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De la prezidanto 

Kiu estas Ingemar Stenmark,  
kio estas Alli?
Antaý tri jardekoj mi 
laboris en politeknika 
lernejo kiel instruisto 
pri tiel nomataj øene
ralaj studobjektoj, æefe 
pri la finna kiel gepat
ra lingvo. Plej multaj 
kolegoj estis inøenie

roj kaj teknikistoj en tiu granda stabæambro, kie 
paýzojn pasigis la viroj. Oni parolis pri diversaj 
temoj, kaj mi partoprenis tiujn diskutojn pri kiuj 
mi, la plej juna en tuta kolegio, ion komprenis.  

Okazis ankaý, ke mi konversacian temon tute 
ne konis. Tiam aýskultis por lerni. Foje mian 
atenton altiris nomo ofte menciata kaj mencii
ta en la stabæambra parolfluo. Mi tute ne sciis 
pri kiu temas, do ekinteresiøis, fine intermetis 
demandon: ”Kiu do estas tiu Ingemar Sten
mark?”

Ekestis situacio, kian mi antaýe ne spertis, nur 
vidis aý legis kiel humura¼on: Subite kaj kom
plete eksilentiøis, æies mirplena rigardo direk
tiøis al mi, buþoj malfermaj, okuloj rondaj. La 
tuta kolegio estis kvazaý demandosigno. Kiel 
povas ekzisti homo ne scianta, kiu estas Inge
mar Stenmark?

Mi fakte ne þercis, sed efektive ne rekonis, ke 
temis pri la tiam (kaj øis nun) plej granda æam
piono en slalomo. Stenmark (n. 1956) furoris en 
Finnlando samkiel hejme en Svedio, li estis ab
soluta sportheroo. Lin konis, almenaý laýnome, 
eæ “laikoj” sen granda sportentuziasmo.

Alia konstato de absoluta nescio (unu el 
multaj!) temis pri “allit”, “Alli” kaj “Paasiki
vi”. En leøerstila gazeta kolumno, “babila¼o”, 
¼urnalistino skribis pri “allit”: “Nuoretkin tie
tävät, mitä ovat allit, vaikka eivät Paasikivestä 
mitään perustaisi.” (“Ankaý junularo konas ‘al
lit’, kvankam ne rekonus la nomon Paasikivi.”)

Nu, mi ne konis, kaj ekesploris. Juho Kusti 
Paasikivi (1870–1957, øis 1887, atentu la jaron, 
Johan Gustaf Hellsten) estis centra figuro de la 
finna ekonomio kaj politiko dum pli ol kvindek 
jaroj, respublika prezidento 1946–1956, arki
tekto de la nova eksterlanda politiko, per kiu 
la lando perdinta militon gajnis pacon. Lia dua 
edzino (li vidviøis en 1931) estis Allina Aman
da, “Alli”, nask. Valve, øis 1907 Hildén (1879 
–1960). Tion mi sciis. Sed kion signifas la finna 
(kaj verþajne ankaý finnlandsveda) vorto “al
lit”? Mi konis nur la signifon de anaseca birdo, 
klangulo, finne ”alli”. Sed ne temis pri øi. Jen:

Sinjorino Alli Paasikivi certe ne estis pli van
ta ol ni mezume, sed ja þi volis aperi en publi
kigitaj fotoj plejeble bonaspekta. Tiujn fotojn ja 
vidis la tuta popolo en gazetoj. Þi þatis somere 
senmanikajn robojn. Problemo estis, ke en la 
brakoj de la iom ronda sinjorino estis rimark
ebla penda¼o. Laý deziro esprimita – ne necese 
de þi mem – iuj gazetoj diskrete retuþmetode 
forigis la øenajn troa¼ojn de la prezidentedzinaj 
brakoj. Tio estis øenerale konata, kaj la popol
lingva kreado eknomis pendemajn trodika¼ojn 
de brakoj laý Alli.

Kial rakonti tiajn anekdota¼ojn, kiel tiuj rila
tas kun nia afero? Esence. En la senfina fenom
enaro de nia mondo intereso ne egale dividiøas. 
Entute, grandajn amasojn interesas, movas, afe
roj kiujn sperti kaj senti proksimaj – sporto kaj 
sportistoj, propra estado kaj bonfarto, identiøo 
kun io komprenebla kaj akceptebla. Aferoj kiel 
interlingva problemaro aý funda kono kaj kom
preno de historio estas malfacilaj, kaj sekve es
tas pli granda movo tiujn proksimiøi. Nia defio 
kiel esperantistoj estas krei tian Esperantujon, 
kiu movas proksimajn interesojn de homoj. 
Socia prestiøo æe elektitaj elitoj gravas, sed ne 
sufiæas. Tuomo Grundström
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De la redaktoro

Reordigoj gvidas nin el naciaj 
þtatoj al mondskalaj ideoj

Unu el la aferoj, kiujn amaskomunikilaj nova¼
elsendoj en Finnlando æi tiun semajnon elstare 
traktis, estis reordigo de aviadilaj terminaloj en 
la flughaveno de Helsinki. Nun oni ne plu divi
das la flugojn en hejmlandajn kaj internaciajn. 
Estas nur propra sekcio por æiu firmao, neniel 
rolas æu la flugoj iras al finna aý eksterlanda 
loko.

La þanøo estas principe bagatela, sed tre ka
rakteriza por nia erao: pli kaj pli okazas, ke 
divido de aferoj laý limoj de þtatoj perdas sian 
signifon. Se ni kutimis konsideri, ke Nokia es
tas finna firmao kaj Ericsson estas sveda fir
mao, tio nun validas nur øis iu nivelo, æar Nokia 
havas fabrikojn en multaj landoj kaj el øiaj dun
gitoj plejparto estas en aliaj landoj. Kaj same 
pri Ericsson, kiu cetere jam kuniøis kun japana 
Sony. Kaj se ni pensas, ke Helkama estas finna 
biciklo kaj Crescent estas sveda biciklo, ankaý 
tio estas ne plu tiom simple. Se biciklo ankoraý 
venas el la finna fabriko de Helkama, øi havas 
nur limigitan kvanton da finna materialo, æar la 
biciklopartoj, el kiuj tiu firmao konstruas bicik
lojn, æiukaze venas el la monda merkato – kaj 
estas multe la samaj komponentoj, kiujn la sve
da fabriko de Crescent uzas por siaj bicikloj.

Tiu evoluo plej draste videblas en la sferoj 
de komercaj firmaoj. Malpli klare tiun direkton 
sekvis administraj strukturoj kaj neregistaraj 
organizoj. La Eýropa Unio estas ambicia provo 
formi tian administran strukturon, kiu ne ba
ziøas sur rigida koncepto de naciaj þtatoj. Sen 
problemoj tia forma¼o ne tamen naskiøas. Kiam 
oni malaltigas la limojn en la unio, ekzemple 
forigas kontroladon de pasportoj kaj malpliigas 
doganojn æe la limoj, estas daýra minaco, ke la 
unio en sia tuto konstruas eæ pli altajn barojn 
kontraý la ekstero. La evoluo en tiu formo favo
ras æefe la centrajn regionojn de la unio, dum la 

regionoj æe la limoj 
de la unio iøas peri
feriaj. Funkcianta 
modelo, kiel najba
raj urboj ekzemple 
de orienta Finnlando 
kaj nordokcidenta 
Rusio povus forigi barojn de burokratio por sia 
kunlaboro kaj kunvivo, kiam unu estas en EU 
kaj la alia ekster øi, restas por inventi.

Organizoj en sia teoria strukturo ne multe sek
vis la tutmondiøan evoluon. Same kiel antaýe 
ni havas EsperantoAsocion de Finnlando, kiu 
celas havi membrojn en Finnlando nur, kaj en 
æiu najbara lando estas propra landa asocio. 
Praktike tamen la interreto iom þanøis la situa
cion. Funkciado de organizoj pli kaj pli koncen
triøas en la reton anstataý tradiciaj gazetoj kaj 
kunvenoj, kaj en la reto ne estas grave, kie la 
uzanto sidas. Ni vidas ekzemple, ke retpoþtlis
to EAFagadas, kvankam celata por finnoj kaj 
finnaj aferoj, havas plurajn membrojn el ekster
lande, kaj æiuj povas egale bone partopreni la 
diskutojn tie.

Bona ekzemplo pri nova organiza tipo es
tas la Biciklista Esperanta Movado Internacia, 
BEMI, kiu havas preskaý nenian organizan 
strukturon krom la retpoþtliston. Tie oni tute ne 
devas konsideri, kiu loøas en kiu lando. Sufiæas 
nur diskuti pri kiu volas bicikli kiuloke, kaj æiuj, 
kiuj volas bicikli kune, povas tiel konsenti pri 
renkontiøo.

Restas por vidi, æu ni en estonteco iel ajn 
bezonos organizojn ligitajn al iu per limoj di
finita regiono, aý æu ni formas niajn ligojn per 
nur ideoj transirantaj en tutmonda reto. Por nun 
EAF nature daýrigas agadon laý siaj tradicioj.

