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De la prezidanto 

Ni fosas nian sulkon

Inter la kantoj verkit aj 
de Hjalmar Nortamo 
(1860–1931), la unua 
finnlingva verk isto 

elektinta dialekton anstataý (kaj ne konkurence 
kun!) la ”skriblingvo”, unu el la plej popularaj 
estas ”Palokundlaiste veis”, Kanto de la Fajro
brigadanoj, verkita por somera festo de la vol
ontula fajrobrigado de Raýmo antaý jarcento. 
Kantoj de Nortamo estis eldonitaj de Literatura 
Societo de Satakunta (kiun li en 1919 en Pori 
fondis) sub la titolo ”Laulajapoika”, La Kant
em ulo, en 1933, sed ties kvardek kantoj ne estas 
kompleta kolekto. Inter komponistoj ni trovas 
inter aliaj Aksel Törnudd, Altti Palmgren, Ernst 
Borenius, Sulho Ranta k.a., kaj ankaý Nortamo 
mem, kiu donis melodion ankaý al la fajrobri
gadanoj.

Mia redono de la Raýmdialekta humura kan
to estas traduko tre libera, kiel rimarkas kon
anto de la originalo. La okaza¼oj estas samaj, 
lok kaj personnomoj modifitaj. La bravuloj 
de la fajrobrigado pli viglas agi ol pripensi (”ei 
mef fundeerans stää nämä poja ja mnää”) kiam 
venas alarmo, averto aý ideo (mutt se Nuurber 
ol miäs ko se ilmottat tiäs et Turun gaupung ol 
palamaisillas – la nomo þanøita nur pro rimo).

En socikulturaj movadoj kiel la nia necesas 
viglo kaj entuziasmo samkiel sobra realisma 
prikonsidero. Ekvilibron inter tiuj du flankoj 
donas severa kritiko kaj memkritiko samkiel 
gaja kaj sana rido inter kaj pri ni mem.

Tuomo Grundström

Hjalmar Nortamo:  
Nia brava fajrobrigado  
(Palokundlaiste veis)

Nia fajrobrigad’ kiel al la parad’
iras al brulinfero plej þtorma.
Unu nur restas sen nia estingo, jen
estas øi: La soifo enorma.

Estis brava najbar’ Ludoviko Lazar’,
li informis, ke en Tampereo
regas granda panik’: Æiu dom’ kaj fabrik’
proksimiøas al la flampereo.

Ni tuj pretis al task’, kaj kun botoj, gasmask’,
kasko, zono kaj dika mantelo
vestis nin, kaj l’ æeval’ kuris trotpaþe al
difinita kaj tre klara celo.

Sed tuj en Tampere’ ni rimarkis ja, ke
æio staras en ordo enurbe.
Do ni kun eta hont’ ripozetis æe l’ pont’,
poste ekreveturis vojkurbe.

La urbestro al ni diris: ”Via geni’
troas por via grava laboro.
Fosu en via sulk’, manøu el propra bulk’,
malutilas tro granda fervoro.” 
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De la redaktoro

EDE aspiras novan  
uzoskalon por Esperanto

Kiam æi tiu gazeto venos el presejo, ni jam scios 
la rezultojn de la EUbaloto. Skribante æi tiun 
kolumnon mi aýskultas lastajn debatojn de la 
politikistoj kaj cerbumas pri tiuj. Ne tiom pri 
kiun kandidaton baloti, æar tio estis por mi klare 
jam dum longe, sed pri konkludi la øeneralan 
evoluon de la Eýropa Unio, pri la efiko de tiu 
evoluo al mia vivo, kaj fine pri la eventuala rolo 
de Esperanto en tiu evoluo.

En Finnlando iøas Esperanto apenaý menci
ata en la EUbalotaj debatoj, sed germanoj ha
vas nun eblon baloti por esperantistaj kandida
toj. La asocio EýropoDemokratioEsperanto 
(EDE) fine sukcesis la taskon kolekti 4000 sub
tenajn subskribojn de balotrajtaj germanoj, kaj 
registriøis por esti kandidata listo. La germanoj 
povas nun elekti sian favoraton el listo de dek 
EDEkandidatoj.

Oni emas demandi, æu ne partopreno en 
politikaj balotoj konfrontas la neýtralecon de 
Esperanto, kiun oni tiom ofte asertas kaj em
fazas. Tamen, kiel prezidanto de EDE, Manuel 
Cebulla, en intervjuo de germana gazeto Espe
ranto aktuell emfazas, Esperanto ja neniam estis 
tute neýtrala. Øi ja estas por aperteco, egaleco, 
paco, bunteco kaj solidareco, kaj kontraý neto
leremoj kaj limigoj – tiuj estas ja politikaj celoj. 
Ni povas teni Esperanton ekster la disputo pri 
dekstrismo/livismo, sed por la esencaj politikaj 
celoj, kiujn Esperanto povas realigi, certe indas 
agi per æiuj aplikeblaj manieroj.

En la pasintaj jardekoj la politiko tutmonde 
tre koncentriøis æirkaý akso pri dekstrismo kaj 
livismo. Esperanta mondo ne estis tute libera 
de tiu duparteco, la movado ja estis ankaý pli
malpli disigita en laboristaj kaj burøaj organizoj. 
Øenerale tamen þajnas al mi, ke oni emis teni la 

Esperantomovadon 
plejeble for el veraj 
politikaj disputoj. 
Verþajne tio estis 
ankaý saøa strategio 
en situacio, kie multaj emis pensi, ke kunlaboro 
kun unu flanko signifas preskaý bataldeklaron 
kontraý la alia flanko. La demando pri merkata 
ekonomio aý planekonomio ne estis grava por 
Esperanto, la lingvo ja same bone funkciis kun 
kiu ajn sistemo, kaj do Esperanta mondo vivis 
modeste, seræante siajn viveblec ojn en ambaý 
flankoj, kiom ajn limigitaj la kondiæoj povis 
iam esti.

Nun, kiam la konkurso inter merkata eko
nomio kaj planekonomio praktike jam finiøis, 
oni povas konsideri la politikan sferon de nova 
perspektivo. Diversaj politikaj celoj aperas en 
tute aliaj aksoj ol tradicia dekstrisma/livisma, 
kaj tiuj celoj povas esti kongruaj aý malkongru
aj kun Esperanto.

Eventuala enpaþo de multaj esperantistoj en la 
Eýropan Parlamenton povus oferti por Esperan
to lanæon fine atingi eæ mondvaste tian vastan 
uzon, kion øi laý opinio de ni esperantistoj sen
dube meritus. La sola minaco estas, ke ligiteco 
kun EU povus por loøantoj de aliaj mondpar
toj tro emfazi la eýropcentrecon de Esperanto, 
sed je tio mi ne tamen kredas. Esperanto estas 
æiukaze eýropa inventa¼o, sed bonaj inventa¼oj 
trovas uzon æie. Ja ni eýropanoj ne rifuzas uzi 
paperon pro tio, ke øi estas æina invento, kom
putilon pro tio, ke øi estas amerika invento, aý 
kafon pro tio, ke øi estas afrika invento.

Mikko Mäkitalo
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Vojaøe

Mia ekkoniøo kun Esperanto
Ni longe atendis æi tiun vojaøon. Fine nin an
taýis Italio kaj esperanta festivalo!

Venezia renkontis nin kun suno kaj bona hu
moro, kaj la italaj homoj kun sia temperamento 
tre diversa de la finna: æiu krias, haste agas, ri
das kaj gestas kun manoj. Ili kuras kaj malfru
as. Kaj kiam ili iras surstrate ili kantas. Ne nur 
kantetas sed kantas laýte kaj iam eæ dancas! Ili 
gestas eæ kiam ili parolas telefone :=) 

Nekredeble!!!!! Ili povas paroli samtempe 
unu kun alia: farante demandojn, respondojn 
al tiuj, aýskultante kaj komprenante la kunpa
rolanton! En trajno el Venezia al Giulianova tri 
italoj okupis lokojn kaj do venis ankoraý tri kiuj 
havis biletojn por tiuj lokoj, sur kiuj la unuaj 
tri sidis. Do æiuj ses vojaøantoj, kaj kelkaj aliaj, 
ÆIU SAMTEMPE, parolis, montris per manoj, 
klarigis siajn agojn, petis pardonojn kaj ridetis! 
Mirinde ke æiuj en la situacio komprenis la ali
ajn, eksidis, silentis kaj – daýris rideti unu al 
la alia!

Gondolistoj vokis inter aliaj por ne kolizii 
kun tiuj kiuj venos el alia kanalo. Finnoj estus 
inventintaj signalan mekanismon. Sonorilojn, 
spegulojn, aý ion tian... Sed tiuj estas ne por ita
loj!!! Þajnas al mi, ke eæ se æiuj vidus per spe
guloj kaj uzus sonorilojn, ili tamen krius. Kaj 
nepre gestus! Alikaze ili sopirus kaj mortus pro 
enuo.

Kutime kiam mi venas al iu loko, mi tuj ri
gardas øin kaj pensas, æu mi volus tie loøi, kaj 
se jes, kie precize. En Venezia mi ne volus. 
Kvankam tie estas multe da akvo kaj ne aýtoj, 
sed nenio verdas! Nur þtono. Kaj ne suno, æar 
la stratoj estas mallarøaj, kaj la suno ne povas 
atingi tien. Kaj tial estas tre humide. Kaj multe 
da homoj. Ne nur tial, ke turistoj promenas æie, 
sed ankaý tial, ke stratoj malmultas. Æie nur 
kanaloj. Tamen mi komprenas, kial caro Petro 
la unua impresiøis pro la beleco de Venezia kaj 
decidis konstrui la urbon Peterburg samstile. Mi 
same estus volinta, sed volus la erarojn forigi.

