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De la prezidanto 

Esperanto sub Polusstelo
Polusstelo protektas 
navigantojn en la nor-
daj maroj. La unua 
nomo de nia æefurba 
esperanto-klubo estis 
Polusstelo. La poe-
mo ”Koto-maamme” 
de J.F.Granlund (Pori 
1809 – Turku 1874) 

unuafoje presita en 1863 estas konata laý la ko-
mencaj vortoj ”æi tie sub Polusstelo”. La kor-
tuþa preøeca poemeto estas de æiu finno konata 
kiel kanto en melodio de Ilmari Hannikainen 
(1892–1955). 

Tiun verseron alprenis Väinö Linna (1920–
1992) kiel titolon de sia trilogia romanego ape-
rinta en 1959–1962. La verko de Linna estas øis 
nun nesuperita priskribo de la torento de popola 
historio Finnlanda de la 1880-aj øis postmilitaj 
1940-aj jaroj. Ne aperis esperantaj tradukoj el 
Linna – sed certe troviøas almenaý fragmentoj 
en tirkestoj de finnaj samideanoj. Kiuj eventu-
ale faris, ne hezitu konigi.

La Finnlanda Radio plenumis kulturagon pro-
duktinte radiodramon en 21 partoj el la romano. 
Komencita la 9-an de aýgusto, æiu parto estas 
disaýdigata en kanalo Yle1 dimanæe je 15h00, 
lunde je 19h03 kaj marde je 11h00. Rete la 
dramo aýskulteblas æe www.yle.fi/taallapohjan-
tahdenalla dum 30 tagoj post radia disaýdigo. 
Indas instigi al aýskultado, ankaý tiujn el niaj 
eksterlandaj amikoj, kiuj komprenas la finnan. 

La epoko priskribita de la romano koincidas 
kun la frua kaj unua flora periodoj de esperan-
to. Ni rajtas supozi, ke pluraj, kvankam certe 
ne plejmultaj, personoj, rolantoj de la rakonto 
sciis pri esperanto. Plejmultaj finnoj, se ne æiuj, 
konas tiujn rolantojn; multaj el ni kvazaý siajn 
najbarojn, parencojn, familianojn. Ankaý ni tro-
vas nin mem en literaturaj figuroj. Väinö Linna 

ne mencias esperanton en la romano, ankaý ne 
en sia cetera verkaro, sed kia povus esti la rilato 
de liaj personoj al nia lingvo kaj ideo?

La popolaj intelektuloj de la romano estas 
taj loro Aadolf Halme, lia lernanto Valenti Lep-
pänen kaj masonisto, poste advokato kaj parla-
mentano Janne Kivivuori. Estas pli ol verþajne, 
ke Halme atentis gazetajn informojn pri arte-
farita lingvo proponata solvi internaciajn ko-
munikajn problemojn kaj tiel progresigi pacon 
kaj interkomprenon. Same verþajne estis, ke li 
aprobis tiajn celon kaj principon. Æu li trovis 
la aferon realisma? Se jes, povas esti ke li ha-
vigis al si lernilon; la unua esperanta lernolibro 
por finnoj aperis jam en 1902. El la ampleksa 
biblioteko de la memlerninta tajloro la verkis-
to mencias unu lingvolernolibron: Tiu estas pri 
la angla lingvo, kiun Valenti lernis elmigronte 
Usonon. Pri cetera lingvolernado ni scias, ke 
Janne Kivivuori instruiøis pri la sveda. Kiam 
post la morto de la vidvino de Halme lia libra-
ro estas aýkciita, Janne trastudas øin kaj trovas, 
ke li mem posedas æiujn valorajn el la titoloj 
poseditaj de Halme, kaj ne aæetas la kolekton 
(øi restas æe Vihtori Kivioja, kiu aæetas la tutan 
domon). Kredeble inter tiuj titoloj estas io pri 
esperanto; se jes, Halme certe almenaý konigis 
al si la gramatikon. Kredeble Janne, parlamen-
tano en intermilita tempo, konis la junan Tyyne 
Leivo-Larsson (1902–1977), postmilitan parla-
mentanon, ministron kaj ambasadoron (la unua 
virino Finnlanda en tia ofico), aktivan anon de 
E-klubo de Helsinki. Sed æu la pliaøa realisto 
Kivivuori akceptis la ideon de la juna fraýlino 
Leivo?

Instruituloj en la romano estas la pastra fa-
milio (la protagonista familio luas teron de la 
paro¶o) kaj la barono, posedanto de grandbie-
no. Ideologie, la unuemenciitaj apartenas al la 
nacia romantikismo, ili edukiøis svede kaj fin-w
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De la prezidanto

nigis sin, dum la barono apartenas al la sved-
lingva altrangularo. Li estas malnovgeneracia 
praktikulo. La verkisto montras lian sintenon 
al idealismoj ekzemple, kiam Halme mencias 
Leonon Tolstoj: “Li stulta, donas sia tero, ne 
bona.” Estas dubinde, ke li entuziasmiøus pri 
raportoj en svedlandaj gazetoj pri esperanto-
klubo en Uppsala. Paro¶estro Lauri Salpakari 
estas bonvolema humanisto, la edzino Ellen ba-
talema, se ne fanatika finna nacionalisto. Iliajn 
lingvopolitikajn starpunktojn unuavice tio difi-

nas, sed æu estas spaco en ilia mondo al ideo de 
sendependa interlingvo. Certe ili estas informi-
taj. Universala Kongreso en Helsinki de 1922 
estis granda evento en tiuepoka juna respubliko. 
Ni scias ankaý, ke pura neýtralismo en la dude-
kaj ne funkciis kaj ankaý la Finnlanda Esperan-
tujo ne estis idilio. Sinjorino Ellen Salpakari kaj 
fraýlino Tyyne Leivo troviøis malsamloke, eæ 
se ambaý sciis esperanton.

Ili kaj ni vivas kaj vagas sub Polusstelo.
Tuomo Grundström

Malfermaj pordoj en la oficejo en Hel-
sinki 15.12.2007 je 15a-20a horo, adre-
so: Siltasaarenkatu 15 C 65, urboparto 
Hakaniemi
Esperanto-oficejo en Helsinki malfermas por-
dojn al æiuj en la 150-a naskiøtago de Ludoviko 
Zamenhof, marde la 15-an de decembro, 2009 
je 15a-20a horo. Estas la kutima de¼ortago de 
la oficejo kaj ni plilongigas la de¼orhorojn de 
ambaý finoj. Ni esperas vidi tre multajn vizitan-
tojn ankaý ekster la æefurba regiono. Pli detale 
pri la programeroj de la tago ni informos per la 
retlisto EAF-agadas kaj en la retejo. Bonvolu 
disvastigi la informojn al tiuj kiuj ne havos eni-
ron en la reto.

Regionaj Zamenhof-festoj
Esperanto-Asocio de Finnlando esperas, ke la 
plej multo de siaj membroasocioj aranøos kun-

venojn, festetojn kaj aliajn eventojn lige al la 
Zamenhof-tago en decembro. Estas ja la kutima 
tempo renkontiøi en julaj festetoj antaý la gran-
da kristnaska festo. Kun la tipaj finnaj kutimoj 
en la festeto, bonvolu kunligi ankaý ion pri la 
granda sinjoro el Bjalistoko. Sciigu al geami-
koj en la tuta Finnlando pri via aranøo rete aý 
alimaniere.

Bonvenon al la oficejo en Helsinki 15.12. 
Estraro de Esperanto-Asocio de Finnlando

Zamenhof-festoj en Finnlando

Eventokalendaro de EAF
2009
15.12.2009 Malfermaj pordoj en la oficejo en 

Helsinki
Decembre aranøoj lige al Zamenhofa tago æe 

membroasocioj kaj aktivaj grupoj

2010
Vintraj Tagoj en februaro-marto
27.6.–2.7.2010 Esperantokurso en Popola 

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

ranto, Havano, Kubo

Laborkunsidoj
17.10.2009 Estraro

Invito
Pro la 70-jariøo de R. Pyhälä venu festeti en 
la Esperanto-oficejo en Helsinki la 24an de 
novembro 2009 je la 17a-19a horoj. Dolæa¼oj, 
trinka¼oj, babilado. Neniuj donacoj, eventuale 
memoru EAFn. Saliko
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Päätoimittajalta

Epämiellyttäviä totuuksia

Suomi on tutkitusti maailman vähiten korrup-
toituneita maita, Transparency International 
-järjestön tutkimuksissa olemme jatkuvasti ol-
leet ainakin muutaman parhaan joukossa, usein 
aivan paras. Viime aikoina olemme kyllä saa-
neet huomata, että ei Suomenkaan poliittinen 
järjestelmä ole mitenkään immuuni arveluttavil-
le käytännöille. Olisi ehkä liioittelua puhua kor-
ruptioskandaalista, mutta epäselviä rahavirtoja 
Suomessakin liikkuu talouselämän ja poliittis-
ten päättäjien välillä tavalla, joka ei ole tarkoi-
tus. Varsinaista korruptiota Suomessa voidaan 
edelleen pitää olemattomana verrattuna joihin-
kin maihin, joissa lahjukset eri suuruusluokissa 
ja eri tasoilla hallitsevat koko systeemiä.

