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Puheenjohtajan palsta:

Pitkän lumisen ja kylmän talven jälkeen tuli sittenkin kevät! 

 Vaikka perinteinen vanhanaikainen talvi mukava olikin niin kyllä meistä suurin osa 
varmaan jo odotti kevättä.  Ja juuri nyt se on parhaimmillaan. 
Kevään ensimmäiset kukat kukkivat,nurmikot vihertävät lupaavasti, puissa ja pensaissa 
hiirenkorvat alkavat avautua lehdiksi. 
Ja mikä lintujen konsertti kuuluu valtaavan koko ilmatilan! Ja eipä aikaakaan kun on kesä!



Matkamessuja, kevätretki, Turun kirjamessut ja muistelua

Slovenia-Seurassa aloitimme vuoden tammikuussa Matkamessuilla Helsingissä. Saimme 
paljon Sloveniasta kiinnostuneita kävijöitä osastollemme, ajoittain jopa ruuhkaksi asti. 
                                                                      

 Martina Siler, Jussi Tuovinen ja Aira  pj.  Jenni Soljasalo, Aira, Yrjö Lautela

Lue seuran sivuilta oma juttu messutapahtumista!

Maaliskuussa vietimme Kevätkarnevaaleja kevätkokouksen jatkoksi
ja maistelemme niin slovenialaisia kuin suomalaisiakin herkkuja.  Viiniksi kelpuutimme 
vain slovenialaiset viinit. 

                                                                         
Marja Klemelä esittelee Slovenia-kirjaa         Suurlähettiläs Tone Kajzer, seuran pj
Airalle ja Pirkko-Leena Koposelle                  Aira Pellinen ja arpajaislahjoituksia.



Toukokuun lopulla teemme kevät-retken Luukkiin – toivottavasti tapaamme 
siellä!   Luukissa voi puuhastella  tai patikoida  kauniisssa maisemissa. 

Kesän jälkeen on suunnitteilla tapaaminen teemana Muistojen Slovenia & Viinijuhla. 
Silloin kokoonnumme slovenialaisten valokuvien, diojen ja viinin merkeissä.  Jokainen 
meistä voi tuoda omia valokuvia mukanaan ja voimme siten tehdä monta pikamatkaa 
muistojen ja kuvien kera Sloveniaan.
Syyskuussa olemme mukana Mansarda-kustantamon ja suomentajan Kari Klemelän 
kanssa Turun kirjamessuilla ja kuulemme tuoreimmat uutiset.     Pikkujoulut vietämme 
marraskuussa.  
        

 

                Kari Klemelä                                                       Eero Balk 

Mukavaa ja leppoisaa kevättä ja kesää kaikille Slovenia-seuralaisille! 
                                                                                                      Aira 



                     Sloveenin kielen kurssi keväällä 2011

 

   Sloveenin kielen oppilaat keväällä 2011 ryhmäkuvassa.
Takana vasemmalla opettajamme Karmen Zagar ja oppilaat Maija Lehto takana 
oikealla, edessä vasemmalta Tiina Tarvonen, Marita Kumara, Mari Hautamäki ja Auli 
Sarvikivi.

Aloitimme opiskelun maaliskuun  alkupuolella ja olemme kokoontuneet keskiviikkoisin. 
Oppikirjanamme on A,B,C, 1, 2, 3 Gremo, jotka tilasimme Ljubljanan yliopiston 
kirjakaupasta.
 Aluksi kokoonnuimme Familia Clubin tiloissa Helsingin keskustassa ja huhtikuussa 
siirryimme Pasilan kirjastoon (kiitos Tiina!).Kurssi on edennyt Karmenin opastuksella 
ripeään tahtiin.  Kaikki ovat olleet innokkaasti mukana, paitsi minä joka olen  ollut 
pääsääntöisesti poissa tunneilta.  Eli aloitan varmaan taas uudelleen seuraavalla 
alkeiskurssilla eli se vidimo!

                                                                           Aira Pellinen



Suurlähettiläs Laura Kakko 1959-2011

Laura Kakko

Ljubljanasta saamamme suruviesti järkytti meitä kaikkia – pitkäaikainen 
kollega ja ystävä, suurlähettiläs Laura Kakko oli menehtynyt pitkällisen 
sairautensa uuvuttamana. Vaikka tiesimme sairauden vakavan laadun ja 
vaiheen, tieto yllätti ja pysäytti.

Laura ehti työskennellä ulkoministeriössä runsaat 20 vuotta. Hän aloitti 
käymällä diplomaattikurssin keväällä 1990. Ennen sitä hän oli työskennellyt 
muutaman vuoden Punaisen Ristin palveluksessa sekä Genevessä että 
Suomessa. Lauran ensimmäisiin vuosiin UMssä mahtui tehtäviä lehdistö- ja 
kulttuuriosastolla sekä ETYJ-yksikössä. Ensimmäinen ulkomaanposti oli New 
Delhissä 1991-1994, sitten vuodet 1994-1997  EU-edustustossa Brysselissä. 
Palattuaan Helsinkiin hän työskenteli ensin Aasia -yksiössä, sitten 
yksikönpäällikkönä kehitysyhteistyöosastolla. Vuonna 2000 hän siirtyi 
Moskovan suurlähetystöön, jonka jälkeen vuodet 2003 - 2005 Lähialueyksikön 
päällikkönä Itäosastolla. Vuonna 2005 hänet nimitettiin Eurooppa-osaston 
apulaisosastopäällikön tehtävään, josta hän siirtyi syyskuussa 2009 Suomen 
Slovenian suurlähettilääksi – viimeiseen toimipaikkaansa.  