Mikko Mäkitalo
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La 10a kurso en Valamo –  
jubilea atmosfero kun kreksa kantado

La æijara kurso estis la 10a sinsekva kaj nomita 
jubilea. Øin partoprenis 16 gelernantoj, el kiuj 
æirkaý la duono estis unuafojaj vizintantoj en 
la kurso kaj en la mona¶eja areo. Ili studis en 
du grupoj, ambaý instruitaj de Atilio Orellana 
Rojas kaj Patrik Austin. Æijare mi povis kon
centriøi en la taskoj de la kursogvidanto. Jukka 
Laaksonen denove æiæeronis la kursanojn tra 
la mona¶eja areo kaj kunestis en niaj vesperaj 
aranøoj.

En la elementa grupo estis 4 kursanoj, kiuj 
æiuj havis la plej bazajn sciojn kaj tiel povis ra
pide progresi. Æiuj estis interesitaj ankaý pri la 
diversaj Esperantoaranøoj kaj en la hejmlando 

kaj ekster øi.
En daýriga grupo la kursanoj konversaciis, 

prezentis resumojn de gazetaraj tekstoj, enpro
fundiøis en gramatikaj problemoj kaj kompren
eble faris aliajn aferojn sub gvido de lertaj ins
truistoj. El ekster Finnlando ni havis du virinojn 
Katja el Peterburgo/Rusio kaj ankaý rusdevena 
Irina, kiu nuntempe loøas en Hispanio. Ambaý 
rakontis al ni pri iliaj spertoj kiel esperantistoj 
kaj montris fotojn.

Jam lunde ni øojis aýdante la voæon de malno
va amiko: la birdeto krekso kantis en sia knara
da maniero vespere en la natursovaøa kampo. 
En nia interkona vespero ni tuj rakontis pri la 



6

Somere

birdo al æiuj por ke ili povu mem konstati øian 
ekziston. Dankon al Sylvia, kiu komencis tiun 
tradicion jam dum la tria kurso. La kanto Nok
turno ankaý apartenas al la Valamosemajno, 
øin oni aýkultis dum la festa vespero ¼aýde.

Merkrede posttagmeze estis neofta aranøo de 
la mona¶eja flanko, kiun æiuj povis libere sekvi: 
Post procesio al la mona¶eja tombejo okazis tie 
eta benado de la akvo de la mona¶ejaj pastroj. 
Post la aranøo ni bonege povis viziti la tomb
ejon, kiu enhavas multajn interesajn rakontojn 
kaj memorojn de la pasinteco.

Merkrede dum nia vespera kunestado estis 
tempo pensi pri la pasintaj 10 jaroj. Ni kunha
vis fotojn, gazetarajn eltonda¼ojn kaj program
ojn kun partoprenantlistoj de æiuj kursoj. Jukka 
Laaksonen rakontis de kie venis la ideo havi la 
somerajn Esperantokursojn kunlabore kun la 
Popola Instituto de Valamo. Dum la jaroj okazis 
kaj amuzaj kaj kelkjare eæ fatalaj eventoj: dum 
kelkaj kursoj æeestis tiel malmulte da kursanoj 
ke la daýrigo preskaý estis minacata. De æiu 
kurso tamen foriris kontentaj partoprenantoj kaj 
ni sukcesis daýrigi la kunlaboron kun la Insti
tuto.

Neniu æeestis æiujn 10 kursosemajnojn: Atilio 
devis unufoje foresti pro malsano kaj mi mem 
ne partoprenis la unuan kurson, kies kursogvi
danto estis Seija Kettunen. Eæ Jukka forestis de 
Valamo kelkfoje, kiam estis la kursosemajno.

La tradicia teatra¼eto de kurso okazis merk
rede kaj estis denove amuzega. Kaj kompren
eble ni kunkantis kaj Patrik kaj mi ludis niajn 
instrumentojn. Laste oni dancis La Bamban en 
internacia maniero – la kompatinda Patrik devis 
ludi kaj kanti øin multege da fojoj antaý ol la 
dancantoj laciøis.

¬aýde posttagmeze nin vizitis Harri Laine, 
kiu kunmarþis al la kruco de la migranto kaj fo
tis la grupon tie – eæ multfoje, æar preskaý æiuj 
kunhavis fotilojn. Dum la 2hora migrado oni 
belege vidas multajn tipojn de la finna arbaro: 
parto estas maræo, en alia parto kreskas mult
ege sovaøaj floroj kaj herboj. Dumvoje oni vi
das ankaý la æefajn arbojn: betulojn, pinojn kaj 
piceojn. Post kafopaýzo æe la kruco estas æiam 
afable piediri hejmen al la mona¶eja centro.

Antaý la festa vespero ¼aýde la kursanoj kun 
la instruistoj kaj la kursogvidanto kolektiøis 
por komuna fotado apud la centra placo de la 
mona¶ejo. Dum la festa vespermanøo la at
mosfero en la imperiestra salono estis gaja kaj 
diskutado okazis same flue esperante kiel en la 
finna. Oni ankaý kunkantis kaj aýskultis muzik
adon.

Vendrede antaý ol okazis la adiaýaj vortoj, ni 
havis la plezuron aýdi pri Esperantomuzeo en 
Vieno. Kursanoj Jukka kaj Eeva Nikoskelainen 
vizitis øin printempe æijare kaj nun Jukka lerte 
rakontis esperante kaj finne pri la vidinda¼oj de 

Turisma parto de retpaøoj de  
komunumo Heinävesi esperante
La mona¶eja komunumo Heinävesi prezentas 
la turismajn aferojn nuntempe ankaý en Espe
ranto en siaj retpaøoj dank’ al kunlaboro kun la 
urba turisma oficejo kaj øia æefo Leena Vlasoff. 
Jukka Laaksonen tradukis la tekstojn. Klaku al 
www.heinavesi.fi kaj vi trovos la konatan flagon 
sub la finna flago.

Heinäveden kunnan nähtävyyksistä  
nettisivuilla myös esperantoksi
Heinäveden kunnan nettisivut esittelevät kun
nan nähtävyyksiä ja muita yleisiä asioita nyky
ään myös esperantoksi. Käännökset on tehnyt 
Jukka Laaksonen. Kiitos yhteistyöstä Heinä
veden kunnan matkailutoimistolle ja matkailu
päällikkö Leena Vlasoffille. Katso www.heina-
vesi.fi ja löydät tutun lipun sivun ylälaidasta.

Tiina Oittinen
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Rekomendas Valamo-kurson
Lastjare post la kurso en Valamo mi diris al 
Atilio (en la germana lingvo!), ke venontjare 
mi lernos paroli Esperante. Tiam mi jam kom
prenis æion, kion ekz. la pola virino rakontis 
dum la prelego en vendredo. Al la æijara kurso 
mi aliøis jam en printempo kaj legis multajn E
tekstojn antaý la kurso. 

Nun ni loøis en la altlerneja hotelo, kie estis 
tre trankvile. Pleje mi øuis iri por manøi en la 
restoracio Trapesa, mi ne bezonis mem kuiri kaj 
baki. La instruistoj Atilio kaj Patrik estas kom
petentaj kaj ni eæ havis ”hejmtaskojn” por sek
vaj tagoj. Æiu tago havis sufiæe da programo, 
kvankam øi estis parte sama kiel lastsomere. La 
vetero favoris la kursotempon, la pluveto ne øe
nis nin. Inter la kursanoj mi konis kelkajn jam 
antaýe. Estis facile uzi Esperanton dum lecio
noj, mi trovis vortojn, mi ne plu bezonis silenti 
Esperante.

Dum manøado ne æiam estis same facile pa
roli nur Esperante, sed eæ kun Irina mi kuraøiøis 
paroli. Osmo kelkfoje riproæis min pro la finna 
lingvo, sed iom post iom mi kutimiøos al paroli 

Esperante. Øis nun mi ne ofte havis okazon. 
Miajn atendojn la kurso superis. Tiina persva
dis mian edzon Lasse æisomere partopreni en 
la komencantogrupo kaj nun li komprenas iom 
da Esperanto.

Elkoran dankon al EAF! En vendredo la 
kursanoj surprize ricevis pro la “dekjara jubi
lea kurso” esperantlingvan libron Kalevala, tio 
estas bona, valora memora¼o. En la libroservo 
mi aæetis tri librojn kaj en la somerbutiko Lafka 
mi trovis eæ libron en Esperanto. Nun mi havas 
hejme multe da legi. Interesa estis informo pri 
la rara birdo krekso (ruisrääkkä). Poste ankaý 
mi zorgeme aýskultis apud la florherbejo, æu la 
krekso “kantus”. Kaj tio sukcesis, mi aýdis la 
krekson kraki plurfoje, ankoraý en la lasta ma
teno por adiaýi min.

Mi rekomendas Valamokurson al æiu, kiu vo
las travivi semajnon en bela trankviliga æirkaý
a¼o kaj plibonigi sian Esperantoscion.