Suomen medioita on jo puolitoista vuotta hal-
linnut erikoinen tapahtumaketju, jossa erilaisia 
arvailuja, huhuja ja tiedonsirpaleita on paikkail-
tu myöntämällä niitä tosiksi vain sitä mukaa, 
kun se on ollut pakko, ja toivottu, että loppu py-
syy salassa. Prosessi on mitä ilmeisimmin vielä 
kesken. Käsitys, joka minulle on kaiken tämän 
kuluessa vahvistunut, on, että paikkansa pitävi-
en tietojen salailu julkisuudelta ei ole koskaan 
hyväksi. Tätä olen tämän lehden päätoimittajan 
ominaisuudessakin yrittänyt aina pitää ohje-
nuoranani. Se, että jokin tieto olisi julkisuuteen 
tullessaan epämiellyttävä, ei ole hyvä syy jättää 
sitä julkaisematta. Tieto voi olla mielenkiinno-
ton tai hyödytön, ja siksi jäädä julkaisematta – 
tätä arviointia toki koko ajan teen yrittäessäni 
pitää tällä lehdellä hyvää tasoa – mutta epämiel-
lyttävä tieto on parempi kuin epämiellyttävä 
tietämättömyys.

Totuus on asia, jolla on taipumus tulla jos-
sain vaiheessa ilmi. Siinäkin tapauksessa, että 
sitä joku onnistuu toistaiseksi salailemaan, 

sitä yleensä alkavat 
heijastella erilaiset 
oikeansuuntaiset ar-
vailut ja huhut. Mitä 
kauemmin epämiel-
lyttäviä totuuksia ensin on salailtu, sitä ikäväm-
pää niitten paljastuminen on. Arvailut, huhut ja 
väärät tiedot olisi korjattava heti oikeilla tie-
doilla, ei erilaisilla puolitotuuksilla ja vähitellen 
myönnettävillä tiedonsirpaleilla.

Varsinainen ongelma ei tietenkään ole se, 
että arveluttavat vaalirahoitustavat ovat tulleet 
julkisuuteen, vaan se, että niitten julkisuuteen 
tuleminen on tapahtunut niin hitaasti. Asiahan 
olisi voitu hoitaa muutamassa viikossa pois, 
jos puolueet olisivat heti tuoneet koko totuu-
den julki ja sen jälkeen olisi käyty läpi, mikä on 
asianmukaista ja hyväksyttävää, laadittu hyvä 
laki ja alettu noudattaa sitä. Nyt sen sijaan vaa-
lirahakeskustelu on jo puolentoista vuoden ajan 
vienyt huomiota muilta, periaatteessa tärkeäm-
miltä ja vaikeammilta kysymyksiltä.

Juuri näinä kuukausinahan on meneillään 
kaksikin kansainvälistä suurhanketta, jotka vai-
kuttavat aivan konkreettisesti Suomen, Euroo-
pan ja koko maailmankin mittakaavassa hyvin 
moniin asioihin koko yhteiskunnan toiminta-
edellytyksissä pitkälle tulevaisuuteen: EU:n 
Lissabonin sopimuksen hyväksyminen ja jou-
lukuussa Kööpenhaminaan kokoontuva ilmas-
tokonferenssi, jossa on tarkoitus laatia jatko 
Kioton sopimukselle. Kuinka paljon paremmin 
suomalaiset voisivatkaan olla tietoisia näitten 
vaikutuksista, jos puoletkin vaalirahojen sel-
vittelyyn käytetystä ajasta ja mediatilasta olisi 
käytetty näihin?

Mikko Mäkitalo
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Kunvene

Dum bela aýtuna vetero semajnfine de la 19a 
øis 20a septembro sukcese okazis la sinsekvaj 
Aýtunaj Tagoj de EAF en la sudokcidentfinna 
urbo Pori (svede Björneborg, esperantigite el 
tio: Ursoburgo).

Preskaý sesdek personoj sekvis la inviton, kaj 
surprize granda kvanto (pli ol 10%) estis eks-
terfinnoj: de najbaraj landoj kiel Svedio, Rusio, 
kaj Estonio (kun laýdinde granda delegitaro) aý 
Latvio, sed ankaý de Hispanio.

Kelkaj el ili partoprenis en simpozia diskuto 
kaj prezento de ekzemple estiøo de la latva aý 
estona nacioj.

La finnlingvaj prelegoj de d-rino Anna Sivu-
la (Universitata centro de Pori) kaj mag. Ilkka 
Koivusalo (de Rauma) kun traduko al Esperan-
to prilumis iom la historion de Finnlando kaj 
popularigo de la finna lingvo.

Dume la æefa gasto estis hungaro István Mó-
rocz (vivanta en svisa Zuriko), kiu antaý 50 ja-
roj venis al Finnlando por studi kaj mem instrui 

Esperanton en lernejo de Somero, sub gvido 
de konataj gravuloj kiel Joel Vilkki kaj Jorma 
Ahomäki.

Marjo Laine kiel lernantino el tiu tempo ha-
vis la grandiozan ideon kunvenigi la tiaman 
klason kaj sukcesis per persista laboro retrovi 
æiujn krom la dume mortintojn.

La historio de István interesis ankaý la regio-
nan gazeton ”Satakunnan Kansa”, kie aperis 
granda intervjuo kun foto – kaj plie sur la ret-
ejo de la gazeto aperis 8-minuta video, kiu vive 
montras la Cseh-metodan instruadon kun la ¼ur-
nalistino Elina Kemppainen kiel lernantino.

En “Satakunnan Työ” ¼aýde poste aperis in-
tervjuo kun la rusa gasto Valentin Seguru.

Informteknike do rezultis bona rikolto. Pliaj 
artikoloj dum la kvarsemajna veturo de István 
tra Finnlando (de la 20a aýgusto øis la 22a sep-
tembro) aperis en ”Turun Sanomat” kaj la gaze-
toj de Somero kaj Kaarina. Plie estis mencio en 
Pola Radio.

Aýtunaj Tagoj 2009 en Pori

Harri Laine prezidas aýkcion.
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Post la rakonto de István okazis aukcio, kiun 
gvidis ”nia” Humphrey Tonkin – Harri Laine.

Posttagmeze la loka trajneto ”Poritar” (”Ur-
soburganino”) konatigis nin dum rondveturo al 
la urbo.

La enkonduko al Esperanto (de Tuomo 
Grundström) interesis preskaý dudekon da ur-
banoj, anoncita tra cirkulero al edukaj instan-
coj.

Vespere la Poria folkensemblo sub gvido de 
Risto Kupari dancigis partoprenantojn, prezent-
iøis konataj kantoj ankaý en esperanta traduko 
de Tuomo.

Kortuþe estis la amaso de alvenintaj salutkar-
toj el la vasta mondo – de foraj landoj øis naj-
baroj: de Kanado tra Italio, Hungario, Svedio 
øis Japanio alvenis dekoj da parte tre artismaj 
kartoj – dankegon al la sendintoj kaj la inicia-
tintoj!

Menciinde estas ankaý, ke dum la Tagoj par-
toprenis manpleno da FEJO-aktivuloj kune kun 
hispana pasporta-servano, kiuj trovis spacon en 

la loøejo de la lokanoj Paula kaj Robert. Estis 
tre agrable denove aý la unuan fojon renkontiøi, 
dum bela aýtuna vetero.

Restas al mi konstati, ke la Aýtunaj Tagoj 
2009 estis tre æarma kaj multe laýdita kunveno.

Aktualigita rerigardo de la programo, kun li-
gilo al la video kaj gazetartikola foto hav eblas 
de la loka vikio æe http://esperantopori.wiki 
spaces.com.

Grandan dankon mi direktas al æiuj, kiuj ebl-
igis la semajnfinon: al la tre konvena ejo Liisan-
puisto, la eksterlandaj (æekape István) kaj finnaj 
gastoj, gazetaro kaj estraranoj de EAF: Päivi, 
Tuomo, Tiina kaj Paula, kiuj tiom laboris por 
krei sukcesan kulturan kunvenon.

Haveblas cetere ankoraý salutkartoj el Pori, 
mendeblaj æe la EAF-oficejo.

Bildoj troveblas en albumo æe Ipernity: http://
www.ipernity.com/doc/brilanto/album/150350

Robert Bogenschneider 
Pori

Trajneto Poritar æe Liisanpuisto.
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Somere

LIBE kongresis en Pollando
La 75-a kongreso de Ligo Internacia de Blindaj 
Esperantistoj (LIBE) okazis en la rekapabliga 
centro de viddifektitoj en Muszyna, suda parto 
de Pollando 18.–24.7.2009. Gastigantoj de la 
kongreso estis la Pola Asocio de Nevidantoj kaj 
Pola Esperanto-Asocio. La rekapabliga centro 
provizis taýgajn lokojn por 94 partoprenantoj el 
16 landoj, el Finnlando ses.

