
 

Tiedote 10 / Joulukuu 2008 
 
 
Sisältö 
  1 1999–2009 
  2 Sloveniaan uusi hallitus 
  3 Slovenia, matkamessujen ensimmäinen kumppanuusmaa 
  4 Elämyksiä Suomessa 
  5 Kokemuksiani suomen kielestä ja Suomesta 
  7 Slovenia(n) sydämessä 
  9 Turskaherkku: Bakalar à la baka Siiri 
 

 
 
1999–2009 
 
Jääköön otsikkoon "joulukuu 2008", vaikka tiedote onkin myöhässä. Helmikuussa juhlimme 10-
vuotiasta yhdistystä ja näemme, millainen on logollamme varustettu T-paita. Vuosikokouksessa 
valitsemme uuden hallituksen, suunnittelemme tulevaa ja ehkä päätämme sääntömuutoksesta. 
 Olen myös ilmoittanut luopuvani puheenjohtajan tehtävistä, koska kymmenen vuotta on 
pitkä aika, ensin perustamassa ja sitten johtamassa yhdistystä. Se on ollut antoisaa mutta 
myös vaativaa. Jäsenmäärämme on lähes sata ja tehtävät ovat lisääntyneet niin, että kaikkea 
on mahdoton hoitaa omien töiden ohessa. Aion nyt keskittyä kolmeksi vuodeksi suomennus- ja 
kustannustyöhön taiteilija-apurahan turvin. 
 Vuonna 2008 harrastimme "maakuntamatkailua", koska yli puolet jäsenistä asuu pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella ja halusimme tarjota heillekin osallistumismahdollisuuden. Näihin 
Tampereella, Sauvossa ja Hämeenlinnassa järjestettyihin hyvin onnistuneisiin tilaisuuksiin 
saimmekin mukaan joitakin paikallisia jäseniä, mutta emme niin monia kuin olimme odottaneet. 
 Viime vuonna Slovenia oli Suomen tiedotusvälineissä tavallista enemmän esillä ensin EU-
puheenjohtajuuden ja syksyllä Patrian lahjusjutun takia. Sloveniassa jupakka aiheutti todellisen 
myrskyn juuri ennen parlamenttivaaleja, mutta pitempiaikaista vaikutusta sillä tuskin on. Tässä 
tiedotteessa Yrjö Lautela kertoo noiden vaalien vaikutuksista.  
 Tiedotteeseen on lainattu Matka 2009 -messujen ennakkouutinen, jossa kerrotaan miksi 
juuri Slovenia on valittu ensimmäiseksi "partner-maaksi". Tosin Finnair ei enää lennä talvella 
Ljubljanaan, mutta kannattaa käydä 20.1. mennessä yhtiön sivulla varaamassa tarjousmatkat 
2.4–14.6. väliseksi ajaksi. Partneriuden ja juhlavuoden kunniaksi Slovenia-seura olisi halunnut 
osallistua messuille, mutta valitettavasti sponsoritoiveemme eivät tuottaneet tulosta. 
 Kaksi slovenialaista jäsentämme kertoo vaikutelmiaan Suomesta. Lendavassa syntynyt, 
nykyään Tampereella asuva ja meille jo useista tilaisuuksista tuttu muusikko Franc Toth tuntee 
Suomen lähes parinkymmenen vuoden takaa. Julija Potrč asuu Ljubljanassa ja kääntää slovee-
niksi suomalaista kirjallisuutta, tänä vuonna Pirkko Saision palkitun Punaisen erokirjan. 
 Monivuotinen uumajalainen jäsenemme Anna-Liisa Wallius puolestaan kertoo prekmurje-
laisesta Banovcin kylpylästä, joka on luvannut seuramme jäsenille alennusta. Hm, jonkinlainen 
yllätysmomenttikin näyttää tällä kertaa sisältyvän kylpylämatkaan. 
 Lopuksi Maria Vesna tarjoaa bakalaria, joka sai jo toistamiseen erittäin hyvän vastaanoton, 
yhteisessä pikkujoulussamme Kroatia-seuran kanssa Lyceumklubilla. 
 Lämpimät kiitokset kaikille tiedotteen avustajille. 
 Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi samaan tuttuun paikkaan lauantaina 7.2. klo 15 
muistelemaan kulunutta vuosikymmentä! 
 Ilmoittautumiset viimeistään 1.2. os. kari.klemela@kolumbus.fi tai puh. 050–5904934. 
 
 

Kari Klemelä 
 
 
 



Sloveniaan uusi hallitus  
 
Syyskuussa pidettyjen Slovenian parlamenttivaalien jälkeen maassa nousi valtaan sosiaali-
demokraatti Borut Pahorin johtama keskustavasemmistolainen hallitus, joka sai tarvittavan 
luottamuslauseen parlamentissa marraskuun lopulla.  