Marjatta Ström

Bona etoso  
en jubilea Valamo
La somera kurso æijare estis la deka en Valamo 
kaj do jubilea kurso. Mi tre øojas ke mi finfine 
sukcesis partopreni. Nun poste mi komprenas 
kial tiel multaj el vi jam plurfoje venis tie. La 
etoso estis tiom bona, la loko belega kaj evi
dente la mastroj de la mona¶ejo ne malþatas la 
ideon de Esperanto, æar ili dum tiel longa tempo 
bonvenigis la kurson.

Mia speciala danko al vi instruistoj Atilio kaj 
Patrik pro via sindono kaj pacienco. Lertaj in
struistoj estas la bazo de kurso. Mia forgesita 
lingvo vere refreþiøis. Kaj ankaý dankon al Tii
na pro lerta aranøado kun energio, inøenio kaj 
eæ muziko por nia bono kaj øojo.

Kaj estis ankaý agrabla sperto por mi kona
tiøi kun æiuj aliaj kursanoj. Æu eble ni revidos 
venontjare?

Heljä Favén

la muzeo kaj montris fotojn. Ekestis vigla paro
lado kun multaj demandoj de la kursanoj.

Kiel memoro de la jubilea kurso EAF donacis 
al la kursanoj la finnan epopeon Kalevala. Al 
la Popola Instituto de Valamo la epopeo estas 
donacita jam antaý jaroj same kiel la esperanto
finnaesperanto vortaro, PIV kaj kelkaj lerno
libroj. Æijare la rektoro Sirpa Koriala akceptis 
la novan finnlingvan version de DVD Esperanto 
estas (finne Esperanto on?). La rektoro dankis 
nin æiujn kaj bonvenigis nin denove partopreni 
la venontjaran kurson. La kurso okazos denove 
en la semajno post la mezsomera festo, kiu ve
nontjare estos 28.6.–2.7.2010. Bonvenon tiam! 
Vin atendas la instruista kaj aranøanta teamo 
Atilio, Patrik kaj Tiina.

Tiina Oittinen
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Dum 8a øis 12a de julio 2009 en la estona ur
beto Paikuse apud Pärnu okazis la 45a BET 
(Baltiaj EsperantoTagoj). En tiu jubilea aranøo 
partoprenis el 9 landoj preskaý 100 personoj – 
inter ili 6 el Finnlando, kaj hungarino, kiu tur
neos ankaý tra Finnlando.

Jubilea BET estas pro la 45a fojo de øia oka
zo laývice en la baltaj landoj Litovio, Estonio 
kaj Latvio, kie øi debutis æe lago Baltezers an
taý nun 50 jaroj, iniciita de Biruta Rozenfelde 
el Rigo.

Æifoje tre taýga kunvenejo estis kolegio de 
la estona policakademio – apenaý troveblos “pli 
sekura loko” por Esperantoaranøo. Program
eroj kaj loøado okazis kune en la ¼us renovigita 
domo, tiel ekestis tre familia etoso kaj facila 
komforto.

Kulturo estis bone reprezentita dum la aranøo: 
varia muzika programo (inter alie loka virina 
koruso, tre konata folklora grupo Seljanka kaj 
pola korusa ensemblo), vizito en 
apuda vilaøa muzeo, sub gvido 
de familio Aitai ekskurso al la 
apuda urbo Pärnu – kie ni eæ 
povis øui provludon de klasika 
muziko en la malnova urbodo
mo – garantiis interesajn impre
sojn al la publiko.

Eæ okazis laý instigo de Madis 
Linnamägi plia eldono de la 
konkurso Kannel, kiu en sove ta 
tempo servis al instiga kompara
do de divers regionaj grupoj kaj 
unuopuloj. En la fako kantado la 
unuan lokon gajnis la latva kna
bina grupo Animo, dum la unu
an lokon en deklamado rikoltis 
Tuomo Grundström.

Somera vetero dorlotis la partoprenantojn 
dum la tuta tempo, æu dum la rigardo de la prok
sima urbo Pärnu, æu dum la ekskurso al la Balta 
maro, proksime de la latva landlimo, al pado tra 
maræo kun rigardturo Rannametsä resp. Hääde
meeste, kaj la birdokalkula stacio Kabli.

Æefa programero estis la Somera Universita
to, kun kolekto de variaj prelegoj kaj prezentoj 
– de homa sano tra la signifo por kantofestoj al 
la estona lingvo kaj nacio øis ampleksa prezen
to de bildoj el Brazilo. Ni konatiøis kun finn
estona literaturo de aýtoroj kiel Aino Kallas, 
Hella Wuolijoki kaj Sofi Oksanen. Plie Peeter 
Aitai informis pri sia Esperantoagado en sociaj 
retoj; kvizo finfine vigligis iom la cerbojn kaj 
donis pralinojn al la gajninta triopo.

Ankaý kurso por komencantoj okazis, tiel 
kelkaj komencintoj povis pliprofundiøi en la 
lingvon.

Kulmino de la jubilea BET estis la granda 

50-jariøo de Balt(i)aj Esperanto-Tagoj

Unua loko en la kvizo.
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Biruta, fondinto de BET el Latvio.

Folkensemblo ”Seljanka”.

balo, kiam loka muziko instigis la partopren
antojn al dancado. Ni festis naskiøtagrevenon 
de Irina Aitai, kaj øuis la abundajn kaj bongust
ajn manøojn, tostis per vino kaj pecoj de gigan
ta torto. En loterio eblis gajni ekzemplerojn de 
la sufiæe ampleksa libroservo.

Kiel æiam eblis renkontiøi kun amikoj kaj 
konatiøi kun novaj najbaroj el Baltio, en tre 
tradicia kunveno. Certe por æiu estis plia agra
bla renkontiøo en la kadro de BET, kiu formis 
amikecojn nun dum duona jarcento. BET bone 
plenumas la rolon interligi esperantistojn kaj 
amikojn el baltaj landoj, inter “okcidento” kaj 
Rusio æirkaý la Balta maro. Kiu ankoraý ne ko
natiøis kun tiu mezgranda aranøo, havos la ebl
econ sekvontjare en Litovio, kvankam la loko 
ankoraý ne fiksiøis. Øis la zamenhoffesto de
cembre certe venos decido.

Kunorganizanto Peeter Aitai (pernuano loø
anta nun en Britio) metis grandan kolekton da 
videoklipetoj en sian paøon æe Jutubo: http://
youtube.com/peeteraitai/

Bildoj troveblas æe http://www.ipernity.com/
doc/brilanto/album/137566 (Robert Bogensch
neider), Paulo Branco (http://xurb.freehostia.
com/712/index.html)

Robert Bogenschneider
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En Kaustinen kun japanino
Turneis en Finnlando dum du juliaj semajnoj s
ino OSIOKA Taeko vizitante okon da urbetoj 
kaj renkontante dekojn da finnaj esperantistoj. 
Æar þia vizito koincidis kun la popolmuzika fes
tivalo Kaustinen, ni kune profitis. Belega estis 
la vetero vespere la 15an de julio, kiam ni eniris 
la festoterenon. Buntaj flagoj de diversaj lan
doj flirtis sur altaj stangoj kontraý bluega æie
lo. Bonhumoraj homoj en somera vesto iradis 
de unuj muzikejoj al aliaj, de glacia¼obudoj al 
kolbasetbudoj, de kafejetoj al bierejoj, vinkelo 
kaj necesejoj, haltadante por aýskulti jen vio
lonistojn, jen akordionistojn, jen por rigardi na
ciajn kostumojn de dancistoj prezentantaj siajn 
bela¼ojn, æiu grupeto æirkaýata de pli malpli 
granda kunkantema kaj dancema spektantaro. 
Infanoj ludis en bone ekipita ludparko aý de
segnis kaj muzikis eæ konkurse en sia tendego.

Sub la plej granda pinta toltegmento striita 
flave kaj brune okazis abunda koncerto de po
laj, æinaj kaj kroataj artistoj, enkondukite de 
lokaj amatoraj gejunuloj, kiuj prezentis moder
nigitajn kareliajn dancojn ruse spicatajn. (Æi so
mere inter ili dancas kroata þanølernanto, kiu en 

2008–2009 studis en la muzika lernejo de Kaus
tinen, tre kontenta pri sia lernojaro.) La æinaj 
artistoj, premiitaj en konkurso de æina televido, 
kantis kaj muzikis en manieroj, kiuj interesis 
nian japanan gastinon. Þi diris, ke antaýe þi ne
niam aýdis tia¼ojn; þi devis veni al Finnlando por 
sperti tion. Multaj aliaj spektantoj montris sian 
entuziasmon per ritma manklakado, kuraøigaj 
krioj kaj aplaýdoj. La polaj muzikistoj prezentis 
klezmeran, karpatian kaj ciganan muzikon. La 
plej grandan parton de la koncerto okupis kroata 
100jara ensemblo Zeljesnicar (”fervojisto”) el 
Zagrebo: bele broditaj kostumoj kaj kaptukoj, 
ruøo, bluo, blanko, flavo, brila¼oj, nigraj botoj 
kaj peltoæapoj, suplaj senbruaj ledþuetoj, lertaj 
piedoj; granda orkestro ludanta surpodie kaj la 
ambasadaro de Kroatio unuavice sur la benko 
de spektantoj.