La temo de kongreso estis integriøo ”Ni donu 
manon æiu al æiuj, por ne maltrafi vojon, æar pli 
kaj pli estos urøa la reciproka bezono...”. Pri la 
temo estis refera¼o de s-ino Aneta Bartic (Ru-
manio), ankaý parolis estroj de la distrikto. La 
kongresa programo estis kulturriæa enhavan-
te plurajn ekskursojn al historiaj kaj kulturaj 
vidinda¼oj, koncertojn, la internacia arta ves-
pero fare de kongresanoj mem estis la kulmino 

de la semajno. Otto Prytz el Norvegio prele-
gis pri Louis Braille: ”La invento de jubileulo 
Louis Braille – daýrigebla kaj daýriginda”. Li 
pruvis, ke brajla skribo donis al blinduloj en 
la tuta mondo aliron al klereco kaj kulturo, kaj 
nun, kvankam la komputilaj teknologioj æiam 
pli disvolviøas, øi daýre estas bezonata. Aldo 
Grassini el Italio konatigis kongresanojn kun 
operoj de mondafama itala komponisto Giaco-
mo Puccini.

Pier Luigi Da Costa el Italio rakontis pri sia 
laboro surdiskigi Plenan Ilustritan Vortaron 
konsistantan el de li mem brajligitaj 74 volu-
moj. Li skanis la tutan tekston kaj adaptis øin 
por laboro kun voæsintezilo kaj eæ anstataýigis 
bildojn per vortaj klarigoj. Attila Varro el Hun-
gario montris, kiel uzi la vortaron.
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Somere

Defioj por la nova agadperiodo
La Øenerala asembleo de LIBE konfirmis la ra-
portojn pri la jaro 2008 kaj aprobis agadplanon 
por la jaroj 2009–2013. La æefaj kampoj de la 
venonta kvarjara periodo estas edukado, junu-
laraj renkontiøoj, informado kaj ekonomio, se 
ebla ekonomia.

La agadplano kuraøigas naciajn esperanto-
unuiøojn kaj naciajn blindul-organizojn progre-
sigi disvastigon de esperanto kaj konservadon 
de pli ol centjara esperantokulturo ankaý inter 
viddifektitoj kiel unu komunikilo en internaciaj 

v Kiam poldevena papo Johano Paýlo II vizi-
tis Pollandon en 1979 estis konstruataj altaroj 
por subæielaj mesoj. La plej bone konservata 
altaro troviøas en Stary Sacz, kie papo paro-
lis al 650 000 homoj. Antaý la altaro staras 
Andrea Varro, Attila Varro redaktoro de Espe-
ranta Ligilo, Dragan Þtokoviæ øenerala sekre-
tario de LIBE kaj Arvo Karvinen prezidanto 
de LIBE. Þtupojn subeniras Kerttu Rita.

Kongresanoj en pramoj, kiujn junaj viroj per longaj bastonoj puþis antaýen. Flosado sur la riv-
ero Proprad proksime de la landlimo de Slovakio estis refreþiga paýzo en varmega tago.

kontaktoj. La internacia lingvo esperanto estas 
unika ilo de internacia komunikado, kiu ofertas 
al øiaj uzantoj veran egalrajtecon. Esperanto 
pruvis sian taýgecon al æiuj komunikaj bezonoj. 
Universala Esperanto-Asocio emfazas la signi-
fon de vera internacia lingvo kaj lingvaj rajtoj 
de æiuj nacioj.

Kunlaboro estas iniciatata kun organizoj de 
instruistoj ILEI (Internacia Ligo de Esperantis-
taj Instruistoj kaj ICEVI (International Council 
for Education of People with Visual Impair-
ment). La celo estas, ke ankaý aýtoritatuloj pri 
edukado denove subtenu instruadon de esperan-
to kaj ke ili tiel apogu interkulturajn rilatojn de 
viddifektitoj.

Lernado de esperanto samtempe en pluraj 
landoj inter gejunuloj post lernejaj jaroj riæ-
igas vivmedion ofertante eblecon al internacia 
partopreno, kaj siaparte preventas retiriøon. En 
interreto troviøas esperantokursoj, ekz. www.
edukado.net

Pere de esperanto i.a. eblas konatiøi kun la w
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monda literaturo, ekz. la nacia biblioteko en 
Britio (Stockport) enhavas valoran kolekton de 
brajligitaj libroj.

Nova estraro de LIBE
La Øenerala asembleo elektis novan 7-mem-
bran estraron por la kvarjara periodo: 

prezidanto Arvo Karvinen, Finnlando 
øenerala sekretario Dragan Þtokoviæ, Kroatio
vicprezidanto Nedeljka Lozajiæ, Serbio
dua sekretario Anatolij Masenko, Rusio

La kongreso de LIBE 2009 
Esperantoligo de blinduloj havis sian kongre-
son 18.-24.7. en Muszyna en suda Pollando æe 
la landlimo kun Slovakio. La kongresejo estas 
la ripozejo de polaj blinduloj, nomata Nestor. 
Øi estis bona loko por loøi kaj elirpunkto al 
niaj multaj ekskursoj. La æirkaýa¼o estis bela. 
Nestor situas en la valo de la rivero Proprad 
kaj ambaýflanke de la rivero la arbaraj deklivoj 
leviøis alten jen proksime, jen malantaý gran-
daj herbokampoj aý deklivaj paþtejoj tiel, ke la 
vida¼oj estis vastaj. Ne malproksime estis cent-
ro de montaraj vintrosportoj.

El Finnlando al la kongreso veturis 6-persona 
grupo, Arvo kaj Ritva el Helsinki, Kerttu, Riitta 
kaj Matti el Kouvola kaj Sylvia el Ylöjärvi. La 
veturo tien daýris tutan tagon, æar ni devis þanøi 
flugon kaj el Krakovo suden veturi kvar horojn 
buse. En Munkena flughaveno ni estis veturig-
ataj per ”propra” aýto al la atendejo de la dua 
flugo kaj estis tre afable helpataj, same kiel en 
la unua flugo reen. Surveture æio sukcesis bone, 
feliæe.

La vetero tutan tempon estis varmega, iun 
tagon eæ tro varma por ni por promenekskursi. 
Æiutage okazis unu aý pluraj ekskursoj. Ni ek-
zemple vizitis la plej faman malnovan kuraclo-
kon Krynica, kiu tamen ankoraý hodiaý havas 
modernajn kuracejojn. Tie ni gustumis minera-
lan akvon, kies mineraloj kuracas ”preskaý kion 

ajn”. Sed la gusto ne estis tre agrabla. Ni ankaý 
sentis, nur per fingropintoj, kiel varmega (65º–
75º) la minerala akvo estas, kiam øi eliras rekte 
el la fonto. 

Alia por poloj tre grava loko estas en Stary 
Sacz, nome la altaro, kiu estis konstruita okaze 
de la vizito de Papo Johano Paulo II en 1979. Øi 
estas bela konstrua¼o sur alta¼o. Æio estas bone 
prizorgata kun florbedoj kaj fluanta rojo. Antaý 
la altaro estas treege vasta kampo, herbejo, sur 
kiu kolektiøis 650 000 homoj por aýskulti Pa-
pon.

Por mi la plej interesa sperto estis 10 km-a 
flosado sur la rivero Proprad. La floso estis el 
vitrofibro kun 30–40 cm altaj randoj. Sur øi ni 
sidis en seøetoj kaj neniu havis savveþtojn (!), 
eæ ne la du viroj, kiuj stiris la floson per longaj 
stangoj antaýe kaj malantaýe. Þajnis, ke la ak-
voprofundo variis inter malpli kaj pli ol 50 cm. 
Iam ni tuþis iun rapidfluan þtonon, iu alia floso 
(ni estis 5–6) eæ haltis pro þtono kaj la flosisto 
devis salti en preskaý unumetron profundan ak-
von kaj liberigi la floson. En la rapidfluaj lokoj 
la akvo ondadis vigle kaj eæ ¼etis akverojn en 
la floson, sed kontraýe ekzistis ankaý trankvilaj 
momentoj kiam la akvo þajnis øui pri sia fluet-
ado antaýen.

En la kongresejo ni povis aýskulti plurajn in-
teresajn prelegojn, æeesti la øeneralan asemble-
on de LIBE kaj partopreni en cerbumado de la 

kasisto Pier Luigi Da Costa, Italio
estraranoj Natalia Kasymova, Germanio kaj 

Vladimir ¬elev, Bulgario.

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

Teksto Arvo Karvinen,  
fotoj Ritva Sabelli kaj Sylvia Hämäläinen
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Vizito al “Abelreølando Kamianna” konatigis kongresanojn kun abelbredado kaj produktado de 
mielkuraciloj – ni aýdis, palpis, gustumis kaj eæ spiris. Sylvia Hämäläinen asistas por ke Riitta 
Ekola ricevu salubrigan dozon de inhalado en abelulo.

Laý mia scio blinduloj partoprenis la Interna-
ciajn Ekzamenojn du fojojn. Dum la kongre-
so de LIBE en Onnela 1995 ekzameniøis ses 
kaj en Prago 1996 sep kongresanoj. Espereble 
ekzamenoj iom post iom allogos pli, æar nun 
haveblas regularo, kio konsideras partoprenon 
de vidhandikapitoj.

