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Esperanta Finnlando w Esperantobladet w helmikuu w februaro w 1/2007

Prezidento de la
respubliko Tarja
Halonen gardas
la jubilean jaron
de EAF.

Joel Vilkki, p. 8 w “Happi kvam pippi” en transpiranto, p. 10
Vintraj Tagoj, p. 15 w Valamo-kursoj, p. 18 w Arta Lumo, p. 21

Jubilea tago en Helsinki, p. 3-5
Estraranoj ekster la nobelara domo, kie okazos la æefa 100-jariøa festo.

Nobelara domo
en la jaro 1922.
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Jubilea tago
Esperanto-Asocio de Finnlando 1907–2007
Alta Protektanto de la jubilea jaro: Tarja Halonen, Prezidento de la Respubliko

INVITO – KUTSU – INBJUDAN
Jubilea tago 28.4.2007 en Helsinko
ANTAÝTAGMEZA PROGRAMO EN LA URBO
9.00–12.00 HISTORIA KVIZOPROMENO
ESPERANTOVISAILU KAUPUNGILLA – ESPERANTOTIPS PÅ STAN
Startlokoj: Akademia Librovendejo, la Nobelara domo kaj aliaj
– Celgrupo: la øenerala publiko kaj esperantistoj
– Lingvoj: esperanto, finna kaj sveda
– Daýro: 1-2 horoj / eblas respondi la demandojn sen viziti æiujn lokojn
VIZITO AL LA NOBELARA DOMO KUN ESPERANTLINGVA ÆIÆERONO
Senpaga
14.00-17.00 JUBILEA FESTO EN LA NOBELARA DOMO
Ritarikatu – Riddaregatan 1
– La programon gvidas Harri Laine
– Festparolado Renato Corsetti, prezidanto de Universala Esperanto-Asocio
– Arta programo i.a. vira koruso kaj kantelmuziko
– Akcepto de la Jubilea skatolo
– Historia prezento
– Kafopaýzo kun jubilea kuko
– La festo estas esperantlingva kun okazaj esceptoj
Pago: 15 eýroj
18.30-22.00 JUBILEA BANKEDO EN RESTORACIO SIPULI
Kanavaranta – Kanalkajen 7
– Triplada bankedo kun arta akompano
Pago: 70 eýroj
BONVENON! – TERVETULOA! – VÄLKOMMEN!La estraro de Esperanto-Asocio de Finnlando
Anoncu vian partoprenon, prefere øis la 31a de marto
pagante al la konto de EAF æe Sampo 800017-230825 kun referencnumero 80499

(samtempa pago de membrokotizoj, donacoj k.s. ebla)
informante pri la celo al Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65,

00530 Helsinki, retpoþte: eafoficejo@esperanto.fi
– por æiu partoprenanto persona kaj familia nomoj
– plena poþta adreso kaj, se adekvate, telefonnumero kaj retpoþto
– eventualaj apartaj konsideroj (dieto, rulseøa moviøo k.s.)
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Jubilea tago
Esperantoliittojuhlii 100-vuotispäiväänsäHelsingissä

Suomen Esperantoliitto ry, perustettu 28.4.1907
Helsingissä, viettää 100-vuotisjuhlapäiväänsä
28.4.2007 samassa kaupungissa. Päivän ohjel-
maan kuuluu aamupäivällä Esperantovisailu
kaupungilla, jonka tiedonantajina kaupungilla
esiintyvät Suomen esperantohistorian merkki-
henkilöt, mm. liiton ensimmäinen puheenjoh-
taja Nino Runeberg.

Pääjuhla Ritarihuoneella klo 14-17 on kult-
tuuripainotteinen. Juhlallisuuksiin osallistuu
Esperanton maailmanliiton puheenjohtaja Rena-
to Corsetti Italiasta. Päivä päättyy juhlaillalli-
seen ravintola Sipulissa.

Esperantovisailu klo 9-12 on kaikille avoin.
Yleisen tiedotuksen lisäksi ainakin esperanto-
järjestöt ELFI (opettajat), Steleto (näkövammai-
set) ja Skolta Esperanto-Ligo (partiolaiset) mai-
nostavat tapahtumaa omille kohderyhmilleen.

Kysymykset julkaistaan esperantoksi, suo-
meksi ja ruotsiksi. Visailupaikkojen kierron voi
aloittaa mm. Ritarihuoneella ja esperantoliiton
perustamisosoitteesta Pohjoisesplanadi 39.
Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

Esperantoförbundet
firar sin 100-årsdag

i Helsingfors
Esperantoförbundet i Finland, grundat 28.4.
1907 i Helsingfors, firar sin 100-årsdag den 28.
4.2007 i samma stad. I programmet ingår Espe-
rantotips på stan, en tipspromenad med bemärk-
ta personligheter från Finlands esperantohistoria
som sagesmän, bl.a. förbundets förste ordföran-
de Nino Runeberg.

Huvudfesten på Riddarhuset kl. 14-17 är kul-
turbetonad. Internationella esperantoförbundets
Renato Corsetti från Italien deltar i festligheter-
na. Dagen avslutas med jubileumsbankett i res-
taurang Sipuli.

Esperantotipset kl. 9-12 är öppet för alla. Ut-
över den allmänna informationen om tillfället
sprider åtminstone esperantoföreningarna ELFI
(lärarna), Steleto (synskade) och Skolta Espe-
ranto-Ligo (scouter) reklam för evenemanget
bland sina målgrupper.

Frågorna publiceras på esperanto, finska och
svenska. Tipspromenaden kan inledas bl.a. vid
Riddarhuset och på adressen där esperantoför-
bundet grundades, Norra esplanaden 39. Vinster
utlottas bland deltagarna.

Tasavallanpresidenttijuhlavuodensuojelija
Tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen on ottanut vastaan Suomen
Esperantoliiton kutsun ja ilmoit-
tanut mielihyvin toimivansa 100-
vuotisjuhlavuoden suojelijana.

Tasavallan presidentin mah-
dollisuus osallistua pääjuhlaan
selviää vasta lähempänä tapahtu-
man ajankohtaa.

Republikens
president

beskyddare för
jubileumsåret

Republikens president Tarja Ha-
lonen har mottaget inbjudan av
Esperantoförbundet i Finland och
meddelat att hon gärna verkar
som 100-årsjubileumsårets be-
skyddare.

Huruvida republikens president
har möjlighet att delta i huvud-
festen klarnar först senare.
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Jubilea tago

Jubilea bankedo en restoracio Sipuli
La jubilea bankedo okazos laý februara decido
de la estraro en Ravintola Sipuli (Restoracio
Bulbo). Øi situas apud la ortodoksa preøejo kun
siaj belaj bulboj.

En la bankeda salono (finne bankettisali) ni

akompanataj de arta programo øuos tripladan
vespermanøon.

Restoracion Sipuli ni preferis al la Nobelara
domo, kie ni origine planis organizi la banked-
on, pro la alta kvalito de la restoracio en kom-
bino kun pli facila kaj finance malpli riska orga-
nizado. Ni petas pagon de 70 eýroj, kiu ne donos
gajnon al EAF. Ni decidis tiel prioritati. Ni estas
tre dankaj al Fondumo Esperanto kaj bonvolem-
aj esperantistoj pro financaj kaj personaj kontri-
buoj al la festotaga programo.

Ni kuraøigas membrosocietojn kaj individuajn
esperantistojn subteni la partoprenon en la ban-
kedo de aktivuloj kaj gejunuloj kiel dankespri-
mon aý kiel kuraøigon por daýra agado.

La menuo ne estas fiksita je iro al la presejo,
sed vi estas bonvena kontakti la vicprezidanton
Päivi Saarinen por pliaj informoj. Þi respondas
i.a. je la retadreso eafoficejo@esperanto.fi
anoncita en la invito, pliaj kontaktinformoj sur
p. 2.

La jubilea festo okazos en la Nobelara domo
14-17 kaj la bankedo en restoracio Sipuli 18.30-
22. Por tiuj, kiuj deziras tranokti ni informas
ke Eurohostel kaj hotelo Marina situas proksi-
me. La estraro

Memoru pri Societo Nino Runeberg
Vi estas tre bonvena aliøi al la subtena Societo Nino Runeberg por 36 eýroj. La societo estis
fondita 1984 honore al la unua prezidanto de EAF.

La anoj de la societo estas invitataj al akcepto dum Vintaj Tagoj en Kotka kaj ricevos
etajn surprizojn dum la jubilea jaro.

Anna Ritamäki, prezidanto
Esperantoliiton kannatusseura Societo Nino Runebergin jäsenmaksu on 36 euroa.
Esperantoförbundets understödssällskap Societo Nino Runeberg har medlemsavgiften 36 euro.
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De la redaktoro

Polaj klopodoj pri judismo
En decembro oni ek-
sciis, ke la juda deve-
no de Zamenhof estis
unu el la argumentoj
kontraý la esperant-
lingvaj elsendoj de
Pola Radio. ”Se eæ Is-
raelo ne elsendas en

Esperanto, kial do Pola Radio tion faru? Zamen-
hof ja estis pollandano, sed de juda deveno”,
argumentis Jerzy Targalski, vicprezidanto de
Pola Radio.

Oni povus supozi, ke precize poloj, kiuj estis
inter la plej severe traktitaj nacioj pri la dua
mondmilito, speciale volus kontraýi tiujn hatojn,
inkluzive antisemitismon, kiuj estis motivoj de
la milito. Sed, æu hazarde aý ne, mi havas unu
personan sperton pri antisemitismo, kaj ankaý
tiu okazis en Pollando.

La okazo naskiøis, kiam mi bicikle vojaøis en
Pollando kaj en iu urbeto seræis restoracion por
povi manøi. En tiu seræado mi envolviøis en dis-
kuton kun iu loøanto de la urbeto. Tre malfacile,
æar komunan lingvon ni vere ne havis. Li parolis
nur malmultajn vortojn kaj
malfacile kompreneble la ang-
lan, intertempe ni provis an-
kaý en la rusa, pri kiu mi ta-
men konas nur iujn unuopajn
vortojn kaj tre simplajn fra-
zojn.

Fine ni tamen sukcesis in-
terkompreni tiom, ke li gvidis
min al restoracio, kaj mi aæetis
al li bieron. Kiam ni do sidis
æe tablo kun manøo kaj biero,
mi ekhavis ideon, kiu þajnis al
mi bona. Mi volis montri al li
libron en Esperanto, kaj vidi
æu li eventuale scius ion pri la
afero. Kaj tre trafe mi hazarde

havis libron, kiu titolas “Zamenhof kaj judis-
mo”. Bonega por provi, æu la alia ulo rekonus
la nomon Zamenhof, tiu ja devas esti relative
konata nomo en Pollando, kun multaj stratoj
nomitaj je Zamenhof en pollandaj urboj.

Mi neniam eksciis, æu la nomo Zamenhof
aludis ion por li, sed JUDISMO sur la kovrilo
de la libro certe faris tion – þajne komprenebla
vorto por polo, mi poste konstatis, ke judismo
nomiøas judaizm en la pola lingvo. Do, la ulo
fingromontris la vorton JUDISMO kun malþat-
ega mieno kaj þajnis, ke li volas tuj disþiri la
libron. Per iom da peno mi sukcesis repreni la
libron el liaj manoj sen damaøoj, kaj decidis,
ke per tiu libro mi ne duan fojon provos reklami
Esperanton.

Mi strebas ne tro facile konkludi, ke poloj
estus speciale ksenofoba nacio. La Pola Radio
strebas nun, post æeso de la esperantlingvaj
elsendoj, kontraýi la malbonan reputacion per
komenci elsendojn en la hebrea lingvo.

