislava Chrobáková 
Repar, Tone Škrjanec, 
Aleš Šteger sekä Maja 
Vidmar. Useimmat 
heistä ovat vierailleet 
Suomessakin erilaisissa 
kirjallisuustilaisuuks
issa.

Antologian ovat suomentaneet ja toimittaneet Kari Klemelä 
ja Jouni Inkala. 176 s. 170 x 210 mm, nidottu. Hinta 17 euroa 
(ovh 21) + pm 3,00.

Teos julkistetaan Turun kaupunginkirjastossa 5.5.2009 klo 
18. Kari Klemelää ja Jouni Inkalaa haastattelee osastonjohtaja 
Taina Ratia. 

Žarko Petan: Tyhjällä päällä 
on kevyempi kumartaa
Slovenialainen Žarko 
Petan on kirjoittanut 
yli seitsemäntuhatta 
aforismia. Suomessa niitä 
on luettu radion ”Päivän 
mietelauseessa” 2003, 2008 
ja 2009 toistakymmentä 
kertaa. Kokoelman 
suomentanut ja toimittanut 
Kari Klemelä voitti 2008 
Paimion aforismipäivien 
käännösarjan ensimmäisen 
palkinnon tähän kokoelmaan 
sisältyvillä mietteillä.

Danilo Kiš: Puutarha, tuhka 
Teos on jatkoa Mansardan 2006 julkaisemalle kiitetylle 
kertomuskokoelmalle ”Varhaisia suruja”, joka kuvasi 
Andi-pojan lapsuutta toisen maailmansodan varjossa. 
Nyt päähenkilöksi nousee isä, Eduard Sam: kirjailija, 
apostoli ja vaeltava filosofi, anarkisti, alkoholisti, klovni 
ja lättäjalka. Hänen elämäntyönsä - aikataulut - laajenee 
ensin matkaoppaaksi ja viimein 800-sivuiseksi vaaralliseksi 
julistukseksi, jonka takia perhe joutuu vaihtamaan 
asuinpaikkaa ja hän itse katoaa. Andi on liian pieni 
ymmärtääkseen, että ”matkailu” onkin pakenemista ja että 
isä on viety Auschwitziin. Kuolemanleirejä ei edes mainita 
tässä juutalaisperheen odysseiassa, mutta kaiken yllä leijuu 
uhka, jonka Andikin aavistaa. Aikuisena hän rekonstruoi 
lapsuutensa muistikuvia ja isän sotkuisia vaiheita, mutta 
tulkintoja on liikaa, tarinat toistuvat erilaisina versioina ja isän 
elämäntarina paisuu myyttisiin ja apokalyptisiin mittoihin. 
165 sivua. Sidottu. Hinta 20 euroa (ovh 27) + pm 3,00.
Vladimir Bartol: Alamut
Assassiinit olivat 1000-luvulla syntynyt fanaattinen 
islamilaislahko, joka taisteli Persian turkkilaisia 
seldzukkivalloittajia ja muita vääräuskoisia vastaan. ”Elävät 
tikarit” herättivät kauhua ja pelkoa uskaliailla salamurhilla. 
Omar Khaijamin ystävä Hasan ibn Sabbah kouluttaa Alamutin 
linnakkeessa nuoria, jotka haluavat kuolla marttyyreina 
pyhän asian puolesta ja päästä paratiisiin. Elinaikana heiltä 
on kielletty maalliset ilot, mutta taivaassa mikään ei ole 
syntiä. Allahin luvalla Hasan avaa heille paratiisin portin ja 
tarjoaa esimakua kuolemanjälkeisistä nautinnoista: viinistä, 
tanssista ja nuorten neitsyiden rakkaudesta. Vladimir Bartolin 
(1903-67) Alamut julkaistiin 1938, kun Euroopassa elettiin 
fasisti- ja kommunistifanaatikkojen Mussolinin, Hitlerin ja 
Stalinin aikaa. Romaani unohtui vuosikymmeniksi mutta 
nousi kansainväliseen maineeseen Osama bin Ladenin 
islamistien syksyllä 2001 USA:ssa 
tekemien terrori-iskujen jälkeen. 
Nykyisin Bartol on tunnetuin 
slovenialainen kirjailija ja Alamut 
on käännetty yli 20 kielelle. Se 
on paitsi vallankäytön analyysi 
myös jännittävä, romanttinen 
ja viihdyttävä seikkailutarina. 
Sloveenista suomentanut Kari 
Klemelä. Romaanin pohjalta on 
tehty tietokonepeli Assassin’s Creed. 
520 s. Sidottu, suojapaperi.
Hinta 25 euroa (ovh yleensä 33-39) 
+ pm 5,00.