S-ino Mireille Grosjean, prezidanto de Inter-
nacia Ekzamena Komisiono IEK verkis regula-
ron pri ekzamenoj por blinduloj. Øi priskribas 
kiel okazigi ekzamensesion de ses diversaj par-
toj por testi lingvokapablon.

Æi tiu nova regularo estis aprobita en Krako-
vo, Pollando dum ILEI-konferenco, fare de la 
ILEI-komitato, kaj en Bjalistoko, dum UK, fare 
de la UEA-komitato en somero 2009. La unua 
ekzamensesio por blinduloj laý la nova regularo 
okazos en Kopenhago dum UK 2011. Do estas 
sufiæe da tempo por prepariøi.

Pliaj informoj pri la Internaciaj Ekzamenoj 
øenerale haveblas en gvidilo elþutebla æe www.
ilei.info/dok/int_ekzamenoj_3a_eld_interno1.
pdf

Ritva Sabelli

Regularo pri ekzamenoj por blinduloj

malfacila parto de esperantogramatiko. Vespere 
la programoj okazis en la korta pavilono, tre ofte 
kun tro laýta akustika muziko. En la adiaýa ves-
permanøo Steleto (= tri personoj) regalis la par-
toprenantaron per botelo da vino por æiu tablo 

okaze de la 90-jara jubileo de Steleto. Kaj fine 
venas la grava afero pri kio Ritva jam skribis 
en la antaýa Esperantolehti: nia Arvo Karvinen 
estis elektita prezidanto de LIBE. Gratulon!

Rememoris helpanto Sylvia Hämäläinen
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Instituto Zamenhof (IZo) estas privata neko-
merccela lernejo de pli ol 400 lernejanoj en 
Lome, Togolando, france nomata Institut Za-
menhof. Øi malfermiøis en septembro 1984, 
transprenante la taskojn de Hans Bakker en 
Togo. Pro kulturaj, historiaj kaj sociaj kaýzoj 
kaj la granda nombro de lingvoj kaj dialektoj 
parolataj en Togo, la lingvo de la instituto estas 
la franca, sed ankaý Esperanto estas grava kaj 
la instituto æiujare instruas øin, naskante dekojn 
da esperantistoj. La centro de la agado de IZo 
estas la homo.

Celoj:
– helpi infanojn de napagipovaj gepatroj lerni 

legi kaj skribi;
– helpi ilin rilatigi kun samaøuloj tra la mon-

do uzante komputilon kaj Esperanton;
– ebligi al gejunuloj vivteni sin;
– organizi vesperan kurson al analfabetaj 

plenkreskuloj;
– okazigi instruadon ankaý en la loka lingvo 

evea;
– instrui pri higieno, salubra manøado, kon-

duto en familio, edukado de infanoj, respond-
ecoj en la komunumo, mediprotektado k.a.;

– provi prizorgi ankaý tiujn, kiuj ne kapablas 
lernejaniøi;

– krei mondonajn aferojn por nepagipovaj 
gepatroj.

Kadre de IZo:
La kvartalanoj diskutas pri siaj æiutagaj afe-

roj kaj problemoj. Eksterlandanoj estas invitataj 
gasti kaj sperti vivadon en afrika medio. Estas 
organizataj ludoj kaj festoj, la principo estante, 
ke æiuj, escepte de neniu, profitu el la laboroj 
de IZo.

La lernejestro Gbeglo Koffi eklernis Espe-
ranton en 1984. En la jubilea UK en Varsovio 

en 1987 Veera Tietti invitis lin al sia hejmo, kie 
Koffi poste pasigis tri monatojn. Li kaj Hemmo 
Tietti (origine Helmuth Dibelius el Germanio) 
havis komunajn interesojn: parapsikologio, 
stenografio, religioj. Laý Koffi la tri monatoj æe 
Hemmo en Finnlando egalis al sep jaroj de alt-
lernejoj pri religiaj aferoj. Li lernis ankaý kiel 
vivi kaj manøi por ne damaøi sian sanon aý kaý-
zi doloron al bestoj. Li konsideras la geedzojn 
Tietti, kiuj æiam lin subtenis morale kaj finance, 
kiel siajn gepatrojn en Esperantujo. Omaøe al 
ili la instituton, kiu gvidas E-aferojn en Togo-
lando kaj helpas la E-movadon en ekstera Af-
riko, Gbeglo nomis TIETO. Tio estas akronimo 
de Tietti-Instituto de Esperanto en Togolando. 
(Bonþance ”tieto” estas ankaý vera finna vor-
to, kiu signifas ”sci/ig/o, informo”.) Kvankam 
Hemmo siatempe deziris postmorte anonimiøi 
kaj ne havi memorþtonon sur sia tombo, nun 
filo de kuzo de lia patro faras genealogian ta-
belon pri la familio Dibelius kaj prezentos øin 
oktobre dum familia festo en Germanio. Tio kaj 
la Instituto TIETO ne lasas nin forgesi gesinjo-
rojn Tietti.

Saliko

Pri Institutoj Zamenhof,  
TIETO kaj ties radikoj
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Esperanto en  
malluksa Afriko
La kresko de esperantistoj en kelkaj tre malriæaj 
landoj montras ke Esperanto ne estas nur luksa¼o 
praktikata de intelektuloj en riæaj landoj. En pa-
sinta januaro Svetlana Milanović kaj mi mem 
donis kursojn por komencantoj kaj progresantoj 
en Burundo, æe la lago Tanganjiko, unu el la dek 
plej malriæaj landoj de la mondo. 

 Æar la entuziasmo por niaj kursoj estis ege 
granda, ni engaøiøis ne nur bone instrui ilin, sed 
ankaý trovi manierojn por helpi organizi ilian 
asocion. Pro la malriæeco kotizado de membroj 
de kluboj estas nepraktikebla. Jam kurslibrojn 
la burundanoj ne povas aæeti kaj se iu havas 
kurslibreton, øi estas baldaý æifonita pro eluz-
ado tra multaj fingroj.

Kion fari? Ni elpensis kaj decidis helpi stari-
gi Esperanto-centron, kie la lokaj esperantistoj 
povos renkontiøi, kie gardatos Esperanto-libroj 
kaj kie, por havi enspezojn, estos komputiloj 
kun ret-aliro por la paganta publiko. La kons-
truado de la centro devos esti financata pere 
de monvarbado inter pli riæaj esperantistoj en 
la mondo. Ni fondis fonda¼on “Esperanto en 
evoluo” kun propra retejo, kiu celas ne nur 
helpi financi la Esperanto-centron en Burundo, 
sed æiujn profitodonajn projektojn en malriæaj 
landoj, kiuj celas doni bezonatan financan ba-
zon al la tiea Esperanto-movado.

Se vi volas scii pli, klaku al http://esp-evoluo.
tk, kie vi konatiøos kun la internacia estraro, la 
urbo Rumonge, kie la Esperanto-centro estas 
planita kaj kun niaj amikoj tie. La kontonume-
ro por donaci al la centro estas 1312.96.116 de 
”St. Esperanto en evoluo” favore al 378964 
æe RABObank, Nederlando (la BIC estas 
PSTB NL21 aý uzu IBAN-numeron NL24P-
STB0000378964). Ankaý æe UEA estas konto 
nia kun kodo eeer-u.

Johan Derks

Respondo de  
Brazilo al Daþgupta
En junio la Prezidanto de UEA Probal Daþgupta 
sendis leteron al la brazila, æina kaj rusa þtat-
estroj kaj al la barata æefministro, kiuj kunvenis 
kelkajn tagojn pli frue por diskuti pri la monda 
ekonomia krizo kaj pri pli intensa kunlaboro in-
ter siaj landoj øenerale. La prezidanto de UEA 
atentigis ilin pri la bezono de nova lingva sis-
temo, kiu ne privilegiu kelkajn landojn, kaj pri 
Esperanto kiel la lingvo, kiu ebligus øin.

Intertempe prof. Daþgupta ricevis la æi-suban 
respondon komisiitan de la brazila prezidento 
Lula da Silva:

”Prezidento Luiz Inácio Lula da Silva taskis 
nin respondi vian leteron de la 20-a de junio 
2009 adresitan al li, por danki pro via zorgo pri 
la egaleco en internaciaj rilatoj, tiel en la financa 
kiel en la lingvaj aspektoj. Ni þatus montri al vi 
nian admiron pro la klopodo, kiun esperantistoj 
de la tuta mondo entreprenas cele al la disvas-
tigo æiam pli granda de Esperanto, lingvo kreita 
de doktoro Lazaro Zamenhof kiel kontribua¼o 
por la interkompreno kaj komprenemo inter la 
homoj. Ni scias, ke en la historio de la homaro, 
estis lingvoj, kiuj entrudiøis kiel sekvo de la 
politika hegemonio, kiel latino, aý certagrade 
la franca kaj poste la angla. Ni deziregas ke, 
fakte, iun tagon Esperanto povu esti akceptita 
de plejparto de la nacioj kiel lingvo adoptita 
por faciligi la komunikadon sen lingvaj privile-
gioj. Ni certas, ke Universala Esperanto-Asocio 
daýrigos siajn demarþojn æe Unuiøintaj Nacioj 
por laýgrade pligravigi la rolon de Esperanto 
kiel internacia lingvo. Sekve ni ne vidas necesa 
pridiskuti la aferon, æar ni konsentas pri la valo-
ro de la lingvo disvastigata de via asocio.