Revenante aýte al Lestijärvi sino Osioka kaj 
sro Pyhälä prezentis ampleksan repertuaron de 
plurlingvaj kanzonoj kaj kantoj. Do, la koncer
to daýris plian horon. Noktomeze ni saýnis kaj 
teumis; en julio eæ nokte ne mallumas.

Saliko

Æina ensemblo 
Shangri-la  
dancanta.

Taeko Osioka æe Saliko.  
Þi þatas desegni kaj pentri.

w
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Recenze

Jam la dekdua raportaro!
HORI Jasuo. Raportoj el Japanio 12. 
Eldonejo Horizonto. Paøoj 187. Prezo 14 e.

En sia plej nova raportaro aýtoro HORI pli 
malkaþe ol en la dekunu antaýaj raportaroj es
primas siajn sentojn kaj opiniojn pri la japanaj 
aferoj kaj nova¼oj, kiujn ili traktas. Øisfunde li 
konatiøis kun siaj fontoj. La libro enhavas sta
tistikajn tabelojn kaj diagramojn. Æiu raportaro 
montras historieton kaj mapon de Japanio kaj 
informojn pri la verkisto, estrarano de UEA. 
La lingvo estas facile legebla, apenaý troveb
las eraro post zorgema kontrollegado de du ali
lingvanoj. Nigrablankaj klaraj fotoj laýbezone 
kompletigas la tekstojn, sed kiam temas pri 
manøa¼oj (gjooza, ohagi), aldone al la vorta kaj 
fota priskribo, oni devus reale gustumi ilin por 
kompreni. Do, ni vizitadu Japanion!

La temoj de la raportoj estas variaj: ne nur fak
tecaj, aferecaj sed ankaý amuzaj (mezuriloj de 
ridoj), kortuþaj (muzeo por montri la pentra¼ojn 
de junaj artistoj milite mortintaj). Kelkajn el la 
problemoj traktataj de Hori ni konas ankaý en 
Finnlando (mankon de kuracistoj, flegistoj kaj 
prizorgistoj de maljunularo; senlaborecon; þaj
ne sensencan perforton inter junularo; agadon 
kontraý fumado k.a.) Kelkaj raportoj estas pli 
ekskluzive lialandaj (japanaj politika¼oj; reape
ro de birdoj preskaý formortintaj, specifaj artaj 
eventoj). Sinjoro HORI atenteme observas, kio 
okazas en lia lando, kaj lia koro saøe juøas æion 
travivatan kaj prilegatan.

Saliko
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Informbazaro
Arvo Karvinen gvidas 
la estraron de LIBE
Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) 
elektis novan 7membran estraron por la jaroj 
2009–2013. La elekto okazis en la kongreso de 
LIBE 18.–25.7. en Muszyna, suda Pollando. 
Kongreson partoprenis 95 esperantistoj el 16 
landoj.

Arvo Karvinen elektiøis kiel prezidanto. La 
øenerala sekretario estas Dragan Þtokoviæ el 
Kroatio kaj vicprezidanto Nedeljka Lozajiæ el 
Serbio. Kiel dua sekretario daýrigas Anatolij 
Masenko el Rusio, kaj kiel kasisto Pier Luigi 
Da Costa el Italio. Aliaj estraranoj estas Natalia 
Kasymova el Germanio kaj Vladimir ¬elev el 
Bulgario.

LIBE celas progresigi inter blinduloj espe
ranton kaj internacian kunlaboron sur la kultura 
kampo. La revuo Esperanta Ligilo aperas æiu
monate brajle kaj rete. LIBEanoj abonas ankaý 
aliajn esperantopublika¼ojn.

La æefaj kampoj de la venonta kvarjara agad
periodo estas edukado, junularaj renkontiøoj, 
informado kaj ekonomio, se eble ekologia.

Ritva Sabelli

Debuto de  
novtipaj ekzamenoj
Dum la 94a Universala Kongreso en Bjalistoko 
okazis, unuafoje kadre de UK, Esperantoekza
menoj laý la nova ekzamensistemo de UEA, 
konforma al la Eýropa Referenckadro. Pli frue 
jam kvardeko da esperantistoj ricevis diplomon 
laý tiu sistemo de la Konsilio de Eýropo, kies 
Esperantoversion oficiale UEA sola provizas 
pere de sia kontrakto kun la Lingvoekzamena 
Centro (ITK) de la prestiøa universitato Eötvös 
Loránd en Budapeþto. En Bjalistoko ekzamen
iøis je tri niveloj entute 47 personoj el 20 lan
doj. La sekvaj þancoj por ekzameniøi laý la Re
ferenckadro estos dum ARKONES en Poznano 
(18–20 septembro) kaj dum la tradiciaj jarfinaj 
aranøoj en Germanio. Interesitoj bv. kontakti 
Katalin Kováts, katalin@ikso.net.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Propono de UEA  
al kvar gvidantoj
La 16an de junio okazis en la rusa urbo Jekate
rinburgo la unua pintkunveno de Brazilo, Rusio, 
Hinda Unio kaj Æinio. Tiuj kvar landoj inten
cas kunlabori pli intense kaj elpaþi kune en la 
monda politiko. En Jekaterinburgo, kie la æefa 
temo estis la nuna ekonomia krizo de la mon
do, renkontiøis la þtatestroj Dmitrij Medvedev 
el Rusio, Luiz Inacio Lula da Silva el Brazilo 
kaj Hu Jintao el Æinio, kaj la barata æefministro 
Manmohan Singh.

Post la kunveno la prezidanto de UEA, prof. 
Probal Dasgupta, skribis al la kvar gvidantoj, 
karakterizante la eventon kiel historian, kaj en
kondukis proponon:

“Universala EsperantoAsocio proponas al vi 
la ideon, ke valutoj kaj lingvoj funkcias samma
niere. La internacia uzo de la angla plifortigas 
nur kelkajn privilegiitajn landojn kaj samtempe 
starigas riskojn kaj kostojn por æiuj aliaj. Æu tiaj 

Jarlibro 2009 aperis
Portreto de Dro Zamenhof malfermas la æi
jaran Jarlibron de UEA omaøe al lia 150a dat
reveno. En la antaýparolo Barbara Pietrzak, la 
øenerala sekretario de UEA, traktas la aktual
econ de la ideoj de Zamenhof kaj tiujn de la 
Manifesto de Prago, kies teksto aperas apud 
la Esperantorezolucioj de Unesko. Kun 1735 
adresoj en 102 landoj la Jarlibro havas precize 
same multe da delegitoj kiel en 2008.

Ankaý funkcias reta jarlibro. Por ekuzi ne
cesas registriøi æe http://reto.uea.org. Fine de 
majo tiu æi servo, enkondukita en aprilo 2005, 
havis 2120 uzantojn.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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Informbazaro

TEJO ricevis  
novan estraron
Kun pli ol 300 kongresanoj okazis en la æe¶a 
urbo Liberec la 65a Internacia Junulara 
Kongreso, pri kiu intertempe raportis en sia 
nova¼ elsendo ankaý la germana televido ARD. 
La Komitato de TEJO elektis novan Estraron 
por la dujara periodo 2009–2011. Kiel prezi
danto estis reelektita Gregor Hinker el Aýstrio. 
Paulína Kožuchová el Slovakio fariøis øenerala 
sekretario kaj Sergeo Tyrin el Israelo kasisto. 
Saþa Kovjazina el Ukrainio respondecos pri in
formado, Łukaþ Żebrowski el Pollando pri IJK 
kaj kongresoj, kaj Irmina Szustak el Pollando 
pri landa agado. Krome la Komitato elektis 
Marek Blahuþ el Æe¶io kiel komisiiton pri reta 
agado.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

privilegioj, valutaj kaj lingvaj, kondukis nin al 
pli bona mondo? Æu la kostoj estis efikaj? Certe 
ne.” ”Viaj kvar landoj estas promesaj landoj por 
la estonteco. Sed vi, kiel ni tra la tuta mondo, 
devas æesigi la valutajn kaj lingvajn privilegi
ojn, se ni volas progresi rapide, malpli koste kaj 
harmonie. Pri nova valuta sistemo, vi jam havas 
ideojn kaj proponojn. Por nova lingva sistemo, 
ni proponas Esperanton kiel efikan, pragmatan 
kaj malpli kostan solvon.”

