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La kantelisto Timo Väänänen kaj
dancistino Päivi Järvinen fascinis la
publikon per sia spektaklo Vizaøoj por
kiu estis preparita nova ero, fajrovoka
æantado en Esperanto: “Ukko la plej alta
dio, granda kiu kreis æion, faru fortan
fulman fajron, kaj enþovu la fajreron.”
(Fotisto: Ilari Ikävalko)
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Simpozio kaj Autýnaj Tagoj, p. 19-26
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De la prezidanto

Interfekundiøoj
de lingvaj interesoj

Esperanto forte lo-
gis en 1986, kiam

min al eklerno instigis artikolo en la svedlingva
skolta gazeto Scoutposten. Lingvoj min jam pli
frue logis al diskutoj kaj agado. Esperanto donis
al tiu intereso pliajn dimensiojn. Esperanto
multflankigis mian lingvan intereson same kiel
miaj spertoj en aliaj kampoj riæigis mian kom-
prenon pri Esperantujo.

Mia patrinaflanka familio estas delonge aktiva
en la Sveda popolpartio. Mia avo estis iam prezi-
danto de la komunuma estraro en Kimito. Mi
ankaý junule aliøis al la junulara sekcio kaj
daýre estas membro, ne tre aktiva æar kiel ¼urna-
listo mi volis laýeble teni eksteran vidpunkton
al la lokaj politikaj okaza¼oj. Tamen en Svens-
ka Finlands folkting, la asembleo de svedlingv-
anoj mi volonte ekaktiviøis. Mi nun estas mem-
bro por la dua periodo.

La 75-persona asembleo kunsidas unufoje
jare, la estraro, laborkomisiono kaj prezidantaro
pli ofte. La asembleo reprezentas sep partiojn
kaj aldone havas 5 reprezentantojn de Alando,
kie ekzistas aparta partia sistemo. La Alanda
parlamento elektas la reprezentantojn de la
memrega, svedlingva regiono. La ceteraj estas
nerekte elektitaj surbaze de la rezultoj akiritaj
de svedlingvaj kandidatoj en la komunumaj
elektoj. La nerekta sistemo, kiu estas maniero
dividi la mandatojn inter la partioj, estiøis grand-
parte pro la malkontento de la svedlingvaj soci-
aldemokratoj, kiuj ne sukcesis bone reprezentiøi
en la antaýa rekta elektosistemo. Ankaý en la
nuntempa asembleo la Sveda popolpartio havas

grandan majoritaton kun 50 anoj.
Folktinget ekde sia naskiøo en 1919 ambicias

reprezenti la svedlingvanaron de Finnlando, sed
agad- kaj elektomanieroj variis. En iuj periodoj
Folktinget ne aktivis dum en aliaj la aktiveco
preskaý tute ne ricevis atenton. Inter øiaj æefaj
roloj troviøas la respondoj al prijuøigoj pri plan-
ataj þtataj reformoj. Dum la prezidanta periodo
de Henrik Lax 1993-2005 Folktinget alprenis
pli videblan rolon kaj ricevis leøe priskribitan
statuson. Malgraý la plia videbleco la organiza¼o
restas relative nekonata – ankaý inter svedlingv-
anoj.

Ulla-Maj Wideroos elektiøis en aprilo prezid-
anto. Samtage þi konsentis veni al nia simpozio.
Þi estas konata politikisto. En la antaýa registaro
þi estis dua ministro pri financoj. Dum la nuna
parlamenta periodo þi gvidas la Svedan parla-
mentan grupon (konsistas el la anoj de la Sveda
popolpartio kaj la reprezentanto de Alando).

Ekde 2003, kiam realiøis pasintfoje la decido
pri lingva statuso de la komunumoj kaj adminis-
traj unuoj de Finnlando, þia loøurbo Närpes
(finne Närpiö), estas unu el nur tri svedlingvaj
komunumoj ekster Alando. La aliaj du estas
Korsnäs kaj Larsmo (Luoto). Je la pasintfoja
konstato de la lingvaj statusoj Maxmo (Maksa-
maa) kaj Houtskär (Houtskari) dulingviøis kaj
Sibbo iøis Sipoo laý sia majoritata lingvo.

Mi esperas ke la simpozio kontribuos al plia
interfekundiøo inter spertoj de esperantistoj kaj
aliaj kun lingvaj interesoj.

Anna Ritamäki
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De la redaktoro

La lokan administra-
cian strukturon de
Finnlando en venont-
aj jaroj skuos munici-
pa reformo. La þtato
volas kunigi malgran-

dajn municipojn por produkti municipajn ser-
vojn pli kostoefike. Oni difinis, ke 20 000 loøan-
toj estu la dezirata grandeco de la unuo, kiu pro-
duktas la servojn – ne nepre municipoj de 20000
loøantoj, æar la servoproduktanto povas esti
ankaý grupo de kelkaj municipoj. Æiukaze estas
jam certe, ke el la æ. 430 nunaj municipoj de
Finnlando almenaý pluraj dekoj, eventuale eæ
pli ol duono kuniøos kun aliaj.

La municipa reformo enhavas trajtojn, kiujn
mi tre malþatas, æefe pro efikoj en loøkomunu-
man kaj trafikkomunuman strukturon, funkcia-
don de loka demokratio kaj tradicion pri lokaj
nomoj, sed en tiu æi artikolo mi traktas nur øian
lingvan aspekton. Øenerale mi konstatas nur, ke
laý mia sperto subitaj unufojaj reformoj mal-
bonas æiam, oni devus lasi aferojn evolui laý
siaj propraj spuroj.

Finnlando estas laý konstitucio dulingva þtato,
kun oficialaj lingvoj la finna kaj la sveda. La
municipoj dividiøas al unulingvaj (estas kaj
finnlingve kaj svedlingve unulingvaj) kaj du-
lingvaj – municipo estas dulingva, se pli ol 8
procentoj el la loøantaro, aý pli ol 3000 loøantoj,
parolas la minoritatan lingvon. La regulo tamen
koncernas nur la finnan kaj la svedan lingvon –
pli ol 3000 rusoj loøantaj en finna municipo ne
faras la municipon dulingva.

La sveda lingvo en Finnlando estas en sin-
defenda pozicio. La nombro da svedlingvanoj
iom post iom malkreskas kaj multaj regionoj,
kiuj iam estis svedlingvaj, estas nun survoje al
finnlingva majoritateco. La municipa reformo

metas al kelkaj lokoj novan defion: Æu la sved-
lingvaj regionoj seræu kunlaboron inter si, aý
æu ili iøu partoj de municipoj, kies majoritato
estas finnlingva?

Unu speciala kazo estas mia hejmurbo, Tur-
ku. Øi estas dulingva, sed svedlingvanoj estas
nur kelkaj miloj, kaj en praktiko oni ne multe
aýdas la svedan en stratoj de Turku, se oni ne
promenas en la kvartaloj najbare de la sved-
lingva universitato. Æiuj najbaraj municipoj de
Turku estas unulingve finnlingvaj. La kelkmila
svedlingva loøantaro en Turku tamen garantias,
ke øi restos dulingva ankaý en eventuala kuniøo
kun iuj najbaroj. Do, el vidpunkto de la najbaroj
la situacio estas, ke se ili kuniøos kun Turku,
ili subite iøos parto de dulingva municipo. Tiu
estas unu kaýzo, ke la diskutoj pri kuniøo de
Turku kaj kelkaj øiaj najbaroj æiam estis prob-
lemaj kaj senrezultaj.

En praktiko multaj lokoj en Finnlando estas
dulingvaj (aý plurlingvaj) koncerne alian ling-
von ol la svedan. La plej oftaj en tiu rolo estas
la angla kaj la rusa – en kreskanta kvanto ankaý
en Turku. Ekzemple en la universitatoj estas ofte
surmuraj informoj en la angla – kaj ofte vere
nur en la angla, tiel ke la sama informo tute ne
estas skribita en la finna. Ankaý kelkaj vendejoj
uzas reklamojn en la angla. Kelkaj vendejoj, eæ
en Turku, ankaý metis publikajn informojn en
la rusa, sed tre malmultaj faras tion en la sveda.
En lokoj kiel Helsinki kaj Lappeenranta la rusa
lingvo estas jam ofte uzata.

La dulingveco de Finnlando certe ne estas
antaý baldaýa æeso – la nombro de svedlingv-
anoj ne estas en tiom rapida malkresko, ke ili
malaperus en la plej baldaýaj generacioj. Tamen
se aferoj evoluos en la nunan direkton, estos
baldaý levota demando, æu ankaý ruslingvaj
loøantoj volas al si oficialan statuson en la

Municipa administracio
en forta reformo
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Somere okazis

bonfartigaj servoj estas dezirindaj. Pro bonfarto
de æiuj mi tamen esperas, ke la rusoj sukcesos
ankaý evoluigi sian propran landon kaj ne æiuj
nur volos veni al Finnlando.

Mikko Mäkitalo

administracio.
Mi ¼us pasigis multan tempon en Rusio kaj

vidis, ke multaj rusoj þatas Finnlandon kaj revas
pri ekloøado en Finnlando. Multaj trajtoj en la
finna tradicio de demokratio kaj organiziteco de

w

La festivalo Arta Lumo realiøis en Kuopio fine
de julio en la ideale ekipita muzikcentro kun
mirindaj spektakloj, emociaj kaj intelektaj sti-
muloj. En preøejo de Puijo nin distris impona
organado. En sancentro de Kuopio, gvidite de
urba reprezentanto, ni bone manøis antaý la eks-
kurso. En Vesanto ni spertis antikve novajn ins-
trumentojn kaj la multflankecon de Saliko. En
Rautalampi ni saýnis kaj kune kantis.

Arta Lumo – intimetosa kulturkreado

Sesdeko ni estis entute, eble iom pli se kalkuli
ankaý æiujn unukoncertulojn, kaj eble ni neniam
estis tiom da en sama salono. Nian intiman kul-
turan etoson kreis ne granda kvanto, sed granda
kvalito. Dankon al æiuj kunkreantoj, organiz-
antoj kaj artistoj – kaj la publiko alveninta el
deko da landoj. Kaj dankon ankaý al la person-
aro de la muzikcentro: Ne nur finance vi estis
flekseblaj – en la øustan direkton – sed ankaý

Fascino pri la kosma pratelefono: Markku Sarastamo, Tiina Oittinen, Tuomo Grund-
ström, Fransýaz, Patrik kaj Sara (Duoble Unu + Unu).

w
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Somere okazis
realige, æiam servoprete. Vi provizis la idealajn
kondiæojn!

Sen niaj financoj la festivalo ne estus realig-
ebla: la urbo Kuopio (la broþuro kaj lunæo), Poh-
jois-Savon rahasto (kultura fonda¼o de Norda
Savonio, regiona fonda¼o de Suomen kulttuuri-
rahasto), Fondumo Esperanto kaj Svenska kul-
turfonden (svedlingva kultura fonda¼o). Arta
Lumo kiittää tuestanne! Tack för ert stöd för
kultur på flera språk!

Dankon al æiuj artolumigantoj!
Anna Ritamäki

Prezidanto de EAF

tanssista, jonka paikalliseen Abruzzon kansallis-
pukuun pukeutuneet tanssijat esittivät kuului-
san lähteen edessä. Lähde on tullut tunnetuksi
siksi, että sen reunalla on 99 vesihanaa, joissa
on 1200-luvulla kaupungin perustaneiden hen-
kilöiden kasvoveistokset.

Lumigo al nia somero
Arta Lumo lumigis nian someron! En belega
muzikcentro, ni koncertis sur vasta kaj agrabla
scenejo, helpitaj de tre afablaj teknikistoj. Kvan-
kam la publiko ne svarmis, la etoso bonegis!
La kulturaj proponoj estis diversaj kaj altkvali-
taj, mi aparte øojis la koncerton de Dolchamar,
en intima ¼azklubejo! Nia finna vojaøo daýris
reøe dank’ al Onni Kauppinen kiu gastigis nin
en sia agrablega bieno. Do, dank’ al vi æiuj fin-
naj geesperantistoj, nia unua internacia ren-
kontiøo estas bonega memora¼o!

Fransýaz Roþet kaj Patrik Delabi
Kompanio Duoble Unu

Arta LumoItalian lehdistössä
Arta Lumo -festivaali, joka kesti viisi päivää,
oli erittäin monipuolinen tapahtuma, jossa suu-
ri määrä taiteilijoita eri maista esitti esperanton
kielellä omia ohjelmanumeroitaan. Myös erilai-
sia kiinnostavia näyttelyitä ja tutustumiskohteita
oli tarjolla yleisölle. Festivaalissa esitettiin myös
kuuluisan suomalaisen opettajan ja esperantistin
Vilho Setälän filmi “Toiviomatka”. Filmi ker-
toi esperantistien matkasta Italiaan vuonna 1955
kansainväliseen esperantokonferenssiin Bolog-
naan ja nuorisokonferenssiin L’Aquilaan, Ab-
ruzzon alueen pääkaupunkiin. Tämä ohjelman
osa herätti Disvastigo-nimisen agentuurin mie-
lenkiinnon.