Sincere,
Cláudio Soares Rocha
Direktoro pri Historia Dokumentado”

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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Malferma Tago æe UEA
La 31-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de 
UEA sabaton, la 28-an de novembro 2009, estos 
dediæita al la 100-a datreveno de la naskiøo de 
Ivo Lapenna (1909–1987), la longtempa øene-
rala sekretario kaj prezidanto de UEA. Prof. 
Carlo Minnaja faros du prelegojn pri la vivo kaj 
verko de la legendeca oratoro kaj movada gvid-
anto, kaj rememorojn prezentos ankaý prof. 
Duncan Charters.

Kiel reprezentantoj de la kongreslando de la 
UK en 2010 vizitos la Malferman Tagon ges-roj 
Norberto Díaz Guevara kaj Yoandra Rodríguez 
Labrada el Kubo. Okazos ankaý prezentado de 
novaj eldona¼oj. La programo daýros de la 10-a 
øis la 17-a horo. 

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Pli da servoj æe UEA
Ekde 2010 la oficiala organo de UEA, la revuo 
”Esperanto”, estos legebla rete kontraý malpli 
alta pago. Jam ekde 2004 la Membroj-Abonan-
toj, Dumvivaj Membroj kaj Honoraj Membroj 
povas legi øin rete samtage, kiam la redaktoro 
transdonas øin al la presejo, sed ekde 2010 su-
fiæos pagi la kotizon de Membro kun Jarlibro. 
Ankaý la plej malmultekosta membrokategorio 
de UEA, Membro kun Gvidlibro, ricevos novan 
servon en 2010, retan nova¼bultenon, kiu aperos 
æiumonate.

Jam de longe la individuaj membroj rajtas 
2-foje jare mendi librojn kaj aliajn varojn æe la 
Libroservo de UEA kun rabato de 10%. Ekde 
nun la Membroj-Abonantoj, Dumvivaj Mem-
broj kaj Honoraj Membroj ricevas la rabaton 
æiufoje, kiam ili mendas. La limo de 2 mendoj 
restas nur por la kategorioj MJ kaj MG.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Filmoj de UEA rete
La 6-an de oktobro aperis la 5-a numero de la 
film¼urnalo UEAviva kun tri eroj. Unue Emilio 
Cid raportas pri la rezultoj de la informkam-
panjo æirkaý la 94-a UK en Bjalistoko. En la 
dua ero, pruntita el la televida servo de UN, oni 
vidas elpaþon pri lingvaj rajtoj fare de la UEA-
reprezentanto Mireille Grosjean æe la Homrajta 
Konsilio de UN fine de septembro. La fina parto 
estas de TEJO sinprezento de la nova estraro.

La reta kinejo de UEA æe Ipernity pliriæiøis 
per valoraj historiaj dokumentoj. La filmo 
”Lingvo festis naskiøtagon” de Michael Cwik 
raportas pri la impona UK de la Jubilea Jaro 
1987 en Varsovio. Scenojn el la Budapeþta UK 
en 1966 montras la filmo “Esperanto-fonto”. La 
plej lasta el la nova¼oj estas dokumenta filmo 
pri la 48-a UK en Sofio en 1963. Æiuj æi tre-
zora¼oj devenas el la Biblioteko Hodler, kies 
filmojn UEA iom post iom ciferecigas.

La adreso de la reta film¼urnalo en YouTube 

UEA æe konferenco de  
ALTE kaj Goethe-Instituto
Reprezentanto de UEA kaj ties nova ekzamen-
sistemo laý la Komuna Eýropa Referenckadro 
(KER), Zsófia Kóródy, partoprenis en komuna 
konferenco de Asocio de Lingvotestistoj en Eý-
ropo (ALTE) kaj Goethe-Instituto de la 18-a øis 
la 19-a de septembro en Berlino. La konferen-
co okazis kadre de la programo ”Lingvoj sen 
limoj” kun la æeftemo ”Lingvo kaj integriøo”. 
Æeestis kaj prelegis internacie konataj fakuloj 
de lingvotestado.

UEA aktive partoprenas en la laboro de la 
specialaj interesgrupoj (SIG) de ALTE. Jam an-
taý la konferenco Zsófia Kóródy ricevis dank-
vortojn de la ALTE-sekretario pro la kontribuo 
al la finredakto de ”Manlibro por testpritaksado 
kaj ekzamenado”. Laýdinda estas la laboro de 
Gerald Tucker, fakestro por ekzamenoj de Ger-

estas www.youtube.com/user/UEAviva kaj tiu 
de la reta kinejo en Ipernity www.ipernity.com/
home/97850.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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Konferencas Unesko
La 6-an de oktobro okazis en Parizo la inaýguro 
de la 35-a Øenerala Konferenco de Unesko, kiu 
daýros øis la 23-a de oktobro. Tiu æi supera or-
gano de la organiza¼o kunvenas æiun duan jaron 
kunigante reprezentantojn de la 193 membroj-
þtatoj por difini la politikon kaj agadprogramojn 
de Unesko. Ses personoj reprezentas la mondan 
esperantistaron en la konferenco. Pro siaj ofi-
cialaj rilatoj kun Unesko, Universala Esperan-
to-Asocio estas aýtomate rajtigita partopreni la 
Øeneralan Konferencon kiel observanto.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Antologio por la tuta mondo
Lusíadas Eldonejo, por plifortigi la esperantan 
literaturon, invitas la amikojn samideanojn por 
partopreni en la I Antologio Luzidoj. Aýtoroj 
de la tuta mondo povas partopreni, kun tekstoj 
(rakonteto aý poezio) en Esperanto, originalaj 
aý tradukitaj (se vi sendos literaturon tradukitan 
bonvolu atenti al kopirajto). Ni ricevos tekstojn 
øis 15 de novembro, post tiu dato, la teksto at-
endos novan antologion. Eldonejo ne redonos 
la tekstojn. La limo de æiu RAKONTO estas 
mil vortoj kaj POEZIO estas du paøoj en la for-
mato 14 cm x 21 cm. Rando: 2 cm, korpo 12. Ni 
ricevos la teks ton (RTF ar¶ivo) per retmesaøo 
editora@lusiadas.com.br (ESPERANTO), kun 
mallonga bio grafio, adreso, kaj via bildo, por 
meti en via biografia paøo. La kopirajto de æiuj 
verkoj estas de la aýtoro, kaj la sendado de via 
teksto signifas plenan akcepton de ”Regularo”.

Vidu ankaý www.lusiadas.com.br/eo

mana Esperanto-Instituto.
Dum la konferenco en Berlino Zsófia Kóró-

dy havis la okazon paroli kun kunlaborantoj de 
ALTE pri la ekzamena regularo por blindaj es-
perantistoj, kiun aprobis la Komitatoj de ILEI 
kaj UEA en julio 2009.

(el informoj de Ret-Info koncizigis mm)

Jyväskylän syksyn toimintaa
Jyväskylän Esperantokerhon tapaamiset ovat 
Sepänkeskuksen Happi-huoneessa, Kyllikinka-
tu 1, joka toinen maanantai kello 15.

Syksyn ja talven opintopiirin teemana on 
Entisajan elämää – Rememoroj. Alustukset 
ovat esperantonkielisiä, mutta keskusteluun voi 
osallistua myös suomen kielellä.

ma 19.10 Hallituksen kokous klo 15-16 ja 
klo 16-18 opintopiiri: Riihenpuinti, Pentti 
Makkonen

ma 2.11. Opintopiiri: Isän kanssa kalassa, Seija 
Kettunen

ma 16.11. Yhdistyksen syyskokous
ma 30.11. Opintopiiri: Lypsyllä, Kimmo 

Hannula
ma 14.12. Opintopiiri: Entisajan joulunviettoa, 

mukana myös jouluista tarjoilua.

Ensi vuoden toiminta käynnistyy ma 11.1. ja 
opintokerho jatkaa samalla teemalla. Kevätret-
keä ensi toukokuun lopussa suunnitellaan jo. 
Kohde on todennäköisesti Keuruun Ekokylä. 

Kerhon pj Seija Kettunen, puh. 040 867 2743

Studanta grupo en Tampere
La 15-an de septembro kunvenis la unuan fo-
jon Tampere-aj studantesperantistoj. Æeestis ses 
studantoj el universitato de Tampere, te¶nika 
universitato de Tampere kaj faklernejo de Tam-
pere. Tri el ni jam konis iomete Esperanton.

