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De la prezidanto

Esperanto en la Eýropa Unio:
Malfermiøis nova æapitro

Malakcepto povas estis sukceso, eæ triumfo.
Tio validas pri la malakcepto de propono
pri esperanto en la Eýropa Parlamento. Mal-
graý la facile rememorebla dato de la plen-
kunsida pritrakto, la 1a de aprilo 2004, ne
temis pri aprila þerco. La Eýropa Parlamento
efektive voædonis pri propono favore menci-
anta esperanton. Per tiu voædono malferm-
iøis nova æapitro en la historio de esperan-
to en la Eýropa Unio.

La Eýropa Unio plilarøiøos la 1an de
majo. Tio signifas ke la nuna kvanto de 11
oficialaj kaj laboraj lingvoj preskaý duobl-
iøos. Tiukuntekste okazas plurnivela aktiv-
eco en æiuj institucioj de la unio, ankaý en
la parlamento, kie la konstitucia komitato
ricevis la taskon proponi amendojn al la par-
lamenta regularo cele al certigo de klara kaj
justa proceduro pri la uzo de lingvoj post
larøiøo.

La decidpropono de la sendependa, itala
parlamentano Gianfranco Dell’Alba enhavis
mencion de esperanto. En punkto D de la
antaýkonsideroj estis alvoko pri daýrigo de
la streboj konservi la eýropan lingvan kaj
kulturan plurecon, kadre de kiuj estu esplor-
ata, inter alie, æu la enkonduko de paralela
neýtrala pontolingvo, kiel esperanto, povus
kontribui al konservado de la lingvoj kaj
evito de unulingva superrego. Tamen, la ko-
mitato la 16an de marto, per malgranda pli-
multo, 14 kontraý 12, forigis la lastan parton
de la antaýkonsidero D. Tiel la mencio de

esperanto forfalis de la propono al la parla-
mento.

Dell’Alba decidis reprezenti la tekston,
sed por atingi voædonon en la plenkunsido,
necesis antaýa subteno de almenaý 32 parla-
mentantoj øis la 19a horo lunde la 29an de
marto. La kuraøa elpaþo sukcesis. Kolektiøis
20 individuaj subtenoj kaj unu grupa de
EDD reprezentanta 18 parlamentantojn.

Bedaýrinde ni ne scias kiom da parlament-
anoj fine voædonis por la propono, sed ni ja
scias ke la kvanto ne estis sensignifa. Tion
montras la multaj respondoj de parlament-
anoj, kiuj atingis esperantistojn en la lastaj
tagoj de marto. Tiam okazis kunordigita
lobia agado de esperantistoj en la Eýropa
Unio, al kies sukceso kontribuis ankaý EAF
kaj pluraj finnaj esperantistoj.

Esperanto jam povas esti konsiderata temo
traktita, temo ekzistanta en eýropunia kun-
teksto. Esperanto evoluis de afero troviøanta
klare ekster ia realisma konsidero al afero
eventuale iam konsiderinda. Kiel esperanto-
movadano kaj aktiva sekvanto de la eýrop-
unia lingvopolitiko, mi certas ke ni en la
sekvaj jaroj spertos ankoraý plurajn momen-
tojn de reala konsidero de la temo esperan-
to en la Eýropa Unio.

Anna Margareta Ritamäki
Prezidanto de

Esperanto-Asocio de Finnlando
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Najbare

Estonio sur sojlo de þtata matureco
Libereco – diverseco de opinioj
Antaý nelonge oni starigis en Tallinn sur la
Placo de libereco monumenton – Horloøon de
libero. La monumento konsistas el du kolonoj,
ronda kaj kvadrata. Unu horloøo montras la
kurantan tempon, la alia montras la tempon de
la liberiøo ekde 1991. Granda kaj forta simbolo
en la centro de la urbo kaýzis akran diskuton.
Nome, Estona respubliko estas restaýrita laý la
jura kontinueco, do, estas ne nova þtato ekestinta
pro la disfalo de Sovetunio, sed þtato fondita
en 1918 kaj en 1991 liberiøinta de la Rusa-So-
vetia okupacio.

Estonoj jam longe ne estas tiel unuanimaj kiel
en la komenco de la 90-aj jaroj. Tiam komunaj
malfacila¼oj unuigis la popolon kaj oni rigardis
al la estonto ofte tra rozkoloraj okulvitroj. De
la liberiøo kaj memstariøo oni esperis tro multe.
Ne æiuj alkutimiøis kun rapidaj sanøiøoj. Homoj
sentas malegalecon kaj tio kaýzas malkontent-
on, precipe inter parto de pensiuloj, kiuj ne pov-
as normale vivteni sin pro malalta pensio.

Tamen, Estonio estas nuntempe demokratia
kaj libera socio. Æiu povas partopreni en politika
vivo en diversaj partioj kaj celgrupoj kaj tiel in-
flui socion. Sendube, ek de la reliberiøo Estonio
atingis multon. Invito al la Eýropa Unio kaj
NATO atestas nian maturecon kiel þtato.

Mankas naivuloj, kiuj opinias, ke nia geopoli-
tika situo permesas al ni izolite konservi sende-
pendecon. Estonio plenumas postulon de NATO
elspezi 2% el la enlanda ekonomia tutprodukto
al defendoelspezoj. La disvastiøajn kontraktojn
de NATO aprobis jam æiuj membroþtataj parla-
mentoj.

Onidire la mondo videblas diference depende
æu vi rigardas tra la bankoficeja fenestro aý tra
la fenestro de apudurba domaæo. Por ricevi ob-
jektivan bildon pri la hodiaýa Estonio oni devas
havi superrigardon pri ekonomio, sanprotekto,
medio kaj klereco.

La Horloøo de libero.
En ekonomio kresko,
sed minacanta neekvilibro
La æefa politiko de stabilaj socioj estas ekono-
mia politiko kaj la æefa instrumento estas impos-
toj. Æefaj impostoj en Estonio nuntempe estas
18% vendimposto, 26% persona enspezimpos-
to, 20% socialimposto kaj 13% malsanulkasa
imposto. Laý freþaj esploroj plejmulto de la
popolo subtenas malaltigon de impostoj, sed la
rezulto estus pli malgranda buøeto. Kvankam
la ekonomia kresko en Estonio sur la fono de
tutmondaj problemoj estas relative sukcesa, vid-
as specialistoj tamen kelkajn problemojn en la
konkurencopovo, pro kio minacas malvarmiøo
de la ekonomia klimato en Estonio.

Kresko de la enlanda ekonomia tutprodukto
baziøas grandparte sur eksterlandaj kreditoj, kiuj
pro granda amplekso povas superforte þarøi es-
tonan ekonomion. Se ne okazos salta pligrand-
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Najbare

iøo de la eksporto, onidire sekvos baldaýa mal-
rapidiøo de la ekonomia kresko. Multaj investoj
estas faritaj antaýpage en espero pri kresko de
la eksportoamplekso. La ekstera þuldo estas
proksimume 70% el la enlanda ekonomia tut-
produkto. La problemo estas en tio, ke importo
kreskas pli rapide ol eksporto kaj deficito de
ekstera komerco konstante pligrandiøos.

Konkurencopovo de Estonio ne estas konsi-
derinde granda. Tio, ke oni amase konstruas ko-
mercajn centrojn ne pligrandigas nian konkuren-
copovon. Se ne venos longeatendata kresko de
la eksporto, malpliiøas la ekonomia reputacio
æe eksteraj investantoj, povos malboniøi la
estona financa fidindeco kaj leviøi la procentoj
de la bankaj pruntoj. Siavice tio povos kaýzi
ekonomian malkreskon, malrapidiøon de la lev-
iøo de salajroj kaj kreskon de senlaboreco.
Al pli unueca Eýropo
La demandado inter niaj ekonomispecialistoj
montris, ke laý la plejparta opinio loøanto de
nia lando gajnas salajre aliøante al EU. Samtem-
pe nin atendas neeviteble la altiøo de prezoj. La
plialtiøo de vivokostoj tute egale estas neevit-
ebla, kaj æar la diferenco de salajroj kompare
kun EU-landoj nun estas multe pli grandaj ol la
diferenco de la prezoj, mankas kaýzo opinii, ke
malpliiøos la reala aæetopovo de homoj. Senla-
boreco restas problemo æiuokaze.

Estona vivnivelo nun estas 42% el tiu de EU.
Laýespere Estonio atingos la nunan nivelon de
EU dum 20 jaroj kaj egaliøos dum 30 jaroj. En
la sukcesotabelo de la monda ekonomia libereco
kiun konstigis Heritage Fondation, Estonio trov-
iøas sur alta 6. loko (en etþtata kategorio). Kun
ni dividas tiun lokon Danio apartenanta en EU,
unu lokon antaýas Irlando, same membro de
EU. En alia tabelo de mondaj konkurencopovaj
landoj en la kategorio de etþtatoj gvidas Finn-
lando. Þajne la famo pri deviga eýroburokratio
estas troigita.

Tamen, aliøonte nia ekonomia modelo ne
povos esti daýre malaltimposta. Tutmondiøo de

ekonomio estas objektiva procezo. La ekono-
mia konkurenco æiam pli kaj pli okazas inter
kontinentoj. Ekonomiaj þancoj de la unuiøinta
Eýropo pligrandiøas en la tutmonda konkuren-
co.

Pro influo de lokaj sindikatoj malnovaj mem-
broj de EU penas malhelpi liberan fluon de
laborfortoj, tiamaniere kontraýstarante al unu el
fundamentaj ideoj de EU. Vole-nevole kapitalo
seræas por si pli favoran lokon kaj diskriminacio
povas doni nur provizoran efekton. En la kon-
teksto de tutmondiøo durapideca Eýropo estas
hipokriteca Eýropo.
Indas klopodi por sano kaj eduko
Lige kun grandaj sociekonomiaj sanøiøoj dum
la lastaj jaroj ankaý en la homa vivmedio estas
okazintaj vastaj sanøiøoj. Multaj el ili malfavor-
as sanon. La sano de la estona popolo malboniø-
is dum lastaj 5-8 jaroj. La influo de mediaj fak-
toroj estas rekte ligita kun la vivmaniero kaj ku-
timoj de la loøantaro, same kun la socialaj fak-
toroj. Æi tie helpas nur kompleksaj agadplanoj
por plibonigo. Interreta pridemandado montris,
ke 45% el estonoj konsideras la plej detrua kialo
kiu pleje ruinigas homojn – alkoholismo.

Lastatempe oni ofte kritikas pri nesufiæa kler-
igkoncepcio. Malkontentaj estas kaj instruistoj
kaj lernantoj-studantoj. Laý opinio de kritikuloj
la þtato ne æiam garantiis modernnivelan fakan
kleron, sed la kvanto de studentoj estas pli gran-
da ol iam ajn antaýe. Supera klereco fariøis pli
kaj pli paga. En kuranta jaro nur 5000 studentoj
øuas senpagan studadon laý þtata mendo.

Konekse kun malgrandiøo de naskiøkvanto
de infanoj dum la jaroj 1988-2001, oni devas
daýre fermi bazlernejojn kaj gimnaziojn. En la
kuranta jarcento finis sian funkciadon jam 69
lernejoj. Klerig- kaj sciencministerio nomas øin
ordigon de lerneja reto. Laý la ministeria prog-
nozo dum sekvaj 7 jaroj la kvanto de lernantoj
malpliiøos ankoraý preskaý kvaronon. Konku-
renco okazas ankaý en klerigsistemo. Tio oka-
zas en lerneje kaj ankaý inter lernejoj. Dum las- w
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De la æefredaktoro

Konatiøe kun la najbaroj
En Esperanta Finnlando komenciøas æi-numere
artikolserio, kie najbarlandanoj prezentas pens-
ojn pri sialanda socio. Øin komencas Tõnu Hir-
sik, prezidanto de Esperanto-Asocio de Estonio.

Onidire ni finnoj havas grandfratecan pens-
manieron pri Estonio. Ekde komenco de la 90aj
jaroj ni kutimiøis pensi Estonion esti loko, kie
ni povas aæeti kion ajn per malalta prezo, kie
æiuj komprenas nian finnan lingvon kaj kie ne-
niu konas veran merkatan ekonomion.

Tiuj pensoj eble havis ankaý sian bazon, sed
oni devas akcepti, ke malgrandaj fratoj atingas
maturecon kaj ne æiam sekvas niajn piedspurojn.
La finna lingvo estas nenio memklara¼o en Esto-
nio. Øi estis eble pli multe da tio iam por la sen-
propra-þtataj kaj sen-propra-televidaj estonoj,
sed nun ili scipovas mem aæeti la samajn uson-
ajn televidseriojn al sia propra televido.

En politikaj kampoj Estonio klare pretas fari
siajn elektojn sendepende de Finnlando. En la
Eýropan Union øi komence de majo iøas nia
kunulo, sed en alia internacia kunlaboro øi jam
dum la nokto, kiam æi tiu skriba¼o estas verkita,
iøas membro de NATO, kien Finnlando ne aspi-
ras membriøi.