Disvastigo lähetti tiedon tapahtumasta lehdis-
tölle ja useat päivälehdet julkaisivat artikkelin
tapahtumasta, mm. Cronaca D’Abruzzo, jossa
oli myös ilmoitus tapahtumasta. Abrozzopress
-nimisessä lehdessä oli myös värillinen ilmoi-
tus. Prima da Noi ja Abruzzo Report -lehdet jul-
kaisivat myös uutisen tapahtumasta.

Sanomalehtiagentuuri Disvastigon johtaja
Giorgo Bronzetti oli erittäin kiinnostunut Setä-
län filmistä, koska hän oli L’Aquilan nuoriso-
konferenssin organisoija ja halusi siksi osallis-
tua Kuopion tapahtumaan. Hän kommentoi fil-
miä yleisölle ja kertoi mm. elokuvan kansan-

Olli Pajula
Arta Lumo enKaliningrada gazeto
En ”Kaliningradskaja Pravda” (11 aýg 2007),
la plej legata tag¼urnalo en la Kaliningrada regi-
ono de Ruslando, aperis mallonga artikolo ”Solo
en Esperanto”. Kaliningrada ¼urnalistino Irina
Klimoviæ rakontis pri la partopreno de Aleksan-
der Kor¼enkov kaj Natalja Stri¼njova en la festi-
valo ”Arta Lumo” (Kuopio, Finnlando). Þi apar-
te akcentis, ke en Kuopio Natalja unuafoje pre-
zentis solkoncerton en Esperanto kaj en aliaj
lingvoj.

Øi estas la dua lastatempa priesperanta arti-
kolo de Irina Klimoviæ en ”Kaliningradskaja
Pravda”. La 31an de julio sub la titolo ”Sen ling-
vaj baroj” þi mallonge prezentis la 43ajn Baltiajn
Esperanto-Tagojn (Þiauliai, Litovio), en kiuj
aktive partoprenis grupo da kaliningradaj espe-
rantistoj. Æi tiun artikolon garnas foto de Choe
Taesok. Aleksander Kor¼enkov
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Tiu æi afiþo aperis sur afiþtabuloj de Kuopio – kaj ankaý kiel ilustra¼o en italaj gazetoj.
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Somere okazis
Valamo-kurso 23.-27.7.2007

Novuloj, veteranoj kaj eksterlandaj gastoj
vetero akompanis ilin dum la 4-hora vojaøo tra
la belega lagvojo.

Venontjare estos denove tempo reveni al Va-
lamo. La kursosemajno okazos tre verþajne fine
de junio, la tempo estos fiksita plej eble baldaý.
Ankaý 2-taga vizito eblos same kiel æi-jare. Ati-
lio kaj Tiina formos la kursoteamon, kiu instruos
kaj gvidos vin en la mirinda mona¶eja etoso.
Petu pliajn informojn de Tiina aý sekvu niajn
informojn en Esperantolehti kaj en www.espe
ranto.fi. Bonvenon novaj kaj malnovaj valamo-
anoj!
Valamon kurssi 23.-27.7.2007
– mukana uusia ja vanhoja
esperanton ystäviä
Tänäkin kesänä Valamon esperantokurssin tun-
nelma oli kansainvälinen: 12 kurssilaisesta ul-
komaalaisia oli kolme: kaksi Ruotsista ja yksi
Hollannista. Pääopettajana oli jälleen argentiina-
lais-hollantilainen Atilio Orellana Rojas ja kurs-
sivastaavana sekä apuopettajana Suomen Espe-
rantoliiton puolesta Tiina Oittinen. Kurssilaiset
jakautuivat kahteen ryhmään: 5 alkeisiin ja 7
jatkokurssille; kaikki kuitenkin tiesivät jo jon-
kin verran etukäteen esperantosta. Molemmat
opettajat opettivat ja ohjasivat kumpaakin ryh-
mää.

Erityisen mukavaa oli nähdä kurssilla espe-
rantoveteraaneja, jotka yli kymmeneen vuoteen
eivät olleet osallistuneet tapahtumiin. Toinen
ilahduttava huomio oli todeta, että pyörätuolia
käyttävät kurssilaisemme pystyivät erinomaises-
ti liikkumaan Valamon alueella; he pääsivät
vaivatta esim. kumpaankin kirkkoon. Kurssi-
kokemuksistaan kirjoitti tähän lehteen esperan-
toksi Osmo Kaplas, ehkäpä seuraavissa nume-
roissa voimme lukea muiden kirjoituksia suo-

En la 8a somera esperantokurso en Popola Ins-
tituto de Valamo partoprenis 12 gekursanoj. La
kurso estis denove internacia, æar du kursanoj
venis el Svedio kaj unu el Nederlando. Inter la
9 partoprenantoj el Finnlando estis veteranoj kaj
novuloj, tamen æiuj jam havis iujn bazajn sciojn
pri Esperanto.

Æefinstruisto estis Atilio Orellana Rojas kaj
kursogvidanto kaj helpinstruisto Tiina Oittinen,
sekretario de EAF. La kursanoj dividiøis en du
grupoj laý iliaj lingvoscioj: 5 estis en la elementa
kaj 7 en la daýriga. Ili estis instruitaj kaj gviditaj
de ambaý instruistoj. Ambaý grupoj diligente
laboris en øoja atmosfero. En la daýriga grupo
dum multaj lecionoj estis diskutitaj finnaj ku-
timoj kaj antaýjuøoj pri finnlandanoj kaj aliaj
nacioj. Pli da spertoj de kursanoj, legu artikol-
eton sendita de unu el ili.

La kursosemajno jam havas proprajn tradici-
ojn, kiel esperantlingvan rondiradon en la mona-
¶eja areo: denove lerte æiæeronis Jukka Laak-
sonen. Æar æi-jare bone eblis vizito en Valamo
antaý la festivalo Arta Lumo, Jukka havis ven-
drede duan æiæeronadon esperante por la 5 vizi-
tantoj. La gastoj, el kiuj 2 venis el Italio, 1 el
Germanio, 1 el Francio kaj 1 el Finnlando, alve-
nis al Valamo jam ¼aýde, kiam ili partoprenis
la festan Valamo-stilan vespermanøon kaj øuis
la programon kune kun la kursanoj.

Aliaj libertempaj programeroj dum la kurso-
semajno estis promenado al la kruco de la mig-
ranto kaj vizito al la mona¶eja tombejo. Mer-
kredvespere grupo de kursanoj ekskursis al pro-
ksima fumsaýno æe malnova arbarista loøejo kaj
¼aýde kelkaj el ili memstare vizitis la apudan
Lintula-mona¶inejon.

Vendrede post la kursofino 10-persona grupo
krozadis surþipe el Heinävesi al Kuopio por tie
partopreni la festivalon Arta Lumo. Bonega
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sa matkaajia odotti iloinen ryhmä festivaalilai-
sia.

Onnistuneen kurssiviikon jälkeen on mukava
toivottaa tämänkertaiset, aikaisemmat ja uudet
kurssilaiset tervetulleiksi Valamoon ja tietenkin
myös Suomen Esperantoliiton muihin tapahtu-
miin. Ensi vuonna Valamon esperantokurssi jär-
jestetään todennäköisesti kesäkuun lopulla.
Kurssilla on myös mahdollista vierailla tämän-
vuotiseen tapaan.

Atilio on jälleen lupautunut pääopettajaksi ja
tarvittaessa mukana on myös toinen päätoimi-
nen opettaja. Tiina toimii jo totuttuun tapaan
kurssivastaavana.

Tarkemmat tiedot vuoden 2008 kurssista ker-
rotaan liiton kotisivuilla www.esperanto.fi ja E-
ku-kurssilistalla, Esperantolehdessä sekä liiton
tapahtumien yhteydessä. Seuraa niitä ja tule si-
näkin vaikkapa yhdessä ystäväsi kanssa koke-
maan Valamon ihmeellinen ilmapiiri!

Tiina Oittinen

meksi. Kurssikuvassa ovat muut kurssilaiset
paitsi kuvan ottanut Börje Eriksson.

Kurssiviikon 25 oppitunnin lisäksi esperantoa
oppi myös vapaa-ajan ohjelman aikana: kierto-
kävelyllä, retkillä ja illanvietoissa esperanto on
pääkieli varsinkin kansainvälisellä kurssilla.

Tänä vuonna kurssiviikon lopulla Valamoon
saapui 5 vierailijaa: kaksi heistä Italiasta, muut
Saksasta, Ranskasta ja Suomesta. Vierailijat
osallistuivat torstai-illan päätösillalliselle ja
nauttivat valamolaisen hyvän ruoan lisäksi myös
kurssilaisten seurasta ja illan ohjelmasta. Per-
jantai-aamuna Jukka Laaksonen opasti vieraili-
joita esperantoksi Valamon alueella; samanta-
paisen kierroksen kurssilaiset tekivät jo ensim-
mäisenä kurssipäivänä.

Kurssiviikon päätteeksi vierailijat, ulkomaa-
laiset kurssilaiset ja opettajat lähtivät kohti Kuo-
pion Arta Lumo -festivaalia. Matka sujui erin-
omaisessa kesäsäässä mukavasti sisävesilaivalla
Heinäveden Karviosta Kuopion satamaan, jos-

Starante: Atilio, Marja, Kerstin, Margreet, Tiina, Maisa, Christiane, Soile, Matti, Osmo.
Sidante: Matti, Kai, Tyyne. Malantaý la fotilo: Börje.
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Argentiinalaisena Euroopassa –
Argentinano en Eýropo

Prelego de Atilio Orellana Rojas 21.7. en la æefbiblioteko de Turku

nen. Vere, indas pripensi jam nun partoprenon
al venonta kurso. Mi rekomendas.

Familia nomo de Atilio Orellana Rojas signi-
fas libere tradukita ”Malgranda Ruøa Orelo”,
”Pieni Punakorva”. Atilio tion mem tradukis al
ni. Ne, ne nomo viron malboniøas. Estas klara
afero, ke dum neplena kursosemajno ne eblas
iri tra la tuta gramatiko. Sed en la kurso oni flikis
grandajn truojn en gramatika reto.

La kurso havis du nivelojn, por progresantoj
kaj malpli progresantoj. Atilio vizitis instruinta
æe ambaý kursanoj kaj Tiina flikis, kion Atilio
en urøo ne atingis fari. La sistemo funkciis tre
bone. En la kurso estis partoprenantoj enlandaj,

Oka kurso en Valamo
En unu semajnovastiøas perceptoj
Landa esperanta asocio aranøis nun okan fojon
esperantokurson en la mona¶ejo de Valamo.
Kiel antaýe, en la monato julio. Kaj kiel antaýe,
æefinstruisto estis Atilio, kiun konas æiuj, kiuj
komprenas æi tiun tekston. Atilio rondiras profe-
sie æirkaý la mondo, kaj estas bona afero, ke
eblas al li æiun someron veni al Valamo.

Æi-foje partprenantoj estis dek du. Povus eæ
esti pli, tiel bona instruisto estas Atilio Orellana
Rojas, kaj kun li kiel instruistino Tiina Oitti-

surmuraj anoncoj en anonctabuloj æirkaý la
urbo. Al amaskomunikiloj estis sendita gazetara
komuniko kaj informoj al ”Kien iri?” -kolumnoj.
En Turun Sanomat aperis eta artikolo pri la pre-
lego kaj en lokaj radioj øi estis menciita kiel
vizitinda evento.

La aýskultantoj povis øui amuzan prelegon
kun flua interpretado. Post øi ekestis demandoj,
eæ en la hispana. Øojigis nin en Turku vidi an-
kaý alilokajn esperantistojn el Espoo, Ylöjärvi
kaj Stokholmo, kiuj tiucele venis al nia urbo.
Ekestis vigla esperantlingva diskutado en la
salono post la prelego kaj øin ni daýrigis dum
vespermanøo surþipe de unu el la famaj þipres-
toracioj de Turku.

Ni en EST esperas havi novajn gekursanojn
kaj eæ membrojn helpe de la publikaj prelegoj.
La aýtuno montros kiel bone ni æi-foje sukcesis.
Dankon æiokaze al niaj ambaý æi-jaraj preleg-
antoj, Renato kaj Atilio, kaj bonvenon denove!

Tiina Oittinen, prezidanto de EST

Antaý la kursosemajno en Valamo la æefinstru-
isto Atilio Orellana Rojas denove estis invitita
al Turku de Esperanto-societo en Turku (EST).
Vendrede li vizitis Muminvalon en Naantali kun
grupo de aliaj esperantistoj el Espoo kaj Turku
kaj el Nederlando, de kie venis Margreet Peschi-
er survoje al Valamo.