***

Me kaikki saimme voimaa Lauran iloisesta ja energisestä asenteesta. Laura 
suhtautui elämään itsestään selvän myönteisesti. Hän nautti uusista haasteista 
ja työtehtävistä eikä häntä juuri tarvinnut puhua ympäri uusiin seikkailuihin.  



Lauran suhtautuminen ihmisiin oli mutkatonta ja luontevaa heidän asemastaan 
ja ympäristöstään riippumatta. Lauran ystäväpiiri olikin laaja ja kansainvälinen 
ja piti tiiviisti yhteyttä - ensimmäisestä ulkomaanedustustopaikasta New 
Delhistä lähtöisin oleva joukko tapasi myös Suomessa Lauran luona. Laura 
tunnettiin  ihanteelliseksi työtoveriksi ja erinomaiseksi esimieheksi, työhön 
tunnollisuudella ja elämään ja ihmisiin hienosti suhtautuvaksi ihmiseksi. Kuten 
yksi Lauran työtovereista asian ilmaisi: ”Joka ei Lauran kanssa tule toimeen, 
saa katsoa peiliin.”  

Lauran optimistista ja reipasta asennetta kuvaa hyvin se, että sairastuttuaan 
ensimmäistä kertaa hän ryhtyi aika nopeasti hoitojen jälkeen tarmokkaasti 
opiskelemaan itselleen aivan uutta kieltä, venäjää, ja suuntaisi kulkunsa 
Moskovaan. Vielä viimeisinä viikkoinakin hän suunnitteli kotiin pääsyä ja 
ystävien tapaamista suvun vanhassa huvilassa, jota hän rakkaudella kunnosti 
kodikseen.

Keskeinen perusasia Lauran elämässä oli perhe, äiti ja isä sekä veljet 
perheineen. Vanhempiensa kanssa Laura piti tiivistä yhteyttä, olipa hän sitten 
kotimaassa tai ulkomailla, ja matkusti paljon heidän kanssaan. Keväisin näihin 
aikoihin hänellä oli tapana käydä äitinsä kanssa Lapin lumilla Kiilopäällä. Veljet 
ja näiden lapset olivat lähellä Lauraa ja hän seurasi tiiviisti myös monien 
kummilastensa elämänkulkua.

Lauran positiivisuus tuli syvältä hänen persoonastaan, mikä tuli selväksi, kun 
vastoinkäymiset – ennen kaikkea sairaus – kohtasivat. Kun sairaus uusi 2006, 
oli selvää, että se oli vakavaa. Hoitojen rasitus tuntui myös kerta kerralta 
enemmän. Mutta Lauran ajatukset ja katse olivat aina suunnatut eteenpäin. 
Elämästä tuli entistäkin enemmän liian arvokasta tuhlattavaksi valittamiseen 
tai murehtimiseen.  Jopa sairauteen liittyvät ongelmatilanteetkin hän näki 
usein humoristisesti. Nauru kuuluikin Lauran persoonaan yhtä vahvasti kuin 
pulppuava ilo ja ehtymätön energia. Laura antoi ystävilleen ja työtovereilleen 
valtavasti jotain, jota on vaikea määritellä – ehkä se oli pohjimmiltaan uskoa 
elämään ja elämäniloa. 

Sydämellinen osanottomme Lauran vanhemmille ja veljille perheineen.

Lauran työystävät ja Slovenia-seura



                                   
                    SLOVENIA  20 VUOTTA  - TIE   ITSENÄISYYTEEN

Protestanttinen pappi Primoz Trubar kirjoitti sanan sloveeni ensimmäisen kerran 
vuonna 1550, ja siksi häntä sanotaan ”Slovenian kansan isäksi”. Hän laati silloin 
sloveeninkielisen aapisen ja käänsi mm. Uuden testamentin sloveeniksi.

Vaikka vastauskonpuhdistus hävitti protestanttisen uskon sloveenialueilta lähes kokonaan, 
Trubarin työ jäi elämään, ja hänen arvostuksensa nousi entisestään Slovenian 
itsenäistyttyä vuonna 1991. Uskonpuhdistuksen päivä, 31.10., määrättiin silloin 
vapaapäiväksi, ja Slovenia on ainoa kokonainen valtio maailmassa, jossa tämä päivä on 
vapaapäivä. 