Ni verþajne pretas bonvenigi estonojn kaj ali-
ajn baltojn al koncepto de Nordio, sed el histo-
riaj kaýzoj estas iom da kultura limo tie intere.
Nordion kunigas þtata, lingva kaj kultura kuneco
de jarcentoj. La historion flanke de Skandinavio
kaj Finnlando karakterizas la þtatoj de Danio kaj
Svedio, al kiuj apartenis ankaý Finnlando kaj
Norvegio dum jarcentoj.

Flanke de Baltio la historio estas multe alia.
Diversaj partoj de Baltio apartenis al þtatoj de
Svedio aý Danio nur intertempe. Anstataýe la
baltajn regionojn kutime regis germandevena
kulturo. Heredo de la diversa historio estis, ke
dum la 19a jarcento, kiam Finnlando kaj Estonio
ambaý estis partoj de la Rusa regno, Finnlandon
regis svedlingva nobelaro, Estonion german-
lingva.

Nuntempe ni vidas spurojn de la historiaj ligoj
en alfabetoj. La estonoj skribas, kiel germanoj,
per ü por la sono, kion finnoj kaj skandinavoj
esprimas per y. Kaj ni finnoj havas en alfabeto
la svedan leteron å, kvankam øi ekzistas en
praktike neniu finnlingva vorto.

Mikko Mäkitalo, på något språk från Åbo

loj. Estas bezonata moderna sociala kaj labor-
merkata politiko. Por tio ke malpliigi tension
en la socio estas bezonate prizorgi, ke ekfunk-
cius civitana socio.

Al plejmulto el estonoj plaæus socia modelo
de nordio. Øis tio ni havas longan vojon. En iu
filatelista katalogo eldonita en Germanio Esto-
nio estas klasifikita kiel lando – nordia, sed tio
ne signifas, ke ni jam vere sociale apartenas al
nordio. Ni pacience esperas, ke pli bonaj tempoj
estos antaýe. La sorto kaj estonto de nia lando
kaj nacio estas gravaj por ni.

Tõnu Hirsik,
prezidanto de Esperanto-Asocio

de Estonio

taj 10 jaroj la plej popularaj fakoj estis humani-
taraj, sed lastatempe pli kaj pli oni elektas tekni-
kajn specialecojn. Homoj komprenas, ke sen
klero mankas perspektivo.
Nordio logas
Estonio estas malgranda lando. Populaciaj pro-
cezoj signifas por ni ekzistadajn problemojn.
Dum soveta tempo minacis nin danøero fariøi
minoritato en sia propra lando. Eble nia sperto,
kiel pace kaj sen malamo vivi unu apud alia, se
la nombro de alinaciuloj superas la kritikan lim-
on, estos utila en EU. Æiuj kiuj deziras bonan
al Estonio devus kompreni, ke estas bezonate
haltigi troan kaj plian diferenciøon de vivnive-

w
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Historio

Laý la decido de la estraro de EAF estis fondita
historia laborgrupo, kiu nun komence konsistas
el Mikko Mäkitalo, Jukka Pietiläinen kaj la sub-
skribinto. Mikko Mäkitalo æefe okupiøas pri la
historio de FEJO. La estraro nek definitive fiksis
la konsiston nek detale difinis la taskojn de la
grupo, sed en nia unua kunveno, la 17-an de
februaro en Tampere, ni øenerale diskutis, kio
indas, endas kaj eblas. La ekinteresiøo pri histo-
rio parte devenas de la alproksimiøo de la 100-
jariøo de EAF. Estus ege bone, se ni povus havi
libroforman historion de la finnlanda Esperan-
to-movado okaze de la datreveno, sed ni konsci-
as, ke ni ne povas esti certaj pri tio. Almenaý
endas havi tiam ian tutecan rigardon al la histo-
rio.

Ni scias, ke ekz. Erik von Hertzen jam faris
grandan kaj valoran laboron ordigante la materi-
alon, kiun EAF ricevis el la postlasa¼o de Vilho
Setälä. En loka nivelo la situacio estas iom pli
bona. Presitaj aperis øis nun historio-libretoj en
Iisalmi, Oulu, Tampere kaj Turku. Krom ili en
presita formo ekzistas nur kelkaj vastaj artikoloj
de Esperanta Finnlando.

Por prilabori historion necesas unue klopodi
klarigi, kiujn materialojn oni havas, kie ili hav-
eblas kaj kiel oni povus utiligi ilin. Due necesas
kolekti laýbezone novan materialon. Sekve oni
devas decidi, kian materialon endas kaj indas
konservi, kie kaj en kia formo. Poste oni povos
verki trarigardojn aý eæ libron pri la movada his-
torio.

Ni scias, ke ekzistas diversa materialo utilig-
ebla: Protokoloj, oficialaj dokumentoj, libroj,
gazetoj, leteroj, fotoj, surbendigoj ktp. Grava
materialo troviøas en la oficejo de EAF, en øia
stokejo, en arkivoj, æe lokaj kluboj kaj æe unu-
opaj esperantistoj. Sed certe estas multe da bona
materialo, pri kies ekzisto ni ne scias. Por klarigi
tion, ni en la laborgrupo bezonas helpon de la
lokaj kluboj kaj unuopuloj. Æiuj ideoj pri inte-

resaj materialoj estas bonvenaj. En Finnlando
funkciis dekoj da diversfakaj kaj -lokaj E-
kluboj, kies iama ekzistado kaj agoj minacas
forgesiøi. Same indus scii pri diversaj personoj,
aranøoj kaj okaza¼oj en la lando. Escepte mal-
multe oni scias ekz. pri la movado dum la jaroj
1924-40. Unu maniero kolekti materialon estas
intervjuoj de maljunaj aktivuloj kaj iliaj propraj
memorskriba¼oj. Kvankam tia memorado ver-
þajne ne plu multe povas prilumi la agadon antaý
la dua mondmilito, la laborgrupo volas tamen
kuraøigi lokajn klubojn kaj unuopajn esperant-
istojn al memorado.

Kolektante sciojn pri diversaj materialoj la
laborgrupo ne celas havigi ilin al la posedo de
EAF, sed unue pritaksi ilian gravecon kaj laý-
bezone utiligi ilin. Posta afero estas pensi, kiel
konservi gravajn dokumentojn. Ankaý tie ek-
zistas pluraj alternativoj. Multe da materialo cer-
te jam perdiøis kaj detruiøis.  Por laýeble eviti
tion poste, ni kaptas la okazon alvoki æiujn espe-
rantistojn klopodi prizorgi pri tio, ke iliaj per-
sonaj Esperanto-materialoj ne senkontrole de-
truiøu post forpaso, æar kie ajn povas ekzisti la
sola restanta ekzemplero de certa dokumento,
libro ktp, kiu povas esti valora eæ en tutmonda
senco.  Historio de finnlanda Esperanto-movado
havas ja sencon ankaý en internacia skalo.

Oni povas aserti, ke studi historion estas vane
kiam la asocio mankas fortojn por perfekte pri-
zorgi æefajn verajn agadkampojn: informadon
kaj instruadon de Esperanto. Vere, sed studante
la historion oni ja povas klerigi la membraron,
por ke øi sciu, kio okazis øis nun. La historio
æiam instruas – aý øi devus instrui.

Pri historiaj materialoj kaj scioj do ne hezitu
kontakti kun la grupanoj.

Por la laborgrupo,
Jukka Laaksonen

adr. Orimuskatu 79 B 4, 33580 TAMPERE
tel. (03) 2554 724, 050 5829 248

Historia laborgrupo eklaboris
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Vintraj Tagoj:
el historio al freþa vento æe UEA

Terhi Vallas, kiu gvidis nin en redaktejo
de Keskisuomalainen, ricevis donace lib-
ron Kalevala kaj numeron de nia gazeto.

nia æiæerono: ”Teitähän on paljon!”. Bedaýrinde
ni havis nur unu horon por tiu æi programero.

La sama buso, kiu veturigis nin al ”Keskisuo-
malainen”, veturigis nin ankaý al Kristana Insti-
tuto por lunæo kaj loøiøo.
Konservu historion kaj tuþu teknika¼ojn
Je la 14a horo laýprograme bonvenigis nin Anna
Ritamäki. Antaý la unua kafopauzo ni aýskultis
vortojn de Jukka Laaksonen, kiu estas æefo de
nova laborgrupo pri historio. Evidentiøis ke
neniu zorgos pri la konservado de niaj grava¼oj
historiaj se ne ni mem tion faros. Kaj aparte inte-
rese estus iam trovi a¼ojn pri la vojaøo de Za-
menhof tra Finnlando post la ne okazinta Pariza
kongreso. Fakte la vojaøo ja okazis, sed mankas
ankoraý pruva¼oj pri tio.

La historia grupo (Jukka Laaksonen, Jukka
Pietiläinen kaj Mikko Mäkitalo) ¼us komencis
sian laboron kaj almenaý mi certas ke la laboro
de la grupo estos utile ne nur al nia movado sed
ankaý al la tuta historia esplorado en Finnlando,
æu homoj ekster esperantistaro konsideras es-
peranton kiel kulturon aý ne.

Ni æiam alttaksu nian kulturon!
Post la kafopauzo kaj la dua parto pri historio

havis FEJO, ELFI, KELF ktp. siajn kunsidojn.
Kaj estis ankaý akcepto de la asocio Nino Rune-
berg.

Je la 19a ni vespermanøis kaj societa bazaro
pretis je la 20a horo. Sukcese, kaj nia sperta tek-
niktuþanto Tuomo certigis ke ne tro mallonge.

Se bezonate, ni æiam tuþu la teknika¼ojn!
Al la vespera programo apartenis en la urbo-

centro la koncerto de la mondfama rokbando
Dolchamar kaj la teatra¼o pri Kalle Päätalo. Ili
ambaý vizitindis laý tiuj kiuj ilin aýskultis kaj
rigardis.

Meitähän oli paljon!
Æi-jaraj Vintraj Tagoj de EAF okazis en Jyväs-
kylä 13.-14. de marto en Kristana Instituto de
Jyväskylä. Æe-estis æ. kvardek partoprenantoj de
Taivalkoski øis Kimito-insulo.

La unua programero estis vizito en la funkci-
ejo de la gazeto ”Keskisuomalainen”. Nian vizi-
ton zorgis bonege kaj sperte la æarma, juna viri-
no Terhi Vallas. Þi post la kafumo prezentis la
modernan gazeton al ni. Dufoje mi kaj eble
kelkaj aliaj aýdis la orajn vortojn spontanajn de
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Suno ridetas ankaý por UEA
La dimanæa mateno sune komencis rideti kiel
mendita. Post matenmanøo preøemuloj havis
sian propran programeron. Laýstatuta jarkun-
veno de EAF komencis je la 10a horo. Kaj glate
iris la kunveno, senkverele, preskaý unuanime,
enhavante multajn gravajn kaj eæ saøajn parol-
vicojn.

En la postlunæa prelego Osmo Buller prezen-
tis temon ”Trapasaj perspektivoj inter Päätalo-
instituto kaj UEA”. Ni havis bonegan okazon
rimarki kiel UEA iom post iom fariøas asocio
de æiuj pensemaj esperantistoj. Ene de la asocio
nun diskuteblas kaj disputeblas ree pri kiu ajn
temo aktuala kaj ni rimarkas kiel leviøas libera
vento denove por veladi trankvile sur La Esper-
anta Maro.

Ni æiuj estu ree individuaj membroj de UEA!
Kaj menciindas ankaý ke Aganto de la jaro

2003 fariøis nia Saliko, Raita Pyhälä, pro sia
grava laboro por esperanto pere de skribado kaj
instruado en Finnlando kaj ankaý internacie
dum la 2003a jaro. Gratulegojn.

Post adiaýa kafo kaj varmaj adiaýaj vortoj de
nia re-elektita prezidanto Anna ni revenis hej-
men.

Markku Saastamoinen
PS. Hollantilainen huippututkija Manfred Kets de
Vries pitää suomalaisia maailman parhaimpina
yritysjohtajina. Joten ei liene epäilystäkään siitä,
että UEA on vastedes hyvin johdettu kansainväli-
nen järjestö. Olkaamme aktiivisia UEA:n jäseniä.
Aktiivisuutemme on paras tuki Osmolle!

La nova estraro de EAF en ordo laý graveco: En antaýa vico la gvidantaj inoj (el dekstre)
prezidanto Anna Ritamäki, sekretario Tiina Oittinen kaj vicprezidanto Päivi Saarinen.
En malantaýa vico la obeemaj viroj (el dekstre) estraranoj Markku Saastamoinen, Tuomo
Grundström kaj Taneli Huuskonen kaj vicestrarano Timo Pirinen. (Mankas de la foto
estrarano Auli Vihermä kaj vicestraranoj Raita Pyhälä kaj Eero Rinta-Karjanmaa.) Plej
antaýa de æiuj aliaj estas la plejgravulino Aura.
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La Nordia vintro
La preteksto
En 2002 mi feriis januare. Ankaý en 2003. Estas
tute facile konvinki la æefon de la firmao, æar
neniu oficisto pretendas pri januaro. Krom mi.
Sekve mi estis la unua en la feria kalendaro, kaj
tion oni akceptis sen miro. Tamen, kiam en feb-
ruaro 2003 mi ekpretendis esti la unua ankaý
por 2004, la æefo esprimis mireton.