    Yhdeksäntoistajäsenisessä hallituksessa on seitsemän puo-
lueisiin kuulumatonta ministeriä. Hallitukseen kuuluu viisi naista, 
mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin maan itsenäisyyden 
aikana. Ensimmäisen kerran hallituksessa on ministeri myös 
ulkomailla asuvien sloveenien etuja valvomassa. 
 Varsin kovaotteisen vaalikampanjan jälkeen hallituksen-
vaihdos sujui melko sopuisissa merkeissä. Uusi pääministeri 
Pahor kiitteli edeltäjäänsä Janez Janšaa joustavasta vallanvaih-
dosta ja sanoi  hallituksensa  "ottavan vastuun taloudesta, joka 
on hyvässä kunnossa". Janša murehti kuitenkin vasemmiston 
"värisuoraa", kun kaikki vallankäyttäjät mediaa myöten ovat 
hänen mukaansa nyt vasemmistolaisia. 
 Sloveniassa ei ole listavaalia kuten ei Suomessakaan, joten 
yksikään ehdokas ei voi olla varma valituksi tulemisestaan. 
Niinpä esim. Janšan hallituksen ministereistä vain kolme pääsi 
uuteen parlamenttiin. Myös eläkeläispuolueen puheenjohtaja, 
puolustusministeri Karl Erjavec putosi parlamentista, vaikka 
hänen puolueensa lisäsi kannatustaan. Eläkeläispuolue nousikin 

vaa'ankieleksi, jonka osallistuminen uuteenkin hallitukseen tuli välttämättömäksi Pahorille. 
Erjavec olisi halunnut jatkaa puolustusministerinä, mutta joutui tyytymään ympäristöministerin 
salkkuun.  
 Vaalitaistelua leimanneen Patria-skandaalin vaiku-
tusta tulokseen on vaikea arvioida, mutta kovin paljon 
se ei näytä vaikuttaneen. 
 Hallituksella on takanaan 50 edustajaa 90-
paikkaisessa parlamentissa. Sosiaalidemokraateilla on 
29, Zares-puolueella yhdeksän, eläkeläispuolueella seit-
semän ja liberaalidemokraateilla viisi edustajaa. 
 Kuten millä tahansa hallituksella näinä aikoina, 
Slovenian hallituksen tärkein tavoite on maan selviyty-
minen maailmantalouden taantumasta mahdollisimman 
ehjin nahoin. Energiahuollossa Sloveniassa kaavaillaan 
toisen reaktorin rakentamista Krškon ydinvoimalaan. Tästä hallitus on luvannut järjestää 
kansanäänestyksen.  
 

    Yrjö Lautela       
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: 
 
Pahor (yllä): Mladina 17/2007, http://flickr.com/photos/61306980@N00/474926763
Janša (alla): http://www.finance.si/galerije.php?galpicid=4794
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Slovenia on Matka 2009 –messujen ensimmäinen virallinen partner-maa 
 
Ensimmäistä kertaa Matkamessujen historiassa sille on valittu kansainväliseen tyyliin partner-
maa. Useista hyvistä ehdokkaista ensimmäiseksi kumppaniksi valikoitui Slovenia, joka on ollut 
messujen asiakkaana jo vuodesta 2004. 
 Suomalaisten matkailijoiden määrä Sloveniaan on kasvanut huimaa vauhtia viime vuosina. 
Lähes 20 000 suomalaista tutustui maahan vuonna 2007. Turisteja on houkutellut erityisesti 
Slovenian monipuolinen luonto sekä monet viehättävät kaupungit. Niistä etenkin pääkaupunki 
Ljubljana on ollut suomalaismatkaajien suosiossa, sillä sinne pääsee suorilla lennoilla Helsingistä 
ympäri vuoden. 
 ”Slovenia on suomalaisille vielä aika tuntematon maa, joten yhteistyöstä hyötyvät 
varmasti niin Matkamessujen kävijät kuin Slovenian turismikin. Siellä on mm. mainioita golf- ja 
hiihtomatkailukohteita, jotka tulevat sitten tutuiksi suomalaisille Matkamessuilla”, toteaa Suo-
men Messujen näyttelyryhmäpäällikkö Rilla Engblom. Käytännössä partner-maan status mes-
suilla merkitsee näkyvyyttä kaikessa ennakkomarkkinoinnissa sekä runsasta näkyvyyttä ja 
kuuluvuutta messujen alla ja niiden aikana. Slovenia on esillä mm. lehdistötilaisuuksissa, 
avajaisissa ja tietysti monin eri tavoin itse messuilla. 
 ”Slovenialle on suuri kunnia tulla valituksi Pohjois-Euroopan suurimpien matkailumessujen 
ensimmäiseksi viralliseksi partner-maaksi. Suomen ja Pohjoismaiden merkitys Slovenian turis-
mille kasvaa kovaa vauhtia. Panostamme erityisesti Suomeen, koska se on yksi nopeimmin 
kasvavista markkina-alueistamme: Vuodesta 2006 vuoteen 2007 Sloveniaan matkustavien 
suomalaisten määrä kasvoi yli 50 %!”, kertoo johtaja Dimitrij Piciga, Slovenian Tourist 
Boardista. 
 ”Suomalaiset ovat tärkeä kohderyhmä myös siksi, että he matkustavat Sloveniaan läpi 
vuoden eivätkä vain tiettyyn sesonkiaikaan. Uskon, että tämä positiivinen trendi jatkuu. Me 
teemme jatkuvia ponnisteluita sen eteen ja pidämme tätä yhteistyötä Matkamessujen kanssa 
erinomaisena mahdollisuutena Slovenian esittelyyn ja markkinointiin”, hän jatkaa. 
 Kansainvälisillä matkailumessuilla on jo useamman vuoden ollut omat partner-maansa. 
”Mekin aiomme tehdä tästä hienon perinteen ja valita uuden partner-maan jatkossa joka vuosi”, 
Rilla Engblom kertoo. ”Uskomme myös, että kumppanuudesta kiinnostuneita maita löytyy 
jatkossakin. Tämä tukee osaltaan Matkamessujen hurjaa kansainvälistymistahtia”, hän jatkaa. 
 Matka ja Caravan 2009 – Pohjois-Euroopan suurimmat matkailumessut Helsingin Messu-
keskuksessa 15.–18.1.2009 järjestettävät Matkamessut ovat Pohjois-Euroopan suurin matkailu-
alan tapahtuma. Matka 2009 -messujen teemana on vastuu yhteisestä maailmasta. Vuonna 
2008 messuilla oli mukana yli 1100 näytteilleasettajaa 75 maasta. Matka- ja Caravan -messuilla 
vieraili lähes 85 000 kävijää, joista noin 16 000 oli matkailualan ammattilaisia. 
  