La æefa aranøo dum lia vizito estis publika
prelego en la nova æefbiblioteko de Turku – en
la jam konata salono Studio, kie ni aprile havis
la plezuron aýskulti prelegon de Renato Cor-
setti. Atilio parolis pri siaj spertoj kaj traviva¼oj,
kiam li alvenis al Nederlando komence de 1990-
jaroj. La titolo estis Argentinano en Eýropo (fin-
ne: Argentiinalaisena Euroopassa). Krome li
tuþis diversajn antaýjuøojn, kiujn ni æiuj havas
renkonte kun homoj de aliaj nacioj kaj aliaj kul-
turoj.

La prelegon lerte interpretis Jorma Ahomäki.
Æeestis trideko da aýskultantoj, inter ili 5-6 ne-
esperantistoj, kiuj trovis la aranøon i.a. pere de
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Þiauliai – urbo de katoj kaj multo cetera

Okazis ankaý katolika meso esperante en la
majesteca katedralo. Øi estis surprize interrom-
pita de policisto, kiu eniris kaj laýte ordonis for-
movi misparkumitan aýton apudan (kiu fakte ne
apartenis al iu æeestanto). La epizodo estis tiel
skandaleca, ke æe la solena fermo alta polica
oficiro prezentis publikan pardonpeton.

En Litovio esperanto øuas altan socian pres-
tiøon kaj BET, kiel niaj eventoj kutime, estis
bone atentata de la amaskomunikiloj.

Tuomo Grundström

Baltiaj Esperanto-Tagoj okazis nun la 43-an
fojon. En la komenca periodo kunvenis inter-
nacio de esperantistoj preskaý nur el sovetaj
respublikoj. Nunaj BET estas vastaj; 322 homoj
el 18 landoj, duono el Litovio, deko el Finn-
lando.

La bazo de la programo en BET estas kleriga,
somera universitato kun kontribuoj de parto-
prenantoj. Interalie oni aýdis pri la retaj aplikoj
de esperanto, pri lingvaj temoj, pri tradukado;
la finnlanda saýno estis inter la temoj. Kultura

programo ofertis interalie altkvalitajn koncertojn
de esperantaj kaj lokaj artistoj æiun vesperon,
kaj turisma programo tuttagan kaj duontagajn
ekskursojn.

La ejo, universitata domo, estis bona kaj taý-
ga, facile atingebla de la hosteloj en la centro,
tamen iom distance – busveturo necesis. Enurbe
oni renkontadis esperantistojn – multaj æefe
dediæiøis al distro kaj turismo. Por turismi, la
urbo ofertas multajn tre specialajn celojn, inter-
alie simpatian muzeon pri – katoj.

Osmo Kaplas

En BET videblis ankaý litovaj naciaj dancoj.

kaj aldone du svedinoj kaj unu virino el
Nederlando.

Estas traviva¼o pasigi semajnon en Vala-
mo. Mona¶eja æirkaýa¼o, tre bona manøa¼o,
silento. Nek televidilo nek radio nek gazetoj
øenas tie kaj estas jam traviva¼o viziti orto-
doksan meson. Mi proponas, venu mem al
studo kaj vidu.
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Spertoj de EAF-reprezentanto dum UK
Mi partoprenis la 92-an UK:n en Jokohamo kiel
anstataýanto de A-komitatano de Esperanto-
Asocio de Finnlando (A. Ritamäki) kaj estis
ankaý la salutanto por Finnlando. Krome mi
respondecis pri la tablo de EAF en la Movada
Foiro, kiu okazis dum la interkona vespero.

Krom la komitatkunsidoj mi partoprenis kiel
reprezentanto de EAF en subkomitatoj infor-
mado, edukado, landa agado kaj eksteraj rilatoj;
kaj en kunsidoj de delegita reto kaj æefdelegitoj
kaj perantoj. Mi ankaý æeestis en kunsidoj Pat-
ronoj de TEJO, ILEI kaj venontaj UK-oj.
Movada Foiro
La aranøo okazis en la kongresa salono Hodler
sabate 4.8. inter 18-20. Øi estis malfermita an-
kaý al la granda publiko. Krom landaj asocioj
æeestis reprezentantoj de diversaj aliaj esperan-
to-organizoj, nombro de partoprenantoj estis pli
ol 60. EAF dividis tablon kun Sveda Esperan-
to-Federacio kaj en nia alia flanko estis æinoj.

Sur la tablo de EAF estis por konatiøo la libroj
Muminvalo kaj Grafino kaj þia fantasta vivo,
poþtkartoj de Tamperea UK’95 kaj franc-germa-
na Heinävesi-prospekto. Disdonitaj estis la nov-
aj turistprospektoj de Kuopio kaj la malnovaj
de Turku (1994) kaj informpaperoj pri la Vala-
mo-kurso. Afiþo de Arta Lumo troviøis en la
antaýa parto de tablo. La plej grandan intereson
vekis la Muminvalo-libro, la figuroj ja estas tre
konataj en Japanio. Mankis granda mapo de
Finnlando, sed mi rekompensis øin montrante
la etajn en la prospektoj. Sirkka Mattlin afable
de¼oris kelktempe æe la tabulo, kiam mi vizitis
la aliajn tablojn. Multegis la partoprenantoj en
la salono, kio estis iom tro malgranda por la
aranøo tiel ke ne tre bone eblis konatiøo kun
æiuj tabloj. La øenerala bildo estis, ke æiuj dis-
donitaj prospektoj k.a. estis multkoloraj kaj plej-
ofte profesie faritaj; ankaý la afiþoj estis inform-
plenaj kaj multkoloraj. La etoso estis entuzi-
asma, kvankam bruega.

Salutantaj vortoj:
Salutojn el la jubilanta Finnlando kaj koran
dankon al æiuj kiuj gratulis nin okaze de 100-
jariøo de nia landa asocio. Vi estas æiam bon-
venaj al Finnlando!
Komitato de UEA
La komitato kunvenis sabate, lunde kaj ven-
drede. Æeestis el Finnlando ankaý Jukka Pieti-
läinen kiel B-komitatano.

Æar estis elekta jaro, multan tempon postulis
diskuto kaj voædonado por elekti por UEA C-
komitatanojn, Estraron, Komitatajn Reviziant-
ojn kaj Financan Komisionon. La elekta pro-
pono kaj rekomendo por æiuj postenoj venis de
elekta komisiono.

La komitato elektis la sekvajn C-komitatan-
ojn: Paulo Antonio Branco Neves, Probal Daþ-
gupto, Loes Demmendaal, Jasuo Hori, Barbara
Pietrzak, Philippe Chavignon, Julian Hernandez
Angulo, Michela Lipari kaj Amri Wandel.
Krome José F. Sole estis elektita kiel C-komitat-
ano por ke li povu reprezenti UEA en Unesco-
kunsido en Lingva Pax instituto en Barcelona.

Elektitaj komitataj reviziantoj estis Paulo An-
tonio Branco Neves kaj Marcel Delforge kaj
membroj de financa komisiono Helen Fantom-
Prent kaj Flory Witdoekt.

La nova estraro: prezidanto Probal Daþgupto,
vicprezidantoj Ranieri Clerici (homaj kaj lingvaj
rajtoj , plivastigo, modernigo, planado ktp) kaj
Claude Nourmont (kulturo, kongresoj ktp),
øenerala sekretario Barbara Pietrzak, estraranoj
Loes Demmendaal (financoj), Hori Jasuo (landa
agado, edukado, kulturo), José A. Vergara (stra-
tegio, lingvopolitiko, movada evoluo, sciencoj).
Ambaý vicprezidantoj anstataýas egale la pre-
zidanton.

La komitatkunsidon estris Renato Corsetti øis
la elekto de la nova estraro kaj poste li donis la
taskon al Probal Daþgupto.
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Elektita estis ankaý konstanta komisiono pri

statuto de novaj landaj kaj fakaj aferoj: Brian
Moon, Ulrich Lins, Yves Bellefeuille. Nova lan-
da asocio de Taøikio estis akceptita al UEA.

Novaj honoraj membroj de UEA: Konisi Ga-
ku kaj Endre Dudich. La regularo pri honorigoj
estis modifita tiel ke nun eblas elekti krom
Honoraj Membroj (HM) kaj Prezidantoj (HP)
ankaý personoj, kiuj ricevu Diplomon pri El-
stara Agado por Esperanto (mallonge DEA).

Jarraporto 2006 kaj buøeto 2008 estis akcep-
titaj same precizigaj þanøoj en la ekzamena
regularo. La novan konsiston de Internacia
Ekzamena Komisio la komitato akceptis, ILEI
ankoraý faros konfirman voædonon. Strategian
laborplanon oni lasis al la estraro por plia for-
mulado kaj diskuto pri funkciado de la komitato
daýrigos en la retlisto. – Cetere, la retlisto de la
komitato estas publika por æiuj UEA-membroj,
sed nur komitatanoj rajtas skribi al øi.

Elekta komisiono estos elektita en la komitat-
kunsido 2008. Jukka Pietiläinen kaj Yves Belle-
feuille esprimis sian intereson partopreni en re-
viziado de elekta regularo.
Kongresa rezolucio
Fine de la kunsido la komitato rapide akceptis
la kongresan rezolucion, kiu estis kiel kutime
laýtlegita en la solena fermo kaj aperis en la kon-
gresa kuriero. Øi aperos en la sekva revuo kaj
jam estas en la reto, ankaý kun kelkaj alilingvaj
tradukoj.
Delegita reto, æefdelegitoj kaj perantoj
La delegitoj (inkl. la æefdelegiton) estas elektitaj
nuntempe por 3-jara periodo. Nun aýtune estos
tempo renomumi la æefdelegiton, venos letero
pri tio de UEA. La æefdelegito trarigardas la lan-
dan delegitan reton kaj informas al UEA, æu æiuj
daýre estas sufiæe aktivaj por daýrigi la delegitan
taskon. Peranto ne necesas esti sama persono
kiel la æefdelegito. Kelkaj landoj eæ havas plur-
ajn perantojn.

UEA instigas æefdelegitojn kaj perantojn daý-
re varbi novajn individuajn membrojn.

Kvankam la reta jarlibro bone funkcias kaj
povas facile esti aktualigita, la papera libro daý-
re aperos jare.
Venontaj UK-oj
Kiel vi roterdamas 2008? Tiun demandon faris
la venontjara LKK-prezidanto Ans Bakker ten
Hagen. Kongresejo estos World Trade Center.
Al renovigita Centra Oficejo estos aranøataj
sufiæe da ekskursoj por ke æiuj povos viziti øin.
Aliaj ekskursoj estos diversaj ol 1988. IJK oka-
zos laý nunaj planoj samtempe kiel parto de la
UK.

Bjalistoko estos la kongresa urbo en Pollando
2009. La urbestro jam flue legas esperante, post
du jaroj li promesis eæ same flue paroli. Li aparte
venis al Jokohamo por inviti esperantistojn kon-
gresi en sia hejmurbo.
ILEI, edukado
En internaciaj ekzamenoj dum la UK partopre-
nis 3 personoj, kiuj æiuj sukcesis en la element-
nivela ekzameno. ILEI volas kuraøigi æiujn, kiuj
volas ekzameni. La ekzamensistemon prizorgas
la landaj asocioj.

Kajero ”La Komuna Eýropa Referenckadro
pri instruaj kaj taksaj metodoj por la akiro de
modernaj lingvoj” estis prezentitaj dum ILEI-
kunsidoj kaj dum Tago de la lernejo. Temas pri
gvidilo pri taksado de lingvo-akirado.

ILEI-kongresoj: 2007 en Ranzan, Japanio tuj
post la UK (Marjo kaj Harri Laine partoprenis).
2008 en Benino, Afriko.
La partopreno en la UK estis denove traviva¼o.
En ”malgranda” 1900-persona kongreso renkon-
tiøo kun novaj kaj malnovaj geamikoj facile ebl-
is. Kvankam grandan parton de mia tempo æi-
foje prenis la oficialaj kunsidoj, mi ne bedaýras
tion, æar estis vere interese sekvi kiel funkcias
nia komuna societo. Kompreneble mi ankaý po-
vis bonege øui la kongresan etoson dum la ves-
peraj programoj, dum la ekskursa tago kaj dum
tempoj inter la kunsidoj.

Tiina Oittinen
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Recenze
fio, klimato kaj pasinta¼oj japanaj. Liajn eseetojn
li ilustras per desegna¼oj, fotoj, mapetoj kaj sta-
tistiko. Sian libron li finas per la esperanta tra-
duko de la kanto Paco Naý, kiu naskiøis en la
movado kontraý la þanøo de la 9a artikolo de la
japana konstitucio. Tiu artikolo øis nun malper-
mesis al japanoj militon kaj tiel helpis al eko-
nomia evoluo kaj riæiøo de Japanio post la 2a
mondmilito.

