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LJUBLJANA – EUROOPAN VIHREÄ PÄÄKAUPUNKI 2016

Lämpimät terveiset Ljubljanasta,  huhtikuun alussa kevät oli jo pitkällä. Puistot olivat heleän 
vihreitä  ja monet koriste- ja hedelmäpuut kukassa. Ljubljana on todellinen vihreä pääkaupunki. 
Koko keskusta on kävelykaupunkina.  Huhtikuun lopulla kevät otti kuitenkin hetkeksi  takapakkia, 
todella kylmä sää karkotti väen joen rannan kahviloista. Sunnuntaiaamun antiikkimarkkinoillekin 
oli vaivautunut ani harva myyjä. Onneksi Ljubljanan monet museot ja galleriat tarjoavat aina uutta 
nähtävää. 

UUDISTETTU KANSALLISGALLERIA

Ljubljanan keskustassa sijaitsevan Slovenian kansallisgallerian vanhin siipi on kokenut täydellisen 
remontin, jonka yhteydessä siipeä myös laajennettiin. Galleria on toiminut nykyisissä tiloissa 
vuodesta 1925. Nyt tilat ovat ajanmukaiset ja rakennus on kokonaisuudessaan avoinna yleisölle.  
Rakennuksen piirsi  tsekkiläinen  arkkitehti Frantisek Skabrout vuonna 1896 aikansa slovenialaisten
yhdistysten kokoontumistilaksi. Vielä senkin jälkeen kun Slovenian kansallisgalleria muutti 
rakennukseen, pysyi läntinen siipi paikallisen voimisteluseuran käytössä aina vuonna 2012 
alkaneeseen remonttiin saakka.

Kansallisgallerian rakennuksen uudistustyö on kaikkiaan kestänyt neljännesvuosisadan. Remonttien
aikana rakennukseen on valmistunut kolme laajennusta. Työ on maksanut n. 14 miljoonaa euroa. 
Valmis kompleksi muodostuu kolmesta rakennuksesta ja niitä yhdistävästä lasi- ja teräsrakenteisesta
siivestä. Rakennuksen pinta-ala on nyt kaikkiaan 13 000 m2 josta 3 100 m2 on varattu gallerian 
pysyvälle näyttelylle. Galleriassa on esillä maan laajin taidekokoelma ulottuen keskiajalta aina 
nykytaiteeseen, muun muassa arvostettu kokoelma slovenialaista impressionismia. Pysyvä näyttely 
sijoittuu pohjoiseen siipeen, jonka on suunnitellut slovenialainen arkkitehti Edward Ravnikar 
vuonna 1993. Näyttely muodostuu pääosin slovenialaisesta ja eurooppalaisesta taiteesta ja sisältää 
613 työtä. 

Gallerian tärkeimpänä tehtävänä on alusta asti ollut taiteen popularisointi. Erityisesti lasten 
mielenkiinnon herättämiseksi museolle on luotu oma Gal-niminen maskotti,  jonka interaktiivisessa 
huoneessa lapset voivat tutustua museon aarteisiin ja tehdä omaa taidettaan. Yli puolet gallerian 
kävijöistä on koululaisia ja esikoululaisia. Suunnitelmissa on aloittaa jälleen aikuisille suunnatut 
grafiikan tekniikoihin tutustuttavat luennot sekä piirustuskurssit. 



MONENLAISTA YHTEISTYÖTÄ

Toukokuussa ryhmä suomalaisia Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten johtajia vieraili 
Sloveniassa tutustumassa sikäläisiin, pääasiassa metalliteollisuusyrityksiin. Tiiviiseen ohjelmaan 
mahtui vierailuja lukuisissa tehtaissa. Tavoitteena oli tutustua slovenialaisiin yrityksiin ja kartoittaa 
mahdollisuuksia yritysten väliseen yhteistyöhön.  Erityisen ilahduttavaa on, että Slovenia-seura oli 
mukana  rakentamassa vierailuohjelmaa. 

Toinen ilahduttava ja ajankohtainen tapahtuma on ollut oululaisten taiteilijoiden näyttely 
Ljubljanassa sekä slovenialaisten taiteilijoiden tuleva vastavierailu syksyllä. Asiasta kerrotaan 
laajemmin tässä tiedotteessa. 

LJUBLJANAN KÄVELYKESKUSTA

Koko Ljubljanan keskusta muutettiin viime vuonna kävelyalueeksi. Henkilöautolla pääsee toki 
Subiceva ulicaa pitkin ajamaan Kongresni trgin alla olevaan parkkihalliin aivan kaupungin 
keskustassa. Tästä on helppo liikkua kävellen kaikkialla ydinkeskustassa. 