Zamenhof mem neniam fanfaronis pri sia juda
deveno, kaj certe ne en la kunligo de Esperan-
to, æar li saøe vidis, ke la judecon de la iniciat-

into iu volos uzi kontraý la
lingvo. Sed oni ankaý ne pov-
as nei la fakton, ke Zamenhof
estis membro de juda komu-
numo, eæ aktiva tia. La libron
“Zamenhof kaj judismo”, ver-
kita de André Cherpillod, mi
rekomendas la æiuj, kiuj ne ti-
mas vidi paralela¼ojn inter Es-
peranto kaj la hebrea lingvo.

En la sekvaj paøoj Barbara
Pietrzak laý mia peto iom re-
sumas la staton de la Pola Ra-
dio kaj konsilas kiel daýre aýs-
kulti øian programon en Espe-
ranto per la interreto.

Mikko Mäkitalo
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Radio

Esperanto en Pola Radio daýras interrete
Eæ tiuj, kiuj spertis proprahaýte la lastajn du
ekzistomonatojn de la E-elsendoj en la poreks-
terlanda programo, la tn. Radio Polonia de PR
neniel povis imagi, ke la likvidon oni motivos
per forta þovinisma argumento, en kiu multaj –
enlande kaj eksterlande – rimarkis la antisemitan
sintenon. Sed, por ke oni povu øin senøene em-
fazi – jen rilate al redakcilaborantoj, jen en inter-
vjuo farita de pollingva gazeto – devis aperi kon-
forma politika realo. Tia realo nun regas en Pol-
lando.

Mikko Mäkitalo prave atentigas, ke la Pola
Radio strebas nun, post la æesigo de la esper-
antlingvaj elsendoj kontraýi la malbonan repu-
tacion lanæante elsendojn en la hebrea lingvo.
Nu, la Pola Radio por kontraýi la malbonan
reputacion post la likvido de E-elsendoj en la
poreksterlanda programo samtage, kiam aperis
la skandala intervjuo kun Jozef Targalski en
„Gazeta Wyborcza” lanæis la ideon de ripetaj
E-programoj kaj sekve de la podkasta E-progra-
mo en la informadika strukturo de PR „Nowe
Media”.

Sed post la unuaj bruaj favordeklaroj oni fin-
fine trudis al la unusola redaktorino, neeltenebl-
ajn por pli longa perspektivo laborkondiæojn ia.
devigante labori þin tute sole kaj duonetate sen
la rajto peti kunlaboron de malnovaj kaj spertaj
gekolegoj, sendepende de la aøo. Tia realo nun
regas en Pollando. Anstataý konsideri æu kon-
cerna persono kompetentas gvidi iun el la plej
gravaj institucioj, kiu estas la publika radiosta-
cio, æu tiu persono kompetentas gvidi krome la
programon, kies tasko devus esti la lobiado por
Pollando en la mondo – oni lasas lin kun pleno
da kompetentoj.

Kiam polaj amaskomunikiloj informis pri lan-
æota hebrealingva programo nek per unu vorto
oni menciis pri la podkastaj E-programoj de
Pola Radio. Sed ja la podkasta programo – same
kiel la E-elsendo kadre de poreksterlanda pro-

gramo – celas[is] popularigi Pollandon inter la
eksterlandaj aýskultantoj. Sed nun la estroj de
unusola esperantlingva redaktorino estas ne
¼urnalistoj, sed informadikistoj!

Jes per la lanæo de la hebreaj elsendoj la Pola
Radio klopodas kontraýi la malbonan reputa-
cion, sed oni lanæas tiun programon en momen-
to, kiam samtempe Pola Radio en la plej proksi-
maj monatoj maldungos pli ol 455 laborantojn
kaj envivigas drastan þparprogramon. Jes, la
hebrealingva programo al ekstera mondo celas
paligi la kontraýsemitan eksceson de Jozef Tar-
galski, kiu likvidante E-Redakcion referencis al
la judeco de la kreinto de Esperanto. Sed enkon-
duko de la hebreaj elsendoj, kun samtempa sen-
igo de la decaj laborkondiæoj al la unusola es-
perantlingva ¼urnalistino senvualigas la verajn
intencojn kaj veran vizaøon de la decidalpren-
antoj, kaj spite æion konfirmas la forte naciism-
ajn kaj maltoleremajn sintenojn de la aktualaj
radioaýtoritatoj.

Æu tio estos preteksto por likvidi podkastajn
E-programojn? Tio evidentiøos tre baldaý.
Dume ankoraý eblas ilin aýskulti!

Æar efektive la æesigo de la funkciado de la
E-Redakcio de Radio Polonia kaj emisado de
øiaj programoj pere de mallongaj ondoj,  satelito
kaj WRN afliktis tre multajn aýskultantojn.
Tamen daýre æiuj esperantistoj povas aýskulti
kaj elþuti la novformulajn, podkastajn E-pro-
gramojn de Pola Radio pere de la paøoj:

http://www.polskieradio.pl/eo/ kaj
http://www.polskieradio.pl/podcast/39/

podcast.xml
Dezirante, ke la E-programo atingu vin pod-

kaste, ts. por aboni podkaston eblas ekzemple
uzi la paøon: http://www.apple.com/itunes/
overview/. La trovebela tie programo iTu-
nes funkcias same sub Vindozo kiel ankaý  sub
Mac Os X. Per tiu æi paøo eblas øin elþuti klak-
ante la vorton ”download”. Sekvante propon- w
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Historio

Por la junaj esperantistoj Joel VILKKI (1899-
1976) estas plej konata kiel aýtoro de la poþ-
vortaro Suomi-Esperanto-Suomi. En la granda
mondo oni konas lin kiel inicianto de la eksperi-
mento pri lernado de esperanto en la lernejo de
Somero.

Joel Vilkki naskiøis 8.8.1899 en Kalvola
(apud Hämeenlinna) kie lia patro tiam estis
pastro. De sia kvina jaro li loøis en Helsinki,
lernis en Helsingin normaalilyseo kaj ekstudis
agronomion 1918. Tamen lia sanstato ne per-
mesis al li laboron en kampoj kaj arbaroj. Tial
li enskribiøis en la fakultato pri natursciencoj.
Kiam la universitato de Turku fondiøis en 1922
Vilkki estis unu el øia unuaj studentoj kaj tie
diplomiøis 1924. Post unu studjaro kiel aýskult-
anto en sia antaýa lernejo en Helsinki li estis
preta kune kun sia edzino Suoma trovi instruist-
an laboron en kamparo kun ebleco starigi øar-
denon. Post kelkaj mallongaj oficoj en diversaj
lokoj li de 1929 estis instruisto kaj rektoro de
la mezlernejo (de la j. 1942 liceo) en Somero.

Pri instruado Vilkki havis freþajn ideojn in-
spiritajn de la Summerhill-lernejo, kie la lernant-
oj mem povis multe decidi pri sia lernado. Li
en Somero praktikis gruplernad-
on kaj instigis al memstara es-
plorado. Li kompreneble avertis
pri danøeroj, ekzemple pri tio
kio povas okazi se oni konstruas
piroteknika¼ojn sen sufiæa kono
de la reakcioj.

Joel Vilkki ankaý studis la
planlingvon Novial, sed finfine
konvinkiøis pri esperanto kaj
estis æefdelegito de UEA (IEL)
de 1937 gis 1971. Parolante en
Helsinki pri novigo de la lerneja
sistemo li en januaro 1939 men-
ciis ke oni nepre enkonduke ins-

Joel Vilkki, matematikisto kun
freþaj ideoj pri lingvoinstruado

truu esperanton kiel unuan fremdan lingvon. En
Somero li mem povis praktiki tion. Ne nur lern-
antoj, sed ankaý gepatroj kaj aliaj instruistoj
lernis la internacian lingvon. Vilkki invitis an-
kaý eksterlandajn instruistojn por esperanto,
same kiel por la angla.Tiel la lernantoj devis
vere lerni kompreni kaj paroli la fremdan ling-
von.

La vivoverkon de Joel Vilkki kronis la fama
oficiala eksperimento dum la jaroj 1958-63. Pri
øi li mem rakontis en Esperanta Finnlando 6/
1968:

La paralelaj sekciaj klasoj B kaj C estis kom-
parataj. La programo en la fremdaj lingvoj estis
sama ekde la dua jaro (klaso), ankaý laý la leci-
onnombro dum la semajno, sed B komencis en
la unua jaro (11-jaruloj) studi la germanan kaj
C Esperanton, kun 6 lecionoj posemajne. Ankaý
la geografio estis ekde la dua jaro instruata per
la internacia lingvo.

Kiam por la eksperimento destinita 5-jarperi-
odo estis finiøonta, inspektoro el la instrua
administracio, lerneja konsilanto Olli Sampola
vizitis la lernejon por esplori la lernadon de la
fremdaj lingvoj æe tiuj komparaj klasoj, aprile

1963. En sia inspekta protokolo
li interalie diras:

”La komenco de la lingvoins-
truado per Esperanto laý la re-
zultoj de la øisnuna eksperimen-
to almenaý ne malpliigis la ebl-
ecojn lerni aliajn fremdajn ling-
vojn. Tiel komparante la scipov-
on de la germana lingvo æe la
5B kaj 5C klasoj, la 5C donis al
mi pli favoran bildon. Øi estis
atinginta la nivelon de la 5B en
la kurso, montris dum la lecionoj
pli bonan aktivecon kaj ankaý en
siaj skribaj taskoj estis pli elsta-
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Historio

Krom la nombro de vizitoj sur la paøo http://
www.polskieradio.pl/eo/, la nombro de abonoj
de la podkastaj programoj, daýre gravas la kore-
spondaj kontaktoj kun la redakcio. La adreso
samas: esperanto@polskieradio.pl

Barbara Pietrzak,
la lasta estro de la eksa

E-Redakcio de Radio Polonia

atajn paþojn iTunes-programo instaliøos en via
komputilo.  Æe la menuo de la elþutita programo
necesas elekti ”Advanced” kaj alklaki øin por
atingi la submenuon ”aboni podkaston”. Klak-
ante sur øin sufiæas nun englui la adreson: http:/
/www.polskieradio.pl/podcast/39/podcast.xml
Se æio okazis korekte, ekde nun la abonita E-
programo mem æiutage aperos en via komputilo.

w

ra. La 3 C kompreneble postrestis la klason 3B
en la kurso, sed la aktiveco de la klaso kaj lern-
emo þajnis evidente pli bona ol tiu de la paralela
3B.” . . . ”Akompanante la studadon æe la ko-
mencanta stadio mi rigardas ebla, ke la relative
rapida progreso æe la studado de Esperanto
instigas en la juna studento entreprenemon kaj
memfidon kaj tiel progresigas øenerale la estiø-
on de la favora pozitiva sinteno kontraý la ling-
vostudado.”

Tiel favora kaj afabla raporto pri la signifo
de la Esperanto por la lingvostudado øenerale
estis eæ por mi mem surprizo, rigarde tion ke
la eksperimentado okazis en treege malfavoraj
cirkonstancoj. Interalie mi mem malsaniøis jam
dum la unua eksperimenta jaro tiom grave, ke
jaron poste mi devis entute lasi la laboron en
la lernejo.

Feliæe Vilkki vivis ankoraý 16 jarojn kiel eme-
rita rektoro kaj dum tiu tempo li faris la ruøan
poþvortaron aperinta en la jaro 1962. Poste li
dum siaj lastaj jaroj laboris per plibonigo de la
vortaro, kiu finfine aperis post lia morto helpe
de lia filino Heljä Favén, la meza de kvin gefiloj.

Bedaýrinde oni ne daýrigis la eksperimenton
post 1963. Ankaý en Somero oni ne plu instruas
esperanton, sed oni memoras sian pioniron. En
la urbo staras memorþtono, malkovrita 100 jar-
ojn post la naskiøo de Vilkki kaj la lernejo pose-
das stipendian fonda¼on omaøe al li.

En la biblioteko de Somero estas konservita
la esperanta libraro de Joel Vilkki. Sur lia ekslib-
riso homo promenas sur malrekta vojo en verda
stelo en la naturo. Tiel oni memoras Joel Vilkki
kiel instruiston, esperantiston kaj øardeniston.

