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OIKEISTO ETENI SLOVENIAN VAALEISSA

Yrjö Lautela    

Kahdesti aiemmin Slovenian pääministerinä toimineen Janez Jansan johtama oikeistopopu-
listinen SDS, Slovenian demokraattinen puolue, nousi suurimmaksi puolueeksi parlament-
tivaaleissa. SDS sai 25 prosentin äänisaaliilla parlamenttiin 25 paikkaa eli kuuden paikan 
lisäyksen. 

SDS:n ääniosuus ei ollut yllättävä eikä poikkeuksellinen, se on saanut parikin kertaa enem-
män ääniä, 26-30 prosentin verran. Jansan uskolliset kannattajat takaavat aina vähintään 20 
prosenttia äänistä puolueelle. 

Muuten slovenialaiset ovat erittäin liikkuvia äänestäjiä. Vuosina 2011 ja 2014 vaalivoittajaksi 
nousi vain pari kuukautta ennen vaaleja perustettu puolue. Miro Cerarin SMC sai vuonna 
2014 parlamenttiin 36 paikkaa, nyt vain 10.  

Myös tällä kertaa oli liikkeellä yhden henkilön ideoima uusi puolue, Kamnikin pormestarin, 
entisen koomikon Marjan Sarecin LMS. Sarec oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle jo presidentin-
vaaleissa viime vuonna ja pääsikin toiselle kierrokselle, häviten istuvalle presidentille Borut 
Pahorille. LMS sai nyt parlamenttivaaleissa 12,7% äänistä ja 13 paikkaa. 

Cerarin puolueen romahdus poiki ääniä myös poliittisen kentän vasemmalle laidalle.  Sosia-
lidemokraatit ja viime vaaleissa ensi kertaa parlamenttiin päässyt vasemmisto (Levica) saivat 
kumpikin kymmenisen prosenttia äänistä. Myös entisen pääministerin Alenka Bratusekin 
puolue pääsi edelleen parlamenttiin nostaen paikkamääränsä yhdellä kuuteen.  

Neljän prosentin äänikynnyksen yli parlamenttiin selviytyi yhdeksän puoluetta, mitä ei voi 
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pitää poikkeuksellisena. Politiikan pirstaleisuudesta kertoo kuitenkin, että äänikynnyksen 
alapuolelle jäi 16 puoluetta, jotka saivat yhteensä yli kymmenen prosenttia äänistä. Äänestys-
aktiivisuus oli suunnilleen yhtä alhaalla kuin vuonna 2014 eli 51,50%. 

Jansa saa suurimman puolueen johtajana ilmeisesti yrittää hallituksen muodostamista, mutta 
onnistuminen siinä ei ole todennäköistä. Mahdolliset hallituskumppanit eli kristillisdemo-
kraatit, kansallinen puolue ja ehkä eläkeläispuoliue saisivat SDS:n kannssa yhteensä 41 paik-
kaa eli vähemmistön 90 edustajasta. Muut puolueet ovat ilmoittaneet torjuvansa yhteistyön 
Jansan kanssa. Hallitusneuvottelut kestävät luultavasti pitkään, ja Marjan Sarecin arvellaan 
saavan mahdollisuuden yrittää hallituksen muodostamista. 

Jansan yhteistyö Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kanssa on tuskin lisännyt hänen 
mahdollisuuksiaan parempaan vuoropuheluun Slovenian politiikassa. Orban kävi Slovenias-
sakin SDS:ää tukemassa. Jansaa ja Orbania yhdistää pakolaiskriittisyys, rajat kiinni -politiikka. 
Euroopan unioniin he suhtautuvat kuitenkin hieman eri tavalla. EU:n lippua ei voisi kuvitella 
Orbanin vaalitilaisuuksissa, Jansalla se kuuluu vaalikoristeluun. 

Orban kävi alkuvuodesta vaalikampanjaansa käytännössä vain yhtä uhkakuvaa, 87-vuotiasta 
Unkarin juutalaisyhteisöstä polveutuvaa miljardööriä George Sorosia vastaan. Jansa ei sen-
tään mennyt niin pitkälle. 

Aivan vierasta Soros-kammo ei kuitenkaan Jansan puolueelle ole. Slovenialainen filosofi 
Slavoj Zizek palautti vaalikommentissaan mieleen mitä puolueen viikkolehdessä Demokraci-
jassa, jonka emoyhtiö on itse asiassa enemmistöltään unkarilaisomistuksessa, kirjoitettiin jo 
vuonna 2016: ”Soros on vastuussa negroidien ja seemiläisten laumojen invaasiosta ja siten 
EU:n lamaannuksesta. Talmud-sionistina Soros on läntisen sivistyksen, kansallisvaltion ja 
valkoisen eurooppalaisen ihmisen leppymätön vihollinen.”

Zizek kommentoi myös yleisellä tasolla oikeistopopulistien menestystä todeten, että paljolti 
unohdetulle työväenluokalle tärkeät kysymykset ovat lietsoneet sekä euroskeptisyyttä että 
Trumpin kannatusta, ja tällä on globaaleja vaikutuksia. 

Slovenialaisilla taloustutkijoilla on toisenlaisia näkökulmia tarvittaviin uudistuksiin. Slovenial-
lahan on mennyt viime vuosina hyvin, mitä talouskasvuun tulee. Juuri neljän,viiden prosentin 
kasvu antaisi mahdollisuuksia uudistaa eläkejärjestelmää ja terveydenhoitoa. Yksityistämi-
seen slovenialaiset ovat aina suhtautuneet varovaisesti. 

Slovenian valtionvelka oli viime vuoden lopussa 73,6% bruttokansantuotteesta. Se on vielä 
selvästi yli 60 prosentin EU-kriteerin mutta kuitenkin vähemmän kuin esim. naapurilla Itä-
vallalla. Nykymenolla Slovenia saattaa päästä 60 prosentin alle jo vuonna 2020. Työkenttää 
uudella hallituksella joka tapauksessa riittää.  

Kuvat: Timo Tossavainen
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gorenjskasta konsuliksi

Andreja Valtanen

Slovenia avasi vastikään kaksi uutta kunniakonsulaattia, toisen Helsinkiin ja toisen Lahteen.
Virallisesti avajaisia juhlittiin 8. toukokuuta Helsingissä. Suomessa ei ole Slovenian suurlähe-
tystöä vaan kunniakonsulit hoitavat osaltaan maiden välisiä asioita Suomessa. Valtuuskirjat 
luovutti  suurlähettiläs Tone Kajzer Slovenian Kööpenhaminan lähetystöstä.

Slovenian kunniakonsuliksi Suomeen on nimitetty Slovenia-seuran jäsen, yrittäjä, graafinen 
suunnittelija Andreja Valtanen Lahdesta sekä Suomen Gigantin toimitusjohtaja Irmeli Rytkö-
nen Helsingistä.

