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Esperanta Finnlando w Esperantobladet w joulukuu w decembro w 6/2002

Membriøu kaj membrigu, p. 4 w Vintraj Tagoj, p. 13
Jukka Pietiläinen doktoriøis, p. 11 w Muut lehdet, s. 22 ja takakansi

Eero Rinta-Karjanmaa, Anna-Liisa Heikkinen, Jukka Noponen, Mikko Mäkitalo,
Päivi Saarinen, Timo Pirinen, Anna Ritamäki kaj Tiina Oittinen dum la estrarkunsida
semajnfino. Eæ dum vespermanøo la aktivuloj diskutis. La sekretario havas la
broþuron de la VT-ejo en sia mano.
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De la prezidanto

Favoraj kondiæoj realisme

intereson pri studado inter multaj homoj, sed
por la lernantoj estas malfacile trovi naturan
uzon por sia nova lingvoscio. Ne eblas æion
æiam fari same. Necesas adaptiøi al la cir-
konstancoj.

Kiel statas pri nia adaptiøo al la cirkon-
stancoj en Finnlando? Æu ni sukcesas? Viaj
komentoj estas bonvenaj. Sendube nia pape-
ra gazeto daýre estas bezonata, sed certe ni
povus utiligi interreton ankoraý pli. Ne ha-
zarde øuste la informoj en la interreto ins-
tigas ¼urnalistojn kontakti nin kaj ebligas
facilan aliron al korektaj faktoj. Mi kun sur-
prizo povis konstati æi-jare – plurajn fojojn
– ke la gazetaro raportas pri nia lingvo ko-
rekte, sen troigoj, prezentante nin realisme.
Al mi þajnas ke ni estas sur la øusta vojo,
ne nur EAF, sed la tuta esperantomovado –
ni kreantoj de nia kulturo – spertas favorajn
kondiæojn. Kredeble ni ankaý iom meritas
pozitivan atenton! Jen komfortiga penso en
esperanta Finnlando.

Via prezidantino deziras al ni æiuj bonan
jaron 2003.

Anna Margareta
PS. Ne nur aktivuloj gravas por esperanto,
sed ankaý la aktivuloj inter ni gravas, kiel
ni estraranoj seminarikunsidantaj dum du
tagoj. Ni ne trovis la solvojn de æiu organiza
problemeto, sed multon ni traktis. Ni daýr-
igos la ellaboradon de informa strategio. Mi
mem strebas iom ripozi de la EAF-taskoj
dum januaro kaj la vicprezidanto portempe
havos iom pli fortan kunordigan rolon ol
kutime. (amr)

Vi denove havas Esperantan Finnlandon en
viaj manoj. Tiujn æi gazetojn EAF eldonadis
dum pioniraj, krizaj kaj brilaj tempoj kaj foje
post paýzoj. La lastajn numerojn legadis nia
membraro kiel kutime, sed krome ili estis
uzitaj en la instruado de kelkaj gimnazianoj
en mia hejmloka civitana instituto.

Mi kelkfoje vizitis la lokan kurson kaj
ankaý anstataýis mian patrinon kiel instruist-
ino. Ni enkondukis ekzercon: elektu artikol-
on, skribu propralingvan resumon de øi (laý
tio kion vi kredas vin kompreninta) kaj list-
igu dek novajn vortojn kun tradukoj (se vi
trovas ilin en la vortaro). Kredeble Esperan-
tolehti – Esperanta Finnlando – Esperanto-
bladet kiel instruilo povas iom kontribui al
realisma kompreno pri la esperantlingva
mondo.

En Hungarujo nun miloj da studantoj æiu-
jare studas la lingvon kaj trapasas la þtatan
lingvoekzamenon. Ili elektas esperanton æar
ili bezonas ekzameniøi en iu lingvo, kutime
ne pro brulanta interesiøo pri la genia inici-
ato de Zamenhof (sed pro tio la iniciato ne
iøas malpli genia). Kutime, kiam ili ekza-
meniøis, ili ne konas la esperantlingvan
mondon. Malmultaj poste aktive uzas la
lingvon.

Responde al la evoluoj en la eldonlando
– la þtataj ekzamenoj – kaj en la komunika
mondo – la retpoþto – la eldonanto de la
papera gazeto Eventoj decidis ne plu aperigi
øin en 2002. Finiøis øia epoko. Anstataýe
la eldonanto nun strebas alfronti la defion
de la situacio en Hungarujo: la ekzamena
sistemo estas favora al esperanto, kaýzas
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UEA

(R)estu membro de la E-komunumo!
Mi volas rediri al vi, kial indas esti kaj resti
membro de la Esperanto-komunumo. La
samon pli-malpli mi jam diris pasintjare, kaj
mi restas nunsamopinianta. Esence al la
æiama demando: “Kial finfine mi devus aliøi
al la loka Esperanto-klubo, al la nacia landa
asocio, al la asocio de mia fako aý hobio, al
Universala Esperanto-Asocio?” mi kutimas
respondi, ke ekzistas almenaý du kialoj:

1) La Esperanto-asocioj je æiuj niveloj la-
boras por pli bona mondo, por mondo sen
lingva kaj kultura diskriminacio; mallonge
dirite, ili laboras por lingva demokratio. Se
vi opinias, ke tiu estas bona celo, vi certe
volas subteni ilin. Aliøante al via loka klubo
aý al monda, nacia aý faka asocio (eventuale
eæ al æiuj tiuj), vi estos parto de tiu tutmonda
Esperanto-movado, kiu de pli ol unu jar-
cento laboras por homaj lingvaj rajtoj je æiuj
niveloj, kaj kiu provas konvinki la mondon,
ke ankaý en la lingva-kultura kampo justeco
valoras pli ol forto.

2) Samtempe vi eble þatas simple esti par-
to de la komunumo, kiu parolas la internaci-
an lingvon Esperanto. Vi eble þatas renkonti
aliajn parolantojn de Esperanto, vi þatas
aæeti librojn en Esperanto, vi þatas vojaøi al
fremdaj landoj, koni ties loøantojn kaj even-
tuale eæ esti gastigata de lokaj esperantistoj.
Æion æi la membroj de Esperanto-asocioj
faras des pli nature, estante daýre informataj
per siaj asociaj ligoj pri la revuoj, la libroj,
la kongresoj, la ret-listoj kaj la ret-paøoj, la
korespond-anoncoj kaj la vojaø-ebloj je sia
dispono. Kaj se vi apartenas al la komunumo
de tiuj, kiuj normale þaltas sian komputilon
antaý la matenmanøo, vi trovos (aý jam tro-

vis), ke esperantistoj æeestas pli kaj pli en
la tutmonda reto kaj seræas kontaktojn kun
similaj esperantistoj. La avantaøoj de asocia
membreco estas similaj ankaý æi-kaze.
Ekzistas diversaj diskutgrupoj por UEA-
membroj, ekzemple, kaj nuntempe ankaý
eksperimenta eblo ricevi la revuon Esperan-
to per Interreto en komputila formato.

Do estas grave, ke vi klopodu aliøi al Es-
peranto-organiza¼oj je æiuj niveloj (loka,
landa, faka aý internacia). Ni kompreneble
invitas vin aliøi aý re-aliøi al UEA, sed an-
kaý se vi aliøas nur al faka asocio aý al via
loka klubo, tio jam estas io bona; kaj se vi
aliøas ankaý al via landa asocio, tio estas io
ankoraý pli bona, ktp.

UEA pretas æiukaze sendi al aranøantoj de
naciaj aý lokaj renkontiøoj stokon da revuoj
de UEA de la pasinta jaro kune kun cirkule-
roj por disdonado al la partoprenantoj – oni
devas tiurilate nur peti la Centran Oficejon.
La celo de nia kampanjo estas “vastigi la ko-
munumon”, tio estas vastigi la nombron de
organizitaj kaj interligitaj esperantistoj je æiu
nivelo. Nia æefa celo estas ke la membroj
de æiuj Esperanto-organiza¼oj pliiøu kaj estu
en kontakto inter si. Oni vastigas la komunu-
mon æefe per informado pri Esperanto kaj
instruado de Esperanto, sed ankaý tio estas
senefika en la longa daýro, se la parolantoj
de Esperanto ne poste iel restas kune.

Ni restas je via dispono por kunlabori kun
vi pri tiu æi celo.

Renato Corsetti, Prezidanto de UEA
<renato.corsetti@co.uea.org>
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UEA

Membriøu kaj membrigu
Ni multigu la individuajn membrojn de
UEA: membriøu kaj membrigu!

La revuo lanæis kampanjon. Ankaý iuj niaj
anoj jam antaýe menciis kiom gravas grand-
igi la anaron de UEA. Sube vi trovas infor-
mojn pri la kampanjo kaj pri la uea-kotizoj
por 2003! Mem remembriøu aý simple
membriøu, kaj membrigu!

(Premioj haveblas – kaj mi supozas ke
manke de difino de “nova membro” æiu
povas mem taksi æu konsideri ankaý iaman
individuan membron de UEA nove varbit-
an.)

Æiuj membriøoj, ankaý remembriøoj – kaj
tiavoja fortiøo de nia UEA – estas tre valoraj
por ni æiuj.

Samtempe vi povas – se vi same kiel mul-
taj inter ni intencas vojaøi al Gotenburgo –
pagi vian kotizon por UK. Se vi ne havas
aliøilon øi estas simple havebla de la reto
aý de Heta Kesälä.