”Vi povas argumenti, certe, ke vi ne þatas var-
man bieron kaj þvitajn virinojn”, li diris, ”sed
estas ankaý pli serioza kaýzo, æu ne?”

”Jes”, mi respondis, ”Esperanto.”
En 2002 mi turneis en Germanio. En 2003

en Francio. Aperis bona preteksto provi por
2004 Nordion. La Internacia Festivalo (IF), kiun
mi kutime partoprenas dum jarþanøo, devis
okazi æi foje en Kiel, la urbo pli-malpli proksima
al tiu mondregiono. Mi arogis peti helpon de
HDP (Hans-Dieter Platz, la organizanto de IF)
kaj tiu faris la proponon al Wim Posthuma (Sve-
dio) kaj al Tiina Oittinen (Finnlando). Kun sin-
cera dankemo mi raportu, ke ambaý konsentis
esti kunordigantoj de la turneo.

Certe, mi havis antaýtimon. Unuavice, esti
nekomprenita de la neesperantistaj aýskultontoj
– ja laýplane mi devus multloke paroli por junu-
laro! Duavice mi sentis antaýtimon pro þarøiteco
de la kalendaro de mia turneo. Vizitis min eæ
troa hezitemo kune kun la deziro retiriøi, rezigni
la planon. Sed la organiza rado jam ekfunkciis,
pluraj urboj anoncis sian deziron akcepti min...
Æiujn miajn hezitojn kaj timojn do mi devis for-
¼eti en rubujon kaj akcepti tion, kion prezentos
”kaprica damo Destino”.
Haste laý la mapo
La ekiro estis ne bona. La neøoþtormo, furioz-
inta matene, la 25-an de decembro, kaýzis enor-
man kvanton da paneoj kaj akcidentoj en la
þoseo Ti¶vin–Peterburgo. Ankaý la aýto de mia
amiko, portanta min, ne evitis. Nenio terura

tamen okazis – nur la kurta ektimo – sed la
duonhora helpatendo en la sendifekte renversita
aýto tamen kaýzis mian malfruiøon al la buso,
foririnta Germanion sen mi. Nu, la komplezema
busfirmao trovis por mi lokon en la sekvataga
buso, kaj per tio finiøis la kapricoj de mia Dest-
ino.

La tuta komplika itinero inter Peterburgo kaj
Peterburgo pasis senprobleme, dank’ al zorgoj
de multaj homoj. Miajn zigzagoj sur la mapo,
bonvolu: Peterburgo - Berlino - Kiel - Trave-
münde - Trelleborg - Gotenburgo - Helsingborg
- Malmö - Kopenhago - Malmö - Västerås -
Stokholmo - Turku - Rauma - Keuruu - Jyväs-
kylä - Tampere - Lempäälä - Kimito - Helsinki
- Lahti - Lappeenranta - Peterburgo. Kvardek
ses horojn perbuse øis Berlino. La eventoriæa
semajno de la IF en Kiel. Kaj poste mem la tur-
neo inter la 5-a kaj la 31-a de januaro. Nun, post
semajna hejma ripozo, forvaporiøis tiu posttur-
nea elæerpiøo; restis nur la fiera certeco pri la
propra organismo, kiu dume ne protestas kon-
traý similaj aventuroj.
”Saluton, gento juna, nekonata!”
En citiloj, æar diris ne mi, sed Aleksandr Puþkin
antaý du jarcentoj. Tamen enanime mi ripetis
tiun frazon æiufoje, irante al la prezentadoj por
eksterespa publiko, por junularo. Kaj tiuj ja mul-
tis, æiam provokante antaýtimon, kompensatan
per la kontento okaze de evidenta sukceso. Sum-
igante la kvantojn de gejunuloj, kiuj aýdis miajn
rakontojn pri Rusio, pri Esperanto, pri poezio,
– en lernejoj, gimnazioj, altlernejoj kaj biblio-
tekoj de diversaj urboj, – adiciante ne tro junaø-
ajn aýskultantojn, i.a. en la maljunulejo de Lem-
päälä (tre æarma kvindeko da geavoj!), mi venas
al la proksimuma kvanto de æ. 750-800 person-
oj. Se almenaý dekono el ili eklernus esperan-
ton – jam bona rezulto! Sed, eæ se ne, mi estas
kontenta, æar la publiko montris sin atenta kaj
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scivolema.
Æiuloke venadis multaj demandoj diverstem-

aj, foje igantaj min skrapi la nukon embarase.
La aýskultantojn interesis la rusa vivo, la rusa
kulturo, la vastiøo de Esperanto en la Reto, la
enesto de langorompaj frazoj en Esperanto. Mi
devis tuj elpensi tiujn por pravigi la jesan res-
pondon!

Mi eæ ne povis imagi, ke en Skandinavio reg-
as tioma estimo, amo, adoro al la bardo esence
plej rusa, al Vladimir Visockij, sed ja efektive
æeestas tiu fenomeno! Post mia prezentado de
Visockij-kantoj en unu el la aýditorioj okazis
diskuto eæ kun interkvereleto pri la kvalito de
finnlingvaj tradukoj el Visockij. Dum la dekmi-
nuta diskuta ardo mi estis komplete forgesita
kaj nur mire gapis al la evoluo de la evento...

La plej neatendita demando venis en iu finna
gimnazio. Fraýlino el la dudeko de gejunuloj

Dum siaj lernejaj vizitoj Mikaelo kantis kaj
kantigis en multaj lingvoj. Maldekstre rusa
kanto skribita per latinaj literoj. (Fotis Ca-
rola Antskog)

petis ke mi kantu la rusan himnon. Estis granda
embaraso por mi, æar la nuntempa himno de
Rusa Federacio havas la melodion de la iama
Sovetia himno, kaj mian kapon ja estas enmarte-
ligitaj la vortoj øuste de tiu Sovetia, ne de la
Rusia! Mi klarigis tion al la aýskultantoj, sed
ili estis pretaj aýdi eæ la Sovetian, do mi kantis...
Reciproke, la geknaboj ekstaris, metis la deks-
trajn manojn sur la brustojn kaj kantis por mi la
himnon de Finnlando.

”Ha, mi aýdis tiun æi melodion”, mi diris,
”Þajnas, ke post iu grava venko de la finna glaci-
¶okea teamo...?”

”Nia finna teamo estas la plej forta en la mon-
do!” kriis kelkaj knaboj.

”Permesu al mi resti æe iom alia opinio?” mi
petis, kaj ili permesis...
Miaj inspirantoj
Estis, certe, esperantistoj, kiuj dum la tuta itinero
subtenis min ne nur per varmo de la animoj, sed
ankaý per refreþiga duþo aý eæ saýno, per kom-
forta lito, per bongusta manøo k.t.p.

Vizitinte (krom la IF kun ties æ. 200 parto-
prenantoj el 22 landoj!) dek du kunvenojn de
lokaj Esperanto-grupoj, kluboj kaj asocioj, mi
trovis kelkcentan kompreneman kaj bonkoran
publikon, kiu laýesence estas mia publiko, la
verda popolo, por kiu mi verkas kaj kantas. Tie,
en la kunvenoj tute mankis timo, sed estis deziro
montri al miaj karaj geaýskultantoj la plejbonon
el tio, kion mi produktis dum la lastaj jaroj. En
la esperantistaj kunvenoj mi salutis la malnovajn
geamikojn kaj akiris amason da novaj. Kelkajn
klubojn mi jam estis vizitinta antaý dek jaroj,
en 1994. Komparante la malnovajn fotojn en la
klubaj albumoj kun la nuna realo, mi konstatis
kun sopireto, ke la koloro de mia barbo katastro-
fe rapidas de la bruna al la blanka, kaj ke ankaý
miaj geamikoj akiris kelkajn sulkojn... Tempo
flugas sen lasi nin junaj...

Esperantistoj en multaj urboj estis inspirantoj
ankaý de mia prezentado pere de lokaj amasko-
munikiloj. En Västerås la aýto de loka radio
venis al la domo, kie loøas Wim Posthuma por w
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Sinfoniaa esperantoksi

aranøi rektan radioelsendon. Pri la sukcesa por-
amasa koncerto, organizita de Wim en la urba
koncertejo (partoprenis Duo Diverslingve, Oles-
ja Bertse, Kaj Stridell kaj mi) aperis kelkaj anon-
coj kaj granda artikolo en loka ¼urnalo. Grandaj
kaj bonkvalitaj artikoloj aperis ankaý en Rau-
ma (kulpas Tuomo Grundström) kaj en Kimito
(kulpas Anna Ritamäki). Notindas, ke la artikol-
oj estis publikitaj en la paøo pri kultura vivo
kaj anstataý truda propagando prezentis rakont-
on pri la persono, kiu vivas kaj verkas æefe en
Esperanto-medio.

Mi tutkore dankas miajn afablajn gastigantojn
– HDP, Ralf, Ann-Louise, Asta, Iliana, Wim,
Nataþa, ¬omart, Tiina, Paula, Aimo, Seija, Syl-
via, Carola, Taneli, Martti kaj Jorma. Sed mi
estus tute maljusta, se mi forgesus diri mian tut-

koran dankon ankaý al la edzoj/edzinoj de la
nomitaj miaj geamikoj, al la aro da amikoj/ami-
kinoj, kiuj mian nemultan liberan tempon faris
rava traviva¼o per ekskursoj kaj promenoj, per
agrablaj konversacioj æe manøotablo, kiuj since-
re aplaýdis dum miaj koncertoj.

En unu gimnazia klaso simpatia fraýlinjo faris
al mi la plej komplikan demandon: þi petis mian
opinion pri la senco de mia vivo. Al la legantoj
mi diru veron, ke mi ne scias la respondon. Ta-
men al la fraýlinjo mi respondis ion tre proksi-
man al mia ebla opinio. Mi diris, ke mi volas
esti komprenita de homoj.

Þajnas al mi, ke almenaý dum la Nordia tur-
neo mia vivocelo efektiviøis.

Mikaelo Bronþtejn,
Ti¶vin, 07.02.2004

2. osan tekstin on kirjoittanut Dr. Marjorie
Boulton v. 1956. Teksti on dramaattinen ja ju-
listava. Orkesterin rytmin käsittely on rikasta ja
elävää, eri soitinryhmillä on mielenkiintoista,
jopa tanssillista vuoropuhelua solistin kanssa.

3. osan runon on kirjoittanut Penka Papazova
v. 1984. Tämä sinfonian hidas osa on sointivä-
riltään kaunis ja salaperäinen. Alun instrumen-
taalijohdanto saa synkempiä sävyjä solistiosuu-
den alkaessa. Mielestäni runon sisältö on valoi-
sa, säveltäjän näkemys on kuitenkin alakuloi-
nen, jopa synkkä.

4. osan teksti on säveltäjän oma. Musiikilli-
sesti osa on yhteenveto aiemmasta ja on yleis-
tunnelmaltaan julistavin, puhaltimilla on fanfaa-
reja, rummuilla melkeinpä sotilaallisia rytme-
jä. Tempot vaihtelevat ja rytminkäsittely on ri-
kasta. Orkesterin ja solistin vuoropuhelu päät-
tyy voitokkaaseen loppuun, musiikki muuttuu
kuitenkin tunnelmaltaan arvoitukselliseksi ja ka-
toaa jonnekin kaukaisuuteen.

Ne, jotka eivät ole tottuneet kuuntelemaan

David Gaines: Euphonium Concerto. Symphony
No.1 (”Esperanto”) Moravian Philharmonic
joht. Vit Micka. Sol. Kimball Wheeler.
Kirjoituksessa käsittelen vain Esperantosinfo-
niaa. Teoksessa on neljä osaa. Yhdeksi instru-
menteista voidaan lukea myös ihmisääni jota sä-
veltäjä on käsitellyt sinfonisin keinoin.

1. osa alkaa kuin tuulen tuomana. Puhallin-
soolot esittäytyvät, ne käyvätkin kautta koko sä-
vellyksen mielenkiintoista keskustelua. Solisti-
osuuden teksti on Zamenhofin avajaispuhe v.
1910 esperantokongressissa Washingtonissa.
Säveltäjän näkemys on mietiskelevä, julistava
tunnelma tuleekin vasta lopussa. Solistina laula-
va tumma-ääninen mezzosopraano Kimball
Wheeler tulkitsee ammattitaidolla vaikeihin
intervalleihin perustuvat soolo-osuudet kautta
koko sävellyksen. Äänitystekninen toteutus on
hyvä, laulajan ääni ei häviä orkesterin peittoon.
Levyn mukana seuraava teksti selventää sooloja
tarvittaessa.

w
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modernia konserttimusiikkia, joutuvat varmas-
ti hämmentävään tilanteeseen. Sävellys on vai-
keasti lähestyttävä, esperantonkieliset soolo-
osuudet monimutkaisia ja etäisiä. Laulusolistin
ääni on tummuudessaan hieman kolkko, orkes-
terin sointivärit ja rytmit vaikeita hahmottaa.
Konserttitilanteessa saattaisi olla helpompi si-
säistää kokonaisuus, levyltä kuultuna jää pal-
jon mielikuvituksen varaan. Sinfonia avautuu
ammattilaisellekin vasta useiden kuuntelukerto-
jen jälkeen.