Euroopan vihreä pääkaupunki tarjoaa tänä kesänä matkailijoille uuden tavan tutustua kaupunkiin  
päästöttömällä Urban-nimisellä turistijunalla. Näin kaikilla on mahdollisuus päästä helposti 
tutustumaan kävelykaupungin nähtävyyksiin.  Junassa on kolme matkustajavaunua ja veturi. 
Käyttövoimansa juna ottaa katolla olevista 12aurinkopaneelista ja huippunopeus on 25 km tunnissa.

Urbanin kiertoajelu kulkee kaupungintalolta Ljubljanan linnan ja muiden nähtävyyksien kautta  
Preserenin aukiolle. Kyytiin  voi nousta myös reitin varrelta. Juna oli koekäytössä huhti-toukokuun 
ja  lopullinen reitti vahvistuu kesäkuussa. Reittikarttaa voi kysyä Kolmoissillan vierellä olevasta 
turisti-infosta. Ajelu kestää 15 minuuttia ja hinta aikuiselta on 5 euroa, alle 15-vuotiailta 3 euroa, 
alle 2-vuotiaat ajelevat ilmaiseksi. 

PLANIKA JÄLLEEN RAVINTOLAPÄIVÄSSÄ

Slovenia-seuran jäsenet avasivat 21.5. Planika-nimisen pop up-ravintolan Helsingin 
Vanhankaupungin koskimaisemaan.  Katso  lisää tiedotteen lopusta.

                                                                                                                    Sirpa Spoljaric

                                                                              



DELAL NA PAPIRJU - WORKS 
ON PAPER
 Hanna Holopainen, Kaija Hinkula | 
Kuvat: Hanna Holopainen

Works On Paper -näyttely esitteli 
ajankohtaista kuvataidetta Oulun 
alueelta Slovenian pääkaupungissa 
Ljubljanassa 17 taiteilijan voimin 
23.3.-10.4.2016. Näyttely sisälsi 
runsaan kattauksen maalauksia, 
grafiikkaa, piirustusta sekä 
installaatioita, materiaalinaan paperi. 

Ljuljanan Taiteilijaliiton ylläpitämässä 
DLUL galleriassa järjestetty näyttely oli ensimmäinen osa Oulun Taiteilijaseuran ja Ljubljanan 
Taiteilijaliiton näyttelyvaihtoprojektia. Jatkoa projektille saadaan syksyllä Suomessa, kun 
Oulun Taiteilijaseuran ylläpitämässä Galleria 5:ssä Oulussa nähdään slovenialaista 
kuvataidetta viiden taiteilijan yhteisnäyttelyssä 31.8.-25.9.2016.

Jäsenmäärältään hieman Oulun Taiteilijaseuraa isompi Ljubljanan Taiteilijaliitto toimii 
Suomessa toimivien kuvataideseurojen tavoin kuvataiteen ja taiteilijoiden 
työskentelymahdollisuuksien edesauttajana. Näyttelyvaihtoprojektin motiivit ovat yhteiset; 
tarkoituksena on luoda jäsentaiteilijoille näyttelymahdollisuuksia ja edesauttaa taiteilijoiden 
kansainvälistä verkostoitumista, sekä esitellä korkeatasoista ja ajankohtaista kuvataidetta 
kohdekaupunkien asukkaille. 



Taiteilijaseurojen globaali yhteistyö kertoo ajastamme; maailma on pienempi kuin koskaan ja 
taiteilijoille liikkuminen ja kansainvälisyys luonnollista. Viimeksi Oulun Taiteilijaseura -63 ry 
toteutti kahden maan välisen vaihtonäyttelyn Tarton Taiteilijaliiton kanssa Virossa muutamia 
vuosia sitten. Yhteistyöprojektit on otettu ilolla vastaan. 

MATKAPÄIVÄKIRJA

Oulusta matkaan lähtivät Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n edustajina kuvataiteilijat Hanna 
Holopainen (vpj) ja Kaija Hinkula (pj). 

Matkaan lähdettiin varhain sunnuntaiaamuna 20.3.2016 lentäen Oulusta Helsingin kautta 
Kööpenhaminaan, josta jatkettiin perille Ljubljanaan. Majoitus oli järjestynyt paikalliseen 
taiteilijataloon Ljubljanan Taiteilijaliiton ystävällisellä avustuksella. Taiteilijatalossa asuu ja 
työskentelee kaiken kaikkiaan 6 taiteilijaa. Talo on rakennettu kaupungin tilauksesta 
arkkitehdin suunnittelemana, erityisesti taiteilijoiden käyttöön. 

