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Dolcxamar sur la scenejo
Espan lava.

Verkisto
Liven
Dek.

Diligentaj helpantoj Kaija Liimatainen, Irmeli
Tanskanen kaj Anna-Liisa Heikkinen.

KEFa infanøardeno, Niko
Voloþin instruas Larissa
kaj Karlin desegni.
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Päätoimittajalta

Helsingin Sanomissa oli su 6.8.2000 Vieras-
kynä-palstalla diplomisosiaalipedagogin ja
entisen Kansalaisareenan aktivistin Sini-
Tuulia Lehtisen myös esperantistia kiinnos-
tava puheenvuoro ”Arkuus haittaa suoma-
laisia kansalaisjärjestötyössä”.

Jutun alussa kirjoittaja määrittelee monille
hämärän termin kolmas sektori seuraavas-
ti: ”Kolmas sektori kattaa kaiken sen toimin-
nan, joka jää markkinatalouden, julkisen
sektorin ja perheen väliin. Tähän alueeseen
kuuluvat järjestöt, yhdistykset, erilaiset va-
paat ryhmät ja yksityiset aktiiviset kansalai-
set.”

Tekijä jatkaa:”Suomalaista järjestökenttää
tarkasteltaessa on kansainvälisyys ollut joh-
tohenkilöiden yksinoikeus, tapa palkita
työntekijöitä. Tavallisen kansalaisen ja suo-
rittavan tason työntekijöiden mahdollisuu-
det osallistua järjestöjen kansainväliseen
toimintaan ovat olleet melko rajalliset.”

EU:n myötä kansainväliset kontaktit ovat
toki lisääntyneet. On kansainvälisiä projek-
teja ja vaihto-ohjelmia, tehdään opintomat-
koja ja vastavierailuja. Kansalaisjärjestöjen
sekä erilaisten urheilu- ja kulttuuriseurojen
peruskannattajatkin ovat joutuneet niiden
kautta entistä enemmän kansainvälisiin kon-
takteihin.

Kieliongelma kuitenkin tuntuu olevan
suuri vieroittava tekijä perusjäsenten kan-
sainväliselle osallistumiselle. Kirjoittajan
mielestä kieliongelma on niin suuri, että
kolmaskin sektori kansainvälistyy pääasias-
sa etuoikeutettujen, koulutettujen ihmisten
varassa. Tämä ei varmaankaan ole toivotta-

vaa kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdolli-
suuksien lisääntymisen, niiden kansainvä-
lisen työn tavoitteiden toteutumisen eikä
yleisen demokratiankaan kannalta.

Suomalaiset eivät useastikaan vaadi tulk-
kausta aivan pienimuotoiseen kansainväli-
seen toimintaan. En nyt halua mainostaa
esperanton mahdollisuuksia edellisenkaltai-
sen ongelman ratkaisussa, vaikka mieleni
tekisi.

Olisihan esperanto halpa ratkaisu joiden-
kin kansalaisjärjestöjen, kuten Euroopan
köyhien verkoston Itacan tai Euroopan köy-
hyyden vastaisen verkoston EAPN:n, kieli-
ongelmaan.

Sini-Tuulia Lehtinen päättää juttunsa:
”Joka ei osaa englantia tai jotakin muuta
suurta eurooppalaista kieltä, jää kaiken ul-
kopuolelle. Entä sitten kaikki ne maailman
ihmiset, joiden kieltä ei kirjoiteta meidän
latinalaisin kirjaimin?”

Esperanton harrastajana edellä kuvattuun
ongelmaan olisi yksinkertainen ratkaisu, jos
kansalaisjärjestöt sitä haluaisivat. Tähän
saakka esperanto on ollut marginaalikieli
kontakteissa ulkomaalaisten kanssa esimer-
kiksi kansainvälisissä kokouksissa.

Järkevästi ajateltuna esperantoa voisi
käyttää enemmän kansalaisjärjestöissä. Jär-
kevät ja usein myös halvat ratkaisut joskus
vain ohitetaan vetoamalla yleiseen mielipi-
teeseen, traditioihin ja realiteetteihin. Vaih-
toehtoratkaisut saavat harvoin valtavirtaa
taakseen. Mutta voihan sitä sentään toivoa.

Aimo Rantanen

Kansalaisjärjestöjen kieliongelma
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De la prezidanto

Publikeco kaj ¼urnalisma libereco

Avustajien toivotaan noudattavan edellä esitettyjä aikoja.
La redakcio esperas, ke helpantoj atentu la datojn supre.

E S P E R A N T O L E H T I
ilmestyy vuonnaaperas dum la jaro
Nro Deadline/ Ilmestyy/

limdato aperas
6 15.11 1.12

2000 Ilmoitushinnat
Ulkopuoliset
mainostajat: Jäsenet:
1/1 sivu 600 mk 1/1 sivu 300 mk
½ sivua 400 mk ½ sivua 200 mk
1/4 sivua 250 mk 1/4 sivua 125 mk

Lastatempe, okaze de KEF, Esperanto ri-
cevis rimarkinde multan spacon en gazetaj
paøoj kaj televida programo. La artikoloj kaj
intervjuoj aperintaj estis sufiæe pozitivaj por
ke ili rezultu almenaý iagradan intereson.
Aý se ne intereson veni al kurso kaj demandi
pliajn informojn, almenaý ili certe iom pli-
altigis la øeneralan informitecon pri Espe-
ranto. Pro tio ni devas danki la laborgrupon,
kiu organizis la publicon de KEF kaj ankaý
oficulojn de Caisa, kiuj afable helpis enþov-
ante informojn pri KEF en siajn informilojn.

Post KEF okazis ioma diskutado en Hel-
singin Sanomat pri Esperanto kaj aliaj ling-
voj. Estis entute rare, ke la plej granda landa
¼urnalo allasis opiniojn pri Esperanto sur
siajn paøojn. La ¼urnalisma libereco tamen
þajnas esti iom relativa afero. Ni scias, ke
la trafa reago de Jukka Pietiläinen neniam
aperis. Ankaý ne aperis reago sendita en la
nomo de EAF. Tamen aperis reagoj kontraý
Esperanto. Ni ne rajtas grumbli aý akuzi iun
ajn pro tio, æar la redakcio havas liberan raj-
ton aperigi la opiniojn, kiujn øi volas. Ankaý

øi devas iam æesigi surpaøan debaton, kiu
emas daýri kaj daýri. Iel tamen þajnas, ke la
redaktoroj emas per iliaj decidoj direkti pub-
likan opinion kontraý Esperanto. Mi ja øis
nun ne memoras opiniartikolan serion, kiu
estus finiøinta per reago POR Esperanto.

KEF 2000 denove montris, ke en Finnlan-
do troviøas esperantistoj, kiuj sukcese kun-
laborante organizas tutsemajnan kulturan
aranøon. Pere de KEF ni ankaý fondis grav-
ajn novajn rilatojn kun novaj instancoj. Mi
esperas, ke ni povu ankaý estonte aranøi
kulturajn aranøojn en Caisa.

Tiu æi numero estas tema numero de KEF
2000. Kaj mi certas, ke KEF-temaj artikoloj
aperos ankoraý pli poste.

Esperantolehti espereble baldaý havos
novorganizitan redaktantaron. Verþajne jam
la sekvonta numero estos farita de nova te-
amo, konsistanta tamen parte el jam konataj
kontribuantoj. Mi kredas, ke per teama kun-
laborado la gazeto fariøos pli varia, pli inte-
resa kaj pli altnivela.

Jukka Laaksonen
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Kelkaj intervjuoj dum KEF
Kim Henriksen
Kiaj estas viaj impresoj pri tiu æi KEF?

Unue mi volas
diri, ke mi organ-
izis du KEFojn kaj
partoprenis æiujn.
Mi pensas, ke mi
mem estis en la
programo en æiuj
KEFoj escepte de
unu, sed tie mi ta-
men faris iun pre-
zentadon, kaj tiu æi
KEFo estas laý mi
la plej bone orga-
nizita. Almenaý
oni vidas la plu-
evoluon de la an-
taýaj KEFoj. Eæ
kvankam la orga-
nizintoj ne estis en
la antaýaj, ili tiel bone informiøis pri tiuj,
ke ili daýrigis la laboron, aldonis bonegajn
erojn en la programo kaj eæ tute novajn afe-
rojn, ekz. pere de la poema vespero ili daý-
rigis la ideon inviti verkistojn, kaj inviti eæ
tutan skolon de verkistoj estis brila ideo.
Krome mi tre volas laýdi la ejojn æi tie. Ili
estis perfektaj laý mia opinio.
Kian rolon laý vi, artisto, havas la publiko
en æi tiaj aranøoj?

La publiko estas nur parto de la prezento
kaj se oni bone organizas la prezentojn, pro-
gramerojn, tiam la publiko bone plenigas la
aferon kaj bone reagas, do la homoj reagas
ankaý al la bona organizado.

Bertil Wennergren
Kiaj estas viaj impresoj pri tiu æi KEF?