 
 
Lähde ja linkit: 
 
http://www.finnexpo.fi/news_single.asp?id=1908&code_language=e
http://www.finnexpo.fi/matka/
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Elämyksiä Suomessa 
 
Täällä Suomessa minä pidän paljon siitä, että maisema on erilainen kuin mihin olen tottunut − 
loputtomasti metsiä, järviä ja paljon, paljon vihreitä alueita. Erityisen kauniita ovat myös 
kesäiset auringonlaskut ja pitkät, valoisat kesäyöt. Ne yrittävät epätoivoisesti korvata pimeän 
talven, joka herättää ihmisissä melankolisia tunteita. 
 Minulla ei ole täällä paljon ystäviä, mutta ne jotka minulla on, ovat luotettavia ja aina 
valmiita auttamaan. Meillä on usein hauskaa yhdessä ja sellaisina hetkinä he ovat erittäin 
rentoja, todella erilaisia kuin tavallisesti. Ensi näkemältä he ehkä vaikuttavat melko vaivautu-
neilta ja epäileviltä, mutta kun heidät oppii tuntemaan paremmin, muurit sortuvat ja heidän 
kanssaan on lopulta helppo kommunikoida. 

 Mielestäni suomalaiset ovat ahkera kansa − tämä on 
yhteistä sloveeneille ja suomalaisille. Erityisesti pidän suomalais-
ten kyvystä kehittää monia, monia pieniä ja tarpeellisia keksin-
töjä, arkisia asioita, jotka varmastikin ovat pitkien ja pimeiden 
talvi-iltojen hedelmiä. On hienoa, kun joka kerta vieraillessasi 
jonkun luona siellä on aina vähintäänkin muutama juttu (ellei 
peräti kaikkea): vaatteita, sisustustekstiilejä, astioita jne., jotka 
on tehty ja suunniteltu Suomessa. Pidän erityisesti muutamista 
ruokalajeista, jotka pääasiassa ovat tulleet tutuiksi vieraillessani 
ystävieni luona. Joitakin niistä osaan valmistaa itse, kuten maka-