(amr)
UEA-membrokotizoj por la jaro 2003:
MG-membro, ricevas gvidlibron: 8 •
MJ-membro, ricevas jarlibron: 20 •
MA-membro, ricevas jarlibron kaj revuon

Esperanto: 50 •
DM-membro, dumviva MA-membro:

1250 •
DMJ-membro, dumviva MJ-membro:

500 •

Malpli ol 30-jaraj ricevas krome Kontakto-
revuon.

Tiuj, kiuj volas subteni agadon de UEA,
povas membriøi en Societo Zamenhof per
pago de 100 aldone al sia membrokotizo.

Junularan Esperantomovadon eblas subteni
per pago de Patrono de TEJO 60 •  aldone
al sia membrokotizo.
Abonkotizoj por eldona¼oj:
Esperanto 32 •  + aere
Kontakto 19 •
Monato 44 •
Komencanto 15 •

La 88-a Universala Kongreso de Esperanto
okazos 26.7.-2.8.2003 en Gotenburgo, Sve-
dio.
Heta Kesälä estas je via dispono koncerne
UEA-aferojn: Kalamiehenkuja 3 D 32,
04300 Tuusula. (09) 2755 528. <heta.kesala
@pp.inet.fi>
Konto en Sampo: 800029-19438647
UEA:n jäsenmaksut vuonna 2003:
MG-jäsen, saa opaskirjan: 8 •
MJ-jäsen, saa vuosikirjan: 20 •
MA-jäsen, saa vuosikirjan ja Esperanto-

lehden: 50 •
DM-jäsen, ainaisjäsen luokassa MA:

1250 •
DMJ-jäsen, ainaisjäsen luokassa MJ: 500 •

Kaikki alle 30-vuotiaat MJ-, MA ja DM-jä-
senet saavat lisäksi mm. Kontakto-lehden.

UEA:n toimintaa voi tukea Societo Za-
menhofin jäsenenä 100 euroa jäsenmaksun-
sa lisäksi. Nuorten toimintaa voi tukea
TEJO:n tukijäsenenä maksamalla 60 euroa.
Joidenkin julkaisujen hintoja:
Esperanto 32 •  + lentopostilisämaksu
Kontakto 19 •
Monato 44 • w
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UEA
La revuo Esperanto
lanæis kampanjon
MEMBRO-MEMBRON!
Se æiu el ni akirus nur unu novan membron,
UEA kaj TEJO duobliøus. Multaj esperant-
istoj membriøus en UEA/TEJO, se iu pro-
ponus tion al ili! La kampanjo MEMBRO-
MEMBRON! estas samtempe konkurso. Øi
daýros øis la fino de januaro 2003.

Æiu membro de UEA/TEJO, kiu akiros
novan individuan membron (en ajna kate-
gorio), ricevos libropremion kaj lia nomo
aperos en la Revuo Esperanto. Unu konkur-
santo (decidos loto) ricevos La Novan Ple-
nan Ilustritan Vortaron de Esperanto. Ek-
zempleron de La Nova PIV ricevos ankaý
membro, kiu akiros la plej multajn novajn
membrojn. La lotumado okazos la 10-an de
februaro 2003. La rezulto aperos en la marta
n-ro de la revuo.

La kondiæoj: bonvolu rete aý skribe infor-
mi la redaktoron (Stano Maræek, revuo@
uea.org) ke vi akiris novan membron: skribu
vian nomon, vian UEA-kodon, la nomon kaj
la adreson de la (de vi akirita) nova membro.
Post alveno de la kotizo (eblas ankaý donaci
øin!) vi eniros la konkurson.

Helpu ankau vi vastigi nian komunumon!
Stano Maræek

Komencanto 15 •

88. Esperanton Maailmankongressi pidetään
Göteborgissa Ruotsissa 26.7.-2.8.2003.
Kaikissa UEA:ta koskevissa asioissa apua
antaa Heta Kesälä, Kalamiehenkuja 3 D 32,
04300 Tuusula. (09) 2755 528. <heta.kesala
@pp.inet.fi>
Sampo-tili: 800029-19438647

w

La Euroscola-
partopreno

ekhavas formojn
La varbado por semajnfina kurso en Kimito-
Kemiö en novembro ne sukcesis, sed por
kurso en marto (vidu malsupre) mi jam
havas tri partoprenantojn. Krome mi instruas
æiumerkrede al naý gimnazianoj kaj unu ins-
truistino en kurso de la loka civitana insti-
tuto.

Granda progreso por la Euroscola-projek-
to de ELFI estas ke jam du gimnazioj anon-
cis intereson funkcii kiel organizanta lern-
ejo, unu por 2004 kaj unu por 2005. La voja-
øoj okazos printempe, sed la ekzaktajn dat-
ojn ni ekscios nur æ. ses monatojn antaý la
vojaøo.

La ideo estas ke la organizanta lernejo
mem sendas æ. 20 lernantojn al Strasburgo
kaj restos 12 lokoj por esperantoparolantaj
lernantoj de aliaj lokoj. Se estas pli ol 12
tiaj junuloj oni devas aý elekti la plej talent-
ajn aý trovi novan organizantan lernejon.

Se æio glate iras al Euroscola samtempe
partoprenos similaj grupoj de aliaj landoj.
Jam de komenco ni seræas tiajn kunlaborant-
ajn lernejojn kaj la partoprenontoj interkon-
atiøas per korespondado. Eæ se ne sukcesos
ke æiuj tiaj lernejoj samtempe estos en Stras-
burgo jam la korespondado montras al mult-
aj homoj ke esperanto estas viva lingvo.
Tion ilustras la letero kiun Elizabeth Stan-
ley en Anglio sendis al nia kurso la 7an de
novembro:
Kara Carola,
Mi ricevis hodiaý viajn leterojn – bonþance,
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Euroscola

æar nia klubo kunvenas jaýde. Do ni povis
legi ilin tuj! Mi provos respondi baldaý, sed
ne povas, kompreneble, promesi! La poþt-
markoj tre plaæis al unu el niaj instruistoj,
kaj li demandis æu multaj homoj en Finn-
lando parolas Esperanton. Mi havas nun sur
tabulo en mia klasæambro leterojn el Ger-
manio, Finnlando, Svedio, Bulgario kaj Li-
tovio, kaj miaj lernantoj – ne nur la Esper-
antistoj – tre interesas pri ili. Almenaý nun
en mia lernejo æiuj scias ke estas malvere
diri ke “neniu parolas Esperanton”!

Elizabeth
Jam nun indas por junuloj kiuj regas la ling-
von aý partoprenas en iu ajn kurso anonci
sian intereson por partopreno en Euroscola
per la aliøilo malsupre aý doni la saman in-
formon rete. Por estontaj esperantistoj estos
multaj eblecoj, ekz. la sekvontaj kursoj, pri
kiuj mi esperas ke vi informos viajn konat-
ulojn. La kursoj estas por junuloj nask. 1985
aý poste kaj por instruistoj, kiuj poste povas
instrui la lingvon en siaj lokaj lernejoj.

La celo de nia projekto ja estas ke espe-
ranto estu lingvo por Euroscola-vojaøoj an-
koraý post la fino de la projekto mem. Tial
ni bezonas instruistojn en multaj lernejoj tra
Finnlando. La laborfolioj por helpi la novajn
instruistojn instrui laý Mazi nun estas skizi-
taj por Mazi I kaj espereble nia laborgrupo
povas kontroli ilin øis fino de februaro.

Kevään kurssit Kemiössä
Mazi I, maaliskuussa 2003
Aika: 1.-2.3, saapuminen 28.2 illalla (Hel-
singistä 17.15, Turusta 18.10 tai 20.55)
Paikka: Källkullen, Kemiö
Hinta: Opetus, oppikirja (Mazi en Gondo-
lando) sekä täysihoito 53 EUR.
Mazi II, huhtikuussa 2003
Ennakkotietoa: Mazi I tai toinen vähintään
20 tunnin alkeiskurssi
Aika: 3.-4.4, tulo 2.4 illalla
Uusi oppikirja Ludoviko Zamenhof de Lars
Forsman. Muuten kuten Mazi I.
Ilmoittaudu kursseille tai Euroscolamatkalle
lähettämällä alla oleva lomake osoitteella
Carola Antskog, 25700 Kemiö tai samat tie-
dot sähköpostitse <cantskog@kolumbus.fi>
Lisätietoa myös puhelimitse (050) 581 7272.

Ilmoittautumislomake
Kyllä, haluan päästä Euroscola-matkalle
kevällä 2004 q   2005 q
Osaan jo esperantoa q
Haluan osallistua kurssille
Mazi I q  Mazi II q

Nimi: _____________________________
Syntymäaika: _______________________
Koulu ja luokka: ____________________
Osoite: ____________________________
Puhelin: ___________________________
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Konkurse

Esperanta fabelkonkurso 2002

En 2002 la literatura-kultura edukejo Pää-
talo-instituto, kies sidejo estas en la nord-
finnlanda Taivalkoski, aldonis por la tria
fojo Esperanto-branæon al sia fabelkonkurso
por infanoj, kiun øi organizas ekde 1993.
Ekde 2001 la Esperanta branæo estas aus-
piciata de UEA. La aldonon de Esperanto
iniciatis la t.n. vilaøa asocio de Metsäkylä,
unu el la vilaøoj en la komunumo Taivalkos-
ki. Tie disvolviøas vigla Esperanto-agado
jam de pluraj jaroj, kies motoro estas s-ino
Aini Vääräniemi, kiu nuntempe estas ankaý
prezidanto de la vilaøa asocio.