Carola Antskog

La tuta familio Vilkki en 1969: Juhani, Suoma kaj Joel Vilkki, Panu, Soili, Heljä kaj
Simo. La foton sendis Simo Vilkki.
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Världens första transpirantoskiva
Följande information fick jag av Inga Johans-
son, en esperantobekant, i Sverige någon gång
i oktober.

Från Nybrokajen 11:s konsertprogram (det är
Rikskonserters egen konsertlokal i Stockholm):
Fredag 3/11 kl 19.00
Manskörkonsert
A cappella på transpiranto och nonsensspråk
med studentkören Akademiska Sångföreningen
från Helsingfors.
Releasekonsert

Inga Johansson brukar skicka intressant infor-
mation – så också denna gång. Jag beställer ski-
van Happi kvam pippi. Titellåten är transpiranto
för Glad såsom fågeln.

Vad är då transpiranto? Det låter snarlikt es-
peranto, inte sant? Transpiranto kom till i den
fiktiva staden Grönköping. “År 1929 kunde
Grönköpings Veckoblad kungöra en sensationell
nyhet, nämligen att stadens folkskollärare Lud-
vig Hagwald hade konstruerat ett världsspråk.
Han döpte det till transpiranto ‘på grund av dess
ovanliga klarfattlighet’. Som prov på det nya
språket återgavs Finlands nationalsång under
titeln Va paj” skriver hr redaktör Ulf Schöld-
ström, mannen bakom många av transpirantifi-
kationerna som Åkademiska Sångföreningen

framför, fast i veckobladet är det förstås Lud-
vig Hagwald som skriver än i dag. Den första
transpirantoöversättaren var Nils Hasselskog,
folkskollärare liksom denne magister Hagwald.
Med två texter, förutom Vårt land Student-
sången (Kanta studjosi) skapade han ett mönster
som fortfarande inspirerar till nya versioner av
mer eller mindre kända dikter.

Grönköping är en ort där tiden tycks ha stan-
nat, men veckobladets läsare som kan se bortom
alla pretentiösa ordvändningar och gammaldags
illustrationer kan inte undvika att se kopplingar
till dagspolitiska skeenden.

Transpiranto är givetvis avsett att vara en
paradi på esperanto. “En stor esperantokongress
hölls i Göteborg 1928, något som säkert inspi-
rerade upphovsmannen till artikeln” skriver
Schöldström vidare.

Den satiriska tidskriften Grönköpings Veck-
blad såg dagens ljus 1902 då, får vi läsa i hr
bitr. maestro Simon Djupsjöbackas betraktelse,
Akademiska Sångföreningen stod i beråd att fira
sitt 65-årsjubileum om några år, men det skulle
visa sig att kören var ännu äldre. Medlemsför-
teckning från 1838 uppdagades varför Finlands
äldsta kör nu förbereder sig att fira 170 år.

Anna Ritamäki

En oktobro mi ricevis mesaøon de Inga Johans-
son, konata esperantisto el Svedujo. Þi ofte aten-
tigas pri interesaj informoj, æi-foje pri koncerto
de Akademiska Sångföreningen de Helsing-
forso. Koncerto en Stokholmo estis anoncita,
lanæokoncerto de disko en transpiranto. Mi
mendis la diskon Happi kvam pippi. La titola
kanto estas transpirantigo de Glad såsom fågeln,
feliæa kiel birdo.

Transpiranto naskiøis en la fikcia sveda urb-
eto Grönköping, pri kiu raportas la satira gazeto

Grönköpings Veckoblad. La gazeto povis en
1929 raporti pri sensacia nova¼o. La popollern-
eja instruisto Ludvig Hagwald konstruis mondan
lingvon. Kiel specimenon de la nova kaj ekster-
ordnare klara lingvo la gazeto publikigis tran-
spirantigon de konata poemo Va paj, origine
Vårt land, la nacia himno de Finnlando. Tran-
spiranto estas parodio de Esperanto. Laý la in-
formoj en la KD-kajero inspiron verþajne donis
granda Esperantokongreso en Svedujo 1928.

Novaj transpirantigoj aperadas en Grönköp-

La unua kompaktdisko en transpiranto
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Muzike
ings Veckoblad, kiu daýre raportas en pompa
stilo kun malnovaj ilustra¼oj pri okaza¼oj en urb-
eto þajne postrestinta en iama glora epoko. Aten-
ta leganto trovas ligojn al aktualaj mondaj feno-
menoj.

Akademiska Sångföreningen, la plej malnova
¶oro en Finnlando, festos sian 170-jariøon en
2008. Transpiranto kaj studentkuriozemo bone
kongruas. Tion montras la sukcesa eldono Happi
kvam pippi kun 22 kantoj en transpiranto.

Anna Ritamäki

Den första dikten på transpiranto, i original, på
finska och på esperanto.
La unua transpirantopoemo, en la sveda origi-
nalo, en la finna kaj en esperanto.
Va paj, va paj, va farsipaj,
falsette glossan kar!
Nek hivas alpan celestaj,
nek firas kjusan, diskas kaj.
Amandalundo kvam Polar,
kvam fadripajan var.
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fäders jord.
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä, rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.
Ho, patra land’, amata ter’
sonegu kara vort’!
Nenia val’, nek bord’ en ver’
etendas sin sub la eter’,
ravanta pli, amata pli
ol la patruj’ de ni.

Det där med transpiranto har vi också esperan-
tister inspirerats av. Här är Ludwig Zamenhofs
mest kända dikt Ho, mia kor’ (Åh, mitt hjärta)
i transpirantoöversättning av Martin Weichert.
Originalversionen, den på esperanto, publice-
rades i den allra första esperantoboken, den som
gav upphov till språket, 1887.
Transpiranto inspiris ankaý nin esperantistojn.
Nia plej fama poemo Ho mia kor’, aperinta en
la unua libro, estas transpirantigita de Martin
Weichert.
Moj Kroppsmotor’
par Lollo Dzamengoff
Moj kroppsmotor’! Nix bum-bum in hectíqo,
Nix ex moj büst nunc hüpfen au-dehors!
To keep balanço ist schon impractíqo.
Moj kroppsmotor’!
Moj kroppsmotor’! Nach period’ rabota
In high-noon nix por mé medalje d’or!?
Nunc basta! Un valium por nervoza,
Moj kroppsmotor’!
Ho, mia kor’
de Ludoviko Zamenhof
Ho, mia kor’! Ne batu maltrankvile,
El mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi facile.
Ho, mia kor’!
Ho, mia kor’! Post longa laborado
Æu mi ne venkos en decida hor’!
Sufiæe! trankviliøu de l’ batado,
Ho, mia kor’!
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Recenze

Kio pri la venko en Montevideo?
Aferece kaj kompreneme la aýtoro traktas esen-
cajn detalojn, gravajn ankaý por æiuj unuopaj
esperantistoj, kiuj emas pliprofundigi siajn
sciojn pri la vivo kaj evoluo de la Zamenhofa
lingvo. Leganto bezonas tempon por digesti
æion. La materialo estas abunda. Multaj eroj,
kiuj ne estas konataj al ordinaraj, strataj esper-
antistoj, surprizas supozeble iujn.

La æapitro pri UN kaj Unesko donas argumen-
titan kaj klarigan vidpunkton koncerne la aga-
don kaj verajn rezultojn pro diversaj kampanjoj.
Kaj por la veterana kaj la junulara generacioj la
informoj þajnas utilaj. Laý Tonkin la vortoj “tri-
umfo”, “miraklo” kaj “venko”, kiujn esperant-
lingva gazetaro kaj movadaj korifeoj uzis post
la Øenerala Konferenco de Unesko en Monte-
video 1954 estas iom troigaj. Sobre la eksa pre-
zidanto de UEA analizas koncernajn faktojn kaj
ankaý postan evoluon kun kromaj atinga¼oj.
Nepre æiu trankvile tralegu æi tiujn tiklajn punk-
tojn.

Kiel veterano mi æiam fieras pro la tasko de
vicrevizoro en la loka kluba vivo. Verþajne oni
facile kaptas la veran sencon de mia sinteno.
Aliflanke ne mankas al mi diversaj aktivecoj en
la movadaj kadroj. Tial apartan intereson mian
vekis la sepa æapitro “La Esperanto-komunumo

en la mondo”. Tonkin multflanke tuþis la enga-
øiøon  de societa membraro al aktiva agado. Æio
rapide þanøiøas, kompreneble tiel okazas ankaý
en niaj tradiciaj rondoj. Trafe oni prezentas nov-
ajn trajtojn – ekzemple interretan medion – por
novuloj kaj spertuloj sur la nacia nivelo.
Leginda en universitatoj kaj klubejoj
La eterna demando pri la nombro de esperant-
istoj ricevas lumigon el novaj, freþaj vidpunktoj.
Studado kaj ekzamenoj pri Esperanto en la hun-
gara Eötvös Loránd Universitato liveras aten-
datajn, tre paradoksajn rezultojn. Jam antaý
jardeko Ferenc Jáki klarigis al mi en Budapeþto,
pri kio vere temas. Verþajne tute alia estas la
situacio nune en Poznano kaj en la tiea Universi-
tato. Evidente ni æiam bezonas por parolaj ek-
zercoj allogajn klubejojn, en kiuj ni povas æe
kafotaso nutri nin per lingvaj spica¼oj kaj nov-
a¼oj el nia tutgloba Esperanto-vilaøo.

Lingvo kaj popolo estas plenplena de legindaj
kaj interesaj faktoj. Nur supra¼e mi sukcesis
laike skrapi la enhavon de la libro – kvazaý nur
etan surfacan parton de Esperanta oceano. Prof.
Tonkin skribas erudicie kaj plaæe. Same elegante
li parolas. Tion mi konstatis sur la ondoj de Pola

Humphrey Tonkin frapas kaj ravas
Dum kelkaj pasintaj semajnoj mia fidela kaj þatata kunulo estis
nova verko Lingvo kaj popolo de prof. Humphrey Tonkin kun
la subtitolo ”Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado”.
Eldonis øin 2006 Universala Esperanto-Asocio. La libro havas
kartonan kovrilon, kiu bele aspektas, kaj 159 paøojn (A5), prezo
14,10 e. Tre praktike mi povas meti øin en la flankan poþon de
mia vintra surtuto. Tiu æi grava al mi publika¼o konatiøis kun
multaj kafejoj en mia hejmurbo Turku.

Temas origine pri la prelegaro por la Interlingvistikaj studoj
æe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano. Ni æiuj, kiuj
estas vicaj membroj en lokaj societoj kaj apartenas al la popolo
menciita sur la kovrila paøo de la verko, bezonas øuste tiajn
faktojn kaj informojn prezentitajn de prof. Tonkin.
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Recenze

Grava lega¼o
povas esti facila
Certe vi iam renkontis la vortojn “selkokirja”,
“lättläst bok”. Tiaj facile legeblaj libroj estas
bonegaj por komencantoj en kiu ajn lingvo. La
leganto øuas øuste tion, ke li facile komprenas
kaj digestas la lingvon kaj samtempe lernas ne
nur pli da lingvo sed ion novan pri koninda
temo.