La letero de prof. Dasgupta estis sendita al 
æiu ricevanto en ties propra lingvo.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Altnivela akcepto  
æe Unesko
Tripersona delegitaro de UEA estis tre varme 
akceptita en Unesko lundon, la 8an de junio. 
Øi konsistis el la konstantaj Uneskoreprezent
antoj de UEA Barbara Despiney kaj François 
Lo Jacomo kaj el eksprezidanto Renato Corset
ti. Antaý la vizito prezidanto Probal Dasgupta 
sendis al Unesko detalan raporton pri la kont
ribuo de UEA al la Internacia Jaro de Lingvoj 
en 2008. La temaro de la Jaro estis multmaniere 
pritraktata en UEA kaj øiaj landaj asocioj. La 
plej pintaj kulminoj en tio estis la 93a UK en 
Roterdamo en julio, kies kongresa temo kom
binis la Jaron de Lingvoj kun la 100jariøo de 
UEA, kaj la konferenco en la Pariza sidejo de 
Unesko en decembro, kiu samtempe fermis la 
Jaron de Lingvoj kaj malfermis la Zamenhof
jaron.

La delegitaro de UEA estis akceptita de la pro
gramspecialisto Mauro Rosi kaj sino Françoi
se Rivière, asista øenerala direktoro pri kulturo. 
La reprezentantoj de UEA prezentis proponon, 
ke la Jaro de Lingvoj ricevu daýrigon en for
mo de Internacia Jardeko de Lingvoj. La asista 
øenerala direktorino trovis la ideon tre interesa, 
ne laste pro tio, ke laý þi la Kultura Fako de 
Unesko estas nun pli ol antaýe premata por agi 

favore al lingvoj. En Unesko pri deklaro de te
maj jaroj kaj jardekoj kompetentas la Øenerala 
Konferenco, al kiu necesos silenta diplomatio 
kaj premagado por akiri la subtenon de sufiæa 
nombro da þtatoj.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Eventokalendaro de EAF
2009
19.–20.9.2009 Aýtunaj Tagoj en Pori
Decembre aranøoj lige al Zamenhofa tago

2010
Vintraj Tagoj en februaromarto
27.6.–2.7.2010 Esperantokurso en Popola 

Instituto de Valamo, Heinävesi
17.–24.7.2010 Universala Kongreso de Espe

ranto, Havano, Kubo

Laborkunsidoj
29.8.2009 Estraro
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Venontaj

Aýtunaj Tagoj en Pori 
Syyspäivät Porissa 19.–20.9.2009

Marþo de Pori-anoj – 200-jara Finnlando
Porilaisten marssi – Suomi 200 vuotta

Sabato la 19-a de septembro
12.00 Akceptejo ekfunkcias
 Enkonduka leciono de esperanto al intere

sitoj (voku viajn konatojn)
13.00 Malfermo de la Tagoj; salutvortoj de 

gastoj kaj kunlaborantoj kaj enkonduko en 
la temojn 

14.00 Prelego de d-rino Anna Sivula (Univer
sitata Centro de Pori): Estiøo de Finnlando 
post 1809

14.30 Prelego de mag. Ilkka Koivusalo: Civi
tana organiziøo dum la estiøo de Finnlando

15.00 Kafopaýzo; ekspozicioj en la aýlo
16.00 Simpozio pri estiøo de Finnlando kaj la 

aliaj nacioj kaj þtatoj æirkaý Baltmaro kun 
partopreno de niaj internaciaj gastoj

 Priesperanta kaj prifinnlanda ekspozicioj 
prezentataj post la simpozio

18.00 Vespermanøo
19.00 Distra vespero: Popolmuzika ensemblo 

Pori Folk sub gvido de Risto Kupari 
muzikas kaj dancigas 

 Poezio popolon kreas: El la trezorejoj finna 
kaj esperanta

 Kune ni kantas
 Surprizoj
22.00 Ni devas forlasi Liisanpuisto, okupas la 

urbon...

Dimanæo la 20-a de septembro
9.00 Matenpreøo
10.00 István Mórocz: Lernojaroj, lernantoj kaj 

kolegoj – hungara esperantoinstruisto agis 
kaj aventuris en Finnlando de la 1960aj

11.00 Aýkcio de interesaj kaj valoraj libroj k.a. 
esperanta¼oj

12.00 Lunæo
13.00 Rondveturo per la urba trajno “Pori-

tar” (“Ursoburganino”) kun æiæeronado
14.30 Konkludaj vortoj kaj fermo de la Tagoj 

Probablaj gastoj kun kontribuoj al la temo estas 
Valentin Seguru el Rusio kaj Tomas Jansson 
el Svedio.

Ursofamilio en Kirjurinluoto.
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 Venontaj

ALIØILO

Mi aliøas al la Aýtunaj Tagoj de EAF 
19.–20.9.2009 en Pori.

Nomo

________________________________________
Adreso

________________________________________
Tel./Fakso/Ret-adreso

________________________________________

Aliøkotizo:
14 e øis 15.8.2009 _____
18 e øis 5.9.2009 _____
21 e poste _____

Duono por FEJO-anoj sub 30 jaroj. Infanoj sub 15 
jaroj sen aliøkotizo. Personoj loøantaj ekster Finn-
lando laý interkonsento.

AT-paketo
inkl. manøojn en rest. Liisanpuisto (kafo kaj vesper-
manøo sabate, tagmanøo dimanæe)  ____ 50 e

Pri tranoktado bv. legi en la teksto.

Entute pagenda al la konto de EAF _________

Pagoj al la konto: Sampo 800017-230825.
Bv. uzi la referencnumeron 4640.

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! 

Lauantaina 19. syyskuuta
12.00 Vastaanotto 
 Esperanton johdantotunti kiinnostuneille 

– vapaa pääsy
13.00 Avajaiset: Vieraitten ja yhteistyökump

paneitten tervehdykset ja johdanto päivien 
aiheisiin

14.00 Tri Anna Sivula, Porin yliopistokeskus: 
Suomen syntyvaiheista vuodesta 1809

14.30 FM Ilkka Koivusalo, Rauma: Kansa
laisjärjestöt maan ja kansan rakentajina 

15.00 Kahvitauko; aulassa näyttelyt
16.00 Paneelikeskustelu Itämeren maitten syn

tyhistorioista; kansainvälisten vieraittemme 
puheenvuoroja

 Paneelin jälkeen esitellään näyttelyt
18.00 Päivällinen
19.00 Illanvietto: Kansanmusiikkiyhtye Pori 

Folk musisoi ja tanssittaa Risto Kuparin 
johdolla

 Runous rakentaa kansan: Sanataidetta 
suomeksi, ruotsiksi ja esperantoksi

 Lauletaan yhdessä
 Yllätyksiä
22.00 Täytyy jättää Liisanpuisto ja siis vallata 

kaupunki...

Sunnuntai 20. syyskuuta
9.00 Aamuhartaus 
10.00 Lukuvuosia. oppilaita ja työtovereita – 

unkarilaisen esperantoopettaja István Mó-
roczin seikkailuja 1960luvun Suomessa

11.00 Huutokauppa: Esperantokirjallisuutta 
ja muuta aiheeseen liittyvää

12.00 Lounas
13.00 Opastettu kiertoajelu kaupunkijuna 

Porittarella
14.30 Yhteenvedot, kiitokset ja päätös

Libroservo funkcias dum la Tagoj!

Kirja- ja aineistomyynti  
paikalla koko ajan!
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Venontaj

La loko de la tagoj estos restoracio Liisanpuis
to en la centro (adreso: Liisankatu 20, 28100 
Pori). Por tiuj kiuj alvenos frue, eblos memstara 
lunæado en la urbo, pri konvenaj ejoj vi povos 
informiøi æe lokaj aranøantoj. Æiuj program
eroj, kafoj kaj manøoj okazos en restoracio Lii
sanpuisto. Pri la tranoktado æiu partoprenanto 
zorgu mem. Ni povas rekomendi kelkajn loko
jn, kiuj situas proksime de nia kunvenejo, vidu 
la liston.

Tapahtumapaikkana on ravintola Liisanpuis
to keskustassa (osoite: Liisankatu 20, 28100 
Pori). Ne, jotka tulevat Poriin jo lauantaiaamu
na, voivat omatoimisesti mennä yhteiselle lou
naalle, porilaiset esperantistit auttavat sopivien 
paikkojen etsinnässä. Kaikki ohjelmanumerot, 
kahvit ja ruokailut järjestetään ravintola Lii
sanpuistossa. Yöpymisen jokainen hoitaa itse. 
Katso allaolevaa listaa suositeltavista majoitus
paikoista.