La æi-jara rikolto ne estis nombre kontent-
iga, æar partoprenis 14 fabeloj el ok landoj.
La ¼urio tamen trovis inter ili sufiæe kvalitajn
verkojn por aljuøi tri premiojn en æiuj tri
aøkategorioj. La ¼urion konsistigis Sylvia
Hämäläinen kaj Raita Pyhälä (Saliko) el
Finnlando kaj István Ertl el Belgio. La re-
zultojn oni publikigis samtempe kun tiuj de
la finna konkurso en Taivalkoski en la nask-
iøtago de la verkisto Kalle Päätalo, la 11-an
de novembro.

En la kategorio de infanoj øis 9-jaraj la
unuan premion gajnis Francesco Bentigvoli
(Italio), la duan Alina Calibe Brucker (Ger-
manio) kaj la trian Benedetta Ravaglia (Ita-
lio). Inter 10-11-jaraj venkis Paulina Chris-
tiansen (Svedio), la duan premion gajnis
Niina Tauriainen (Finnlando) kaj la trian
Jana Herbsta (Latvio). Stefani Strunjak
(Kroatio) venkis inter 12-14-jaruloj, Ivana
Milijic (Serbio) iøis la dua kaj Kirsi Tauri-
ainen (Finnlando) la tria.

La æefpremion ”Fabelo Internacia” por la

plej bona fabelo de la tuta konkurso, ricevis
la 12-jara Stefani Strunjak el Kroatio pro sia
fabelo ”Kiel formikbebo savis la formikejon
kaj konatiøis kun Avo Frosto”. Stefani par-
toprenis en la konkurso ankaý en la du an-
taýaj jaroj: en 2000 þi ricevis la duan kaj en
2001 la trian premion de sia aøkategorio.

La sukceso de Stefani ricevis vastan re-
e¶on en kroataj amaskomunikiloj. La nacia
informagentejo peris la nova¼on al la infor-
miloj de la lando. Pluraj gazetoj intervjuis
Stefani, ekz. en la plej granda kroata tag¼ur-
nalo ”Vecernji list” la intervjuo okupis duo-
nan paøon. La Kroata Radio elsendis duon-
horan intervjuon en porinfana programero
kaj þi aperis ankaý en televido.

Æar Stefani ne povis partopreni la premi-
adon en Finnlando, en Zagrebo ekestis la
ideo, ke la finna Julavo transdonu al þi la
premion okaze de sia vizito al Zagrebo en
la tago de Sankta Nikolao la 6-an de de-
cembro. Pri la ideo entuziasmiøis la finna
ambasado kaj proponis øin al Päätalo-insti-
tuto, kiu siavice kontaktis la oficejon de Jul-
avo en Laponio por aranøi la praktika¼ojn.
La Julavo efektive transdonis la premion al
Stefani sur la æefplaco de Zagrebo en æeesto
de dudekmil homoj kiel programero de gran-
da muzika kaj danca spektaklo, kiun oni
okazigis honore al la vizito de la Julavo. La
Kroata Televido poste elsendis la tutan
eventon.

Ege malofte la transdono de premio de
Esperanta literatura konkurso ricevas same
grandan publikan atenton. La æefa merito pri
tio apartenas al Stefani Strunjak, sed ne laste
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Recenze

Uzinda legolibro
Boris Kolker, Vojaøo en Esperanto-lando
Perfektiga kurso de Esperanto kaj Gvidlibro pri
la Esperanta kulturo, 279 p.
UEA, Rotterdam, 2002
La libro enhavas centon da variaj lega¼oj de
75 aýtoroj, inter kiuj troveblas tiaj eminent-
uloj kiaj Zamenhof, Piron/Valano, Kalocsay,
Waringhien, Auld, Boulton, sed ankaý mal-
pli konataj kvankam konindaj esperantistoj
el pluraj landoj. Pri la verkoj kaj verkistoj,
eventoj kaj E-historio Kolker æiam donas
bazajn faktojn en la komentaroj, kiuj igas la
libron kvazaý moderna enciklopedieto pri
Esperanto. Tio ja estas tre utila, æar en “En-
ciklopedio de Esperanto”, aperinta antaý
dekoj da jaroj redaktite de Kökeny kaj
Bleier, kompreneble mankas informoj pri pli
¼usaj agado kaj agantoj.

Se vi pensas, ke vi jam legis “Vojaøon en
Esperanto-lando” antaý kelkaj jaroj, vi supo-
zeble pravas, sed la nuna, renovigita eldono
estas presita sur bona papero kaj la nigra-
blankaj ilustra¼oj estas laýdinde variaj. Ne
malgravan rolon ludas la desegna¼oj de F.
L. Veuthey kaj la abundaj fotoj pri Esperan-
to-eventoj kaj esperantistoj, kiuj igas la
lernolibron interesa kaj historia fotoalbumo.

La tekstaro estas de pli multnacia deveno ol
en la unua eldono, kvankam la kunliganta
fadeno ankaý nun estas la oftaj kunvenoj de
rusa E-klubo, kiu estas mirinde agema kaj
progresema. Dankon al la klubvesperoj, la
kompilinto de la libro povas reklami al la
legantoj multajn utilajn kaj modernajn krom-
lega¼ojn.

La celoj de Kolker estas plivigligi la vivon
de E-kluboj kaj lernigi la legantojn pri la Es-
peranta kulturo. Miaopinie indus uzi la libr-
on kiel bazon por diskutoj en progresema
grupo aý dum somera kurso. Kvankam sper-
ta gvidanto estus utila, la lega¼oj, eæ sen ins-
truisto, povas esti uzataj de ajna grupo, kies
membroj jam havas meznivelan aý pli riæan
vortostokon kaj þatas studi kaj interparoli en
Esperanto por atingi eæ pli altan lingvoniv-
elon. Al mallaboremuloj aý komencantoj la
libro ne taýgas. Oni povas elekti la tekstojn
kaj taskojn en kiu ajn ordo, laý sia plaæo,
kvankam ili estas milde gradigitaj. La taskoj
estas variaj kaj verkigaj/paroligaj. Øuste tial
oni plej profitus de ili en grupo; se oni legas
sola, oni ne povas kompari siajn solvojn kaj
opiniojn kun tiuj de aliaj. Kunlaboro surbaze
de la libro de Kolker certe estos amuza kaj
instrua. Ek al iu Libroservo!

Saliko

ankaý al þia energia instruistino Judita Rey-
Hudacek, sen kies iniciatemo æio æi ne estus
ebla.

Kvankam oni ne povas esperi pri simila
publikeco æiujare, la konkurso de Päätalo-
instituto efike kontribuas al la informado pri
Esperanto kaj aparte pri øia kvalito kiel lite-
ratura lingvo. Por Päätalo-instituto gravas
unuavice la æefa celo de la konkurso, t.e.
instigi infanojn al krea verkado, sed la Es-

peranto-movado devus pli ol øis nun kon-
scii pri la bona þanco, kiun la konkurso de
“normala” literatura instituto prezentas ne
nur por informado pri Esperanto sed antaý
æio por kulturado de la Esperanto-instruado
inter infanoj. Espereble en 2003 la konkurso
allogos pli da partoprenantoj.

Osmo Buller
Direktoro de Päätalo-instituto
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Recenze

Raportoj el Japanio
HORI Jasuo, Raportoj el Japanio 1-5
Libroteko Tokio
La kvin volumetoj de raportoj aperis 1997-
2002, sed la unuaj estis skribitaj jam en
1991. En ili HORI Jasuo rakontas pri japanaj
vivo kaj kultura¼oj: festoj, moroj, tradicioj,
kurentaj politika¼oj, sporta¼oj, ekonomio,
lernejoj, universitatoj, naturo. Unuj raportoj
estas kvazaý intimaj leteroj, aliaj estas pli
oficiale ¼urnalistaj. Æiu volumeto, kies paøo-
kvanto varias inter 85 kaj 200, enhavas ma-
pon kaj øisdatigitan statistikon pri Japanio,
en pluraj troveblas mallonga skizo pri japana
historio. Aldone, videblas desegna¼oj kaj
fotoj pri a¼oj, kiujn estas malfacile priskribi
nur vorte. La kovrilojn ornamas koloraj de-
segna¼oj de la aýtoro pri floroj, folioj, semoj
fugoj kaj aliaj natura¼oj.

Ni okcidentanoj ofte havas tre malklarajn
– kaj malklerajn – ideojn pri Japanio. Ili po-
vas baziøi sur fantaziaj filmoj, sur romanoj
kaj arto, sur la historio de pasintaj eraoj. Nun
ni havas bonegan þancon øisdatigi kaj kom-

pletigi nian scion legante la diversajn artiko-
lojn de sinjoro Hori. Ili estas en sufiæe sim-
pla Esperanto. La teksto estas zorgeme ko-
rektlegita, do, ni malofte stumblos pro mis-
tajpa¼oj kaj eraroj, sed senteblas tikla nuanco
de fremdo kaj ekzotiko.

La verkadon s-ro Hori komencis por pli-
bonigi sian lingvoscion en Esperanto. Li ri-
markis, ke liaj raportoj plaæas al geamikoj
kaj revuoj, ekzemple al Monato kaj Sen-
nacieca Revuo. Do, li daýrigas, kaj multaj
legantoj dankas lin pro tio. Profesie li estas
instruisto pri la angla, laste en universitato.
Li ankaý kompilis lernolibrojn pri la angla.
Liaj hobioj estas þakuhaæi (japana muzika
instrumento), biciklado, desegnado kaj pen-
trado, birdo-observado kaj montogrimpado.
De æio tio venas la variaj temoj de liaj ra-
portoj. Jen kaj jen inter ili aperas raportoj
ankaý pri aliaj landoj (Belgio, Estonio, Finn-
lando, Francio, Germanio, Hungario, Jugo-
slavio, Pollando...) senditaj de liaj geamikoj.
Al mi plej plaæas la veraj japana¼oj, kiaj la

kapklina saluto, bonaýguraj
pupoj kaj aliaj objektoj, manø-
a¼oj ekzotikaj al ni, klarigoj pri
japanaj literoj kaj ties uzo en
komputiloj. Æiu (mal)amiko
de Japanio nepre konatiøu kun
la Raportoj, precipe antaý/post
vojaøo Japanien!