Arja Lyly,
musiikinopettaja,

Director musices, Turku
Levyarvostelun kirjoittaja Arja Lyly on Turun
Esperanto-yhdistyksen jäsen. Hän on käynyt So-
meron yhteiskoulua Joel Vilkin aikana ja luke-
nut pakollisena aineena esperantoa, kuten siinä
koulussa silloin oli tapana.

”Jälkeenpäin olen huomannut, että kieliopin
perusasiat ovat tulleet selkeänä pakettina ja se
on ollut hyvä pohja muitten kielten opiskelus-
sa. Myös sivistyssanat tulivat sivutuotteena tu-

Säveltäjä David Gaines. tuiksi jo varhain samoin kuin jännittävien kan-
sainvälisten kontaktien luominen”, Arja Lyly
kertoo. Someron yhteiskoulun humaani kasva-
tus ja korkean yleissivistyksen korostaminen on
ollut ylpeyden aihe oppilaille ja antanut vankan
pohjan elämälle. Eri taiteen aloilla onkin pal-
jon tuon koulun kasvatteja.

Arja Lyly on toiminut musiikinopettajana
sekä usean kuoron ja orkesterin johtajana. Hän
on säveltänyt kuoro- ja soololauluja, viimemai-
nituista eräs viehättävimpiä on Kesävalssi Au-
rajoen rannoilta. Se ja pari hitiksi tullutta las-
ten laulua löytyvät Lauluja Turusta -laulukir-
jasta, jonka tuotantoprojektissa Arja Lyly oli
mukana. Heleä-äänisenä trubaduurina ja säestä-
jänä hän on ollut luomassa nautinnollisia mu-
siikkielämyksiä myös Turun Esperanto-yhdis-
tyksen järjestämissä tilaisuuksissa (v. 1995 esi-
kongressin Suomi-ilta, laulelmatuokio Caféto-
rissa, yhdistyksen 40-vuotisjuhla, kuukausi-
kokoukset, joulujuhlat). Arja Lyly on Turun
Laulelman Ystävät -yhdistyksen jäsen ja toimii
myös useissa muissa yhdistyksissä. Director
musices -arvonimen hän sai ansioistaan vuon-
na 1992.

Anna-Liisa Ali-Simola
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Roman Dobrzynski:La Zamenhof-strato
286 p., Ryto varpas, Kaunas 2003
La libro de R. Dobrzynski rakontas ne nur pri
la Zamenhof-strato de Varsovio, nek ekskluzive
pri la centoj da samnomaj stratoj en la mondo.
Øi rakontas pri la sorto de Esperanto, pri ties
vojo tra la mondo kaj la historio, øi rakontas
pri la sorto de la Zamenhof-familio kaj precipe
pri la vivo kaj laboro de doktoro Ludoviko Kris-
toforo Zamenhof, kiu nuntempe vivas siajn 80-
ajn jarojn kaj kies saluton oni aýdas en Univer-
salaj Kongresoj kaj aliaj gravaj Esperanto-even-
toj. (Li estas inøeniero, kiu specialiøis pri prem-
betono, konstruado de pontoj kaj de tegment-
egoj.)

La verkado de la libro daýris dekon da jaroj.
Unue øi aperis en pola lingvo kaj poste en Es-
peranto, sed la esperanta eldono estas ne nur
simpla traduko de la pola sed pliøustigita kaj
plibonigita. Rimarku, ke øin faris la verkisto
mem. Øi estas skribita kvazaý intervjuo, laý
interparoloj de L.K. Zaleski-Zamenhof kaj la
verkisto, sed ne dum unu sesio oni povus æion
tion demandi kaj noti. Verdire la libro baziøas
sur multa interparolado dum deko da jaroj, sur
kunaj vojaøoj, sur leteroj, telefonvokoj kaj verk-

a¼oj, kaj øi pritraktas ne nur la paseon de Espe-
ranto sed la nunon kaj futuron.

La virtuala Zamenhof-strato kondukas al kaj
tra multaj nunaj problemoj: nuklea armilaro,
poluado, naciismo, enmigrado, terorismo, nar-
kotindustrio, ekumenismo, homaj kaj lingvaj
rajtoj, tradukkostoj æe Eýropa Unio, kaj aliaj.
Laý Zaleski-Zamenhof la universala fundamen-
to, sur kiun ni povus konstrui nian futuron, hav-
as tri pilierojn: libereco, egaleco, frateco, kaj la
du viroj en la lastaj æapitroj de la libro longe
parolas pri æio tio. Ilia prioritata tasko estas in-
diki la ekziston de la problemoj, ne ties solvon.
(Kompreneble, al lingvolernanto la libro instru-
as, kiel paroli pri la problemoj en Esperanto.)

La Zamenhof-strato svarmas per faktoj, no-
moj, datoj, nombroj. Feliæe øi havas bibliografi-
ajn indikojn post la æapitroj kaj liston pri la men-
ciitaj homoj, kun indikoj de la paøoj, en la fino.

Zlatko Tišljar diras pri la libro de Dobrzynski,
ke li ne scias, æu pli interesaj estas demandoj
aý respondoj, kaj Humphrey Tonkin nomas la
stilon glata kaj legebla. Mi samopinias kun
ambaý. Kelkfoje tamen min dubigis la esprimo
”manki ion” anstataý ”al iu mankas io”. Øuste
tia libro kia La Zamenhof-strato mankis al mi
sed ne plu. Mi ne bedaýras, ke mi aæetis øin.

Saliko

Nova reta Katalogo de UEA
Post plurmonataj preparoj estas malfermita por
publika aliro la nova reta Katalogo de UEA:
<http://katalogo.uea.org>

La nova Katalogo regule prenas la informojn
el la datumbazo de la Libroservo de UEA kaj
aýtomate respegulas þanøojn en øi. Interalie, oni
tuj vidas, æu iu libro estas havebla aý jam elæerp-
iøis.

La testintoj, partoprenintaj en la lasta etapo
de la preparlaboroj, trovas øin oportuna kaj faci-
la por la uzado. Oni povas seræi la varojn ne
nur per la titoloj, la aýtoraj nomoj kaj kategorioj,

sed vokinte ”aldonajn serækriteriojn” ankaý per
la titolo de la eldonejo, vortoj en la priskriboj,
lingvo, eldonjaroj kaj eæ intervaloj de paøonom-
broj kaj prezoj. Unika servo de la Katalogo estas
reta abonejo por la perataj de UEA E-gazetoj.

(el komuniko de UEA mallongigis mm)

+ Korespondi deziras
Korespondi pri æiaj temoj deziras Jonas Petr,
Listopadu 17, 57001 Litomysl, Æe¶io.
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Informbazaro
Raita Pyhäläaganto de la jaro 2003
”Laý decido de Esperanto-Asocio de Finnlando
Raita Pyhälä, alinome Saliko, estas nomumita
Aganto de la jaro 2003 pro þia multflanka kont-
ribuo al la esperantomovado per instruado, verk-
ado, tradukado kaj entuziasmigo de siaj kun-
movadanoj. En 2003 þi interalie instruis en Gre-
ziljono tie konatigante Finnlandon kaj reveninte
konatigante la esperantocentron nialande kaj
internacie per artikoloj. Þi plurflanke subtenas
junajn esperantoparolantojn, interalie kiel juø-
anto de la fabelkonkurso de Päätalo-instituto kaj
kunlaboranto de la revuo Juna Amiko. Saliko
estas æiujara aganto!

Kiel instigon al plia kleriøo kaj agado EAF
premias þin per la baldaý æe UEA aperonta libro
Æu nur-angla Eýropo? (Robert Phillipson, tra-
duko István Ertl), kaj unu plia libro, laý þia elek-
to, de la libroservo de UEA.”

La nomumon anoncis la prezidanto en la
jarkunveno en Jyväskylä la 14an de marto. Raita
ne povis mem partopreni la okazon, sed la pre-
zidanto povis anonci ke Raita kun granda øojo
akceptis la informon pri la nomumo. La aganto
de la jaro ricevis la diplomon poþte.

(mm/amr)

Subvencioj por edukiE-instruistojn en Afriko
En aprilo 2004 unuafoje estos disponigataj sub-
vencioj de la nova fonda¼o ”Hans”, kreita pasint-
jare por subteni la edukadon de novaj Esperan-
to-instruistoj en Afriko. La fonda¼o estis starig-
ita memore al Hans ten Hagen (Nederlando
1932-2003). Øian komencan kapitalon – 100
mil eýrojn disponigis nederlandaj familioj ten
Hagen-Renses kaj Bakker-ten Hagen.

La regularon de la fonda¼o ”Hans” oni povas
trovi en la retejo uea.org, parto ”Dokumentoj”.

(el komuniko de UEA prenis mm)

Subteno porgrava reta projekto
La estraro de UEA unuafoje decidis doni aýspi-
cion por reta projekto. La informan kaj moralan
subtenon de la Asocio havos volontula grupo,
gvidata de Tim Morley, kiu celas esperantigi la
programaron OpenOffice.org.

Sekvas klarigoj pri OpenOffice.org kaj la aga-
do pri øia esperantigo, preparitaj de Tim Mor-
ley:

OpenOffice.org estas nekomerca, senpage
distribuata programaro, kreata kolektive de vo-
lontulaj programistoj. Laý funkcioj øi estas tre
simila al la konata oficeja programaro de Micro-
soft, t.e. Word, Excel, PowerPoint, ktp. Øi povas
funkcii en pluraj operaciaj sistemoj, inkluzive
Vindozo kaj Linukso.

Interesiøantoj povas elþuti la programaron el
www.openoffice.org aý aæeti KD-on kontraý
malgranda sumo ekz. æe la ”Linux Emporium”
(http://www.linuxemporium.co.uk/products/
applications/#pid4523).

La laboro estas ege granda, sed la efiko, kaze
de sukceso estus vere signifa. Por sukcesigi la
projekton oni bezonas pli da volontulojn.

Por tio oni seræas personojn, kiuj:
w kapablas kompetente skribi en Esperanto w

komprenas la anglan, æefe la prikomputikan
anglan w havas komputilon (aý Vindoza, aý Li-
nuksa) w kapablas instali programo(j)n en la
komputilo w havos kelkajn horojn æiusemajne
dum iom da tempo w deziras helpi esperantigi
la programaron OpenOffice.org

Des pli bone se ili ankaý:
w havas grandtraigivan konekton al interreto
w havas Novan PIVon, grandan (teknikan) vort-
aron anglan/Esperantan w jam tradukis program-
ojn w jam uzis poEdit aý KBabel w povas/scias
uzi grep w havas multe da libera tempo (!)

Tamen tiuj lastaj petoj estas dezireta¼oj, ne
bezona¼oj. La sinanoncojn oni sendu al la adreso
reto@uea.org

(el komuniko de UEA prenis mm)
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Informoj pri la 40-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-40)
BET-40 okazos en urbeto Birþtonas (4300 loø-
antoj), 40 kilometroj for de Kaunas kaj 90 kilo-
metroj for de Vilnius apud æefa rivero de Litovio
Nemunas, en centro de regiona nacia parko, æir-
kaýita de belegaj pinarbaroj. Æefa lokalo de
BET-40 estos sanatorio Versme, atingebla buse
kaj aýtomobile. Kontraý aparta pago eblos uzi
diversajn kuracajn kaj sanigajn procedurojn de
la sanatorio. Eblos rajdi per æevaloj, veturi per
æaro, lui biciklojn, boatojn k.s.

Tempo: La 10-18-an de Julio, 2004. Alveno
eblas jam la 9-an de Julio. Antaý BET-40 la 3-
10-an de Julio en Litovia apudmara urbo Kretin-
ga okazos vica la 57-a kongreso de IKUE.

Aliøkotizo: 60 lidoj por okcidentanoj (malpli
por loøantoj de ekssocialismaj landoj). Infanoj
kaj gejunuloj øis 16-jaraj aliøkotizon ne pagas.
Lernejanoj kaj studentoj pagas duonon de la
baza kotizo. Unu eýro egalas al 3,45 lidoj.

Loøado: ekzistas kelkaj eblecoj:
1) en dulitaj æambroj de la sanatorio Versme.

Unu nokto por unu persono 40 lidoj.
2) en unulitaj æambroj de la sanatorio. Unu

nokto 70 lidoj.
3) en luksaj apartamentoj el du æambroj de la

sanatorio. Unu nokto 55 øis 110 lidoj por unu
persono.

4) en du kaj trilitaj æambroj de sportista ko-
munloøejo (duþejo kaj necesejo en koridoro).
Unu nokto por unu persono 20 lidoj.

5) eblas mendi æambrojn en urbaj hoteloj. Pre-
zoj varias ekde 40 øis 150 lidoj por unu persono.

Manøado: en manøejo de sanatorio Versme
organizite. Tri manøoj tage. Eblos organizi ve-
getaran. Unutaga trifoja manøado 35 lidoj (æir-
kau 10 euroj).