Konsulit edesauttavat mm. kulttuuriin, liike-elämään ja matkailuun liittyvässä tiedonvälityk-
sessä ja konsulaattiapujen antamisessa matkailijoille.

Tässä tiedotteessa on Andreja Valtasen esittely. Irmeli Rytkösen esittelemme syksyn tiedot-
teessa. 

Kuva: Juha Valtanen (kunniakonsulaatin avajaiset 8.5.2018)
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Minä olen kunniakonsuli Lahdessa. Slovenian-seuran jäsenenä olen ollut melkein alusta läh-
tien. Lapsuuden kotini on Slovenian Gorenjskassa, vuoristoalueella Kranjin kaupungissa. 

Vuonna 1992 tutustuin Ljubljanassa mieheeni Juha Valtaseen. Samana vuonna menimme 
naimisiin ja muutimme Helsinkiin. Valmistuin Taideteollisesta Korkeakoulusta (nykyinen Aalto 
Yliopisto) taiteen maisteriksi 1995. Sen jälkeen perustimme oman yrityksen, Idus Oy:n, joka 
on erikoistunut graafiseen suunnitteluun, markkinointiin ja konsultointiin. Lahteen muutim-
me  2000. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa, 20-vuotias Vikke Luka ja 18- vuotias Veikka Matic.

Lomailemme kotimaassani pari kertaa vuodessa. Koko perheen mieluisin harrastus on vuoris-
tossa vaeltaminen. Se on Alpeilla mukavaa kuntoilua ja maisemat ovat huikeita. 

Jo hyvin pienet lapset otetaan vuorille mukaan. Huipulla on monesti pieni kirkko tai vuoristo-
maja. Majasta saa tyypillisiä retkeilijän ruokia kuten täyteläisiä keittoja, makkaroita,  gulassia, 
zgancia, polentaa ja strudelia. Ja ruoka varmasti maistuu pitkän kävelyn jälkeen! 

Gorenjska on maamme ainoa alue, missä ei viljellä viinirypäleitä, eikä siellä ole viinin tuotan-
toa. Sen sijan meillä on paljon pieniä hedelmätarhoja, joilla on omaa snapsi- ja liköörivalmis-
tusta. Niitä saa ostaa toreilta tai suoraan tilalta. Juomat ovat laadukkaita ja tuotanto on koko 
ajan ammattimaisempaa. 

Slovenia-seuran jäsenet ovat aina tehneet arvokasta työtä matkailun ja kulttuurivaihdon puo-
lesta.   He ovat innokkaasti edustaneet maatamme lukuisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
On ilo olla  seuran jäsen ja osallistua sen toimintaan.

Kiitos teille aktiivisille jäsenille! Yhdessä voimme tehdä sen vielä paremmin!

Kuva: Valtasen perhearkisto
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Farewell and seeing wishes for the future 

Ambassador Tone Kajzer  

I have always seen Slovenia-Seura and all the members of the association as good friends 
helping to spread the good news about Slovenia and very actively enlarging the circles of 
friendship and cooperation among Finland and Slovenia. Thanks again for all you have done 
so far, and thanks in advance for everything you will continue to do in this direction. 

I am happy about  the opening of the two new Consulates in May this year (Helsinki and Lah-
ti) and I am happy that Slovenia -Seura will continue to work together with the Embassy and 
both Consulates headed by two active Honorary Consuls in the direction to further enhance 
and deepen the understanding and enlarge the circles of friends between Finland and Slove-
nia where we are as two partner countries sharing common EU values. 

In this regard I will also propose to the new coming Ambassador to continue this cooperation 
and to meet the leadership and members of Slovenia-Seura after he will present his Creden-
tials to the President of Finland. 

I am leaving Denmark at the end of July (together with my Family). I wish you all success for 
the future where I am hoping to see you and members of Slovenia-seura soon in Slovenia. 

Kiitos paljon, hvala lepa and best regards.

Tone Kajzer 

Embassy of Slovenia to Denmark 

Kuva: Juha Valtanen (kunniakonsulaatin avajaiset 8.5.2018: vasemalta kunniakonsulit Andreja Valtanen ja Irmeli 
Rytkönen sekä suurlähettiläs Tone Kajzer)
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Lavrin-palkinto Kari Klemelälle

Slovenian kirjallisuuden kääntäjien liitto (DSKP) on palkinnut Kari 
Klemelän vuoden 2018 Lavrin-kunniakirjalla (Lavrinova diploma). 
Tämä arvostettu palkinto on perustettu 2003 slovenialaisen kääntä-
jän, esseistin ja kirjallisuushistorioitsija Janko Lavrinin (1887-1986) 
kunniaksi ja myönnetään kääntäjille, jotka ovat ansioituneet slove-
nialaisen kirjallisuuden välittämisessä muille kielille. Palkinto luovu-
tetaan Ljubljanan Cankar-talossa kesäkuun lopussa.

Palkinnon ovat viimeksi saaneet Ciril Zlobec (Slovenia, 2013), Fabjan 
Hafner (Itävalta, 2014), Michael Biggins (USA, 2015), Pablo Juan Fajdiga (Argentiina, 2016) ja 
Ljudmil Dimitrov (Bulgaria, 2017).

Klemelälle on myönnetty Sloveniassa aiemmin Pretnar-palkinto (2008) ja Suomessa Hol-
lo-palkinto (2004), Suomen Kulttuurirahaston V.-S. maakuntarahaston Agricola-mitali (2007) 
sekä Alfred Kordelinin rahaston tunnustuspalkinto (2017).

https://sl.wikipedia.org/wiki/Lavrinova_diploma

Slovenialaiseen kulttuurijulkaisu Buklaan tehty haastattelu Karista. Karin vastauk-
set ovat suomeksi. (Vprašanja za intervju v Bukli ob podelitvi Lavrinove diplome.)

1. Najprej obvezno vprašanje za začetek. Kako to, da ste se odločili prevajati književnost iz 
slovenščine? Kot prevajalcu iz ruščine in angleščine vam najbrž ni primanjkovalo naročil, 
ali pač?

Olen ensimmäinen ja ainoa, joka suomentaa ja kustantaa Slovenian ja muun ex-Jugoslavian 
kirjallisuutta alkukielistä. Ennen minua slavisti Jooseppi Julius Mikkola (1866-1946) kään-
si Ivan Cankarilta yhden romaanin, »Martin Kačurin« (1906). Noihin aikoihin hän matkusti 
kirjailijapuolisonsa Maila Talvion kanssa Sloveniassa ja luultavasti tapasi Oton Župančičin 
ja Cankarin. Mikkolan jalanjäljille päädyin 1997, kun päätin kymmenen työvuoden jälkeen 
jättää venäjän mutta pysyä slaavilaisella kielialueella. Minulle tarjottiin jatkuvasti Stalin-tut-
kimuksia, ja vaikka työtä olisi riittänyt, aloin kaivata henkisesti ja fyysisesti mahdollisimman 
kauas Stalinin ja myöhemmin myös Putinin Venäjästä.