Saliko
Hori Jasuo en japana
tradicia kostumo, kun
muzikilo þakuhaæi (bambua
vertikala fluto). Apud li
koto-ludistino kun instru-
mento maldekstre de þi.
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Akademie

Jukka Pietiläinen defendis sian doktoran
disertacion ”La regiona gazeto en la post-
soveta Ruslando” en la Universitato de Tam-
pereo la 5-an de oktobro. La studo esploras
þanøojn en la rusa gazetaro dum la politikaj
reformoj fine de la 1980-aj jaroj kaj post la
kolapso de la soveta sistemo. La fokuso
estas sur la regiona nivelo kun Respubliko
Karelio kiel ekzemplo. Ankaý esperantaj
kontaktoj helpis al la aýtoro profundiøi en
la Ruslandan kulturon. La disertacio havas
Esperantan resumon.

– Mi ankaý mencias esperanton kaj esper-
antistojn en la teksto, la aýtoro rakontas. Te-
mas pri cita¼o el libro “Legendoj pri
SEJM” de Mikaelo Bronstejn en kiu li
rakontis ke sovetaj esperantistoj sukcesis
aranøi tendaron apud Tihvin malgraý
malpermeso fare de lokaj aýtoritatuloj.
Tio atestas pri la fakto, ke la Soveta
socio ne estis plene kontrolita de la aýto-
ritatuloj kaj ke la civitanoj povis mem
organiziøi en limigita formo.

La disertacio estas rezulto de plurjara
esplorlaboro. La unuan vojaøon la aýto-
ro faris en Petrozavodsk, la æefurbo de
Karelio, jam en 1995. Parto el la sama
materialo aperis en la finna lingvo en
licencula disertacio kiu pretiøis en 1998.

La libro aperas kaj en formo de libro
kaj en interreto. Resumoj kaj prezentado
de la libro legeblas en la retpaøo <http:
//www.uta.fi/~tijupie/vaitoskirja.html>.
Tie troviøas ankaý ligo al la teksto de la
interreta versio. Eblas legi la Esperantan
resumon kaj rigardi fotojn de la doktoriøa
festo. La anglalingva disertacio originale no-

Pietiläinen doktoriøis
pri ¼urnalismo en Karelio

La oponantino Jelena Vartanova de
Moskva Þtata Universitato, la doktor-
iøinto Jukka Pietiläinen kaj la profesoro
Kaarle Nordenstreng. (Foto: Jorma
Kasanen)

miøas ”The Regional Newspaper in Post-
Soviet Russia: Society, Press and Journalism
in the Republic of Karelia 1985-2001”, 532
p., ISBN 951-44-5454-5, eld. Tampere Uni-
versity Press. Eblas mendi la libron æe libro-
vendejo de la Tamperea universitata bib-
lioteko kontraý 27 eýroj plus sendokostoj.

Pietiläinen estis i.a. prezidanto de Espe-
ranto-Asocio de Finnlando (1994-98) kaj
LKK-ano de la Tamperea UK (1995). Li
estas fakdelegito de UEA pri ¼urnalismo.

Informis Osmo Buller
kaj Jukka Pietiläinen
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Informbazaro
Æiutagaj politikajnova¼oj en Esperanto
Verþajne sola en la mondo æiutaga nova¼listo
kun informoj pri politika vivo aperas en
Abonu.com – temas pri ’Æiutagaj aktuala¼oj
de Pola Radio’. En æiu labora tago en øi ape-
ras informoj pri la politika vivo en Pollando
kaj Eýropo – vidpunkte de Pollando.

Por ekaboni vizitu la retpaøon <http://
abonu.com/catalog/socio.polonia>

Andrej Grigorjeviskij en NUN

Nova Eo-gazeto pri humurokaj bildstrioj en Esperanto
¬us aperis nova gazeto, kies nomo estas Vola
Püg! Volapük-lingva gazeto? Ne, Esperan-
to-gazeto, nur pri humuro kaj komiksoj en
esperanto.

Temas pri reta gazeto, tute senpaga (sed
æu senpuga?), kiun vi povos malkovri æe la
jena adreso: <www.volapug.net>. Tuj iru,
malkovru, kaj eæ abonu la (ankaý senpagan)
dissendoliston, kiu informos vin pri la apero
de æiu nova numero de tiu neregulara gazeto!
Reta kontaktadreso: <hodos@volapug.net>.

Sebastien Erhard en NUN
www.esperanto.se/nun/

La revuo Esperantohavebla ankaý rete
La revuo Esperanto ekde 2003 estos abon-
ebla ankaý en elektronika formato. Indivi-
duaj membroj-abonantoj de UEA rajtos
aldone kaj senpage mendi la revuon en unu
el la elektronikaj formatoj oportuna por ili:
HTML, simpla teksto aý PDF. La mendojn
akceptas la ret-adreso <reto@uea.org>.

La elektronika revuo estos sendata al la
mendintoj rete baldaý post la finredakto de
la papera versio kaj antaý ol øi dissendiøos
per ordinara poþto.

Kompreneble, spertinte la novan servon,
ili rajtas ankaý rezigni pri ricevado de la
papera versio.

La elektronika versio de la revuo estos
abonebla ankaý por la esperantistoj loøantaj
en B-landoj, kiuj ne estas membroj de UEA
aý abonantoj de la papera versio de la revuo.
La kosto de la servo estas fiksita kiel duon-
igita B-landa abonkotizo: 7,50 eýroj.

Filologoj kantis Esperante
”Frat’ Jakobo”, kunkantata Esperante, estis
la lasta programero en la inaýguro de la nova
domo de la filologiaj institutoj en Universi-
tato de Helsinko la 22-an de oktobro. La pro-
gramon de la inaýgura festo planis Andrew
Chesterman, profesoro pri multlingva komu-
nikado, kiu volis ke post la prezentoj de la
diversaj lingvaj institutoj oni finu la ofici-
alan programon per kanto, kiu estas en ne-
nies gepatra lingvo.

Tial fine de la programo Jouko Lindstedt,
profesoro pri slava filologio, faris etan parol-
adon en Esperanto, kaj æiuj filologoj kanone
kantis ”Frat’ Jakobon”.
Aki Kaurismäkiparolis ”Esperante”
En la 50-jariøa festo de la Nordia Konsilio
Aki Kaurismäki ricevis la unuan Nordian
Filmpremion. En liaj dankvortoj li diris, ke
æar oni aýdis tiel malmulte da finna lingvo
en tiu festo, li faros sian paroladon en la
finna kaj en Esperanto. La parolado konsistis
el nur kelkaj vortoj: ”Ensin suomeksi: tämä
on minulle suuri kunnia ja minä kiitän kaik-
kia. Ja sitten esperantoksi: tack.”



13

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Venontaj
Aliøilo Mi aliøas al la Vintraj Tagoj de EAF

22.-23.3.2003
Nomo
____________________________________
Adreso

____________________________________
Tel./Fakso/Ret-adreso

____________________________________
Aliøkotizo: •

12 • q øis la 15.1.2003 _______
16 • q øis la 28.2.2003 _______
20 • q ekde 28.2.2003 _______
Duono por FEJO-anoj sub 30 jaroj. Senpage
infanoj sub 15 jaroj kaj personoj loøantaj ekster
Finnlando.
VT-paketo: •

55 • q VT-paketo (tranokto, _______
2 lunæoj, 2 kafoj, vespermanøo)

30 • q VT-paketo sen tranokto _______
(2 lunæoj, 2 kafoj, vespermanøo)

Entute pagenda al la konto de EAF _______
Deziroj koncerne tranokton aý manøojn:

____________________________________
Bonvolu sendi la aliøilon al:
Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65
FIN-00530 Helsinki
Pagoj al la konto: Sampo 800017-230825.
Bonvenon!

Esperanto-Asocio de Finnlando invitas al
Lahti, grava urbo por la radio kaj televido
en nia lando, por trakti øuste radion kaj tele-
vidon. Ni spertos sonojn, bildojn kaj son-
bildojn kaj sub gvido de Katja Lampinen ni
lernos kiel prepariøi por intervjuo. Ni vizitos
la muzeon pri radio kaj televido, spektos
filmojn kaj aýdos radiajn elsendojn. Vespere
ni øuos diversajn programetojn, eble ankaý
esperantlingvan karaokeon kaj konkurson
pri filmomalmutigo ... Viaj kontribueroj an-
koraý povos trovi lokon en la programon.

Sabate niaj membroasocioj povos kunsidi.
Pri loko kaj tempo bv. kontakti la sekretari-
on de EAF Tiina Oittinen. Dimanæe okazos
la jarkunveno de Esperanto-Asocio de Finn-
lando. Venu al øi – opiniu kaj proponu, an-
kaý pliaj kandidatoj por la estraro bonvenas!

Dum Vintraj Tagoj ni ankaý aparte memo-
ros niajn subtenantojn, la anojn de societo
Nino Runeberg. Æu vi scivolas kiel aliøi al
la rondo de Nino Runeberg? Estas simple.
Pagu la sumon, 36 eýrojn, al la konto de
EAF. (La kontonumeron same kiel la aliajn
kontaktinformojn vi trovas sur p. 2.)