Kiel ekzemplon mi prenas la libron Suuria
ajattelijoita (Grandaj pensistoj) de Tomas von
Martens, vd. detalojn flanke.
Kio igas la lingvon facila?
Æiu linio konsistas nur el 3-6 vortoj kaj enhavas
klaran, nerompitan penson aý sciigon. Tion ebl-
igas la nerektigita dekstra marøeno. Komoj kaj
punktoj estas racie uzataj. Æiupaøe la aspekton
de la teksto ekvilibrigas gracia kadro. La vorto-
stoko estas zorgeme pripensita. La verkisto ne
postulas multon da tempo kaj penado de la leg-
anto, kaj intermite li amuzas la leganton per tra-
faj detaloj. Li tralegis centojn, eble eæ milojn
da paøoj da filozofio por doni al ni mallongajn
kaj klarajn resumojn de la verkoj kaj vivo de
dek famaj filozofoj, kiuj vivis en la 19a jarcento

Radio dum elokvente plenumitaj intervjuoj. Li
kribris konvenan lega¼on por movadanoj æie en
la mondo. Lia prelegaro estas science redaktita
kaj antaý æio pense riæiga. Gestudentoj de Ilo-
na Koutny en Poznano povas esti feliæaj kaj
fieraj, ke ili nun havas libroforme altkvalitan
studmaterialon.

Klubaj lingvoinstruistoj utiligu æi tiun okazon
kaj elektu la verkon de Tonkin sub lupeon de
legemaj gesamideanoj. Ni finnoj povus montri
la vojon æirilate kaj mendi la libron (ISBN 92
9017 093 X) æe EAF aý rekte de UEA en Rotter-
dam.

Jaroj pasas. Permesu al mi fine mencii, ke mi
interpretis por prof. Tonkin en la Universitato

de Turku 1975, kiam li vizitis ankaý la Aýtunajn
Tagojn de nia landa asocio en Kuhmo æe la
nord-orienta landlimo. Tiu eta, agrabla rememo-
ro donis al mia komputila klavaro malpezajn
flugilojn. La rezulton vi povas gustumi æi tie.
Atentan librostudadon deziras

Jorma Ahomäki
P.S. Fakulan, profundan recenzon skribis en
Libera Folio mia samlandano el la Universitato
de Helsinki prof. Jouko Lindstedt, kies teksto
tre taýgas kiel enkonduka lega¼o por la prezen-
tita verko:
www.liberafolio.org/2006/tonkinrecenzo

w

aý pli ol 2000 jarojn antaý ni. Li ankaý trovis
naý nigrablankajn fotojn por konatigi nin al ilia
aspekto. Legante la libron oni æiulinie sentas,
ke oni lernas kaj progresas.

Kiel ekzemplon mi esperantigas kelkajn lini-
ojn el la antaýparolo. (Mi petis permeson de la
aýtoro; li afable jesis kaj diris, ke ni rajtus esper-
antigi la tutan libron.)
”Vi eble pripensis,
kia la mondo vere estas?
Kio estas la vivo?
Kial mi estas æi tie?
Kiel mi vivu bonan vivon?
Tiajn ’eternajn’ demandojn pritraktas filozofio.
Æiam homoj primeditis
la samajn aferojn.

Tomas von Martens, Suuria ajattelijoita; ruotsinkie-
lisestä käsikirjoituksesta suomentanut Ari Sainio;
RAY:n tuella julkaissut Kehitysvammaliitto, 126 si-
vua. ISBN 951-580-412-4. Gummerus Kirjapaino
Oy, Jyväskylä 2006.
Halvin tie saada kirjaa on tilata suoraan Kehitys-
vammaliitolta joko soittamalla tai heidän nettikau-
pastaan: www.kehitysvammaliitto.fi/kauppa
Puh: (09) 3480 9350, sähköposti: opike@famr.fi

w
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Informbazaro
La Esperantistode la Jaro 2006
Sendependa internacia magazino “La Ondo de
Esperanto” iniciatis en 1998 æiujaran proklamon
de la Esperantisto de la Jaro. Al la projekto aliøis
reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esper-
anto-komunumo kaj sendependaj kompetent-
uloj.

Æi-jare estis proponitaj 21 personoj, al kiuj
la elektantoj povis doni siajn voæojn. Plej gran-
dan kvanton da voæoj ricevis Bertilo Wenner-
gren, sekve plej grandajn Peter Zilvar kaj Chuck
Smith.

Sveda esperantisto Bertilo Wennergren, loø-
anta nun en Koreio, estas proklamita kiel la Es-
perantisto de la Jaro 2006 pro la “Plena Man-
libro de Esperanta Gramatiko” (PMEG).

(el komuniko de LOdE redaktis mm)

Kvankam mi estas intelekte ”normala” homo, mi trovas la libron tre taýga
al mi kaj aliaj. Bedaýrinde øi ne estas trovebla en ordinaraj librovendejoj.
Æiu biblioteko devus havigi øin al sia klientaro. Æu ni havas facile legebl-
ajn sed ne por-infanajn librojn en Esperanto? Raita Pyhälä

Oni rajtas do diri,
ke æiuj homoj estas
iaj filozofoj.
Certe ankaý vi!”

w

Libroservo de UEA:plialtigo de sendokostoj
Pro daýra plialtiøo de sendokostoj la Libroservo
de UEA ne plu povas reteni sian regulon, laý
kiu øi fakturas minimume 2,25 eýrojn. Tiu mini-
mumo validis pli ol 25 jarojn, ekde junio 1981.
Øi eæ estis malaltigita en 1999, kiam la financa
administrado de UEA transiris al eýroj. Ekde
la 1-a de januaro 2007 la minimumaj sendokos-
toj estas 4 eýroj. Sen þanøo validos plu la baza
regulo, laý kiu la Libroservo fakturas por ekspe-
do 10% de la mendosumo. Sekve la plialtigo
koncernos nur mendojn sub 40 eýroj.

(el Komuniko de UEA koncizigis mm)

Ekzameno kaj kongresoen Lesjöfors
En Lesjöfors, Svedio, eblos trapasi ekzamenojn
laý la reguloj de ILEI/UEA. ILEI-se kaj SEF
invitas esperantistojn por ekzameniøi en Lesjö-
fors la 17an øis la 18a de majo, kaj rekomendas
partoprenon en la SEF-kongreso la 19an–20an.
Dum la interkona vespero, vendrede, Mireille
Grosjean, Svislando, informos pri la laboro de
IEK, Internacia Ekzamena Komisiono, kaj Ag-
neta Emanuelsson informos pri januara kunveno
en Chaux-de-Fonds. Krom la kutimaj jarkun-
venoj dum la SEF-kongreso, Flory Witdoeckt
el Belgio prelegos pri Esperanto en EU. Diman-
æe estos ekskurso.

Kontaktu: Siv Burell, sekciestro de ILEI en
Svedio, siv.burell@telia.com

Internacia Esperanto-revuo por æiuaøajlernantoj kaj komencantoj
La revuo havas tre varian enhavon sur siaj 52
paøoj trifoje jare. Øi estas bunte ilustrita kaj
havas plenkolorajn kovrilojn. La lingva¼o estas
zorge kontrolita. Kontribuantoj loøas en trideko
da landoj. Sekve en la numero 3/2006 ekzistas
rakontoj ekz. el Kubo, Nepalo, Israelo, Germa-
nio, Hindio kaj Vjetnamio. Kantoj ekz. de Anja
Karkiainen kaj diversaj enigmaj taskoj malpez-
igas la enhavon. Kion vi pensas pri ”Kontrolu
vian lingvoscion per testo”, ”Bildoj el la historio
de Esperanto”aý ”Lingva doktoro; por bona
lingvoscio”? Por infanoj estas apartaj paøoj.

La prezo estas 14 e. Ekde 3 ekz. al la sama
adreso po 11 e.

Vi povas aboni Juna amikon de Sylvia Hä-
mäläinen, Teivaalantie 85, 33400 Tampere.

Pagu al þia konto 800028-10300680.
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Venontaj
Esperanto-Asocio de Finnlando

Suomen Esperantoliitto ry.
Vintraj Tagoj
Talvipäivät

10.-11.3.2007
Kunvenejo: Hotelo Seurahuone Kotka,

Keskuskatu 21, 48100 Kotka,
tel. 020123464

ALIØILO
Mi aliøas al la Vintraj Tagoj de EAF 10.-11.3.
2007 en Kotka.
Nomo
____________________________________
Adreso

____________________________________
Tel./Fakso/Ret-adreso
____________________________________
Aliøkotizo:
21e ______
Duono por FEJO-anoj sub 30 jaroj. Infanoj sub
15 jaroj sen aliøkotizo. Personoj loøantaj ekster
Finnlando laý interkonsento.
VT-paketo 10.-11.3.
inkl. manøojn (vespermanøo sabate,
lunæo dimanæe, kafo) en hotelo
Seurahuone en Kotka  ____ 44 e
Pri tranoktoj bv. legi en la teksto.
Entute pagenda al la konto de EAF _______
Pagoj al la konto: Sampo 800017-230825.
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (en la
paginformoj nur la referencnumero)
Pliaj informoj aý deziroj

____________________________________
Bonvolu sendi la aliøilon al:
Esperanto-Asocio de Finnlando
Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki
Retaj aliøoj tra eafmendoj@esperanto.fi
BONVENON!

Jubilea jarkunveno
en la mara urbo Kotka

Juhlavuoden vuosikokous
merellisessä Kotkassa

Jam kvardeko de esperantistoj aliøis al la unua
aranøo de la jubilea jaro – venu ankaý vi al Vin-
traj Tagoj en la mara urbo Kotka. Jen la progra-
mo kun detala horaro, notu tamen ke etaj þanøoj
eblos. Ni aranøos ankaý æi-foje informan ele-
mentan esperantokurson, instruos Raita Pyhälä.
Sabate antaý la vespermanøo estos kiel jam
tradicie akcepto por membroj de subtena Societo
Nino Runeberg (subtena membrokotizo 36 e).
Post la vespermanøo ni promenos ankoraýfoje
en la urbo kaj poste havos subtenan jubilean
aýkcion, kiun gvidos Harri Laine. Se vi aý via
asocio havas a¼ojn vi deziras donaci por la aýk-
cio, bonvolu kontakti la sekretarion.
Jo nelisenkymmentä esperantoharrastajaa on il-
moittautunut Kotkan päiville – tule sinäkin tä-
hän juhlavuoden ensimmäiseen tapahtumaan.
Tässä tiedoksi päivien aikataulu, johon kuiten-
kin voi tulla pieniä tarkennuksia. Tälläkin ker-
taa on ohjelmassa erityisesti kotkalaisille suun-
nattu esperanton alkeis- ja tutustumiskurssi,
opettajana Raita Pyhälä. Ennen lauantain illal-
lista järjestetään jo perinteeksi muodostunee-
seen tapaan vastaanotto liiton kannatusseuran
Societo Nino Runebergin jäsenille (tukijäsen-
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maksu on 36 e). Illallisen jälkeen on vielä vuo-
rossa iltakävely ennen mielenkiintoista Harri
Laineen vetämään huutokauppaa, jonka tulot
käytetään juhlavuoden järjestelyjen tukemisek-
si. Jos sinulla tai jäsenjärjestölläsi on jotain so-
pivaa huutokaupattavaa, ottakaa yhteyttä sihtee-
riin.
Sabato / Lauantai, 10.3.2007
12.00 Esperantokurso komenciøas.

Esperantokurssi alkaa.
12.00 Malfermo de VT-akceptejo en la hotelo.

Talvipäivien vastaanotto avataan hotellin
aulassa.

13.00 Bonvenigaj vortoj kaj malfermo de
tagoj. Tervetulosanat ja päivien avaus.

13.45 Ekiro al urbovizitoj. Lähtö
tutustumiskohteisiin.

14.00 Vizito al la ortodoksa preøejo. Vierailu
Kotkan ortodoksisessa kirkossa.

15.15 Vizito en la mara centro Maretarium.
Vierailu merikeskus Maretariumissa.

16.30 Reveno al la hotelo. Paluu hotellille.
17.00 Kunvenoj de membroasocioj laý

alvokoj. EAF:n jäsenjärjestöjen kokouksia
kokouskutsujen mukaan.