Interesa demando, mi ankoraý nun æion
ne digestis kaj pripensis. Mi ja estis en æiuj
KEFoj, kiuj øis nun okazis, kaj tiu æi estas
tre tre bona, organize æio fluis senprobleme
kaj la enhavo estas tre riæa. Eble la muzika
flanko æi-foje iom superregis kaj mankis la
teatra flanko, sed anstataýe poezio pli forte
envenis ol antaýe. Fakte oni tamen ne kom-
paru kia programo estas pli bona ol iu alia.
Tiu æi KEFo estas simple tre interesa, iom
alispeca ol la antaýaj, sed tiel ja devas esti.
Kia estas laý vi la signifo de Kulturaj Esper-
anto-Festivaloj?

La signifo estas vere granda. Mi æiam
apartenis al tiu skolo, kiu diras, ke oni devas
unuavice krei enhavon por Esperantujo se
oni volas varbi homojn. Oni devas unue pri-
zorgi pri tio, ke ekzistas io, al kio varbi ilin.
Do oni ne varbu homojn nur por fariøi novaj
varbistoj. Devas esti enhavo en Esperanto
kaj originala kulturo estas tre grava parto
de tiu.
Sabira Ståhlberg
Viaj impresoj pri la nuna KEF?

Tiu æi KEF estas tre bona, mi tre þatas, la
programo estas tre altkvalita kaj la prezentoj
estas bonaj.
Æu vi partoprenis aliajn KEFojn?

Mi ne partoprenis, sed mi partoprenis su-
fiæe da movadaj aranøoj diverspecaj por ke
mi povas diri, ke mi ege øuas æi tie. Mi þatas
tion, ke oni povas kulturumi sen devo, do
estas vera øuo esti æi tie.

Kim Henriksen
dancas.
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liajn retmesaøojn. Nun ni sukcesis
kolekti la tuton kaj eldoni øin.

Lastjare aperis ”Lando malekzista”
de Edith Södergran kaj ankaý tra-
duko de Kriþnamurti ”Libere de la
konoj” fare de la franco Yves Bachi-
mont. Krome aperis kvinlingva eta
drameto de Ljubomir Trifonæovski,
”La luno kaj la cervo”, mi tradukis
la tekstojn en la finna kaj en la sveda,
la originalo estas en Esperanto. Chris
Botrill tradukis en la anglan kaj Nic-
colino Rossi en la italan.

Krome mi ankaý eldonas paperan
version de la revuo ”Esperantologio”, kiu
estas la plej scienca kaj serioza revuo mo-
mente kun tre larøa perspektivo al esperan-
tologio. La revuo aperas unufoje jare, sekva
numero iam dum la venonta aýtuno. Kaj
antaý du jaroj aperis mia propra verko
”Durankulak”, kiu lastjare fariøis Verko de
la jaro.
Vi eæ verkas poemojn, rakontu ion pri tio
ankoraý.

Mi verkas poemojn kaj prozon en la sveda
jam de mia infanaøo, sed en Esperanto mi
æiam sentis, ke miaj poemoj ne estas sufiæe

Saýnoekskurso al Kiljavanranta.

Iberaj verkistoj en publiko.

Vi vivas nun en Bulgario kaj havas eldonej-
on tie. Bv. rakonti ion pri viaj ceteraj okup-
iøoj nuntempe.

Mi estas ankaý verkisto, sed æefe mi estas
redaktoro de ”Kontakto”, tiu æi estas jam la
tria jaro. Do krom tio mi verkas kaj tradukas,
ne nur en Esperanto, sed ankaý en la sveda.
Laýbezone mi ankaý interpretas el aliaj ling-
voj.
Vi havas certe tre internacian vivon, æu ne?

Mi eæ ne plu pensas pri tio. Mi ricevas æiu-
tage tiom da leteroj kaj retpoþto el diversaj
partoj de la mondo, ke mi ne plu pensas æu
tio estas internacia aý ne. Tio simple estas
por mi normaleco – komuniki æiutage kun
almenaý dudeko da homoj el dudeko da
landoj.
Kion vi eldonas?

Mi eldonas librojn en diversaj lingvoj, sed
nun lastatempe plejparte en Esperanto. La
plej freþa libro nomiøas ”Vespermesaøoj”,
kaj øi temas pri bombado de NATO al Jugo-
slavio kaj enhavas retmesaøojn kolektitajn
kune kun la kronologio de la milito. Øin
verkis Zoran Æiriæ el Jugoslavio. Øi estis
dezirata de pluraj homoj, kiuj lastjare ricevis
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kvalitaj. Mi havis eble iomete tradician vid-
punkton pri tio, ke ili estu tre poluritaj, sed
tiu poluriteco neniam sentiøas por mi sufiæe
bona. Mi kun øuo legas alies poemojn,
belajn kun rimo kaj ritmo kaj simile, sed mi
mem ne kapablas verki tiel. Mi mem verkas
tute malemajn tute senrimajn poemojn kaj
sen respekti æiajn regulojn pri ritmo kaj
similaj aferoj. Pro tio mi pensis, ke miaj
poemoj ne estas sufiæe kvalitaj por elpaþo.

Antaý kelkaj tagoj Miguel Fernandez
demandis, æu mi partoprenu kiel leganto en
ampoezia vespero. Mi trarigardis la poem-
ojn kaj diris, ke tio ne funkcias, ke mi ne
povas legi alies poemojn, kiuj ne sentiøas
miaj. Ili verkas tre bele, sed mi ne povas pre-
zenti ion kio ne sentiøas, ke mi tute kompre-
nas la poemon. Tiam li demandis, æu hazar-
de mi mem verkas. Mi diris, ke jes, eble mi
povus verki kaj tiel mi por tiu vespero verkis
tri poemojn. Evidente la akcepto estis bona,

kvankam ili estis pri iom malfacilaj temoj,
do du pri tio, kiel oni rigardas virinojn. La
tria estis pri amo, feliæa amo.

Tio ne signifas, ke mi vidas amon iel mal-
facila, sed mi preferas tuþi temojn, kiuj estas
gravaj eæ se oni iam tabuigas ilin. Mi ne
hezitas pri tiaj temoj, æar laý mi iu devas
ilin eldiri kaj ne ripeti multfoje samajn bel-
ajn facilajn temojn. Eble tio devenas de la
poezio de Edith Södergran, kiu estas nun-
tempe tre þatata kaj aparte inter svedling-
vanoj. Mi almenaý de þi elæerpis emon al
libera formo kaj kuraøon por diri aferojn,
kiujn aliaj ne kuraøas. Sed kompreneble mi
ankaý þatas verki pri belaj aferoj.
Riitta Hämäläinen
De kie venis la ideo organizi KEFon en
Finnlando nun?

Mi povus diri ion noblan kaj fajnan pri la
magia jaro 2000 kaj la kultura æefurbeco de
Helsinko... Sed la vero kaj fakto estas, ke
KEF okazis en Finnlando tre hazarde. Neni-
am, neniom, neniel kaj nenie venis la ideo
organizi KEFon en Finnlando en 2000. Mi
renkontis Kim Henriksen, veteranon pri
danaj KEF-oj, en la montpeliera UK 1998
kaj ÞERCE diris al li, ke eble ni finnoj devus
organizi la venontan KEFon. Post kelkaj se-
majnoj oni priparolis la proponon de Riitta
Hämäläinen en la sveda KEF kaj decidis øin
subteni. Neniu estis same surprizita (kaj þok-
ita) kiel mi aýdante, ke la venonta KEF oka-
zos en Finnlando laý la iniciato de R.Hämä-
läinen. Sed mi pensis, ke memkuiritan kaæon
oni brave ekmanøu...
Æu la organizaj laboroj iris laý viaj antaýaj
supozoj?

Nu, karakteriza¼o de organizaj laboroj
æiam estas, ke venas surprizoj kaj multo ne-
atendita. Tiel ili neniam iras tuta laý antaýaj

Riitta Hämäläinen, prezidanto
de KEF-teamo.
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supozoj, sed laý antaýaj supozoj estis enor-
ma laboro organizi KEF 2000.
Kompreneble okazas æiuspecaj neatenditaj
aferoj dum projekto kiel tiu æi. Kio plej mul-
te surprizis vin pozitive aý negative?

La surprizoj estis preskaý nur pozitivaj –
estis multegaj bonegaj surprizoj. Pozitive
min surprizis la preto de la KEF-teamanoj
preni la grandan defion kaj la entuziasmo,
kiu laý mia takso nur kreskis dum la laboro.
Same min surprizis la sindediæemo de pluraj
helpantoj. Kaj plej min surprizis la preto de
plej diversaj homoj akcepti realigon de iom
frenezaj, riskaj kaj grandaj projektoj por
KEF. Ekz. Flo Martorell realigis la unuan
fojon en espohistorio plene esperantlingvan
diskejon – tio postulis grandegan antaýlabo-
ron. Æiuj niaj 4 teatra¼oj okazis pro la sufiæa
kvanto da jesaj respondoj de homoj, kiuj
neniam antaýe aktoris! La iberaj verkistoj
akceptis surscenejigi mem pecon verkitan
de Goncalo Neves, Sabira Ståhlberg kaj
Hanna Hjelt jesis same al mia propono mem
aktori kaj prezenti pecon pri Edith Söder-
gran kaj la pleja heroa¼o: helsinkaj junaj ko-
mencantinoj ekzercis tutan jaron por prezen-
ti en KEF du pecojn. Kaj estis multaj aliaj
tiaspecaj projektoj en KEF! Ankaý la kun-
laboro kun Caisa estis bonega sperto.