Jen kelkaj aliaj temoj el la 10a kolekto: man-
øobastonetoj kompare kun forkoj kaj tranæiloj,
viktimoj kaj kaýzoj de Minamata-malsano,
beboj fordonitaj de anonimaj patrinoj, vizito al
eksa sanatorio de lepruloj, postdrinka stirado.
La lega¼oj estas ne longaj kaj la lingvo estas
normala Esperanto senerara.

Saliko

Legu pli pri Japanio

Æe la adreso cxenraporto@yahoogroups.jp s-
ro Hori daýre kolektas pliajn leterojn, ekzemple
pri muziko kaj arto, lingvoj, eksterlandaj lingvoj
en lernejo, historio, politiko, nuna plej grava
socia afero. La serio montras al ni grandajn kul-
turajn diferencojn kaj æiutagajn malsama¼ojn.
Æu ni interkulturiøu?

Saliko
*Vivoj tra la Mondo; la unua eldono la 25an
de julio 2007
Aýtoroj:
Membroj de
”Æenraportoj”
Redaktisto:
HORI Jasuo
Eldonejo:
HORIZONTO
Prezo:
1000 enoj
(6,7 eýroj,
8,4 usonaj
dolaroj)

En la serio aperis jam du volumoj, la unua Mo-
natoj tra la Mondo kaj la dua Vivoj tra la Mon-
do*, kiu enhavas kvazaý leterojn el diversaj
eýropaj kaj aziaj landoj kaj ankaý du leterojn
el Afriko. Ili rakontas pri la vivo kaj moroj de
homoj en la landoj de la raportistoj ekde naskiøo
kaj infanaøo øis plenkreskuliøo, laborvivo, ge-
edziøo, emeritiøo, maljuneco, morto kaj espero
pri postmorta vivo.

La nivelo de la lingvo varias laý æiu raportisto.
La kompilinto de la libro, s-ro HORI Jasuo el
Japanio, ne multe korektis, nur la plej evidentajn
lingvajn erarojn li øustigis. Li ankaý aldonis
Antaýparolon kaj kelkajn fotojn el la koncer-
nataj landoj kaj kulturoj. En la finon li metis
sian esperantan tradukon de la poemo de s-ino
M. E. Frye ”Ne staru æe mia tombo, ne ploru...
Mi ne estas tie. Mi ne mortas”, kies finnan ver-
sion ni ne malofte vidas ankaý en Finnlando en
anoncoj pri morto.

HORI Jasuo: Raportoj el Japanio 10
Libroteko Tokio, 2007
184 paøoj, prezo 11,2 eýroj
mendebla æe hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Aperis jam la deka kolekto de raportoj el Japa-
nio. En la unuaj la aýtoro malofte montris siajn
opiniojn pri la aferoj, kiujn li pritraktis, deziran-
te nur plialtigi sian lingvan kapablon kaj konat-
igi Japanion al esperantistoj. En la nuna kolekto
li pli malferme skribas de sia propra vidpunkto.
Kvankam kelkaj aferoj en Japanio iøis malagr-
ablaj por li, li æiam esperas pacon kaj interkom-
preniøon, defendas la homecon.

Inter la temoj de Hori ofte videblas socio, edu-
kado, politiko, sed ankaý æiutaga vivo, geogra-

Interkultura serio ...
Tra la Mondo
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* Korespondi deziras
Oleg Dengaæjov, Svetlanovskij avenuo 109-1-
314, 195297 Sankt-Peterburg, Rusio
Profesio: ”Development” en konstruo
Interesoj: Numizmatiko, vojaøoj, ar¶itekturo
Aøo: 40 jaroj

EEU kongresos pli ofte
La 7an Europan Esperanto-Kongreson en Mari-
burgo de Slovenio (29 jul øis 3 aýg) aliøis tri-
cento da personoj el tridek du landoj. Venis skri-
baj salutoj de kelkaj ambasadoroj, sed mankis
la saluto de UEA. Fakte, dum UEA-estrarano
æeestis la SAT-kongreson ¼us en Parizo, neniu
estrarano æeestis tiun de Eýropa Esperanto-
Unio.

Ekde nun æiun duan jaron okazos la Europa
Esperanto-Kongreso, kaj venontfoje en Herz-
berg (Germanio), la sola urbo kiu invitis (kvan-
kam neniu hercbergano æeestas en Mariburgo).
Jen la plej grava decido de la Asembleo de EEU,
konsistanta el la delegitoj de la landaj asocioj.

Finance EEU estas ekvilibra, kun dekmilo da
eýroj minuse kaj sama dekmilo pluse, el kiuj
duono el donaco de japana mecenato: oni povas
diri ke, sen Japanio, Eýropo riskus droni... Ta-
men æi-jare Eýropa Unio (tra la programo “Eý-
ropo por civitanoj”) subvenciis la kongreson per
24 000 euroj, el kiuj iomo restos kiel profito
por EEU. Inter la elspezoj 2006 estas menciindaj
la kostoj pro la honorarioj de du kunlaborantoj
(kiuj produktis Europan Bultenon), pro la lum-
disko “Esperanto elektronike” disdonita al EU-
parlamentanoj, kaj pro la produktado de la filmo
“Kia povus esti Eýropo”.

Strategian demandon levis nur la UFE-dele-
gito, Alex Kadar, pri la rilatoj inter EEU kaj
UEA. Laý respondo de Zlatko Tiþljar, sekreta-
rio, EEU transprenis taskojn kiel la preparon de
afiþo okaze de la Lingvo-Tago (26a de septem-
bro), sed øi estas nek eýropa komisiono de UEA
nek eýropisma faka asocio de UEA. Neniu ri-
markis ke en UEA la EU-agado estas skeptike
konsiderata.

Infana kongresetookazis en Herzberg
Jam la duan fojon ripetiøis la dulanda Somera
Arbara Lernejo (Salo), kiu æiujare kunigas dum
duona monato Esperanto-lernantajn infanojn
inter 12 kaj 16 jaroj el la øemelurboj Góra (Pol-
lando) kaj Herzberg – la Esperanto-urbo (Ger-
manio). Dum la kunrestado de la 28-a de julio
øis la 11-a de aýgusto ili interrilatis en la inter-
nacia lingvo en amika internacia etoso sub la
gvido de geinstruistoj.

En siaj artikoloj la gazetaro emfazis, ke la æi-
jara aranøo karakteriziøis per elstare riæa progra-
mo prizorgita de la loka esperanta Interkultura
Centro. Fakte, la infanoj estis dorlotitaj: ili
amuziøis en glitejo kaj naøejo, lernis arkopafi,
dancis diverslandajn popoldancojn, vizitis bes-
toparkon, esploris groton, ekskursis al turismaj
lokoj, publike koncertis en Esperanto kaj mig-
radis en arbaro. Ne mankis, kompreneble, ins-
trua parto, konsistanta el praktikado de la lingvo
kaj fina ekzameno. La partopreno en la renkont-
iøo estis senpaga, æar æiuj kostoj estis kovritaj
de la du urboj, la Pol-Germana Junulara Fonda¼o
kaj privataj sponsoroj.

Tre impresa estis la favoro de la urbestro, Ger-
hard Walter, kiu oficiale akceptis kaj regalis la
gepartoprenantojn en la urbodomo, persone gvi-
dis tablotenisan turneon (kaj eæ ludis en øi kun
la infanoj), disdonis pokalojn kaj donacojn, pre-
zidis diversajn publikajn aranøojn kaj plurfoje
vizitis la kunvenojn.

Germana Esperanto-Centro/
Interkultura Centro Herzberg

http://ic-herzberg.de

Börje Eriksson skribis pri handikapuloj en
"Vivoj tra la mondo" kiu aperis en julio 2007.
En la libro aperas lia familio fotita de Katja
Nuorvala en majo dum la Eýropa kantofesti-
valo.

(el HeKo redaktis mm)

v
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10a InternaciaFotokonkurso
Post naý sukcesaj konkursoj (1998–2006) la
redakcio de “La Ondo de Esperanto” invitas al
partopreno en la deka Internacia Fotokonkurso.
Rajtas partopreni æiu fotemulo amatora aý pro-
fesia, per maksimume kvin fotoj. La minimuma
formato estas 15×20 cm. Fotoj senditaj elektro-
nike ne estas akceptataj.

La konkursaj fotoj devos atingi la sekretarion
antaý la 1a de decembro 2007, kaj esti subskrib-
itaj per pseýdonimo. En aparta koverto kunsend-
ata devas esti slipo kun la pseýdonimo, aýtenta
nomo, poþta adreso kaj retadreso (se estas) de
la aýtoro. Oni povas aldoni titolon aý klarigan
noton. Ne rajtas partopreni fotoj jam premiitaj
aý publikigitaj.

Juøkomisiono aljuøos premiojn, monajn kaj
abonojn de LodE. La rezulto estos anoncita en
LOdE. La organizanto de la konkurso havos øis
la 31a de decembro 2009 ekskluzivan rajton uzi
la ricevitajn fotojn. Poste la publikigo-rajton
havos kaj la organizanto kaj la aýtoroj.

Legu pli: http://www.esperanto.org/Ondo/
Ind-fk.htm

sekretario de la konkurso Halina Gorecka
RU-236039 Kaliningrad,

ab. ja. 1205, Ruslando

Jarlibro 2007 aperis
Kun 1733 adresoj en 102 landoj la Jarlibro hav-
as 56 delegitojn malpli kaj 3 landojn pli ol pas-
intjare. Estas 53 æefdelegitoj, 976 lokaj deleg-
itoj, 118 vicdelegitoj, 39 junularaj kaj 1295 fakaj
delegitoj en preskaý 800 fakoj. Krome en Bra-
zilo estas 5 regionaj delegitoj. La nombro de
kontakt-informoj pri lokaj kluboj restas sama
kiel pasintjare, 81 en 28 landoj.

En la unua parto de la Jarlibro aperas adresoj
k.a. informoj pri la organoj, instancoj kaj servoj
de UEA kaj TEJO, pri landaj kaj fakaj asocioj,
Akademio de Esperanto, edukaj kaj kulturaj
organiza¼oj, bibliotekoj, ktp. Tie legeblas ankaý
la Esperanto-rezolucioj de Unesko kaj la Gvid-
linioj por informado de UEA. La Jarlibro enhav-
as ankaý anoncojn kaj rabatkuponon de la Lib-
roservo de UEA.

Individuaj membroj de UEA povas profiti de
la informa trezoro de la Jarlibro ankaý rete.
Krom facila uzebleco por rapida seræo de deleg-
itoj k.a. informoj, avantaøo de la reta Jarlibro
estas øia øisdateco. Por ekuzi la servon necesas
registriøi æe http://reto.uea.org, alirebla ankaý
per la ligilo ”Jarlibro” sur la startpaøo de www.
uea.org.

Oceania Kongreso en Nov-Zelando en januaro 2008
La ’Oceania Kongreso’ okazos en Auckland, la
plej granda urbo de Nov-Zelando, ekde la 14-a
de januaro øis la 23-a de januaro 2008. Okazos
kursoj, ekskursoj, distraj vesperoj, debatoj,
bankedo, teatra¼oj ktp.

La kongresejo (kun surloka loøado) situas
inter la internacia flughaveno kaj la urbcentro
de Auckland. Kotizoj estas ekde 425 eýroj por
loøado, manøoj, kaj partopreno en la programo
kaj kursoj. Pliaj informoj kaj aliøilo videblas æe
www.esperanto.org.nz.

Klasika¼o denove havebla
Unu el la plej famaj Esperanto-libroj, ”Vivo de
Zamenhof”, estas denove havebla. Sojle de la
Jokohama UK aperis æe UEA la sesa eldono de
tiu æi verko, unue eldonita en 1920, verkita de
la juna sviso Edmond Privat (1889-1962).

La libro de Privat jam delonge estas konside-
rata klasika¼o. Aperis de øi tradukoj en ok naci-
ajn lingvojn. La nunan eldonon redaktis Ulrich
Lins, kaj zorge kontrolis cita¼ojn el paroladoj
kaj verkoj de Zamenhof. En la ampleksaj notoj
troviøas font-indikoj kaj aldonaj klarigoj. La
nova eldono estas ilustrita ankaý per multaj mal-
pli konataj fotoj. Sekve la libro ne estas nur re-
eldono sed posedas tute novan kvaliton.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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Novtipaj ekzamenojpor Esperanto
Konforme al la novaj lingvotestaj normoj de la
Konsilio de Eýropo la ekzamena laborgrupo de
UEA kaj ILEI estas ellaboranta novan ekzamen-
sistemon, kiu ebligos al la esperantistaro trapasi
internaciajn ekzamenojn je tri niveloj A, B kaj
C. La novtipajn atestojn pri lingvokono pli kaj
pli ofte jam postulas dungantoj kaj edukinstitut-
oj ne nur en Eýropo sed ankaý en multaj aliaj
landoj de la mondo. La ekuzo de unueca norm-
aro ankaý en Esperanto-ekzamenoj ebligas tak-
si lingvajn lertojn laý samaj kriterioj en kaj eks-
ter Esperantujo, kompare kun ajna nacia lingvo.
(Pli da informoj troviøas en la sekcio Referenc-
kadro en www.edukado.net.)