18.00 Akcepto de Societo Nino Runeberg.
Vastaanotto N.R.-seuran jäsenille.

18.30 Vespermanøo. Illallinen.
19.30 Vespera promenado en la akvoparko

Sapokka. Iltakävely vesipuisto Sapokkaan.
20.15 Aukcio por la jubilea jaro, gvidas Harri

Laine. Juhlavuoden huutokauppa, vetää
Harri Laine.
Komuna kaj libera kunestado en hotelo.
Vapaata yhdessäoloa hotellilla.

Dimanæo / Sunnuntai, 11.3.2007
8.00 Matenmanøo en la hotelo. Aamiainen

hotellilla.
9.00 Matenpreøo de KELF. Aamuhartaus, järj.

KELF.
9.30 Kontrolo de rajtigiloj. Valtakirjojen

tarkastus.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton talvi-
päiville 10.–11.3.2007 Kotkassa.
Nimi
____________________________________
Osoite

____________________________________
Puh./faksi/sähköposti
____________________________________
Ilmoittautumismaksu:
21 e _____
Puoli maksua FEJO:n varsinaisilta jäseniltä. Il-
man maksua alle 15-vuotiaat lapset. Suomen
ulkopuolella asuvat henkilöt sopimuksen mu-
kaan.
VT-paketti 10.-11.3.
sis. ruokailut (illallinen, lounas, kahvi) hotelli
Seurahuone Kotkassa.

____  44 e
Majoitukset ks. teksti.
Maksut yhteensä Suomen
Esperantoliiton tilille         _________
Tilinumero: Sampo 800017-230825.
Käytä viitenumeroa 4640 (ei muita tietoja mak-
sun yhteydessä).
Lisätietoja ja/tai toivomuksia

____________________________________
Lähetä lomake osoitteella:
Suomen Esperantoliitto, Siltasaarenkatu 15 C
65, FI-00530 Helsinki tai tiedot sähköpostitse
eafmendoj@esperanto.fi
TERVETULOA!
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Sapokan vesipuisto.
Akvoparko Sapokka.

Æar la VT okazos en S-hotelo, ni petas vin
æifoje mem rezervi æambron de la hotelo (tel.
020 1234 666). En Seurahuone 2-lita æambro
kostas 79 eurojn se vi havas S-karton kaj 88
eurojn sen S-karto (normala semajnfina prezo).

Viajn eventualajn demandojn pri la urbo Kot-
ka, tranoktejoj, manøejoj ks. respondos la loka
aranøanto Synnöve Mynttinen, tel. 044-532
8121, synnove. mynttinen@phnet.fi, pri aliøoj
kaj tranoktado en hotelo Seurahuone vin helpos
la EAF-vicprezidanto Päivi Saarinen aý al la
EAF-sekretario Tiina Oittinen. Pagojn prizorgas
la EAF-kasisto Tiina Kosunen. Bonvenon!
Ilmoittautuminen
ja yhteyshenkilöt
Jollet vielä ole ilmoittautunut, voit tehdä sen
lähettämällä ilmoittautumislomakkeen Suomen
Esperantoliiton toimistoon tai kertomalla vas-
taavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen eafmen
doj@esperanto.fi. Maksa osallistumis- ja paket-
timaksut ilmoittautumisen mukaisesti liiton ti-
lille. Muista käyttää viitenumeroa, jonka kans-
sa ei pidä kirjoittaa muita tietoja. Huomaa, että
pelkkä maksun hoitaminen ei riitä, tarvitsem-
me myös ilmoittautumistiedot, jotta tiedämme
mitä olet tilannut.

Tällä kertaa talvipäivien tapahtumapaikkana
on Kotkan Seurahuone, joka on S-ryhmän ho-
telli, ja pyydämmekin talvipäivien osallistujia
varaamaan itse huoneen hotellista (puh. 020
1234 666). Hotellissa 2 hengen huoneen hinta
on 79 euroa (jos omistat S-etukortin) tai 88 eu-
roa (hotellin viikonloppuhinta).

Kotkan kaupunkia, majoitusmahdollisuuksia
ym. koskevia asioita voit tiedustella paikalliselta
yhteyshenkilöltä Synnöve Mynttiseltä, puh:
044-5328121, synnove.mynttinen@phnet.fi.
Ilmoittaumisessa ja majoittumisessa hotelli Seu-
rahuoneelle saat apua liiton varapuheenjohta-
jalta Päivi Saariselta tai liiton sihteeriltä Tiina
Oittiselta. Maksuista huolehtii liiton rahaston-
hoitaja Tiina Kosunen. Tervetuloa!

10.00 Jarkunveno de EAF. Vuosikokous.
12.00 Lunæo. Lounas.
13.00 Jubilea jaro sin prezentas. Juhlavuoden

muiden tapahtumien esittelyä.
13.30 UK-lando Japanio. Prelego de Saliko

kaj gesinjoroj Kettunen kun diapozitivoj.
Japani, tämänvuotinen kongressimaa.
Diakuvaesitys, Raita Pyhälä sekä Seija ja
Kari Kettunen.

14.30 Kafo kun fermo de la tagoj. Päivien
päätös kahvin yhteydessä.

Aliøo kaj kontaktpersonoj
Se vi ne ankoraý aliøis, bonvolu fari tion send-
ante la aliøilon al la EAF-oficejo de Helsinki
aý se vi volas aliøi rete, uzu la adreson eafmen
doj@esperanto.fi. Krome pagu la kotizon al la
konto de la Asocio uzante la referencnumeron.
Notu, ke estas tre grave fari ambaý: kaj pagi
kaj sendi la aliøilon por ke la organizantoj scios,
kiu volas kion dum la VT.
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Valamo 2007 – Esperanton efike kaj amuze
Esperanto-kurso en la Popola Instituto de Valamo 23.–27.7.2007

Dum Esperanto-kurso en la Popola Instituto de
Valamo vi povos sperti æion, kio plaæas al vi en
lingvokurso: bonan kaj efikan instruadon, ami-
kan kunestadon kaj multflankan libertempan
programon. Tiu æi kurso estos la 8a sinsekve.
La kurso okazos en trankvila etoso de la mona¶-
ejo: laývole eblos al vi viziti ortodoksan diser-
von en belegaj preøejoj en la areo.
Elementa kaj daýriga kursoniveloj
kaj varia programo
Æiutage estos instruado æirkaý 5 horojn. Tiuj,
kiuj ne ankoraý konas la lingvon komencas de
la unuaj aferoj. Aliaj profundigos sian lingvo-
scion pere de la daýriga kurso, kiam spertuloj
povas helpi la novulojn. Vi kiuj jam scipovas
la lingvon diskutos, aktoros, legos artikolojn kaj
resumos ilin, aýskultos kaj faros prelegetojn,
kolektos vortlistojn ktp. Je via dispono en æiu
kursonivelo estos la instruistoj kaj la kurso-
gvidanto.

Plej ofte la antaýtagmezo estas dedicita por
studado. Posttagemeze kaj vespere estos aranø-
ataj ekskursoj en la æirkaýa¼o. Vespere estos
komuna programo kun prelegetoj, kunludado,
kunaktorado, kunkantado kaj alia muzikado,
saýnumado en vera fumsaýno æe lago, manøado
ktp. La æefinstruisto estos denove Atilio Orel-
lana Rojas el Nederlando/Argentino kaj laý-
bezone ni havos ankaý duan instruiston el Finn-
lando. Kursogvidanto kaj helpinstruisto estos
Tiina Oittinen.
Kursokotizo
Prezo de la kursosemajno estas 215 eýroj (2-
lita æambro kun duþo kaj wc; en 1-lita æambro
255 e), prezo enhavas instruadon, tranoktadon,

festan vespermanøon kaj kafon/teon dum taga
ekskurso. Aliaj manøoj haveblaj en favoraj stud-
entaj prezoj.
Þipvojaøo al Arta Lumo
Se ne eblas al vi esti la tutan kursosemajnon en
Valamo, vi povos viziti tie 26.-27.7. Vi parto-
prenos en la festa vespero kune kun la kursanoj,
konatiøos sekvan matenon kun la mona¶eja areo
kun esperantlingva gvidado kaj fine þipvojaøos
al la festivalo Arta Lumo en Kuopio. Prezo 89
eýroj. Kompreneble ankaý la kursanoj estas
bonvenaj daýrigi la lernadon dum festivalo Arta
Lumo, kien ni veturos tra unu el la plej belaj
akvovojoj el Heinävesi al Kuopio. Prezo 35
eýroj, inkl. transporton al la þiphaveno.
Aliøo kaj pliaj informoj
Kontaktulo estas kursogvidanto Tiina Oittinen,
sekretario de EAF, adreso: Puutarhakatu 26 A
11, 20100 Turku, Finnlando, tel: 02-2305319,
eafsekretario@esperanto.fi. Pliaj informoj eblas
ricevi ankaý de Carola Antskog, sekciestro de
ILEI en Finnlando, adreso: Brokärrvägen 89,
25700 Kimito, Finnlando, cantskog@kolumbus.
fi

Se vi volas vidi kia la loko estas, iru al www.
valamo.fi. Se vi parolas la finnan, vi povos aliøi
rekte al la Popola instituto. Notu tamen, ke la
personaro en Valamo nek parolas esperanton
nek respondas al esperantlingvaj retpoþtoj. Bon-
volu kontakti pere de Esperanto-Asocio de Finn-
lando (EAF). Aliøojn al vizito kaj þipvojaøo nur
tra EAF.

Bonvenon kaj novuloj kaj spertuloj de la ling-
vo kaj de Valamo-vizitado!

EAF
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Valamo 2007 – oppia ja iloa
Esperanto-kurssi Valamon kansanopistossa 23.–27.7.2007

Esperantokurssi Valamon kansanopistossa on
kaikkea sitä, mitä odotat kielikurssilta: tehokasta
opiskelua ja mukavaa yhdessäoloa. Ympärilläsi
on ihana suomalainen luonto ja luostarin ih-
meellinen ilmapiiri. Valamon kurssiviikolla
tutustut esperanton kieleen ja kulttuuriin ja li-
säksi kurssiviikon aiheet voivat sivuta mitä ta-
hansa maan ja taivaan välillä ja kauempaakin.
Opit esperantoa alkeista tai täydennät osaamis-
tasi yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.
Opettajat
Pääopettaja, argentiinalaissyntyinen Atilio Orel-
lana Rojas on kansainvälisesti arvostettu opet-
taja. Päätyökseen hän työskentelee kansainvä-
lisessä esperanto-opistossa IEI:ssä Haagissa,
Hollannissa. Hänen lisäkseen kurssilla on suo-
menkielinen opettaja ja kurssivastaava.
Kurssimaksu ja ilmoittautumiset
Kurssin hinta on joko 215 e/2 hh tai 255 euroa/
1 hh. Majoitus on opistohotellissa, jossa huo-
neissa suihku ja wc. Hintaan sisältyy opetuk-
sen ja majoituksen lisäksi juhlaillallinen viimei-
senä kurssi-iltana sekä retkikahvit. Muita ruo-
kailuja varten opiskelijat voivat lunastaa kurssi-
ruokailupaketin. Ilmoittautumisen yhteydessä
kerro haluatko alkeisiin vai jatkoon.