Muita syitä olivat vertailevan kirjallisuustieteen opintoni ja eteläslaavilaisen kirjallisuuden 
vähäinen tuntemus Suomessa. Halusin kaunokirjallisuuden pariin, mutta en voinut rajoittua 
pieneen Sloveniaan. Nyt olen kääntänyt noin 30 eteläslaavilaista teosta ja niistä puolet slo-
veenista, joka on minulle läheisin kieli. Ehkä en saa jatkajaa työlleni, mutta minulle Slovenia 
on yksi elämäni parhaista valinnoista ja toinen kotimaani. Kun Suomessa on kylmä ja pimeä 
talvi, viihdyn Izolassa, josta ostin asunnon 2014.

2. Leta 2005 ste na Finskem ustanovili svojo založbo, Mansarda. Kaj je botrovalo tej od-
ločitvi?
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2005 saakka tarjosin teoksia suomalaiskustantamoille ja sain kymmenkunta julkaistuksi, 
kaikki eri kustantamoissa ja pääasiassa pienissä, mutta sellaiset mestarit kuin Bartol, Petan, 
Jančar, Kiš ja Albahari eivät menneet kaupaksi. Niinpä päätin julkaista itse. Kustantamoni 
nimi on kunnianosoitus Danilo Kišille. Sekä Suomessa että Sloveniassa työskentelen ullakko-
huoneessa.

Jotkut kollegat pitivät ratkaisuani pähkähulluna: eihän kukaan omia käännöksiä julkaise. 
Samalla se herätti kunnioitusta ja kiinnostusta, työstäni alettiin kirjoittaa, ja sain 22 vuoden 
uurastuksen jälkeen ensimmäisen pitkän valtionapurahan, joka helpotti taloudellisesti ja 
antoi uskoa kutsumukseen.

Eteläslaavilaista kirjallisuutta kääntäessä koen itseni yhä »etuoikeutetuksi luottamushenki-
löksi«. Valitettavasti monet vanhat ystäväni ovat jo poissa: Debeljak, Kovič, Petan, Šalamun, 
Verč, Vincetič.

3. Kako velik se vam zdi pomen književnega prevajalca kot posrednika med dvema kultu-
rama, v vašem primeru med finsko in slovensko?

Sloveniassa suomalaisen kirjallisuuden kääntämisellä on paljon suurempi merkitys kuin slo-
venialaisen kääntämisellä Suomessa. Sloveniassa jokainen tuntee ainakin Arto Paasilinnan, 
mutta Suomessa harva osaa nimetä yhtäkään sloveeni- tai ex-jugokirjailijaa. Sama epäsuhta 
vallitsee myös Viron ja Suomen käännöskirjallisuudessa. Minusta se johtuu suomalaisten vä-
linpitämättömyydestä - mitä sitä kiertämään. Minua on luonnehdittu »eksoottisten« kielten 
harrastajaksi, ja alussa sain jopa moitteita kielten vaihtamisesta: »Venäjä on suomalaisille 
ruisleipää, jokin sloveeni taas kermaleivos.« Julkaistessani 2008 slovenialaisen nykyrunouden 
valikoiman annoin sille provokatorisesti nimeksi »Marsipaania«.

Täytyy kuitenkin muistaa, että suomennoksillani on pieni mutta sitäkin innokkaampi lu-
kijakunta, ja lähes jokaista työtäni on luonnehdittu kulttuuriteoksi: »Tällaisiakin dekkareja 
maailmalla kirjoitetaan!« (Maja Novak: »Izza kongresa...«.) Ja: »Romaania on helppo kutsua 
todelliseksi käännöskirjalliseksi löydöksi, jollaiseen harvemmin törmää isojen kustantamojen 
varman päälle pelaavilla julkaisulistoilla.« (Jančar: »To noč sem jo videl«.)

Kiitosten ohella olen saanut useita huomionosoituksia, kuten 2017 Alfred Kordelinin rahas-
ton tunnustuspalkinnon, ja Sloveniassa 2008 Pretnar- palkinnon.

Kirjallisuutta olen edistänyt myös suosittelemalla festivaaleille kutsuvieraita, siis sloveeneja 
Suomeen ja suomalaisia Sloveniaan. Jossain vaiheessa huomasin, että kaikki eivät enää ol-
leet omia ehdotuksiani: sana oli alkanut kiertää, suhdeverkosto muodostua, kulttuurivaihto 
sujua omalla painollaan. Joka toinen vuosi järjestettävässä Lahden kirjailijakokouksessa on 
nähty useita osallistujia Sloveniasta, viimeksi Drago Jančar.

4. Ali se je na Finskem poznavanje Slovenije in slovenske književnosti v zadnjih desetlet-
jih kaj spremenilo?

Jos Slovenian kirjallisuutta ei aiemmin tunnettu eikä käännetty ollenkaan, niin tilanne on nyt 
huomattavasti parempi, vaikka ei mitään ”suurta buumia” olekaan näkynyt. Slovenian tun-
temus on lisääntynyt sitäkin enemmän. Olen ollut vuosia Turun kirjamessuilla yhteistyössä 
Slovenia-seuran kanssa enkä ole koskaan kuullut maasta mitään negatiivista. Kysyjät jakaan-
tuvat säännöllisesti kahteen ryhmään: niihin, joiden uteliaisuus on herännyt, vaikka he eivät 
ole vielä käyneet maassa, ja niihin, jotka ovat jo käyneet ja haluavat aina uudestaan. Slove-
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niassa suomalaisia kiehtovat ennen muuta maan kauneus ja monipuolisuus sekä ihmisten 
vieraanvaraisuus.

5. Kakšen je položaj književnega prevajalca na Finskem?

Vaikea vastata, koska työni on täysin toisenlaista kuin keskivertokääntäjillä ja olen ollut vuo-
sia «sisäpiirien« ulkopuolella. Kyllästyin nepotismiin ja annoin työni puhua puolestaan. Viime 
vuosina muutenkin pienet palkkiot ovat jääneet jälkeen, oikeuksia on heikennetty, moni on 
vaihtanut kokonaan ammattia, kääntäjäliitto hajosi.