La ejo Lahden kansanopisto (popolaltlern-
ejo de Lahti) estas konata por multaj inter

Vintraj Tagoj
de EAF en Lahti

la 22an kaj 23an de marto 2003
Sonoj, bildoj kaj sonbildoj

(Ääniä, kuvia ja äänikuvia
– Ljud, bilder och ljudbilder)
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Venontaj
Ilmoittautumislomake
Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton Talvipäi-
ville 22.-23.3.2003
Nimi
____________________________________
Osoite

____________________________________
Puh./fax/sähköposti

____________________________________
Ilmoittautumismaksu: •

12 • q 15.1.2003 saakka ________
16 • q 28.2.2003 saakka ________
20 • q 28.2.2003 jälkeen ________
Puoli maksua FEJO:n varsinaisilta jäseniltä. Il-
man maksua alle 15-vuotiaat lapset ja Suomen
ulkopuolella asuvat henkilöt.
VT-paketti: •

55 • q VT-paketti (majoitus, ________
2 lounasta, 2 kahvia, iltapala)

30 • q VT-paketti ilman majoi- ________
tusta (2 lounasta, 2 kahvia, iltapala)

Yhteensä maksettava EAF:n tilille ________
Toivomuksia majoituksen ja ruokailun suhteen

____________________________________
Lähetä ilmoittautumislomake osoitteella:
Suomen Esperantoliitto ry
Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 Helsinki
Maksut EAF:n tilille: Sampo 800017-230825.
Tervetuloa!
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ni pro la UK-preparaj seminarioj tie okazig-
itaj. La lernejo provizas tre taýgajn kadrojn
por nia renkontiøo por tranokto, manøo kaj
bone ekipitaj kunsidejoj. Æio estos proksima
æar øi situas tre konvene en la centro de la
urbo tuj apud la stacidomoj.

Nia renkontiøo komenciøos per lunæo je
11.30 sabate kaj finiøos per adiaýa kafo je
la 15a horo dimanæe. La kotizo inkluzivas
la viziton al la muzeo.

Pliaj detaloj pri Vintraj Tagoj aperos en
la sekva numero.

Respondeculo pri la aliøoj, kiujn vi sendu
al la oficeja adreso, estas Päivi Saarinen.

Respondeculoj pri la programo estas Anna
Ritamäki (tema programo) kaj Tiina Oitti-
nen (ankaý kunsidaj aferoj, salonmendoj
k.s.).

Alvoko – Kutsu – Kallelse
La laýstatuta jarkunveno de Esperanto-Aso-
cio de Finnlando okazos dimanæon, la 23-
an de marto 2003 je la 10-a horo en Lahden
kansanopisto (Popolaltlernejo de Lahti),
Harjukatu 46, Lahti. En la kunveno ni trak-
tos la laýstatutajn jarkunvenajn aferojn.
Esperanto-Asocio de Finnlando – Suomen
Esperantoliitto ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään sunnuntaina 23.3.2003 klo
10.00 alkaen Lahden kansanopistolla, Har-
jukatu 46, Lahti. Kokouksessa käsitellään
liiton säännöissä mainitut vuosikokousasiat.
Finlands Esperantoförbunds stadgeenliga
årsmöte hålles söndagen den 23.3.2003 kl.
10 i Lahden kansanopisto (Lahtis folkhögs-
kola), Harjukatu 46, Lahtis. Mötet behandlar
de i förbundets stadga föreskrivna årsmötes-
ärendena.

La estraro – Hallitus – Styrelsen



15

Asocioj

Dum longa tempo Esperanto-Asocio de
Finnlando havis stokejon en Niittykumpu
(Espoo) æe Invalidiliitto. Tie troviøis nia
stoko de Kalevala-libroj kaj poste ankaý
materialoj de Vilho Setälä, savitaj de lia
domo en Esperantotie, kiam la domo mem
estis malkonstruita. Æi-autune EAF ricevis
informon, ke ni bedaýrinde ne plu povas
havi æi tiun stokejon.

La granda malplenigo okazis mardon la
29-an de oktobro vespere. La libroj kaj aliaj
materialoj estis transportitaj de Niittykumpu
al Neljäs linja 1, kie kelkaj niaj materialoj
jam antaýe estis stokitaj æe Vapaa-ajatteli-
jain liitto ry kaj kie ni nun havas 8-kvadrat-
metran lokon por niaj varoj. La skatoloj estis
pezaj sed niaj esperantaj fortoj sufiæis por
porti la skatolojn en la aýton kaj en la novan
stokejon.

Esperanto-Asocio de Finnlando tutkore
dankas al æiuj kiuj partoprenis en la laboro,
æu portante varojn, æu subtenante alimaniere.
En Niittykumpu laboris Eeva Heikkinen, þia
amiko Ismail kaj þiaj infanoj Juho-
Kusti kaj Olli-Pekka, kaj krome Ant-
ti Mikkola kun filino Aura. Æe Nel-
jäs linja la skatolojn portis de aýto en
la kelon Jukka Vaijärvi, Henry Hei-
nonen kaj Jukka Noponen – tre dili-
genta kaj efika teamo – kaj kontaktojn
peris nia dommastrino Anna-Liisa
Heikkinen. La þoforo estis Jussi Saa-
rinen, mia frato. Mi kunportis la foti-
lon sed povis fari nur kelkaj fotoj pro

Stokejo en Niittykumpu malplenigita

Antti, Aura kaj Juho-Kusti
venas en la stokejon por porti

pli da skatoloj en la aýton.

mallumeco, bedaýrinde ni ne havis fotilon
æe Neljäs Linja.

Parto de la materialoj de Vilho Setälä vid-
eblas nun en la oficejo. Vizitantoj en la ofi-
cejo povas ankaý singarde trafoliumi la ma-
terialon. Laboro pri la materialoj daýros por
ke æio estu en perfekta ordo.

Mianome kaj nome de Esperanto-Asocio
de Finnlando: ankoraýfoje dankon!

Päivi Saarinen
Vicprezidanto de EAF

La domo kie situis la stokejo sur la korto
de Steiner-lernejo en Niittykumpu.
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Asocioj

Materialoj de Setälä –
grava respondeco por ni

Esperanto-Asocio de Finnlando nun konser-
vas multajn dokumentojn de Vilho Setälä,
interalie dokumentojn pri la historio de la
Esperanto-movado, gazetojn kaj librojn. Tiu
hava¼o nun estas konservata en la stokeja
spaco luita de EAF en ejo proksima al nia
oficejo. La materialon savis eta aro da dili-
gentaj esperantistoj iam fine de la 80:aj jaroj
de la domo en Esperantotie. La tereno apar-
tenis al Fondumo Esperanto-Säätiö, FES,
kiu vendis øin kaj tiel ekhavis sian kapitalon.

Æar oni eventuale povus opinii ke la kon-
cerna postlasa¼o de Vilho Setälä daýre apar-
tenus al la fondumo mi kontaktis la nunan
prezidanton de la fondumo Jouko Lindstedt.
Li petis la opiniojn de la ceteraj fondumestr-
aranoj dum la FES-kunsido la 19an de no-
vembro 2002.

Post la kunsido Jouko Lindstedt informis:
“Kiam lia domo malkonstruiøis, la Fondumo
konservis por si nenian materian hava¼on –
la kapitalo estas la sola poseda¼o de la Fon-
dumo. La organizantoj de la savado de la
materialo el la domo, do æefe EAF, ricevis
øin kiel sian propra¼on. La Fondumo estas
kompreneble danka pro tio, ke EAF povis
konservi la arkivon de Setälä.”

Mi supozas ke la diligentaj esperantistoj
kiuj pene kaj heroe organizis la savadon ne
pripensis æu ili agis kiel anoj de EAF, æu kiel
anoj de iu alia organiza¼o. Ili simple agis por
savi tiun gravan parton de nia hereda¼o, sed
por ke la plua okupiøo pri la materialo estu
organizata konvene gravas ke ni havu res-
pondecan organiza¼on. Mi proponas ke ni
simple konstatu ke temas pri poseda¼o kaj
respondeco de Esperanto-Asocio de Finn-

lando.
Feliæe la materialo jam estas en bona ordo

dank al la multjaraj klopodoj de Erik von
Hertzen.

Ankoraý multo estus farebla. Æu iu inter-
esiøas pri arkiva laboro? Tre bonvenaj estas
proponoj pri tio kiel ni progresigu la prizor-
gon de la arkivo de Setälä. La estraro de
EAF sekvafoje kunsidos sabate la 8an de
februaro en la oficejo. Øis la sekva kunsido
de la fonduma estraro, la 11an de marto, ni
verþajne ne sukcesos kompili proponon pri
arkiva projekto, sed eble iam ni povos peti
tiucelan subvencion. Mi kredas ke FES
favore rilatas al niaj klopodoj profesiece
atenti nian movadan hereda¼on.

A M Ritamäki
Prezidanto de EAF

Lauri
Liukkonen.

Antaýen elektis
En la elektokunsido estis elektita por la jaro
2003 nova prezidanto Lauri Liukkonen. La
cetera estraro estas vicprezidanto Markku
Saastamoinen, sekretario Sylvia Hämäläi-
nen, kasisto Veli Hämäläinen, membro Juk-
ka Laaksonen kaj vicmembroj Anja Karkiai-
nen, Terhi Laaksonen, Hilkka Järvinen kaj
Pentti Järvinen.

informas
Sylvia Hämäläinen
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IJK ihan naapurissa– kaikki mukaan!
IJK eli Internacia Junulara Kongreso järjes-
tetään ensi vuonna jo 59. kerran. Ja tällä ker-
taa aivan meidän naapurissamme, Lesjöfors-
issa Ruotsissa. Bileet ovat käynnissä 19.-
26.7.2003.