Maanantai-aamu valkeni Ljubljanassa Ouluun verraten hyvinkin keväisenä. Matka DLUL-
gallerialle taittui miellyttävissä maisemissa joenvartta seuraten majapaikkamme taiteilija 
Alexandra Grudenin opastuksella. Perillä galleriassa meitä vastaanotti Taiteilijaliiton 
puheenjohtaja Polona Demsar ja jo aiemmin rahtikuljetuksella saapuneiden teosten purku-
urakka. Ensimmäinen päivä vierähti iltaan saakka teoksia purkaessa ja ripustussuunnitelmaa 
tehdessä. Olimme kovin iloisia avuksemme saapuneesta Taiteilijaliiton taiteilijasta Tejasta. 
Hän esitteli meille myös päivän päätteeksi Metelkovan autonomisen kulttuurialueen. 
Metelkova olikin kovin mielenkiintoinen ja olisimme mieluusti viettäneet siellä aikaa 
pidempäänkin tutustuen alueen toimintoihin ja tapahtumiin.                                                                          



Tiistai-aamuna osasimme jo omatoimisesti suunnistaa majapaikasta gallerialle. Jatkoimme 
teosten purkamista ja ryhdyimme toteuttamaan edellisenä päivänä tehtyä 
ripustussuunnitelmaa. Majapaikkamme taiteilija Alexandra saapui yllätykseksemme 
kaappaamaan meidät pienelle kaupunkikierrokselle ja vei meidät syömään Ljubljanan linnaan.
Oli mieluista maistella paikallisia makuja! Löysimme paljon yhteneväisyyksiä myös 
suomalaiseen ruokakulttuuriin. Paikallinen kuohuviini ansaitsee erityismaininnan. 
Kaupunkikierroksellamme tutustuimme myös muihin paikallisiin gallerioihin ja näyttelyihin. 
Rentouttavan iltapäivän päätteeksi palasimme gallerialle viimeistelemään näyttelyn 
ripustuksen. 

Avajaisia vietettiin keskiviikkona. Olimme positiivisesti yllättyneitä paikallisten 
runsaslukuisasta osanotosta! Tunnelma oli loistava ja saimme mahdollisuuden tutustua myös 
Suomi-Slovenia-seuran jäseniin ja Suomeen syksyllä matkaaviin taiteilijoihin

 



  

                                   Kuva taiteilijoiden  Metelkovasta 



Harmiksemme kotimatka odotti jo torstai-aamuna. Olisimme viihtyneet kauniissa 
Ljubljanassa huomattavasti kauemminkin. Varmaan matkaamme Sloveniaan tulevaisuudessa 
uudemman kerran oikein ajan kanssa.                                                                                                             

                                                                                           Kiitos sydämellisestä vastaanotosta Ljubljana!

             



Suomi-ilta Izolassa 
Hankittuamme 2014 Izolasta asunnon minusta ja vaimostani tuli myös Zanimivi Izolani eli kiinnostavia 
izolalaisia, kuten kaupunginkirjasto sarjassaan esittelee. Paikalliset tutut ilmiantoivat. 

Alkajaisiksi pidimme Marjan kanssa kirjastossa 1. huhtikuuta Suomi-illan. Itse kerroin myöhemmin 
kirjallisuuspiirissä slovenialaisen kirjallisuuden suomentamisesta. 

Hupaisa, vaikka ensin epämiellyttävä yhteensattuma oli, että kaupunki mätkäisi minulle parisataa euroa 
matkailuveroa vuodelta 2015, kuten muillekin kakkosasunnon omistajille. Asia ratkesi onneksi pikaisesti 
käydessäni kertomassa, että kämppäni ei ole tarkoitettu lomailuun vaan työskentelyyn, esimerkiksi 
slovenialaisen kirjallisuuden kääntämiseen. Varmuuden vuoksi muistutin olevani palkittu Slovenian kielen ja 
kirjallisuuden lähettiläs. Kenties sana ambasador teki vaikutuksen, ja minut vapautettiin saman tien verosta 
nyt ja jatkossa. Eiväthän oikeatkaan lähettiläät maksa kaikesta... 