La testado de la novtipaj ekzamenoj finiøos
en tiu æi jaro kaj la nova ekzamensistemo povos
ekfunkcii en 2008. En la unua periodo tiaj ekza-

Informbazaro
menoj estos organizataj de du eýropaj centroj,
kiuj poste trejnos kaj rajtigos ekzamenantojn kaj
organizos ekzamensesiojn ankaý aliloke. La
malnovaj ekzamenoj de UEA-ILEI dume plu
estos okazigataj laý la malnova strukturo, t.e.
en du niveloj. Estas konsilinde trapasi ilin, kiam
oni bezonas atestilon por propra celo aý nur ene
de la movado.

UEA kaj ILEI alvokas siajn landajn asociojn
kaj sekciojn akiri kaj studi la broþuron ”La Ko-
muna Eýropa Referenckadro”, eldonita de UEA
æi-jare, kaj laý øi komenci adapti siajn enlandajn
instru- kaj ekzamensistemojn. Oni povas mendi
la broþuron æe la Libroservo de UEA aý elþuti
de edukado.net.

Por pliaj informoj kaj klarigoj oni kontaktu
la vicprezidanton de ILEI, Zsofia Korody, <es-
peranto-zentrum@web.de>.

(el komuniko de UEA prenis mm)

Esperantointer geskoltoj
Per granda ¼amboreo en
Anglio la skolta movado fes-
tis siajn cent unuajn jarojn.
En la jubilea ¼amboreo par-
toprenis ankaý kelkaj anoj
de Skolta Esperanto-Ligo
(SEL). Kune kun juna pola
esperantistino Justyna Rusz-
nica (meze) ni ludigis la vizi-
tantojn. Nian budon vizitis
geskoltoj el almenaý 64 di-
versaj landoj. Ni staras antaý
nia tendo kun hungara esper-
antisto Istvan Nemeth, kiu
mallonge vizitis la ¼ambore-
on.

Carola Antskog,
prezidanto de SEL
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Anja Karkiainentaas kerran esperanto-maailman paras runoilija
Suomalainen Anja Karkiainen voitti taas tänä
vuonna maailman esperantoliiton (UEA) joka-
vuotisessa taidekilpailussa runojen sarjan teok-
sella ”En ambaý”. Sarjaan osallistui 30 runoa
13 eri maasta. Karkiainen on voittanut runojen
sarjan myös vuosina 2003 ja 1998. Hänen
sanoittamansa laulu on voittanut saman kilpai-
lun laulujen sarjan vuonna 2001 Vesa Pölkin
säveltämänä lauluna ja vuonna 2006 brasilia-
laisen Tarcisio Jose de Liman säveltämänä
lauluna. Lisäksi Karkiainen on voittanut monta
kertaa 2. palkinnon sekä runojen että laulujen
sarjassa ja muita esperantonkielisiä runokilpai-
luja. UEA:n taidekilpailujen tulokset julkiste-
taan joka vuosi esperanton maailmankongres-

sissa, joka oli tänä vuonna Japanin Jokohamas-
sa ja on ensi vuonna Hollannin Rotterdamissa.

Mikko Mäkitalo

Anja Karkiainen ree la unua
Nesurpriza rezulto pri la belartaj konkursoj de
UEA diras, ke Anja Karkiainen venkis la bran-
æon de poezio pro ”En ambaý”. La branæon par-
toprenis 30 verkoj el 13 landoj. La aliajn bran-
æojn venkis Tim Westover en prozo pro ”Ruø-
vela þipo”, Geoffrey Sutton en eseoj pro ”Pri la
periodoj de la Esperanto-literaturo” kaj eldonejo
”Editions Pour penser a l’endroit” en infanlibro
de la jaro pro la libro ”Æio fareblas de Aline de
Petigny”, tradukita de Martine kaj Christian
Riviere. Unuaj premioj en teatro kaj kanto ne
estis aljuøitaj.

la verkinto-eldoninto vendos sufiæe por investi
monon en plia versio.

En Jokohamo estis unuafoje venditaj la japana
kaj korea eldonoj. Dum la UK la instruila pro-
jekto estis prezentita kvarfoje kaj prezentiøis
pliaj 9 tradukontoj (al la taøika, persa, ukraina,
sveda, latva, kataluna, hebrea, urdua kaj nepala
lingvoj). La lernolibro do havas tute realan þan-
con aperi en trideko da lingvoj.

Rekta metodo multlingve
La lernolibro de Stano Maræek, recenzita de
Patrik Austin en EF (6/06) jam disvastiøas
multlingve. Aperis ankaý didaktikaj helpiloj
(instruaj bildoj kaj KD-oj), kiuj estas uzeblaj
por æiulingvaj lernolibroj. Finna versio estas jam
ekpreparata, sed la tempo de eldono krom pri
la tradukada laboro dependas ankaý de tio kiam
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Venontaj

Esperanto-Asocio de Finnlando invitas al sim-
pozio kun la temo ”Finnlando, Esperanto kaj
pluraj lingvoj praktike”. Samtempe realiøos niaj
tradiciaj Aýtunaj Tagoj. La programo komenc-
iøas jam vendrede je la 10a horo en Vaasan yli-
opisto, la finnlingva universitato. Vespere ni
renkontiøas en la drinkejo O’ Malley’s por pasigi
tempon kune. La temo de la koncerto de JoMo
estas franca kulturo kaj li kantos en diversaj
franciaj lingvoj.

Sabate ni daýrigas la temon per lingvofesti-
valo en la biblioteko. Post la enkondukaj preleg-
oj komenciøas la mallongaj prezentiøoj de ling-
voj kaj aliaj etaj programeroj inter kiuj eblas
elekti kaj mem konstrui sian feston de lingva
diverseco. Kompreneble ni plurfoje prezentos
esperanton. Inter la organizantoj troviøas jam
reprezentantoj de pluraj lingvoj, sed ankaý aliaj
estas invitataj prezenti sian lingvon. Temas pri
simpla koncepto tiel ke ne necesas esti spertulo
por realigi interesan lingvoprezenton. Petu pli-
ajn informojn de Anna Ritamäki.

Al la simpozia programo kontribuas i.a. EAF-
prezidanto Anna Ritamäki, tradukisto Brian
Moon, kantisto Jean-Marc Leclercq, sociesplor-
isto Jukka Pietiläinen, Folktinget-prezidanto
Ulla-Maj Wideroos, lingvosociologo Kjell Her-
berts, fakulo pri lingvobanado Christer Laurén,
spertuloj pri tradukado kaj lingvoj, reprezent-
antoj de la urbo.

La urba akcepto realiøas en la guberniestra
rezidejo, interesa domo konstruita 1863-1865.
La domo nuntempe enhavas la arkivon kaj bib-
liotekon de la Muzeo de Ostrobotnio. Tie ankaý
prezentiøas ekspozicioj. La guberniestro loøis

æi tie pro sia ofico dum iom pli ol 100 jaroj
1895-1998. La urbo uzas kiel sian reprezentejon
la rezidejan parton de la domo.

Sabate vespere ni revenos al la biblioteko por
koncerto de Jomo kaj libera kunestado. Dimanæe
realiøas rondveturo (vidu apartan tekston).

La simpozio realiøas kadre de la temo ”Pluraj
lingvoj praktike” por kiu EAF ricevis subven-
cion de la fonda¼o Svenska kulturfonden.
Invitu viajn geamikojn!
La programo realiøos laý trilingva nesimetria
lingvoreøimo kun Esperanto kiel la æefa lingvo.
Tio signifas ke ne necesas paroli Esperanton por
sekvi la programon æar ankaý la finna kaj sveda
estas laborlingvoj, tamen tiel ke ni ne organizos
tradukojn inter tiuj du lingvoj.

EAF invitas æiujn interesitojn partopreni. Spe-
ciale tio validas por la simpozia parto de la pro-
gramo (vendrede-sabate). La lingvofestivala
programo estas tia ke konvenas ankaý mallonga
partopreno, tiel ke espereble ni kaptos ankaý
ordinarajn sabatajn bibliotekajn vizitantojn. Ni
organizantoj venis al la konkludo ke la parto-
preno estas senpaga, sed ne inkluzivas manø-
a¼ojn. Estus tro komplike peti kotizojn de ne-
esperantistoj kaj pro la subvencio ni povas
financi la programon. Tamen por esperantistoj
ni jam anoncis kotizon, kiu inkluzivas la sabatan
lunæon kaj manøon dum la urba akcepto. La di-
manæa lunæo estas inkluzivita, sed notu ke estas
aparta ekskursa kotizo. Æiu aliøinto pagas mem
por la ceteraj bezonataj manøoj.

Bonvenon!

Simpozio kaj Aýtunaj Tagoj:Finnlando, Esperantokaj pluraj lingvoj praktike
5–7 oktobro 2007 en la dulingva urbo Vaasa/Vasa

w
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Venontaj
Symposiumi:Suomi, esperanto jakäytännön monikielisyys

5.–7. lokakuuta 2007
kaksikielisessä Vaasan kaupungissa

Kontaktoj al organizantoj
Järjestäjien yhteystiedot

Kontaktuppgifter till arrangörerna
Estraranojn vi trovas æe p. 2. Hallituksen jäsen-
ten yhteystiedot sivulla 2. Styrelsemedlemmar-
nas kontaktuppgifter på s. 2.

Programo: Anna Ritamäki (ankaý poþtele-
fono: 050-379 3146), Tuomo Grundström, Eks-
kurso: Tiina Oittinen, Aliøoj: Päivi Saarinen

Loka kontaktpersono, delegito de UEA:
Asko Kyttä, Mussorintie 5 B, 65320 Vaasa,

06-3151471, asko.kytta@netikka.fi

100-vuotias Suomen Esperantoliitto toivottaa
tervetulleeksi kolmikieliseen symposiumiin.
Esperantontaitoja ei tarvita jos ymmärtää mo-
lempia kotimaisia. Ohjelmaan kuuluu myös
kielifestivaali. Tervetuloa!

Symposium:Finland, esperanto ochflerspråkighet i praktiken
5-7 oktober 2007

i tvåspråkiga Vasa stad

100-åriga Esperantoförbundet i Finland inbjuder
till ett trespråkigt symposium som är en del av
jubileumsårets programhelhet ”Flerspråkighet i
praktiken” som stöds av Svenska kulturfonden.
Esperantokunskaper krävs ej för dem som klarar
sig på båda inhemska. Också en språkfestival
hör till programmet. Välkommen!

Programo – Ohjelma – Program
Vendredon – Perjantai – Fredag
5.10.2007
Tervahovi, Vaasan yliopisto, Wolffintie –
Wolffskavägen 34, Palosaari – Brändö (æ. 20-
minuta promeno de la centro)
Salono B211
10-11.30 Antaýtagmeza temo: Esperanto kaj
pluraj lingvoj praktike – Esperanto och fler-
språkighet i praktiken  – Esperanto ja käy-
tännön monikielisyys

Interlingvismo – iloj por analizo de pluraj
lingvoj praktike. Æu la esperantomovado
estas lingvopolitika? Esperanto kaj
egaleco – personaj, politikaj kaj financaj
vidpunktoj. Lernu.net, Lingvo.info
ekzempligas.
Interlingvismi – välineitä käytännön
monikielisyyden tarkasteluun. Onko
esperantoliike kielipoliittinen? Esperanto
ja tasavertaisuus – henkilökohtaisia,
poliittisia ja taloudellisia näkökulmia.
Esimerkkeinä Lernu.net, Lingvo.info.
Interlingvism – redskap för analys av
flerspråkighet i praktiken. Är esperanto-
rörelsen språkpolitisk? Esperanto och
jämlikhet – personliga, politiska och
ekonomiska synpunkter. Lernu.net,
Lingvo.info som exempel.