Itse olen kääntäjä-kustantajana pystynyt työskentelemään erilaisilla tuilla, joita olen saanut 
Suomessa FILIltä ja Sloveniassa JAKilta ja Trubar-säätiöltä ym. EU ei näin pieniä kustantamo-
ja enää tue, vaikka aiemmin sain kahdesti avustusta. Tuilla olen maksanut tekijänoikeuksia, 
teosten ulkoasun suunnittelun valokuvieni pohjalta, painattamisen, markkinoinnin. Yli jäänyt 
osuus ja pienet myyntitulot olivat aluksi ainoa tuloni, mutta tällä hetkellä nautin valtion tai-
teilija-apurahaa. Apurahan päälle alettiin 2008 onneksi maksaa eläkelisää, jonka saaja sitten 
tilittää vakuutusyhtiölle. Sitä ennen harva kykeni maksamaan pienistä tuloistaan 21% yrittä-
jäeläkettä.

6. Ste tudi ustanovitelj Društva finsko-slovenskega prijateljstva, Slovenia-seura. S kakšnim 
namenom je bilo društvo ustanovljeno in ali še vedno živi?

Slovenia-seuran perustin, koska se liittyi saumattomasti työhöni Slovenian ja sen kulttuurin 
tunnetuksi tekemiseksi ja sille oli käytännön tarvetta: 1990- luvun lopulla monet tunsivat Slo-
veniaa huonosti, sekoittivat sen Slovakiaan ja jopa kuvittelivat matkustamisen maassa olevan 
vaarallista. Valitettavasti toimintaamme häiritsi vuosia se, että jotkut olisivat halunneet nähdä 
seuran jonkinlaisena Slovenian suurlähetystön jatkeena.

Tällä hetkellä meillä on lähes 200 jäsentä, pääasiassa suomalaisia mutta myös paljon slovee-
neja. Johdossa on aktiivisia henkilöitä, joilla on yhteyksiä eri alojen edustajiin kummassakin 
maassa. Seura järjestää vuosittain monia tapahtumia, ohjelmassa on ollut sloveenin kielen 
opetusta, ruokakulttuuria ja monenlaista muuta. Jokavuotinen viinimatka Sloveniaan on jo 
perinne. Helmikuussa 2019 kaksikymmentä vuotta täyttävän yhdistyksemme tulevaisuus 
näyttää lupaavalta, sillä suomalaisten kiinnostus Sloveniaa kohtaan tuntuu kasvavan koko 
ajan.
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Sloveniasta sähkölentokone Suomeen

Helena Päätalo

Malmille sähkölentokone Sloveniasta

Malmin lentokenttä on avannut Suomessa uuden lehden ilmailun historiassa, kun Suomen 
ensimmäinen sähkömoottorilentokone vastaanotettiin sunnuntaina 17.6.  Malmilla Helsingis-
sä. Kone on Sloveniassa valmistettu 2-paikkainen Pipistrel Alpha Electro.

Tämä koneyksilö rekisteröidään ultrakevyeksi, kertoo vastaanottaja, puheenjohtaja Janne 
Vasama Helsingin sähkölentokoneyhdistys ry:stä (Helsinki Electric Aviation Association). Ko-
neen luovutti maahantuojan toimitusjohtaja Mikko Mäkinen Suomen Ilmailupalvelut Oy:stä. 
Konetyypistä on tulossa ensi vuoden alussa myös tyyppihyväksytty versio, Mäkinen kertoo.

Pipistrel käytiin koelentämässä ennen hankintapäätöstä ja todettiin erinomaiseksi lentää. 
Lisäksi tehtaan pitkä historia sähkön käytöstä koe- ja purjelentokoneissa lisäsi luottamusta 
slovenialaista tehdasta kohtaan.

Sähkökoneet ovat erinomaisia koulutukseen, mutta tämä kone tulee aluksi enemmän tutki-
muskäyttöön. Sillä tutkitaan teknologiaa ja sähkölentokoneelle turvallisia lentotoimintame-
netelmiä. Todennäköisesti sillä tullaan tekemään myös koulutusta, mutta vasta 2019 tai 2020 
alkaen, sanoo Vasama.

Kuva (Mikko Mäkinen): vas. pj. Janne Vasama, Helsingin Sähkölentokoneyhdistys ry ja oik. tj Mikko Mäkinen Suomen 
Ilmailupalvelut Oy
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Sähköinen ilmailu muuttaa liikkumista

Sähkölentokoneen edut ovat lentämisen edullisuus ja ekologisuus. Tuo ekologisuus itse 
asiassa tuntuu olevan tällä hetkellä monen osalta isompi asia, Vasama sanoo. Sähköinen 
ilmailu kehittyy nopeasti ja jo 10 vuoden sisällä se saattaa vaikuttaa merkittävästi ihmisten 
matkustamiseen. Alle 19 matkustajan sähköiset kaupunkien väliseen liikkumiseen tarkoitetut 
pienet matkustajakoneet tulevat parantamaan kaupunkien välistä tavoitettavuutta varsinkin 
Suomen kaltaisissa maissa, joissa on pitkät välimatkat. Hiljaisina ne sopivat nimenomaan kau-
punkikentille. 

Sähköinen ilmailu tulee muuttamaan ihmisten liikkumista enemmän kuin useimmat uskovat, 
sanoo Janne Vasama. Varsinkin VTOL (pystysuoraan nousevat ja laskevat) tyyppiset ns. lento-
taxit tulevat merkittävästi vaikuttamaan ihmisten tapaan liikkua. 

Konetta saavat lentää koulutuksen jälkeen yhdistyksen jäsenet. Lisäksi yhteistyökumppanit 
voivat käyttää konetta omissa asiakastilaisuuksissaan.

Kuva: Pipistrel Alpha Electro/(Pipistrel)                                                                                          

Lisätietoja: https:sahkolentokone.fi/

Kuvat: Pipistrel Alpha Electro/(Pipistrel). 
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OHJEITA OMATOIMIMATKAILIJALLE

Sirpa Spoljaric

Slovenia on EU- ja Schengen-maa. Matkustusasiakirjaksi Suomen kansalaiselle kelpaa passi 
tai kuvallinen henkilökortti.  Matkustusasiakirjan on oltava voimassa 3 kuukautta matkan 
päättymisen jälkeen.