ronilaatikkoa, kirjolohikeittoa, katkarapupiirakkaa, kirjolohipiirakkaa, mustikkapiirakkaa, mak-
karakeittoa, perunamuusia ja uunikalaa… 
 Mielestäni suomalaiset ovat homogeeninen kansa ja tarvittaessa he auttavat toisiaan. 
Käynti jääkiekkopelissä on myös jotakin todella erityistä. Fanit ovat erittäin uskollisia idoleilleen, 
mutta se on sivistynyttä eikä johda primitiiviselle tasolle. 
 Joulutarina on yksi hienoimmista elokuvista, jonka olen täällä nähnyt ja suosittelen sitä 
kaikille, ainakin joulun aikaan. Olen katsellut aika monta suomalaista tuotantoa olevaa 
elokuvaa: Kukkia ja sidontaa, Helmiä ja sikoja, Miehen työ, V − Jäätynyt enkeli, Tuntematon 
sotilas (alkuperäinen versio). Enimmäkseen ne ovat erittäin realistisia, joskus ehkä karkean 
realistisia, mutta täynnä tunteita. 
 Suomalaiset ovat varmasti kansa, joka lukee eniten maailmassa ja käy teatterissa tai 
elokuvissa tosi usein. Tampere on monien teatterien kaupunki. Olen nähnyt muutaman 
perinteisen suomalaisen teatterinäytelmän Tampereen Teatterissa ja Komedia Teatterissa. 
 ”Aito suomalainen sauna” on tietysti perinteinen, melkeinpä rituaalinen kokemus. Tällä 
tarkoitan saunoja, jotka ovat jo aikojen alusta asti olleet järven rannalla. Ne ovat pieniä, puisia 
taloja, joissa on puukiuas (yleensä niissä käytetään koivua, koska se luovuttaa paljon lämpöä ja 
jättää jälkeensä vain vähän tuhkaa) ja iso astia täynnä vettä etumaisessa huoneessa, josta 
alkaa perusteellinen koko kehon pesu ja harjaus ennen saunaan menoa. Sauna on lämmitetty 
vähintään +80 °C:een, ja hikoiltuamme todella hyvin hyppäämme kylmään järveen. Tämän 
jälkeen vilvoittelemme ja sitten menemme takaisin saunaan ja pois pari kertaa. Jos haluamme, 
voimme vihtoa itseämme tai toisiamme joka puolelta tuoreella koivuvihdalla paremman 
verenkierron aikaansaamiseksi. Miellyttävän väsymyksen ja täydellisen puhtauden tunne 
saunan jälkeen on jotakin todella hienoa. 
 Olen kokenut muutaman tyypillisen suomalaisen perinnejuhlan kuten juhannuksen, 
itsenäisyyspäivän ilotulituksineen, vapun ja tietysti joulun maalla idyllisessä talvimaisemassa. 
Tulevaisuudessa haluaisin tutustua muutamiin uusiin ihmisiin ja nähdä uusia paikkoja tästä 
nykyään myös minun maastani, johon rakkaani minut johdatti. Olen ihminen, joka yrittää nähdä 
ja löytää hyvän ja kauniin kaikesta. 
 

Franc Toth, englannista vapaasti suomentanut Taru Toth 
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Kokemuksiani suomen kielestä ja Suomesta 
 
Innostuin suomen kielestä ensimmäisen kerran joskus lukion lopussa eli noin kymmenen vuotta 
sitten. Isäni kävi silloin Joensuussa työmatkalla ja vietti aikaa filosofi Seppo Sajaman kanssa, 
joka lähetti minulle muutaman suomenkielisen kirjan (lähinnä kuvasanakirjoja) sekä CD-levyn – 
suomalaista popmusiikkia. Pidin kielestä heti, koska se oli aivan erilainen kuin kaikki muut 
kielet, ja ajattelin että olisi todella hienoa osata ainakin muutama sana. Kuinka moni 
slovenialainen voi sanoa osaavansa edes jonkin verran suomea? Siinä vaiheessa en vielä 
ajatellut, mitä hyötyä kielestä voisi olla minulle, keskityin vain kieleen. 

 Sain mahdollisuuden opiskella suomea jo seuraavan 
vuoden syksyllä, kun eräässä Ljubljanan kielikoulussa 
järjestettiin suomen kielen peruskurssi. Päätin, että 
kannattaisi ilmoittautua. Osallistujia ei ollut monta, minun 
lisäkseni vain Eva, jolla oli jo silloin suomalainen miesystävä. 
Siitä huolimatta opettajamme Paula Šimnovec, joka on 
asunut Sloveniassa jo noin 30 vuotta, teki parhaansa – hän 
oli ensimmäinen suomen kielen opettajani, ja olemme vielä-
kin paljon yhteydessä. Kurssia pidettiin kerran viikossa noin 
kuusi kuukautta; sen päättyessä en osannut kieltä vielä 
paljon, joten päätin tulla Tampereen kesäyliopistoon suomen 
kielen kurssille. Se oli ensimmäinen kontaktini elävään 
kieleen ja ensimmäinen vierailuni Suomessa. 
 Kurssi oli heinäkuussa ja kesti kaksi viikkoa, ja vaikka 

asin

a ilta kuuntelemaan suomalaista 
usi

rran Tampereen Näsinneulan tornin ylim-

urssi. Tällä kertaa 
eitä

piskeluun ei aika riittänyt. Moneen vuoteen en 

aina mielessäni. 
lin 

Sloveniaan päätin vakaasti, että nyt aion oppia suomea kunnolla. 

os  ehkä vähiten kaikista osallistujista (moni oli asunut 
Suomessa jo monta vuotta, kun taas minä kävin vain tällä 
kurssilla), se kesä oli minulle unohtumaton kokemus. Oli 
lämmintä ja aurinkoista (ehkä sain väärän käsityksen Suo-
mesta!), ja minulla oli heti hyvää seuraa – muiden osanotta-