Tilaisuuden otsikoksi oli annettu "Suomi Euroopan katolla", mistä päätellen me suomalaiset elämme todella 
periferiassa muualta katsottuna. Marja kertoi opettajanrutiinilla maamme historiasta, kulttuurista ja tavoista
ja esitteli kuvin ja sanoin vuodenajat ja luonnon, saunomisen, avantouinnin, eukonkannon ja muut 
kansalliset kidutuslajit, Marimekon ja Tove Janssonin sekä aidot muumimukit (jotka oli tietysti täytetty Sisu-
pastilleilla ja salmiakeilla), merkittävimmät arkkitehdit ja taidemaalarit, koululaitoksen ja teollisuuden. 
Unohtamatta negatiivisiakaan asioita, kuten suomalaisen metsänhoidon perusoppia avohakkuuta tai 
muovipussiin pakattua valmiiksi viipaloitua mautonta teollisuusleipää. Sloveniassa raiskiot ovat lailla 
kiellettyjä, ja leipä ostetaan yleensä tuoreena kaupan tai leipomon hyllystä. 



Marjan puheenvuorot tulkkasi englannista kääntäjätuttumme Andrej. Itse täydensin luentoa sloveeniksi 
keskittyen suomen kielen alkuperään ja rakenteeseen, ugrien genetiikkaan nykytiedon valossa sekä Suomen 
ja Slovenian kirjallisuuden ja kulttuurin vaiheisiin, koska niillä on yhtymäkohtia historiassa: kumpikin maa 
sijaitsee Väli-Euroopassa varsin erilaisten kulttuurien ja kielten rajavyöhykkeellä ja kumpikin on joutunut 
pitkiksi ajoiksi isompien naapurien alamaisuuteen, mutta onnistunut siitä huolimatta säilyttämään oman 
kielen ja kulttuurin lisäksi myös valtiollisen itsenäisyyden. 

Tunnin sijasta kahdeksi venähtäneen tilaisuuden lopuksi jotkut paristakymmenestä kuulijasta esittivät vielä 
kysymyksiä. Sloveenit ihailevat mutta myös idealisoivat Suomea. Kun kerroimme kaksikielisyydestä ja 
pakollisen kouluruotsin vastustuksesta, paikallislehti tulkitsi kaksikielisen Primorskan - sloveeni, italia - 
näkökulmasta suomalaisten osoittavan syvää kunnioitusta muita kulttuureja ja ihmisoikeuksia kohtaan, 
koska kaikki haluavat oppia ruotsin koko maassa eivätkä ainoastaan kaksikielisillä alueilla... 

Kirjallisuusiltaan saapui kymmenkunta kirjakerhon vakiokävijää. Kerroin Drago Jančarin romaanin Sinä yönä 
näin hänet (Mansarda 2015) suomentamisesta ja vastaanotosta. Arvosteluista olikin sloveenien iloksi paljon 
positiivista sanottavaa (ei mikään itsestäänselvyys eteläslaavien yhteydessä). Kerroin Jančarin vierailusta 
Lahden kirjailijakokouksessa ja omasta käynnistämme Strmolin linnassa. Romaanin tapahtumat kuvaavat 
sen omistajien Rado ja Ksenija Hribarin traagisia vaiheita toisen maailmansodan aikana. Partisaanien 
tappamat Hribarit löydettiin viimein metsäkuopasta ja siunattiin syksyllä 2015 uudelleen haudan lepoon. 

Päämme menoksi ehkä suunnitellaan muutakin (satuillasta ja radiohaastattelusta on puhuttu), joten 
elämästämme Izolassa ei näytä tulevan ainakaan pitkästyttävää. 

Kari Klemelä 



Turunmaalaiset kokoontuivat 
Silloin kun poliitikot ja hallintovirkamiehet eivät vielä pahoinpidelleet historiallisia paikannimiä, Turunmaa 
oli Varsinais-Suomen synonyymi. Enää sen merkityksestä ei ota selvää kielen ammattilainenkaan. 

Niin tai näin, tammikuussa me turkulaiset ja muut varsinaissuomalaiset kokoonnuimme tapaamisesta 
aloitteen tehneen Leila Leimalan toimistossa Sirkkalankadulla Turussa ja totesimme, että olemme niin 
monin tavoin kytköksissä Sloveniaan, että tätä pitää jatkaa. Toukokuussa näimme täällä meillä Sauvossa.

 Sää suosi grillausta ja seurustelua luontaisen omenapuukatoksemme alla, kunnes sade alkoi ropista 
sopivasti iltayhdeksän aikaan, jolloin olimme muutenkin siirtymässä sisälle kahvinkeittoon. 

Ainoa pitkämatkalainen vieraamme oli Klaukkalasta saapunut yhdistyksen ex-puheenjohtaja Aira Pellinen, 
joka ilahdutti meitä seuran tervehdyksellä ja vipavalaisilla de Adami- ja Zelen-viineillä. 