Oni prelegis iom pri la historio de Esperanto 
kaj instruis oftajn frazojn (do æiuj parolis esper-
ante kaj povas konatiøi kun homoj tute en Espe-
ranto) kaj parton de la baza gramatiko. Oni an-
kaý diskutis pri la estonta agado de Tampere-aj 
gejunuloj. En la proksima estonteco oni daýre 
kunvenos marde je 18.30 en Nesto, kaj ankoraý 
ne fondas propran societon por la gejunuloj.

(el mesaøo de Markus Sunela  
en retlisto de FEJO redaktis mm)



16

Somere

Dum sunbrila pasintsomera vespero promen-
ante apudlage en Jyväskylä kune kun Seija kaj 
Kari Kettunen kaj Tiina Oittinen, naskiøis la 
ideo pri vizito al la rusa Valamo por celebri la 
10-jariøon de la kursoj en la finna Valamo. Bal-
daý post la kovado de la plano plenentuziasme 
Tiina dissendis informojn pri la dezirata ekskur-
so kaj komenciøis la varbado.

Mi ja mem deziris vidi tiun lokon, æar lon-
ge mi aýdis dum la vizitoj al la Nova Valamo 
la historion de la mona¶oj forirantaj en frosta 
vintro tra la lago, la peza migrado al Finnlando, 
la fondado de la mona¶ejo en Finnlando, ktp.

Tuj post la æijara kurso la grupo de 7 Espe-
rantistoj ekiris, do, al la naskiølando de la iamaj 
fondintoj de Nova Valamo. La vojaøon aranøis 
loka vojaøagentejo el la urbo Joensuu en orienta 
Finnlando kaj nia esperantista grupo povis aliøi 
al grupo de 30 vojaøantoj el Finnlando.

Pri Rusio mi konservas belajn memora¼ojn 
pri la þika Sankta-Peterburgo kaj pri la griza 
Moskvo, tra kies stratoj mi longe piediradis 
antaý preskaý 20 jaroj kiam mi forte strebadis 
lerni la rusan. Kion mi certe trovos en la insulo 
Valamo neniel similos al tio, kion mi iam vidis 
de Rusio. Des pli multe mi scivolis pri la tuto!

La mona¶ejo troviøas meze de mirinda natu-
ro, kie la abundo de verdo kaj bluo pro la senfi-
naj arbaroj kaj sennombraj lagoj estas io daýre 
fiksita en mia memoro. En la insulo, la mano de 
la homoj ne multon transformis kaj la vivo tie 
estas organizita æirkaý la mona¶ejo.

En mia dormoæambro, iama loøejo de mona-
¶o, prezidis ikono de Sanktaj Sergeo kaj Her-
mano kaj la fenestro frontis al la turoj de la 
mona¶ejo. Tiuvespere, kiam sunsubiris la æielo 
kovris sin de palruøa koloro kaj la preøejo as-
pektis kiel envolvita en flamoj, verþajne por re-
memorigi al ni la spiritan fortecon æie þvebanta 

en la insulo gardanta en sia koro la tie tombojn 
de la sanktaj fondintoj.

Æio tie meritas viziton: la bele restaýrataj 
mona¶ejo kaj diversaj preøejoj, la melodio de 
la ortodoksa muziko dumkoncerta kaj en la ce-
remonioj, la padoj ornamitaj de sovaøaj floroj, 
la æarmaj etaj vendejoj de ikonoj, la tombejoj 
plenaj je mirindaj rakontoj, ktp. 

Aparte danka mi estas al Tiina pro tiom mul-
te, kion þi faris por faciligi mian æeeston en tiu 
ekskurso, interalie, ekzemple, per daýra inter-
pretado de æiuj informoj donataj de niaj eks-
kursgvidantoj (kio siaflanke permesis al pluraj 
povi paroli pri Esperanto en la grupo al homoj 
ne konantaj la lingvon en kiu mi estis alparo-
lita).

Atilio Orellana Rojas

Ekskurso al Valamo de Ladogo  
somere 2009



17

Komerce

v De maldekstre la ekskursantoj: Atilio, Onni, 
Risto, Tiina, Raimo, Synnöve kaj Merja (fotis 
unu de la kunvojaøantoj).

Mi eksciis pri E-o, kiam mi legis ”Plezura vo-
jaøo en E-lando” verkitan de s-ro Kyotaro De-
guæi, Oomoto-konsilisto kaj nepo de majstro 
Onisaburo Deguæi. Tiam mi diligente lernadis 
la anglan, tamen mi raviøis pri egaleco, facileco 
kaj homa emancipiøo de E-o, sed mi nur decidis 
lerni øin iam. Post 30-jara dormado, kiam mi 
estis 55-jaraøa, mi eklernis E-on. La decido an-
kaý estis mia viv-defio por popularigi E-on.

La lernado estis ege malfacila, æar mi de-
vas prezidi 1600 kompanianojn. Mi laboras 
2/3-tempe, lernadas trione, mi ne vidis eæ tele-
vidon dum 13 jaroj kaj investis 10 000 horojn 
por lerni E-on.

Mi decidis kaj veti mian tutan energion kaj 
flamigi la lingvan revolucion per tutpaøaj anon-
coj. Per la pensia mono kaj kunhelpo de bofilo, 
en 2002 en Danlanda ”Berlingske Tidende” mi 
unue aperigis titpaøan anoncon. Kompreneb-
le, kunhelpe de landaj asocioj, eks-prezidanto 
de UEA Corsetti kaj prezidanto de EEU d-ro 
O’Riain.

Sekvis ”European Voice” en Belgio, ”La 
Repubblica” en Italio, ”Le Monde” en Francio 
kaj ”Die Zeit” en Germanio, kaj 8 mez-eýropaj 
landoj. Tiam mia mono elæerpiøis. En 2004 
mi povis daýrigi la kampanjon per profito de 
”Walkin’Bag”. Æar la estraranoj de Swany de-
cidis ke mi rajtas uzi 10%-n de la profito. Sub 
kondiæo de forcedo de miaj patentaj rajtoj al 
kompanio.

Post 15 anoncoj d-ro O’Riain sugestis, ke mi 
daýrigu nur en Francio, æar ili tenas en mano 
la þlosilon por lingvo-revolucio. Mi koncent-
riøis al ”Le Monde” dum kelkaj jaroj. Se ili 

ek-moviøos, mi þanøos lokon de anonco al Ger-
manio.

Se Francio kaj Germanio vekiøos, la ceteraj 
25 EU-landoj sekvos ilin, laý E-istaj gravuloj. 
Ekde nun mi reklamados kaj ordigas divers-
ajn opiniojn de prez. de UEA d-ro Daþgupta, 
EEU-gravuloj kaj anoj de franca kaj germana 
E-o-asocioj. La naskiøo de EU estas la unua 
kaj lasta þanco de nia historio. Se Eýropa Unio 
þanøiøos, tio influos al la mondo.

La artikolo estas konciza¼o de prelego de Etsuo 
Miyoshi en UK en Rotterdam

Ne ebla? Mi igas ebla.

Etsuo Mijoþi el Japanio faris bonan komercan 
gajnon per bastonvalizo, kiun li inventis, kaj 
uzas la profiton por financi anoncojn pri Es-
peranto en gazetoj.
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De legantoj

Liisa Tuovinen

Kiam æio þanøiøas
mi rigardas ekranbildojn
æu similaspektas cerbo mia
æu oni tiel penetras en homan profundegon
oni kaþrigardas perbilde estonten
mi aýskultas eksplikojn senkomprene
æu komprenas la alia
progresos
kiom longe
individuece
oni ekprovos tiujn æi pilolojn

kiam æio þanøiøas
oni vivas de tago al tago
kiaj banala¼oj
kiel alie mi povus vivi
ja mi eæ duonhoron ne povas foresti
jam sonas telefono
æu vi jam estas tie
æu vi baldaý venos
æu vi longan tempon forestos

aý æu mi jam hodiaý manøis
kompreneble
jam ni manøis
æu vi malsatas
æu mi pretigu ian manøa¼on
atendu momenton, baldaý pretos

oni vivas tagon pofoje
po hore
po minute
kaj plue

li piediradas kaj eksterenrigardas tra fenestro
sekve tra alia
kaj poste denove
la varpoj de la orienta tapiþo
brilas kiel hela pado
montras vojon alfenestre

tiam
kiam æio ankoraý estis bone

æu vi memoras rivereton
tie en montaro
ni fumis por kvietiøi
post sukcesa iro trans rivereto
li demandas
æu ni jam hodiaý manøis

vi ja æi tion ne volis
kaj mi ne
ni planis:
tiam ni vojaøos, oni aæetos pli grandan loøejon
aý pli malgrandan
se ni multan tempon forestos de hejmo
ni mondon æirkauiros
restos multo øis nun ne vidata
tempon ni ja havas
tempon por kio?