Eble la plej negativa surprizo estis, ke
tiom malmultaj finnoj finfine partoprenis
KEFon – mi ne bone komprenas kial. Estis
nur kvardeko da finnoj inkluzivante la orga-
nizantojn mem.
Vi plej multe respondecis pri invitado de
artistoj. Æu estis malfacile trovi bonan ”sor-
timenton” de  artistoj por KEF?

En Esperantujo troviøas amaso da bonaj
muzikaj grupoj kaj verkistoj. Estis malpli
facile limigi la kvanton ol trovi bonajn. Es-

peranta teatro ne same floras kiel literaturo
kaj muziko. Tiel estis tre malfacile trovi
bonan teatran grupon, en kies repertuaro
estus originale esperanta peco. Tiel naskiøis
la ideo pri amatoraj projektoj por KEF.
Kiam viaopinie KEF denove povus okazi en
Finnlando?

Hm, hm... Almenaý ne tuj venontjare!
Ankoraý regas ioma postlaco. La venonta
KEF þajne okazos refoje en Svedujo. Sed
certe ni denove iam kuraøos al nova KEF.
Mi havas la impreson, ke la KEF-teamanoj
ankoraý ne perdis la entuziasmon. Kaj es-
pereble troviøos estonte novaj kuraøuloj.
Æu restis kelkaj ideoj realigindaj por la sek-
vaj KEFoj?

La mondo kaj homaj kapoj estas plenaj je
ideoj realigeblaj, realigindaj kaj realigendaj.
Ideoj certe neniam elæerpiøos. Kaj laý mi
neniu tereno estas same virga kiel nia Esper-
antujo. Tiel estas tre facile trovi novajn ide-
ojn. Ankoraý estas pluraj temoj kaj kampoj,
kiujn oni praktike neniam traktis en renkont-
iøoj aý aliforume. Por mencii kelkajn el nia
KEF. Oni øis nun neniam havis komiksan
ekspozicion. Øis nun laý mia scio ne ekzist-
as studoj pri la temo, æu povas ekzisti esper-
anta folkloro. En KEF ni priparolis la temon.
La nova finna bando Dolæamar ankaý pre-
zentas ion tute novan muzikan stilon ne aýd-
itan en esperantaj rondoj.

Aý pensu pri tio: Øis nun tute mankas la
popularliteratura øenro kioskecaj amroman-
oj en Esperanto. Mankas preskaý plene ori-
ginale esperanta junularliteraturo aý infan-
literaturo. Multegaj muzikstiloj. Preskaý
mankas satiroj. Multajn aspektojn beletrajn,
parolkomunumajn, kulturajn oni neniam
tuþis. Esperantujo ofertas multon interesan
kaj ankoraý ne øis tedo muelitan.
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KEF 2000 Ampoezia vespero
Poemoj de Sabira Ståhlberg

Dankon
La organiza teamo de KEF 2000 plej kore
dankas por subteno kaj ebligo de riæa pro-
gramo:
Fondumo Esperanto
Edukministerio de Finnlando
FAME fonda¼o
EAF, EKH kaj FEJO
Kaj æiujn privatulojn, kiuj subtenis KEF-
projekton.

Grupoj estis
1 – Amrenkontiøo
2 – Amfino
3 – Feliæa amo
1.
Ne rigardu min tiel!
Mi estas pli ol rozo,
Cindrulino kaj fragila feo.
Vidu min
mi havas propran cerbon
du manojn kaj du piedojn –
mi estas homo kiel vi.
Mi laciøis esti via putino
nura pugo, piæo kaj mamo
Mi estas pli
Mi volas pli
Mi postulas pli
Æesu insulti min
Æesu fari el mi varon, pupon, idioton
Mi estas kato kun ungoj
kaj akraj dentoj
Vidu kiel ili glimas en mallumo

2.
Estis pluva tago
Li portis ruøan æemizon
havis lipharojn
kaj iom bluan rigardon.
La trinkejo havis senluman koridoron
kaj nigran necesejon
kun iom tro blua lumo
tie kuris rato
tie gutis akvo
el krano
dum mia vivo frakasiøis
inter du manoj
inter du gamboj
sub lia stinka spiro.
Restas nur æifonoj
kaj akvo gutis
trideksesfoje
el likanta krano.

KEF-teamo

Pro daýra helpo kaj laboro en KEF kaj an-
taý/post KEF dankegon al:
Pipsa Ahonen, Patrik Austin, Tuomo
Grundström, Anna-Liisa Heikkinen, Henry
Heinonen, Hanna Helen, Leena Hirvolah-
ti, Veli Hämäläinen, Erkki Kemppainen,
Kari Kettunen, Maikki Kettunen, Riikka
Kurki, Terhi Laaksonen, Katja Lampinen,
Kaija Liimatainen, Antti Mikkola, Paula
Niinikorpi, Guy Peti Peti, Jukka Pietiläi-
nen, Vesa Pölkki, Janna Roslöf, Ritva
Sabelli, Leena Tiusanen, Raimo Tuisku,
Tuula Virolainen.
(Kaj al æiuj kies nomon pro homa forgesemo
ni forgesis)

3.
De okulo al okulo mi vagis
øis fine mi trafis la viajn
La maro en ili
ondas je amo kaj verdas
Pri amo, vera amo
oni ne laýte parolas
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Æarma esperantocentro en Francio

En la tombejo
de Bouresse.

Esperantocentro Kvinpetalo situas en mal-
granda vilaøo ne malproksime de la urbo
Poitiers, kien iras rektaj rapidegaj trajnoj de
la flughaveno de Parizo. La centro okazigas
semajnfinajn kaj semajnajn kursojn. Sylvia
Hämäläinen kaj mi vizitis øin kaj estis tre
kontentaj. Eble ankaý vi þatus koni øin.

La centro konsistas el kvin malnovaj þton-
dometoj æirkaý øardena korteto. Se vi aýtas,
lasu vian veturilon ekzemple antaý la prok-
sima preøejo, æar la strato ”Rue du Lavoir”
estas tre mallarøa kaj Kvinpetalo ne havas
parkejon. Æe la mallarøa kaj malalta enirejo
vin julie salutas blankaj kaj rozaj alteo-flo-
roj. Enirinte la korton vi vidos pli da floroj:
dalioj, grimpantaj rozoj, visterio* kaj multaj
nekonataj al vi. Vi eble vidos katon forkuri
kaj kaþiøi en la arbustoj. Sur la herbejo star-
as blankaj tabloj kaj seøoj. Pli fore situas la
legomejo. Super la dometoj flugadas hirun-
doj. Vidita de ekstere la loko aspektas kiel
privata somerdometo aý malnova bieneto,
sed la eno de la konstrua¼oj estas riparita kaj

adaptita al la bezonoj de kursanoj. Vi trovos
vian dormoæambron en iu intima angulo,
taýgan bibliotekon kun multo da Esperan-
to-libroj, festosaloneton, klasejojn, kuirejet-
on, tre hejmecan manøejon. Vin amike salu-
tas la posedantoj kaj prizorgantoj, kiuj faros
sian eblon por kontentigi æiujn. Ili estas pen-
siuloj, kiuj sensalajre laboras por ke la kurs-
ejo daýre funkciu, pliboniøu kaj eæ iom pli-
grandiøu.

La nomoj de la æambroj rakontas ion pri
æiu æambro: Sekreta, Balkona, Kata, Maro-
ka, Blua æambroj, Domido... La salonoj kaj
klasejoj estas dediæitaj al memorindaj esper-
antistoj. Ne æiu dormoæambro havas propran
duþejon kaj iu situas en malalta subtegment-
ejo. Tie ne loøu altaj personoj! La tuton
karakterizas modesteco, taýgeco, amema
prizorgado, respekto al homo kaj naturo. La
centro povas tranoktigi iom pli ol 20 kursan-
ojn, sed se necese, pliaj kursanoj povas tra-
nokti æe loka familio aý, se ili havas aýton
aý biciklon, en hotelo iom for.

Kvinpetalo okazigas
semajnajn kaj semajn-
finajn kursojn. Pri la
æi-jaraj estu menciataj
la kursoj literaturaj,
lingvostudaj, botanika
(tra la regiona flaýro),
aktorada, luda, joga
kaj astronomia. Por la
lasta Kvinpetalo taý-
gas, æar neniu urba
lumpolucio vualas la
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lumojn de la nokta
kampara æielo.

Malgraý sia mal-
grandeco, la vilaøo
Bouresse (malpli ol
700 loøantoj) havas
du restoraciojn, kelk-
ajn vendejetojn kaj
unu grandan vendej-
on, kiu vendas preskaý æion por dom-
konstruado kaj la ekipado kaj dekoraciado
de hejmo. La eta poþtoficejo estas malferma
eæ sabate. La romanika preøejo kaj la mal-
novega tombejo meritas esti vizitataj. En la
horizonto þvebas blanka nubokolono de
nuklea centralo. Æirkaý la vilaøo sterniøas
kampoj, þafpaþtejoj kaj legomøardenoj. Tra
ili oni povas piediri laý 35-kilometra padaro
”Le Goberté” kun mapo en la mano. Antaýe
en la regiono funkciis multaj forøejoj, kaj
multloke troviøas kapeloj aý ties ruinoj. Al

finno, æio tio estas sufiæe ekzotika. Miaopi-
nie indis viziti Kvinpetalon.