Slovenian lainsäädännön mukaan kaikkien ulkomaalaisten on rekisteröidyttävä lähimmällä 
poliisilaitoksella kolmen päivän kuluessa maahantulostaan http://www.policija.si/eng/. Ma-
joituksen järjestäjä hoitaa yleensä tämän rekisteröinnin. Yli kolmen kuukauden oleskelu tulee 
rekisteröidä paikallisella hallintoviranomaisella. Upravna enota http://www.upravneenote.
gov.si/

Autoilijoille

Ljubljanasta lähtevät moottoritiet länteen Karavanken-tunnelin läpi Itävaltaan, koilliseen 
Mariboriin, itään Kroatian rajalle lähelle Zagrebia sekä etelään Koperiin ja Istrian suuntaan. 
Slovenia on pieni maa. Ljubljanasta on moottoriteitä pitkin raja-asemille n. tunnin ajomatka. 
Sloveniassa kannattaa kuitenkin valita hitaampi reitti, sillä pikkutiet kiemurtelevat maaseu-
dun kylien, vanhojen linnojen ja luostareiden kautta, seurailevat jokien varsia vuorten keskel-
lä tai johdattavat serpentiiniteitä pitkin vuorten harjanteille. Tunnin ajomatka siirtää kulkijan 
ilmanalasta ja maisemasta toiseen; Alpeilta subtrooppiselle rannikolle tai itäisen Slovenian 
viinikukkuloille.

Sloveniassa huoltoasemia on asutuskeskusten lisäksi moottoriteiden varsilla n. 30 km välein 
ja ne ovat auki 24 h vuorokaudessa. AMZS on Slovenian auto- ja motoristiyhdistys, joka aut-
taa esim. vikatilanteissa, soita numeroon 1987.

Auton voi vuokrata esimerkiksi Ljubljanan lentokentältä. Vuokrausta hoitavat tutut ketjut, ku-
ten Avis, Herz, Sixt, Europcar ym. Vuokraus kannattaa tehdä netissä ennakkoon, vuokraamot 
löytyvät Google-haulla Rent a car Slovenia. Vuokraajan on oltava vähintään 21-vuotias, jolla 
on ollut ajokortti vähintään 2 vuoden ajan.  Tarkista autoa vastaan ottaessasi, että voimassa 
oleva tiemaksutarra eli vignetti on liimattuna autosi tuulilasiin. 

Ajovalojen käyttö on pakollista myös päivällä, kuten Suomessa. Kuljettajalla saa olla korkein-
taan 0,5 promillea alkoholia veressä ja kuljettajia puhallutetaan nykyisin tiheään. Ammatti-
maisesti autoa ajavalla ei saa olla lainkaan alkoholia veressä.

Pakollinen vignetti

Tietullimaksujen sijaan kaikkiin alle 3,5 tonnin painoisiin moottoriajoneuvoihin on ostettava 
aikaan sidottu tarra, josta käytetään nimitystä vignetti.  Vignetti on pakollinen moottoriteil-
lä ja muillakin tieoperaattorien ylläpitämillä teillä ajettaessa ja sen puuttumisesta seuraa 
tuntuva sakko. Vignettejä voi ostaa jo naapurimaiden bensa-asemilta rajaa lähestyttäessä. 
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Saatavilla on 7 päivän, kuukauden tai vuoden voimassa olevia vignettejä. Viikon vignetti 
henkilöautolle maksaa 15 euroa ja kuukauden 30 euroa.  Vignetin voi ostaa etukäteen netistä 
seuraavasta linkistä, mistä löytyvät tarkemmat tiedot sekä vuoden 2018 hinnat erikokoisille 
ajoneuvoille: https://www.tolltickets.com/country/slovenia/vignette.aspx?lang=en-GB. 

Katso myös DARSin hyödyllinen sivusto https://www.dars.si/ mistä löytyvät mm. ohjeet kor-
vausten hakuun vignettiin liittyvissä ongelmissa.

Itävallasta saavuttaessa peritään rajalla ennen Karavanken-tunneliin ajoa tietulli, joka oi-
keuttaa ajamaan Hrusican huoltamolle saakka (muutama kilometri tunnelista eteenpäin). 
Hrusicasta voi myös ostaa vignetin. Itävallassa on oma, myös pakollinen vignettinsä, jota saa 
naapurimaista bensa-asemilta ja Saksasta saavuttaessa esim. raja-asemalta ennen Salzburgia. 

Linja-autot, matkailuautot, rekat ym. yli 3,5 tonnia painavat ajoneuvot: Tietullin voi maksaa 
erikseen luottokortilla tai käteisellä jokaisella tietulliasemalla tai ennakkoon DARS-kortilla. 
Sloveniassa ohitetaan tietulliasema aina moottoriteiden alkupäässä ja moottoritieltä poistut-
taessa. Alle 3,5-tonnisten ajoneuvojen kuljettajien ei tarvitse näistä asemista välittää, vaan 
vignetillä voi ajaa läpi pysähtymättä.

Majoitus

Kaikkialta Sloveniasta on helppo löytää yksityisten vuokraamia huoneita tai huoneistoja. 
Slovenia-info-sivuston kautta majoitusta voi hakea paikkakunnittain. Kaupunkien turistitoi-
mistoilla on tiedot alueen majapaikoista ja majoitus järjestyy myös ilman ennakkovarausta. 
Turistitoimistot auttavat ja opastavat matkailijoita, myyvät karttoja ja jakavat monenlaista 
tietoa ja esitteitä. 

Leirintäalueet

Leirintäalueet ovat yleensä hyvin varusteltuja ja soveltuvat sekä matkailuautoille, perävau-
nuille että telttailijoille. Slovenian leirintäalueiden tiedot löytyvät linkistä https://en.camping.
info/slovenia/campsites

Julkinen liikenne 

Ljubljanan bussit

Ljubljanan bussiliikennettä hoitaa LPP. Jos aiot käyttää busseja Ljubljanassa oleskellessasi, 
voit ostaa Urbana card-bussikortin. Kortista on kaksi versiota, keltainen ladattava kortti (sopii  
turistille) ja vihreä, kuukauden voimassa oleva kortti. Vihreä kortti on henkilökohtainen ja 
keltaisella voi maksaa kuljettajalle useamman henkilön matkoja. Keltaista korttia myydään 
turistitoimistoissa, LPP:n lippumyymälöissä ja useimmissa kaupungin lehtikioskeissa ja 
postitoimistoissa. Kortin hinta on 2 euroa, ja sille voi ladata arvoa 50 euroon saakka. Kortin 
latauksen voi hoitaa myös bussipysäkkien lähettyvillä olevilla vihreillä Urbanomat-lippuau-
tomaateilla. Jos haluat palauttaa Urbana-korttisi matkasi päättyessä, saat maksamasi 2 euron 
pantin takaisin. 

Kuvat: Henrik Harjula
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Ljubljanassa bussimatka 1-vyöhykkeeellä (koko kaupunki) maksaa 1,20 euroa. Lippu on voi-
massa ostohetkestä 90 minuuttia, jona aikana bussia voi myös vaihtaa rajattomasti. 