Aivan kuten Suomessa vielä 1800-luvulla eliitti puhui etupäässä ruotsia, sloveenialueilla 
aatelisto puhui saksaa, joten sloveenien oman kielen ja kulttuurin säilyminen oli ensi 
sijassa talonpoikien varassa.  

Sloveenit kuuluivat Habsburgien valtakuntaan yli 500 vuotta. Sloveenin kielen 
säilyttäminen ja sen aseman vahvistaminen oli heidän keskeinen tavoitteensa 
keisarikunnassa. Pääkaupungissa Wienissä  sloveenien ja myös tshekkien alueita pidettiin 
saksankielisen Itävallan osina. Tämä yhteinen kohtalo ja yhteinen kamppailu 
saksalaisuutta vastaan vahvistivat osaltaan sloveenien yhteyksiä tshekkeihin ja Keski-
Eurooppaan.



Slovenialaisen historiakäsityksen pääpilarit ovatkin kuuluminen Keski-Eurooppaan 
– ei Balkanille – ja oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen keskeisenä kansallisena 
pyrkimyksenä. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana sloveenien ahdinko kasvoi Italian liityttyä 1915 
sotaan ympärysvaltojen puolelle, kun sille luvattiin laajoja alueita sloveenien ja kroaattien 
asuttamien alueiden länsiosista. Sloveenit taistelivatkin sitkeästi itävaltalaisten ja 
saksalaisten rinnalla italialaisia vastaan. Samalla voimistuivat pyrkimykset eteläslaavien 
yhteenliittymiseen. Ensin tavoiteltiin Slovenian, Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan 
yhdistymistä ja sodan viimeisinä päivinä, sloveenien ja kroaattien johtomiehet hyväksyivät 
yhdistymisen Serbian kanssa, perustettavassa Serbien, Kroaattien ja Sloveenien 
kuningaskunnassa. 

             Serbijohtoinen kuningaskunta

Uudesta valtiosta (vuodesta 1929 Jugoslavia) tuli vastoin sloveenien toiveita 
serbijohtoinen keskitetty valtio. Perustuslain mukainen keskusjohtoisuus ei kuitenkaan 
aikaa myöten vaikuttanut sloveenien jokapäiväiseen elämään kovinkaan paljon. 
Maakunnan johtomiehet olivat sloveeneja ja  virallinen kieli oli sloveeni.    

Slovenia kehittyi myös taloudellisesti verraten ripeästi. Se käytti hyväkseen jo 1800-luvulla 
eteläisiin kumppaneihinsa saavuttamaansa etumatkaa, joka kasvoi edelleen. 
Slovenialaisten koulutustaso oli myös selvästi korkeampi kuin muissa Jugoslavian osissa.  

Epäyhtenäinen Jugoslavia sortui muutamassa päivässä Saksan hyökkäyksen edessä 
1941. Vastarinta käynnistyi kuitenkin varsin pian, myös Sloveniassa jo muutaman viikon 
kuluttua.         

Kuten muissakin Jugoslavian osissa, Sloveniassakin suhtautuminen miehittäjiin kuitenkin 
vaihteli yhteistoiminnasta aseelliseen vastarintaan. Yhteistoimintaan ajoi osaa 
sloveeneista antikommunismi eli Titon partisaanien vastustaminen.

Toisen maailmansodan tapahtumat ja sodan jälkiselvittelyt muodostavat edelleen 
jakolinjan Slovenian politiikassa.

Vedettäessä rajoja toisen maailmansodan jälkeen Slovenia sai takaisin osan Italialle 
edellisessä sodassa siirtyneitä alueita.  

Titon Jugoslavia merkitsi Slovenialle askelta kohti itsenäisyyttä, koska Slovenia muodosti 
nyt selkeästi valtiollisen yksikön, vaikkakin Jugoslaviaan kuuluvan osatasavallan. Vuonna 
1974 hyväksytty uusi perustuslaki antoi lisää valtaoikeuksia osatasavalloille liittohallituksen 
kustannuksella.  

Slovenia kehittyi edelleen taloudellisesti muita Jugoslavian osia nopeammin. Silti 
Sloveniassa oltiin tyytymättömiä talouden kehitykseen. Siellä vertailtiin tilannetta Länsi-
Eurooppaan eikä muuhun Jugoslaviaan. Slovenia oli entistä haluttomampi tukemaan muita 



Jugoslavian osia liittovaltion budjetin kautta, varsinkin kun se ei voinut vaikuttaa siihen 
miten tukirahoja käytettiin. Sloveenien mukaan ne suunnattiin etupäässä kulutukseen eikä 
investointeihin.     

Tito piti Jugoslavian koossa sekä kovilla otteilla että taktikoimalla, mutta taloudellisesti maa 
ajautui vähitellen yhä pahempiin vaikeuksiin. 

Tito kuoli 1980, ja järjestelmä alkoi horjua. Kosovossa puhkesi levottomuuksia 1981. 
Kosovo voimisti sloveenien halua irtautua Jugoslaviasta, koska he eivät halunneet olla 
tekemisissä serbien ja albaanien ristiriitojen kanssa. 