jien lisäksi Sepon tytär Katri ja hänen poikaystävänsä Topi, joiden kanssa vietin paljon aikaa. 
 Silloin oli juuri Tammerfest menossa, joten pääsimme jok
m ikkia. Hämärä tuli vasta keskellä yötä, ja aurinko nousi taas kello kolme aamulla. Kesän 
valkeat yöt olivat minulle uusi ja mahtava elämys, valo oli ihan erilainen kuin Sloveniassa 
kesällä. Myös lukemattomat järvet tekivät suuren vaikutuksen, sillä Sloveniasta on erittäin 
vaikea löytää järvenrantaa, jossa voi istuskella ja lueskella omassa rauhassa kesällä, kun taas 
Suomessa sellaisia mahdollisuuksia on joka puolella. 
 Muistan myös, millaiselta tuntui seistä ensi ke
mässä kerroksessa, jonne järvet ja metsät näkyvät hyvin. Näin alava maa, missä ovat kaikki 
vuoret? Sloveniassa en käy usein vuoristossa, mutta silti aloin kaivata niitä. 
 Syksyllä samassa Ljubljanan kielikoulussa järjestettiin suomen jatkok
m  oli kolme – minun lisäkseni kaksi suurta Suomen ja suomen kielen ihailijaa, jotka ovat 
vieläkin omalla tavallaan tekemisissä suomen kanssa. Tämän kurssin jälkeen pidin tauon, sillä 
minun täytyi valmistua Ljubljanan yliopistossa englannista ja yleisestä kirjallisuustieteestä. 
Lisäksi aloin juuri silloin laatia uutta suurta englanti-sloveeni–sanakirjaa DZS-kustantamolle, ja 
se oli aika suuri haaste aloittelevalle kääntäjälle. 
 Sellaisiin harrastuksiin kuin suomen kielen o
edes vilkaissut oppikirjaa, vaikka pidin yllä yhteyksiä suomalaisiin. Keskiviikkoisin Ljubljanassa 
pidetään jo perinteiset Suomi-kahvit aina samassa kahvilassa, kello 17. Siellä käyvät Sloveni-
assa asuvat suomalaiset, Suomesta tulleet vaihto-oppilaat ja muut Suomi-fanit – kaikki mukaan 
ehtivät ovat tervetulleita. Yleensä meitä on viidestä kymmeneen. Sellaiset epäviralliset tapaami-
set ovat minulle tärkeä mahdollisuus puhua jo harjoitella suomea Ljubljanassa. 
 Vaikka en opiskellut suomea moneen vuoteen aktiivisesti, harrastus oli 
O innostunut suomalaisesta rock- ja popmusiikista, jota löysin internetistä, kuuntelin mm. 
Maija Vilkkumaata, Egotrippiä, Eppu Normaalia, Leevi and the Leavingsiä ja Jonna Tervomaata. 
Noin kaksi vuotta sitten päätin käydä Ruisrockissa, että pääsisin kuuntelemaan osaa noista 
bändeistä. Olin Suomessa noin kaksi viikkoa, ja se oli ihanaa. Kävin Helsingissä, Tampereella ja 
Turussa ja asuin niiden ystävieni luona, joihin olen tutustunut silloin kun he ovat olleet 
opiskelemassa tai vierailulla Sloveniassa. Yksi kutsui minut ja muut ystävät mökille Naantaliin, 
ja sain kokea Suomea aidoimmillaan: saunomista ja meressä uimista. Tullessani takaisin 
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 Silloin tuli sellainen olo, että 
tarvitsen muutosta myös työssäni. 

ku

 pu
olevani tulossa. Tiesin, että voisin aluksi asustella heidän , mutta mihin 

eni

nnöstyön. Onneksi 
love

 tunti. 
isa

äydä oluella tai 
ill

 joku yrittäisi tahallaan 
uija

nä. 

Julija Potrč 

 
 
Slovenia-seuran jäsenet Sašo Bizjak, Franc ja Taru Toth sekä

Julija Potrč Sauvossa elokuussa 2008. Kuva: Kari Klemelä 
 

Pik hiljaa huomasin, ettei englannin 
kielen taitoni riitä, jos haluan tehdä 
sitä, mitä olen aina eniten halunnut 
tehdä – kääntää kaunokirjallisuutta. 
Koska kielikoulussa ei ollut enää mi-
nun tasolleni sopivia suomen kursseja 
eikä suomea voi opiskella Slovenian 
yliopistoissa, jatkoin opiskelua omin 
päin ja yksityistunneilla. Ei kestänyt 
kauan kun tajusin, että voin oppia 
suomea vain yhdellä tavalla: tulemalla 
Suomeen ja elämällä maassa enem-
män kuin kaksi viikkoa, mikä oli siihen 
asti pisin vierailuni. Keväällä 2007 
ostin lentolipun kolmeksi kuukaudeksi 
ja ilmoittauduin Helsingin kesäyliopis-
toon (tasoille 5, 6 ja 7). 
naviinistä), soitin ystäville ja kerroin 
 luonaan viikon tai kaksi