Ilmoittautuminen: Valamon kansanopisto,
myyntipalvelu puh. (017) 570 1504 tai 570
1505, sähköposti: opisto@valamo.fi, osoite:
79850 Uusi-Valamo.
Risteily Arta Lumo
-festivaaliin Kuopioon
Kurssin päätteeksi esperanton taitoja voi heti

kokeilla Kuopiossa, jossa järjestetään 27.7.–1.8.
kansainvälinen festivaali Arta Lumo. Valamosta
sinne matkustetaan yhdessä laivalla yhtä Suo-
men kauneinta risteilyreittiä Heinävedeltä.
Kurssilaisille laivamatkan hinta on 35 euroa (sis.
kuljetuksen Valamosta laivarantaan). Lisätiedot
ja ilmoittautumiset Suomen Esperantoliiton
kautta.
Vierailumahdollisuus
Tule vierailulle 26.–27.7., jollet ehdi olla koko
kurssiviikkoa Valamossa. Osallistut juhlaillalli-
seen kurssilaisten kanssa, tutustut seuraavana
aamuna luostarin alueeseen ja lopuksi lähdet
risteillen kohti Kuopiota. Vierailupaketin hinta
89 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Suomen
Esperantoliiton kautta.
Lisätietoja
Kurssi ja oheisohjelmat järjestetään yhteistyössä
Suomen Esperantoliiton kanssa. Yhteyshenki-
löt: Tiina Oittinen (liiton sihteeri ja kurssivas-
taava), Puutarhakatu 26 A 11, 20100 Turku,
puh: (02) 2305319, eafsekretario@esperanto.fi
ja Carola Antskog (Suomen opettajien esperan-
toyhdistyksen, ELFI:n puheenjohtaja), Brokärr-
vägen 89, 25700 Kimito, cantskog@kolumbus
.fi.

Voit myös ilmoittautua sähköpostilistalle,
jonka kautta saat tietoja Suomessa järjestettä-
vistä esperantokursseista: E-ku-estro@esperan
to.fi.

Tervetuloa niin uudet kuin vanhat Valamon
kävijät!

EAF
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Estraro kunvenis
La estrara kunsido 9/2006 kun pritrakto de
AKK-projektaj aferoj okazis 2.12.2006 en la
oficejo je 11.25-15.45, æeestis AR, TO, BE, TH,
PS, MS, TP, RP.

La estraro traktis la aranøojn de la jubilea tago
28.4.2007, pri reklamado de la antaýtagmeza
programo kaj fiksis la temposkemon kaj kotiz-
ojn. EAF invitu esperantlingvajn æiæeronojn kaj
lokajn klubanojn al prezentiøo de la Nobelara
domo kiel parton de la preparoj. La estraro dis-
kutis pri programo i.a. kantelmuziko kaj vira
koruso. Ekster nia membraro estos invitataj al
la festo almenaý la UN-asocio kies membroaso-
cio EAF estas. Invitletero al la finnlanda prezi-
dento al la festo kaj por esti alta protektanto de
la jubilea jaro estis skizita [kaj sendita fine de
decembro].

Por aprilo estas planata Jubilea numero de EF,
kie aperos krom artikoloj pagitaj anoncoj sur-
baze de malnovaj anoncoj, kiuj iam aperis en
esperantlingvaj publika¼oj en Finnlando (ek-
zemple en la kongresaj libroj 1922, 1969, 1995).
La historia grupo, æefe Carola Antskog, komen-
cos kun kolektado de la malnovaj anoncoj. La
anoncprezoj estos pli altaj ol kutime. La kolek-
tanto(j) de la anoncoj povos havi maklera¼ojn
pro sia laboro.

La estraro decidis donaci Kalevala-libron al
Suomalaisen kirjallisuuden seura, kie troviøas
ekspozicio de alilingvaj Kalevala-libroj.

La laborgrupo AR, PS kaj TO pri Arta Lumo
en Kuopio 27.7.-1.8.2007 havis kunvenon 25.
11.2006 en Helsinki. PS rezervis hotelajn æam-
brojn tra Lakeland Experts-servo en Kuopio. Þi
rezervis krome lernejojn de la urbo Kuopio. Por
la saýna vespero estas rezervita fumsaýno Jät-
känkämppä. La estraro decidis laý la propono
de la laborgrupo pri la kotizoj por Arta Lumo.

La estraro rajtigis la laborgrupon decidi pri
eventualaj aliaj rabatoj kaj kotizoj, kiuj necesas.
La estraro decidis malfermi apartan konton por
la festivalo Arta Lumo. Uzorajton havu la kasis-
to, la vicprezidanto kaj la sekretario.

La estraro diskutis pri la lingvopolitika simpo-
zio en Vaasa. La temo estas “Finnlando, Espe-
ranto kaj pluraj lingvoj pratike” (Suomi, espe-
ranto ja käytännön monikielisyys – Finland, es-
peranto och flerspråkighet i praktiken). Taýgaj
semajnfinoj estus 5.-7.10.07 aý 19.-21.10.07.

Monpetoj por la jubilea jaro senditaj: fine de
oktobro al Suomen Kulttuurirahasto du petoj
nome de EAF, por Arta Lumo 20 000 e, por sim-
pozio 10 000 e kaj tri rekomendleterojn, fine de
novembro al Svenska kulturfonden por la temo
“Pluraj lingvoj praktike” kun simpozio (för 100-
årsjubileumstemat “Flerspråkighet i praktiken”
med symposium i Vasa hösten 2007).

La estraro decidis pri kostorekompencoj al
funkciuloj (telefono, komputilo k.s.) kaj traktis
Vintrajn Tagojn en Kotka.

Esperanto-societo Antaýen aranøos jubilean
ekspozicion en aprilo 2007 (semajnoj 16-17) en
la æefbiblioteko Metso kaj eventuale ankaý en
aliaj bibliotekoj en Tampere.

FEJO fariøos 30-jara 2007 kaj havos ankaý
jubilean jaron.

EAF pagos la kotizon por FEJO/EsperHe-
partopreno en Maailma kylässä -foiro 2007.

EAF sendis perpoþte 8.11.2006 leteron Ve-
toomus radio polonian esperantolähetysten
puolesta (Alvoko por la esperantoelsendoj de
Radio Polonia) subskribitan de la prezidanto al
Pola ambasado en Helsinki.

Sekva kunsido estis interkonsentita por 10.2.
2007 en la oficejo.
Oulua agado
Esperanto-societo de Oulu jarkunvenis la 24-
an de februaro. La prezidanto de la societo estos
Olli Pajula, vicprezidanto Allan Mehtonen. Kiel
aliaj estraranoj estis elektitaj Markku Karppi-
nen, Eila Martin, Aira Röntynen kaj Auli Viher-
mä, vice Raili Marttinen kaj Stanislawa Mehto-
nen.

La konversacia rondo kunsidas æiun sabaton
je la 12-a en la urba biblioteko. Vizitontoj bon-
venaj!
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Arta Lumo
flamigos esperantokulturon

Kutsu vuosikokoukseen
Suomen opettajien esperantoyhdistys ry:n vuo-
sikokous pidetään lauantaina 10. maaliskuuta
2007 klo 21.14 hotelli Seurahuoneella, Keskus-
katu 21, Kotka. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at.

Hallitus

Alvoko al jarkunsido
Jarkunsido de Esperanto-Ligo de Finnlandaj Ins-
truistoj ELFI okazos sabate la 10an de marto
2007 je la 21.15 en hotelo Seurahuone Keskus-
katu 21, Kotka. Estos traktataj la laýstatutaj
aferoj.

La estraro

Arta Lumo estas festivalo de esperantlingva
arto, literaturo, muziko, teatro, pentroarto,
danco, kino, kreemo plej varie. La festivalo oka-
zos de vendredo 27 julio øis merkredo 1 aýgusto
2007 en la Muzikcentro de Kuopio, koncertejo
impona en æarma æelaga urbo en la lando de la
centjariøanta Esperanto-Asocio de Finnlando.

Arta Lumo estas evento por kulturøuantoj de
la tuta mondo, esperantistoj kaj esperantolern-
antoj. Pluraj programeroj estos malfermaj al la
loka loøantaro. Aliøu pagante la aliøkotizon al
la Arta Lumo-konto kaj sendante la æi-kunan

aliøilon al la EAF-oficejo aý sendante retmes-
aøon kun la samaj informoj al ArtaLumo@espe
ranto.fi. Vizitu ankaý nian retpaøon!

Vi povas aliøi unue kaj fari la mendon de tra-
noktejo poste, sed ni rekomendas tujan mendon
por ke vi povu certigi al vi la preferatan alterna-
tivon inter luksa hotelæambro øis amasloøejo en
proksima lernejo.

La programo estas daýre evoluanta. Pliajn in-
formojn vi ricevos en Esperanta Finnlando. En
la nuna numero ni mallonge prezentiøas estrad-
an popartistinon.

ELFI
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Natalia Stri¶njova
– estrada popartistino el Kaliningrado

Æu vi iros al la UKen Jokohamo?
La UK en Jokohamo okazos tuj post Arta Lumo.
Estas pli malmultekoste flugi per Finnair al
Japanio por tiuj kiuj startas sian vojaøon ekster
Finnlando. Tial interkonsento kun Finnair estas
ellaborata por certigi ke personoj kiuj flugos
pere de Finnlando al Japanio por partopreni la
Universalan Kongreson povos sen altigo de la
kostoj fari halton en Finnlando por partopreni
la festivalon.

La plej konvena flugo por festivalaj parto-
prenantoj estas la merkreda posttagmeze de
Kuopio kun þanøo en Helsinko. Øi atingas la
urbon Nagojo en Japanio ¼aýde matene. Estis
unuaj kontaktoj por realigi surlokan programon
kaj transporton al Jokohama.

Grupvojaøo de Finnlando eventuale ne estos
organizinda æar la partoprenantoj de aliaj landoj
pagos siajn vojaøojn jam en siaj hejmaj landoj
por pli favore atingi Japanion. Vi estas bonvena
kontakti Carola Antskog carola.antskog@
klerfonte.fi, kiu estis en kontakto kun Finnair.

Natalia Stri¶njova naskiøis kaj loøas en Kalin-
ingrado. “Mi komencis kanti en la infanvartejo,
– þi rakontas, – kaj en la lernejo mi estis aktiva
en kantorondo, sed mi lernis kantoarton ankaý
en muzika lernejo. Æi-jare mi ekstudis en muzi-
ka kolegio”.

Sian stilon þi difinas kiel “estradan popon”.
Post pluraj lernejaj kaj junularaj koncertoj, Na-
talia en 2004 ricevis la æefpremion en la regiona
artkonkurso Nade¼da (Espero). Sekvis sukcesa
partopreno en lokaj festivaloj Jantarnaja Zvez-

Inter la kantantaj artistoj de Arta Lumo ni pre-
zentas Natalia Stri¶njova. En la Internacia Arta
Vespero de la Universala Kongreso en Vilno
2005 þi kantis unuafoje antaý granda esperanto-
publiko:

Jen Esperantuj’, feliæa mondo, montar’
smeralda æe lazura ondo.

Þi kantis interalie en la festivalo Arkones – Artaj
Konfrontoj en Esperanto. En Arta Lumo þi pre-
zentos bukedon da kantoj de pluraj landoj,
esperant- kaj alilingve.

Ni citas el La Ondo de Esperanto 8-9, 2005,
kie Aleksander Kor¼enkov respondas al la de-
mando “Kiu estas tiu junulino, tiel bele kaj pro-
fesie kantinta?”:

da (Sukcena stelo) kaj Baltijskij Razguljaj (Balta
gajejo) kaj en la programo de la renoma interna-
cia festivalo Slavjanskij Bazar (Slava foiro).

Þia kanta agado daýras paralele al lernado en
la Kaliningrada Universitato, kie þi studas ling-
vojn. “Pro la intereso pri lingvoj mi volonte ak-
ceptis kanti en Esperanto, kiam mia muzika gvi-
danto, Vera Æesnokova, proponis lerni kelkajn
kantojn de usonano Grigorij Dolgin”, – þi daý-
rigas. Dum la provkantado Natalia rapide kaptis
la muzikan spiriton de Esperanto, kaj þia pron-
onco preskaý ne bezonis korektadon – verþajne
neniu el du mil spektantoj en Vilno supozis, ke
þian parolpraktikon øis nun konsistigis nur ne-
multaj dialogoj kun la redaktoro de La Ondo.
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Asocioj

w

L.L.Zamenhof naskiøis la 15-an de
decembro. Esperanto-Klubo de Hel-
sinki tradicie aranøas tiutempe ren-
kontiøon por emfazi la signifon de
Esperanta literaturo. Æifoje klubo
havis al ni konatan gaston Nadja
Zukova, filologo kaj instruistino el
Kislovodsk. Estraranoj de klubo
prelegis. Taneli Huuskonen prelegis
pri du æinaj libroj. “Mirrakontoj de
Liaozhai” estas kolekto de pluraj
dekoj da mallongaj rakontoj, øene-
rale fantaziaj temoj skribitaj antaý
tricent jaroj. Romano “Kamelo Þan-
gzi” temas pri Pekino de la unua
parto de dudeka jarcento. Juristo Sa-
kari Kauppinen rakontis pri Esper-
antaj radioelsendoj. Ni aýskultis la
lastan elsendon de Pola Radio. La
estonteco de Esperantaj elsendoj de
Pola Radio minacas æesi. Ambaý prezentadoj
vekis viglan diskutadon, dum kiu ni tuþis ankaý
la profesion de Taneli kiel profesoro de matema-
tiko en la universitato de Helsinki.