Slovenian yhteiskunnassa syntyi sisäistä liikehdintää, vaihtoehtokulttuureja ja kritiikkiä 
valtion epädemokraattisuutta ja erityisesti armeijaa kohtaan. Slobodan Milosevicin noustua 
Serbian johtoon Slovenia ja Serbia ajautuivat välirikkoon, vaikka Milosevicin ja häntä 
tukeneiden serbinationalistien poliittiset tavoitteet olivat lähinnä Kosovossa, Bosnia-
Hertsegovinassa ja Kroatiassa. 

Tammikuussa 1990 Slovenian edustajat marssivat ulos Jugoslavian kommunistiliiton 
kokouksesta, jolloin liitto käytännössä hajosi. Keväällä Sloveniassa ja Kroatiassa 
järjestettiin vapaat vaalit. Vuoden lopulla Sloveniassa järjestettiin kansanäänestys, jossa 
ylivoimainen enemmistö tuki esitystä, jonka mukaan tasavalta julistautuu itsenäiseksi, ellei 
Jugoslavian tulevaisuudesta päästä sopuun kuudessa kuukaudessa. Kesäkuun lopulla 
1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi yhtä aikaa, ja Jugoslavian perintösota 
alkoi. 

Sota kesti Slovenian osalta vain 10 päivää. Jugoslavian liittohallituksen ja armeijan 
johdossa oli henkilöitä, joiden mielestä Slovenia oli pidettävä pakolla liittovaltion 
yhteydessä ainakin niin kauan kun riittävä yhteisymmärrys on saavutettu. Tämä kanta jäi 
kuitenkin vähemmistöön. Heinäkuun puolivälissä 1991 Jugoslavian armeija ilmoitti 
poistuvansa kokonaan Sloveniasta, mikä merkitsi itsenäisyyden tunnustamista de facto. 
Ulkovaltojen halu pitää Jugoslavia koossa sekä Kroatian  ongelmallisempi tilanne 
viivyttivät kuitenkin Sloveniankin kansainvälistä tunnustamista puolisen vuotta. 

Sloveniassa nähtiin itsenäistyminen alusta lähtien Jugoslavian liittovaltion purkamisena, 
johon perustuslaki antoi mahdollisuuden. Slovenia ei siis eronnut laittomasti Jugoslaviasta. 

Heinäkuun 1991 jälkeen Slovenia rauhoittui. Sodan jatkuminen naapurissa kuitenkin 
varjosti Sloveniaa. Maahan saapui pakolaisia, ja talous kärsi, kun hajonneen Jugoslavian 
markkinat menetettiin suurimmaksi osaksi. Slovenialaiset yritykset olivat kuitenkin 
pureutuneet Länsi-Euroopan markkinoille jo 1960-luvulta lähtien ja hankittua kokemusta 
hyödyntäen talous saatiin jälleen kasvuun jo kaksi vuotta itsenäistymisen jälkeen. 

                       



                                                Suunta kohti länttä

Länsi-integraatio oli Slovenian poliittisessa ohjelmassa heti itsenäistymisen jälkeen. 
Slovenia vei ainoana uutena jäsenmaana Natoon liittymisen kansanäänestykseen, 
jossa 66 % äänestäneistä kannatti jäsenyyttä. EU-kansanäänestyksessä lähes 90 % 
kannatti jäsenyyttä. Slovenia liittyi molempiin järjestöihin vuonna 2004. Euro otettiin 
käyttöön Sloveniassa vuonna 2007. Sloveeneja voidaan pitää hyvin EU-myönteisenä 
kansana.   

Laaja yksituumaisuus EU-asioista ei anna täydellistä kuvaa Slovenian poliittisesta 
kentästä, joka on monissa muissa asioissa hyvin jakautunut. Eniten poliittisia mielipiteitä 
jakaviin kiistoihin on kuulunut suhtautuminen katoliseen kirkkoon, mukaan luettuna kirkon 
vaatimukset sen aiemmin menettämän maaomaisuuden palauttamisesta. Kaiken kaikkiaan 
Slovenian demokratia on osoittautunut vakaaksi, vaikka puolueita on jakautunut ja niiden 
nimiä on muutettu. Monet sloveenit ovat alkaneet kyllästyä alituisiin kansanäänestyksiin. 
Kansanäänestyksen järjestämiseen vaaditaan vain 30 (90:stä) kansanedustajan tai 40 000 
kansalaisen vaatimus.   

Slovenian kansallisten vähemmistöjen - italialaisten ja unkarilaisten – asema ja oikeudet 
on hoidettu mallikelpoisesti. Heidän asuinalueillaan kaikkien koululaisten on opiskeltava 
italiaa ja vastaavasti unkaria. Muualta entisestä Jugoslaviasta tulleita vierastyöläisiä on 
paljon enemmän. Tuhannet heistä  joutuivat vaikeuksiin, jos eivät anoneet Slovenian 
kansalaisuutta tai pysyvää asumisoikeutta puolen vuoden kuluessa 
itsenäisyysjulistuksesta. Anomuksen laiminlyöneet poistettiin erilaisista rekistereistä ja 
menettivät muun muassa sosiaaliturvansa. Asiaa on puitu vuosikausia ja siitä tuli myös 
sisäpoliittinen kiista.    