Tapahtuman pääteema on ”Al Libera Kul-
turo”. Luvassa on sekä viihdettä että viral-
lista ohjelmaa. Viihteen puolelta löytyy pe-
lejä, urheilua, diskoilua, konsertteja, kilpai-
luja, siis loistavaa menoa kansainvälisessä
seurassa. Keskusteluissa ja luennoilla puhu-
taan mm. kulttuurista ilman rajoja, vapaas-
ta viestinnästä ja tasa-arvosta. Tarjolla on
myös TEJO:n virallista ohjelmaa ja vasta-
alkajille kansainvälinen esperantokurssi. IJK
järjestetään Lesjöforsin Esperanto-domossa
kauniin luonnon keskellä. Siellä on mahdol-
lista esimerkiksi uida, meloa ja nauttia luon-
nosta.

FEJO lähtee IJK:hon porukalla! Matkaa
varten valitaan yhteyshenkilö, joka järjestää
ilmoittautumis- ja matkustuskuviot. Seuraa
postituslistaa ja FEJO-sivuja!
Hinnat:
Ilmoittautumismaksu: 20 •

Ilmoittautuminen 1.3.2003 mennessä:
alennus 10 •

1.5.2003 jälkeen: lisämaksu 20 •

Ohjelma:
> 20-vuotiaat 25 •
> 27-vuotiaat 45 •
< 27 vuotiaat 65 •

Ruokailu: päivä- ja iltaruoka koko ajalta
70 •.  Majoitus: sisätiloissa 28/112 • , teltas-
sa 14 • .

Kotizoj:
Antaýpago: 20 •

Se vi aliøas antaý la 1a de marto:
rabato je 10 •

post la 1a majo: malrabato je 20 •

Por la programo:
> 20-jaruloj 25 •
> 27-jaruloj 45 •
< 27-jaruloj 65 •

Por manøoj: tagmanøo kaj vespermanøo
70 •.  Por loøado: en junulargastejo/amas-
loøejo 28 • , en tendo 14 • .

Voit ilmoittaa alustavasti mielenkiinnostasi
Katjalle: katja.lampinen@edu.stadia.fi, 040
523 6076.
Lisää IJK:sta netissä: <www.tejo.org/ijk>
”Tuttu, mutta uusi. Tuore, mutta perintei-
nen. Täynnä mahdollisuuksia. IJK – juuri
sinulle!”
La 59-a Internacia Junulara Kongreso, IJK,
aranøos en Lesjöfors, Svedio 19-26 julio
2003.

Æefa temo de la kongreso estos ”Al Libera
Kulturo”. Dum IJK okazas ekzemple ludoj,
sportumado, diskoteko, koncertoj, konkur-
soj, diskutoj, prelegoj ktp. Por komencantoj
eblos partopreni en internacia kurso de es-
peranto. La kongresejo, Esperanto-domo,
situas en belega naturo. Eblas tie naøi, kanui
ktp.

Fejo-anoj vojaøos al IJK kune!
TTT-paøoj de IJK: <www.tejo.org/ijk>
”Konata sed tamen nova. Freþa sed tamen
tradicia. Kun abundo da eblecoj. IJK – via
kongreso!”
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Kurkistus ensi kevääseen
EAF:n Talvipäivät 22.-23.3.2003 Lahdessa
FEJO pyrkii lähtemään joukolla Talvipäi-
vien viettoon ja järjestämään ohjelmaa.
FEJO:n vuosikokous
Miten meni vuosi 2002, kuinka tästä eteen-
päin, ketkä luotsaavat FEJO:a vuonna 2003?
Vuosikokous pidetään viimeistään maalis-
kuussa, mahdollisesti Lahden Talvipäivien
yhteydessä.
Internacia Junulara Festivalo
(IJF) 16.-22.4.2003 Italiassa
Jälleen ensi keväänä kaksi onnellista fejo-
laista pääsee viikoksi Italiaan – ja ihan il-
maiseksi! Tätä kirjoittaessa ei ole vielä tie-
dossa, missä päin Italiaa tapahtuma järjeste-
tään. Lisätietoja ilmestynee nettiin: <www.
esperanto.it/iej/ijf>

Opetusministeriön tukemalle reissulle läh-
tijät valitsee FEJO:n hallitus. Ilmoita mie-
lenkiinnostasi sihteerille: katja.lampinen@
edu.stadia.fi, 040 523 6076.
Paljon muutakin kivaa on ensi vuonna tu-
lossa. Parhaiten pysyt mukana suunnitelmis-
sa seuraamalla FEJO:n postituslistaa. Liit-
tymisohjeet netissä: <http://groups.yahoo.
com/group/fejo>

Bonan kristnaskon kaj
feliæan novan jaron al æiuj!

FEJO❤

+ Korespondi deziras
Mi estas Navin. Mi estas 32-jara viro. Mi volas
amikumi kaj esperantumi tutmonde. Mi deziras
korespondi tutmonde (la aøo ne gravas). Hobioj:
bildkartoj, komputiloj, legado, vojaøado.

Skribu al mi, se eble kun sendo de via foto:
Navin Lal Shrestha, GPO Box 11753, Kathman-
du, Nepal. Retpoþto: skribu_navin@yahoo.com

Eikö levyhyllyssä ole mitään kivaa
kuunneltavaa? Kaipaatko lahjavink-
kejä? Haluatko kuunnella hyvää mu-
saa ja oppia samalla esperantoa?
Muista FEJO:n diskejo!
Dolæamar, JoMo, Persone, Merlin…

Monet mainiot levyt odottavat varas-
tossa uutta omistajaa!

Tilaa lempparilevysi postitse tai käy
ostoksilla Helsingin toimistolla, Silta-
saarenkatu 15 C 65.

Postimyynnissä hinta on 18,50 euroa
ja käteiskaupassa 17 euroa.

Jos haluat tilauksesi postitse, maksa
se FEJO:n tilille 101130-227446. Lä-
hetä sitten yhteystietosi, tilauksesi ja
tieto maksusta Katjalle: katja.lampinen
@edu.stadia.fi, 040 523 6076. Tilauk-
sesi postitetaan kahden viikon kulues-
sa.

Tutustu Diskejon valikoimaan ne-
tissä:

www.esperanto.fi/fejo/diskejo

M.A. Numminenkaj UK en Helsinki
En intervjuo (EL 5/2002) M.A. Numminen
respondis pri Universala Kongreso en Hel-
sinki: ”Mi estis multe tro radikala en 1969
por esti invitita al la UK.” Nu, li ja kantis
tie, nome kiel la lasta artisto en la Finna Ves-
pero. La publiko iom post iom malaperis, tiel
ke en la fino restis nur malmultaj, inter kiuj
ankaý mi. Oni bone planis, metante MA æe
la fino.

Osmo Buller
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Sur la nokta æielo
Bovo iras malantaýen
Kelkaj konstelacioj klare similas la figuron, laý
kiu ili havas nomon. Unu tia estas lastfoje trakt-
ata Ursa Major, la granda urso. Kelkaj konste-
lacioj þajnas tute ne simili figuron, kiun ili repre-
zentas. Æi foje ni traktas konstelacion, kiu ne
tre klare, sed per iom da imagado bone donas
impreson pri la nomdoninta objekto. La kon-
stelacio Taurus (Härkä) leviøas en la orientan
æielon en vesperoj de finaýtuno.

La figuron de Taurus regas facile videbla
grupo de steloj en formo de letero V, kies plej
brila stelo estas Aldebaran maldekstre. Tiu V-
figuro, kiun oni konas per aparta nomo Hiadoj
(Hyadit), reprezentas la vizaøon de la bovo. La
kvin plej brilajn stelojn oni vidas iomete facile
jam inter lumoj de urbo. En bona malluma loko
videblas multaj pliaj steloj, kiuj pli-malpli plen-
igas la formon de V.

Du steloj pli maldekstre reprezentas la pintojn
de la longaj kornoj de la bovo. Notu tamen, ke
æi momente la brila planedo Saturno hazardas
esti preskaý sur la stelo de la malsupra korno.

Planedoj moviøas iom post iom, sed la tutan vin-
tron Saturno estos en la ”kornoj” de Taurus.

Dekstre malsupre de la vizaøo, la Hiadoj, vid-
eblas kelkaj malpli brilaj steloj, kiujn oni povas
imagi esti la piedoj, kaj dekstre supre alia grupo
de steloj, la Plejadoj (Plejadit), kiel kurbita vosto
de la bovo.

El tiuj konsistas figuro de bovo el oblikve an-
taýa direkto, kiel mi desegnis en la duan bildon
aldone de tiu æi artikolo. En pasintaj tempoj oni
fakte kutimis fari stelmapojn en øuste tiu æi ma-
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Esperanto – elämän rikastuttaja

niero, kun bildoj de la objektoj, kiujn la konste-
lacioj reprezentas. Ekde la 19a jarcento stel-
mapoj estas farataj pli sciencaj kaj malpli artaj.

La bovo aspektas iom atakema, sed kondutas
tute ne atakeme: la tagnokta æirkaýiro de la æielo
direktiøas dekstren, do la bovo iras malantaýen!
Eble Orion, la brava æasisto, kiu estas la sekva
konstelacio maldekstre de Taurus, devigas la
fortan bovon cedi kaj retiriøi.
Vidu la stelamasojn
Mi volas æi tie speciale noti, ke Plejadoj estas
ofte konfuzita kun asterismo nome Otava, kun
kiu ni lastfoje konatiøis. Ambaý ja havas kvad-
raton de kvar preskaý egalbrilaj steloj kaj entute
proksimume sep stelojn.