11.30-12.30 Lunæo – Lounas – Lunch (en Ter-
vahovi troviøas tre favora studenta restoracio
Mathilda)
Salono D101
12.30-14 & 14.30-16
Posttagmeza temo: Pluraj lingvoj praktike:
Strategioj kaj realigoj – Käytännön monikie-
lisyys: Strategioita ja toteutuksia – Fler-
språkighet i praktiken : Strategier och reali-
teter
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Enkondukoj – Alustuksia – Inledningsanför-
anden

La 23+lingva Eýropa unio. Plurlingvaj
urboj, regionoj kaj þtatoj. La rolo de
tradukado en administrado de aýtoritatoj
kaj entreprenoj. Lingvobanado kaj aliaj
lernejaj strategioj. Æiutagaj lingvoelektoj
– asociaj kaj klientaj perspektivoj.
23+kielinen Euroopan unioni. Monikieliset
kaupungit, alueet ja valtiot. Kääntämisen
rooli viranomaisten ja yritysten hallinnos-
sa. Kielikylpy ja muita koulustrategioita.
Jokapäiväiset  kielivalinnat – järjestö- ja
asiakasnäkökulmia.
Den 23+språkiga Europeiska unionen.
Flerspråkiga städer, regioner och stater.

ALIØILO
Mi aliøas al la Aýtunaj Tagoj de EAF 5.-
7.10.2007 en Vaasa.
Nomo ____________________________
Adreso
__________________________________
Tel./Fakso/Ret-adreso
__________________________________
Aliøkotizo:
18e øis 20.9.2007 _____
21e poste _____
Duono por FEJO-anoj sub 30 jaroj. Infanoj
sub 15 jaroj sen aliøkotizo. Personoj loø-
antaj ekster Finnlando laý interkonsento.
Ekskurso dum AT (dimanæe 7.10.):

25 e _____
La ekskursa kotizo inkluzivas lunæon. Nepre
antaýaliøu al la ekskurso, kvankam vi pagus
surloke.
Pagoj al la konto: Sampo 800017-230825.
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne
skribu aliajn informoj en pagilo).
Pliaj informoj aý deziroj al EAF:

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

Ulla-Maj Wideroos (pasintjara ministra
foto) elektiøis en aprilo prezidanto de Sven-
ska Finlands folkting, la asembleo de sved-
lingvanoj, en aprilo.

w
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Översättningens roll i administration av
myndigheter och företag. Språkbad och
andra skolstrategier. Språkval till vardags
– förenings- och kundperspektiv.

Diskuto – Keskustelu – Diskussion
Resumo – Yhteenveto – Sammanfattning

O’Malleys Pub, Hovioikeudenpuistikko 21
Hovrättsesplanaden
19.00–
Libera kunestado, JoMo prezentas francan kul-
turon en ties diverseco. Vapaata yhdessäoloa,
JoMo esittelee ranskalaisen kulttuurin moninai-
suutta. Fri samvaro. JoMo presenterar fransk
kultur i sin mångfald.

Sabaton – Lauantai – Lördag 6.10.2007
Biblioteko – Kirjasto – Biblioteket, Kirjaston-
katu 13/Raastuvankatu – Biblioteksgatan 13/
Rådhusgatan
10-15
Lingva festivalo: Ni festas lingvan diversecon
Kielifestivaalit: Juhlimme kielten moninaisuut-
ta – Språkfestival: Vi firar språklig mångfald

Kio estas lingva festivalo? Prezentiøo de
la programo kaj salutoj de aliaj festivaloj.
Konkludoj de la hieraýa programo. Folk-
tinget por finnlandsvedaj interesoj, streboj
kaj realoj. Lingvobanado. EU kaj lingvoj.
Pluraj lingvoj urbe – kaj æirkaý la mondo.
Kaj, antaý æio, amaso da lingvoprezentoj.
JoMo lingvumas.
Kielifestivaalit – mistä on kyse? Päivän
ohjelman esittely ja terveisiä muilta festi-
vaaleilta. Folktinget suomenruotsalaisten
puolesta, pyrkimyksiä ja tositilanteita.
Kielikylpy. EU ja kielet. Monikielisyys
kaupungilla – ja ympäri maailmaa. Ja,
ennen kaikkea, paljon kieliesittelyjä.
JoMo viihdyttää.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton syys-
päiville 5.-7.10.2007 Vaasassa
Nimi ______________________________
Osoite
__________________________________
Puh./fax/sähköposti
__________________________________
Ilmoittautumismaksu:
18e 20.9.2007 saakka _____
21e 20.9.2007 jälkeen _____
Puoli maksua FEJO:n varsinaisilta jäsenil-
tä. Ilman maksua alle 15-vuotiaat lapset.
Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt sopi-
muksen mukaan.
Retki (sunnuntaina 7.10.) 25 e _____
Retkimaksu sisältää lounaan. Ilmoitathan
osallistumisestasi etukäteen, vaikka mak-
saisit retkimaksun paikan päällä.
Tilinumero: Sampo 800017-230825.
Käytä viitenumeroa 4640 (ei muita tietoja
viite- tai viestikenttään maksun yhteydes-
sä).
Lisätietoja ja/tai toivomuksia:

__________________________________
Lähetä lomake osoitteella:
Suomen Esperantoliitto
Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 Helsinki
tai tiedot s-post. eafmendoj@esperanto.fi
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Vad är en språkfestival? Om dagens pro-
gram och hälsningar från andra festivaler.
Sammanfattning av gårdagens resultat.
Folktinget för finlandssvenskarna, strä-
vanden och realiteter. Språkbad. EU och
språk. Flerspråkighet på stan – och runt
om i världen. Och, framför allt, många
språkpresentationer. JoMo underhåller.

La biblioteka kafejo Proosa estas mal-
fermita (salmosupa lunæo por aliøintoj).
Kirjaston Café Proosa avoinna
(lohikeittolounas ilmoittautuneille).
Bibliotekets Café Proosa (laxsoppelunch
för anmälda).

15-16
Biblioteko fermita. Resumaj diskutoj en espe-
ranto. Kirjasto kiinni. Päätöskeskustelu esperan-
toksi. Biblioteket stängt. Sammanfattande dis-
kussioner på esperanto.

Guberniestra rezidejo – Landshövdingens
residens – Maaherran talo
Koulukatu – Skolhusgatan 2
17-18.30
Urba akcepto kun vespermanøo – Kaupun-
gin vastaanotto ja illallinen – Stadens mot-
tagning med supé
Draama-salono de la biblioteko, Kirjaston
Draama-sali/salen i biblioteket
19-20
Jomo: koncerto – konsertti – konsert
20-21
Libera kunestado – Vapaata yhdessäoloa – Fri
samvaro
Dimanæon – Söndag – Sunnuntai
7.10.2007
9.30-13
Ekskurso Vaasa – malnova Vaasa – Stundars,
lunæo en SöderfjärdenMetiista muzea vilaøo Stundars.
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Brian Moon har lång erfarenhet av över-
sättning inom den Europeiska komissionen.
Engelskan, hans modersmål, blev officiellt språk
1973 då Storbritannien blev medlem och antalet
officiella och arbetsspråk utökades från det ur-
sprungliga fyra till sex. Innan Finland blev med-
lem hade antalet redan blivit nio och steg 1995
till elva. Idag är antalet drygt dubbelt så stort!
Hur fungerar detta i praktiken?

Brian Moonvenigos EU-spertojn
Tradukisto al la angla en la Eýropa Komisiono
Brian Moon venas de Luksemburgio por konat-
igi nin kun la reala funkciado de la plej granda
lingva servo de la mondo, la Eýropa Unio. La
kvanto de oficialaj kaj laboraj lingvoj estas nun
23. La plej novaj estas la bulgara, la rumana
kaj la irlanda – Irlando kontentis pri nur la angla
je aliøo, sed interalie pro la oficialiøo de la malta
je membriøo de Malto, deziris altrangigi sian
nacian lingvon. Kiel realiøas tiom ambicia ling-
voreøimo praktike? Brian Moon estas konata
esperantisto, akademiano, multjara komitatano
de UEA kaj edzo de la UEA-estrarano Claude
Nourmont. Nia lando estas jam konata al li,
interalie pro tio ke li æi tie studis la finnan post
la EU-membriøo de Finnlando.
Euroopan komission kääntäjä Brian Moon
elää keskellä käytännön monikielisyyttä. Ko-
mission palveluksessa on 1750 kääntäjää, jotka
yhdessä freelance-kääntäjien kanssa tuottavat
1 541 518 valmista sivua vuodessa (2006, Kään-
nöstoimen ilmoittama luku.) Muilla EU:n toimi-
elimillä on omat kääntäjänsä. Moon asuu myös
kielellisesti ainutlaatuisessa maaassa, Luxem-
burgissa.

(Fotoj: Rémy Bouchet)

JoMo enlingvofestivala ritmo
Jean-Marc LECLERCQ, JoMo, venos de Fran-
cio por blovi lingvofestivalan etoson en nian
renkontiøon. En 2005 li koncertis en Kultura
Esperanto-Festivalo, tiam kun sia bando la Libe-
recanoj. Liaj diskoj, ekz. JoMo slavumas, estas
aæeteblaj de la diskovendejo de FEJO. Li havas
tradician kaj rokan kantrepertuaron en almenaý
22 lingvoj, kio donis al li lokon en la rekorda
libro de Guinness.
JoMo tuo kielifestivaalitunnelmaa Vaasaan.
Monikielisellä ohjelmistollaan hän on jopa saa-
vuttanut maininnan Guinnessin ennätyskirjassa.
Från Lyon i Frankrike kommer sångaren
JoMo. Han bidrar förutom med musik bl.a. med
att presentera occitanska.
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Venontaj
Ekskurso dum Aýtunaj Tagoj –historio kaj tradicioj en Vaasa regiono

Dimanæe la 7an de oktobro estos en programo
de Aýtunaj Tagoj ekskurso en la regiono de
Vaasa. Ni ekveturos je 9.30 æe urbodomo de
Vaasa. Post rondveturo en la nuna urbocentro
ni konatiøos kun la malnova Vaasa, æ. 7 km ori-
enten de la situo de la nuna urbo. La urbo estis
translokita pli proksimen de la maro post la
granda incendio 1852 kaj la malnovaj kvartaloj
restis kiel ruinoj. Ni vidos i.a. la pompan preø-
ejon de Korsholm (finne Mustasaari); la domo
estis originale konstruita por uzo de apelacia
kortumo fine de 18a jarcento.

Sekve ni veturos al metiista vilaøo Stundars,
kiu estas vivanta muzeo kaj kultura centro kun
sesdeko de domoj. Ni povos viziti la dometojn
de diversaj metiistoj kaj ankaý la vilaøan lern-
ejon, vendejon kaj kulturan domon.

Sunnuntaina 7.10. syyspäivien ohjelmaan kuu-
luu retki Vaasan ympäristöön. Lähdemme liik-
keelle klo 9.00 Vaasan kaupungintalolta. Teem-
me ensin kierroksen kaupungin keskustassa ja
suuntaamme sitten kohti Vanhaa Vaasaa. Vaa-
sa paloi vuonna 1852, minkä jälkeen kaupunki
siirrettiin noin 7 km päähän lähemmäs merta ja
vanhat palaneet asuinkorttelit jäivät raunioiksi.
Näemme mm. Mustasaaren komean kirkon, joka
alun perin rakennettiin hovioikeuden käyttöön
1700-luvun lopulla.

Seuraava vierailukohde on Stundarsin käsi-
työläiskylä, joka on suuri museo ja elävä kult-
tuurikeskus. Museoalueella sijaitsee kuutisen-
kymmentä rakennusta, mm. savenvalajan, leipu-
rin, myllärin ja kuppariakan mökit, kyläkoulu,
maalaiskauppa ja kulttuuritalo.

Lounaan nautimme Söderfjärdenissä. Söder-
fjärden on ympyrän muotoinen, 2300 hehtaa-

rin kokoinen meteoriittikraatteri, joka syntyi 550
miljoonaa vuotta sitten. Alue on tunnettu muut-
tolintujen levähdyspaikkana, voi olla että näem-
me kurkia muuttopuuhissa.

Vaasaan palaamme klo 13.00 aikoihin, jotta
ehdimme hyvin kotimatkalle niin junalla kuin
bussillakin.

Retken hinta on 25 euroa. Jos olet jo maksa-
nut syyspäivien ilmoittautumismaksun, voit
maksaa retken paikan päällä. Kerro kuitenkin
osallistumisestasi, jotta osaamme tilata oikean
kokoisen bussin ja ruokailun oikealle henkilö-
määrälle. Ilmoita meille myös mahdollisista eri-
koisruokavalioista. Retkiasioissa yhteyshenkilöt
ovat Tiina Oittinen ja Päivi Saarinen, yhteys-
tiedot sivulla 2.

Tervetuloa myös syyspäivien retkelle!

Ni lunæos en Söderfjärden, areo kiu verþajne
ekestis post alteriøo de meteoro antaý 550 mili-
onoj da jaroj. Söderfjärden estas konata ankaý
kiel ripozejo de migrobirdoj kaj kun iom da bon-
þanco ni vidos tie gruojn, kiuj preparos sin al la
longa vojo suden.

Reen en Vaasa ni estos je la 13a por bone
atingi trajnojn kaj busojn por la hejmvojaøo.