Eblaj tranoktejoj en Pori –  
Majoitus mahdollisuuksia Porissa
Hostel Buisto, Itäpuisto 13, 28100 Pori, puh: 
0443330646, www.hostelbuisto.net (vaatima
ton, edullinen; favorpreza, modesta. 600 m ko
kouspaikasta/de kunvenejo)

Sokos Hotel Vaakuna, GallenKallelankatu 7, 
28100 Pori, puh: 0201234626, www.sokosho-
tels.fi/hotellit/pori/ (hyvätasoinen, ydinkeskus
tassa 600 m kokouspaikasta/luksa, 600 metrojn 
de kunvenejo en la urbocentro)

Hotelli Cumulus, Yrjönkatu 24, 28100 Pori, 
puh: (02) 550900, www.cumulus.fi/hotellit/pori/
fi_FI/pori/ (Vaakunaa edullisempi, noin 800 m 
kokouspaikasta linjaautoaseman lähellä/pli fa
vorpreza ol Sokos Vaakuna, æ. 800 metrojn de 
kunvenejo, proksime de la busstacidomo)

Fotoj: Robert Bogen schneider
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LänsiSuomi gazeto, kiu aperas en Rauma, 
rakontis 4.4.2009 pri esperanto hodiaý, kiam 
en gazeto estis en intervjuo prezidanto de 
EAF, Tuomo Grundström, pri la lingvo. Sve
da lingvomagazino ”Med” intervjuis Börje 
Eriksson pri lingvopolitiko øenerale kaj an
kaý en Eýropa Unio, en la unua numero de 
la magazino en jaro 2009. Opettajamagazi
no, kiu estas organizo kaj profesiomagazino 
por instruistoj, volas, ke instruistoj povus 
skribi pri Esperanto. Opettajamagazino 
estis numero 1516, dato 9.4.2009.

LänsiSuomi rakontis, ke Tuomo Grundström 
pilotas EAF je la duan jaron. Li diras, ke Es
peranto estas ankoraý unueca lingvo, ne nur 
internacia sed demokratia lingvo. Tiu havas ne 
politikan aý þtatan þarøojn. Nun oni bezonas ko
munan internacian lingvon pli multe. Esperan
tistoj pensas, ke la lingvo povus esti la lingvo de 
Eýropa Unio. Tamen neniu internacia organizo 
uzas esperanton oficiale.

En la tuta mondo estas miliono homoj, kiuj 
jam studis lingvon. Planlingvoj estas aliaj, sed 
nur Esperanto estas vivanta lingvo. Esperanton 
produktas novaj generacioj, kiuj parolas ling
von kaj kreas propran kulturon. En la mondo 
estas proksimume mil aý du mil personoj, kiuj 
parolas Esperanton.

En Google oni trovas multajn trafojn kun 
vorto esperanto, eble centmilojn da retradioj 
kaj publikigoj. ”Esperantistoj konsistigas vi
van komunumon, kiu tamen estas dise kaj ne 
estas tre granda”, diras Tuomo Grundström. 
”Mi mem trovis la plej multedonajn interna
ciajn kontaktojn kaj amikojn tra esperanto.”

Esperanto estas pli skriba ol parolata lingvo 
kaj literaturon oni publikigis jam dum 120 jaroj 
en Esperanto. Ankaý Tuomo portas sian kul
mon en la amason kaj tradukas la biografion de 
Ludwik Zamenhof, kiu evoluigis esperanton, en 

finnan lingvon. Li ankaý laboras kun la lerno
libro de Esperanto en finna lingvo. En la bildo 
de gazeto estas Tuomo kaj li havas la biografion 
de Zamenhof en sia mano.

En la Medmagazino, kiu estas ”lingvokana
lo” de sveda popolpartio en Finnlando, inter
vjuiøis Börje Eriksson pri Esperanto. Li parolis 
pri komuna lingvo aldone al gepatra lingvo. 
En lernejoj povus esti instruado de Esperanto 
kun la eduko pri internacialismo. ”La ideo de 
esperanto estas, ke tiu lingvo estas neýtrala ilo 
en kontakto kun homoj, kiuj ne parolas saman 
lingvon. Se iu povas uzi sian gepatran lingvon 
en kontakto, li havas avantaøon tie.”

Börje koncedis, ke la angla estas nun la inter
nacia lingvo. ”Þanøo venos iun tagon”, li pen
sas, ”æar kiam oni uzas la anglan lingvon, tiam 
oni emfazas angloamerikan kulturon kaj pen
sadon. Tio estas ne egaleco.” Iun fojon baldaý 
post ke li komencis la esperantostudon Börje 
aýskultis la Polan radion, kiu sendis programon 
en Esperanto. La topiko de programo estis pro
feto Muhamed. En tiu momento li travivis, ke li 
estas ano en pli granda kulturgrupeto ol antaýe, 
ke la homoj de islama mondo estas membroj de 
homaro kiel li mem.

En Eýropa unio oni pensas, ke esperanto estas 
planlingvo kaj tial tio ne estas bone por EU. En 
unio oni pensas, ke oni devas uzi naciajn ling
vojn, ne planlingvojn. Tial EU uzas en principo 
23 oficialajn lingvojn. Laý Börje tio estas ne 
vera. ”Praktike en Eýropa unio la angla lingvo 
disponiøas æiuloke. Tio ne kontribuas kulturan 
plurformecon en Eýropo.”

Ankaý en Finnlando uzo de Esperanto kont
ribuos plikulturan vivon, æar la lingva identeco 
ne estas bindita kun la patrolingvo, se oni uzas 
esperanton.

Börje Eriksson pensas, ke aktiveco æirkaý es
peranto plimultiøas, kiam multaj homoj uzas in
terreton, se ili volas lerni aý uzi esperanton. Oni 

Esperanto hodiaý en tri gazetoj

w
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ne vidis la tutan aktivecon, se oni nur kalkulas 
membrojn de kluboj aý organizoj. Laý Börje 
Esperanto estas ne la definitiva solvo de lingvo
problemo en tuta mondo, sed eble parta solvo.

En Medmagazino estis ankaý mallonga pre
zento de Esperanto. En tiu artikolo oni rakontis, 
kiel Zamenhof volis redukti kontrastojn inter 
homoj, kiuj parolis malsamajn lingvojn. En lia 
hejmurbo oni parolis multajn lingvojn kaj de tio 
sekvis malamikaj incidentoj. Zamenhof publi
kigis la novan lingvon per pseýdonomo.

Hodiaý estas æirkaý 40 000 libroj en esperan
to kaj multaj magazinoj, radioj kaj retpaøoj. 
Esperanto estas la plej granda lingvo inter plan
lingvoj. Ido kaj Interlingua estas aliaj samspecaj 
lingvoj. Laý la Medmagazino en vortprovizo 
de esperanto estas 75 % el latinidaj lingvoj kaj 
latino, 20 % el germanaj lingvoj. La resto estas 
el aliaj lingvoj.

Opettajalehti lanæis 9.4.2009 skribkonkur
son, kies topiko estis ”Æu esperanto havas es
tontecon?” La organizo malantaý la konkurso 
estis EsperantoLigo de Finnlandaj Instruistoj. 
Ligo kredis, ke inter anoj de SUKOL, Suomen 

kieltenopettajain liitto, estas homoj, kiuj scias 
esperanton aý scias almenaý bazon de la lingvo. 
La premio de konkurso estis esperantokurso en 
Valamo æijare.

Retpaøo de YLE nova¼oj rakontis 3.7.2009 
pri la 100jarojubileo de Ludwik Zamenhof. Li 
naskiøis en urbo Bialystok en jaro 1859. Nun 
en tiu urbo oni aranøis jubileokongreson, kiu 
daýris unu semajnon kaj en øi partoprenis espe
rantistoj el alia flanko de la mondo. Kiam Za
menhof naskiøis Bialystok estis parto de Rusio. 
Li revis, ke aliaj homoj en la tuta lando povus 
paroli per universala lingvo, kiu estus libera el 
politiko aý malkomprenoj. En jaro 1887 li pub
likigis lingvon, kiun li konstruis kaj kiu estas 
facila lerni. Nomo de lingvo venis el la pseýdo
nomo, kiun Zamenhof uzis. La konsilio de urbo 
Bialystok decidis, ke en gvidotabulojn de lokaj 
aýtobusoj oni skribas tekstojn en Esperanto. 
Tekstoj estas esperantolecionoj. Tiamaniere la 
urbanoj de Bialystok lernis Esperanton, rakon
tis la YLE nova¼oj.

Jukka Noponen

Niaj æiusemajnaj renkontiøoj daýras merkrede 
proksimume inter 16.30 kaj 17.30 en la kafejo 
Sirius de la æefbiblioteko de Turku en Linnan
katu 2. Gastoj estas æiam bonvenaj tiam kaj an
kaý dum aliaj tempoj. Por certiøi, ke vi vidos 
niajn membrojn, vi povos estis en kontakto kun 
la prezidanto aý vicprezidanto de EST (Tiina 
Oittinen, tel. 0505494709 aý AnnaLiisa Ali
Simola, tel. 0405541680).

Esperantokurso en Civitana instituto de Au
rala komenciøos denove marde la 15an de sep
tembro 2009. La kursotempo estas 15.30–17.00. 
La 15.9. je 16.15–17.00 okazos enkondu ka pre
zentado al novaj kursanoj. Rekomendu al viaj 
gekonatuloj.

Turun Esperanto-yhdistyksen jäsenet tapaavat 
lähes viikottain pääkirjaston kahvila Siriukses-
sa keskiviikkoisin noin klo 16.30–17.30. Vierai-
lijat tervetulleita, varmista että olemme paikal-
la joko pj Tiina Oittiselta, puh. 050-5494709 
tai vpj Anna-Liisa Ali-Simolalta, puh. 040-554 
1680.