Centra placo de 
San Marco – preøejo 
(9a øis 15a jarcento), 
palaco de Doge (14a 
øis 16a jarcento), an
tikva biblioteko de 
San Marco (16a jar
cento), domoj de reli
gia frataro, mona¶ejo. 
IMPONEGE! Eæ post 
beleco de Peterburg 
tio imponegas. El be
leco de Venezia oni 
ne volus foriri. Mi eæ 

El beleco de Venezia 
oni apenaý emas 
forveturi.
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Vojaøe

forgesis, ke min ¼us øenis la abundo de turistoj. 
Sed malgraý kiom belis Venezia, vespere oni 

devis daýrigi vojon al la festivalo, al Giulianova. 
La unua, kion ni vidis tie, estis palmoj, grandaj 
kaj multaj. Ni trovis la festivalejon facile, sed la 
festivalo estis nuligita. Pro tio, ke ni ekveturis 
jam kelkajn tagojn pli frue, ni ne ricevis sciigon 
pri tio. Pro tertremo en L’Aquila mortis æ. 300 
homoj kaj multaj perdis hejmon, kaj senhejm
uloj venis en nian festivalejon. Venis ok espe
rantistoj por partopreni la festivalon, el tiuj kvar 

tuj forveturis, kaj surloke restis ni kvar: ni kaj 
du germanoj. 

Kompreneble ni estis iom malgajaj pro la 
nul iøo de festivalo, sed la organizantoj aranøis 
por ni dormejon kaj manøojn kaj post tio helpis 
nin feriumi kelkajn tagojn en Roma. La italaj 
amikoj organizis por ni dormejojn en Roma kaj 
proksime al øi.

En Giulianova ni vizitis artan muzeon, vidis 
mozaikojn, arkitekturon, statuojn. Tre bele. Æio 
floris kaj estis farita kun amo. Preskaý æio arto 
de italoj ligiøas kun religio kaj katolikismo es
tas tre bela religio. 

Post du noktoj en Giulianova ni veturis al 
Roma. Tre granda urbo, kun tri æefaj fervojaj 
stacioj. Kien ni alvenis, 29 platformoj. Ankaý 
en la enurbaj stacioj kelkaj platformoj en æiu. 
Kaj en la æefa metrostacio estas 14 platformoj. 
Tre malfacile trovi, kio ekveturas, kien, kiam.

Kvankam la trajno al Roma malfruis unu 
horon (en Italio la trafiko kutimas malfrui, sed 
homoj estas kutimiøintaj pri tio kaj ne iritaci
as – kaj se oni planas veturon kun trajnþanøo, 
tio preskaý ne eblas), la kroman horon ni eæ ne 
rimarkis, æar la tuta veturo okazis sur montaro, 
kiu estis tre bela kaj impona. Deklivoj, vilaøoj, 
kasteloj, turoj, montaraj vojoj, kaj la aýtoj sur 
ili – aspektis kiel ludiloj!

Kaj en Roma nature estis kultura þoko. Co
losseo, ruinoj de la antikva Roma, triumfaj ar
koj. Æio tute en la urbo, inter la vivo de la urbo. 

La festivalejo troveblis laý stratadreso facile, 
sed nin tuj mirigis, ke sur la pordoj estis nenia 
anonco pri la festivalo...

Arta muzeo 
de Giulia-
nova.
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Vojaøe

Dum la unua vespero ni iris en la urbomezon 
por rigardi. Tio estis tuj antaý la pasko kaj estis 
tre bele, kandeloj en la fenestroj de la Colosseo, 
aýdeblis muziko. Kaj antaý la Colosseo homoj 
piediris kun kandeloj. Eæ pli impone ol Vene
zia! Dum la pasko æiuj preøejaj sonoriloj 
sonoris. Impone!

En Vatikano la papo salutis en multegaj 
lingvoj, ankaý en Esperanto, kaj ni estis kun 
esperantista grupo kun þildoj de la literoj E
SPERANTO kaj krie respondis, kiam 
venis la saluto en Esperanto.

Pri servoj de la italoj ni havis kelkajn 
malpli plezurajn spertojn. Ekzemple, ni aæe
tis en restoracio picon “Pizza Giganti” kun 
salmoj, kaj ricevis iajn strangajn bakitajn 
panetojn kun pecoj da salmo sur ili. Aýto
mato de busbiletoj manøis nian monon sen 
doni ian bileton, kaj neniu povis redoni la 
perditan monon. Provo por aæeti glacia¼on 

æe unu budo rezultis 
nur respondon de la 
vendisto: ”Not possi
ble. Very ice.” Turis
tojn oni ne troe flatas 
en Italio, sed tio ne 
rompis nian bonan 
humoron. Post Italio 
æiukaze jam estis 
kvazaý eta hejmre
veno veni al Aýstrio 
kaj Germanio, kie la 
kutimoj kaj konven

cioj jam multe pli similas Finnlandon. 
La plej grava afero estas la homoj, æe kiuj 

ni tranoktis. Antaý la vojaøo ni kontaktis per 
Pasporta Servo homojn, æe kiuj ni povis resti. 
Estas tre agrable, ke æie en la mondo estas ho

Belaj montaraj pej-
zaøoj en Italio abun-
das æie, kiel æi tiu 
vilaøo Monterosso.

La feliæaj vojaøantoj  
en antikva urboparto de Bergamo.
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Vojaøe

moj, kiuj pretas renkonti kaj akcepti esperantis
tojn el aliaj landoj. En Terni la familio, kie ni 
restis, eæ organizis kunvenon de ilia loka espe
rantista studgrupo.

Estis plezura vojaøo – kaj mia unua ekster
landa vojaøo kun Esperanto – sed estis ankaý 
plezure post semajnoj lacaj reveni hejmen. Kaj 
nun, ripozintaj, ni jam planas la sekvan vojaøon 
– novajn renkontojn kun Esperanto.

Olga Egorova

Linz neatendite bonvenigis nin per Esperanto-
statuo tuj sur la korto de la trajnstacio...
...sed la Zamenhof-strato de la sama urbo es-
tas desaponto: malbela kaj malsprita industria 
strato.

Unu el niaj æefaj 
planitaj celoj 
survoje estis la 
Esperanto-mu-
zeo en Wien.
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Vojaøe

De la 30a de aprilo øis la 3a de majo esperan
tistoj de la rodanalpa regiono (rivero Rhone
montaro Alpoj) kongresis en la urbo Moûtiers 
(loøantaro 34000). Aliøis al la kongreso æ. cent 
personoj, aldone venis kelkaj neesperantistoj 
æeesti unuopajn programerojn. La celo de la E
federacio estis varbi novajn interesatojn.

La programo komenciøis per prelego (kun 
diapozitivoj) de R. Pyhälä pri la sorto de sameoj, 
kiun oni interpretis france. En la salono troviøis 
ankaý trideko da neesperantistaj francoj. Sek
vatage, la unuan de majo, okazis ekskursoj en 
la montaro, gvidata promenado en la urbo mem, 
æiuj interpretataj Esperante. La ekskursanoj es
tis dorlotataj de belega vetero, someraj floroj 

kaj bonodoroj. Posttagmeze la esperantistoj 
de la regiono havis sian øeneralan asembleon. 
Poste prelegis Thierry Saladin, kuracisto, pri 
la temo ”Eýropa Unio kaj la lingvoj: mitoj kaj 
reala¼oj?” Aldone, la lokaj agemuloj okazigis 
muzikan spektaklon, kie ili ne nur koruse kan
tis sed ankaý gaje moviøis. La kulmino de la 
festa tago estis la koncerto de ”Duoble Unu”: 
Fransuaz kaj Patrik prezentis kantojn el Medi
teraneaj landoj.

En la 2a de majo ni renkontis æinajn samidea
nojn en videodebato. Rapide flugis salutoj, de
mandoj, respondoj, kantoj kaj desegna¼oj inter 
la kontinentoj, kvazaý longa distanco ne ek
zistus. Dume infanoj amuziøis en ludateliero, 

Salutojn el sudorienta Francio

Saliko antaý maljuna ginko-arbego.

w
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Vojaøe

novuloj konatiøis kun Esperanto, spertuloj kon
versaciis, iu ajn povis malkovri la eblojn uzi E
ton pere de komputilo, kantemuloj kantis, ekz. 
kantojn de A. Karkiainen.

Posttagmeze ni vidis lumbildojn pri Almaty, 
la plej granda urbo el centra Azio (Kaza¶io), 
fare de Daniel Biro, kiu kun sia familio tie pa
sigis sufiæan tempon por konatiøi kun la lando. 
Sekvis prelegoj de Maryvonne Robineau pri “La 
arto vojaøi”, kaj de gesinjoroj Charriere pri bi
ciklado tra Centra Azio, Æinio, Pakistano, Hin
dio, Nepalo kaj Sudorienta Azio. Nekred eble 
varie ili projekciis siajn interesajn bildarojn per 
komputilo sur ekranon. Nokte la kongresanoj 
dancis, kuraøigataj kaj konsilataj de ensemblo 
Bal Folk.