Saliko
*visterio – grimpanta planto kun grandaj
bluaj florgrapoloj printempe kaj poste kun
longaj pendantaj guþoj.

Foto sube: Sylvia Hämäläinen.
Aliaj fotoj: Saliko.
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Rezultoj de la belartaj konkursoj en 2000
La jaro 2000 ne provizis escepton al la regu-
lo, ke la nombro de verkoj senditaj al la Bel-
artaj Konkursoj de UEA rekte rilatas al la
grandeco de la tiujara Universala Kongreso.
Post la kvante kaj kvalite bonrikoltaj Mont-
peliera kaj Berlina jaroj, respektive kun 118
kaj 102 konkursa¼oj, en la Tel-Aviva jaro
la juøantoj devis taksi entute 69 konkur-
sa¼ojn.

La premiolisto aspektas nekutime. En
poezio kaj prozo, la bazaj branæoj de la Kon-
kursoj, la ¼urio trovis nur po unu premiindan
verkon, ambaý tamen meritajn por la unua
premio. Aliflanke, en la esea kaj kanta bran-
æoj, kiuj en pasinteco ofte spertis jarojn kun
neniý aý malmultaj premioj, la rezulto æi-
foje estis rimarkinda. En la esea branæo æiuj
verkoj ricevis premion aý honoran mencion,
kaj en la kantobranæo la unua premio estis
asignita egale al du kantoj de sama aýtoro.

La sola branæo, kiu altiris pli da konkurs-
a¼oj ol en la antaýa jaro, estis tiu de infanlib-

roj. Partoprenis ses libroj eldonitaj en 1999.
Tiu nombro øojigis la juøantojn, el kiuj unu
tamen domaøis la nepremiitajn librojn, æar
laý li en malpli abunda jaro pli-malpli æiu
el ili estus povinta gajni la premion.

Kvankam la premio ”Nova Talento” ne
estis aljuøita, ankaý en la æi-jara honortabelo
troviøas aýtoroj, kiuj ne estis distingitaj
antaýe. Tamen ne æiuj el ili estas tute novaj
talentoj: Mikaelo Giþpling, laýreato de la
unua premio en poezio, estas jam eldonita
poeto (”El sisma zono”, eld. Flandra E-Ligo
en 1994).

Laý interkonsento kun UEA, la literatura
revuo “Fonto” ankaý æi-jare aperigos la pre-
miitajn verkojn.

KANTO:
2-a premio: Anja Karkiainen kaj Vesa

Pölkki (Finnlando; resp. tekso kaj muziko)
pro ”La koroj batu”.

Gazetaraj komunikoj de UEA 88/2000

Sferoj-10 furoris æe KEF
La deka volumo de la serio Sferoj estis, kun
granda diferenco, la libro plej mendata laý-
longe de la KEF-semajno en Helsinko, kie
oni prezentis øin.

1) Sferoj-10 (sciencfikciaj rakontoj)
2) Ibere libere (poezio)
3) Ekstremoj (noveloj)

Rilate al diskoj Dolæamar, Persone, ¬omart
kaj Nataþa regis.

Plej vendata objekto estis bela t-æemizo
kun teksto de Kalevala.

Miguel Gutierrez
fonto: interredaktore

Eýropa jarode lingvoj 2001
La jaro 2001 estas deklarita ”Eýropa jaro
de lingvoj” de Konsilio de Eýropo kaj Eýro-
pa Unio. Por pluraj informoj, vidu la ret-
paøojn de la Estrejo pri edukado (Opetus-
hallitus – Utbildningsstyrelsen): http://
www.edu.fi/projektit/kielivuosi2001/etusivu.
html

La kontaktpersono en la estraro de EAF
pri la jaro estas Anna Ritamäki, Dragsfjärds-
vägen 690, 25700 Kimito, Finland. Tel. (02)
423 146, fax (02) 423 246, retpoþto: anna.
ritamaki@kolumbus.fi
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Premio Deguæi al Rob Moerbeek
En la Fermo de la Tel-Aviva UK okazis por
la 14-a fojo la transdono de unu el la plej
prestiøaj premioj de la Esperanto-movado,
Premio Onisaburo Deguæi de UEA. Tiu pre-
mio estis fondita en la Jubilea Jaro 1987 per
kapitalo donacita de Oomoto por premii
agadon de individuo aý organiza¼o, kiu per
Esperanto antaýenigas internacian amikecon
kaj solidarecon en la spirito de la instruoj
de L.L. Zamenhof kaj Onisaburo Deguæi. La
premio konsistas el diplomo kaj monsumo
de 2000 eýroj.

En 2000 la Estraro de UEA aljuøis la Pre-
mion Deguæi al s-ro Rob Moerbeek el Ne-
derlando pro lia longtempa agado helpe al
triamondaj esperantistoj kaj por handikapi-
toj, precipe blinduloj. Dum multaj jaroj li
faris tion kune kun sia edzino Nora, forpas-
inta en 1998, konata aktivulo de la blindula
Esperanto-movado. Profesie Rob Moerbeek
jam ekde 1969 laboras en la Centra Oficejo
de UEA.

Gazetaraj komunikoj de UEA 90/2000

Hejma vortaro represita
En la Tel-Aviva UK estis venditaj la lastaj
ekzempleroj de la unua eldono de “Hejma
vortaro”, aperinta en oktobro pasintjare.
Dum naý monatoj estis venditaj 703 ekzem-
pleroj. Sekve “Hejma vortaro” superis alian
furora¼on, la ZEO-libron “Monumente pri
Esperanto”, kies debito en la unuaj naý
monatoj post la apero estis 644 ekz.

Por ke la populara libro estu konstante
aæetebla, UEA represis senþanøe la unuan
eldonon. “Hejma vortaro” estas do daýre
havebla por la prezo de 7,50 euroj. Per øia
vendado oni apogas la agadon de Rondo
Familia, kiu estas komisiono de UEA por
kunligi familiojn kies hejma lingvo estas
Esperanto.

Gazetaraj komunikoj de UEA 90/2000

Subvencio Cigno al Indiøenaj Dialogoj
Ekde 1994 la Estraro de UEA asignas Sub-
vencion Cigno al projekto, kiu kontribuas
al disvastiøo de Esperanto en la Tria Mondo.
La subvencion financas la japana esper-
antisto Etsuo Miyoshi kaj øi valoras 500 000
japanajn enojn (æ. EUR 4900).

La æi-jaran subvencion ricevis la projekto
Indiøenaj Dialogoj, lanæita antaý du jaroj
kun la celo krei komunikan reton inter orga-
niza¼oj de indiøenaj popoloj per la uzo de
interreto kaj Esperanto. Tiu æi komplete
novspeca projekto estas ne nur unu el la plej

kuraøaj sed ankaý unu el la plej sukcesaj
Esperanto-rilataj projektoj de multaj jaroj.
Øi ne estas movada projekto, æar la disvast-
igo de Esperanto ne estas øia celo sed rime-
do por realigi la celatan komunikan reton.
La projekton iniciatis ges-roj Bessie Scha-
dee kaj Sylvain Lelarge el Nederlando. Kad-
re de øi okazis jam du kursoj en Nederlando
kaj regionaj kursoj en Barato, Kostariko,
Burkina Faso kaj Rusio (Komilando). UEA
aýspicias la projekton ekde la komenco.

Gazetaraj komunikoj de UEA 90/2000
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Internacia festivalo
”La plej fama aranøo por familioj kaj per-
sonoj 25-55 jaraøaj”, 27 decembro – 3 janu-
aro en Trier, Germanio.

La seminariejo estas moderna, hotelsimi-
la, kaj ofertas al vi æiujn æambrojn kun duþo
/ necesejo. La kotizo inkluzivas tri manøojn
tage, la programon kaj la tradician silvestran
bufedon (bankedon), silvestran balon kaj
novjaran brunæon. – Konatiøu jarfine kun
la plej malnova urbo en Germanio, øuu la
modernan Trier!

Ni preparas allogan programon: partopre-
nu dumtage en prelegoj pri kadra kaj aliaj
temoj (kadra temo æi-jara: Esperanto kaj
infanoj) aý paralele en kursoj, urbaj vizitoj
... En nia vespera programo ni invitas vin al
distra oferto: folkloro, vinfesto, pupteatro,
muziko. Kompreneble ni silvestre impone
bonvenigos la novan jarmilon I.a. prelegos:
prof-oj Frank, Lindstedt kaj Wandel, d-roj
Barandovská kaj Corsetti. Okazos AIS-stud-
adsesio.

En nia tuttaga ekskurso (fakultative, je 30
dec 2000) ni vizitos aýtobuse la pitoreskan
mozelan valon, konatan tutmonde pro la
bongustaj vinoj. Ni konatiøos kun famaj
vinvilaøoj, vizito de vinkelo, promeno, bon-
veniga vinsaluto kaj tagmanøo en bela mo-
zela restoracio. La bileto inkluzivas la me-
nuon, nur la trinka¼oj aparte pagendas.