Naapurimaihin Slovenian suhteet ovat kehittyneet hyvin. Sloveenivähemmistöjen asema 
Italiassa ja myös Itävallassa on aiheuttanut jonkin verran eripuraa.

Taloussuhteet muihin entisen Jugoslavian osiin ovat jälleen tiiviit, ja Slovenia on johtavia 
investoijia alueella.  

Kroatian kanssa Slovenia on kiistellyt merirajasta Piranin lahdella. Slovenia jarrutti jonkin 
aikaa Kroatian EU-jäsenyysneuvotteluja, mutta vuonna 2010 maat sopivat 
välitysmenettelystä.                                                                            Yrjö Lautela



                             SLOVENIAN HUIPPUTEKNIIKKAA

Sloveniassa on jo pitkään kiinnitetty huomiota ympäristöystävälliseen tekniikkaan, 
ja yhtenä osoituksena näistä saavutuksista on maailman ensimmäinen 
sarjavalmistuksessa oleva hybridimoottorivene. Greenline 33 Hybrid valittiin viime 
vuonna Euroopan parhaaksi moottoriveneeksi.

Greenline pystyy kulkemaan sähkömoottorilla yli 50 kilometriä viiden solmun nopeudella. 
Veneen akut ladataan dieselkoneella, veneen katolla olevilla aurinkopaneeleilla tai sitten 
laiturissa sähkövirralla. Sähköllä kulkiessaan vene on täysin äänetön, mikä tuntuu hyvin 
miellyttävältä erityisesti sisävesien mökkiasukkaan mielestä.

Greenline 33 esiteltiin Helsingin venemessuilla helmikuussa, ja valmistajan edustaja kertoi 
Helsingin Sanomille, että tyypillinen tämän veneen ostaja on ollut yli 55-vuotias purjehtija, 
joka haluaa liikkua hieman vaivattomammin kuin purjehtimalla. Hybridiveneen hinta on 
kova, 170 000 euroa, mutta silti niitä on myyty pari kappaletta jo Suomeenkin. Venemallin 
tuotanto alkoi viime vuoden alussa.

Veneen on suunnitellut vuonna 1983 perustettu J&J Designs. Sen suunnitelmista on 
syntynyt yli 250 moottori- ja purjevenemallia, joita on rakennettu lähes 60 000 kappaletta 
venetelakoilla 28 maassa.                              

Lue lisää:  www.greenlinehybrid.com                                   

                                             

http://www.greenlinehybrid.com/


                                   Ultrakevyesti ilmassa - Taurus

Slovenialainen suunnittelu menestyy myös ilmassa eikä vain vedessä. Ajdovscinassa 
toimiva

Pipistrel- yhtiö palkittiin viime joulukuussa Pariisissa Euroopan vuoden 2010 parhaasta

innovaatiosta, ultrakevyestä lentokoneesta. Kaksipaikkainen Taurus Electro-niminen kone

nousee ilmaan sähkömoottorilla. Pipistrelin johtajalla Ivo Boscarolilla on jo pitkäaikainen

kokemus ultrakevyiden lentokoneiden suunnittelusta.

 Lue lisää:  http://  www.pipistrel.si  

                                                                                                                Yrjö Lautela

http://www.pipistrel.si/


Suomi, Italia, Slovenia mukana:

Ikääntyvien sosiaalista mediaa 

Tampereella tutkitaan, kuinka sosiaalisella medilla voi  parantaa ikäihmisten elämän 
laatua. VTT:n kaksivuotisen projektin yhteistyökumppanit tulevat Italiasta ja Sloveniasta. 

Social Media for All Elderly People -hankkeessa kehitetään prototyyppi ikääntyville 
suunnatusta sosiaalisen median palvelusta ja palvelualustasta. Projektipäällikkö Tuula 
Petäkoski-Hult näkee sosiaalisella medialla lukuisia vielä käyttämättömiä 
mahdollisuuksia: turvallisuuden lisääminen tai oman terveydentilan seuraaminen 
esimerkiksi. 

                                                                 

-Projektimme on siinä vaiheessa, että olemmme tehneet kirjallisia kuvauksia mahdollisista 
palveluista erilaisten palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Tämän vaiheen jälkeen valittuja 
palvelukuvauksia on tarkoitus arvioida myös Italiassa. Mahdollisesti myöhemmin 
arvioimme kokeiluna palvelua myös slovenialaisten käyttäjien kanssa. Mukana Sloveniasta 
on erityisesti yritys, joka tekee tietokoneohjelmia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yritys on 
Mediasoft Ltd, kertoo Petäkoski-Hult.  