Æiutage funkciis Libroservo. Fine de la kon
greso okazis aýkcio. La salonoj estis nomataj 
laý L.Zamenhof, G.Lagrange, C. Piron kaj laý 
du agemuloj de la Rodanalpa EFederacio.Vir
inoj ornamis la enirhalon per freþaj siringoj 
kaj aliaj floroj. La estraro de la urbo Moutiers 
regalis nin per ”aperitivo”, t.e. bufedo el mal

Vida¼o el la montaro super la urbo Moûtiers.

varmaj manøa¼oj kaj trinka¼oj, ankaý kafo kun 
dolæaj kuketoj. La vicurbestrino salutis nin 
Esperante kaj france. Æu oni povus deziri ion 
plian? – Apenaý! vidu ankaý http://rodanalpa.
federacio.free.fr

M. Pyhälä, Renée Triolle, anino de la urbestraro kaj 
vic-urbestrino de Moûtiers.

Saliko
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Prelege

Resumo de la prelego de ”Saliko” en Moû-
tiers, 30.4.2009

Sameojn oni nomas ankaý laponoj, sed ili mem 
preferas esti nomataj ”sameoj”, surbaze de sa
meaj lingvoj. De nememorebla tempo ili loøas 
en nordaj Skandinavio, Finnlando kaj Kola
duon insulo. Origine tie ne ekzistis þtataj limoj, 
kaj la sameoj en malgrandaj grupetoj nomade 
kaj laýsezone migradis de loko al loko, laý siaj 
bezonoj kaj laý interfamiliaj konsentoj pri paþ
tejoj kaj rajtoj æasi kaj fiþkapti.

El la naý sameaj lingvoj jam du mortis, nur tri 
iom pli forte pluvivas. La plej granda parolant
aro estas tiu de la nordsamea lingvo. La sameoj 
vivtenis sin per boacobredado, fiþkaptado, ko
lektado de fungoj kaj beroj, æasado. La kulmino 
de la boacobredado okazis en la 18a jarcento.

La interesoj de la sameoj kaj tiuj de pli sudaj 
loøantoj de la Nordio estis kontraýaj. La sud
uloj deziris politikan kaj þtatan stabilecon, ling
van kaj religian unuecon en æiu þtato. Al ili estis 
grava posedado de la tero kaj de akvaroj kiel 
fonto de riæo. Ili deziris imposti, forhaki arbar
ojn, fondi bienojn, bredi bovinojn, seræi ercojn, 
generi elektron per la forto de la riveroj, dum 
sameoj vivis nomade kaj en harmonio kun la 
naturo. 

La 19a jarcento kaj la komenco de la 20a jar
cento estis la plej duraj al sameoj. La subprem
ado realiøis en iom malsamaj manieroj en la 
kvar þtatoj Norvegio, Svedio, Finnlando kaj 
Rusio. (Finnlando estis parto de Svedio øis 
1809, kaj parto de la Rusa Imperio 18091917). 
Æie la þtatoj uzis kaj lingvajn, rasismajn kaj te
rorabajn rimedojn.

En Norvegio la subpremado plej fortis. Øi 
konsistis el lingva kaj teroraba perforto, kiel ie 

La sorto de la sameoj,  
indiøenaj eýropanoj

ajn kie vivas indiøenaj triboj. Norvegoj volis 
tute norvegigi la sameojn. Sameoj ne bezonis 
militservi, sed ili estis severe impostitaj, kelk
loke eæ de du þtatoj samjare, æar en la pasinto 
la þtataj limoj ne estis markitaj kaj firmaj. Oni 
æie konsideris la sameojn apenaý homoj, malpli 
dignaj je la rajtoj de la aliaj þtatanoj. La unua 
formo de la norvega subpremado estis lingva. 
Paþon post paþo la þtato antaýeniris al absoluta 
malpermeso uzi samean lingvon en lernejoj kaj 
en oficialaj kontaktoj, øis malpermesado uzi in
terpretistojn. Sameaj infanoj devis vizitadi lern
ejojn, kiuj kutime situis tiel fore de iliaj hejmoj, 
ke ili povis renkonti siajn familianojn nur dum 
somera kaj kristnaska libertempado. Alitempe 
ili devis loøi en loøejaro apud la lernejo, kie ili 
estis punataj, se ili uzis la gepatran lingvon. Tiel 
ili estis fremdigataj de siaj familio kaj gepatra 
viv maniero. Ili ne lernis tion, kion ili bezonus 
en sia samea kulturo, sed ili adaptiøis al la ter
kultivista kaj bovinbredista kulturo de pli sudaj 
teroj. Ofte ankaý la gepatroj æesis uzi la samean 
lingvon por sekurigi pli facilan futuron al siaj 
infanoj en la norvega socio.

Ne nur lingve Norvegio subpremis siajn 
same ojn. Sameoj ne rajtis aæeti teron, se ili ne 
sufiæe bone posedis norvegan lingvon. La vastaj 
teroj, kiujn sameoj antaýe konsideris la siaj, es
tis konsiderataj kiel þtata poseda¼o. Estis farita 
leøo, ke nur norvegoj rajtis setli tie.Krome, ne
norvegoj ne rajtis posedi fiþkaptilojn, nur helpi 
al norvegaj fiþkaptistoj. Antaýe sameoj kutimis 
fiþkapti sur la bordo de la Arkta maro, sed tio 
fariøis neebla.

En la 1980aj jaroj la konstruado de elektro
proviza bara¼o en la rivero Alta ribeligis la 
same ojn kontraý la subpremado, sed ili perdis 
la batalon. Tio tamen atentigis la mondon pri w
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ilia sorto, kaj ankaý pliigis ilian konscion pri sia 
propra vivmaniero kaj kulturo kaj pri parencaj 
grupoj aliloke en la Samea lando.

En Svedio la lingvopolitiko estis iom alia. 
Oni uzis katekiztojn, t.e. migrantajn instruistojn 
pri kristanismo, kiuj migris de unu boacobredis
ta tendaro al alia. Ili instruis svede kaj æefe pri 
religio. La lernantoj povis loøi æe siaj familioj, 
en sia propra tradicia kulturo. La oficiala pens
maniero estis tia: sameoj restu sameoj, sed tiuj 
kiuj ne bredas boacojn kaj ne vivas nomade, de
vas vizitadi ordinarajn svedajn lernejojn. Pri la 
posedo de la teroj ankaý en Svedio æiam estiøis 
disputoj, konfliktoj. Sameoj ne devis militservi 
sed ili devis pagi impostojn liverante felojn kaj 
aliajn æasa¼ojn kaj fiþkapta¼ojn.

En la Rusa Imperio oni ne multe atentis pri 
sameoj, kiuj loøis en Koladuoninsulo, sed post 
la revolucio de 1917 la vivo aliiøis. La loøant aro 
de la duoninsulo kreskis en 10 jaroj de 20 mil al 
150 mil pro novaj enmigrintoj. Boacobredado 
estis kolektivigata. En la 1940aj jaroj sameoj 
estis pelataj en kol¶ozojn, kie ili ekvivis kun 
anoj de dekoj de aliaj popoloj kaj ekkutimiøis al 
ties lingvoj, ekuzante la rusan. Stalin persekutis 
kaj malliberigis la plej riæajn boacistojn, devigis 
ilin migri aliloken, malliberigis aý ekzekutigis 
ilin. Dum generacioj la sameoj ensuæis kun la 
patrina lakto timon, mankon de memfido, sen
ton de malsupereco kaj nesekureco. Sovetunio 
konstruis elektroprovizajn barierojn en riveroj, 
kovrigis boacajn paþtejojn kaj sameovilaø ojn 
per akvo por fari grandajn akvorezervejojn, 
fondis minejojn por akiri kupron kaj nikelon. 
Grandaj partoj de Koladuoninsulo estis rezer
vataj nur por armea uzo; aliaj homoj rajtis tie 
nek loøi nek viziti.

Dum militoj soldatoj – æu finnaj æu sove
taj – senkompate buæis boacojn por nutri sin. 
Kiam Finnlando perdis Peæengon al Sovetio, la 
sameoj de tie estis evakuitaj en Finnlandon apud 
la sameojn de Inari. Tie oni ilin unue suspektis, 
evitis, æar ili estis ortodoksuloj, “rusoj”, ne pro

testantoj kiel la lokaj sameoj. Iliaj vesta¼oj, mu
ziko kaj kutimoj estis fremdaj, ne facile aproba
taj. Nun nur 0,2 % el la loøantaro de Kola estas 
sameoj.

En Finnlando en la 1920aj kaj 30aj jaroj re
gis subprema politiko kaj la koncepto pri same
oj kiel malsupera neevoluinta raso. La subpre
mado koincidis kun la tuteýropaj kolonizemaj 
ideoj. En la dua mondmilito sameoj devis militi, 
kun aliaj finnoj, kontraý Sovetunio kaj renkonti 
siajn parencojn de la Koladuoninsulo kiel mal
amikojn. Ili apenaý komprenis, kio estas “na
cio” kaj “þtato”, æar ili vivis nur kiel familioj en 
vastega sovaøejo, kun longegaj distancoj inter 
la tendaroj. Konfronti la mondon kaj la hom
amasojn ekster la netuþita naturo de la nordaj 
neloøataj vasta¼oj estis al ili forta þoko.