Ostin tuliaisia (suomalaiset pitävät pršutista ja 

m sin sen jälkeen, sitä en oikein tiennyt. Onneksi lehden kautta löytyi sopiva huone kesäksi. 
Sanoin heti kaikille ystäville, että minun kanssani saa puhua vain suomea. Alussa se oli vaikeaa, 
mutta olen vieläkin sitä mieltä, että se oli ainoa keino oppia kieltä kunnolla. 
 Kielikurssi oli intensiivinen, ja opetuksen lisäksi kävin paljon festareilla ja keikoilla. Kesän 
jälkeen osasin kieltä jo sen verran, että olin valmis aloittamaan kää
S niassa riittää kiinnostusta suomalaista kirjallisuutta kohtaan eikä kääntäjiä ole paljon, 
joten sain aika helposti työtä. Ensi vuonna käännän Pirkko Saision Punaisen erokirjan ja 
valikoiman Petri Tammisen novellista, ja ideoita tuleviin käännösprojekteihin aina riittää. 
 Elämä Suomessa ei ole mielestäni kovin erilaista Sloveniaan verrattuna. Kaikki sanovat, 
että on vaikea kestää pitkiä ja pimeitä talvia, joulukuussa on valoisaa vain muutama
To alta ei talvi Sloveniassakaan ole mitään kesälomaa – joskus Ljubljanassa on niin sumuista, 
ettei aurinkoa näe moneen päivään. Kaikki riippuu siitä, mihin on tottunut. Asuessani viime 
vuonna kolme kuukautta Helsingissä aloin kaivata Ljubljanaa. Kaipasin pieniä kahviloita joen 
varrella, kaipasin kävelyjä vanhan kaupungin läpi, kaipasin perhettä ja ystäviä. 
 Suurimman eron huomaa alkoholijuomien nauttimisessa: Sloveniassa juodaan yleensä 
lasillinen viiniä lounaan kanssa, kun taas Suomessa juodaan vettä eikä viikolla k
viin ä. Alkoholia juodaan yleensä vain perjantaisin tai lauantaisin, ja ilta päättyy harvoin 
yhteen tai kahteen lasiin. Sloveniassa on enemmän baari- ja kahvilakulttuuria, Suomessa taas 
kutsutaan ystäviä kotiin kahville tai teelle ja pullalle. Ylipäätään tuntuu siltä, että ystäviä 
pidetään Suomessa arvossa, sillä olen kuullut jo monta kertaa, että ystävät ovat se perhe, 
jonka jokainen valitsee itse. Ehkä pitää paikkansa, että on vaikea saada ystäviä Suomessa, 
mutta kun ystäviä kerran saa, he ovat aina siellä missä heitä tarvitaan. 
 Viihdyn Suomessa myös siksi, että ihmiset ovat rehellisiä. Sää voi olla huono ja alkoholi 
kallista, mutta olot ovat samanlaiset kaikilla. Minulla ei ole tunnetta, että
h ta minua tai varastaa minulta jotain. Toisaalta suomalaiset noudattavat sääntöjä tiukasti – 
jos hakemusaika on päätynyt, niin se on, asiasta ei voi enää keskustella. Sloveniassa asian voi 
joskus vielä järjestää puhumalla tai selittämällä, mutta Suomessa säännöt ovat pyhiä; kai sekin 
johtuu siitä, että olojen on oltava samat kaikilla. Myöhästyminen on Suomessa kielletty, mutta 
Sloveniassa ei ole mitenkään erikoista, jos tapahtuma alkaa vartin myöhemmin kuin pitäisi. 
 Suomalaiset suunnittelevat matkoja ja tapaamisia mielellään hyvissä ajoin etukäteen, jopa 
elokuviin menosta sovitaan jo viikkoa ennen, kun taas Sloveniassa soitellaan samana päivä
Ehkä eniten pidän siitä, että suomalaiset osaavat nauttia pienistä asioista, vaikkapa kupista 
teetä ystävän kanssa, ja jos Sloveniassa keskusteleminen on itsestäänselvyys ja joskus jopa 
välttämätön paha, niin Suomessa se on jotain hienoa: joku on varannut aikaa ja tullut vierailulle 
ja keskustelemaan, ihmiset osaavat arvostaa sitä. 
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Slovenia(n) sydämessä 

 Koneeni laskeutuu Ljubljanaan (Brnik) noin kolme tuntia myöhässä. 
ünchenissä oli hiukan vaihto-ongelmia. Onneksi ystäväni Slavica ja Ernest ovat jaksaneet 

ällä

eiden ystävien kanssa. Jaksan kaiken tämän matkapäivän 
situ

nyt töihin ja Ernest 

ä huolta matkustajis-
taan, ei nin junam tka
ninta Slovenian junamatkailussa ovat pienet,

 minua alkaa 

 sen ympärillä 
ksi

ut. Opin Kuuma-
 Myöskin kiekuraiset vesivuoristoradat 

ielä erityisen vahvaa. Täytyy siis hiukan olla varovainen, kun kiertelee 
aamiais- ja illallisbuffeepöytiä. 

 
On kesäkuun kolmas päivä.
M
odottaa. Jälleennäkeminen on riemukas, tapasimmehan viimeksi pari vuotta sitten Strunjanissa. 
 Ajamme suoraan heidän mökilleen parinkymmenen kilometrin päähän Ljubljanasta. Päivä 
on kuuma, mutta 600 metrin korkeudessa on viileämpää eivätkä hyttyset kiusaa. Slavicalla on 
tä  hieno kasvimaa täynnä yrttejä ja vihanneksia. Täältä kulkevat monenlaiset herkut 
Ljubljanan-kodin ruokapöytään. Nautimme mökkilounaan ihanan luonnon keskellä, ympärillä 
hiljaisuus ja upeat maisemat. 
 Illalla ajamme takaisin Ljubljanaan, jossa ohjelmassa on myöhäinen päivällinen ja 
seurustelua paikalle saapun
ra ksista huolimatta, tunnenhan oloni aina hyvin kotoisaksi Sloveniassa. 