-Tavoitteena on madaltaa tekniikan käytön kynnystä ja luoda ikäihmisiä kiinnostavia 
palveluita. Ne voivat olla terveydenhuollon, sosiaalitoimen tai yksityisiä palveluita, 

Vertaistukea ja keskusteluseuraa myös

Valtaosa nykyisistä sosiaalisen palveluista on suunnattu nuorille ja työikäisille. 
-Todennäköisesti myös sosiaalisen median käyttö vanhemmissa ikäryhmissä kasvaisi, jos 
heille olisi suunnattu palveluilta, VTT:n tiedotteessa muistutetaan. 

Käyttäjät ovat Tampereella meneillään olevassa tutkimuksessa keskeisessä roolissa. 
Huomioon otetaan ikäryhmän erityispiirteet, kuten aistien muutokset, oppimistavat sekä 
palveluiden helppokäyttöisyys. Lisäksi tutkijat ovat selvittäneet ikääntyvien sosiaaliseen 
mediaan kohdistamia toiveita ja tarpeita Suomessa ja Italiassa.   Helena Päätalo

Lue lisää:    http://somedall.vtt.fi  

http://somedall.vtt.fi/


                                                              Martina Šiler

                           PASJA KULTURA V SLOVENIJI IN NA FINSKEM

Pes je človekov najboljši prijatelj, pravi slovenski pregovor; enak pregovor pa poznajo tudi 

Finci – oziroma kar celotni zahodnjaški svet. Danes verjetno najpogostejši hišni ljubljenček 

je obenem tudi eden izmed najstarejših spremljevalcev človeka, saj so prvi psi nastali iz 

udomačenih sivih volkov pred več kot 15.000 leti.  Vse od takrat se je pasja genetska 

zasnova  spreminjala  glede  na  pasje  sobivanje  s  človekom:  psi  znajo  tako  prepoznati 

izraze človeškega obraza, obenem pa so razvili raznolik glasovni sistem komuniciranja s 

človekom. Prav tako je z ustvarjanjem ter mešanjem različnih pasem na pasji razvoj vplival 

človek  sam;  rezultati  tega  procesa,  ki  se  pravzaprav  še  nadaljuje,  so  izjemno  število 

različnih pasem. Priljubljenost psa tako tudi v Sloveniji ni nobena izjema – kot pasjeljubka, 

ki živi na Finskem, pa sem opazila nekaj precej izrazitih razlik med slovensko in finsko 

pasjo kulturo. Kakšne torej so te razlike in kakšni sta pasji  kulturi obeh držav, kakor ju 

opazuje na Finsko priseljena slovenska ljubiteljica psov? 

                                                                    



Na  prvih  treh  mestih  najbolj  priljubljenih  pasem  psov  v  Sloveniji  so  nemški  ovčar, 

labradorec in brak jazbečar. Sledijo še španjel kralja Charelsa, mejni škotski ovčar oziroma 

border collie, beagle in zahodnovišavski beli terier oziroma westie, zelo priljubljeni pa so 

tudi zlati prinašalci. Na Finskem je trenutno najbolj priljubljena pasma labradorec, sledi mu 

nemški ovčar, tretji je avtohtoni finski lovski pes, sledita pa še zlati prinašalec in švedski 

jämthund. To je sicer statistika, glede na lastne izkušnje pa menim, da je nemški ovčar še 

vedno »pojem« psa v Sloveniji.  Prav tako menim, da se Slovenci raje odločajo za bolj 

znane in razširjene pasme, medtem ko se po finskih ulicah in zelenih površinah sprehaja 

mnogo bolj raznolika pasja druščina. Na Finskem je tako mogoče videti tudi marsikatero 

pasmo, ki v Sloveniji še velja za redko oziroma manj znano – to so, denimo, kitajski goli 

pes, cairnski terier in avstralski terier.  Opazila sem še eno dokaj pomembno razliko – Finci 

imajo dva ali pa celo več psov naenkrat, medtem ko imajo Slovenci doma bolj ali manj 

samo enega štirinožca.  Delno vlogo pri tem verjetno igra tudi sam življenjski standard: 

vzdrževanje psa ni poceni, osebni dohodki pa so na Finskem pač višji kot v Sloveniji, in 

štirje psi pri enem samem lastniku so tako na Finskem mnogo bolj pogost pojav. 

Finski  pasji  parki  so ena izmed novosti,  nad katero sem več kot navdušena. Slovenija 

glede na moje podatke trenutno pasjega parka še ne premore – razen peticije zanj na 

socialnem omrežju. V Sloveniji ni nobena redkost, da lastniki v parkih ali na drugih mestnih 

zelenih  površinah pse preprosto spustijo  z  vrvice in  jim pustijo,  da se nenadzorovano 

oddaljujejo od njih. Spuščeni psi lahko hitro izkoristijo dejstvo svobode in lahko se zgodi, 

da se stepejo s katerim drugim mimoidočim pasjim kolegom; zgodi se tudi, da je napadeni 

kolega privezan na povodcu ali pa je precej manjši od svojega izzivalca. Slovenski pasji 

lastniki  bi  se v tem primeru vsekakor morali  učiti  od Fincev, saj  tukaj spuščenega psa 

skoraj nisem opazila. In morda so prav pasji parki tisti, ki lastnikom in psom omogočijo 

brezskrbno  rekreacijo.  Pes  v  pasjem  parku  lahko  prosto  teka,  je  v  ograjenem  in 

nadzorovanem prostoru, prav tako pa so manjši psi ločeni od večjih. Poleg tega ima pes v 

pasjem parku tudi možnost za spoznavanje drugih psov ter socializacijo. 