Nia etosoplena IF-gastejo Knajpo atendas
vian æiutagan (kaj -noktan) viziton. Øuu la
“plej faman trinkejon en Esperantujo”, niajn
diversajn bierojn, vinojn kun E-etikedo,
koktelojn, kafon kaj kukon... Prof. Lindstedt
pri la pasintjara Knajpo: “la þatata babilejo
de partoprenantoj plej diversaøaj, en plej di-
versaj horoj de la tagnokto.”

Ni denove proponas al vi plilongigan tag-
on (pro organizaj kialoj okazos nur unu, do
ne tri plilongigaj tagoj): partoprenu laýdezi-
re plian tagkompleton (de mateno øis mate-
no), øi kostas nur 14 % de la resp. kotizo.
Øuu i.a matenan prelegon kaj posttagmezan
resp. vesperan ekskurson (per privataj aýtoj)
al la najbara Luksemburgio.

Por infanoj estos aparta prizorgo kaj spe-
ciala programo (en du grupoj, por junaj infa-
noj kaj gejunuloj). Fakaj kunlaborantoj (i.a.
edukisto) gvidas la infanan programon, ge-
junuloj disponas pri diskoteko. Estos ludo-
eblecoj.

Hans-Dieter Platz, Postfach 1148, D-
34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso
+49 5624 8007. Interreto: www.internacia-
festivalo.de
Internacia fotokonkurso
Post la sukcesaj konkursoj en 1998 kaj 1999
la redakcio de “La Ondo de Esperanto” kaj
Urala Esperantista Societo (UES) denove
invitas al partopreno en la Internacia Foto-
konkurso. La konkurso ne estas ligita al
deviga temo.

En la konkurso rajtas partopreni æiu dezi-
ranta fotemulo amatora aý profesia, sende-
pende de la loølando kaj lingvokono. Unu
persono rajtas partopreni per maksimume
kvin fotoj. La minimuma formato estas 10
x 15 cm. Fotoj povas esti koloraj aý nigra-
blankaj, vertikalaj, horizontalaj kaj alifor-
mataj.

La konkursaj fotoj devas esti senditaj unu-
ekzemplere al ”La Ondo de Esperanto”
(RU-620077 Jekaterinburg-77, ab. ja. 67,
Ruslando). La fotoj devas atingi la indikitan
adreson antaý la 15a de decembro 2000.
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La konkursa¼oj devas esti subskribitaj per
pseýdonimo. En aparta koverto kunsendata
devas esti enmetita slipo kun la pseýdonimo,
aýtenta nomo kaj poþta adreso de la aýtoro.
Oni povas aldoni titolon aý klarigan noton
al la fotoj, sed tio ne estas deviga.

En la konkurso ne rajtas partopreni fotoj,
kiuj jam estis premiitaj aý publikigitaj.

Tripersona juøkomisiono (la redaktoro de
”La Ondo de Esperanto”, komitatano de
UES kaj fakulo pri fotoarto) aljuøos maksi-
mume tri premiojn al la laýreatoj:

1a premio: du minimumaj ruslandaj mo-
nataj salajroj kaj abono al ”La Ondo de Es-
peranto”.

2a premio: unu minimuma ruslanda mona-
ta salajro kaj abono al “La Ondo de Espe-
ranto”.

3a premio: abono al “La Ondo de Espe-
ranto”.

Specialan premion (libroj en la Urala lib-
ro-servo kontraý ekvivalento de unu mini-
muma ruslanda salajro) ricevos la plej bona
foto teme ligita kun Esperanto.

Æiu premiito ricevos diplomon. Ruslandaj
laýreatoj ricevos monpremiojn en ruslandaj
rubloj. Alilandaj laýreatoj ricevos la mon-
premion per la kontosistemo de UEA en
eýroj.

La organizantoj rezervas al si la rajton øis
la 31a de decembro 2002 uzi la ricevitajn
fotojn en papera kaj elektronika formo kaj
en ekspozicioj.

Adreso: RU-620014, Jekaterinburg-14,
p.k. 162, Ruslando. Telefono: (3432) 281
711. Retadreso: <sezonoj@mail.ru>. http:/
/www.sezonoj.itgo.com

fonto: ret-info

Ago-tago la 7-an de oktobro
Laý siatempa decido de la Estraro de UEA,
la Esperanta Ago-Tago æiujare estas la unua
sabato en oktobro. Sekve, en 2000 øi okazos
la 7-an de oktobro.
Esperantokursoj enKarlskoga kaj Esperanto-Gården en Lesjöfors
Okazos 28.8.2000-20.12.2000. Kostas æ.
13850 Skr. Pli da informoj de: Karlskoga
popola altlernejo 691 24 Karlskoga, Svedio,
tel. 0586-64600. Pri Esperanto-Gården an-
kaý: Lennard Svensson, 0590-30909. Oni
prenos en kursojn volonte lernantojn el
Finnlando.
* Korespondi deziras
Véra Zurková el Æe¶io, sportema, kultur-
ema mezaøa virino. Amikino jam trovis
interretan amikon en Finnlando. Æu Véra
ankaý sukcesos? Eblas korespondi per ku-
tima aý reta poþto.

Véra Zurková, ul. Fr. Hajdy 8, CZ-73000
Ostrava 3, Æe¶io, rete vera.zurkova@atlas.
cz
Bulgara 45-jara dentistino volas korespondi
kun finna geesperantisto. D-ro Konstantin
Kacarov, adr.: Zahari Zograf 28 str., Samo-
kov – 2000, Bulgario.
Andreo, pola 50-jarulo, esperantisto je 32
jaroj, volas korespondi retpoþte kun gesam-
ideanoj el diversaj landoj. ”Per reto mi volus
sendi bk aý fotoj. Krom tio mi kolektas pm.
Mi loøas en la urbo Legnica kaj mia tuta
vivo estas ligita kun urbo Bjalistoko.”

Andrzej Kosinski, martinakosa@poczta.
onet.pl
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Asocioj

La estraro decidis
La estraro kunsidis la 27an de majo en Helsin-
ki.

Estis konstatita, ke Aimo Rantanen informis
sian eksiøon el la estraro. La eksiøo estis akcep-
tita kun bedaýro kaj estis decidita alvoki super-
fluan øeneralan kunvenon por okazi dum Aýtu-
naj Tagoj en Iitti por elekti novan estraranon
anstataýe.

La plano pri nova øenerala broþuro estis ak-
ceptita.

Estis decidita subteno de 4000 FIM al rok-
grupo Dolæamar por partopreno en kultura fes-
tivalo en Francio (3000 el la kontoj de FEJO,
1000 el la Junulara Fonduso).

Estis decidita stipendio de 1200 FIM al Mar-
ja-Liisa Röntynen-Huttunen por partopreno en
la elementa kurso en Valamo somere.

Estis decidita, ke la estraro havos apartan pri-
financan kunsidon post sia normala kunsido en
aýgusto.

Estis decidita, ke Jorma Toropainen salutos
por EAF en la UK en Tel-Avivo kaj ke Heta
Kesälä anstataýos Jukka Laaksonen kiel komi-
tatano A tie.

Okazis diskuto pri la organizado de la redakt-
ado de Esperantolehti kaj decidita, ke Jukka
Laaksonen kolektos kaj aranøos la materialon
por EL 4/2000.
La estraro kunsidis la 26an de aýgusto en Tam-
pere.

La estraro akceptis proponon de Aimo Ran-
tanen por reorganizi la redaktadon de Esperanto-
lehti sur teama bazo.

Estis decidita, ke la abonprezoj de Esperanto-
lehti por la jaro 2001 estu samaj kiel por la jaro
2000.

Jukka Pietiläinen informis, ke li pasigos la
finon de la jaro en Britio. Estis decidita, ke ans-
tataýe Päivi Saarinen øisdatigos la hejmpaøojn
de EAF.

La estraro diskutis pri la projekto ”Eýropa jaro
de la lingvoj” en la jaro 2001. Anna Ritamäki

pristudos la aferon por ke EAF partoprenu laý
siaj eblecoj en øi.

La estraro akceptis la programon de Aýtunaj
Tagoj en Iitti kaj decidis, ke Vintraj Tagoj 2001
okazu en Hämeenlinna 17.-18.3.; la loko restas
nedecidita.

La estraro akceptis proponon okazigi somer-
ajn E-kursojn en tri niveloj en civitana instituto
de Valamo; instruos Atilio Orellana Rojas kaj
Sylvia Hämäläinen.

La estraro principe akceptis la proponon de
Amerika agado de UEA sendi turneantan esper-
antiston el Dominikana respubliko ia. al Finn-
lando dum somero 2001.

La estraro decidis starigi kontaktojn al Rus-
lando kadre de la projekto Indiøenaj dialogoj
por subteni la projekton.

La estraro decidis kontakti kun Sigrid Kivis-
tö pri la estonteco de la librostoko de Mendo-
servo Ak.

La estraro havis apartan prifinancan kunsidon
la 26an de aýgusto en Tampere.