Jes, proksimume sep stelojn, æar ankaý Ple-
jadoj ofertas teston de vidkapablo: kiom da stel-
ojn vi povas nudokule vidi en Plejadoj? Multaj
homoj vidas nur ses, mi tamen asertas, ke alme-
naý ok estas videblaj. Per binoklo aý teleskopo
videblas ja eæ dekoj.

Vidante la grupojn Hiadoj kaj Plejadoj oni
povas bone supozi, ke steloj apenaý nur hazarde
videblas tiel grupiøintaj. Tio estas vero, ambaý
estas ankaý en la spaco veraj grupoj. Steloj nask-
iøas tiel, ke nubo de gaso en la spaco densiøas,
kaj ofte naskiøas granda nombro de steloj el unu
granda gasnubo. Æiuj dekoj da steloj en grupo
estas naskiøintaj proksimaj kaj proksimume
samtempe, kaj daýre moviøas en la spaco kune.

Oni klasifikas grupojn de steloj en tri klasojn.
Lastfoje mi menciis terminon stelasocio (tähti-
assosiaatio), kiu estas vasta kaj maldensa grupo
de steloj. Stelasociojn oni ne povas rekte vidi
esti kunligataj grupoj, sed nur per mezurado de

Tilasin esperanto-ystävättäreltäni, englantilaiselta
kirjailijalta, Maire Mullarneylta pari hänen teostaan
”Everyone’s own language”, sillä olin epähuomios-
sa antanut pois omankin kappaleeni. Lähetyksen
saatuani yllätyin todella iloisesti: Maire oli ”kaupan
päällisiksi” pakannut mukaan tänä kesänä julkais-
tun, saksalaisen fil.tri Ulrich Matthias’n teoksen
”ESPERANTO The New Latin for The Church and
for Ecumenism”, jonka hän ja Mike Leon ovat kään-
täneet esperantonkielisestä 2001 ilmestyneestä ver-
siosta. Kirja on saavuttanut suuren suosion. Alun-
perin se ilmestyi saksankielisenä 1999, ja melkein
koko painos – 10000 kappaletta – myytiin loppuun
kahdessa vuodessa.

Ulrich Matthias (1966) opiskeli matematiikkaa
Heidelbergissä, valmistui filosofian tohtoriksi 1994.

Oltuaan kuusi kuukautta tutkijana Unkarin tiedeaka-
temiassa, hän aloitti työn aktuaarina Wiesbadenissa
1996. Esperantoa hän opiskeli 1986 ja on siitä läh-
tien osallistunut lukuisiin kristillisten esperantistien
kansainvälisiin kokouksiin. 2001 hän avioitui kiina-
laisen katolisen Nan Wang’n kanssa, jonka hän ta-
pasi vuotta aikaisemmin Nuorten esperantistien
maailmankongressissa Hongkongissa.

Kirjan alkulauseen on kirjoittanut kunnianarvoi-
sa arkkipiispa Györgi Jacubinyi Alba Iuliasta, Ro-
maniasta. Jacubinyi on intohimoinen latinisti. Ei
vain koulutustaustansa takia roomalaiskatolisena
pappina vaan myös humanistisena kirjallisuuden
tuntijana, joka joskus on opettanut latinaa pienessä
seminaarissa. Lapsena kommunistisessa valtiossa,
hän – vaikeuksista huolimatta – pystyi kymmenen
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vuotta toimimaan kuoripoikana. Hän oppi kauniit
latinankieliset rukoukset, joita kieltä osaamatta tois-
tettiin ulkoa, mutta joiden sisällön opettaja oli en-
nalta selittänyt. Silloin ongelma ratkaistiin kansan
kielellä. Nykyään katolisen kirkon kieliongelmassa
on kyse kansainvälisestä ymmärtämisestä. Kun Va-
tikaanissa päätettiin sallia paikallisen äidinkielen
käyttäminen messussa, enemmistön tarpeita silmällä
pitäen, se merkitsi latinan kielen käytön vähenemistä
myös papiston keskuudessa. Piispaksi tultuaan Jacu-
binyi on Rooman kirkolliskokouksessa kaksi ker-
taa ehdottanut esperanton ottamista latinan tilalle
kaikkialla katolisen kirkon piirissä. Ensimmäisellä
kerralla 1991 hänelle virnuiltiin. 1999 hän ehdotti
sitä toistamiseen ja jälleen se torjuttiin. Tauolla eräs
piispa tuli kysymään häneltä, että oliko se jokin pila.
Paikalla ollut sanomalehdistö jätti hänen lausunton-
sa julkaisematta. Arkkipiispa Jacubinyi on kuiten-
kin vakaasti sitä mieltä, että neutraalia esperantoa
tulisi käyttää apukielenä kirkon toimissa ja kansain-
välisissä yhteyksissä, kotonaan jokainen voisi pu-
hua äidinkieltään. Hän on toiveikas tulevaisuuden

suhteen. Merkkejä kirkon lähestymisestä tähän
suuntaan ovat mm. esperanton käyttö Vatikaanin
radiossa, esperantonkielisen liturgisen tekstin hyväk-
syminen, ja esperanton mukanaolo paavin pääsiäis-
ja joulutervehdyksissä.

Ulrich Matthias’n teoksen sisältö on hyvin jäsen-
nelty, teksti on selkeää ja sujuvaa luettavaa. Kirja
on mielenkiintoinen kuvaus mm. esperanton ideas-
ta, Zamenhofista ja hänen aikaansaannoksestaan
koulupoikavuosilta ensimmäisiin maailmankongres-
seihin asti. Neljäs kappale ”Kirkko ja Esperanto”
saa varmasti Suomen KELI:n jäsenet kiinnostumaan
tästä kirjasta, sillä se kertoo kristillisen katolisen
IKUE:n ja protestanttisen KELI:n esperantoliik-
keiden historian niiden perustamisesta ja toiminnas-
ta tähän päivään asti. Kuvaukset kristillisten nuor-
ten esperantoleireistä ovat sydäntä sykähdyttäviä.
Kirjailija ottaa kantaa myös EU:n kieliongelmaan.
Komissaari Michael Barnieriä on haastateltu inter-
netin sivuilla. Kysymykseen kieliongelman ratkai-
semisesta EU:n laajetessa, ja esperanton käyttöön-
otosta, Barnier vastaa: ”Kuten jo aikaisemmin sa-
noin, pyrkimyksemme on tuoda Eurooppa lähem-
mäksi kansalaisiaan, enkä usko, että kuolleen kie-
len käyttäminen voisi olla positiivinen askel siihen
suuntaan”.

Matthias’n mielestä on masentavaa huomata, että
EU:n komissaari ei tiedä – tai ei halua tietää – että
esperantosta kauan sitten tuli elävä kieli, joka on jo
auttanut Euroopan kansalaisia lähentymään ja ym-
märtämään toisiaan.

Vielä pari lausetta rouva Cressonin antamasta vas-
tauksesta (Official Journal C 145, 12/06/1995): ”…
Neutraalilla kielellä ei voi olla luonnollisten kiel-
ten kulttuurista ja historiallista rikkautta. Komissio
ei aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin esperanton
opetuksen alkuun saattamiseksi”. (Mielestäni on
säälittävää, että nämä sivistyneinä itseään pitävät,
korkeassa asemassa olevat henkilöt eivät edes huo-
maa antamillaan lausunnoilla nolaavansa itsensä
julkisesti. Vaatia neutraalilta kieleltä, että sillä olisi
kansallisen kielen haitat, on yhtä viisasta kuin vaa-
tia, että ympyrällä pitäisi olla vähintään kolme kul-
maa). Mutta onhan EU:ssa myös esperanton kan-
nattajia. 1999 yli 20 % Euroopan Parlamentin
626:sta jäsenestä ”uskoo, että esperanto voisi rat-
kaista kieliongelman”.

la distancoj kaj moviøoj de la steloj oni povas
konstati, ke ili estas kunligataj.

Hiadoj kaj Plejadoj estas ekzemploj de mal-
ferma stelamaso (avoin tähtijoukko), kiu estas
iom pli densa kaj kompakta klaso de stelgrupoj.
Ankaý kelkaj aliaj malfermaj stelamasoj estas
nudokule videblaj sur la æielo. La tria klaso, glo-
ba stelamaso (pallomainen tähtijoukko), estas
ankoraý pli densa ol malferma stelgrupo. Kelkaj
globaj stelgrupoj estas videblaj en la æielo sen
binoklo aý teleskopo, sed nur apenaý, tre mal-
facile.

Rigardante la konstelacion Taurus oni povas
interese per propraj okuloj percepti pri diversaj
distancoj en la spaco. Hiadoj estas la plej prok-
sima stelamaso, 150 lumjaroj de ni. Plejadoj
estas en distanco de 400 lumjaroj. Do, vidu la
proksiman stelamason Hiadoj, kiu sur la æielo
estas vasta, kaj komparu øin kun la trioble pli
malproksima kaj pli malvaste aspektanta Plej-
adoj apude.

Mikko Mäkitalo w
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Englannin kielen vallatessa alaa globaalisesti, jot-

kut näkevät sen uhkana kulttuurien erilaisuuksille.
1992 Heidelbergin kongressissa, jonka teemana oli
”Koulutus Euroopassa”, filologi, prof. Otto Back
varoitti, että ”englannin kieli on Yhdysvaltojen lah-
joittama Troijan puuhevonen Euroopalle”. Saksa-
lainen aikakauslehti ”Der Spiegel” toteaa lokakuun
numerossa 2000 englannin jo löytäneen tiensä sy-
välle saksan kielen rakenteeseen.