Še ena »zanimivost« pasje kulture so pasji kakci. V Sloveniji je bilo kakcev še nekaj let 

nazaj  precej več, kot jih je na Finskem takrat,  ko se stopi  sneg. Vseeno se je začelo 

organizirano  osveščanje  lastnikov  psov  in  v  slovenskih  parkih  ter  na  drugih  javnih 

površinah se že nekaj časa pojavljajo posebni smetnjaki za pasje iztrebke, kjer je na voljo 



tudi posebna vrečka. Sedaj so samo še slovenski lastniki tisti, ki morajo sprejeti dejstvo, 

da pobiranje pasjega kakca sploh ni tako nadležno – sploh če sta pri roki tako vrečka kot 

smetnjak. 

Na Finskem, sploh v Helsinkih, kjer javni prevoz poteka tudi z lokalnimi vlaki in kjer vozi 

podzemna železnica, me je presenetil  tudi  psom prijazni  javni prevoz. Tako lokalni  kot 

medkrajevni vlaki so opremljeni s posebnimi vagoni, ki so dovoljeni tudi za prevoz psov: 

kdor potuje s psom, kupi karto za ta vagon ali pa na lokalnem vlaku in podzemni železnici 

poišče  ustrezno označeno mesto.  Tisti  potniki,  ki  imajo  alergijo  na  pasjo  dlako  ali  pa 

nasploh ne marajo pasje družbe, imajo tako na voljo psom prepovedane vagone. Slovenija 

je od takšne ureditve precej daleč. Ljubljana sicer ne premore lokalnih vlakov, podzemne 

železnice ali tramvaja, tako da je osrednji javni prevoz avtobus.  Vendar gre v glavnem 

mestu gre pes lahko na avtobus samo, če ima nagobčnik pa še s tem si lahko prisluži 

negodovanje  ostalih  potnikov.  Potovanje  s  psom  na  javnih  prevoznih  sredstvih,  torej 

predvsem z mestnimi avtobusi, v Sloveniji verjetno ni tako enostavno in urejeno kot na 

Finskem. 

Finska se mi zdi že od začetka dežela pasjeljubcev in psom prijazna država, od katere bi 

se Slovenija lahko precej naučila.  Na Finskem sicer poznajo tudi pasji  davek, ki ga v 

Sloveniji  ni  –ne  morem  sicer  oceniti,  koliko  pravzaprav  davek  vpliva  na  sam  odnos 

lastnikov do psov,  verjetno pa Finska dohodek davka na pse uporabi  tudi  za urejanje 

»pasjih«  ter  drugih  javnih  površin.  Slovenija  bi  vsekakor  morala  uvesti  tako  strogo 

prepoved  spuščanja  psov  s  povodcev  v  naseljenih  območjih,  obenem  pa  bi  morala 

poskrbeti  za primerne pasje  parke ter  za pasjim potnikom prijazen javni  prevoz.  Kljub 

vsemu je pasja osveščenost tudi v Sloveniji iz leta v leto višja – omeniti je treba predvsem 

zavetišča za živali, ki poudarjajo pomoč zavrženim domačim ljubljenčkom ter obveščajo 

javnost o pomembnosti le te pomoči. Agiliti, pasje šole in terapevtski psi niso v Sloveniji 

nobena  novost  -  kakor  niso  redki  tudi  pravi  slovenski  pasjeljubci,  ki  imajo  radi  svoje 

štirinožne prijatelje in lepo skrbijo zanje. 

                                                                                                                   

                              

 



                                                          Martina Šiler

                       KOIRA-KULTTUURI SLOVENIASSA JA SUOMESSA

 Koira  on  ihmisen  paras  ystävä,  sanoo  slovenialainen  sananlasku;  samanlainen 
sananlasku on olemassa myös Suomessa tai jopa kaikeissa länsimaissa. Koira, joka 
lienee  nykyään  maailman  yleisin  lemmikki,  on  myös  lemmikeistä  vanhin,  sillä 
ensimmäiset  koirat  tulivat  kesyjen susien joukosta  yli  15.000  vuotta  sitten.  Siitä 
lähtien koirien geenit ovat muttuneet ja sopeuttuneet ihmisen kanssa asumiseseen. 
Tietenkin  koira  on  suosittu  myös  Sloveniassa  –  mutta  slovenialaisena 
koiraihmisena,  joka asuu Suomessa,  olen huomannut pari  eroa slovenialaisen ja 
suomalaisen  koirakulttuurin  välillä.  Millaiset  ne  erot  siis  ovat  ja  millaisilta 
molempien  maiden  koirakulttuurit  näyttävät  Suomessa  asuvan  koiraihmisen 
näkökulmasta? 