En la 1940aj jaroj æio rapide sanøiøis. Post 
la fino de la milito la tuta loøantaro de finnlan
da Laponio estis evakuita pli suden, antaý ol 
komenciøis la t.n. Laponia milito, kiu forpelis 
el norda Finnlando 200 mil germanajn solda
tojn kaj detruis 8090% el la nordaj vilaøoj 
kaj urboj, lasante minojn en la tuta vasta¼o. La 
evakuitaj sameoj devis renkonti tute alian viv
manieron en pli suda Finnlando, kie ilia propra 
kulturo estis nekonata kaj neaprezata. La sud
uloj konsideris ilin malpuraj kaj stultaj. Trafis 
ilin malsanoj, kiujn ili ne antaýe konis; difterio, 
kokluþo, tifo. La klimato kaj la dieto de la sudo 
kaýzis sanproblemojn. Kiam la evakuitoj reiris 
al siaj teroj, ili trovis æion rompita, þtelita, brul
igita, kaj la nova komenco estis tre malfacila. 
La tradicia vivkoncepto de la sameoj estis rom
pita, ilia menso skuita.

En la 1950aj jaroj Finnlando ekkonstruis voj
ojn al kaj en Laponio. Norda Finnlando estis re
konstruata laý sudfinnaj modeloj. Terkultivado 
multloke anstataýis boacobredadon. Idealoj kaj 
vesta¼oj finniøis. La þtata maniero administri la 
aferojn anstataýis sameajn tradiciojn. Nur unu 
ekzempleto: Øis la 1950aj jaroj sameoj en Uts
jokikomunumo uzis la samean lingvon en siaj 
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deputitaraj kunsidoj sed poste la finnan, kvan
kam la deputitaro plejparte estis daýre samea.

Ankaý teknikaj þanøoj draste efikis en Nor
dio: motorsledoj, helikopteroj, komputiloj nun 
helpas paþti la boacojn. Okazas katastrofoj, kia 
Æernobilo: pro la cesium en la likeno sameoj 
devis buæi siajn boacojn kaj enterigi la viandon. 
Konstruiøas skistacioj, hoteloj, kreskanta turis
mo. Malpliiøas boacopaþtejoj pro klimataj kaj 
forstadaj kialoj. En samealingva nova¼elsendo 
televida estis dirate, ke post 50 jaroj restos nur 
20% el la paþtejoj de la sameoj. Kelkaj sameoj 
fariøis æiæeronoj por turistoj, ili gastigas turist
ojn, posedas restoracion kaj tranoktejon, laboras 
en skicentroj, aliaj fariøis lertaj manlaboristoj, 
teksistoj, ora¼istoj, gravuristoj, multaj fariøis 
terkultivistoj, bovinbredistoj. Granda nombro 
de sameoj translokiøis en urbojn, eæ en Usonon 
aý Kanadon. Se urbaj sameoj deziras gardi sian 
sameecon, ili devas klopodi por transdoni sian 
lingvon kaj kulturon al siaj infanoj. Estas pli 
facile tute finniøi, svediøi, norvegiøi, rusiøi ktp, 
depende de la þtato.

Ne æio tamen estas malbona. Pro la novaj 
vojoj kaj pli moderna trafikado eblis funkciigi 
poþton, policon, sanservojn, limgardadon. Pro 
modernaj komunikiloj la sameoj de la tuta Nor
dio iøas konsciaj pri sameoj loøantaj en aliaj 
landoj kaj pri siaj samsortanoj en aliaj konti
nentoj. Naskiøis kunlaboro por atingi gravajn 
celojn kaj plivalorigi sian sameecon. Estas fon
dataj asocioj por kultura kaj politika kunlabo
ro. Sameoj ekpostulas siajn rajtojn, fieras pri 
sia kulturo. Ili havas parlamenton, kie ili mem 
provas solvi la konfliktojn inter si kaj per kiu 
ili volas esti reprezentataj en þtataj, politikaj, 
kulturaj kaj juraj aferoj. Fondiøis kulturaj cent
roj, muzeoj, festivaloj, kutimo internacie rekon
tiøi kaj kunsidi, diskuti. En nordsamea lingvo 
aperis cifereca vortaro, komputilprogramoj por 
korekti ortografion, helpi en la gramatiko kaj 
vortfarado. Televide oni povas sekvi nova¼ojn 
en samea lingvo, aperas ankaý gazetoj. Ekde la 

1970aj jaroj sameoj en Finnlando rajtas uzi sian 
lingvon æe oficialuloj, sed mankas interpretis
toj, formularoj tradukitaj en la samean, instruis
toj kaj pastoroj. La samea libromerkato estas 
tre limigata: homoj ne æiam havas monon por 
la libroj kaj la publikigado ne donas profiton. 
En nordfinnaj lernejoj kaj en la universitato de 
Oulu oni povas studi samean lingvon.

Sameoj desegnigis kaj adoptis neþtatan fla
gon kaj kanton por si, troveblaj komputile en 
Lingva Prismo. Ilia nacia tago estas la sesa de 
februaro. En la flago oni vidas duone ruøan, 
duone bluan cirklon, kiu reprezentas la sunon 
kaj lunon. Sameoj ja kredas sin esti gefiloj de la 
suno, kaj ilia patrino estas la tero. Ili havas siajn 
artistojn en literaturo, muziko kaj pentroarto.

Nuntempe en la tuta mondo loøas proksi
mume 300 milionoj da indiøenoj en sepdeko 
da landoj, el kiuj sameoj estas nur ereto. Ekis 
kunlaborado kun aliaj aýtoktonaj homgrupoj, 
precipe kun la indianoj de la Norda Ameriko, 
inuitoj (eskimoj), kaj la arktaj popoloj en norda 
Ruslando, Siberio. Tutmonda konsilio de in
diøenaj popoloj estis fondita en 1975, kaj nun la 
evoluinta internacia þtataro ne akceptas þtatojn, 
kiuj subpremas naciajn minoritatojn. La sorto 
de sameoj estas internacie kritikata. Oni agnos
kas, ke sameoj – kiel æiuj indiøenoj – havas la 
rajton mem priskribi kaj koni sian historion, sed 
pri la posedado de la tero kaj akvejoj daýras dis
putoj kaj en la tuta Nordio, nun dispecigita inter 
la kvar þtatoj. Egalrajtecon kaj justecon oni pli 
facile proklamas principe ol realigas praktike.

Saliko

Samea 
flago.
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Identeco kaj unueco inter la provincoj de Finn lando estis grava 
faktoro en la formado de þtato kaj nacio antaý jarcento kaj pli. 
Identecon kreis literaturo, arto kaj muziko. En tiu periodo aperis 
kantoj dediæitaj al provincoj kaj regionoj. En Satakunta la lokon de 
“La provinca himno” gajnis æisuba. Øi estas unu el kvin konataj 
Satakuntahimnoj, sed la ceteraj restis malmulte konataj: 1897 en 
la unua provinca kantfesto de Kustaa Killinen, komponita de Os
kar Merikanto; 1909 en la kantlibro de Valistus de Juho Laine, 
komp. J.V. Vainio; 1912 ankaý de Hjalmar Nortamo, komp. Toivo 
Kuula; 1939 gajnis konkurson en la kantfesto en Ulvila Eino Koi
visto, komp. Eino Linnala.

La tri strofoj de Aino Voipio estas bona elekto por provinca 
himno. Øi bele priskribas trankvilan, konstantan, stabilan labo
ron sen pompo kaj patoso. Iel parenca al nia mondvasta esperanta 
provinco.

Agroj vastas sub la volbo
de l’ æiela alt’,
arboj staras en vicordo
trans la kampa rand’.
Jen popolo en trankvilo
fosas sulkon per plugilo
en la patra land’.

Tie æi en la pratempo
diligentis li,
kiu sciis sen timsento
pioniri pri
soræovorta ekkonkero
de l’ naturo, kaj prospero
en hejmharmoni’.

Kiam malfeliæ’ agresas
kun kruel’, minac’,
ni labori ja ne æesas
kun elan’, sen lac’.
Levas sin popol’ senplende
urso-unge, sindefende;
restariøos pac’.

La kanto de la provinco Satakunta

Poemo de Aino Voipio (1883–1975), instruistino en Huittinen. 
Verkita en 1912 por la 20jara jubileo de Popola Altlernejo Okci
dentFinnlanda, kies direktorino þi tiam estis. Origine kun ses stro
foj, oficialigita en 1948 de Provinca Aso cio kun strofoj 1,3 kaj 6. 
Esperante Tuomo Grundström.

Muziko de Axel Törnudd (1874–1923). Li estis lektoro pri mu
ziko en la instruista seminario en Rauma. Komponis por violonæe
lo kaj vira koruso, grave progresigis lernejan muzikpedagogikon 
kaj verkis lernolibrojn. Laý iuj informoj li vizitis la 14an UK en 
Helsinki en 1922 kun grupo da seminarianoj, sed mi ne trovis kon
firmon. Eble iu leganto scias ion?

Agentoj agas amerike
La gazeto ”USA Today” raportis 20.4., ke laý 
freþaj informoj nur 13 procentoj el la laboran
toj de CIA, la organiza¼o de la usona þtato por 
spionado kaj kontraýspionado, scias iun frem
dan lingvon. Tia estas la stato nun, preskaý sep 
jarojn post la teroragoj en Novjorko 11.9.2001. 
Post tio, laý sciigo de CIA mem, la nombro de 
lingvosciantoj kreskis je 70 procentoj. Se es
tas veraj nombroj, kaj se ni difinas 20000 kiel 
nombron de dungitoj (la sekreta servo nombron 

mem ne indikas), ni povas kalkuli kiel (mal)
multaj fakuloj sekvas la mondon tra lingvobaro 
en la grandpotenca spioninstitucio.