Ljubljana card

Ljubljana card on turistien suosima kortti, johon sisältyy rajaton ilmainen bussimatkustami-
nen LPP:n linjoilla Ljubljanassa ja sen ympäristössä kortin voimassaoloaikana, sisäänpääsy 
yli 20 nähtävyyteen, mm. Ljubljanan linnaan, keskeisiin museoihin, jokiristeilylle, opastetulle 
kaupunkikierrokselle jne. Kolmen vuorokauden kortti maksaa aikuiselta 35,10 euroa. Tarkem-
mat tiedot osoitteessa https://www.visitljubljana.com/en/visitors/ljubljana-card/

Kaukoliikenteen bussit

Slovenian julkisista kulkuneuvoista parhaiten toimivat bussit. Bussiliikenteen keskus on 
Ljubljanan linja-autoasema, josta lähtevät vuoroliikenteen bussit ainakin kaikkiin isompiin 
kaupunkeihin ja suosituille turistialueille. 

Naapurimaihin sekä muun muassa Saksaan, Sveitsiin, Serbiaan ja Ranskaan on Slovenias-
ta hyvät kansainväliset linja-autoyhteydet. Kansainvälisille bussireiteille voi ostaa lippuja 
ennakkoon osoitteesta getbybus.com. Lippuja myydään myös linja-autoasemilla ja linja-au-
toissa. Isommista matkatavaroista saatetaan veloittaa 1,50 – 3,50 euron maksu. Polkupyörän 
saaminen bussin kyytiin ei ole aina mahdollista, mutta jos onnistuu, pyörän kuljettamisesta 
veloitetaan 1,30 euron maksu. Jos haluat varmistaa, että lemmikkisi pääsee bussin kyytiin, 
kannattaa asia tarkistaa kuljetusta hoitavasta bussiyhtiöstä.

• Yli 60-vuotiaille alennusta junamatkoista

• 30 % alennus junamatkoista maanantaista perjantaihin

• 50 % alennus lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä

• 30 % alennus yhdensuuntaisesta tai meno-paluumatkasta junalla Kroatiaan

• 25 % alennus kansainvälisistä junamatkoista

• Alennuslippuja, ns. Senior Railcard-lippuja,  voi ostaa rautatieasemilta. Henkilötodistus 
vaaditaan. Kortti maksaa 7 euroa ja on voimassa vuoden.

Motoristin kokemuksia Slovenian matkoilta: 

• Liikenne on turvallista ja pääkaupunkia lukuun ottamatta suhteellisen vähäistä.

• Poliisin liikennevalvonta on näkyvää kylissä ja sitä on jonkin verran myös moottoriteillä.

• Myös pienemmät tiet ovat pääsääntöisesti hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.

• Liikkuminen muillakin kuin moottoriteillä on joutuisaa sekä helppoa. 

• Kaupunkien nimet ovat suomalaiseen silmään vähintään eksoottisia, mutta opasteet 
myös maaseudulla hyvät.
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• Maaseudullakin löytyy hyvin kahvipaikkoja sekä huoltoasemia ja toisin kuin Suomessa, 
tarjolla on ilman etsimistä muutakin kuin pelkkää ABC:n valikoimaa.

• Luonto on kaunis ja joka puolella on hyvin siistiä, hyvin paljon saman kaltaista kuin Sveit-
sissä.

• Syöminen, juominen ja yöpyminen on yleisesti ottaen edullista, pois lukien pahimmat 
turistirysäpaikat. 

• Auttavalla englannilla tai saksalla pärjää hyvin pitkälle ja elekielellä sitten loput selitykset.

• Ihmiset ovat hyvin ystävällisiä ja auttavaisia, vaikkei yhteistä kieltä aina olekaan ollut.

• BMW:n huoltoa, ainakaan virallista, en löytänyt kuin pääkaupungista. Nettisivustot (kuten 
monissa muissakin maissa) ovat vain sloveenin kielellä.

• Ljubljana on jäänyt mieleen erityisen positiivisena yllätyksenä: viinilasilliset vanhassa 
kaupungissa joen varrella sijaitsevissa kuppiloissa, lämpimät illat, konsertit keskustassa… 
Kaupungissa on helppo liikkua jalan tai mopolla. Kaupunki vaikuttaa kokoaan paljon 
pienemmältä. Tosin yksi yllätys oli, että paikalliset maauimalat aukaisevat ovensa vasta 
juhannukselta vaikka olisi kuinka 30 asteen helleputki.

• Voin kuvitella vuokraavani asunnon pidemmäksi aikaa ikään kuin tukikohdaksi ja siten 
tutustuvani maahan paremmin. Kaikki toimii ja itselläni on maasta pelkästään positiivisia 
kokemuksia.

Kuvat: Timo Tossavainen
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Ilta Koperissa

Riikka Voutilainen 

Sammuvien tähtien alla

Pitkän päivän ilta. Takana viininmaistelua Tavcarilla Krepljessä.... Takana mainio sotamuseo 
Pivkassa. ”We have a nice little tank here”, selitti rusoposkinen opaspoika innokkaasti. (Eikä 
hän ollut mikään militääri, vaan ihan tavallinen ase-entusiasti).

Mutta asiaan: vapaa-ilta Koperissa ja omavalintainen ruokapaikka, kiitos seuran antaman 
listan, josta varaa valita. Mainiota! Olimme jo ennakkoon katsastaneet ehdotettuja paikkoja 
ja valintamme kohdistui merenranta-ravintola Skipperiin. Koekävelimme ja koe-ajastimme 
matkan Hotel Vodisekista  venesataman ruokapaikkaan: ei liian kaukana, jaksaa takaisin myös 
omin jaloin. Kaikki varman päälle, suomalaiseen tapaan. 

Ilta suloinen ja suopea. Hämärä jo laskeutumassa. Meri  hopeinen, horisontti utuinen.

Nousimme portaat ravintolan aulaan, jonka seiniä koristivat valokuvat menneiltä vuosikym-
meniltä. Kädenpuristuksia, kumarruksia, kunniakirjoja, kuuluisuuksia... mutta missä muut 
asiakkaat?

Olimme ainoat asiakkaat! Kaksi nuorukaista keittön oven vieressä vetelemässä spaghettia 
suihinsa:  varmaankin paikan työntekijöitä iltapalalla. Hekin lähtivät omiin rientoihinsa ja 
olimme kaksin Reijon kanssa.
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Valkoisilla liinoilla katetut pöydät odottivat  illan asiakkaita kuten niin monen vuoden ajan 
ennenkin. Ketään ei tule... Otamme valokuvia. Ihailemme syttyviä tähtiä ja kuuntelemme 
veneiden supinaa satamassa. Aurinko uppoaa mereen...

Nyt on liian myöhäistä lähteä karkuun. Nyt otetaan vastaan, mitä tuleman pitää ja ollaan 
”kuin ei oltaiskaan”. Ilta hämärtyy ja peitttää epätietoisuuden. Keittiöstä pöllähtää illan istäntä 
Emil. Menut, viinilistat ja servetit lennähtävät pöytään. Lista pitkä – todellisuus lyhyt!