La ekskursa kotizo estas 25 eýroj. Se vi jam
pagis la aliøkotizon por AT, eblas al vi pagi la
ekskurson surloke. Sed bonvolu informu al ni
por ke ni scios la nombron de partoprenantoj.
Ankaý sciigu pri eblaj specialaj dietoj. Kontakt-
uloj estas Tiina Oittinen kaj Päivi Saarinen,
kontaktinformoj sur paøo 2.

Bonvenon ankaý al la AT-ekskurso!

Syyspäivien retki –historiaa ja perinnettä Vaasan alueella
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Venontaj
Informoj pri tranoktejoj– majoitustietoja
Kiel jam dum kelkaj VT kaj AT-aranøoj en
urboj, ni petas ke vi æiuj memstare aranøu la
tranoktadon en Vaasa. En la urbocentro troviøas
sekvaj hoteloj, kiuj donas rabaton al tiuj, kiuj
posedas S-karton: Proksime de la stacidomoj
situas Radisson SAS Royal, Hovioikeudenpuis-
tikko 18, tel 06-212 8111 aý 020-1234700, prez-
oj 75-84 e/2-lita æambro, 65-74 e/1-lita æambro.

En Sokos Hotel Vaakuna, adreso Rewell Cen-
ter 101 æe la vendoplaco, ni havos kvoton de
rezervitaj æambroj je prezoj 74 e/2-lita æambro
kaj 60 e/1-lita æambro. Bonvolu mencii, ke vi
venos al la grupo de Suomen Esperantoliitto.
La prezoj validas eæ se vi ne havas S-karton,
sed indas mencii pri tio. Telefono al la hotelo
06-2124113, retadreso sales.vaasa@sokos
hotels.fi, kontaktpersono Nina Westergård. La
kvoto validas øis 21.9.2007.

En Hovioikeudenpuistikko 23 situas ankaý pli
favorpreza Omenahotelli, kie 2-lita æambro kos-
tas æ. 40 e. Æambron en Omenahotelli vi rezervu

La Kuopio-broþuromendebla de la urbaturistinformejo
Okaze de la festivalo Arta Lumo EAF iniciatis
tradukon de broþuro Kuopio poþformate – Inter-
nacia sciopovo kun granda koro. Presitaj estis
entute 600 ekzempleroj, de kiu la tradukinto
Saliko ricevis 50 interalie por sendi al siaj ami-
koj eksterlandaj. Lokaj esperantistoj, EAF kaj
la urba oficejo havas stokon da ili. La kolora
broþuro estas multenhava sed en konvena eta
formato.

La broþuro estas mendebla je:
Urbo Kuopio, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuo-

pio  aý   tiedotusneuvonta.kka@kuopio.fi
Nia pola amiko Andreo Pettyn jam raportis

ke li mendis kaj ricevis du ekzemplerojn. Li tro-

vis la broþuron lerte farita kaj rekomendis øin
al æ. 20 siaj ret-amikoj por ke ankaý ili same
mendu.

Andreo petis informojn pri aliaj broþuroj.
Interalie eblas mendi la Turku-prospekton el
jaro 1994 de Turku Touring, retadrese: tourist
.info@turku.fi. Kiel statas pri aliaj urbaj broþu-
roj nialande? Æu ankoraý haveblaj?

Eventokalendaro de EAF
Jubilea jaro 2007
5–7.10.2007 Simpozio “Finnlando, Esperanto

kaj pluraj lingvoj praktike”, Vaasa–Vasa
15.12.2007 Malferma tago en la oficejo je 12-

17 h, Helsinko
Laborkunsidoj
22.9.2007 Estraro, la oficejo

tra la reto www.omena.com aý telefone 020-
7716555 (labortage 10-15).
Pyydämme, että jokainen hoitaa itse yöpymi-
sensä Vaasassa. Seuraavat hotellit antavat alen-
nusta S-etukortin omistajille: Radisson SAS
Royal, Hovioikeudenpuistikko 18, puh. 06-212
8111 tai 020-1234700, hinnat 75-84 e/2-hh ja
65-74 e/1-hh.

Sokos Hotel Vaakunaan on varattu kiintiö
Suomen Esperantoliiton nimellä, kerro siitä
varatessasi. Hinnat 74 e/2-hh ja 60 e/1-hh ovat
voimassa 21.9. asti vaikka et omistaisikaan S-
etukorttia. Kortista kannattaa kuitenkin maini-
ta. Osoite: Rewell Center 101, puh: 06-2124
113, sähköposti sales.vaasa@sokoshotels.fi,
yhteyshlö Nina Westergård.

Radisson SAS sijaitsee lähellä rautatieasemaa
ja Vaakuna kauppatorilla.

Hovioikeudenpuistikko 23:ssa sijaitsee myös
edullinen Omenahotelli, josta huoneen varaa-
minen tapahtuu pääasiallisesti netin kautta:
www.omena.com. Puhelin 020-7716555 (ark.
10-15), hinta noin 40 e/2-hh.
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Asocioj
Saluto al la jubilea festo de EAF de Stefan Wallin, ministro pri kulturo kaj sporto. Øi estis
laýtlegita en sia finn- kaj svedlingva originalo kun esperantlingvaj salutfrazoj de Harri Laine.
Esperantlingva traduko estis disponebla dum la festo kaj troviøas ankaý interrete æe www.libera
folio.org/2007/wallineaf lige al la artikolo pri la festo en Libera Folio.

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallinin tervehdys
Suomen Esperantoliitto ry:n
100-vuotisjuhlavuoden pääjuhlassa
28.4.2007 Ritarihuoneella,
Helsingissä
Estimataj festantoj, estimata prezidanto de Uni-
versala Esperanto-Asocio, arvoisat juhlavieraat,
ärade festpublik,

Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että
pärjätäksemme maamme rajojen ulkopuolella
meidän on hallittava vähintäänkin yhtä, ellei
useampaakin vierasta kieltä.

Kielitaitomme onkin kehittynyt ja monipuo-
listunut huomattavasti viime vuosikymmeninä.
Silti emme voi kieltää tosiasiaa, että erilaisissa
kansainvälisissä yhteyksissä vieraan kielen käyt-
tö saattaa meidät – kuten muutkin “pieniltä kieli-
alueilta” tulevat – epäedulliseen asemaan suh-
teessa niihin, jotka voivat käyttää vastaavassa
tilanteessa omaa äidinkieltään.

Unelma kielellisestä tasa-arvosta ja yhden-
vertaisista mahdollisuuksista kommunikointiin
synnytti aikanaan esperanton. Esperantossa ai-
nutlaatuista on se, että se tarjoaa ihmisille mah-
dollisuuden ilmaista ajatuksiaan ja puolustaa
etujaan samoista lähtökohdista, koska kyseessä
ei ole kenenkään oma kieli. Esperantoon liittyy
myös tärkeä kielten ja kulttuurien moninaisuu-
den kunnioittamisen periaate: esperanto ei pyri
korvaamaan kansalliskieliä vaan sen tarkoitus
on toimia niiden lisäksi yhteisenä toisena kie-
lenä.

Esperantoförbundet i Finland grundades 28
april 1907 som del av samma frihetsvåg som
hade möjliggjort att storfurstendömet Finland

1906 fick allmän rösträtt. Efter många år av för-
beredelser hade det nu blivit möjligt att grunda
en landsomfattande esperantoorganisation.
Knappt 20 år tidigare hade Ludvig Zamenhof i
Warszawa publicerat det lilla häfte på 40 sidor
plus ordlista som skulle lägga grunden för det
internationella språket, projektet som så små-
ningom har utvecklats till ett levande språk.

Det är glädjande att Finland bidrar till kultur-
livet på esperanto på ett mångsidigt sätt. Mumin-
dalen är känd på esperanto som Muminvalo.
Rockbandet Dolchamar lär vara populärt särk-
skilt i ungdomliga esperantokretsar. Kulturen
präglar även huvudfestens program. En kör
framför La Polusstelo som skrivits av vår natio-
nalskalds sonson Nino Runeberg, er första ord-
förande. Kantelemusiken för tankarna till vårt
nationalepos Kalevala som givits ut i prisad
esperantoöversättning.

I sommar står Finland värd för en internatio-
nell kulturfestival, Arta Lumo, i Kuopio, där es-
perantotalande artister inom de mest varierande
konstarter framför sina verk. Jag hoppas att fes-
tivalen kan locka många besökare från både när
och fjärran och samtidigt bidra till att utveckla
esperantokulturen och sprida dess frukter till en
bredare krets.

Tänään vietettävä Suomen Esperantoliiton
100-vuotisjuhla on osoitus esperantokulttuurin
elinvoimaisuudesta maassamme. Uskon, että
aamupäivällä järjestetty kaupunkivisa on tehnyt
esperantokulttuuria ja sen historiaa tutuksi laa-
jemmallekin yleisölle ja samalla myös tuonut
esperanton pariin uusia harrastajia.

Mi deziras sukceson en via agado!
Stefan Wallin

Kulttuuri- ja urheiluministeri /
Kultur- och idrottsminister
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Estraro kunvenis
La estraro kunvenis (5/2007) 26.5.2007 je
11.25-17.30 en la oficejo, æeestis: AR, TO, BE,
TG, TH, PS, MA, OP.

La estraro notis pri la realigo de la jubilea tago
i.a. ke æ. 120 personoj partoprenis la æefan jubi-
lean feston kaj 57 la bankedon. La festparolanto,
UEA-prezidanto Renato Corsetti vizitis Finn-
landon 25.-29.4. En lia programo estis du pre-
legoj, ambaý aranøitaj lige al la temo Pluraj ling-
voj praktike.

Gazetaraj komunikoj estis senditaj al tutlandaj
amaskomunikiloj kaj loke en Helsinki kaj en
Turku. ¬aýde 26.4. estis aranøita en Universitato
de Helsinki gazetara konferenco, kiun parto-
prenis AR, TO kaj TH de EAF kaj R. Corsetti.
RC kaj AR estis intervjuitaj en Radio Suomi
(programo Ajantasa) dum la konferenco. La ko-
munikoj rezultigis diversajn artikolojn (i.a. en
Aamulehti, HBL) kaj ankaý aliajn radioprogra-
mojn. Akademia librovendejo (Akateeminen
kirjakauppa) vendis 3 vortarojn kaj krome aæetis
por sia stoko 4 vortarojn kaj 5 Forsman-Pyhälä
lernolibrojn.

La estraro notis la viziton al la tombo de Nino
Runeberg, la antaýtagmezajn programerojn, la
alvenintajn gratulojn, ankaý la ekziston de teks-
toj de la paroladoj (Corsetti ankaý finnlingve,
kulturministro Wallin ankaý esperantlingve,
ambaý tradukoj de Harri Laine). Pliaj informoj
pri la festo aperis pasintnumere.

La estraro decidis provi la presejon Cityoffset
en Tampere por presado kaj enpoþtigado de EF
4/2007. Olli Pajula pretas transpreni la prizorg-
adon de la asocia adresaro [indas pro kontinueco
daýre sendi adresþanøojn al la oficejo, rete al
eafoficejo@esperanto.fi kaj al olli.pajula@
baanamail.fi]. Olli Pajula ankaý pretas esti kun-
helpanto en interreta prizorgo. La interreta gru-
po kun P. Saarinen kaj J. Pietiläinen interkonsen-
tos pri la praktika¼oj.

Pri Arta Lumo en Kuopio 27.7.-1.8.2007 la
estraro konstatis ke la nombro de aliøantoj (kun

pago) estas ankoraý sub 30. La estraro konstatis,
ke øis fino de junio necesas minimume 50 pag-
itaj aliøoj por realigi la festivalon [tamen ne estis
tiom da plentempaj pagintaj aliøintoj, sed ni
tamen decidis realigi la festivalon]. La festivalo
ricevis subvencion de Pohjois-Savon rahasto:
2000 e. Tre verþajne ankaý la urbo Kuopio sub-
vencios la aranøon, ekzemple per 1000 e [la
urbo subvenciis por kovri la kostojn de la broþu-
ro kaj lundan lunæon]. Kelkaj ekzempleroj de
la festivala informilo antaýe senditaj kun La
Ondo iris al abonantoj de Kontakto [informil-
paka¼o sendita sed reveninta de Printempa
Semajno Internacia].

La estraro traktis la planojn por simpozio kaj
Aýtunaj Tagoj kaj fiksis la bazan kotizon. La
aranøoj estos malfermaj al æiuj, celgrupo estos
æiuj kiuj interesiøas pri plurlingveco kaj øia
praktika uzo.