Plej mankas sciantoj de ”kritike gravaj” ling
voj, kaj alta pago estas ofertata al dungotoj sci
antaj la araban, farsan, urduan, paþtuan, rusan, 
æinan, korean... Amerikanoj alte studintaj tiujn 
lingvojn ne abundas, kaj inter ili supozeble ne 
abundas personoj kiuj emus vendi sin al CIA, 
misfama pro torturado kaj sekretaj malliberejoj.  
–TG

(tg)
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Estas malfrua vespero. Sur 
miaj genuoj kuþas valora kaj 
grava vortaro de germana ling
visto, prof. dro Eriko Krause 
el Lepsiko. Regas kvazaý 
sankta silento, nur komputilo 
apenaý aýd eble susuras. Mian 
kapon trakuradas miraj kaj ad
miraj penseroj. Jen estas al mi 
eble karese palpi prestiøan ver
kon, kies valoron ankaý eks
teruloj facile kun divena sin
teno povas kompreni. Temas 
pri 1679paøa libro “Grosses 
Wörterbuch DeutschEspe
ranto”, kiun produktis konata 
eldonejo Helmut Buske Ver
lag en Hamburgo 2007.

Kiel laiko mi povas kaj kuraøas esprimi pro 
tiu æi unika eldona¼o mian øojon, admiron kaj 
eæ raviøon. Iuj homoj per lupeo seræis erarojn 
kaj mankojn en tiu æi kolosa kolekto kaj fe
kunda fonto. Germanlingvanoj plej efike ka
pablas navigacii en tiu æi vortoceano, tre vasta 
kaj nemezureble profunda. Tamen jam supra¼a 
foliumado kunportas utilajn trova¼ojn kaj por 
spertaj lingvouzantoj kaj ankaý por freþaj, ko
mencantaj lernantoj. Pura øojo pro la vortarista 
sukceso sekvas min fidele la tutan tempon en 
la familia laborkabineto dum mia librokonatiøa 
esplorado.  

Ekstera aspekto estas okulfrape trankvila kaj 
antaý æio legebla. Dukolumna paøo efike sub
tenas æiuaøajn vortæasantojn. Admirindan kvan
ton da vortoj la aýtoro sukcesis kolekti. Li krib
ris dum jardekoj el gazetoj kaj libroj esencajn 
esprimojn, æar li estas vera leksikografo labo
ranta profesie en la Universitato de Lepsiko kaj 
membranta en Akademio de Esperanto. Aperas 

abunde interesaj kunmeta¼oj. 
La Granda GermanaEsperan
ta Vortaro estas modela verko 
de leksikografio. ErichDieter 
Krause laboris kiel unuopulo 
kaj øuste pro tio ni devas uzi 
la vorton grandioza pri la fina 
rezulto.

Siatempe William Auld en 
la sesdekaj jaroj kritikis kel
kajn vortelektojn de prof. J. 
C. Wells, æar oni uzis en brita 
vortaro unu latinan vortdifi
non “pudendum muliebre”. 
Ie mi rimarkis, ke nun oni 
grumblis pro tute vana vorto 
”starante fiki”. Kompreneble 

mi milde ridetis, æar Krause tamen menciis ger
mane la originan esprimon ”Im Stehen ficken”. 
Permesu al mi kiel amatora kaj laika recenzanto 
æi tiun etan flanksalton el la elektita vojo tute 
rekta kaj difinita.

Decas fine fragmente ripeti, kion prof. I. F. 
Bociort skribis: ”En la jaro 2007 aperinta granda 
vortaro de prof. Krause ne estas simple ”dika”, 
øi estas ”monumenta”, inda je nia sincera ad
miro. La aýtoro meritas nian tutan dankemon 
kaj respekton. Ni konsciu, ekzemple, ke la 
dudirektaj (GermanaEsperanto) leksikogra
fiaj labora¼oj de profesoro Krause postulis altan 
lingvistan kvalifikon, bonegan regadon de nia 
lingvo, æirkaý kvardekjaran laboron por kolekti 
kaj selekti centmilojn da slipoj el libroj, gazetoj 
kaj radioelsendoj, kiujn oni devis aranøi laý tre 
klara kaj konsekvenca koncepto.”    Sincere 
kaj humile mi subskribas la vortojn de I. F. Bo
ciort kaj varme æirkaýbrakumas nian konatan 
lepsikan vortariston.

Jorma Ahomäki  

Profesoro Krause meritas  
gratulojn pro giganta vortaro
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Clerici rezignis el estraro
Ranieri Clerici, vicprezidanto de Universala 
EsperantoAsocio, anoncis en la kunsido de la 
Estraro la 29an de marto sian decidon rezigni 
pro sanproblemoj pri estraraneco kun tuja ek
valido. La aliaj estraranoj akceptis la sciigon de 
sia kolego kun granda bedaýro.

Krom funkcii kiel unu el la du vicprezidan
toj, Clerici respondecis pri la eksteraj rilatoj de 
UEA. Æar dank’ al la laboro de Clerici la ekste
raj rilatoj de UEA disvolviøas sur sufiæe solida 
bazo, la Estraro ne proponos al la Komitato al
elekton de nova estrarano por la restanta man
datperiodo øis la UK 2010.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

UEA aktivas en ALTE
Petra Smidéliusz el Hungario, universitate kva
lifikita specialisto pri testado de lingvokonoj kaj 
kunlaboranto de Þtata Lingvoekzamena Centro 
(ITK) en Budapeþto, reprezentis UEA en la 
36a konferenco de la Asocio de Lingvotestistoj 
en Eýropo (ALTE), kiu okazis en Santiago de 
Compostela, Hispanio, de la 22a øis la 24a de 
aprilo. Akorde kun la celoj de la komisiono de 
UEA pri la ekzamenoj laý la Komuna Eýropa 
Referenckadro (KER), laý kiuj oni planas ella

Malferma Tago  
kun historiaj akcentoj
Anna Löwenstein, verkistino kaj membro de la 
Akademio de Esperanto, estis la æefpreleganto 
de la 30a Malferma Tago de la Centra Oficejo 
de UEA en aprilo. En prelegoj þi rememoris pri 
sia agado en UEA kaj parolis pri sia verkista ak
tivado, interalie sia nova historia romano ”Mor
to de artisto”.

Krome prelegis Juan Besada el Kubo pri la 
historio kaj nuntempaj aparta¼oj de la tiea Espe
rantomovado, paro Johan kaj Svetlana Derks 
pri sia jarkomenca instrua aktivado en Afriko 
kaj pri interesa projekto realigota en Burundo, 
kaj Douwe Beerda el Nederlanda EsperantoJu
nularo pri ties agado kaj retejo pri homaj rajtoj, 
www.homajrajtoj.org. Surpriza programero es
tis filmoj, unu farita en la unua Internacia Junu
lara Kongreso en la nederlanda vilaøo Groet en 
1938, kie estis fondita TEJO, kaj du filmitaj IJK 
en Gdansko kaj UK en Varsovio en 1959. 

La Libroservo vendis varojn sume por 1307 
eýroj, plej multnombre: ”La Asocio”, artikolaro 
de Ziko van Dijk pri la historio de UEA, ”Mor
to de artisto” de Anna Löwenstein, la gvidlibro 
por KERekzamenoj ”Esperanto de nivelo al 
nivelo” kaj la UEAhistorio ”Utila Estas Aliøo” 
de Ulrich Lins.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

UEA lanæis retan 
film¼urnalon
La 15an de majo 1998 estis dissendita la unua 
numero de Gazetaraj Komunikoj de UEA. Pre
cize 11 jarojn poste la populara nova¼servo 
ricevis aýdvidan kunulon, kiu nomiøas ”UEA 
viva”. Temas pri 10minuta film¼urnalo en You
Tube kun mallongaj raportetoj pri aktuala¼oj en 
la vivo de UEA kaj TEJO kaj de la Centra Ofi
cejo: http://www.youtube.com/UEAviva

La lanæo de la reta ¼urnalo ”UEA viva” estas 
nova paþo en la plivastiøanta utiligo de moder

bori kaj akreditigi æe ALTE ekzamensistemon 
por infanojjunuloj, Smidéliusz partoprenis en 
la laborgrupoj pri normigo de ekzamenoj por 
junaj gelernantoj (712 jaraj).

La konferenco estis konsiderata ankaý ling
vopolitike grava evento. Alparolis øin Leonard 
Orban, EUkomisionano pri multlingvismo, kiu 
emfazis, ke la lingvolernado de eýropaj infanoj 
havas grandan gravecon kaj sekve tre gravas la 
evoluigo de iliaj lertecoj kaj kompetentoj.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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Informbazaro

UN-aktivado de UEA  
en EsperantoTv
La aktivadon de la reprezentantoj de UEA æe 
la Unuiøintaj Nacioj en Øenevo oni povas nun 
sekvi per la interreta televido EsperantoTv æe
http://www.youtube.com/EsperantoTv

Oni klopodas aperigi la filmetojn, krom la ori
ginala alparollingvo, almenaý en dutri aliling
vaj versioj, nepre ankaý en Esperanto. Krome la 
tekstaj versioj estas elþuteblaj de la retpaøo
http://www.lingvaj-rajtoj.org/eventoj/

(el komuniko de UEA prenis mm)

Eventokalendaro de EAF
2009
22.26.6.2009 Esperantokurso en Popola 

Instituto de Valamo, Heinävesi kun posta 
ekskurso al Valamo de Ladogo

18.25.7.2009 Internacia Junulara Kongreso, 
Liberec’, Æe¶io

25.7.1.8.2009 Universala Kongreso de Espe
ranto, Bjalistoko, Pollando

19.20.9.2009 Aýtunaj Tagoj en Pori
Decembre aranøoj lige al Zamenhofa tago

Laborkunsidoj
14.6.2009 Estraro

La programo de Antaýen en 
la somero kaj aýtuno 2009 
La kafejaj renkontiøoj en la æefbiblioteko Met
so æiulunde je la 1718 inter 25.5.–24.8. Gastoj 
øojigas nin, bonvenon!