Esperantokurssi Auralan kansalaisopistossa 
alkaa tiist. 15.9.2009 klo 15.30–17.00. Aikai-
semmin kurssilla olleet aloittavat silloin. Tiis-
taina 15.9. on klo 16.15–17.00 esperanton esit-
telykurssi uusille opiskelijoille ja alkeiskurssi 
alkaa seuraavalla viikolla. Tervetuloa mukaan 
niin vanhat kuin uudet!

Estraro de EST

Esperanto-Societo en Turku – renkontiøoj kaj kurso aýtune
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La naýa KEF æe dana-sveda markolo
La Kultura EsperantoFestivalo, kies ideo nask
iøis en 1980aj jaroj kaj kiu iøis ripetita en malre
gulaj interperiodoj de du øis kvin jaroj, nun iøis 
aranøita la naýan fojon. La loko estis dana urbo 
Helsingør kaj parte ankaý Helsingborg sur alia, 
sveda, flanko de la markolo, tie oni havis eks
kursan promenon kaj koncertprogramon de unu 
vespero. La situo de la æefa festivalejo tuj apud 
la centro de malgranda urbo Helsingør ebl igis 
videbligi Esperanton vaste por la urbanoj.

En la programo abundis muziko, kun la plej 
famaj Esperantomuzikaj steluloj kiel Martin 
Wiese, JoMo, Solotronik, ¬omart kaj Nataþa 
ktp., kaj ankaý kelkaj malpli famaj. I.a. faris de
butan koncerton junulara rokbando (nomita ”in
fana rokbando”, kvankam øiaj anoj vere trafis 
pli junulan ol infanan aøkategorion), kiu verdire 
ne atingis tre bonan sonkvaliton, sed respektin
de tamen ekzercis tutan sian muzikprezenton 
dum la festivalaj tagoj. Alian flankon de la Es
peranta kulturo prezentis prelegoj kaj metiejoj 

pri literaturo kaj poezio, same kiel instruado de 
kelkaj dancoj, el kiuj la plej grandan atenton ti
ris brazila kapoejro.

Mikko Mäkitalo

Esperantista 
drumistaro 

vokis publikan 
atenton en cen-

tra placo de la 
urbo kaj kelkaj 

eæ inspiriøis 
al akrobatieca 

dancado.

Multkoloraj 
afiþoj donis al 
KEF ioman 
videblecon 
sur stratoj de 
Helsingør.
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Sten Johansson 
gvidis literaturan 
metiejon en KEF, 
kaj krome prezentis 
kaj vendis siajn 
verkojn.

Sten Johansson 
en intervjuo:
Kiom da librojn vi 
skribis?
25 en Esperanto kaj 
2 en la sveda.

Æu vi ricevas enspezojn per verkado?
En plej multaj kazoj mi ne ricevas ion ajn mo
non pro la libroj. Æefe per premioj de la belartaj 
konkursoj ion.

Kiun profesion vi havas?
Mi laboras en urba administracio pri statistikoj.

Pri kia temo vi þatas verki?
Pri homoj kaj homaj rilatoj en la nuna moderna 
mondo. Mi verkas fantaziojn, sed klopodas ion 
en ili skribi pri miaj propraj sentoj. Ankaý mi 
þatas verki satira¼ojn pri Esperanto.

Kiel vi lernis E-on kaj ekpensis verki en øi?
Miaj gepatroj estis esperantistoj kaj en aøo de 
15 jaroj mi lernis øin. En posta fazo mi estis 10 
jarojn for el la Esperantomondo, sed en fino de 
la 1980aj jaroj mi renkontis malnovan amikon, 
kiu instigis min, unue traduki svedajn librojn, 
kaj poste mi komencis verki proprajn.

Æu vi multe legas librojn en Esperanto?
Øenerale mi legas tre multe, kaj ankaý en Es
peranto.

Kiel diferencas E-a literaturo de cete raj?
En Esperanto estas ankoraý malalta nivelo de 
literatura kvalito, æar øi estas tiom eta lingvo. 
Iom regas manko pri normalaj t.n. seriozaj ver
koj.

Æu vi havas iun favoratan verkiston?

Lena Karpunina, rusino, kaj ankaý Tóth el Hun
gario, kiu estis bona novelisto en la 60aj jaroj.

Æu vi konas finnan Esperanto-literaturon?
Mi konas almenaý Kie boacoj vagadas de Salo
vaara kaj pri finnaj tradukoj mi legis Sep fratojn 
kaj partojn de Kalevala.

Solotronik 
faris diskon 
pri muziko 
de Beatles 
tradukita en 
Esperanton.

Solotronik en 
intervjuo:
Kie vi loøas?

Málaga, Hispanio/ London, Britio.

Kion vi faras en Esperanto-movado?
Muzikon, mi estas profesia muzikisto. Mi faris 
naý diskojn. Mi faras muzikon ankaý en la an
daluza lingvo, kaj la angla, la latina, la baska, la 
araba, kaj en Star Trek fantaziaj lingvoj klin
gona kaj vulkana. La andaluza estas mia propra 
lingvo.

Kiel vi ekpensis fari Beatles-diskon en E-o?
Estas io nova¼o por Esperanto, kaj øi estas an
kaý komerca produkto por helpi infanojn en 
Afriko. Øi estis farita en jaro 2007. Mi vendis 
øin ankaý al ekstero de la movado. La unuan el
donon mi finvendis jam antaý du jaroj.

¬omart kaj Nataþa en intervjuo:
Kiom ofte vi koncertas?
Dutri fojojn en æiu somero, en Esperantoeven
toj, foje ankaý iun fojon en vintro kaj aýtuno. Ni 
ankaý pensis pri koncerto iam por sveda publi
ko en aliaj lingvoj, sed øis nun tio ne realiøis.

Kiel naskiøas viaj kantoj, kiu skribas ilin?
¬omart skribas preskaý æiujn, en kelkaj Nata
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þa iom kontribuis. Unu kanto estas plene de 
Nataþa. Ilia naskiøo æiam estas longa procezo, 
ideoj kuþas dum kelkaj monatoj. La vortoj venas 
unue, kaj ili estas por ni la plej gravaj.

Kiom da diskojn vi publikigis?
Unue tri kasedojn, do unu vinilan diskon kaj 
KDojn øis nun tri.

Kiun el viaj kantoj vi mem þatas pleje?
Valso por amikoj.

Æu vi muzikas æiam duope?
Jes, ni æiam estas duopo, krom kelkfoje formas 
triopon kun Karina. Estonte eventuale pli ofte 
ni koncertos triope.

Æu vi estis multajn fojojn en KEF?
Ekde jaro 1990 en preskaý æiu KEF, nur 1996 ni 
ne povis veni, kiam naskiøis nia filino Karina.

Kiel vi spertis æi tiun KEF-on?
Estis pli riæa programo ol en iuj antaýaj, estis 
multaj diversstilaj koncertoj. Ni tre øuis la eto
son.

JoMo en intervjuo:
Kiom ofte vi koncertas?
Plimalpli 50 fojojn en jaro. Mi profesie kon
certas. Mi æiam kantas en multaj lingvoj, ankaý 
hejme en Francio. Sur scenejo mi havas tri vi
zaøojn, Esperantan, francan kaj krokodilan. Mi 

ankaý ludas en ensemblo pri rusaj popolkantoj.

Æu vi mem skribas viajn kantojn?
Mi mem skribas kantojn, sed ne æiam ludas la 
proprajn. Pli multe mi ludas kantojn de aliaj.

Pri kiaj temoj vi skribas?
Ofte pri vojaøoj, popoloj, lingvoj. Malmulte pri 
amo.

Kiom da diskojn vi publikigis?
Tri en Esperanto kaj tri en la franca.

Æu vi ofte estis en KEF?
Nun trian fojon. Mi estis en Kopenhago kaj en 
Helsinki 2005.

intervjuis Mikko Mäkitalo

¬omart, Nataþa kaj Karina 
kantis triope en koncerto de 
KEF.

JoMo amuzege 
koncertis.
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La 94a Universala Kongreso de Esperanto 
konstatas, ke

1. Per la internacia lingvo Esperanto, Za
menhof kreis unike efikan ilon de internacia 
komunik ado sur neýtrala bazo, sen favori unu 
popolon super alia, kaj sen favori unu etnan 
lingvon super alia, kaj ke tra pli ol 120 jaroj da 
uzado Esperanto pruvis sian taýgecon kiel in
ternacia lingvo plene adaptebla kaj adaptita al 
æiuj komunikaj bezonoj.

2. Tamen, Zamenhof samtempe komprenis, 
ke lingvo estas kolektiva poseda¼o, kaj konfidis 
la evoluon de sia lingvo al ties komunumo de 
uzantoj, tiel ke Esperanto kaj øia kulturo fariøis 
esence krea¼o kolektiva, kiu evoluis en spirito 
de lingva demokrateco.