kioma horo estas?
baldaý la deka
enlitiøo je la deka horo
vekiøo je la sesa
kioma horo estas?
baldaý la deka
nun mi brosas la dentojn
por poste dormi kaj vekiøi je la sesa
kioma horo estas?
æu jam estas la deka
jes, estas, nu jes, jes,
baldaý estos la deka
vi povas brosi la dentojn
kaj nun por dormi kaj vekiøo je la sesa horo

mi tion ne volis, ankaý vi ne
blanketaj loketoj
pligrandiøintaj cerbofaldoj
spacoj por tumultado de pensoj
kiaj pensoj kaj denove kioma horo estas
kial neniu diras kion tio signifas
ke oni kunvivas dudek kvar
horojn tagnokte
sesdek minutojn en la horo
eæ en necesejo vi ne rajtas sidi pace
kial vi restas tie tiom longe
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jam eliru

oni kaptis lin sursojle,
li estis foriranta
kien, tion li ne sciis
aý ne diris
kial nun por la edzino
æion indas rakonti

kiam æio ankoraý estis relative bone
oni vojaøis
oni promenadis laý fremdaj stratoj
oni kolektadis memora¼ojn
kun kiu mi nun rememorigu ilin

mi incitiøis kiam li tutan tempon telefonadis
kaj demandadis
kie mi estas
kiam mi venos

nun kiam li ne plu telefonas
mi kuras por vidi
æu li falis
sufokigas
kontuziøis

dumnokte æio estas pli malfacile
mi aýskultas la spiradon
aý kiam li krias ensonøe
mi remetas la litkovrilon
mi emas konsoli

mi estas familia prizorganto
fortege mi flegas
dudek gutojn matene
kaj dek vespere
mi þanøas pisprotektajn tukojn
mi lavas kaj survestas
mi viþas la posta¼on

oni pagas al mi pro tio
sed per la mono oni ne eblas aæeti dormon
ni sidas flanko æe flanko
mi tenas lian manon
kaj li demandas:
æu vi diskutis kun mia edzino?

Jes, mi æiutage diskutas
li denove dumnokte falas
mi vokas ambulancon
kaj viroj relevas lin sur la liton
li puþas sian irapogilon
malrapide al la dormæambro
kaj al la vivæambro
kaj al la dormæam ....

en fleghospitalo oni survestis lin per æemizego
zipo dorsflanke
jam æesis striptizado
kaj kiam li falas nokte
oni relevas litbarilojn
ne plu li vagados
hejme ne estas litbariloj
mi forportas ruba¼ojn
mi profunde spiras freþan frostaeron
øi estas mia matena rondpromenado
hodiaý li ne rekonis min
li preterrigardis
demandis kie mi estas
mi ekrigardis malantaýen
kaj mi ne plu ekzistis

kiam kuracisto diras
ke hejme ne plu sukcesos flego
ke en hospitalo oni povas atendi liberan 
    maljunulejan lokon
li demandis nur:
æu la hararo bonaspektas

mi iradas enhejme de æambro al alia
mi riproæas min mem, ke mi ne havis 
    forton lin flegi
nokte mi vekiøas
mi iras por vidi æu li denove ien vagadas
unu parto de mi foriris kun li

mi vizitas lin,
mi veturigas lin hejmen por ferii
oni bakas platkukojn
kaj post la manøado
li volas reiri al hospitalæambro
li diras w



20

Aliaj gazetoj

Jorma Ahomäki rakontis pri esperanto en tri 
gazetoj. Unu artikolo estis en Kaarina-lehti 
(19.8.2009), aperanta en Kaarina, komunu-
mo ok kilometroj de Turku al sudoriento. 
Du aliaj artikoloj aperis en Turun Sanomat. 
Estis pri la memora¼oj pri esperantolernado 
en lernejo de Rauvola en 1959 en Kaarina 
(27.8.2009), kaj en alia Jorma Ahomäki 
skribis pri sia vojaøo al Kuressaare, urbo de 
la insulo Saaremaa. La lasta artikolo estis 
en Aýtorgasto-kolumno de Turun Sanomat 
11.7.2009.
En loka gazeto, eble la gazeto estas Sisä-
Savo, aperanta en Vesanto, Suonenjoki, 
Karttula, Rautalampi kaj Tervo estis artikolo 
pri vesperkoncerto, en kiu du kantistoj kan-
tis en esperanto.

En Kaarina-lehti oni skribis pri Universala Kon-
greso en Bjalistoko, en kiu partoprenis tridek 
finnoj kaj ankaý Jorma Ahomäki, kiu interesiøis 
pri esperanto jam 50 jarojn. Li estis rektoro de 
lernejo de Piispanristi en Kaarina. Kongreso 
okazis nun en Bjalistoko en Pollando, æar tiu 
loko estas la naskiøurbo de Zamenhof kaj li 
naskiøis antaý 150 jaroj tie. En la kongreso ne 
oni bezonis interpretistojn.

En Bjalistoko estas Zamenhof-muzeo kaj 
Esperantocentro. La kongresejo estis Teknika 
Universitato de urbo. Ahomäki vizitis jam dek-
tri fojoj Pollandon dum kvardek jaroj, sekve li 
konas la landon bone.

En fino de aýgusto Jorma Ahomäki vizitas 
lia maljuna amiko, hungaro István Mórocz, el 
Svisio. Li estas instruisto de esperanto kaj ili in-
terkonatiøis en Bruselo antaý preskaý kvindek 
jaroj.

– Antaýe konekto estis tre malfacile havi, sed 
nun ni parolas per Skype preskaý æiutage. Mó-
rocz restadas en Finnlando monaton. Li renkon-
tas siajn eksajn esperantolernantojn en Kaarina 
kaj en Somero.

En Aýtorgasto-kolumno Jorma Ahomäki skri-
bas pri Jarlibro de UEA, per kiu oni povas facile 
kontakti aliajn esperantistojn en diversaj landoj. 
Li trovis unu esperantiston, Virve Ernits, en Ku-
ressaare per la Jarlibro. Ili renkontiøis en junio.

Jorma mencias du estonajn librojn, kiujn oni 
tradukis en esperanton. Ili estas ”Lamav tiiger” 
(nomo en estona lingvo) kaj ”Elukiri 1952–58”, 
kion skribis Elo Tuglas.

En la hejmo de Virve Ernits ili parolis mul-
te kaj pri multaj aferoj de la mondo. La tempo 
fluis kiel per flugiloj.

Kiam Jorma Ahomäki estis instruisto de es-
peranto en jaro 1959 en sia lernejo, li uzis pup-
domon en lia instruado. En tiu tempo ne estis 
multe da instruiloj por esperanto. En Rauvola-
lernejo oni instruis esperanton per esceptoper-
meso dum ses jaroj.

– La angla lingvo estis malfacila, sed esperan-
to estis facila, diris Pirkko Ilo, unu lernantino de 
esperanto. Tiun lingvon oni studis konkrete.

Pirkko Ilo kaj þiaj kvin klasamikoj rememoris 
sian lernejon de Rauvola. Ankaý István Mórocz 
estis tie. Li diras, ke esperanto estas pontoling-

Kongreso en Bjalistoko 
Malnovaj esperantistoj renkontiøis

æi tie mi ne tranoktu

oni reenveturos
tie æio estas bone
sekuraj rutinoj kaj bona flego
oni povas esti trankvila
probable sufiæas, ke nur unu el ni 
    sentas sopiron

Trad. B.L.

w
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vo inter aliaj lingvoj kaj oni lernis tiujn pli bone, 
se oni scias esperanton. Ilo kaj þiaj amikoj kom-
prenis plu la lingvon.

Esperanto forigis dum kvindek jaroj murojn 
inter la naciecoj. Hannele Suominen havis le-
terojn en esperanto, kiujn þi ricevis el Estonio 
kaj el Danio.

Laý Turun Sanomat oni povas paroli esperan-
ton kun 230 vortoj kaj Leo Tolstoj adoptis la 
gramatikon de esperanto en du horoj.

En la foto de artikolo estas Mórocz kaj tri 
aliaj esperantistoj en klasoæambro kaj en alia 
foto estas lernolibroj, kiujn li faris mem antaý 
kvindek jaroj.

Evidente en Sisä-Savo gazeto oni rakontis pri 
vesperkoncerto en preøejo de Vesanto. En tiu 
koncerto oni kantis en esperanto, sed ankaý en 
aliaj lingvoj. La kantistoj estis Marjaana Huk-
ka kaj Maija Röntynen-Huttunen. Esa Toivola 
ludis orgenon. Li ankaý parolas esperanton. Es-
perantaj kantoj estis ”Rigardu belmatenon” de 
Mika Piiparinen, ”La vera paco” de A. Fiorenti-
ni kaj ”Floras la tero”.

Kimmo Hakala estis la organizanto de la 
evento kaj li diris, ke oni aspiras fari tion æiu-
jare.

Aýtunaj tagoj en Pori  
kaj vizito de István Mórocz
Satakunnan Työ -gazeto skribis pri Aýtunaj ta-
goj de EAF. La gazeto aperis 24.9.2009. Hun-
garo István Mórocz vizitis en Somero, en Kaa-
rina kaj ankaý en Pori. Pri lia vizito en Somero 
rakontis Somero-lehti 8.9.2009, pri vizito en 
Pori Satakunnan Kansa 19.9. kaj pri lia vizito 
en Kaarina rakontis Kaarina-lehti 16.9.2009.