La estraro konstatis ke komitatano A de UEA
(AR) ne partoprenos la æi-jaran UK:n en Joko-
hamo. [TO poste iøis anstataýanto, raporto æi-
numere]

La originalo kaj la tn. master-kopio de la filmo
Pilgrimo–Toivioretki farita de Vilho Setälä trov-
iøas nun en Suomen Elokuva-arkisto (Filmo-
arkivo de Finnlando), kiu konservas øin nome
de EAF. EAF farigis 3 DVD-kopiojn (kostoj
267,70 e). La filmo estas sufiæe bone konservita
kun koloroj kaj enhavas ankaý voæon. Øi pri-
skribas plejparte vojaøon tra Danlando kaj Ger-
manio al la kongreso de 1955 en Bologna, Italio.
Pri la kongreso mem estas malmulte da materi-
alo.

Al individuaj membroj de EAF estas sendita
letero kun pagilo por la membrokotizo 2007, la
kasisto prizorgis. Kiel konstanta punkto en la
aferlisto la estararo decidis aldoni ekde nun
“membroaferoj”.

La rusa pianisto A. Korobejnikov verþajne
povos æirkuli en Finnlando dum 2008 (æi-jare
ne eblos lia partopreno en Arta Lumo). Aperis
artikolo de K. Voionmaa en Tempus-gazeto de
instruistoj.
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Plaæa mondo vizitis
Fejo kaj EsperHe sukcese sin prezentis en la
festivalo Maailma kylässä fine de majo. EAF
subtenis nian partoprenon finance. Ni estis
entute 6 homoj æe la budo: Paula, Mira, An-
drei, Markku, Alia kaj Patrik. Ni øuis ankaý
mondan muzikon, manøon kaj etoson.

Æi foje ni malmulte renovigis la prezento-
materialon, sed ni skribis ideojn por la venonta
jaro. Jen ili:

– Ni luu elektron por portebla komputilo kaj
lasu interesatojn klakumi materialon en la kd-
romo Esperanto elektronike.

– Reklamado (broþure/ali-idee) pri venonta
agado. Dokumentujo pri la diversaj someraj
festivaloj. (Eblas kolorprinti.)

– Venda¼oj: kd-oj, æemizoj (ni faru novajn).
Videble marku la prezojn. Kelkaj volas aæeti kaj
tio estas ankaý bona por nia ekonomio.

– Pri la broþuroj: ni bezonas novan por la
junularo kun øisdatigitaj aspekto, informoj kaj
aliøiloj. Krom tio unu pri nejunulara agado (æu
EAF havas?). Unu anglalingvan, eæ simplan, æar
æiujare venis homoj, kiuj þatus informojn en la
angla.

– Broþuroj pri lernu.net
– Io por infanoj: fiþkaptado, krokodilokartoj

aý glubildoj, ion.
– Venontjare: magneta vortoludo. Sabate ho-

moj faru vortojn de radikoj kaj sufiksoj, dimanæe
frazojn de vortoj (a.s.). La plej bonaj gajnos pre-
mion (ekz. t-æemizon).

– Bazaj informoj pri Esperanto en videbla

tamoinen, J. Pietiläinen, reprezentanto de FEJO)
kunsidos en la oficejo en Helsinki 17.8.2007 por
fermi la AKK-projekton [partoprenis AR, PS,
TO, TG kaj Patrik Austin de FEJO. Ni raportos
la atingojn kaj ankaý la nerealigitajn planojn kun
pritaksoj. Iuj eroj de la plano estos ankoraý
fintraktitaj.]

La estraro konstatis, ke samtempe kun la
estrarkunsido okazis ekskurso al Vääksy kaj
Maailma kylässä -partopreno.

La estraro decidis kunsidi 9.6.2007 en la ofic-
ejo pri festivalaj preparoj kaj 18.8.2007 en bieno
EsperArto (BE invitis). [La kunsidoj realiøis,
krome plia kunsido mardon 3.7.2007.] La AKK-
grupo (estraranoj AR, PS, TO, TG kaj M. Saas-

Patrik Austin kaj Alia Sarhan æe la budo
de FEJO kaj EsperHe en la mondvilaøa
festivalo.
formo.

– Adresaro por interesatoj (ekz. e-ku-estro
@esperanto.fi: informoj pri venontaj kursoj).

+ Ne forgesu porti de la oficejo: bonaspektajn
librojn kaj gazetojn, Pasporta Servon, rubujon,
tondilon, paperon, diverstipajn skribilojn, kason
(eæ provizoran). Patrik Austin

w
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Muut lehdet

w

Esperantojuttuja paikallislehdissä
Kahdessa paikallislehdessä, Porissa ilmestyväs-
sä Satakunnan Viikossa (25.4.07) ja Reisjärvi-
lehdessä (18.4.07), oli pidempi esperanton esit-
tely. Reisjärvi-lehdessä oli haastateltu Raita
Pyhälää ja Satakunnan Viikossa Tuomo Grund-
strömiä.

Reisjärvi-lehden lähes koko sivun jutussa esi-
teltiin Zamenhofin toiminta kielen kehittämisek-
si ja hänen esittämänsä perusteet kielen käytöl-
le ja tarpeelle. Zamenhof halusi kielestä helpon
ja kansainvälisesti käyttökelpoisen. Esperanto
ei suosinut ketään kielen käyttäjää, kun se ei
ollut kenenkään äidinkieli.

Raita Pyhälä kuuli esperantosta englannin kie-
len yhteydessä koulussa kuullun ymmärtämisen
nauhalta 1990. Hän oli sittemmin mukana Suo-
menselän kansanopiston kurssilla, jota veti Pek-
ka Kivioja, ja 1990 hän osallistui unkarilaisen
opettajan johdolla järjestettyyn opetukseen Jy-
väskylässä.

Raita kertoi, että hänellä on parikymmentä
kirjeenvaihtoystävää eri puolella maailmaa, joi-
den kanssa hän käy kirjeenvaihtoa ja että hän
osallistuu joka vuosi kielen käyttäjien tapaami-
siin eri puolella maailmaa.

Esperanto on helppo kieli, helpompi kuin
maailmankieliksi pyrkivät ranska tai englanti.
Se on Raidan mielestä 5–10 kertaa helpompi
oppia. Ihanne olisi, jos esperanto olisi kaikkien
ensimmäinen vieras kieli kouluissa.

Kielen helppous syntyy perussanastosta, jois-
ta voi johtaa muita sanoja. Kieltä käytetään eni-
ten Keski-Euroopassa, Itä-Aasiassa ja Brasili-
assa.

– Jos kaikkialla maailmassa osattaisiin espe-
rantoa, matkustaminen ja töihin meneminen
muihin maihin olisi helpompaa. Nykyisin ei
Aasiassa tai Etelä-Amerikassa ehkä tule toi-
meen, vaikka osaisi 3–4 kieltä. Esperanton käyt-
tö ei pakottaisi luopumaan oman kielen käytös-
tä, kuten käy jos joutuu käyttämään kanssakäy-

misessä tämän päivän valtakieliä.
Unesco, Unicef, Euroopan neuvosto ja Kan-

sainvälinen Standardointiliitto ISO ovat antaneet
Esperanton maailmanliitolle neuvoa-antavan
aseman omassa toiminnassaan. Esperanto ei ole
kuitenkaan työkielenä suurissa kansainvälisis-
sä järjestöissä. Se on kielenä aika tuntematon,
eikä sitä voi puhua kenelle tahansa. Toisia espe-
rantisteja voi etsiä esperantojärjestöjen ja espe-
rantistien matkapalvelun kautta.

Joka vuosi noin 15 000 esperantistia osallis-
tuu alan tapaamisiin. Harrastajat käyttävät kieltä
myös yksityisillä matkoillaan.

Raita puhuu kieltä sujuvasti ja on opettanut
sitä useilla paikkakunnilla Suomessa. Reisjärven
kirjastoon hän on järjestänyt tälle kesälle espe-
rantoa esittelevän näyttelyn.

Vuosittain ilmestyy noin 300 uutta esperan-
ton kielistä kirjaa. Mm. Taru sormusten herras-
ta, Nalle Puh sekä muita lastenkirjoja. Runoja
ja proosaa on julkaistu käännettynä ja suoraan
esperantoksi kirjoitettuna. Kieltä käytetään
myös aikakauslehdissä ja esimerkiksi Kiinan ja
Vatikaanin radioasemat sekä internet-asemat
lähettävät ohjelmaa esperantoksi. Jutun kuvi-
tuksena oli Raita Pyhälän henkilökuva.

Satakunnan Viikko -lehdessä haastateltu Tuo-
mo Grundström tutustui esperantoon Vilho Se-
tälän toimittamasta Taitokirjasta vuodelta 1959.
Lehti nimeää esperanton pieneksi maailman-
kieleksi, jota Tuomo on käyttänyt siitä asti, kun
tutustui siihen.

– En ole opiskellut esperantoa missään oppi-
laitoksessa, mutta olen kyllä opettanut sitä kai-
killa tasoilla, sanoo hän vaatimattomasti.

Lukiossa Tuomon mielestä esperantosta oli
hyötyä muiden kielien opiskelussa. Sen synty
on tarkkaan tiedossa, toisin kuin monen muun
kielen. Suomessa sitä on käytetty sata vuotta.

Satakunnan Viikon mukaan esperanton juu-
ret ovat eurooppalaisessa kulttuurissa. Sen kehit-
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Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt
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.
Hämeenlinnassa on perustettu uusi yhdistys, Verda
Kastelo R.Y. – Esperanto-Societo en Hämeenlinna, joka
ei vielä ole EAF:n jäsenjärjestö. Yhteystiedot: Markku
Sarastamo, Jyrätie 6 a 15, 13500 Hämeenlinna.
: verdakastelo@gmail.com
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.

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) Salamakuja 4 as 2,
90420 Oulu. : 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:
445023-283606

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

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

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:
Esperantolehti/EAF, Siltasaarenkatu 15 C
65, 00530 Helsinki.

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

Nro Red.grupo Limdato Aperas
komencas

5 10.9. 15.9. 5.10.
6 10.11. 15.11. 5.12.

ilmestyy vuonna
aperas dum la jaro 2007
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Seuraava numero w Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy lokakuussa. Jutut 15.9.2007 mennessä EAF:n toimistoon. La venonta numero
aperos en oktobro. Artikoloj øis 15.9.2007 al la oficejo de EAF. Osoite/adreso: Siltasaarenkatu 15 C 65,
00530 Helsinki, puh/tel. (09) 715 538, s-posti/rete: <eaflehti@ esperanto.fi>.

täjällä, Zamenhofilla, oli hyvät latinan ja kreikan
taidot. Kielen sanasto on tuttua, 80 prosenttia
on latinasta ja kreikasta ja loput germaanisista
ja slaavilaisista kielistä. Pieni osa on sovellettu
muista kielistä.

Vilho Setälä määritteli esperanton suunnitel-
makieleksi. Sitä nimitystä myös Tuomo Grund-
ström pitää hyvänä, mutta parhaimpana hän pi-
tää nimitystä ”yhteiskieli”. Se kuvaa kielen
luonnetta hyvin.

Tuomo toivoo, että Raumalla voitaisiin ottaa
esperanto kansalaisopiston opetusohjelmaan.
Kuvituksena oli Tuomo Grundströmin henkilö-
kuva.

Satakunnan Viikon kainalojutussa mainittiin
EAF:n 100-vuotisjuhlapäivä. Kirjallisuutta kie-
lellä on yllättävän paljon, arvioi lehti. Esperan-
to ei ole missään virallinen kieli, mutta sitä pu-
hutaan ympäri maailmaa. Rauman seudulla kiel-
tä opiskelleita on pari tusinaa. Siikaisissa asu-
va Teuvo Alavillamo sai vuoden 2007 esperan-
tisti -maininnan työstään Lernu-nettikurssin suo-
mentajana ja oppimisavustajana.

Kotilieden huhtikuisessa numerossa 8/2007
julkaistulla ”nyt on aika” -palstalla lehti esitteli
muutamalla lauseella EAF:n juhlapäivän 28.4.
ja Helsingissä järjestetyn kaupunkivisan espe-
ranton historiasta.

Taivalkosken Metsäkylän kyläseuran lehdessä
Mehtäkylän Sanomat 1/2007 oli maininta Suo-
men Esperantoliiton 100-vuotisjuhlasta, sen
paikasta sekä maininta juhliin osallistuvien ul-
komaisten vieraiden kansalaisuudesta. Jutun
ryhmäkuvassa olivat Renato Corsetti, Anna
Ritamäki, Aini Vääräniemi ja Osmo Buller.

Mehtäkylän Sanomien toisessa jutussa esitel-
tiin esperanton kielinen elokuva ”Reveno al
Finnlando.” Se kertoo puolalaisen Jozef Molkan
vierailusta Taivalkoskella jatkosodan aikana
rakennetun kenttäratatyömaan rakennuspaikalla.
Molkan kirjoittama kirja aiheesta on myös jul-
kaistu suomeksi.

Jukka Noponen

w