3. Tion farante, Zamenhof ankaý rekonis, 
ke utiligo de neýtrala lingvo en la internaciaj 
rilatoj helpus konservi lokajn kaj regionajn 
lingvojn kaj kulturojn kaj la identecon de ties 
komunumoj.

4. Zamenhof ankaý signife kontribuis, per 
siaj verkoj kaj agoj, al klopodoj forigi la mal
amikecon inter la anoj de la diversaj religioj, al 

forigo de rasaj antaýjuøoj, kaj al rifuzo de mi
lito kiel akceptebla maniero solvi disput ojn – 
valoroj same gravaj en la nuna epoko kiel en la 
epoko de Zamenhof.

5. Sekve, Zamenhof plene meritas pli da aten
to ne nur kiel kreinto de lingvo sed kiel persono, 
kiu strebis al aýtenta frateco inter la homoj sur
baze de plena kaj reciproka kompreniøo.

6. Tia frateco povas veni nur kiam la homoj 
interkompreniøas en recipoka respekto – proce
do, en kiu Esperanto povas ludi kaj jam ludas 
unikan rolon.

7. Interkompreniøo estas esenca paþo al tiu 
profunda kaj daýra akordiøo, kiu estas la celata 
idealo de la Internacia Jaro de Akordiøo.

8. Akordiøo eblas nur en situacio, en kiu ling
vaj diferencoj ne formas baron al egaleca dia
logo.

9. En tiu senco Esperanto estas unike taýga 
kiel bazo por daýra akordiøo, kaj Universala 
EsperantoAsocio, per sia atento ankaý al mora
laj valoroj kaj al respekto de homaj rajtoj, povas 
signife roli en plenumo de la celoj de la Interna
cia Jaro de Akordiøo.

Rezolucio de la 94-a UK

Vandaloj en UK
Vandaloj atakis la monumenton de Zamenhof 
en la centro de Bjalistoko, kie estis okazanta la 
Universala Kongreso de Esperanto, ¼aýde ves
pere post la 19a horo. Laý atestanto, junulo 
eble 18jara, en kapuæo, prenis el sia sako ion, 
verþis farbon sur la vizaøon de Zamenhof, kaj 
rapide forkuris. Neniu æeestanto havis tempon 
interveni. La antaýan nokton iu ¼etis botelon 
kun bruliga likva¼o en la direkton de la Bjalis
toka EsperantoCentro, ne tamen sukcesante 
bruligi la þtonan domon.

Dum la antaýaj tagoj vandaloj atakis jam al
menaý tri fojojn. Ili malplenigis pneýmatikojn 
de kongresaj busoj, ¼etis þtonon tra fenestro de 

la kongresa amasloøejo kaj kelkajn tagojn antaý 
la kongreso iniciatis incendion en tendo Zamen
hof, kiu funkciis festa salono de la kongreso. La 
detruo ne malhelpis la okazigon de la kongreso, 
sed kostis 2500 eýrojn pro riparado.

La loka gazeto Kurier Poranny notis la okaz
ojn kaj supozis, ke temis pri rasisma atako, 
kred eble pro la juda deveno de Ludoviko Za
menhof. Restis tamen malklare, æu tiu estas 
nura supozo aý æu la vandaloj esprimis iun rea
lan kontraýjudan signon. Kontraý Esperanto la 
atakoj evidente celis.

Evidente la vandalismo ne tamen sukcesis 
multe øeni la etoson aý funkciojn de la kongre
so.

(el tekstoj de Libera Folio redaktis mm)
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Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt
Muutokset ja lisäykset osoitteistoon:  
Ilkka Santtila, Fleminginkatu 12a A 16, 00530 
Helsinki, s-posti ilkka.santtila@welho.com.

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

de Helsinki, Silta saarenkatu 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-
miehen katu 3, 40630 Jyväskylä. ( 040 867 
2743 : www.esperanto.fi/jyvaskyla

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@gmail.com

w Salon Esperantoseura / Esperantoklubo de Salo 
(Matti Wallius) Eräpolku 1, 25130 Muurla  
: matti.wallius@ebaana.net

w Esperantoseura Antaýen ry. / Esperantosocieto 
Antaýen, Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tam-
pere. (Tapani Aarne, Epilänkatu 41 E 7, 33270 
Tampere. ( 050 5245 823  
: tapani.aarne@mbnet.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 Kimi-
to. : cantskog@kolumbus.fi. Tilinro: 445023-
283606

w Sokeiden esperanto-yhdistys Steleto. (Ritva 
Sabelli) Pietarinkatu 10 D 27, 00140 Helsinki. 
7 (09) 660 651  : steleto@pp.inet.fi

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

Jäsenyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti 
Suomen Esperantoliiton jäseniä, yhdistykset hoi-
tavat jäsenmaksut liittoon. Esperantolehden hinta 
jäsenille on 14 e tilattuna jäsenjärjestöjen kautta. 
Liittoon voi myös kuulua hen kilöjäsenenä, jolloin 
jäsenmaksu on 20 e sisältäen Esperanto leh den. 
Nino Runeberg -seuran jäsenmaksu on 40 e. Lisä-
tietoja jäsenyhdistyk siltä ja liiton toimihenki löiltä.

Lappeenrannassa toimii aktiivinen esperanton har-
rastajien ryhmä, jolle voi lähettää postia osoittee-
seen (Irja Miettinen) Esperantogrupo de Lappeen-
ranta, Yrjönkatu 6-8 A 1, 53600 Lappeenranta.

Useiden paikkakuntien puhelinluettelosta hakusa-
nan “Esperanto” kohdalta löytyy paikallisten 
harras tajien pu helinnumeroita. Paikkakuntien 
yhteyshen kilöistä saa tietoa myös Suomen 
Esperantoliitolta. Aktiivisia harrastajia on mm. 
Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa, Raumalla ja 
Taivalkoskella.

ilmestyy vuonna
aperas dum la jaro 2009
Nro Red.grupo Limdato Aperas
 komencas
5 10.9. 15.9. 5.10.
6 10.11. 15.11. 5.12.
1/10 10.1. 15.1. 5.2.

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: 
eafgazeto@esperanto.fi aý poþte al la 
oficejo: Esperantolehti/EAF, Siltasaarenkatu 
15 C 65, 00530 Helsinki.



Seuraava numero w Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy lokakuussa. Jutut 15.9.2009 mennessä päätoimittajalle. La venonta numero 
aperos en oktobro. Artikoloj øis 15.9.2009 al la æefredaktoro. Osoite/adreso: Mikko Mäkitalo, Vanha 
Hämeen tie 64 as. 1, 20540 Turku, puh/tel. (02) 2373 848, sposti/rete: <eafgazeto@esperanto.fi>.

Kopio Niini/Cityoffset, Tampere 2009

Kongressin teemana oli ”Rauhansilta kan
sojen välille: Zamenhof tänään”. Yhteiskieli 
esperanton alullepanija Ludwik Zamenhof 
syntyi Bialystokissa 150 vuotta sitten. Vuon
na 1959 Unesco nimesi hänet yhdeksi ihmis
kunnan historian suurista persoonallisuuksis
ta. Kongressi, jossa oli n. 2000 osanottajaa 
63 maasta, hyväksyi hänen elämäntyöstään 
yhdeksänkohtaisen päätöslauselman, jonka 
sisällöstä seuraavassa.

Päätöslauselman pääkohdat
Zamenhofin laatima yhteiskieli esperanto on 
ainutlaatuinen kansainvälisen yhteisymmär
ryksen väline, joka tarjoaa kaikille käyttäjil
leen todellisen tasaarvon. Se on 120 vuoden 
aikana osoittautunut kelvolliseksi kaikkeen 
viestintään.

Perusteiden laatijana Zamenhof ymmärsi 
kielen olevan yhteinen ja yhteisöllinen luo

vuttaen sen käyttäjiensä omaisuudeksi. Niin 
kielestä ja sen kulttuurista on tullut elävä 
kansainvälinen yhteisö, joka arvostaa kaikkia 
kansoja ja kulttuureja tasaarvoisesti.

Zamenhof oli myös yhteiskunnallinen ajatte
lija, jolle taistelu uskonnollista suvaitsemat
tomuutta, rasismia ja militarismia vastaan 
oli yhtä tärkeää kuin kielellinen tasaarvo 
yhteisymmärryksen edistämiseksi – samaa 
arvo maailmaa.

Yhdistyneiden Kansakuntien meneillään ole
va Sovittelun teemavuosi sopii Zamenhofin 
arvomaailmaan: Sovittelu on mahdollista, 
kun kielisuhteet eivät ole tasaarvoisen vuoro
puhelun esteenä. Esperanton maailmanliitto 
(Universala EsperantoAsocio, UEA) koros
taa aidon yhteiskielen ja kaikkien kansojen 
kielellisten oikeuksien merkitystä.

Esperanton 94. maailmankongressi,  
Bialystok, Puola 25.7.–1.8.2009