Programo: tradicia, t.e. somera universitato,
kursoj, literaturaj aranøoj, muzikaj kaj artaj ves-
peroj, debatoj pri situacio de Esperanto-movado
en Baltiaj landoj, sciencteknikaj kaj fakaj aran-
øoj, instruado de kantoj, junularaj aranøoj, kvi-
zoj, ekskursoj al vidinda¼oj, ripozado en naturo,

libroservo, interkona vespero, baza konatiøo
kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, gazet-
ara konferenco, sportaj ludoj ktp. Enkadre de
BET-40 okazos vica Balta Esperanto-Forumo.

Plena informilo kaj aliøilo riceveblaj ekzem-
ple de la æefredaktoro aý de LEA. Komence de
Junio æiu aliøinto ricevos Informilon Nr.2. Ret-
adreso de LEA estas: <litova.ea@mail.lt>.

(el informilo kompilis mm)

Venontaj

Þanøo de retpoþtaj adresoj
Por malgrandigi la kvanton de ricevitaj trudmes-
aøoj tri esperanto.fi-adresoj  nun þanøas formon.

Bv. ne plu uzi la formojn prezidanto, sekreta-
rio kaj mendoj æe esperanto.fi. La novaj adresoj
komenciøas per eaf kaj estas eafprezidanto@
esperanto.fi (atingas Anna Ritamäki),
eafsekretario@esperanto.fi (atingas Tiina Oit-
tinen), eafmendoj@esperanto.fi (atingas Päivi
Saarinen). Por la ceteraj esperanto.fi-adresoj ne
estas þanøoj.

La malnovaj adresoj ankoraý funkcios parale-
le dum iom da tempo, sed jam nun ekuzu nur la
novajn.

Jam antaýe, pro la sama kaýzo, ni enkondukis
la adresojn eafkasisto@esperanto.fi kaj eaflehti
@esperanto.fi (anstataý la malnova esperanto-
lehti).
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Venontaj

Aýtunaj Tagoj de EAF
en Iisalmi

18.-19.9.2004
Kulturo kaj Savo-tipa frenezo

Kulturo en Savo-provinco enhavas æiam iom da
frenezo, æu ne? En Iisalmi Aýtunaj Tagoj æiam
estas unikaj, tion certigas æiuj kiuj iam tie estis.
Kaj nature volas veni denove. Iisalmi estas
atingebla ekzemple per nokta trajno kaj tuj ma-
tene atendas matenmanøo en proksima Evakko-
keskus (centro de evakuitoj, historia nomo de
la ejo). El la centro ekveturos buso por æiæeron-
ita rondveturo en la urbo kaj la sama buso vetur-
igos nin al la banejo Runni, kiu estas nia tranokt-
ejo. Post la malfermo de la tagoj æe la lunæo
estos en programo libera konatiøo kun la servoj
de la banejo. Vespere ni denove ekveturos al la
proksima libertempejo, kie nin atendas multflan-
ka vespero kun diversaj programeroj. Loka
grupo Halavatun Papat (nomo netradukebla)
montras sian talenton kaj esperante al ni prezen-
tos programon la grupo Asorti el Litovio. Eble
ni rigardos la videon, kiun Elena kaj Edward
faris dum sia vizito en Finnlando antaý du jaroj.
Kompreneble eblas saýni en vera finna fumsaý-
no kaj post tio estos regalata vespermanøeto kun
i.a. fumita fiþo. Dimanæe ni konatiøos kun la
pejzaøo de Lapinlahti, kie ni vagados en la natu-
ro de la nacia pejzaøo de Väisälänmäki, kafum-
os æe la fajro ktp. Post lunæo estos tempo kom-
enci la hejmenvojaøon kun multaj novaj spertoj.

En sekva Esperanta Finnlando estos detalaj
informoj pri la aliøo, pagoj kaj vojaøeblecoj, sed
rezervu jam la tagojn en via kalendaro. La tagoj
kun kulturo kaj Savo-tipa frenezo estos traviv-
a¼o, kiun vi ne maltrafu.

Bonvenon!
Esperantoklubo de Iisalmi kaj

Esperanto-Asocio de Finnlando

Suomen Esperantoliiton
syyspäivät Iisalmessa

18.-19.9.2004
Kulttuuria ja savolaista hulluutta

Elämykselliset syyspäivät odottavat meitä Iisal-
messa. Tällä kertaa tutustumme paikalliseen
luontoon ja kulttuuriin esperantoa unohtamat-
ta. Yöjunalla saapuvat ohjataan asemalta aamu-
palalle läheiseen Evakkokeskukseen, johon
muutkin kokoontuvat. Aamiaisen jälkeen tutus-
tumme kaupunkiin kiertoajelulla ja sen päät-
teeksi bussi kuljettaa meidät Runnin kylpylään,
syyspäivien majoittumispaikkaan. Päivät ava-
taan lounaan yhteydessä ja sen jälkeen on mah-
dollisuus tutustua Runnin palveluihin. Iltapäi-
vällä lähdetään bussilla lomamökkikeskukseen,
jossa on saunomisen lisäksi tarjolla monenlais-
ta ohjelmaa: mm. Halavatun Papat esittäytyvät.
Esperantoksi meille laulaa ja tarinoi liettualai-
nen lauluyhtye Asorti, joka viimeksi vieraili
Suomessa pari vuotta sitten. Ehkäpä näemme
myös Elenan ja Edwardin tekemän videon päi-
vien aikana. Aidon savusaunan jälkeen on tar-
jolla iltapalaa, mm. savukalaa. Sunnuntaina
käynti suuntautuu Lapinlahden maisemiin, jos-
sa on tiedossa luonnossa kävelyä Väisälänmäen
kansallismaisemassa, nuotiokahvit ja muuta
viihdykettä. Lounaan jälkeen alkaa paluumat-
ka varmasti monta kokemusta rikkaampana.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, mak-
suista ja matkustustavoista ovat seuraavassa leh-
dessä, mutta varaa jo nyt viikonloppu kalenterii-
si. Savolaisen kulttuurin ja hulluuden ryydittä-
mät päivät ovat aina ainutkertaisia.

Tervetuloa!
Iisalmen Esperantoklubi ja

Suomen Esperantoliitto
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Oficejo, arkivo kaj biblioteko
bezonas atenton en 2004

La jarkunveno de Esperanto-Asocio de Finnlan-
do okazis dimanæe la 14an de marto en la kris-
tana instituto de Jyväskylä. Æeestis 36 personoj.
12 membrosocietoj estis rajtigite reprezentitaj.
Kiel prezidanto de la kunveno elektiøis Jukka
Laaksonen, kiel protokolanto Seija Kettunen.

Anna Ritamäki estis reelektita prezidanto.
Estraranoj por 2004-2005 estis elektitaj Taneli
Huuskonen, Auli Vihermä (novaj) kaj Tuomo
Grundström (vicestrarano 2003) kaj kiel vic-
estraranoj por 2004 estis elektitaj Timo Pirinen
(nova), Raita Pyhälä kaj Eero Rinta-Karjanmaa.
En la estraro sen reelekto restas Tiina Oittinen,
Markku Saastamoinen kaj Päivi Saarinen.

Kiel revizorojn estis elektitaj Erkki Kemppai-
nen kaj Jukka Laaksonen (nova) kaj kiel vicrevi-
zorojn Seija Kettunen (nova) kaj Marja-Liisa
Parpala.

Rilate al la financoj eblas konstati ke EAF
sukcesis sufiæe ekvilibre agi en 2003. La rezulto
estis nur iom minusa: -289,77. Por 2004 EAF
buøetis pli minusan rezulton, -2000, laý ekzem-
plo de la antaýaj jaroj. Tamen, pro la efiko de
la komunikada projekto, estas verþajne ke la
asocio sukcesos pli bone ol buøetite ankaý æi-
jare.

Por la estraro (hoitokunta) de Fonduso Propra
Ejo elektiøis en la jarkunveno Anna-Liisa Heik-
kinen (nova) kaj Harri Laine. La fonduso ek-
zistas kadre de la bilanco de EAF. Øia estraro
ne faris apartan raporton. La kunveno diskutis
øian rolon en la nuna situacio kaj decidis ke la
estraro petu raporton øis la sekva jarkunveno.

Lige al la pritrakto de la agadplano estis aparte
elstarigita la graveco de laboro pri oficejo, ar-
kivo kaj biblioteko. EAF invitas profesiulojn pri
bibliotekaj aferoj kunlabori kiel konsilantoj.
Diskuto okazis pri la eblecoj havigi plejeble
multajn komunumajn bibliotekojn kiel abonant-
ojn de Esperantolehti.

La membrosocietaj membrokotizoj estis altig-
itaj al 3 eýroj kaj al 1,50 eýroj por ELFI, FEJO
kaj Steleto. La individua kotizo restas senþanøa
je 18 eýroj, same la kotizo por societo Nino Ru-
neberg, kiu estas 36 eýroj, la duoblo de la kotizo
por individua membreco.

La daýra malkresko de la membraro estas zor-
gita. Laý la agadraporto EAF havis en 2003 339
kolektivajn membrojn, 48 individuajn kaj 3
dumvivajn membrojn (laý malnova, ne plu vali-
da kategorio), sume 390 membrojn. Tio estas
14 malpli ol en 2002 kaj 25 malpli ol en 2001.

(amr)
La estraro kunvenis
La estraro kunvenis (1/2004) la 28.2.2004 en
la EAF-oficejo je 11.30-15.00 kun daýrigo post
komuna lunæo 16.45-19.00. Æeestis Anna Rita-
mäki, Tiina Oittinen, Päivi Saarinen, Markku
Saastamoinen, vicestraranoj Tuomo Grund-
ström kaj plejparte Eero Rinta-Karjanmaa, al-
done dum financaj aferoj kasisto Anna-Liisa
Heikkinen.

La estraro akceptis kun øojo ke Mikko Mäki-
talo akceptis la taskon de æefredaktoro. La estr-
aro decidis dum 2004 pagi al li 25 e/gazeto por
uzo de propraj laboriloj, telefonaj kaj aliaj kostoj
laý fakturo.

La estraro akceptis kelkajn kostofakturojn de
estraranoj (vojaøkostoj sen prezento de biletoj
kaj fakturoj super limo de 100 eýroj). La kasisto
estis rajtigita fari transpagon de parto de la dis-
ponebla mono de EAF por havigi al la asocio
pli bonan interezon.

Anna-Liisa Heikkinen informis, ke þi ne plu
povos libroteni, sed ke þi tamen pretas daýrigi
kiel kasisto. La estraro decidis demandi al Pau-
la Niinikorpi æu þi pretas fari la librotenadon.

La estraro traktis la lastajn detalojn rilate al
Vintraj Tagoj en Jyväskylä. La prezidanto rice-
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vis la taskon fari gazetaran komunikon pri VT
[komuniko sendiøis antaý VT kaj aperis infor-
mo almenaý en unu gazeto, tuj dimanæe post
VT estis sendita alia komuniko].

Reage al peto de Dolchamar, kiu organizis
koncerton en drinkejo en Jyväskylä la estraro
decidis doni senpagan VT-partoprenon kun tra-
nokto kaj manøoj (5x20 e kaj 5x42 e) kaj aldone
50 e. La estraro esprimis deziron vidi æiujn
bandanojn dum VT kaj eble kontribuon dum la
malfermo [Patrik Austin prezentis du kantojn
kaj reklamis la koncerton, raporto pri la Dolcha-
mar-koncerto æi-numere].

La estararo diskutis proponojn pri aganto de
la jaro 2003 kaj decidis nomumi la personon
dum VT.

La planoj aranøi Aýtunajn Tagojn kiel vojaø-
on al Lesjöfors nuliøis pro aliaj planoj de svedoj.
La estraro decidis ke AT okazos en Iisalmi 18.-
19.9.2004.

La estraro pritraktis la jarkunvenajn raportojn
kaj subskribis la bilancon. Irma Heikkilä infor-
mis, ke þi ne plu pretas membri en la estraro de
la Fonduso Propra Ejo.

La estraro decidis mendi anoncon Venu al
Finnlando 2005 en Jarlibro 2004.

La vizito de la bardo Mikaelo Bronþtejn oka-
zis laýplane 19.1.-31.1.2004: Turku, Rauma,
Keuruu, Jyväskylä, Tampere, Kimito, Helsin-
ki, Lahti kaj Lappeenranta [raporto æi-numere].
La historia laborgrupo unuafoje kunvenis 17.2.
2004 en Tampere. FEJO informis pri sia intenco
okazigi Kulturan Esperanto-Festivalon 2005.

La estraro diskutis pri la vortara situacio kaj
volis esprimi sian subtenon kaj kuraøigon al la
vortara grupo. De la nuna poþvortaro EAF ne
plu havas tre grandan stokon.

La komunikadprojekta grupo kunsidis la 18.1.
2004 kaj konstatis la nunan situacion. Urøa
konkreta laboro estos la ordigado de la oficejo
kaj de la oficeja biblioteko. La projekta grupo
konstatis, ke øi bezonos pliajn membrojn post
la foriro de Osmo Buller. kaj decidis nomumi
Tuomo Grundström kaj Markku Saastamoinen

kiel projektgrupanojn.
La estraro konstatis, ke EAF bezonas pliajn

kovertojn kaj rajtigis la komunikadprojektan
grupon plani ilin kun la ellaborota projekta sim-
bolo.