Dum vizito en Helsinki Nadja sekvis ekzerc-

Inter la kantemaj rusoj en Kimito-Kemiö estis i.a.
Aleksandro Osokin kaj du junaj komencantinoj.

ojn de porblindula koruso kiam øi preparis sin
por la 30-jara festkoncerto.

Samtempe influe de Heikki Kosonen kaj Svet-
lana Ejst peterburga esperantodondo vizitis
Kemiö, 130 km okcidenten el Helsinki æe E-o-

veterano Carola Antskog por æeesti
E-o-kurson. En tiu grupo estas gran-
diozaj kantistoj, kiuj kantis kaj ludis
æe Carola kaj en la klubejo de nevid-
antoj en Helsinki. Inter alie kantis
kaj ludis æarma juna Anna Fomina,
kiun ni renkontis en Florenco. Gas-
toj estas dankemaj al Carola. Dum
la agrabla muzika renkontiøo oni
parolis pri reciproka vizito en Sankt
Peterburgo.

Zamenhofa renkontiøo

La koruso de Steleto, de mal-
dekstre Raimo Tanskanen, Arvo
Karvinen kaj Aatu Moilanen.

Ritva Sabelli
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Nova¼oj el Jyväskylä
La jaro 2007 en Jyväskylä komenciøis per verda
tosto por la centjariøa EAF. Oni konatiøis kun
la Jubilea Skatolo, kien oni metis i.a. gratulan
poemon de Terttu Tyynelä, informojn pri la
unua Esperanto-asocio en Finnlando, kiun oni
fondis en Jyväskylä jare 1903 kaj tekstojn kaj
bildojn pri la someraj kursoj kaj alia agado de
la klubo.
Vuoden 2007 toiminta alkoi 10.1. nostamalla
vihreä malja 100 vuotta täyttävälle Suomen Es-
perantoliitolle. Juhlalaatikon (Jubilea Skatolo)
Sylvia ja Veli Hämäläinen toivat Jyväskylään
Tampereelta. Kirjoitimme onnittelumme ja
nimemme Juhlakirjaan. Kirjaan liitettiin mm.
Terttu Tyynelän kirjoittama ja lukema onnittelu-
runo, tietoa Suomen ensimmäisestä esperanto-
yhdistyksestä, joka perustettiin Jyväskylään jo
vuonna 1903 sekä kuvia ja tekstiä kerhon jär-
jestämistä kesäkursseista ja muusta toiminnas-
ta. Sanomalehti Keskisuomalainen ja Radio
Keski-Suomi kertoivat tilaisuudesta Menovin-
keissään ja Radio Keski-Suomen toimittaja
Markku Saarinen tutustui Juhlalaatikkoon ja

haastatteli kerhon puheenjohtajaa radion 11.1.
aamuohjelmassa.
Tulevaa – Venontaj:

16.2. Ystävyysseurojen yhteinen Ystävän-
päivä-tilaisuus

16.2. Komuna Ystävänpäivä-evento de ami-
keco-asocioj
Entiseen tapaan Sepänkeskuksen Happi-kerho-
huoneessa joka toinen keskiviikko klo 16.30
alkaen:

Kiel kutimis, en Happi-æambro de Sepän-
keskus æiun duan merkredon je 16.30:

21.2. Hallituksen kokous – Estrarkunsido
7.3. Opintopiiri Avinjo – Studrondo Avinjo
21.3. Kerhon sääntömääräinen kevätkokous

– Laýstatuta printempa kunveno
4.4. Opintopiiri Avinjo – Studrondo Avinjo
18.4., 2.5., 16.5. ja 30.5. ohjelmista päätetään

kevätkokouksessa. Myös kevätretki on suunnit-
teilla.

Programon por 18.4., 2.5., 16.5. kaj 30.5. oni
decidos en la printempa kunveno. Printempa
ekskurso estas planata.

(el Tintileto redaktis mm)

Seija kaj Kari Ket-
tunen (meze kaj
dekstre), Jyväskylä,
transdonis la
jubilean skatolon
en la 20.1.2007 al
Olli Pajula, Oulu,
en la urba teatro de
Jyväskylä.
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Aini Vääräniemi transprenis la
jubilean skatolon el Oulu por
porti øin al Taivalkoski.

Eventokalendaro de EAF
Jubilea jaro 2007
10–11.3.2007 Vintraj Tagoj de EAF, Kotka
24.–25.3.2007 FEJO-semajnfino, Kemiö/

Kimito
28.4.2007 Jubilea tago, Helsinko: urba

programo, jubilea festo, jubilea bankedo
26–27.5.2007 Maailma kylässä – Mondvilaøa

festivalo, Helsinko (budo de FEJO/
EsperHe)

23–27.7.2007 Esperantokursoj –
Esperantokurssit (Valamon kansanopisto)

26–27.7.2007 Antaýekskurso de mona¶ejo øis
Kuopio

27.7–1.8.2007 Festivalo Arta Lumo, Kuopio
27.7–3.8.2007 Internacia Junulara Kongreso,

Hanojo, Vjetnamio (TEJO)
4–11.8.2007 Universala Kongreso, Jokohamo,

Japanio (UEA)
oktobro 2007 Simpozio “Finnlando, Esperanto

kaj pluraj lingvoj praktike”, Vaasa–Vasa
15.12.2007 Malferma tago en la oficejo,

Helsinko

Esperanto-societo en
Turku – ek al la jaro 2007
Esperanto-societo en Turku havis la laýstatutan
jarkunvenon 4-an de februaro 2007.

Elektitaj funkciuloj: Tiina Oittinen, prezid-
anto, Anna-Liisa Ali-Simola, vicprezidanto,
Leena Tiusanen, sekretario, Veikko Tikkanen
kasisto kaj estrarvicmembro. Aliaj estrarmem-
broj: Paula Harju, Väinö Havu, Varpu Karo,
Anja Launiainen kaj vicmembro Merja Uotila.
Revizoroj: Ilpo Forsström kaj Matti Jaakkola,
vicrevizoroj Jorma Ahomäki kaj Leila Laineoja.

La esperantokursoj de la societo estas daýre
aranøitaj en la Civitana instituto de Aurala mar-
de je 15.30-17.00. Merkrede æirkaý inter 16.30
kaj 17.30 ni havas la jam tradician kafejan ren-
kontiøon en kafejo Café Art, Läntinen Ranta-
katu 5. Tiam kolektiøas ankaý la Diskutrondo
de la societo, kiu estas oficiala studklubo (opin-
topiiri). Aliaj renkontiøoj kaj kunvenoj same kiel
muzeaj vizitoj estos aranøitaj dum la jaro. Vizi-
tantoj estas æiam bonvenaj,

Lastjare dum Vintraj Tagoj en Turku ni publi-
kigis la plej novan parton de nia societa histori-
eto pri la jaroj 1992-2005. Ankaý haveblas la
du aliaj partoj de la historieto 1906-1981 kaj
1982-1991. Æiuj estas mendeblaj de societo,
prezo entute 8 e.

Kontaktuloj: Tiina Oittinen (vidu p. 2) kaj
Leena Tiusanen (tel. 02-2320542).
Turun Esperanto-yhdistyksen esperantokurs-
silla Auralan kansalaisopistossa alkaa uusi al-
keiskurssi aina tarvittaessa. Myös esperantoon
jo tutustuneet ovat tervetulleita kertaamaan tie-
tojaan. Kurssiaika on tiistaisin klo 15.30-17.00
huhtikuun alkuun asti (ei vkolla 8).

Yhdistyksen jäsentapaaminen on kevätkauden
keskiviikkoisin kahvila Café Artissa, Läntinen
Rantakatu 5, noin klo 16.30-17.30. Lisätietoja
yhdistyksen puheenjohtajalta (Tiina Oittinen, p
02-2305319) ja sihteeriltä (Leena Tiusanen
puh. 02-2320542).
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Muut lehdet

Esperantosta Hesarissa
100 vuotta sitten
Helsingin Sanomissa 28.12.06 kirjoitettiin ”Hel-
singin Sanomat 100 vuotta sitten” -palstalla
esperantosta keinotekoisena kielenä lainaamalla
ja referoimalla tekstiä aiheesta sadan vuoden
takaisesta lehdestä. Jutussa kerrottiin puolalai-
sen Zamenhofin kehittäneen kielen, ja että Suo-
meen se tuli jo vuosi keksimisensä jälkeen. Kieli
herätti kiinnostusta Saksassa, Ranskassa ja Ve-
näjällä, ja että ”varmojen tietojen mukaan kie-
len puhujia on monta kymmentätuhatta, jakautu-
neena eri maihin”, Hesari kirjoitti 100 vuotta
sitten. Tuossa vanhassa jutussa mainittiin espe-
rantistien yhteiset kokoukset Ranskassa ja Sveit-
sissä 1905 ja 1906.

Lehden toimittaja piti yhteistä kieltä kansain-
välisissä kokouksissa käyttökelpoisena. Espe-
ranton etu on sen helppo opittavuus vaikka eng-
lantiin verrattuna. ”...kieltämättä olisi ihanaa, jos
pääsisi kielelliseen yhteyteen kaikkien kansain
kansa, eikä siihten tarvittasi muuta kuin kukin
oppisi perin helppoa, yhteistä kieltä, johon ta-

vallinen lukumies perehtyy parissa viikossa.”
Sata vuotta sitten Hesarin toimittaja piti esperan-
toa tulevaisuuden maailmankielenä.

Vanhassa artikkelissa toivottiin koko maan
kattavan esperantoyhdistyksen perustamista
Suomeen, mikä toive toteutui 1907. Suomen
Esperantoliitolla onkin vuonna 2007 juhlavuo-
si, kuten historiajutun kirjoittanut toimittaja to-
tesi.

Kansan Uutisten Viikkolehdessä 5.1. 2007 oli
juttu Vasemmistoliiton hollantilaisesta veljes-
puolueesta Socialistische Partij’sta ja sen toimin-
nasta tänä päivänä. Kainalojuttuna oli haasta-
teltu Osmo Bulleria, joka arvioi hollantilaispuo-
lueen toimintaa, kun hän oli toiminut 15 vuotta
Rotterdamissa Esperanton maailmanliiton eri-
laisissa tehtävissä ja kun hän siten tunsi puolu-
een toimintaa pidemmältä ajalta. Jutussa mai-
nittiin myös Osmon nykyinen toiminta Esperan-
ton maailmanliiton pääjohtajana sekä hänen toi-
mintansa SKP:n eli Vasemmistoliiton edeltäjän
piirisihteerinä 1970- ja -80 -luvuilla Oulussa.

Jukka Noponen

Kiel ni nomiøu?
En retpoþta listo EAF-agadas ekiøis iom da
diskuto, pri kiel oni nomu la parolanton de Es-
peranto en la lingvoj la finna, la sveda kaj en
Esperanto mem. Jen kelkaj kolektitaj konsideroj
en iom miksa lingva¼o:

– Mitä mieltä muuten olette esperantolaisista,
siis ilmaisusta esperantolainen? Mia unua im-
preso estas ke estas iom æarma esprimo.