 Herään kuumaan ja hälinäntäyteiseen 
aamuun. Slavica on jo lähte

 

ajaa minut rautatieasemalle, josta junani kohti 
Banovcia lähtee varttia yli puolen päivän. Mieli-
alani on jännittynyt, menenhän pitkästä aikaa 
uuteen paikkaan Strunjanin sijasta. Pidän junalla 
matkustamisesta, erityisesti Sloveniassa. Täällä 
vauhti ei ole liian kova maastonmuodostuksen 
takia. Rata kulkee laaksoja ja jokien rantamia 
seuraillen, ja upeat maisemat saavat kylmiä vä-
reitä kulkemaan ihollani. Ohi vilahtelevat kallio-
leikkaukset ja ihanan vihreät lehtipuumetsät. 
Onhan kesän kaunein aika. 
 Ajatukseni katkaisee lipuntarkastus. Ystäväl-
linen konduktööri pitää hyvä

 
Terme-Banovcin päärakennus 

kä täällä tarvitse neljän tun a sta maksaa itseään kipeäksi. Mielestäni iha-
 kauniit asemarakennukset ja punalakkiset junan-

lähettäjät, jotka vihreän ja punaisen lippunsa kanssa seisovat virantoimituksessa. 
 Ohitamme Ptujn, jonka terme-kylpylässä olin kolmisen vuotta sitten. Junan ikkunasta näen 
Ptujn linnan korkeuksissa, ja myös kylpylä viipyy hetken näkökentässäni. Sitten
tosissaan jännittää. Seuraamme hetken Dravajokea ja lähestymme Ormožia, jossa rata kääntyy 
pohjoiseen. Matkaamme keskellä kuuluisaa viininviljelyaluetta. Saavumme Ljutomeriin ja kerron 
konduktöörille, että haluan poistua Banovcin asemalla, joka on Terme-Banovcia lähin. 
 Ylitämme laajaa viljapeltoaukeamaa, kun juna 
yhtäkkiä pysähtyy. Konduktööri tulee sanomaan, että 

 

ollaan Banovcissa. Laskeudun asemalle, siis pellon 
pientareelle laukkuineni. Olen ainoa pois jääjä. Juna 
nytkyy liikkeelle ja näen radan vieressä ladon, jonka 
vieressä on kyltti: BANOVCI. Nurkan takaa ilmestyy 
hyväntuulinen nuorukainen, joka on kylpylästä lähetet-
ty minua hakemaan. Matkaa on puolen peltoaukeaman 
verran, ja niin saavun Terme-Banovciin. 
 Keskellä viljavia peltoja sijaitseva kylpylä on 
ihanan pikkuinen. Matala päärakennus ja
ka kerroksisten villojen kylä. Asetun taloksi yhden 
villan yläkertaan. Kotiudun yleensä nopeasti, niin kuin 
nytkin. Tapaan kylpylän ystävällistä henkilökuntaa, 
heistä yksi on myyntipäällikkö, Mrs. Aljana Magdič, 
jonka kanssa kävin tuloani koskevat sähköpostineuvottel
vesialtaita on useanlaisia ja yksi iso normaalivesiallas.
kohoavat ison altaan vieressä. Jos moiseen uskaltautuisin, niin näkisin puiston puiden takaa 
nudistien leirintäalueen. 
 Ensimmäisestä illasta lähtien ymmärrän, että ruoka on mahtavaa joka puolella Sloveniaa. 
Täällä itäosassa maata v

 
Sadetta enteilevä ilta Prekmurjen 

laakeassa maisemassa 
 

 altaat ja systeemit. 

 7



 Kylpylästä voi edullisesti vuokrata polkupyörän, jonka selässä tulevat lähikylät ja pienet 
ihanat kuppilat tutuiksi. Mielestäni Sloveniassa on maailman paras maitokahvi. Lähimpään,  
hyvin varustettuun Turisti-infoon on matkaa kilometrin verran. 

on mieluinen. Henkilökunnalle 

etessä vilkutin 

, niin kuin itsekin vie-
ilin

luon ikylä  
Bru  yst
 Kylpylän y ilökunta pysyy 

eitä. 

Anna-Liisa Wallius, Uumaja 
htey
ttp://www.terme

 Kesäkuun kahdeksas on kylpylässä hiukan erikoinen päivä: Odotamme Ambassadööri Kari 
Klemelää saapuvaksi vierailulle. Ja sieltähän Kari iltapäivän aluksi saapuukin perheensä kanssa. 