Kolme suosituinta koirarotua Sloveniassa on saksanpaimenkoira, labradorinnoutaja ja 

mäyräkoira.  Sousikit  ovat  myös  cavalier,  bordercollie,  beagle,  valkoinen 
länsiylämaanterrieri eli  westie;  hyvin suosittu on  myös  kultainennoutaja. Tämä olisi 

tilasto, mutta minun mielestäni saksanpaimenkoira on jo kauan ollut »se oikea« koirarotu 

Sloveniassa. Olen myös sitä  mieltä,  että  slovenialaiset  suosivat  mieluummin tuttuja ja 

yleisiä  koirarotuja,  kun taas  Suomessa on  mahdollista  tavata  paljon  muita  ja  erilaisia 

rotuja  kuten  esimerkkiksi  kiinanharjakoira,  cairnterrieri  ja  austrialainenterrieri.  Sen 

lisäksi olen huomannut vielä yhden melko ison eron: suomalaisilla on kotona ainakin kaksi 

koiraa,  kun taas slovenialaisilla  on vain  yksi  karvatassu.  Voi  hyvinkin  olla,  että  koirien 

määrä  riippuu  myös  elintasosta  sekä  Suomessa  että  Sloveniassa:  koiran  hoito  ei  ole 

halpa.  Suomessa  elintaso  on  Sloveniaan  verrattuna  korkeampi  ja  sen  takia  yhdellä 

suomalaisella omistajalla voi olla jopa neljä koiraa



Koirapuistot ovat minulle uutuus, josta olen todella innoissani. Sloveniassa koirapuistoja ei 

vielä ole, vaikka moni ihminen haluaisi.  Niin koirat Sloveniassa usein jouksevat vapaina 

puistoissa  tai  muissa  julkisissa  paikkoissa.  Joskus  tällainen  vapaa  koira  voikin  käydä 

toisen hihnassa olevan kaverin kimppuun, ja se toinen kaveri voi myös olla hyökkääjäänsä 

paljon  pienempi.  Koirapuistossa  koira  voi  juosta  aidan  takana  ja  omistaja  vahtii  sitä 

turvallisesti. Sen lisäksi sekä pienillä, että isoilla koirilla on  oma aidattu puoli. 

 Koirankakka on taas toinen kiinnostava aihe. Pari vuotta sitten Sloveniassa oli niin paljon 

koirankakkaa kuten Suomessa lumen sulaessa. Sitten koirankakka-kampanja on alkanut 

ja  koirien omistajille  tiedotettiin,  että  olisi  kivaa siivota koiran jälkeen.  Puistoissa kuten 

Ljubljanan  Tivolissa  on  olemassa  myös  erikoisia  koirankakka-roskiksia,  joista  saa 

pussitkin.  Vain omistajille  täytyy nyt  ymmärtää,  ettei  koirankakkan kerääminen ole  niin 

vaikeaa. 

 Suomessa, varsinkin Helsingissä, jossa on sekä lähijunia että metro, koirille on helppoa 

käyttää julkista likennettä. Lähi- ja kaukkojunissa on koirille ja tietenkin niiden omistajille 

tarkoitettuja vaunuja; ne matkustajat, jotka jostakin syystä eivät tykkää koirista (tai muista 

eläimistä),  voivat  niin  matkustaa  rauhassa  erikseen.  Sloveniassa  ei  valitettavasti  ole 

tällaisia mahdollisuuksia. Pääkaupungissä Ljubljanassa ei myöskään ole lähijunia, metroa 

tai ratikkaa ja niin bussit on periatteessa ainoa julkninen likenne. Koira voi käyttää busseja 

vain, jos sillä on kuonokoppa – ja silloinkin jotkut matkustajat eivät tykkää koiran seurasta. 



Julkisella liikenteellä matkustaminen koiran kanssa Sloveniassa ei  (vielä) ole niin hyvin 

järjestetty kuten Suomessa. 

 Suomi on minusta aina tuntunut  koirille ystävälliseltä maalta, jossa on paljon koiraihmisiä. 

Sloveniassa ei ole koiraveroa ja ehkä tämäkin auttaa, että Suomessa julkiset paikat ovat 

koirille  viihtyisiä.  Slovenia,  varsinkin  Ljubljana,  tarvitsisi  sekä  koirapuistoja  että  koirille 

ystävällistä  julkista  liikennettä.  Sitä  paitsi  olisi  hyvää,  jos  koirien  olisi  oltava  hihnoissa 

ainakin kaupungin puistoissa. Silti tietoisuus koirista ja niiden tarveista kasvaa – tärkeät 

ovat myös eläinsuojeluliittot, jotka tiedottavat, miten tärkeä ihmisten apu kodittomille koirille 

oikeasti on. Sloveniassa on myös agilitia, kouluja, koirahotelleja, terapia-koiria – ja oikeat 

koiraihmiset, jotka tykkäävät ja huolehtivat hyvin koiristaan. 

                                                                                                             