Somera ekskurso sabate 6.6. al la aýtomuzeo 
Mobilia kaj salikbieno Marjamäki en Kangas
ala. Ni kolektiøos je la 10a surkorte de la ben
zinstacio æe la stratkruciøo Teiskontie–Irjalan
katu.

Du eksterlandaj gastoj vizitos Tampere: sino 
Taeko OSIOKA el Japanio 12.14.7. kaj hunga
ra sro István Mórocz. Io komuna inter Antaýen 
aranøiøos. Kontaktu Sylvia por pli precizaj 
scioj, se iu neantaýenano volas kunesti.

La aýtunaj kunvenoj kaj temoj:
– septembro 7.9. gasto István Mórocz
– oktobro 5.10. someraj okaza¼oj
– novembro 2.11. lingvaj nuksoj, 16.11. elek

ta kunveno
– decembro 14.12. Zamenhofvespero kaj 

juleto
La estraro kunvenos 24.8. je la 16a, 2.11. kaj 

16.11. post la monatkunveno.
Kontaktpersono Sylvia Hämäläinen, sylvia.h 

@kolumbus.fi, 050 321 4313, (03) 346 3493

Esperanto-Societo en Turku 
– someraj renkontiøoj
Ankaý dum la somera tempo niaj membroj vi
dos unu la alian merkrede proksimume inter 
16.30 kaj 17.30 en la kafejo Sirius de la æefbib
lioteko en Linnankatu 2. Renkontiøoj okazas 
preskaý sen esceptoj, kaj gastoj estas æiam bon
venaj. Por certiøi, ke vi vidos niajn membrojn, 
vi povos esti en kontakto kun la prezidanto aý 
vicprezidanto de EST (Tiina Oittinen, tel. 050 
5494709 aý AnnaLiisa AliSimola, tel. 040 
5541680).

Bonan someron al æiuj!
Estraro de EST

naj komunikrimedoj en la agado de UEA, kiun 
antaývidis la Strategia Laborplano de la Asocio. 
Komence de majo UEA funkciigis retan kine
jon en Ipernity, kie jam estas videblaj ok filmoj 
pri la programeroj de la aprila Malferma Tago 
kaj du historiaj dokumentoj pri la unua IJK en 
1938 kaj pri IJK kaj UK en 1959: http://www.
ipernity.com/doc/97850/home/video

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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Venontaj

Aýtunaj Tagoj koncentriøos al du gravaj jaroj 
en la pasinteco: La jaro 1859 estis grava por 
Esperanto, 1809 por Finnlando. De la unua pa
sis 150 jaroj kaj temas ja pri naskiøjaro de L. 
L. Zamenhof. Kiel ni scias, æijare Esperantaj 
aranøoj multflanke prezentas vivon de la fond
into. Finnlando estis antaý 200 jaroj, æe turno
punkto, kiu komencis la vojon al popollingva 
nacia emancipiøo.

Pri tiuj du gravaj eventoj estos kolektita la 
programo en Pori/Björneborg kun erudicio kaj 
arto. Kontribuantoj el æiuj landoj kaj popoloj 
æirkaý la Balta maro estas petitaj veni por riæ
igi la tagojn, kun podia diskuto, ekspozicia¼oj, 
muzika¼oj ktp. Unu preleganto venos el Hun
gario: Sro István Mórocz, kiu aýgusteseptem
bre turneos en Finnlando. 

Venu al Pori/Björneborg 
ankaý vi! Se vi deziras 
partopreni en la programo, 
bonvolu kontaktiøi kun la 
prezidanto de EAF aý kun 
la lokaj aranøantoj.

Kelkaj konkretaj detal
oj pri la programo: La 
loko de la tagoj estos res
toracio Liisanpuisto en la 
centro (adreso: Liisankatu 
20, 28100 Pori). Sabate 
la 19an de septembro la 
akceptejo funkcios ekde 
11.30 kaj solena malfermo 
okazos je la 13a. Antaý 
tio ni faros publikan pre
zentadon de Esperanto kaj 
donos gazetaran akcept

on. Por tiuj kiuj alvenos frue, eblos memstara 
lunæado en la urbo, pri konvenaj ejoj vi povos 
informiøi æe lokaj aranøantoj.

Æiuj programeroj, kafoj kaj manøoj okazos 
en restoracio Liisanpuisto. Pri la tranoktado æiu 
partoprenanto zorgu mem. Ni povas rekomendi 
kelkajn lokojn, kiuj situas proksime de nia kun
venejo, vidu la liston.

Dimanæe posttagmeze al la programo aparte
nas urba rondveturo en strata trajneto Poritar 
(”porianino”) kun æefe esperantlingva æiæero
nado. La fermo de la tagoj estos æirkaý la dua 
kaj duono.

La detala programo aperos en sekva Esper
antolehti kaj plejeble baldaý en niaj retpaøoj: 
www.esperanto.fi kaj esperantopori.wikispac-
es.com.

Aýtunaj Tagoj en Pori 
Syyspäivät Porissa 19.–20.9.2009

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

Urbodomo de Pori kun la urba simbolo, urso.
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 Venontaj

Syyspäivien aiheena on tänä vuonna kaksi tär
keää vuotta: 1859 on esperanton ja 1809 Suo
men juhlavuosi. Ensin mainitusta on kulunut 
150 vuotta: Se on esperanton kehittäjän L.L. 
Zamenhofin syntymävuosi, jota juhlistetaan 
kaik kialla esperantomaailmassa. Suomi oli 
vuon na 1809 käännekohdassa: Silloin maa lii
tettiin kansakuntien joukkoon ja alkoi kansalli
nen herääminen.

Näistä kahdesta tärkeästä tapahtumasta koo
taan Porin syyspäivien ohjelma tunteella, tai
dolla ja tiedolla. Olemme pyytäneet osallistujia 
niin ohjelman tekoon kuin yleisöksi Itämeren 
ympäristön maista ja kansoista osallistumaan 
päivien keskusteluihin, luentoihin, näyttelyihin, 
musiikkiin jne. Unkarista tulee luennoimaan 
Somerolla 1960luvulla esperanton opettajana 
ollut István Mórocz, joka juuri sopivasti elo
syyskuussa vierailee Suomessa.

Tule sinäkin Poriin! Jos haluat osallistua oh
jelmaan, ota yhteyttä Suomen Esperantoliiton 

Maýzoleo de Juselius. 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! 
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puheenjohtajaan tai paikallisiin järjestäjiin.
Käytännön yksityiskohtia: Tapahtumapaik

kana on ravintola Liisanpuisto keskustassa 
(osoite: Liisankatu 20, 28100 Pori). Vastaan
otto aukeaa siellä lauantaina 19.9. klo 11.30 ja 
avajaiset ovat klo 13.00. Ennen sitä meillä on 
esperanton esittelytilaisuus suurelle yleisölle 
sekä lehdistötilaisuus. Ne, jotka tulevat Poriin 
jo lauantaiaamuna, voivat omatoimisesti mennä 
yhteiselle lounaalle, porilaiset esperantistit aut
tavat sopivien paikkojen etsinnässä.

Kaikki ohjelmanumerot, kahvit ja ruokailut 
järjestetään ravintola Liisanpuistossa. Yöpymi
sen jokainen hoitaa itse. Katso listaa suositelta
vista majoituspaikoista tekstin lopussa.

Sunnuntaina iltapäivällä pääsemme kierto
ajelulle kaupunkijuna Porittarella. Paikallinen 
matkailuopas on lupautunut opiskelemaan sen 
verran esperantoa, että ajelun opastukset suju
vat suoraan.

Päivien yksityiskohtainen ohjelma ilmestyy 
seuraavassa Esperantolehdessä ja mahdollisim
man pian nettisivuillamme www.esperanto.fi ja 
esperantopori.wikispaces.com.

Aliøo kaj kontaktpersonoj
Bonvolu sendi la aliøilon al la EAFoficejo de 
Helsinki, aý se vi volas aliøi rete, uzu la adreson 
eafmendoj@esperanto.fi. Krome pagu la koti
zon al la konto de la Asocio uzante la referenc
numeron, kiu estas menciita en la aliøilo. Notu, 
ke estas tre grave fari ambaý: kaj pagi kaj sendi 
la aliøilon por ke ni organizantoj scios, kiu vo
las kion dum la VT. Pri la aliøiloj kaj pagoj pri
zorgas Paula Niinikorpi kaj Päivi Saarinen.

Kun eventualaj demandoj pri ATaranøoj, 
pro gramo, tranoktoj, manøoj, vojaøeblecoj ktp. 
vi povas turni vin al lokaj aranøantoj en Pori: 
Paula Niinikorpi (paula.niinikorpi@gmail.com, 
tel. 0405274821) kaj Robert Bogenschneider 
(retadreso: robog@gmx.de, tel. 0403524685).

Ankaý helpas vin EAFprezidanto Tuomo 
Grundström, EAFvicprezidanto Päivi Saarinen 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton syyspäiville 
19.–20.9.2009 Porissa

Nimi

________________________________________
Osoite

________________________________________
Puh./fax/sähköposti

________________________________________

Ilmoittautumismaksu:
14 e 15.8.2009 saakka _____
18 e 5.9.2009 saakka _____
21 e 5.9.2009 jälkeen _____

Puoli maksua FEJO:n varsinaisilta jäseniltä. Ilman 
maksua alle 15-vuotiaat lapset. Suomen ulkopuo-
lella asuvat henkilöt sopimuksen mukaan.