Satakunnan Työ intervjuis Tuomo Grund-
ström, la prezidanton de EAF, en artikolo, kies 
rubriko estis ”Esperantistoj volas egalrajtan 
mondon”.

Æifoje estis multaj eksterlandanoj en la Ta-
goj.

Paula Niinikorpi, kiu loøas en Pori, rakon-

tis, ke la Aýtunaj Tagoj estas kulturemfaza kun 
prelegoj kaj alia programo. Paula respondis pri 
aranøoj de tagoj.

Tuomo Grundström diris, ke ni proponas 
neýtralan kaj universalan lingvon.

”Nun en la mondo ne estas egaleco pri ling-
voj.”

Laý Tuomo oficialaj potencogrupetoj ne apro-
bis esperanton, æar øi estas ideo por demokra-
tio. Nia asocio forlasis starpunkton al æiuj novaj 
finnaj reprezentantoj en Eýropa Parlamento pri 
lingvoj en Eýropa Unio.

En Finnlando estas tri homoj, kies unu gepat-
ra lingo estas esperanto. 

En alia malgranda artikolo oni intervjuis vic-
prezidanton de Esperanto-Asocio de Rusio, Va-
lentin Seguru. Li prezentis la inviton partopre-
ni en konferenco de Rusia Asocio en venonta 
majo. Tiu okazos en Sankt-Peterburgo kaj estas 
la centjara jubileo de la asocio. Antaý cent jaroj 
en la unua kunsido partoprenis ankaý Ludwik 
Zamenhof.

Valentin diris, ke antaý nelonge li partoprenis 
en kongreso, kie oni parolis nur la anglan ling-
von. Li ne þatis la situacion.

En la artikolo estis foto, kie estis Tuomo 
Grundström, Paula Niinikorpi kaj Valentin Se-
guru.

István Mórocz, esperantoinstruisto
Somero-lehti kaj Kaarina-lehti skribis pri István 
Mórocz, kiu revenis al Somero kaj Kaarina post 
kvindek jaroj. Li instruis tie esperanton 1960–
61. Nun li renkontis siajn lernantojn post jaroj. 
Ili diris, ke en instruado oni parolis multe kaj 
tiu estis konkreta. La lernantoj rakontis, ke es-
tis pli facile lerni aliajn lingvojn post la lernado 
de esperanto. En Kaarina oni lernis la lingvon 
1959–65 kaj en Somero almenaý 1958–63.

Mórocz venis al Finnlando el Svisio, kiam 
Joel Vilkki invitis lin. Filo de Joel, Juhani Vilk-
ki, renkontis István en Universala Kongreso de 
Esperanto en Bruselo 1960 kaj parolis pri li kaj w
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lia maniero instrui esperanton al Joel Vilkki. 
Mórocz venis al Finnlando per skotero tra la 
tuta Eýropo.

Unue lernantoj lernis esperanton tiel, ke ili 
tute ne uzis la finnan. Poste ili havis lernohor-
ojn de geografio aý desegno en esperanto. Laý 
la eksperimento de esperantoinstruo lernantoj, 
kiuj lernis esperanton, lernis aliajn lingvojn pli 
bone.

István Mórocz revenis al Svisio kaj establis 
familion tie. Li havis kvar infanojn.

En Kaarina István instruis esperanton kun 
Jorma Ahomäki. Ili ne havis lernolibrojn, sed 
ili uzis multe verdan tabulon kaj æiujn a¼ojn de 
klasoæambro en instruado.

Nun Ahomäki kaj Mórocz renkontis en Kaa-
rina en lernejo de Piispanlähde.

En foto de Kaarina-lehti estas István antaý la 
verda tabulo antaý la klaso kaj tri lernantoj æir-
kaý la tablo: Pirkko Ilo, Hannele Suominen kaj 
Pekka Raudeskoski.

En Somero-lehti estas tri fotoj. En la unua 
estas István Mórocz apud la pentranta portreto 
de Joel Vilkki. La dua foto estas sur la korto de 
lernejo; tie István estas kun rektoro Jari Timo-
nen, kaj kun du fruaj lernantoj Satu Vuosio kaj 

Marjo Laine. En la tria foto estas ankaý fruaj 
lernantoj, Anja Anto kaj Lilja Pessi.

Vivo de István Mórocz
Satakunnan Kansa skribis pri la vivo de István 
Mórocz kaj kiel li lernis esperanton. Post la dua 
mondmilito li aýskultis radion kaj tie trovis 
programon en esperanto. Patro de István diris 
la nomon de lingvo al István. Li trovis kun lia 
amiko du Kongresajn Librojn (de Malmö kaj 
Bern) kaj en tiuj estis du hungaraj nomoj. István 
volis renkonti ilin kaj seræis ilin. Li komencis 
lerni esperanton sub gvido de la fama poeto Ju-
lio Baghy.

Post la popola ribelo en Hungario 1956 István 
Mórocz fuøis al Svisio kaj en Universala Kon-
greso de Esperanto en Bruselo 1960 li instruis 
esperanton al finnoj el Somero. Poste li venis 
al Somero.

Oni skribis pri tio en internaciaj gazetoj kaj 
István ricevis eldonadokontrakton en Kanado. 
Li faris lernolibrojn pri esperanto kaj estas vera 
esperantisto.

En la foto de gazeto estas vizaøofoto de István 
Mórocz. Kun la øenerala teksto en la gazeto es-
tis informoj pri la Aýtunaj Tagoj de EAF, dato 
kaj plukoj el programo.

«

En Turun Sanomat 10.10, en la Tago de Aleksis 
Kivi kaj la finna literaturo, la Aýtora gasto Jor-
ma Ahomäki rakontas pri la esperanta traduko 
de Sep Fratoj, la granda kulturago de Ilmari Ek-
ström el Turku. 

La semajna gazeto kun pli ol centmil legantoj 
de la Instruista sindikato de Finnlando, OAJ, 
aperigis 9.10. en sia numero 41/2009, p. 42–43, 
ampleksan kaj simpatian intervjuon kun Tuomo 
Grundström. Øi troviøas æe adreso www.opetta-
ja.fi en la reto.

István Mórocz dum la Aýtunaj Tagoj.
(Foto: Robert Bogenschneider)

Jukka Noponen
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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
6 10.11. 15.11. 5.12.
1/10 10.1. 15.1. 5.2.
2/10 10.3. 15.3. 5.4.

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 joulukuussa. Jutut 15.11.2009 mennessä päätoimittajalle. La venonta numero 
aperos en decembro. Artikoloj øis 15.11.2009 al la æefredaktoro. Osoite/adreso: Mikko Mäkitalo, Vanha 
Hämeen tie 64 as. 1, 20540 Turku, puh/tel. (02) 2373 848, s-posti/rete: <eafgazeto@esperanto.fi>.

Kopio Niini, Tampere 2009

Inter vidhandikapitoj konata kantistino Sirkka 
Lehtivaara forpasis la 10-an de julio dum la pas-
intsomeraj mildaj momentoj. Sirkka Lehtivaara, 
naskite Kiander, naskiøis en 1917. Þi frekventis 
blindullernejon en Helsinki. Post lernejaj jaroj 
la vivon de Sirkka plenigis þia amo al muziko. 
Precipe kantado estis þia dumviva þatokupo. 
Sirkka kantis en korusoj kiel solkantistino kaj 
eæ havis proprajn koncertojn.

En la ombro de milito Sirkka trovis amon de 
þia vivo. Oskari Lehtivaara estis aktivulo en la 
porblindula movado kaj estro de brajla pres ejo. 
La komuna þatokupo de Sirkka, Oskari kaj iliaj 
tri infanoj estis esperanto kaj al tio ligitaj in-
ternaciaj renkontiøoj. Pluraj homoj memoras 
Sirkka kiel kantistinon hejme kaj eksterlande. 
Þia edzo estis sekretario de Ligo Internacia de 
Blindaj Esperantistoj 1950–1962 kaj honora 
membro de Esperanto-Asocio de Finnlando kaj 
Universala Esperanto-Asocio.

Mi konatiøis kun Sirkka kiam la organiza 
movado de vidhandikapitaj virinoj komenciøis. 
Sirkka instruis pli junajn virinojn akiri lertecojn 
vivi kiel vidhandikapito. Þi mem inventis plur-
ajn rimedojn por faciligi vartadon de bebo. Unu 
el tiuj estis banbarilo. Sur bankubon de bebo oni 
metis trogon faritan de þtofo kaj sledglitilo. En 
trogon eblis sekure meti bebon tiel, ke lia kapo 
kuþis en la pli alta parto de banbarilo. Dank’al 
tiu trogo ambaý manoj de patrino restis liberaj 
por bani bebon.

Dum lastaj jaroj serioza malsano kaýzis, ke 
Sirkka ne povis partopreni la asocian kaj soci-
etan vivon, sed ni, kiuj konis þin antaýe, memo-
ras þin kiel diskretan, gajan, civilizitan kunvo-
jaøantinon kaj subtenantinon flanke de ni.

Bonodorajn florojn sur via tombo Sirkka
Eeva Korkala

(esperantigis Ritva Sabelli)

Al memoro de Sirkka Lehtivaara