TULOSSA
Žarko Petan: Titon ihmeellinen elämä
Petan kertoo tähän saakka vaiettuja asioita Jugoslavian 
entisen presidentin ja sitoutumattomien maiden liikkeen 
johtajasta ja tämän partisaaniajasta, puolueurasta, 
valtavasta yksityisomaisuudesta, Jovanka-vaimosta 
ja kuudestatoista muusta naisesta sekä väärennetyistä 
elämäkertatiedoista, kuten Titon syntymä- ja kuolinpäivään 
liittyvistä mysteereistä. Teosta varten Petan on haastatellut 
lukuisia Josip Broz Titon tunteneita ihmisiä ja saanut 
käyttöönsä ennestään tuntematonta aineistoa. Kirja 
ilmestyy syksyllä 2009. .

140 s. 110 x 165 mm, nidottu. Hinta 13 euroa (ovh 21) + pm 2,00. 



Tulevaa toimintaa

SLOVENIA-SEURA RY.

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN 
KOKOUS

Aika: Tiistaina 21. huhtikuuta 2009 klo 17.00

Paikka: Pressiklubi, Helsingin rautatieaseman 
Pullman-baarin kabinetti, 2. kerros

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. Käsitellään yhdistyksen sääntöjen muutosesitys, 
jonka tarkoituksena on:
A: Yhdistys järjestää kaksi sääntömääräistä 
vuosikokousta, yhden syksyllä, yhden keväällä.
B: Yhdistyksen kokoukset voidaan kutsua koolle 
myös sähköpostitse.
C: Yhdistyksen hallituksen toimikaudeksi tulee 
kalenterivuosi.
6. Mahdolliset muut yhdistyksen toimintaan kuuluvat 
asiat.                                                        

Tervetuloa!
Hallitus

Slovenia-seura esittäytyy Kouvolan XIII 
Dekkaripäivillä Kouvolan teatterissa 6.6.2009, 
jolloin suomentaja Kari Klemelä kertoo kirjailija 
Sergej Verčistä sekä hänen rikosromaanien 
päähenkilöstä - poliisikomisario Benjamin 
Perkosta.
Syksylle  on  
s u u n n i t e l t u 
matkailukertomuksia 
ja -vinkkejä kesän 
kokemusten pohjalta.
Syksyn alussa  on 
luvassa myös 
slovenialaiseen ruoka- 
ja viinikulttuuriin 
liittyvä kurssi. 
Lisätietoja  ilmoitamme  
m y ö h e m m i n 
sähköpostitse.

2.-4. lokakuuta osallistumme Turun kirjamessuille 
edellisvuosien hyvien kokemusten rohkaisemana.

Marraskuun lopulla järjestettäneen suosittu 
pikkujoulu.

Slovenia-seuran 10-vuotisen taipaleen kunniaksi on 
toivottu syksyksi myös  jäsenmatkaa.

Slovenia-seuran hallitus:

Maria Vesna Autio, pj. –  maria.autioatpp2.inet.fi
ja infoatadrian.fi p.050-3262184 
Kari Klemelä, – kari.klemelaatkolumbus.fi 
Kirsti Narinen, – kirsti.narinenatformin.fi 
Aira Pellinen, – airapellinenathotmail.com 
Helena Päätalo,–  helena.paataloatelisanet.fi
Yrjö Lautela, varajäsen
Eero Balk, varajäsen
Yhdistyksen internet-sivu
 http://www.slovenia-seura.de.vu/