Tilasimme Emilin suositteleman kokonaisen  kalan. Mikä lienee, mutta pakastinarkusta se 
kannetaan keittöön. Odotellaan ja maistellaan Sivi Pinot -viiniä... Ja sieltähän se saapuu: 
pulskea kultaotsa-ahven pannussa zucchini-, porkkana-  ja fenkolisiivujen päällä. Ei hassumpi 
sekoitus. Ei tänään pyydettyä, ei ihan freessiä, ei mitään erikoista -  mutta tunnelma kohdal-
laan. Ja mikä hienointa, isäntä Emil renssaa tottunein ottein kalan pöytämme vieressä! Sellais-
ta osaamista harvoin tapaa näinä ankeina aikoina.

Menneen ajan loisto, kunnia ja kokkamiehet: kaikki takana. Vaan nyt: tuntemattomat turistit 
kaukaisista maista tulevat, ihmettelevät ja maistelevat. Ja kukaties, ehkä pelastavat ravinto-
la-vanhuksen?

Koper 31.8.2017  Ravintola Skipper

Kuvat: Riikka Voutilainen 
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Minun Izolani

Kari Klemelä 

Minulta on haastatteluissa usein kysytty, miksi vaihdoin 1997 venäjän kielen sloveeniin. Mo-
nestakin syystä. Kustantajat tarjosivat jatkuvasti Stalin-tutkimuksia, mutta entisenä kirjallisuu-
denopiskelijana kaipasin proosaa ja lyriikkaa, eikä sloveenista ollut suomennoksia. Slovenia 
oli riittävän kaukana Venäjästä mutta slaavilainen, kulttuuriltaan ja historialtaan kappale 
Keski-Eurooppaa Balkanin kupeessa. Lisäksi se oli kaunis ja monipuolinen maa, jossa asui ys-
tävällisiä ihmisiä - tällainen mielikuva minulle jäi Jugoslavian ajoilta viikon matkalta Bohinjiin.

Kääntäjänammatti on muutenkin nuorallatanssia, mutta päätös oli hyppy tuntemattomaan. 
En ole sitä koskaan katunut. Olen käynyt Sloveniassa 40 kertaa ja asunut maassa yhteensä 
kaksi vuotta. Aluksi Park-hotellissa ja sitten kirjailijaliiton yksiössä Ljubljanan Šiškassa ja kirjai-
lija Dušan Mercin kakkoskämpässä.

Vuosien kuluessa oma ”sivukirjasto” alkoi houkuttaa. Miksei pieni viinitilakin, paitsi että koto-
na Suomessa on jo puutarha. Sopivan täydellinen vastakohta sille oli talviasunto urbaanissa 
ympäristössä. Ljubljana on pieni mutta talvella sumuinen ja kalsea. Toisaalta rannikko on 
yhtä kallista seutua kuin Ljubljana. Tuttavat suosittelivat edullista Prekmurjea, mutta minulle 
se on liian lättänää. Ei, rannikolle tai ei minnekään… aurinkoon ja lämpöön, viinikukkuloille, 
Välimerelle, sinne missä ei ole talvea. T’ga za jug, etelänkaipuu...

Slovenian rannikko on vain 46 km pituinen kaistale Italian ja Kroatian välissä. Portorožin ja 
Piranin lisäksi suomalaiset tuntevat Koperia. Paikalliset pitävät rannikon idyllisimpänä kau-
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punkina kuitenkin Izolaa: ei liikaa turisteja mutta tarpeeksi nähtävää, viihtyisän vihreä, hyvät 
palvelut, asukkaat puheliaita ja seurallisia.

Niinpä ostin kesällä 2014 Izolasta pienen huoneiston arvioituani sitä ennen kymmenkunta 
muuta kohdetta. Monet olivat kahden vuoden jälkeen tarjolla lähes samaan hintaan. Oli-
ko niissä jotain vikaa? Se ei selvinnyt, paitsi että pohjakerroksen tilat ovat usein hämäriä ja 
kosteita. Omistajat ovat haluttomia pudottamaan hintaa, koska rannikon kiinteistöistä on 
jatkuva kysyntä. Neliöhinta voi olla jopa 3000-3500 euroa. 

Tällä kertaa hinta oli pudonnut lähes puoleen, eikä tilaisuutta kannattanut päästää käsistä. 
Huoneisto oli hyväkuntoinen ja kalustettu. Investmondille kauppa oli pelkkä rusinapulla ker-
makakkujen joukossa, sillä toimisto välittää linnojakin. Käsirahan maksettuamme pääsimme 
viikoksi testaamaan. Asunnon arvo  on jälleen noussut, osaksi uuden tiilikaton, murtosuoja-
tun ulko-oven, pesukoneen ja lämminvesivaraajan takia. 

Edmond Petrovi hoiti paperit puolestamme. Kaikki sujui yllättävän helposti ja nopeasti. 
Minun täytyi saada EMŠO eli hetu sekä merkintä maarekisteriin ja vahvistaa kauppakirja no-
taarilla. Verotunnus oli jo ennestään. Sloveenin kielen taidosta oli hyötyä, mutta kaupat olisi 
voinut tehdä myös englanniksi, italiaksi ja venäjäksi. 

Enemmän jännitin edessä olevaa kattoremonttia. Jos talossa olisi ollut seitsemän huoneistoa, 
remontista olisi päätetty hallituksen kokouksessa. Oli vain kuusi eikä hallitusta tarvittu, joten 
tehtävä lankesi minulle. Lisäksi yläkerran naapurit olivat jo korjauttaneet toisen lappeen. 
Luvat telineiden pystytykseen matkailukaudella ja remonttiin suojelualueella järjestyivät no-
peasti, kolmesta sääntöjen mukaan kilpailutetusta yrittäjästä urakan saanut teki erinomaista 
työtä nopeasti, ja muut asukkaat maksoivat tunnollisesti osuutensa asuntojensa neliömäärän 
mukaisesti. Oma osuuteni oli noin tuhat euroa.

Sloveenit kauhistelevat byrokratiaa, mutta itse olen törmännyt siihen vain pari kertaa 20 
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vuoden aikana. Veroasioissa Slovenian ja Suomen byrokraatit ovat yhtä taitavia kiusaajia. 
Oudompaa oli, että hankkiessani laajakaistayhteyden jouduin ensiksi hankkimaan oleskelulu-
van. Sen sain kaupunginvirastosta odottaessa, kun vein valokuvan, esitäytetyn lomakkeen ja 
todistuksen tuloistani. Minulta ei puutu enää kuin kansalaisuus, jonka varmaan saisin Slove-
nian kulttuurin lähettiläänä milloin vain, jos haluaisin.