AT-paketti 
sis. ruokailut rav. Liisanpuistossa (kahvi ja illallinen 
lauantaina, lounas sunnuntaina)  _____  50 e

Majoitukset ks. teksti.

Maksut yhteensä Suomen 
Esperantoliiton tilille _________

Tilinumero: Sampo 800017-230825.
Käytä viitenumeroa 4640 (ei muita tietoja maksun 
yhteydessä).

Lisätietoja ja/tai toivomuksia

________________________________________

Lähetä lomake osoitteella: 
Suomen Esperantoliitto 
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki 
tai tiedot sähköpostitse eafmendoj@esperanto.fi 

TERVETULOA!
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kaj EAFsekretario Tiina 
Oittinen, kies kontaktinfor
moj estas sur paøo 2.

Ilmoittautuminen ja 
yhteyshenkilöt
Ilmoittaudu lähettämällä 
ilmoittautumisloma ke Suo
men Esperantoliiton toi
mistoon tai ker tomalla vas
taavat tiedot sähköpostitse 
osoit tee seen eafmendoj@
esperanto.fi. Maksa osal
lis tumis ja pakettimaksu 
ilmoittautumisen mukai
sesti liiton tilille. Muista käyttää viitenumeroa, 
jonka kanssa ei pidä kirjoittaa muita tietoja. 
Huomaa, että pelkkä maksun hoitaminen ei 
riitä, tarvitsemme myös ilmoittautumistiedot, 
jotta tiedämme, mitä olet tilannut ja milloin tu
let. Ilmoittautumisista ja maksuista huolehtivat 
Paula Niinikorpi kaj Päivi Saarinen.

Lisätietoja talvipäivien ohjelmasta, majoituk
sesta, ruokailusta ja matkustusvaihtoehdoista 
voit kysellä Porin paikallisilta esperantisteilta 
Paula Niinikorvelta (paula.niinikorpi@gmail.
com, puh. 0405274821) ja Robert Bogenschnei
derilta (robog@gmx.de, tel. 0403524685). 
Myös liiton puheenjohtaja Tuomo Grundström, 
varapuheenjohtaja Päivi Saarisenen ja sihteeri 
Tiina Oittinen vastaavat syyspäiviin liittyviin 
kysymyksiin, heidän yhteystiedonsa ovat leh
den sivulla 2.

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)

Strata trajneto ”Poritar”.

Tervetuloa – 
Bonvenon!
Estraro de 
EAF kaj Pori-
anoj

Restoracio Liisanpuisto.

Fotoj:  
Robert Bogen-
schneider
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Asocioj

en kunsido 18.4. interalie inviti reprezentantojn 
de æiuj æeBaltmaraj Eorganiza¼oj partopreni 
kaj kontribui en la temo de la Aýtunaj Tagoj en 
Pori. Rekompencon de æiuj elspezoj la asocio 
tamen ne povas promesi. Estis aprobitaj orga
nizaj kaj financaj detaloj, kiujn vi trovas en la 
ATinformo kaj aliøilo en æi tiu gazetnumero.

Estis akceptita longa listo de komisiitoj por 
diversaj agadoj de la asocio; øi estas trovebla 
en la interreta hejmpaøo de la asocio. Kiel la 
estraro konstatis, la listo ”vivas”, kompletiøas 
ankaý dum la jaro – novaj aktivuloj por helpi en 
praktikaj aferoj æiam estas bonvenaj.

Estis decidite sendi Esperantolehti al biblio
tekoj de la lokoj de Vintraj kaj Aýtunaj tagoj 
dum koncerna jaro. Pri la gazetaj financoj estis 
notite, ke peto de subteno estis sendita kaj ak
ceptita æe la edukministerio. Por pasinta jaro ni 
ne ricevis, malkiel dum multaj jaroj. La minis
terio malaltigis la tutan sumon disdonatan.

Pri la tradicia kurso en Valamo oni sciis, ke 
certe efektiviøos kun jam dek partoprenantoj. 
(Øis apero de æi tiu EF aliøis dek pliaj – la kurso 
fariøas amaseta!) EAF peras pagojn.

Kunlaboro de ELFI daýras kun la korespon

da kursejo de popolaltlernejo Oriveden Opisto; 
Sylvia Hämäläinen okupiøas pri nova lernoma
terialo kaj akceptas la taskon de kontrolanto.

La asocio pagas la elspezojn de la loko de 
FEJO en festivalo Maailma kylässä 23.–24.5. 
en Helsinki. – Estis informita la nuligo de la 
Italuja paska junularfestivalo, por kiu FEJO ri
cevis du stipendiojn de la edukministerio.

La asocio partoprenos en Movada Foiro en la 
UK kun reklamo kaj varbado por interalie Aýtu
naj tagoj. Okaze de la jubilea Zamenhofjaro la 
estraro instigas æiujn lokajn klubojn kaj agant
ojn aranøi eventojn kaj ekspoziciojn, kampanj
ojn æe amaskomunikiloj, kaj liveras materialojn 
por tio. Unu taýga materialo estas la dvddisko 
”Esperanto estas”, finnlingva, kies ekzempler
on la asocio sendas al æiu membroasocio, kaj 
vendas pliajn por po 5 eýroj.

Estis akceptita interkonsento pri la uzo de la 
oficejo por loøigi gastojn kontraý pago de kaj 
la asocio kaj la Helsinkiklubo. La oficejo estas 
en bona stato, kaj por tion teni, enspezoj bon
venas.

(tg)

Al la Esperantokurso en Popola Instituto de Va
lamo, Heinävesi aliøis æijare dudeko de parto
prenantoj. La kursanoj venos krom el Finnlan
do, ankaý el Rusio kaj Hispanio. La instruado 
okazos en tri grupoj: en elementa grupo (35 
kursanoj) kaj du daýrigantaj grupoj (po 68 
kursanoj), en kiuj oni diskutas kaj profundigas 
sian lingvoscion. La instruistoj estos samaj kiel 
lastjare: Atilio Orellana Rojas kaj Patrik Austin 
kun helpo de Tiina Oittinen, kiu ankaý agas kiel 
kursorespondeculo. Dum la libertempaj aranøoj 
æiuj kursanoj estos kune ekskursante, ludante 
kaj festante. Jukka Laaksonen denove æiæero

Esperantokurso en Valamo – la 10-an fojon somere 2009
nos esperante.

Post la kurso okazos laýplane la ekskursa 
vojaøo al malnova Valamo de Ladogo. La sep 
esperantistaj partoprenantoj povis aliøi en vo
jaøo aranøita de vojaøagentejo el Joensuu kaj 
vojaøos en grupo de tridek finnoj.

Pri la kurso vi certe povos legi pli en la venon
taj numeroj de Esperantolehti. Ni esperas havi 
same multflankan, interesan kaj memorplenan 
semajnon kiel dum æiuj antaýaj kursoj.

Atendante la kursanojn 
Atilio, Patrik kaj Tiina

Estraro de EAF decidis
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Forpasoj

Sino Stanislawa Mehtonen (Nowak) forpasis 
7.5.2009 en Oulu. Þi naskiøis 5.1.1928 en Lodz 
(Pollando). Stanislawa lernis Esperanton en sia 
hejmurbo antaý UK de Varsovio 1959.

Dum la la kongreso þi renkontis finnan esper
antiston, Allan Mehtonen. Ili enamiøis. Poste 
juna polino veturis al Finnlando, en kiu ili ge
edziøis. Al ili naskiøis du infanoj, Eeva kaj Paa
vo, kiuj estas denaskaj esperantistoj.

Stanislawa ege þatis Finnlandon, sed þi ne 
for gesis sian hejmlandon aýskultante elsendojn 
de Pola Radio kaj regule telefonante al sia fra
tino. Sino Mehtonen kune kun sia edzo parto
prenis al okaza¼oj esperantaj kaj þi havis multe 
da amikoj en Esperantujo. Dum jardekoj Sino 
Stanislawa Mehtonen estis aktiva estraranino 
de Esperantosocieto de Oulu.

Ni, ouluanaj esperantistoj, kondolencas fa
milion Mehtonen pro forpaso de via kara Sta
nislawa.

Oulun Esperantoseuran perustajajäsen ja pitkä
aikainen johtokunnan jäsen Stanislawa Mehto
nen (s. Nowak) nukkui pois lyhyen sairauden 
murtamana 7.5.2009 Oulussa. Stanislawa syn
tyi 5.1.1928 Lodzissa Puolassa. Hän opiskeli 
esperantoa 1950luvun loppupuolella kotikau
pungissaan. Varsovan kansainvälisestä Espe
rantokongressista 1959 tuli hänen elämänsä 
kään nekohta.

Kongressissa Stanislawa tapasi oululaisen 
esperantistin Allan Mehtosen. Siitä alkoi kau
nis rakkaustarina. Stanislawa muutti Suomeen 
1960 ja meni naimisiin Allaninsa kanssa. Per
heeseen syntyi kaksi lasta, Eeva ja Paavo, joista 
tuli “syntyperäisiä” esperantisteja, olihan Meh
tosten kotikielenä esperanto. Vaikka Suomesta 
tuli Stanislawan rakastama uusi kotimaa, hän 
piti säännöllisesti yhteyttä synnyinmaahansa 
ja siellä asuvaan sisareensa aina sisaren kuole
maan saakka. Vuosikymmenten ajan Stanisla

wa oli tuttu näky esperantota
pahtumissa miehensä Allanin 
kanssa.