La projekta grupo intencas sendi enketilon al
la kandidatoj de la æi-jara EU-elekto. EAF uzos
laýeble la tekston de Erkki Röntynen aperintan
en 1/2004. [Kopioj de la teksto estis haveblaj
en VT kaj øi nun aperas ankaý rete www.
esperanto.fi.]

«
La estraro kunvenis (2/2004) 13.3.2004 en Jy-
väskylä je 17.00-17.10. Æeestis Anna Ritamäki,
Tiina Oittinen, Eila Martin, Päivi Saarinen,
Markku Saastamoinen, Tuomo Grundström,
Eero Rinta-Karjanmaa.

La estraro decidis prezenti la faritajn jarkun-
venajn dokumentojn (agadraporto, financa ra-
porto, agadplano, buøeto) al la jarkunveno.

La estraro decidis nomumi Raita Pyhälä Ag-
anto de la jaro 2003. [La motivoj kaj la æi-foja
konsisto de la premio en æi-numera notico.]

«
La nova estraro kunvenis (3/2004) tuj post la
jarkunveno 14.2.2004 je 12.25-12.40. Æeestis
Anna Ritamäki, prezidanto, Tiina Oittinen, kiu
en la kunveno reelektiøis sekretario, Päivi Saa-
rinen, kiu reelektiøis vicprezidanto, Tuomo
Grundström, Taneli Huuskonen, Markku Saas-
tamoinen, Timo Pirinen kaj Eero Rinta-Karjan-
maa. Krome la estraro konstatis, ke kiel kasisto
de la asocio ekster la estraro daýrigas Anna-Lii-
sa Heikkinen.

La estraro konstatis la ricevon de la raporto
de la Vortara grupo pri la agadjaro 2003. La
Vortara grupo kunsidis unufoje dum 2003.

Päivi Saarinen kaj Anna-Liisa Heikkinen kun-
sidis prepare al ellaboro de listo pri la nuna prak-
tiko de la oficeja uzo, surbaze de kiu la kontrak-
to aý konsiloj/instrukcioj pri la oficeja uzo pov-
os esti finfarita. La laborgrupo estis plilarøigita
kun Taneli Huuskonen. w
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Eventokalendaro de EAF
2004
24-29.4.2004 Eýropa Amikeco-renkontiøo +
Euroscola, Strasburgo, Francio (ELFI)
5-9.7.2004 Kursoj en Valamo (Valamon kan-
sanopisto)
10-17.7.2004 IJK apud Kovrov, Ruslando
(TEJO)
24.-31.7.2004 UK en Pekino, Æinio (UEA)
25-29.8.2004 Eýropa Esperanto-Kongreso,
Bilbao, Eýskio, Hispanio (EEU)
18-19.9.2004 Aýtunaj Tagoj en Iisalmi
2005
februaro/marto Vintraj Tagoj
somero Kultura Esperanto-Festivalo en Hel-
sinko (planas FEJO)
somero Internacia evento en Raýmo (planas
EAF)
23-30.7.2005 UK en Vilniuso, Litovio (UEA)
septembro (ekis kontaktoj kun svedaj esperant-
istoj pri okazigo de AT kiel ekskurson al Espe-
rantodomo en Lesjöfors)

Ekskurso al Porvookaj Askola de EKH
Esperanto-klubo de Helsinki aranøos ekskurson
al Porvoo kaj Askola pri Johannes Linnankos-
ki kaj liaj verkoj en Esperanto. Ni ekveturos de
Asema-aukio en Helsinki sabaton, la 5-an de
junio 2004, je la 10.00. La prezo estos 30 eýroj.
Programo:

– vizito al tombejo Näsi en Porvoo
– Johannes Linnankoski -muzeo en Vakkola
– tagmanøo en art-kafejo galerio Terehtööri
– vizito al unika naturfenomeno ”Askolan

hiidenkirnut”

La estraro informiøis pri la planoj de la his-
toria laborgrupo kunsidi en Tampere 30.3. Päi-
vi Saarinen estas la kontaktopersono de la labor-
grupo pri oficejaj aferoj.

La sekva kunveno estis decidita por 28.3.2004
en la asocia oficejo, samtage kun la komunikad-
projekta kunveno.

(Kompilis la prezidanto)

w

Nova membroen estraro de ELFI
Dum la jarkunsido la 13an de marto estis Caro-
la Antskog reelektita prezidanto por la jaro
2004. En la estraro daýrigas Tapio Sormunen
(kasisto), Tiina Oittinen kaj Sylvia Hämäläinen
(sekretario). Nova estrarano estas Aini Väärä-
niemi, kiu estas vicprezidanto. Vicestraranoj
estas Raita Pyhälä kaj Anna-Liisa Ali-Simola.

La membrokotizo estas 22 e por la jaro 2004.
(Por la jaro 2005 ELFI havos du membrokatego-
riojn. ELFI dum membrokunveno en septembro
decidos pri la nova membrokategorio.)

La projekto Euroscola-en-Esperanto daýras
laý nova modelo. Æi-jare vojaøos 19 lernantoj
kaj du instruistoj de Enontekiön lukio kaj grupo
de suda Finnlando al Strasburgo. Ili partoprenos
al esperanta seminario Eýropa Amikeco kune
kun junuloj el sep Eýropaj landoj kaj la 28an
de aprilo kiel tute normala lerneja grupo al Euro-
scola.

Carola Antskog
Esperantokurso por infanoj
Dum la vintraj tagoj mi informis pri infankurso
la unuan semajnon de junio. Bedaýrinde la tem-
po tamen ne estis konvena, sed okazos kurso
en Lesjöfors, Svedio inter la 28a de junio kaj
3a de julio kaj se estos intereso ni aranøos voj-
aøon.

Pli da informoj vi trovos ekde la mezo de
majo sur la paøo de ELFI www.esperanto.fi
(Suomalaiset esperantojärjestöt).

Carola Antskog



21

Asocioj
– kafumado en somera domo de Irmeli Tans-

kanen
– reiro al Helsinki laý Kuninkaantie, kun halto

æe mezepoka preøejo Sankta Sigfrid
– fino de ekskurso je la 18-a en Helsinki
Bonvole aliøu antaý 2004-05-05 en la oficejo

marde de la 17-a øis la 19-a horo aý telefone al
Anna-Liisa Heikkinen, (09) 343 1449, kaj pagu
al la konto 101130-229178 de Helsingin Espe-
rantoseura. Koran bonvenon al æiuj!
Nova¼oj el Oulu
Esperanto-societo de Oulu havis sian jarkunve-
non la 21-an de februaro.

Kiel prezidanto agadas Erkki Röntynen, vic-
prezidantiøas Allan Mehtonen.

Aliaj estraranoj estas Eila Martin, Raili Mart-
tinen (vice), Stanislawa Mehtonen, Aira Rön-
tynen kaj Auli Vihermä.

La societo daýrigas siajn æiusabatajn kunven-
ojn je la 12-a horo en la æefa biblioteko. Bon-
venon!
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– Nun mi lernas – mi estas en la lasta klaso de
liceo, kaj poste mi esperas studi polan filologion
aý turistikon kaj rekreacion en Varsovio, kom-
preneble. Mi þatas ekkoni novajn homojn kaj
babili kun geamikoj!
Kial veni al Pollando?
– Pollando estas bela lando, kien vi povas trovi
æion – æi tie estas kaj montaroj kaj maro. Ni
havas belajn malnovajn urbojn. En Pollando
estas multe da esperantistoj, do mi invitas ! :)
Kia estis la Tejo-seminario en Bruselo?
– Øi tre plaæis al mi – tio estis mia unua ren-
kontiøo kun eksterlandaj esperantistoj, kaj mi
multe eklernis pri interesaj aferoj. Laý mia opi-
nio tre bona estis organizado kaj programeroj.
Kaj ankaý ege plaæis al mi la nokta vivo de Bru-
selo!!! :)
Diru kion ajn vi volas al la finna eo-junularo!
– Mi KORE salutas Vin æiuj, kaj mi volas diri:
mi estas feliæa, ke esperanto vivas, æar øi donas
al mi kaj aliaj þancon por ekkoni novajn kultur-
ojn.

Patrik Austin

Startigita: FEJO/Hki
Helsingin esperantonuoret estas la unua loka
sekcio de Fejo. Øi havas kurson dek¼aýde dum
la printempo en la eo-oficejo, post kiam (prok-
simume je la 19-a) oni iras al loka trinkejo Mas-
koto por ludi eo-ludojn kaj plibonigi la mondon.
Nehelsinkanoj: ne ploru, sed starigu vian pro-
pran lokan sekcion! Vi trovos instrukciojn en
http://www.esperanto.fi/fejo/datumbazo/
paikallisjaoksista.htm.

Patrik Austin
PS: Æu vi pretas por la veno de KEF 2005 en
somera Helsinko?

Afrodizia premio
Dum FEJO-semajnfino en Rauma FEJO la unu-
an fojon elektis la plej afrodizian kovrilon de

Tejo-seminaariBrysselissä – Suomipitkästä aikaa mukana
Fejon puheenjohtaja Patrik A. edusti kunniak-
kaasti maataan Euroopan komission tukemassa
Tejo-seminaarissa Brysselissä 29.2.-7.3.2004.
Viikon aikana 23 osallistujaa 15 eri maasta tu-
tustui EU:n hallintorakennelmiin ja -rakennuk-
siin ja sai koulutusta mm. yhdistyksen julkisten
suhteiden hoitamiseen sekä avustusten hakemi-
seen. Seminaari oli varsin laadukas, silti haike-
utta herättävät yhteiset laulu- ja peli-illat, joi-
den aikana hiteiksi muodostuivat biisi Z-A-M-
EN-HOF (Ottawanin DISCO-melodiaan) sekä
korttipelit Azeno ja Bonan tagon, sinjoro! Aja-
tuksia vaihdettiin ja kontakteja luotiin niin
Tejoon kuin landaihin asocioihinkin. Tähän se-
minaariin päästiin brittien luovuttua toisesta
edustajastaan. Toivottavasti osallistuminen osal-
tamme jatkuu vastaisuudessakin!
La Tejo-seminarion en Bruselo partoprenis in-
teralie du æarmegaj polinoj, Anus’ kaj Irmina.
Anus’ (maldekstre en la bildo) volonte intervju-
iøas por la Amdeca Fejo-paøo.

De kie vi konas unu la alian?
– Mi konas Irminan el Varsovia Vento, nia fama
:) klubo de junaj geesperantistoj, kie ni kune
renkontiøas.
Kion vi faras?
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Lempiasioita – Am-aferoj
Fejolaiset kertovat lempiasioistaan.
Koonnut: Katja Lampinen.

FEJO-infoa 2004
Jyväskylän vuosikokouksessa 13.3.2004 valit-
tiin FEJO:n hallitus tälle vuodelle:

Puheenjohtaja Patrik Austin, Helsinki
Varapuheenjohtaja Pipsa Ahonen, Turku
Sihteeri Katja Lampinen, Helsinki
Kassanhoitaja Paula Niinikorpi, Rauma
Jäsenet Mikko Mäkitalo, Turku ja Timo Piri-

nen, Hamari
Jäsenmaksu on tänä vuonna alle 30-vuotiailta

13 euroa ja 30 vuotta täyttäneiltä tukijäseniltä
12 euroa. Varsinaisten jäsenten maksuun sisäl-
tyy tuttuun tapaan Esperantolehden vuosikerta.

Jäsenmaksun voit maksaa postissa tulevalla
tilisiirtolomakkeella. Jos sellaista ei näy eikä
kuulu, voit suorittaa maksun myös suoraan
FEJO:n tilille 101130-227446 (Merita). Jos olet
uusi jäsen tai tietosi ovat muuttuneet, kerro
sihteerille nimi, osoite ja syntymäaika. Voit soit-
taa: 040 523 6076 tai lähettää sähköpostia:
katja.lampinen@suomi24.fi. Tänäkin vuonna
Sinut pitää parhaiten menossa mukana FEJO:n
postituslista, jolle voit liittyä lähettämällä tyh-
jän viestin osoitteeseen

fejo-subscribe@yahoogroups.com
FEJO, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsin-
ki. fejo@esperanto.fi, www.esperanto.fi/fejo

Timo ”TiPi” Pirinen
Prefera lingvo
Mia amafero estas nia lingvo, lingvo de Espe-
ranto. Æu mi havas favoritan vorton en Espe-
ranto? Jes nature, la nomo de la lingvo. Kial
nomo de Esperanto? Æar øi enhavas multajn
bonajn pensojn kaj mi esperas, ke ili okazu en
la mondo. Ekzemple paco, amo, frateco k.t.p.
Kaj la kaýzo numero du: Se vi ne scias korektan
vorton, vi kapablas fari tion. Tio donas plian
liberecon de esprimoj al vi. Jen estis la bazaj
kaýzojn kial mia amafero estas amlingvo.

la pasinta jarkolekto de EF. Nomumita estis la
numero 2/2003. Gratulojn al fotitoj kaj fotinto.
Ni esperas, ke la nomumo instigos atingi pli kaj
pli afrodiziajn kovrilpaøajn fotojn.