Monissa maissa on ilmestynyt liikkeitä kansalli-
sen kielen säilyttämiseksi ja liiallisen englannin kie-
len estämiseksi. Monet esperantistit uskovat tässä
tilanteessa esperantolla olevan tärkeän roolin. Wa-
lesilainen Dafydd ap Fergus sanoo opiskelleensa
esperantoa siksi, että se on viimeinen mahdollisuus
walesin kielen säilymiselle. Pastori Grabmaier,
Münchenistä, pitää esperantoa suuressa arvossa. Jos
katolinen kirkko ottaisi esperanton käyttöönsä, koko
maailma voisi seurata sen esimerkkiä.

Lopuksi Matthias siteeraa Martin Lutheria: ”Vaik-
ka tietäisin maailman lopun tulevan huomenna, sil-
ti vielä tänään istuttaisin omenapuun”. On paradok-
saalista, että monet tätä lausetta ihailevat ihmiset
kuitenkin useimmiten sanovat ”Opiskelisin esperan-
toa tänään, jos olisin varma, että kaikki muut opis-
kelevat sitä huomenna”.

On silti ratkaisevaa nähdä, että on ihmisiä, jotka
eivät valitse sen kielen opiskelemista, josta voisi olla
eniten hyötyä heille itselleen, vaan sen, joka voisi
eniten hyödyttää koko ihmiskuntaa. Ei ole kovin-
kaan epätavallista, että epäitsekäs teko tuottaakin
iloa. Esperanto on siitä erinomainen esimerkki.
Useimmille ihmisille sillä ei näytä olevan käyttöä
jokapäiväisessä elämässä tai ammatissa; he valitse-
vat sen yksinkertaisesti aatteellisesta syystä. Mutta
opittuaan kielen, he huomaavat sen rikastuttaneen
heidän elämäänsä, antaneen odottamattoman yltä-
kylläisyyden merkityksen ja miellyttävän yhteyden-
pidon kaikkialle maailmassa.

Voin täydestä sydämestäni yhtyä näihin Matthi-
as’n ajatuksiin. Koin odottamatonta iloa saadessani
hänen mielenkiintoisen teoksensa ystävyyden osoi-
tuksena irlantilaiselta ystävättäreltäni Maire Mullar-
neyltä. Esperanton ansiosta – tämä on yksi niistä
lukuisista minun elämääni rikastuttaneista asioista!

Anna-Liisa Ali-Simola

Muut lehdet
Suomen Esperantoliiton syyspäivistä Taival-
koskella uutisoitiin monissa lehdissä. Suo-
menmaa julkaisi Annikki Hanhelan myön-
teisen ja asiantuntevan artikkelin otsikolla
”Esperantistit kylässä”. Artikkelissa haasta-
teltiin Reima Rannikkoa ja Anna Ritamäkeä.
Myös Koillissanomat ja Kaleva julkaisivat
pitkähköt artikkelit. Lehdistötiedote ilmes-
tyi useammassa lehdessä.

Päätalo-instituutin ”Napero-Finlandia”
-satukilpailusta kirjoitettiin monissa lehdis-
sä, joissa myös kilpailussa kolmatta vuotta
mukana ollut Esperanto-sarja tuli esiin. (Li-
sää artikkelissa s. 8.)

Raita Pyhälän esperantoksi kääntämä, Joa-
kim Jormanaisen Nuoren herkuttelijan keit-
tokirja mainittiin Helsingin Sanomien kult-
tuurisivuilla 14.12. Artikkelissa todettiin,
että ”Puolalaisen lääkärin L.L.Zamenhofin
keksimän synteettisen kielen avulla pyritään
houkuttelemaan intellektuelleja lukijoita kir-
jan pariin.” Samainen keittokirja tuli esille
myös Oulu-Radion aamulähetyksessä 3.12.,
jonka kuuntelijakysymyksessä kysyttiin mil-
le muulle kielelle kuin englanniksi kirja on
käännetty. Vastauksen tiesi näkövammainen
kuuntelija, joka kertoi lähetyksessä, että es-
peranto on ollut jo pitkään suosiossa sokei-
den keskuudessa.

Turun Sanomien Treffi-liitteen toimittaja
Jussi Helle haastatteli paikallisia esperantis-
teja ja vierailevia FEJOlaisia. Kuvia otettiin
keskustelutilanteista, joissa testattiin, tun-
nistavatko turkulaiset shoppailijat esperan-
ton. 5.12. julkaistu artikkeli ”Ei kenenkään
ja kaikkien kieli” on luettavissa osoitteessa
<http://www.turunsanomat.fi/osasto/?
ts=1,18,0,0,111316,2002-12-04>
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Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt
Muutokset ja lisäykset osoitteistoon: Ilkka Santtila, Mannerheimintie 40 D 86, 00100 Helsinki, s-posti
ilkka.santtila@esperanto.fi mieluummin kirjallisena.
Suomen Esperantoliiton paikallisyhdistykset:
w Helsingin Esperantoseura / Esperanto-klubo deHelsinki, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.: Sakari Kauppinen, sakari@skau.pp.fiw Iisalmen Esperantoklubi / Esperantoklubo de Iisalmi,(Onni Kauppinen) Uudispihantie 298, 74100 Iisalmi
w Jyväskylän Esperantokerho / Esperantoklubo deJyväskylä, (Terttu Tyynelä)  PL 136, 40101 Jyväskyläw Lahden Esperantokerho / Esperantoklubo de Lahti,(Martti Pennanen) Kalliomaankatu 10, 15150 Lahti.: martti.pennanen@pp.phnet.fiw Mikkelin Esperantokerho / Esperantoklubo deMikkeli, (Elli Husso) Porrassalmenkatu 27 B 51,50100 Mikkeli.w Oulun Esperantoseura / Esperantosocieto de Oulu,(Allan Mehtonen) Valtatie 6-8 B 15, 90500 Ouluw Salon Esperantoseura / Esperantoklubo de Salo(Matti Wallius) Eräpolku 1, 25130 Muurla: matti.wallius@pp.inet.fi
w Esperantoseura Antaýen ry. / EsperantosocietoAntaýen, Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere.(Lauri Liukkonen, Varstatie 37, 37500 Lempäälä,: lauliu@sci.fi)w Turun Esperanto-yhdistys ry. / Esperanto-societo enTurku, (Tiina Oittinen) Puutarhakatu 26 A 11, 20100Turku. : tiina.oittinen@pp.inet.fiw Lappeenrannassa esperanton harrastajilla ei olejärjestöä, vaan “esperantoryhmä”, jolle voi lähettääpostia osoitteeseen (Irja Miettinen) Esperantogrupode Lappeenranta, Yrjönkatu 6-8 A 1, 53600Lappeenranta.
Paikallisyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti Suomen
Esperantoliiton jäseniä, yhdistykset hoitavat jäsenmak-
sut liittoon. Liittoon voi myös kuulua henkilöjäsenenä, jol-
loin jäsenmaksu v. 2002 on 18 •  sisältäen Esperantoleh-
den. Lisätietoja paikallisyhdistyksiltä ja liiton toimihenki-
löiltä.
Lisäksi Suomen Esperantoliittoon kuuluu:
w Suomen opettajain esperantoliitto / Esperanto-Ligode Finnlandaj Instruistoj, (Carola Antskog) Drags-

fjärdsvägen 690, 25700 Kimito. : cantskog@kolumbus.fi. Tilinro: 800015-129185
w Suomen nuorten Esperantoliitto / FinnlandaEsperantista Junulara Organizo (FEJO)Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.: fejo@esperanto.fi. Tilinro: 101130-227446w Sokeiden esperanto-yhdistys Steleto. (Ritva Sabelli)Pietarinkatu 10 D 27, 00140 Helsinki.
7 (09) 660 651

Useiden paikkakuntien puhelinluettelosta hakusanan “Es-
peranto” kohdalta löytyy paikallisten harrastajien puhelin-
numeroita.

Ilmoitushinnat w Anoncprezoj
Ulkopuoliset mainostajat /
Ekster membraro: Jäsenet / Membroj:
1/1 sivu/paøo 100 • 1/1 sivu/paøo 50 •
1/2 sivua/paøo 60 • 1/2 sivua/paøo 30 •
1/4 sivua/paøo 40 • 1/4 sivua/paøo 20 •

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

Nro Red.grupo Limdato Aperas
komencas

1 1.1 15.1 1.2
2 1.3 15.3 1.4
3 1.5 15.5 1.6
4 1.7 15.7 1.8
5 1.9 15.9 1.10
6 1.11 15.11 1.12

2003ilmestyy vuonna
aperas dum la jaro
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2 ------------------

Pica-Paino Oy, Jyväskylä 2002n

Seuraava numero w Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy helmikuun alussa. Jutut 15.1.2003 mennessä Anna Ritamäelle. Venonta
numero aperos en la komenco de februaro. Artikoloj øis 15.1.2003 al Anna Ritamäki. Osoite/adreso:
Dragsfjärdsvägen 690, 25700 Kimito, puh/tel. (02) 423 146, s-posti/rete: <esperantolehti@esperanto.fi>.

Palautusosoite: Esperantoliitto
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki

TS-Treffi kertoi ei kenenkään ja kaikkien kielestä, jonka sähköposti piristi, sarjassaan Treffi-
harrastus 5.12.02, Kaleva kertoi totuudenmukaisesti Esperantoliiton syyspäivien innosta-
mana ettei EU:ssa ”edelleenkään olla innostuneita ottamaan esperantoa yhdeksi sen työ-
kielistä” 22.9.02 ja seuraavan päivän Suomenmaassa huomioitiin Metsäkylän esperanto-
harrastuksen vetovoima. (Muut lehdet, s. 22)