La estraro konstatis, ke necesas revivigi kaj
reorganizi Societon Nino Runeberg.

La estraro decidis fiksi la kvanton de jaraj
kunsidoj en kvin, el kiuj unu estu seminarieca
speciala kunsido kaj komenci internan komuni-
kadon per regule aperantaj cirkuleroj por faciligi
diskutadon kaj ebligi pli malgrandan nombron
de kunsidoj.

La estraro decidis komenci studadon pri hav-
eblaj eksteraj financaj subtenoj por ekz. Espe-
rantolehti.

La estraro decidis pripensadi manierojn revar-
bi siajn iamajn membrojn kaj abonintojn de
Esperantolehti.

La estraro diskutis pri eblecoj havi pliajn
anoncojn en Esperantolehti; ekz. pri la lokoj de
Aýtunaj kaj Vintraj Tagoj kaj kursejoj.

La estraro diskutis pri eblecoj vigligi la vend-
adon de siaj eldonitaj libroj.

La estraro decidis daýrigi pritraktadon de fin-
anca planado poste.
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Esperanto-klubo de Helsinki
Renovigitaj retpaøoj
La retpaøoj de nia klubo estas nun komplete re-
novigitaj. Estas multaj nova¼oj tie:

– nova, pli facile memorebla adreso: www.
esperanto.fi/helsinki

– nova kodado: niaj esperantaj paøoj nun uzas
unikodon. Unikodo estas la nova kodado, kiun
komprenas æiuj modernaj komputiloj. En la
praktiko tio signifas, ke la esperantaj literoj estas
automate videblaj korekte sen instalo de iu apar-
ta programo aý tiparoj. Tio aparte gravas por
personoj, kiuj rigardas niajn paøojn per komunaj
komputiloj ekz. en bibliotekoj, universitatoj aý
lernejoj aý kiuj ne scias, kiel instali tiparojn.

– ankaý en la enhavo estas multaj nova¼oj;
vasta fotogalerio pri Helsinki somere kaj vintre,
klubaj funkciuloj, vojaøoj de klubanoj, novaj
ligoj al la plej aktualaj ttt-ejoj en Esperantujo.
La paøoj nun estas komplete dulingvaj (Espe-
ranto/finna). Vi povas ankaý kontroli la tempe-
raturon en Helsinki kaj ricevi veterprognozon
por la venontaj tagoj – æion en Esperanto!

– ni enkondukis ankaý iom tabuan temon:
inter niaj elektitaj ligoj (en Esperanto) estas iom
vasta ligaro al retpaøoj pri volapük, ido, inter-
lingua kaj pluraj aliaj konstruitaj lingvoj.
Poezio de Anja Karkiainen
Finna Esperantopoetino, Anja Karkiainen, pre-
zentos siajn verkojn dum nia poezia vespero
17.10. La vespero okazos en la oficejo kaj
komenciøos je la 18-a horo. Tradukoj kaj verkoj
de Anja aperis almenaý en jenaj Esperanto-
gazetoj: Esperantolehti, Fonto, Kontakto kaj
Literatura Foiro.
Esperanton jatkokurssi
Helsingin työväenopistossa
07003397 13 t/90 mk
Jatkokurssi alkeet auttavasti hallitseville.
lauantai 9.30-16.00
sunnuntai 10.00-15.30

Bier- kaj babilvesperoj
Ankaý æi-aýtune ni daýrigos niajn neformalajn
bier- kaj babilvesperojn. La unua okazos 21.9.
en Ruoholahti post la kultura promenado, proks.
je la 19-a horo, en restoracio Dacca aý iu alia
apud la metrostacio.

La 3-an de oktobro oni bierumos en Cotton
Factory apud la oficejo, proks. je la 19-a horo.

Sekvan fojon ni kolektiøos 31.10. je 19-a horo
æe la oficejo por rondirado, dum kiu ni konatiøos
kun kelkaj el la plej tipaj bierrestoracioj de Kal-
lio.

Notu ankaý, ke ofte post marda de¼orado en
la oficejo, proks. je la 19-a horo esperantistoj
kolektiøos en apuda bierejo Cotton Factory.
Ekskurso al Nuuksio
La 7-an de oktobro ni proponas konatiøon kun
unu el la plej imponaj naturrezervejoj de nia
regiono: Nuuksio. Ni renkontiøos en la fervoja
stacio de Helsinki kaj veturos per L-trajno je
09.38 al Espoon keskus. De tie ni veturos per
buso øis Nuuksionpää. En Nuuksio ni faros
proksimume kvar-horan kaj kvin-kilometran
promenadon kaj revenos al Helsinki posttag-
meze. Kunprenu taýgajn vesta¼ojn, precipe
bonajn þuojn kaj piknikan manøa¼on. Dumvoje
estos ebleco hejtigi akvon kaj fari teon.
Æu vi ludas halhokeon?
25.11. okazos halhokea matæo (sähly) inter es-
perantistoj de Porvoo kaj Helsinki. La matæo
okazos en Liikuntamylly, apud la metrostacio
de Myllypuro je la 19-a horo. Antaý tio okazos
gustumado de esperantaj manøa¼oj kaj rigardado
de filmo Incubus æe Jukka kaj Eeva. Antaý-
anonco kaj scio pri ekzakta adreso tel. 349 7334
aý rete: Jukka.vaijarvi@dinosoft.fi
Æu orienten, æu okcidenten?
Membroj de EKH vizitis lastprintempe Nepa-
lon. La partoprenintoj estis kontentaj pri la vo-
jaøo kaj deziris, ke ni aranøu novan esperan-
tovojaøon.
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Surbaze de prezentitaj ideoj estas preparitaj
du proponoj:

1. Trajne per la transsiberia ekspreso øis
Pekino, konatiøo kun Pekino kaj æinaj esper-
antistoj. Du-semajna vojaøo, unua semajno en
trajno, dua en Pekino, reveno aviadile. Alia ebl-
eco estas halti en Ulan Batoro kaj konatiøi kun
mongolaj esperantistoj.

2. Kuba Esperanto-Asocio (kaj øia turisma
servo Keatur) bonvenigas eksterlandajn gastojn
kaj proponas diversajn itinerojn, ekz. Havana
urbo, Pinar del Rio, Trinidad, Santiago de Cuba,
æiuloke esperanta ciceronado, ebleco loøi æe
esperantistoj.

Pluraj flugkompanioj flugas al Havano. La
kosto de ambaý alternativoj estas je sama nivelo,
dusemajna vojaøo inter 7000-9000 markoj, de-
pende de la flugoj kaj servoj, sen devigo.

La vojaøoj estas planataj kaj unu estos realig-
ita, se troviøos sufiæe multaj partoprenantoj. Se
tio interesas vin, kontaktu dum septembro Sa-
kari Kauppinen, tel. 6853580, retpoþte
Sakari@skau.pp.fi kaj rakontu, kiu el la du inte-
resas vin kaj kiam vi volus veturi.
Esperantosocieto Antaýendum aýtuno 2000
Aýtunaj klubvesperoj okazos en la klubejo
NESTO Satakunnankatu 30 C 6. La vesperoj
okazas lunde kaj komenciøas je la 17a. La
enirejaj pordoj fermiøas aýtomate precize je la
17a tial bonvolu veni iomete pli frue.

En klubvesperoj ni servas kafon aý teon,
kostas minimume 5 FIM.

9.10. OKTOBRA vespero. Ni memorados
okazojn dum somero per rakontojn kaj bildojn.
Æiuj membrojn estas bonvenajn.

6.11. NOVEMBRA vespero. Ni invitas vizit-
anton por rakonti kaj montri bildojn pri UK de
Tel Aviv. Vizitanto estas Jorma Toropainen el
Lappeenranta.

20.11. ELEKTOKUNVENO. Ni faras agad-
planon por la jaro 2001 kaj elektos personojn
kiuj realigos la planon. Æiujn membrojn oni

petas æeesti la kunvenon kaj doni vian forton
por nia agado.

11.12. DECEMBRA vespero. Ni ludas julet-
on kaj tagon de Zamenhof.

Membroj sekvu “Memorliston” de Aamulehti
dimanæe, ni anoncas se ni ricevas surprizvizit-
antojn aý niaj planoj þanøiøos.
Esperanto-Societoen Turku
KONGRESA RENKONTIØO: La 15-an de ok-
tobro 2000 je 14.00 estos tempo aýskulti kaj ra-
konti pri someraj aranøoj. Veikko vizitis BET-
aranøon en Tallinn, Tiina kaj Leena KEF-2000
festivalon en Helsinki. Æar neniu el Turku parto-
prenis æi-jare la UK:n en Tel-Aviv, ni invitos
Heta Kesälän kaj Aila Havian el Helsinki-regi-
ono por rakonti al ni pri la spertoj dum, antaý
kaj post la israela kongreso. La loko estas la
konata Blua Salono en Malnova Urbodomo,
kafon aý teon kaj kukojn vi ricevos por 10 mk.