Estraro de FEJO
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Dolchamar rokas kaj furoras hejmlande
Antaý unu jaro nia fama, finna espobando,
Dolcxamar, þanøis ne nur sian nomon (nun:
Dolchamar), sed ankaý preskaý komplete la
ularon. El la x-forma prabando restas nur la
komponisto-lirikisto Pieæjo kaj Stoedoe, la
basisto. Sekve la nova konsisto estas jena: Pieæ-
jo (kanto), Larputilo (gitaro), Stoedoe (basgita-
ro), Lenja (klavaro) kaj Valdemar (drumaro).

La 13-an de marto la nova Dolchamar havis
sian unuan koncerton en Finnlando iam ajn.
Okazis en la rokklubejo Poppari en Jyväskylä.
Samurbe, samtage okazis tiam la Vintraj Tagoj
de Esperanto-Asocio de Finnlando. La koncerto
de esporoka bando vaste interesis la regionajn
amaskomunikilojn. Dolchamar aperis nova¼for-
me en la kulturpaøoj de pluraj regionaj gazetoj
sub titoloj ”Esperantlingva roko en Poppari” kaj
”La plej fama espobando de la mondo en Jyväs-
kylä”, inkluzive la plej granda regiona ¼urnalo
”Keskisuomalainen”. La koncerton notis ankaý
loka radiostacio ”Radio Jyväskylä” kaj kelkaj
retaj rokgazetoj kiel www.letsmakesomenoise.
com kun titolo ”Jyväskylässä rockia esperantok-
si”.

Sekve la klubejo estis preskaý plenplena. Jam
antaý la koncerto aýdeblis konversacioj: ”Mi
legis en ¼urnalo, ke ili venas de Porvoo.” Eæ se
en la publiko troviøis deko da esperantistoj, kiuj
scipovis kunkanti la refrenojn, la plejparto estis
lokaj ne-esperantistaj gejunuloj. Ili videble þatis
la bandon, dancis antaý la scenejo
kaj laýte postulis ekstra¼ojn post la
pli ol unuhora koncerto. Ilin neniom
øenis la fakto, ke Pieæjo interpece
parolis æefe esperante. Post la kon-
certo oni kolektis sufiæe longan fan-
liston por posta informado pri dolch-
amaraj aferoj. Pluraj postkoncerte
demandis: ”La bando sonas bonege,
sed diru, kio estas nun tiu lingvo?”

En Poppari oni ja aýdis ankaý la malnovajn
furora¼ojn ”Æu vi pretas?”, ”Malbonulo”, ”Pac-
man” kaj ”Junaj idealistoj”. Sed æefe ni aýdis
tute novan, splendan materialon, post kio oni
soife atendegas la aýtune 2004 aperontan albu-
mon. La mikso de malnovaj kaj novaj pecoj ja
povas kaýzi iometan konfuzon pri la stilo de æi
kameleona bando. Laý finna rokkritikisto, Han-
nu Linkola, kiu antaý ne longe intervjuis Dolch-
amar por reta rokgazeto Rockmusica, la bando
sonas jen rokroke, jen slave melankolie, jen
latinrape, sed æiel ajn bonege. La stilo de la nova
Dolchamar tamen klare þanøiøis al pli melodie
roka direkto. ”Ni estas iom kiel Cardigans, pli
roke spicita tamen”, priskribas Pieæjo mem.
Bone notu jam anticipe la peconomojn ”Æi tio
povas iøi nenio”, ”Akcidentoj”, ”Kio estas æi
sento”, ”Subamiøi” kaj ”Himno de EsperHe” –
ili æiuj sonas furora¼e jam je la unua aýdo.

Dumlude el la grupo radias kuneco. Klare oni
aýdas, ke ili longe ludis kunaj. Pieæjo, kiu trans-
prenis la kantorespondecon mem, sukcese æar-
mis la publikon eæ havante fortan gripon. Viv-
drumisto donis al la tuto bone firman sonon.
Aparte menciindas, ke Dolchamar nun havas
inan klavariston – muzikistinoj en Esperantujo
ja ne tro svarmas.

Foje oni akuzis la bandon pri tro malfacile
kapteblaj lirika¼oj. Aýdeblas ankaý ioma stilþan-
øo eæ en la teksta flanko, kaj vorte kaj teme. La
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Muzike

En supra vico el maldekstre Lenja, Valde-
mar kaj Stoedoe, malsupre maldekstre
Pieæjo kaj dekstre Larputilo.

tekstoj nun estas iom pli æi-mondecaj – tamen
nenio por komencantoj. La lirikisto, Pieæjo,
þajnas havi intense pasian amrilaton al vortoj,
kapablon al orelkaresaj frazfluoj kaj freþan eks-
perimentemon. Jen kelkaj fragmentoj el la onta
disko:
”Senarma nur min lasas vi
æar vi bezonas nenion plu de mi
jam gambovjolo silentiøis for
nur vojo kota øis la ruina¼’ serpentas sor
Eblas nostalgii horon en rev’
Sed grandioza epok’ de kasteloj estas preter.
Kaj se øi daýrus plu,
Mj’estas neniu hero’
Nek vj’estas princin’
Kaj æi tio povas iøi nenio.”
    (Æi tio povas iøi nenio)
”Miaj du grandaj desapoentoj
kvazaý neforgesindaj indicentoj
unu estis þial, dua estis lial
ambaý akcidentoj
sufere senespere sed vere æi-vespere
reve pri l’momentoj”
    (Akcidentoj)
Æi-somere oni bedaýrinde ne spertos Dolchamar
en esperantaj scenejoj, æar la bando pasigos la
someron studie pro la nova albumo. Ili tamen
koncertos æi-jare pli kaj pli propralande, en fin-
naj rokrondoj. Sekvafoje la 13-an de majo en
helsinka rokklubejo Factory kaj dum la somero
supozeble en kelkaj rokfestivaloj – en esperan-
to kompreneble. Kaj fine de marto aperos longa
bandoprezento pri Dolchamar en finna rokgaze-
to Rockmusica (www.rockmusica.net). La kriti-
kisto de tiu gazeto vizitis la geknabojn en la trej-
nejo por intervjuo. La intervjuo titoliøos esper-
ante ”Daýre roku en la libera mondo!” Samin-
tervjue oni multe traktas ankaý esperanton.

Sed æu vi jam aýdis, ke KEF 2005 okazos en
Helsinko?! Tiam staros Dolchamar sur la scen-
ejo de unu el la plej grandaj rokklubejoj de Hel-

sinko. Ne maltrafu tion!
Intertempe, la paøoj de Dolchamar videblas

æi tie: www.nettie.fi/dolchamar.
Riitta Hämäläinen

PS. Æu vi scivolemas, kio poste okazis al Saræjo,
Hipo Ohvo kaj Doktoro Espo, la ne-videbla dru-
misto, de la bando?

Saræjo nun umas kaj kantas angle en la bando
Copter: www.coptertheband.net

Hipo Ohvo gitarumas kaj komponas finne por
Acedia: www.acedia.info

Kaj la mistera kaj mizantropa Doktoro Espo,
kiun nur malmultaj vidis vive, nun koncentriøas
al sia lingvistika laboro: www.nettie.fi/droEspo.
Lastatempe oni aýdis klaæojn pri vere sovaøa
nova projekto…!
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Muut lehdet

Muut lehdet

«

Helsingin yliopiston esperanto-seura
Helsingissä joka päivä ilmestyvä Metro-ilmais-
jakelulehti uutisoi 25.2.2004 lyhyesti Helsingin
yliopistoon perustetusta Esperanto-seurasta,
EsperHestä. Toiminta alkaa ensi syksynä. Tieto-
laatikossa esiteltiin kieli suunnitelmakielenä ja
arvioitiin sen osaajien määrää maailmalla ja
Suomessa.
Patrik Austin Brysselin seminaariin
Helsingin Sanomien Järjestöt-palstalla kerrot-
tiin Suomen nuorten esperantoliiton puheenjoh-
tajan Patrik Austinin osallistuvan Brysselissä
Euroopan komission kustantamaan seminaariin,
jonka nimi on ”Nuorten rekisteröitymättömät
järjestöt sekä niiden rooli ja mahdollisuudet Eu-
roopassa”. Seminaarin työkieli on esperanto.
Jutussa mainitaan Patrikin opintotaustat ja lisäk-
si hän arvioi käyttävänsä seminaarin oppeja
Suomen nuorten esperantoliiton toiminnassa.
Hän piti esperantoa helppona kielenä.
Vieläkö esperantoa harrastetaan?
Munkinseutu-lehti – helsinkiläinen kaupunki-
ja paikallislehti – kysyi jutun otsikossa ”Espe-
ranto – vieläkö joku harrastaa sitä?” Puolen si-
vun jutussa esitellään EAF:n toimiston sijainti
ja siellä tapahtuvaa toimintaa, puhutaan espe-
ranton harrastuksesta maailmassa ja sen raken-
tamisen perusteita.

Esperanto-rockista esitellään Dolchamar, jon-
ka toiminnasta haastatellaan Patrik Austinia.
Hän puhuu myös koko maailman esperantorok-
kareista ja rockin esittämisestä esperantoksi.
”Keikkoja ja yleisöä on joka puolella maail-
maa”. ”Nyt on tullut keikkakutsut Italiaan ja
Venäjälle, aikaisemmin niitä on tehty Ruotsiin,
Saksaan ja Ranskaan.”

Jutun lopussa oli parikymmentä musiikki-
sanaa esperantoksi sekä maininta Esperanto-
kursseista keväällä tiistaisin EAF:n ja Helsin-
gin esperantoklubin tiloissa klo 19-20.
Mikael Bronstein Kemiössä
Kemiön oma lehti, Annonsbladet för Kimito
bygden kirjoitti 5.2.2004 suomeksi ja ruotsiksi,
mutta ei esperantoksi, Mikael Bronsteinin vie-
railusta Kemiössä. Hän oli Suomen kiertueella
ja esiintyi yhdeksän kertaa Kemiön käynnillään.
Hän esiintyi kouluissa aamunavauksissa ja mu-
siikkitunnilla sekä kansalaisopistossa. Mikael
lauloi esperanton lisäksi venäjäksi ja muilla kie-
lillä.

Jutussa esiteltiin Bronsteinin syntymä- ja koti-
tausta. Esperanto-ryhmän tapaamisessa hän kes-
kusteli ryhmäläisten kanssa. Suomeen hänet oli
kutsunut Suomen Esperantoliitto. Paikallisena
tulkkina ja järjestelijänä oli Carola Antskog, es-
peranton opettaja Kemiöstä.

Jukka Noponen

Iam estas malfacile logi homojn por preni
gravajn asociajn taskojn. Ekzemple FEJO
æi printempe strebis inviti sian eksan bon-
egan sekretarion denove al tasko. Per tiu
æi kanto ni faris al Katja Lampinen pro-
ponon, de kiu þi ne povis rifuzi.
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De legantoj

Eroj el debato en Hufvudstadsbladet
Lingvaj problemoj daýre estas debatitaj en la
svedlingva gazetaro en Finnlando. La æefaj
temoj estas la rolo de la sveda lingvo en Finn-
lando kaj la hegemonio de la angla. Ni havas
novan lingvoleøon sed en la praktiko æio ne
bone funkcias en la du naciaj lingvoj. Pli kaj
pli ofte la angla þajnas esti la dua nacia lingvo.
Mi æi-vintre partoprenis kun tri skriba¼oj al
debato-paøo de Hufvudstadsbladet. Ili aperis
æiam preskaý neþanøitaj kaj la rubriko estis mia
aý pli bona ol mia, la rubrikoj estis æiam pli kaj
pli grandaj. Foje esperanto estis menciita en la
rubriko. Mi referas æi tie la æefajn punktojn de
la skriba¼oj.
Pensoj pri lingvoj (Hbl 24.1.)
Estas tempo por homaro pensi en tute novaj
manieroj en multaj sferoj. Se ni ne volas vivi
en lingva sklaveco ni bezonas vizion. Sur la glo-
bala marketo oni ja vane nur indikas je homaj
rajtoj. Ni bezonas etikan kompletan pensadon
por ke ni povas veni el ”la rajto de la plej forta”
al scio pri la egalvaloro de æiuj lingvoj.

Se ni povas vidi nin mem en kompleta bildo
de la homara familio, ni povas senti ke nia nacia
identeco plene kompletigas nian universalan
identecon.

La ideo de universala neýtrala lingvo kiel la
internacia lingvo esperanto estas principo kiu
ebligas ke rajtoj kaj devoj disiøas laý ”la ora
regulo”. Tio signifas ke oni ne vidas nur mian
lingvon kaj vian sed ankaý nian. Tiam estas es-
pero ke pozitiva valorneýtraleco troviøas ankaý
en aliaj sferoj de nia pli kaj pli multkultura so-
cio.

Ni ne bezonas forigi iun nacian lingvon. Sed
ni povas jam prepari nin por preni pason al hej-
molando kie æiu havas propran individuan ling-
von kaj æiuj havas komunan universalan ling-
von.