Asunto ei ole suuri (33 m2) mutta riittävä ”sivukirjastoksi” ja tukikohdaksi. Se sijaitsee Vanhan-
kaupungin Smrekarjevalla eli kuvataiteilija Hinko Smrekarin kadulla. Siihen kuuluvat keit-
tiö-olohuone, makuuhuone, kylpyhuone-wc, vieraiden nukkumapaikaksi soveltuva ullakko-
huone sekä tilava varasto pohjakerroksessa. Kattoikkunoiden ansiosta huoneisto on valoisa. 
Ullakkohuoneen ikkunasta voi nähdä kattojen lisäksi kirkontornin, Izolan sairaalan (joka 
minun iässäni luo tiettyä turvallisuutta) ja kenties aavistuksen Adrianmerestä. Kellojensoitto 
kutsuu aamu- ja iltapalveluksiin. Päivisin kattoikkunoiden yli kiitävät tervapääskyt, ja katon-
harjoilla pulisevat lokit poikasille. Öisin kuuluu kyläpöllösen yksitoikkoinen ääni.

Juoksevia kuluja ovat vesi-, sähkö-, jäte- ja nettimaksu, vakuutus ja pieni kiinteistövero. 
Kaikkiaan vajaat tuhat euroa vuodessa, josta melkein puolet työni takia välttämättömästä 
nopeasta nettiyhteydestä.

Nelikerroksinen rakennus on 120 vuotta vanha mutta hyväkuntoinen. Kun laskeutuu vanhat 
narisevat puuportaat alas, voi ulko-ovella kääntyä oikealle hedelmätorin tai vasemmalle 
Manziolinaukion suuntaan. Kummassakin ovat kahvilat, ravintolat ja kaupat lähellä. Hoferin ja 
Eurospinin marketit ja Merkurin kodinkoneliike ovat parin kilometrin etäisyydellä. Leipomoja 
on monta, yksi avoinna 24h. Satama kalastajaveneineen on Izolan helmi. Iltaisin voi suunnata 
Marina-hotellin ja Levante-kalakaupan ohi majakalle katselemaan Triesten ja redille ankku-
roitujen laivojen valoja. Miramaren ja Duinon linnat erottuvat lahden takaa kirkkaalla säällä. 
Venetsiaan on maanteitse runsaan kahden ja meritse neljän tunnin matka.

Izola on alkuaan roomalaisten noin 178-177 eaa. perustama satama. Silloin nimi oli Haliae-
tum. Isolan (Izolan) kaupunki syntyi läheiseen saareen 600-luvulla, kun aquileialaiset pake-
nivat sinne. 1800-luvulla se yhdistettiin mantereeseen. Izolalla on laskujeni mukaan ollut 15 
hallitsijaa. Ennen roomalaisia siellä olivat histrit, joista Istrian niemimaa on saanut nimensä. 
Piranin ja Koperin tavoin myös Izola kuului pitkään Venetsialle (1280-1797), vuoteen 1813 
Ranskalle ja sitten Itävallalle. Yleisilme markuksenleijonineen on venetsialainen.

Simoninlahdella on säilynyt roomalaisajalta kivirakennelmia meren pohjassa sekä vanhan 
villan perusta. Vanhassakaupungissa on Pyhän Mauritiuksen ja Pyhän Maria Haliaetumilaisen 
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kirkkojen lisäksi muita vanhoja pyhättöjä, kuten flagellanttien eli itsensäruoskijoiden luos-
tari, sekä palatseja, joista tunnetuimmat ovat Besenghin (1775-81, nykyään musiikkikoulu) 
ja Manziolin palatsi (1470). Väitetään, että Dante olisi asunut Manziolilla olleessa rakennuk-
sessa ja Casanovan parturi eräällä toisella kadulla. Ellei legendoja oteta lukuun, niin 1469/70 
– 1555/56 elänyt maantieteilijä ja kartoittaja Pietro Coppo lienee Izolan kuuluisin asukas. 
Matkustamiseen liittyy myös asuntomme lähellä oleva Parenzanan rautatie- ja merimuseo. 
Eräänlainen kummajainen on Tito-museo täynnä marsalkan univormuja, mitaleja, postimerk-
kejä ja muotokuvia.

Izolan kaupungissa on 11300 asukasta (2017). Italialaisilla on vähemmistöasema, ja kadun-
nimet ja kyltit ovat kaksikielisiä. Kaupungissa asuu kaikkia entisen Jugoslavian kansallisuuk-
sia, eniten kroaatteja ja bosnialaisia. Omassa talossamme asuu sloveeni, kroaatti, bosniakki, 
italialainen aatelisrouva ja Napoleonin mukana tulleen ranskalaissotilaan jälkeläinen. Ja nyt 
myös suomalaisia. Ilahduttavan laajasta kulttuurikoloniasta voi mainita ruotsalaisen laula-
ja-tuottajapariskunnan, valkovenäläisen taidemaalarin, englantilaisen kirjailijan ja seattle-
laisen valokuvaajan, paluumuuttajan. Talvella Smrekarjevalla oli armenialaisen taiteilijan 
näyttely. Aiemmin Izolassa eli myös juutalaisia, mutta heidän mahdollisia jälkeläisiään en ole 
vielä tavannut.

Ei Izolakaan pelkkä idylli ole. Loppukesän helle voi nousta 35-37 asteeseen. Syksyllä ja talvella 
kiusaavat tulvat. On pulaa pysäköintipaikoista (itse ostan luvan telakan parkkipaikalle 20 € 
/ kk ). Albaanimafia on ulottanut lonkeronsa tännekin, ja tuorein huolenaihe ovat venäläi-
set, jotka ostavat vanhoja taloja muuttaakseen ne hosteleiksi - noudattavatko he suojelu- ja 
rakennusmääräyksiä?

Kaupungin johto haaveilee keinotekoisesta saaresta telakan lähellä, virkistyskeskuksesta 
Delamarisin tehdasalueella, ”aktiviteeteista” Izolan ja Koperin välisellä, nykyään autottomalla 
rantakadulla. Toiset toivovat sataman pysäköintialueen sulkemista, jotta kaupunkinäkymä 
pääsisi paremmin oikeuksiin. 

Minut ja vaimoni hyväksyttiin izolalaisiksi heti ja kutsuttiin kaupunginkirjastoon kertomaan 
Suomesta sarjassa, jonka nimi on ”Tunnettuja izolalaisia”. Myöhemmin kirjasto pyysi minua 
kertomaan kääntäjäntyöstä ja tarjosi puoleksi vuodeksi tilat valokuvanäyttelylleni, joka oli 
2015 esillä Sauvon kirjastossa.

Kuvat: Kari Klemelä
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