Mukana tapaamisissa on ollut kymmenkunta seuran jäsentä ja Sloveniasta kiinnostunutta, eli hyvä alku 
vapaamuotoiselle paikallistoiminnalle. Seuraavan kerran me turunmaalaiset tai varsinaissuomalaiset 
kohtaamme taas lokakuun alussa Turun kirjamessujen ja syyskokouksen yhteydessä. Slovenia-seuralla ja 
Mansardalla on tänäkin vuonna yhteinen messuosasto, A37 - tervetuloa! 

                                                                                                              Kari Klemelä      Kuvat Aira Pellinen

 

                                KUVATERVEHDYKSIÄ  KAMNIKISTA

    Uupumaton taivaltaja Jack odottelee emäntäänsä jatkamaan matkaa. Henrik 

     Harjula kuvasi myös koululaisten kaunistaman alikäytävän Kamnikissa.  



 

Tässä hieman esimakua myös Slovenian metsätuhotilanteesta, josta voimme myöhemmin

 lukea hänen juttunsa seuran sivulta. Puustoa on raivattu valtavasti ja on menossa myyntiin. 

 



PLANIKA JÄLLEEN KEVÄÄN RAVINTOLAPÄIVÄSSÄ  

Slovenia-seuran jäsenet avasivat 21.5. iltapäiväksi  Planika-nimisen  pop up-ravintolan  Helsingin 
Vanhankaupungin koskimaisemaan.  Tänä vuonna tarjolla oli emmervehnästä leivottua erikoisleipää 
ilmakuivatun kinkun ja  juuston kera.  Ja leivonnaisissa oli herkullista  strudelia, vadelmapiirakkaa ja 
aprikoositäytteisiä pullia kahvi kera. Hyvin näyttivät   ulkoilijoille maistuvan  Slovenia-henkiset herkut 
ja sääkin oli vieraanvarainen kun lämpötila oli yli 20 astetta. Kiitos  kaikille! 

Kuvat Tuulikki Fahler&Sirpa Spoljaric

 

 

 

 

 



Slovenia-Seura aloittaa uuden juttusarjan jäsentensä kanssa:

Sarjan aloittaa oululainen Kimmo Sippola

Maantieteilijä Kimmo Sippola  ja slovenialaiset kirjat
Slovenia-Seura aloittaa kirjoitussarjan kohdistettuna seuran jäsenille ja ystäville.   
Toivomme teiltä kertomuksia kohtaamisistanne Slovenian ja slovenialaisten kanssa.              

Elämyksiä, oivalluksia tai matkavinkkejä.

Yksi seuran pohjoisimmista jäsenistä on maantieteilijä Kimmo Sippola Oulusta. Hänellä itse
on hieman aikaa edellisestä Slovenian reissusta, mutta hän on saanut houkuteltua monet 
tuttavat maassa käymään. Ja jos matkustelut on jäänyt vähälle, kieli on kiinnostanut opetella
ja luonnistuu häneltä.      

Kimmolla on satoja kirjoja  hyllyissään ja joukossa on monta Kari Klemelän suomentamaa 
teosta.Viimeisimpiä  tilauksia Kimmolla ovat slovenialaisen biologi-kuvaaja-lentäjä  Matevz
Lenarcicin monipuoliset ympäristökirjat maailmanlennoilta.                 

Maantiedettä lukeneena hän kiittää slovenialaisten  aiheesta tekemiä kirjoja. Ensin tuli 
näyttävä Alpit-kirja ja nyt tuoreempi Over the blue planet-teos etenee juohevasti. Kirjassa 
on matkatarina, joka kuljettaa lukijaa teemoilla vesi ja hiili ja tarina antaa kirjan kuville 
uuden ulottuvuuden, Kimmo toteaa.

Teos tuo hänen mielestään myös kiintoisasti valoisamman näköalan aiheeseen kuin yleensä  
aiheesta tiedotusvälineissä puhutaan. Kimmo oli mukana seuran ryhmätilauksessa suoraan 
kirjojen tekijöiltä ja kiittää seuraa siitä.

Kiitos kaikille kirjoittajille ja hyvää kesää!

Tiedotteen kokosi Helena Päätalo- email- helena.paatalo@elisanet.fi

-www.sloveniaseura.nettisivu.org

Olemme myös facebookissa 

Slovenia-Seura ry, pj.

Sirpa Spoljaric
tel + 358405610068
email sirpa.spoljaric@elisanet.fi
http://sirpaspoljaric.wordpress.com