Æu esperanto povas
iøi laborlingvo en Eýropo?
(Hbl 11.2., mallongigita refero)
La unuan grandan pozitivan sperton de uzo de
esperanto mi havis komence de mia esperantist-
eco en Roterdamo kiam mi estis en grupo de
deko da homoj el diversaj landoj kaj la nura ko-
muna lingvo estis esperanto. Esperanto fakte
estis kiel æies propra lingvo, oni identitiøas kun
øi pli bone ol kun iu nacia lingvo. Oni sentas
sin aparteni al la sama kultursfero, kompreneble
sen esti perfektaj kosmopolitoj.

Mi partoprenis en multaj skandinaviaj kunve-
noj kaj æiam parolis svede aý skandinave se ebl-
is, tamen nuntempe ofte la baltaj landoj ankaý
kunestas en nordiaj seminarioj ktp. do la sveda
ne taýgas kiel antaýe; plej ofte estas iuspeca
angla kiu dominas.

La societoj æie iøas pli kaj pli multkulturaj.
Tamen ”pli kulturaj” ni povas iøi nur se ni iøas
”pli universale homaj”. Ni bezonas novan ”so-
cian pontokonstru-arton”.

Mi povas vidi la neýtralan universalan ling-
von esperanton iam estontece kiel laborlingvo
en EU. Certe øi malhelpus hegemonion kaj mul-
tajn konfliktojn. Pro tio æiuj lingvoj gajnus. Tial
mi konsideras mian apogon al esperanto kiel
apogo al la sveda kaj aliaj lingvoj, precipe la
malgrandaj. Mi esperas ke tiuj kiuj decidas pri
la lingvaj rajtoj i.a. de la finlandsvedoj, vidus
la eblecojn de esperanto kiel pontlingvo.

Mi ankaý skribis ke mi gojiøas ke Osmo Bul-
ler denove estas elektita æefdirektoro de UEA.
Æu ni devas lerni multajn lingvojn?
(Hbl 6.3.)
Mi kontinuas miajn pensojn pri esperanto kaj
aliaj lingvoj (Hbl 24.1. kaj 11.2.) komente la
artikolon en kiu estas priskribita la pensoj de
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profesoro Christer Laurén pri la finlandsveda
lingvo. (Hbl 16.2.)

En la fino de la artikolo estas skribita tiel:
”Samtempe kiam oni flegas sian propran ling-
von oni sekve devas lerni multajn aliajn ling-
vojn. Estas kompreneble paradokso”. Iomete
antaýe en la artikolo: ”Ni devas esti pli bonaj
vendistoj de la sveda kiel mallongiga vojo al la
germana, franca, hispana kaj aliaj lingvoj”. An-
koraý pli antaýe Laurén diras ke ”finnoj kaj fin-
landsvedoj havas komunan intereson trovi risk-
igantan konkuron al la angla. Ni bezonas mult-
ajn lingvojn”.

Por mi estas iomete malfacile vidi la mallong-
igan vojon se oni unue devas lerni la svedan
por pli bone lerni la francan por ke la hegemonio
de la angla malpligrandiøus. Kaj al la rusa, la
æina, la araba kaj la svahila kaj aliaj grandaj ling-
voj la sveda apenaý estas direkte mallongiga
vojo, æi tiuj lingvoj, kaj aliaj, gravas tamen.
Aparte la æina lingvo gravos pli kaj pli estontece
laý Linda Jakobson, kiu en artikolo en Etelä-
Suomen Sanomat (15.2.) bedaýras ke la æina
lingvo ankoraý ne
estas instruata en
la lernejoj de Finn-
lando. Þi diras ke
estontece oni en
Finnlando bezon-
os scion de la æina
lingvo same multe
kiel oni hodiaý be-
zonas la anglan. Þi
certe pravas. Nur
parte se eblus lerni
ankaý esperanton
en la lernejoj.

Æu vere pravas
ke ni devas lerni
multajn lingvojn
por bridi ”la viv-
danøeran anglan
lingvon”? Anko-
raý estas feliæe æir-

kaý 6000 lingvoj en la mondo. La homaro bezo-
nas æiujn de ili (inkluzive la anglan), tamen ni
ne bezonas lerni æiujn lingvojn (ankaý ne la
anglan), tamen ni devas ilin respekti, interesiøi
pri ili, aý se oni volas proklami solene: ni devas
ilin ami same kiel nian propran lingvon, æar ili
estas parto de ni. Oni povas ankaý diri ke en
nuntempa mondo ni ne povas lukti nur por niaj
rajtoj, æar NI estas pli kaj pli ankaý LA ALIAJ.

Esperanto ja naskiøis fine de la 19a jarcento
proksime al la geografia centro de Eýropo, en
fokuso kie multaj lingvoj, kulturoj kaj diversaj
moroj vivis flanko æe flanko. Estis historia erao
kiam Ruslando kaj la rusa lingvo forte subigis
aliajn popolojn kaj lingvojn en la orienta Eýro-
po. Jam multaj cirkonstancoj sanøiøis, tamen la
homoj kontinuas subigi lingve, æie en la mondo.

La naskiøo de la universala, tuthoma lingvo
esperanto ne estas hazarda okazo, estas liber-
ema, øi estas nun bezonata. Krome øi stimulas
la gustumadon; æiuj lingvoj kaj kulturoj de la
mondo iøas allogaj kiel korbo da koloraj paskaj
ovoj! Börje Eriksson
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Astronomio

Sur la nokta æielo
Dum tiu æi printempo la vesperan æielon orna-
mas tuta vico de brilaj planedoj. La plej brila
de æiuj estas Venuso, nia plej proksima najbar-
planedo. En okcidenta direkto post subeniro de
la Suno øi neeviteble kaptas atenton de rigard-
anto. Øi estas la plej brila astronomia objekto
post la Suno kaj la Luno æiam, kiam øi estas en
videbla situo.

La due plej brila estas Jupitero, kiu dum sub-
eniro de la Suno estas en suda direkto, estante
la klare plej brila objekto tiudirekte. Inter la du
estas Saturno, kies brileco preskaý egalas kun
la plej brilaj steloj. Kaj videbla estos ankaý Mar-
so, kiu dum aýtuno estis tre brila, sed nun mov-
iøis pli distanca de ni kaj tial ne plu tiom brilas.

Nun estas oportuna okazo kompari aspekton
de planedoj kun aspektoj de brilaj steloj, kiuj
ankaý videblas multaj. Estas vaste konata fakto,
ke stelo svingiøas (tähti tuikkii), t.e. kvazaý ke
stelo þanøadus kaj brilecon kaj situon en period-
oj de frakcio de sekundo, sed planedo staras
konstanta. Tio estas ankaý la sola trajto, pro kiu
oni (eble) povas nudokule distingi stelojn kaj
planedojn, alimaniere
ili æiuj aspektas nur
lumpunktoj sur la æi-
elo.

La fenomeno, ke
stelo svingiøas, nask-
iøas en atmosfero de
la Tero. La steloj
mem neniel oscilas en
periodo de sekundoj,
sed aero en atmosfero
moviøas kaj kaýzas
ke la lumo refraktiøas
(valo taittuu). Plej
evidenta tiu fenome-
no estas apud la hori-
zonto – stelo malalte
apud horizonto sving-

iøas pli ol stelo alte sur la æielo.
La kaýzo, ke planedoj ne tiom svingiøas, estas

ilia signifa videbla diametro. Rigardo per teles-
kopo montras, ke æiuj steloj aspektas, eæ per plej
grandaj teleskopoj, esti nur lumpunktoj, sen iu
ajn videbla diametro. Ili estas tiom distancaj,
ke iu diametro ne videblas. De planedoj tamen
oni per teleskopo facile vidas, ke ili estas ne nur
lumpunktoj, sed globoj kun videbla diametro.
Unuopa lumpunkto svingiøas laý moviøoj de at-
mosfero, sed lumo el diversaj lokoj sur la sur-
faco de planedo ebenigas la efikon de svingiøo
de unuopaj punktoj de øia surfaco.

Estas interese kompari ekzemple Saturnon
kun la preskaý sambrilaj steloj Capella, Betel-
geuze kaj Procyon. Saturno devus klare disting-
iøi de la steloj per pli konstanta aspekto.

La serio Sur la nokta æielo finiøas æi tie. Verk-
into dankas pro la intereso de la legantoj kaj
daýrigas faradon de la gazeto en æefredaktora
rolo.

Mikko Mäkitalo

En fino de aprilo, kiam ankoraý vesperoj mallumas, videblos kvar
planedoj kaj multaj steloj, kies brileco proksimume egalas tion de
Saturno. La bildo taýgas por tempo 1 øis 1,5 horoj post subeniro
de la Suno, ekzemple 25.4. je 22.30.
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Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt

Suomen Esperantoliiton paikallis- ja jäsenjärjestöt:
w Helsingin Esperantoseura / Esperanto-klubo deHelsinki, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.
: Taneli Huuskonen, huuskone@cc.helsinki.fi
www.esperanto.fi/helsinki
w Iisalmen Esperantoklubi / Esperantoklubo de Iisalmi,(Onni Kauppinen) Uudispihantie 298, 74100 Iisalmiw Jyväskylän Esperantokerho / Esperantoklubo deJyväskylä (Seija ja Kari Kettunen),  Keihäsmiehen-

katu 3, 40630 Jyväskylä. ( (014) 254 609
: kari.kettunen@pp1.inet.fi
w Lahden Esperantokerho / Esperantoklubo de Lahti,(Martti Pennanen) Kalliomaankatu 10, 15150 Lahti.: martti.pennanen@phnet.fiw 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@ebaana.net
w Esperantoseura Antaýen ry. / EsperantosocietoAntaýen, Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere.(Lauri Liukkonen, Varstatie 37, 37500 Lempäälä,: lauri.liukkonen@jippii.fi)w Turun Esperanto-yhdistys ry. / Esperanto-societo enTurku, (Tiina Oittinen) Puutarhakatu 26 A 11, 20100

Turku. : tiina.oittinen@pp.inet.fi
w Suomen opettajien esperantoliitto / Esperanto-Ligode Finnlandaj Instruistoj, (Carola Antskog) Drags-fjärdsvägen 690, 25700 Kimito. : cantskog@kolumbus.fi. Tilinro: 800015-129185w 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

Jäsenyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti Suomen
Esperantoliiton jäseniä, yhdistykset hoitavat jäsenmak-
sut liittoon. Liittoon voi myös kuulua henkilöjäsenenä, jol-

Nro Red.grupo Limdato Aperas
komencas

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

ilmestyy vuonna
aperas dum la jaro 2004

Muutokset ja lisäykset osoitteistoon: Ilkka Santti-
la, Mannerheimintie 40 D 86, 00100 Helsinki, s-
posti ilkka.santtila@esperanto.fi mieluummin kir-
jallisena.

loin jäsenmaksu v. 2003 on 18 e sisältäen Esperantoleh-
den. Nino Runeberg -seuran jäsenmaksu on 36 e. Lisä-
tietoja jäsenyhdistyksiltä ja liiton toimihenkilöiltä.
Lappeenrannassa toimii aktiivinen esperanton harrasta-
jien ryhmä, jolle voi lähettää postia osoitteeseen (Irja Miet-
tinen) Esperantogrupo de Lappeenranta, Yrjönkatu 6-8
A 1, 53600 Lappeenranta.
Useiden paikkakuntien puhelinluettelosta hakusanan “Es-
peranto” kohdalta löytyy paikallisten harrastajien puhelin-
numeroita. Paikkakuntien yhteyshenkilöistä saa tietoa
myös Suomen Esperantoliitolta, aktiivisia harrastajia on
mm. Mikkelissä, Raumalla, Hämeenlinnassa ja Taival-
koskella.

Ilmoitushinnat w Anoncprezoj
Ulkopuoliset mainostajat /
Ekster membraro: Jäsenet / Membroj:
1/1 sivu/paøo 100 e 1/1 sivu/paøo 50 e
1/2 sivua/paøo 60 e 1/2 sivua/paøo 30 e
1/4 sivua/paøo 40 e 1/4 sivua/paøo 20 e
Sendu la anoncojn aý rete al la redaktejo: eaflehti
@esperanto.fi aý poþte al la oficejo: Esperantoleh-
ti/EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.

Avustajien toivotaan noudattavan edellä esitetty-
jä aikoja. La redakcio esperas, ke helpantoj atentu
la datojn supre.
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2 ------------------

Pica-Paino Oy, Jyväskylä 2004n

Seuraava numero w Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy kesäkuun alussa. Jutut 15.5.2004 mennessä EAF:n toimistoon. Venonta nume-
ro aperos en la komenco de junio. Artikoloj øis 15.5.2004 al la oficejo de EAF. Osoite/adreso: Siltasaaren-
katu 15 C 65, 00530 Helsinki, puh/tel. (09) 715 538, s-posti/rete: <eaflehti@esperanto.fi>.

Palautusosoite: Esperantoliitto
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki

Dolchamar mirigis publikon en Jyväskylä per sia stranglingva peza roko. Kantisto Pieæjo,
drumisto Valdemar, gitaristo Larputilo, klavaristo Lenja kaj ekster foto lasiøinta
basgitaristo Stoedoe þvitas sur scenejo, kiam ankoraý iom pli famaj Elvis Presley kaj
David Bowie rigardas el muro de la ejo Poppari. (Artikolo sur p. 24-25)