Tapaaminen 
olin kertonut saapuvan vieraan merkityksestä 
Slovenian kirjallisuudelle ja kulttuurille. He 
ymmärsivät tilanteen ainutlaatuisuuden. Kos-
ka punaista mattoa ei siihen hätään löytynyt, 
niin Ambassadöörille ojennettiin punaiset 
uimahousut päiväksi käyttöön. 
 Kun sydäntemme kyllyydestä olimme 
altaissa ja ränneissä riehuneet, niin oli juhla-
van illallisen aika. Illan jo pim
heidät matkaan kohti Mariboria, missä heidän 
majapaikkansa sijaitsi. 
 Kaksiviikkoinen vierailuni Terme-Banov-
cissa vilahti nopeasti. Ystäväni Murska Sobo-
tasta vierailivat luonani
ra  heidän luonaan. Myös grillijuhla ystävien 
stä, Križevcistä, löysin itselleni hammaslääkäri 
äviäni. 
muistissani. Hoitopuolella työskentelevä Olga 

osasi auttaa kaikenlaisista säryistä kärsiviä. Ehkä suurimman vaikutuksen minuun kuitenkin 
teki, kun hän urheiluautollaan pyyhälsi pitkin kapeita kylät

 
 

Upea juhlaillallisemme Banovcin kabinetissa, 
vuorossa jälkiruoka 

a Beltincissä mahtui ohjelmaan. Naapur
non. Hän ja vaimonsa Maja ovat nyt uusia

stävällinen henk

 Mrs. Aljana Magdičin ystävällisyys ei unohdu. Koska olin ensimmäinen suomalainen vieras 
heidän paikassaan, sain kymmenen prosentin erikoisalennuksen. Vai... johtuikohan se Ambas-
sadööristä? 
 Slovenia sydämessäni, ja tällä kertaa TERME-BANOVCI! Hvala! 
 

Y stiedot: 
h -banovci.si/ – aljana.magdic@terme-banovci.si 
Kuvat: Kari Klemelä (yllä) ja Jože Miklavc (alakuva) 

 

 
 

Velenjessä luovutettiin 8.6.2008 Kari Klemelälle Pretnar-kääntäjäpalkinto eli v. 
2008 Slovenian kirjallisuuden ja kielen lähettilään arvonimi. Vasemmalta Andre

Mladenov ja suurlähettiläs Birgitta Stenius-Mladenov, Kari ja Marja Klemelä. 

 

j 
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Turskaherkku:  
 

inekset: 

 kg Rosamunda-perunoita (käy muukin lajike)  
ilusti oliiviöljyä  

lkosipuli  
okonainen persilja  

 
 
 
 

. Osta turska. Se on tämän reseptin ongelmallisin asia. Tänä vuonna ostin turskan Kalatukku 
rikssonilta http://www.kalatukkueriksson.fi/

Bakalar à la baka Siiri  
 
 
A
 
kuivattua turskafileetä 300–400 g 
2
re
kokonainen va
k
suolaa  
pippuria 
 

Valmistus: 
 
1
E  ja se oli todella laadukasta tavaraa. Lupasivat, 
ttä ensi vuonnakin marraskuun ensimmäisellä puoliskolla saa kuivattua turskaa. Huom. kala ei 

an kuivattu turska. Jos kyselee kalaa vaikka joulukuussa, on pienet 
ahdollisuudet saada sitä. Kuivattu turska on kallis (muistaakseni noin 60–70 e/kg), mutta yksi 

aihdellen 

. Nyt kala pitäisi keittää. Se kestää ainakin tunnin, mutta voi keittää pitempäänkin. Kala on 

 kala pitäisi nyt puhdistaa kaikista ruodoista ja nahasta ja säästää ainoastaan se 
uhdas liha. 

 JA LAITTAA VAIKKA PAKASTIMEEN 
DOTTELEMAAN SOPIVAA AJANKOHTAA. 

n tarjota kalaa, se kannattaa tehdä samana päivänä. Nyt laitetaan kala keittymään 
hdessä kuorittujen ja pilkottujen perunoiden kanssa. Vettä saa olla vain vähän. 

tä ja sekoitetaan joukkoon suolaa, pippuria, 
liiviöljyä, murskattu valkosipuli ja hienonnettu persilja. Maut saavat hieman tasaantua.  

ria Vesna 

e
ole lipeäkala, va
m
filee riittää jo aika monille. Sellainen maksaa suunnilleen 25 euroa, kaupasta ja 
markkinatilanteesta riippuen. 
 
2. Kun kala on ostettu, se pitää liottaa kylmässä vedessä ainakin 2–3 päivää välillä v
vettä. Kalasta tulee voimakas haju, joten en suosittele sen ostamista, jos odotatte vieraita 
kylään. 
 
3
kypsä, kun nahka ja ruodot irtoavat helposti. 
 
4. Kypsä
p
 
TÄHÄN ASTI HOMMAN VOI TEHDÄ ETUKÄTEEN
O
 
5. Kun aiotaa
y
 
6. Kun peruna on kypsää, nostetaan liedel
o
 
Dobar tek! 
 

Teksti ja kuvat: Ma
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