NOVEMBRA KUNVENO: Ni vizitos la eks-
pozicion pri verkoj de konata finna pentristo
Hugo Simberg, kiu okazos novembre en la Arta
Muzeo de Turku. La konvena tago estos inter-
konsentata en oktobra kongresa renkontiøo kaj
informata en sekva Informilo. Notu, ke la Arta
Muzeo situas provizore en la malnova obser-
vatorio sur la monteto Vartiovuori. Leena kaj
Tiina æiæeronos.

KRISTNASKA FESTO: Ankaý æi-jare ni
renkontos en kristnaska atmosfero. Dato kaj
loko estos informataj en la sekva Informilo.

CAFÉTORI RENKONTIØOJ: Æiun unuan
merkredon de la monato estas en kafejo Cafétori
aranøata Informa Budo ekde la 16-a. Tie estas
informataj eblecojn pri uzo kaj studado de Es-
peranto al æiuj vizitantoj de la kafejo. Nun aýtu-
ne Informa Budo malfermiøis la unuan fojon la
6-an de septembro 2000 je 16.00 kaj sekve
4.10.2000 kaj 1.11.2000. De¼oros estraranoj.

Kompreneble ankoraý eblas merkrede inter
16-18 babili en Cafétori kun geamikoj kaj aýdi
nova¼ojn pri esperantujo, sed ne æiam de¼oras
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estrarano. Bonvenon novaj kaj malnovaj Café-
tori-vizitantoj!
Esperanto-kursoj
Elementaj kaj daýrigaj E-kursoj estas aranøitaj
unufoje monate laý intereso de gelernantoj. La
elementaj kursoj estas por komencantoj kaj
ankaý por tiuj, kiuj volas plifortigi siajn lingvajn
sciojn. Daýriga kurso celas en plifortigo de la
parolo. Kurso-kotizo estas 60 mk/semestro, por
societaj membroj 50 mk.

Aliøoj al la instruistino Tiina Oittinen, plej
facile tel. 050-5494709 aý tiina.oittinen@pp.
inet.fi
Kantado Esperante impresis
Neatenditan intereson de ¼urnalisto vekis anon-
ceto de Esperanto-societo en Turku por la sem-
ajna aldono TREFFI de la gazeto Turun Sano-
mat. Temis pri prezentado de kelkaj konataj
hejm- kaj eksterlandaj kantoj en Esperanto en
la kafejo Cafétori la 17-an de majo 2000 je la
16.30. La raportistino invitis la societan prezi-
danton Tiina Oittinen kaj la aranøanton Anna-
Liisa Ali-Simola al la kafejo por intervjuo kaj
fotado. Post la du tagoj aperinta Treffi havis sur
la kovrilpaøo foteton pri Tiina kaj Anna-Liisa
kun teksto ”Amase por kanti Esperante” kaj sur
la interna paøo troviøis iom pli granda foto kaj
la raporto.

Pro neatendita favoro – senpaga informado
pri E-aranøo – mi rekomendas similajn aranøojn
al æiuj E-kantemuloj æie!

Turku 16.5.2000
Anna-Liisa Ali-Simola

Vizito al sinagogo
La sinagogo de Turku troviøas preskaý en la
centro de Turku, sed tamen restis nekonata por
plej multaj turkuanoj. Øi estas konstruita en
1912 de judaj soldatoj en la rusa armeo. Nun-
tempe la sinagogo estas tre malmulte uzata, æar
nombro de judoj en Turku forte malpliiøis. Kel-
kaj eæ transloøiøis al Israelo kaj sekvas tie la
ortodoksan tradicon de la juda leøo. Tion kaj
multajn aliajn aferojn rakontis al nia 17-membra
grupo Jakob Seela, kiu mem portis la rondan
æapeton, tipe judan, sur la kapo. En tre afabla
maniero li parolis pri specialaj trajtoj de la juda
religio kaj la juda kulturo. En la unua etaøo de
la sinagogo troviøas la pli malgranda preøoæam-
bro, kie ni sidis sur tradiciaj benkoj ne tre kom-
fortaj. Etoso de historia juda tradicio regis æie.
Ni havis ankaý eblecon viziti la duan etaøon,
kie troviøas la æefa preøeja salono kun balkonoj
por virinoj. La æefa parto de la salono estas
tradicie rezervita nur por viroj.

Paula Harju
Tokio-ano ricevis konatojn en Turku
Turun Sanomat publikigis interesan artikolon
pri s-ino Hiroko Sugitani, ”unu el la multnomb-
raj japanaj turistoj, kiuj rondiras sur stratoj de
Turku dum somera tempo. Tamen þi havas tute
alian kialon por sia restado kompare kun ordi-
naraj turistoj. Dum unu monato þi vagadis en la
infanecregiono de lingvosciencisto Ramstedt.
Fajreron de entuziasmo por sia vojaøo Hiroko
ricevis pere de esperantlingva broþuro de Tur-
ku. Oni aranøis en Turku ankaý sukcesajn in-
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ternaciajn renkontiøojn, pri kiuj japanaj parto-
prenantoj rakontis siajn neforgeseblajn spertojn
kaj laýdis finnojn. Tiuj esprimoj admiraj donis
al Hiroko pli da entuziasmo por prepari sian
vojaøon al Finnlando.”

Retpoþta kontaktpersono Jorma Ahomäki
fariøis por Hiroko aranøinto de siaj veturadoj
al Tallinn, Helsinki, Jyväskylä, Tampere kaj
Raýmo. Jorma estis þia fidinda gvidanto en Tur-
ku kaj en Naantali, kie Hiroko øuis Sibelius-
koncerton, dum þipveturo al Alando kaj gasti-
ganto en Norrskata, kie Hiroko havis eblecon
saýni.

Dum somermeza festo Varpu Karo regalis en
sia hejmo al Hiroko kun amikaro tiel okule kiel
stomake per belaj nacikulturaj detaloj de sia nas-
kiøregiono. Varpu mastrinis ankaý korvarman
adiaý-vesperon por Hiroko kaj frue sekvan ma-
tenon Jorma akompanis þin al al flughaveno de
Turku.

Æiuj, kiuj konatiøis kun Hiroko ricevis de þi
por memoro japanan truan moneron. El Tokio
þi dankis æiujn perletere kaj menciis ”miaj tagoj
pasigitaj en fantazia lando Finnlando forflugis
rapide kiel sago, sed ili restos neforgeseblaj por
æiam.”

El Turun Sanomat tradukis Jorma Ahomäki
kaj laý lia rakonto skribis Anna-Liisa

Ali-Simola

Jyväskylän esperantokerho
Kokoontumispaikka on vanhaan tapaan Sepän-
keskuksen Protoni, mutta kokoontumispäivä on
keskiviikko ja aika klo 16.30.

Lokakuun 4. Terttu Tyynelä: Vuoristolomalla
Sveitsissä. Kutsumme vieraiksi myös Sveitsin
Ystäviä.

Lokakuun 18. Kerhon hallitus kokoontuu.
Marraskuun 15. POIKKEAVA AIKA: KLO

18! Kerhon syyskokous. Syyskokous on kerhon
uusien sääntöjen mukainen kokous, jonka teh-
tävänä on:

– päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta,

– hyväksyä talousarvio ja toimintasuunni-
telma seuraavalle vuodelle

– valita yhdistyksen hallituksen puheenjoh-
taja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä

– käsitellä muut hallituksen valmistelemat,
kokouskutsussa mainitut asiat.

Marraskuun 26. HUOMAA: POIKKEAVAS-
TI SUNNUNTAI, retkeilemme ”pikkujoulu-
maisesti” Tikkakoskelle Pellava-aittaan; jaloki-
vi-, kauppa- ja asemuseoihin. Kokoonnnumme
Vapaudenkadun linja-autopysäkille n:o 2 klo
12.30 ja jatkamme autolla n:o 22. – Pääsylippu
mainittuihin museoihin maksaa yht. 30 FIM. –
Paikassa toimii myös ravintola, ja useinhan noi-
na aikoina ”menu” on jouluinenkin.

Joulukuun 10. SUNNUNTAI, todennäköises-
ti järjestöjen joulumessut.

Joulukuun 13. Mahdollisesta kokoontumises-
ta päätetään myöhemmin.
Blinduloj kongresisen Bulgario
La 66-a kongreso de blindaj esperantistoj
(IKBE) okazis en Bulgario 5.-12.8.2000. Plov-
div, unu el la plej malnovaj urboj en Eýropo,
allogis 93 reprezentantojn el 14 landoj. Æi-foje
neniu el Finnlando partoprenis la kongreson. La
plej gravaj decidoj de IKBE-66 temis pri redak-
tado de Esperanta Ligilo (EL) kaj financaj afe-
roj. La redaktoro de EL kaj kasisto de LIBE
(Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) Jan
Verheule el Nederlando mortis subite en junio.
Kiel nova redaktoro konsentis fariøi Attila Var-
ro el Hungario, kaj Olena Poshivana el Ukrajnio
gvidos surkasedigan servon. Nova avantaøo
estas, ke ili ambaý estas atingeblaj retpoþte. EL
estas la plej malnova internacia brajla revuo en
la mondo. Øi aperas 10-foje en la jaro brajle,
surkasede kaj retpoþte.