– Och det samma på svenska, skulle det kunna
vara: en esperant, många esperanter ?

– Tästä tuli mieleen että voisiko suomeksi
ehkä myöskin olla esperantti, kuten emigrantti,
laborantti, musikantti, adjutantti.

– Minä käyttäisin mieluummin neutraalimpaa
muotoa ”esperanton harrastaja”. Tosin olen
eräässä yhteydessä kuullut sanotun ”Sieltä ne

esperantot tulevat”, kun esperantonkurssilla ol-
leet menivät syömään. Puhujalle oli kerrottu, es-
peranto tarkoittaa toivovaa.

– ”Esperanton harrastaja” tuntuu hyvältä
ilmaisulta. – Mielestäni ”esperantolainen” -sana
merkitsee henkilöä, joka on ”Esperanto” -nimi-
sen maan tai paikan asukas.

– Näin ”lonkalta” tulisi mieleen (ehkä odotta-
matonkin) merkitys: esperantti = esperantoa
työkseen käyttävä, esperantonkääntäjä/tulkki.

– Mutta, onhan se myös niin että -lainen,  -läi-
nen ei aina tarkoita jonkun kansan tai valtion
jäsentä, vaan laajemmin jonkun ryhmän, esim.
partiolainen, koululainen, maailmankansalai-
nen, humalainen, työläinen, lutherilainen, pu-
humattakaan mehiläisistä .....ym, ym :-)
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Lukijoilta

Enemmän suomen-
kielistä Esperantolehteen
Suomen Esperantoliitto juhlii satavuotisuuttaan
2007. Tämä on erittäin hyvä peruste laajaan tie-
dotustoimintaan. Kätevin mahdollisuutemme
tiedottamiseen on Esperantolehti, joka siis oli-
si saatava leviämään mahdollisimman moneen
kirjastoon, valitettavasti myyntikampanjamme
olisi pitänyt toteuttaa keväällä 2006, jolloin kir-
jastot alkoivat valmistella seuraavan vuoden ti-
lauksiaan. Olisiko AKK-rahoista vielä käytet-
tävissä erikoisen 100-v. juhlanumeron jakeluun
kaikkiin kirjastoihin? Siinä yhteydessä tieten-
kin voisi toteuttaa myös myyntikampanjan seu-
raavaa vuotta varten. Juhlanumeron tulisi tie-
tenkin olla pääasiassa suomenkielinen – jota
kuitenkin myös Suomen ruotsinkieliset hyvin
ymmärtävät – ja jatkossakin Esperantolehdessä
minun nähdäkseni pitäisi olla nykyistä paljon
enemmän suomenkielistä tiedottamista: Monen-
monet esperantomaailman uutiset jäävät vain e-

– Huomattakoon, että termistä Internacia
Lingvo voidaan käyttää myös näppärää lyhen-
nettä ILo. Eble uzanto de ILo povas do esti nom-
ata ILulo.

– Myös esperantistosta näkee käytettävän
näppärää lyhennystä espisto.
La diskuto ne atingis iun definitivan konkludon,
sed ni fine reiru al la ideo de Zamenhof. En lia
poemo La Espero, la konata ”nacia himno de
Esperanto”, klare esprimiøas, ke origine la
espero estis la ideo kaj la esperanto estis la
homo subtenanta øin:
La Espero, æapitro tri:
Sub la sankta signo de l’ espero
Kolektiøas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.

(el EAF-agadas kolektis kaj redaktis mm)

– Mutta eikös itse herra Zamenhofkin käyt-
tänyt tuota muotoa esperantisto?

– Eihän Zamenhof edes tarkoittanut nimetä
kieltä esperantoksi, hän käytti siitä mieluiten
ainakin aluksi nimeä (la) internacia lingvo, Dok-
toro Esperanto oli hänen kirjailijanimensä kiel-
tä esittelevän ensimmäisen kirjan julkaisussa.
Tässä mielessä sanan esperanto käyttäminen
henkilöstä, joka kyseistä kieltä puhuu, olisi oi-
keastaan paluu siihen alkuperäiseen ajatukseen,
joka Zamenhofilla oli.

– UEA:n perustaja Hector Hodler halusi jos-
sain vaiheessa määritellä erikseen termit Espe-
rantisto ja Esperantiano. Jälkimmäinen vastaa
hyvinkin suoraa käännöstä esillä olleelle suo-
menkieliselle esperantolainen ja perustuu siihen
ajatukseen, että on olemassa esperanton käyt-
täjien yhteisö (Esperantio), jonka jäsen on siis
Esperantiano.

w

saunan löylyiksi, sillä niissä muutamissa kirjas-
toissa, joihin E-lehti nykyisin leviää, on taatus-
ti todella harvoja kävijöitä, jotka sitä pystyvät
lukemaan.

Levikkikampanjaa siis tarvitaan. Tiedän, että
dataverkosta on saatavissa kirjastojen osoitteet,
mutta omat taitoni eivät riitä niiden selvittämi-
seen. – Syntyykö talkooryhmä? Onko EAF:lla
varoja tämän toteuttamiseen?

Kysyy E-lehden postittaja Pentti Makkonen
RESUMO: Pli en finna lingvo: La plej grava
informa kanalo pri E-movado al eksteruloj estas
nacilingva revuo, do en Finnlando tio estas
Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperan-
tobladet. Øi disvastiøas bone al la esperanto-
uzantoj, ankaý iomete eksterlanden, sed al nur
tre malmultaj bibliotekoj, kie øi estas legebla
ankaý de eksteruloj. Do: pli en finna lingvo, pli
al bibliotekoj, speciale en la jaro 2007, kiam
ankaý Esperanto-Asocio de Finnlando jubileos
100-jariøon.
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Laste

Kiu estas la plej grava?
Ni en lastjaraj kaj æi tiu numeroj de Esperanta
Finnlando nun prezentis sep gravajn finnajn
esperantistojn. Nun estas tempo ke vi legantoj
taksu, kiu laý vi estis la plej grava, kaj voædonu
per poþtkarto aý retpoþta mesaøo al mi, adresoj
sur p. 2. La limdato por la voædono estas la 15a
de marto kaj la rezulto publikiøos en la aprila
gazeto. Nino RunebergG.J. Ramstedt

Irja KlemolaAlbin SandströmVilho SetäläTyyne Leivo-Larsson
v Joel Vilkki, p. 9

Mikko Mäkitalo
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Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt

ilmestyy vuonna
aperas dum la jaro 2007

Muutokset ja lisäykset osoitteistoon: IlkkaSanttila, Fleminginkatu 12a A 16, 00530 Hel-sinki, s-posti ilkka.santtila@welho.com.
Jäsenyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti Suomen
Esperantoliiton jäseniä, yhdistykset hoitavat jäsenmak-
sut liittoon. Liittoon voi myös kuulua henkilöjäsenenä,
jolloin jäsenmaksu v. 2007 on 18 e sisältäen Esperanto-
lehden. Nino Runeberg -seuran jäsenmaksu on 36 e.
Lisätietoja jäsenyhdistyksiltä ja liiton toimihenkilöiltä.
Lappeenrannassa toimii aktiivinen esperanton harras-
tajien ryhmä, jolle voi lähettää postia osoitteeseen (Irja
Miettinen) Esperantogrupo de Lappeenranta, Yrjönkatu
6-8 A 1, 53600 Lappeenranta.
Hämeenlinnalaisille esperantisteille voi lähettää postia
osoitteella: sarastamo@gmail.com tai  Esperantogrupeto
Verda Ilo, c/o Markku Sarastamo, Jyrätie 6 a 15, 13500
Hämeenlinna.
Useiden paikkakuntien puhelinluettelosta hakusanan
“Esperanto” kohdalta löytyy paikallisten harrastajien pu-
helinnumeroita. Paikkakuntien yhteyshenkilöistä saa tie-
toa myös Suomen Esperantoliitolta, aktiivisia harrasta-
jia on mm. Mikkelissä, Raumalla ja Taivalkoskella.

Avustajien toivotaan noudattavan edellä esi-
tettyjä aikoja. La redakcio esperas, ke help-
antoj atentu la datojn supre.

Nro Red.grupo Limdato Aperas
komencas

2 10.3. 15.3. 5.4.
3 10.5. 15.5. 5.6.
4 10.7. 15.7. 5.8.

Suomen Esperantoliiton paikallis- ja jäsenjärjestöt:
w Helsingin Esperantoseura / Esperanto-klubo

de Helsinki, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530
Helsinki. : www.esperanto.fi/helsinki
jukka.p@esperanto.fi (Jukka Pietiläinen)

w Iisalmen Esperantoklubi / Esperantoklubo de
Iisalmi, (Onni Kauppinen) Uudispihantie 298,
74100 Iisalmi. ( 0500 813 530
: onni.kauppinen@pp.inet.fi

w Jyväskylän Esperantokerho / Esperantoklubo
de Jyväskylä (Seija ja Kari Kettunen),  Keihäs-
miehenkatu 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.fi

w Oulun esperantoseura / Esperanto-societo de
Oulu ry, (Olli Pajula) Ojalanperäntie 47, 90860
Halosenniemi. : http://esperantooulu.info/
olli.pajula@baanamail.fi

w Salon Esperantoseura / Esperantoklubo de
Salo (Eero Saari) Kössinkatu 2 as 7, 24100
Salo. ( (02) 735 6130

w Esperantoseura Antaýen ry. / Esperantosoci-
eto Antaýen, Satakunnankatu 30 C 6, 33210
Tampere. (Markku Saastamoinen, Siukolantie
9 H 12, 33470 Ylöjärvi. ( 050 327 8528 :
markku.saastamoinen@jippii.fi)

w Turun Esperanto-yhdistys ry. / Esperanto-soci-
eto en Turku, (Tiina Oittinen) Puutarhakatu 26
A 11, 20100 Turku. : tiina.oittinen@pp.inet.fi

w Suomen opettajien esperantoyhdistys /
Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj,
(Carola Antskog) Brokärrvägen 89, 25700
Kimito. : cantskog@kolumbus.fi. Tilinro:
800015-129185

w Suomen nuorten Esperantoliitto / Finnlanda
Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.
: fejo@esperanto.fi. Tilinro: 563000-2213606

w Sokeiden esperanto-yhdistys Steleto. (Ritva
Sabelli) Pietarinkatu 10 D 27, 00140 Helsinki.
7 (09) 660 651

Juhlanumeron Esperantolehti 2/2007ilmoitushinnat w Annonspriser ijubileumsnumret Esperantobladet 2/2007 w Anoncprezoj por la jubileanumero Esperanta Finnlando 2/2007
Sivu/Sida/Paøo:
1/1 – 150 e,   1/2 – 90 e,   1/4 – 60 e
Onnitteluilmoitus/Gratulationsannons/
Gratula anonco:
Logo 25 e,  Nimi/Namn/Nomo 12 e
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Pica-Paino Oy, Jyväskylä 2007n

Seuraava numero w Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa. Jutut 15.3.2007 mennessä EAF:n toimistoon. Venonta numero aperos
en aprilo. Artikoloj øis 15.3.2007 al la oficejo de EAF. Osoite/adreso: Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Hel-
sinki, puh/tel. (09) 715 538, s-posti/rete: <eaflehti@esperanto.fi>.

Kvizopromena haltopunkto 28.4.2007
En la foto de Signe Brander (sube), kolekto de la urba muzeo de Helsinko, videblas Pohj.
Esplanaadinkatu – Norra Esplanadgatan 41, 39 (du domoj), 37 kaj 35 kiel la domoj
aspektis 1906-1907.
En la 1920aj jaroj oni malkonstruis la domon 41
por doni lokon al Keskuskatu – Centralgatan. Ekde
1969 æi tie anstataý la domoj 39 troviøas la Akade-
mia librovendejo.