Ankaý la administracio de LIBE postulas re-
formon. Dume LIBE agas jam preskaý 50 jarojn
kaj øia statuto bezonas aktualigon. En 2001 oka-
zos granda balotado æar la estraro de LIBE de-
misios per plena teamo.
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tila teknologio. La retpoþtaj adresoj de estraran-
oj estas en formo antaýnomo.familia nomo@
nkl.fi, tiel ekz. la prezidanto estas atingebla rete
jene: raimo.tanskanen@nkl.fi

Ritva Sabelli

La 67-a IKBE okazos en Kroatio 14.-21.7.
2001, tio estas antaý la 86-a UK. Øi okazos en
Zagrebo aý æe la maro en Rijeka. Tie LIBE cele-
bros sian 50-jarigon.
Blinduloj kaj komputiloj
La nombro de blinduloj kaj malfortevidantoj,
kiuj uzas komputilon, estas kreskanta æe ni. En
Finnlando1030 havas komputilon, kiun ili povas
uzi aýskultante aý brajle. El literaturo sur dis-
keto haveblas 200 libroj.

Preskaý æiuj estraranoj de Steleto havas hejme
komputilon. Nur unu trovigas ekster la kompu-

Useiden paikkakuntien puhelinluettelosta hakusanan “Esperanto” kohdalta löytyy paikallisten harrastajien
puhelinnumeroita.

Muutokset ja lisäykset osoitteistoon Ilkka
Santtilalle, Tollinpolku 1 B 21, 00410 Helsin-
ki, s-posti ilkka.santtila@esperanto.fi mie-
luummin kirjallisena.
Suomen Esperantoliiton paikallisyhdistykset toimi-
vat:
w Helsingissä: Helsingin Esperantoseura /Esperanto-klubo de Helsinki,Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.: Sakari Kauppinen, sakari@skau.pp.fiw Iisalmessa: Iisalmen Esperantoklubi /Esperantoklubo de Iisalmi, (Onni Kauppinen)Uudispihantie 298, 74100 Iisalmiw Jyväskylässä: Jyväskylän Esperantokerho /Esperantoklubo de Jyväskylä, (Aimo Rantanen)PL 2, 40801 Vaajakoski ( (014) 261 438
: aimo.rantanen@pp.inet.fiw Lahdessa: Lahden Esperantokerho /Esperantoklubo de Lahti, (Martti Pennanen)Kalliomaankatu 10, 15150 Lahti.: martti.pennanen@pp.phnet.fiw Mikkelissä: Mikkelin Esperantokerho /Esperantoklubo de Mikkeli, (Elli Husso)Porrassalmenkatu 27 B 51, 50100 Mikkeli.w Oulussa: Oulun Esperantoseura /Esperantosocieto de Oulu, (Allan Mehtonen)Valtatie 6-8 B 15, 90500 Oulu

w Salossa: Salon Esperantokerho / Esperanto-klubo de Salo (Matti Wallius) Eräpolku 1,25130 Muurla  : matti.wallius@pp.inet.fiw Tampereella: Esperantoseura Antaýen ry. /Esperantosocieto Antaýen, Satakunnankatu 30C 6, 33210 Tampere. (Rainer Arvola, Käräjä-törmä 2 E 32, 33310 Tampere, : andromeda@koti.tpo.fi)w Turussa: Turun Esperanto-yhdistys ry. /Esperanto-societo en Turku, (Tiina Oittinen)Puutarhakatu 26 A 11, 20100 Turku.: tiina.oittinen@pp.inet.fiw Lappeenrannassa esperanton harrastajilla eiole järjestöä, vaan “esperantoryhmä”, jolle voilähettää postia osoitteeseen (Irja Miettinen)Esperantogrupo de Lappeenranta, Yrjönkatu6-8 A 1, 53600 Lappeenranta.
Lisäksi Suomen Esperantoliittoon kuuluu
w Suomen opettajien esperantoliitto, Jykyrintie3, 69440 Lestijärvi. : raitapy@jymy.kase.fi( (06) 8637 351
w Suomen nuorten Esperantoliitto / FinnlandaEsperantista Junulara Organizo (FEJO)Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinkiw Sokeiden esperanto-yhdistys Steleto. (RitvaSabelli) Pietarinkatu 10 D 27, 00140 Helsinki.: Ritva.Sabelli@sfs.fi, 7 (09) 660 651

Suomen esperantoliiton jäsenjärjestöt

* Korespondi deziras
En Tangshana E-asocio multaj e-istoj volas
korespondi kun e-istoj el diversaj landoj pri æiuj
temoj, kaj interþanøi poþtkartojn, poþtmarkojn
kaj e-a¼ojn. TEA, P.O.Box 3, Tangshan Hebei,
063000 Æinio.
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”Vaarallisia verbejä”
Otsikko on Rob Moerbeekin luennosta, jota
kuuntelin Kvinpetalossa. Hän oli koonnut
monia verbejä, joiden käyttö usein aiheut-
taa virheen verbin jälkeen. Hänhän toimii
mm. kielentarkastajana UEA:ssa, joten hä-
nen kokemuksensa verbien vaarallisuudes-
ta pohjautuu monenmaalaisiin teksteihin.
Hän korosti sitä, että emme opettelisi tai
opettaisi pelkkää verbiä sanana vaan myös
sen, miten verbin jälkeen jatketaan lauset-
ta. Tätä hän sanoi rektioksi. Esimerkki rekti-
osta: joltakulta tai jostain puuttuu jotain =
al iu mankas io. Nur la tegmento mankas
al la domo. Talosta puuttuu vain katto. Al
mi mankas via kompanio. Kaipaan seuraasi.

Otin muutamia verbejä Moerbeekin luet-
telosta, mutta esimerkit keksin tai etsin itse,
sillä hänelle ei jäänyt aikaa antaa niitä.
KORVATA
ANSTATAÝ(IG)I
Jos ihminen korvaa toisen jossain tehtäväs-
sä, niin sanotaan “Anna anstataýis Petran
(A. eklaboris anstataý P.)”. Mutta mikään ei
korvaa rakkautta: “Nenio anstataýas amon.”
Kuitenkin katkera totuus on, että kukaan ei
ole korvaamaton: “Neniu estas neanstataý-
igebla.” Jos johtaja hankki Annan töihin
Petran tilalle, niin sanotaan: “Li anstataýigis
Petran per Anna.” Ja jos joku korvaa rakas-
telun liikasyönnillä, niin: “Ili anstataýigis
amindumadon per tromanøado.”
BANI ja DUÞI
tarkoittavat, että kylvetämme ja suihkutam-
me vaikka koiran tai lapsen, mutta jos itse
käymme kylvyssä/suihkussa, niin verbi
muuttuu reflektiiviseksi: ”Mi banis min.”
”Þi duþis sin.” ”Bani sin” tarkoittaa myös

uimassa käymistä. ”Marbano” ja ”river-
bano” ovat Euroopassa tavallisempia kuin
meidän ”lag(o)bano”. Suomessa taas ei aina
ole mahdollista ”sunbano”. Joskus rannalla
lojuu liikaa väkeä ja joku toteaa: ”Estas tro
da baniøantoj sur tiu æi plaøo.”
HARJOITELLA
EKZERCI
TREJNI
Ni ekzercas nin pri Esperanto. Harjoittelem-
me e-toa. Ni ekzercas nin en/pri Esperanta
parolado. Ni trejnas nin en/pri korbopilko.
Meillä on koristreenit. Jos kuoro harjoitte-
lee laulua, niin verbi on ”provkanti” tai ”ek-
zerci sin”: La koruso provkantas la kanton.
Näytelmän harjoitus taas on ”provludo”.
KEITTÄÄ ja KIEHUA
KUIRI, BOL(IG)I
Kelkaj gejunuloj ne scias kuiri por si mem.
Jotkut nuoret eivät osaa laittaa itselleen ruo-
kaa. Kiel vi kuiras la fungojn? Miten val-
mistatte sienet ruuaksi? La terpomoj ne an-
koraý estas kuiritaj. Perunat eivät vielä ole
kypsiä. Akvo bolas en la temperaturo de 100
gradoj. Vesi kiehuu 100 asteessa. Andreo
boligis akvon por infuzi teon. Andreo keitti
vettä tehdäkseen teetä. (Yksinkertaisesti: Li
infuzis teon. Sed li boligis/faris kafon por
la aliaj.)
KASVA(TTA)A
KRESK(IG)I
Infanoj kreskas rapide. Lapset kasvavat no-
peasti. En la dezerto kreskas nenio. Autio-
maassa ei mikään kasva. Kelkaj homoj scias
kreskigi legomojn eæ en sablo. Jotkut osaa-
vat kasvattaa vihanneksia hiekassakin.
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INTERESI
KIINNOSTAA
Sporto ne interesas min. Urheilu ei kiin-
nosta minua. Mi ne interesiøas pri spor-
to. En ole kiinnostunut urheilusta.

Se Lingva angulo ne interesas vin, IG-
NORU øin. Jos kielinurkka ei kiinnosta
sinua, niin hyppää yli/ älä lue/ ole kuin
sitä ei olisikaan! Mutta jos haluat käyt-
tää juttujani jossain, niin kopioi vapaas-
ti, kunhan mainitset lähteeksi Esperanto-
lehtemme.

Saliko
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