Stanislawan luonnetta 
kuvaillevat parhaiten sanat 
hillitty ja seurallinen. Hänen 
elämänasenteensa pysyi va
loisana loppuun saakka. Meil
le oululaisille esperantisteille 
hän oli myös “omanatunto
na”. Jos tapaamisissamme 
lipsahdimme puhumaan suo
mea, sormet napsahtelivat 
pöytää vasten ja kuului ystä
vällisesti esiintuotu huomau
tus: “parolu Esperanton”, pu
hukaa esperantoa.

Me oululaiset esperantistit 
esitämme surunvalittelumme 
lähiomaisille.

Erkki Röntynen

Stanislawa Mehtonen 1928-2009

w(Fotis Saliko en Touraine, Francio)
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Rememoroj pri  
Stanislawa Mehtonen
Somero 1968 estis decida al vekiøo kaj formiøo 
de tiam dekkvinjara junulo. Memlerninte la 
ele mentojn de esperanto, trovinte literaturon, 
gaze taron kaj radion, mi komencis la someron 
per mia unua memstara kaj øis tiam plej longa 
vojaøo. Tiu estis al Sundsvall en Svedio, kaj tiu 
estis mia unua parola kontakto en Esperantujo. 
Dum la somero mi ekkonis en mia hejmurbo 
Rauma Onni Harpio, aktivulon ekde dudekaj 
jaroj. Fine de la somero mi havis la þancon al 
eæ pli longa vojaøo, øis la nordfinnlanda urbo 
Oulu por familia komisio.

Jam UEAmembro, mi skribis al la delegito 
kaj proponis renkontiøon por konatiøi. La de
legito estis Allan Mehtonen. Li respondis kun 
afabla invito viziti lin kaj la familion hejme. Mi 
eksciis ke la familio estas esperanta, la edzino 
el Pollando, du gefiloj malgrandaj. Mi sentis 
ioman necertecon. Æu mi scias min konduti? 
Fakte mi ne sciis. Akompanis min filino de mia 
mastra familio, kiu konsilis vojon kaj atenti
gis kunporti florojn, kion la plumpa knabeto 
ne sciintus pripensi. Bonþance, æar Stanislawa 
Mehtonen estis la unua en Esperantujo, al kiu 
mi donis florojn.

Mi estis amike akceptita de simpatia familio 
tiam juna – la geedzoj sin ekkonis naý jarojn 
antaýe en la jubilea kongreso en Varsovio. Sed 
mi estis tiom juna, ke min impresis ilia natureca 
kaj senpera rilatado – plenkreskaj, seriozaj ho
moj parolis kun mi kiel kun samrangulo! Tion 
øis tiam mi malofte spertis. Ankaý Eeva kaj 
Paavo senøene parolis – ja esperante – kaj la 
knabego intergeneracia sin eksentis libere.

Oni diskutis pri lingvo, movado, Zamenhof 
kaj liaj idealoj, kaj pri æiutaga¼oj, laboro kaj ler
nado. Sed oni diskutis ankaý pri la mondo kaj 
tiu monda realeco, kiu diametre kontraýdiras 
la internaciismajn aspirojn. Estis somerfino. 
Al veturinte la 22an de aýgusto mi vidis en la 

Aristids Medins 1944–2009
Kun granda maløojo en la koro mi anoncas, ke 
la 2an de aprilo post longa kaj malfacila mal
sano en Rigo forpasis estrarano de Latvia Espe
rantoAsocio, konata latva esperantisto Aristids 
Medins (nask.31.08.1944).

A. Medins estis longjara aktivulo de Latvia 
Esperantomovado, organizis multajn Esperan
toaranøojn, inter ili ankaý popularan printem
pan renkontiøon ”Neøfloketo”, gvidis Esperan
toklubon ”Radieto”, okupiøis pli eldonado de 
Esperantolibroj, glumarkoj, insignoj k.a., estis 
membro de redakcia komisiono de ”Latvia Es
perantisto”. Ekde 1989, kiam Latvia Esperanto
Asocio aliøis al UEA, li estis individua membro 
de UEA, delegito por Rigo.

Margarita Zelve 
prezidantino de Latvia Esperanto-Asocio

fer voja stacio de Oulu rubrikegojn de ¼urnaloj. 
Æe¶oslovakio estis okupita de ”internaciismo”. 
Mia scio pri la mondo kaj historio tiam estis mo
desta. Stanislawa malmulte parolis, sed multe 
komprenigis. Mondaj eventoj de printempo kaj 
de aýtuno, kaj Esperantujaj spertoj de somero 
en 1968 orientis la adoleskulon seræi veron.

En postaj jaroj ni renkontiøis malofte, kaj 
æiam tiuj renkontiøoj estis korsimpatiaj. Ni es
tis sur sama ondolongo, kiel Allan foje diris. En 
lastaj jaroj þia vivo estis fizikemove limigita, 
sed spirite vigla. Kiam ni lastan fojon renkont
iøis antaý kelkaj jaroj kaj la geedzoj rememoris 
sian historion, mi pensis pri la romanoj esperan
te verkitaj: Nur parteto el ili estas verkitaj kaj 
presitaj sur papero, plej multaj estas vivitaj, kaj 
jen eble la plej bela el ili.

Unuaj Esperantujaj floroj al þi. Nun estas do
nitaj þiaj lastaj surteraj floroj, sed tuta øardeno 
de þi plantita restas æe Allan, Eeva kaj Paavo, 
kaj la esperanta amikaro.

Tuomo Grundström, prezidanto de EAF   
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De legantoj

Estas opinioj, ke nin limigas objektivaj mankoj: 
manko de libera tempo, manko de mono, man
ko de kondiæoj kaj tiel plu. Estas ankaý opinioj, 
ke nin limigas subjektivaj limigoj kaj inter ili, 
ekzemple, malkoincidaj kun la niaj interesoj de 
ceteraj homoj. Sendube ambaý tiuj grupoj de la 
limigoj estas tute naturaj.

Tamen estas ankoraý unu grupo de limigoj, 
kiu dependas de ni mem. Temas pri nia rekom
pensa pago al niaj aktivuloj pro ties aktiveco. 
Ne temas pri gloro, kiun la aktivuloj ricevas 
sufiæe. Temas pri nia diskut kaj voærajto. Ni 
devas konsenti tion, ke ili rajtas esti niaj paþt
istoj, sed ne nepre la plej bonaj el tiuj, æar ni eæ 
havas neniun rajton simple fariøi aýditaj. Kaj 
nome mia sperto pri tio iniciatigas min proponi 
publikan priparolon de la problemo.

Laý mia opinio dume ne venis tempo por 
radikale uzi la rimedojn de Finnlanda oficiala 
reguligo de la problemo, laý kiu regule okazas 
rotacio kaj renovigo de administraro. Ni ja vi

das, ke niaj aktivuloj en nesufiæe bonaj kondiæoj 
lertas fari sufiæe multon kaj zorgas pri almenaý 
formalaj principoj de demokratieco. Tamen mi 
opinias, ke nun jam venis tempo aperigi en kad
re de EAF specialan komitaton, kiu okupiøus 
pri analitika kaj metodika laboro. Centra tasko 
de la komitato povus esti pristudo de la sperto 
kaj disvastigo inter kluba gvidantaro modern
ajn principojn, kiuj helpus solvi iliajn aktualajn 
problemojn.

Por la propono estu senerare komprenata, mi 
uzu vortojn de unu fama gvidanto:

“Mi opinias, ke mia la plej valora kvalito es
tas mia kapablo aperigi æe la homo entuziasmon 
kaj evoluigi æe li æion, kio estas la plej bona, 
helpe de agnosko de lia digno kaj pere de apro
bo de la agoj”. Estus bone, ke gvidantoj de la 
Movado sekvus tiun æi principon.

(la skribanto volas resti anonima)

Kio aý kiu nin limigas

Elegio

Naøanto naøas sole, grandega oceano disvastiøas æirkaý li.
La destinon li ne vidas, li ne eæ scias la korektan direkton.
Lia sola espero estas vidi verdan bordon antaý li
aý renkonti baldaý la þipon de savantoj.

La piedoj sensentiøas, laciøas la brakoj, l’espero elvaporiøas,
sed jen alvenas velo trans la akvo.
Kiam la þalupo pli proksime venas,
povas la naøanto vidi sur øia ferdeko
siajn terurajn pekojn stari kaj al li rikani.

“Pardonu min”, li krias en lia mizerego,
“mi ne ankoraý estas preta renkonti mian morton.”
Sed kun nigraj kaj glaciaj okuloj ili fiksrigardas lin
kaj levante sian mezan fingron malaperas for.

Seppo Mussalo www.sxc.hu
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De legantoj

La æefredaktoro skribis pri komercaj aferoj en 
Esperantujo, celante tion, ke ankaý tiu branæo 
devus komenci elkreski en nia multbranæa espe
ranta kaj interesa arbo. – Nu bone! – Mi kiel ne
gocista filo, mem estinta bazaristo 1965–70 kaj 
iniciinto de (nune) Rondo ”Kato” – Esperantis
ta KatAmikaro, kaj tiel iom spertinta en multaj 
formoj komerca¼ojn – ankaý iomete per Espe
ranto – volas nun iomete rakonti pri iuj spertoj 
(estus tro por la gazetaj paøoj rakonti æiujn).

Estinte bazaristo, mi konatiøis kun tampere
ana hobia kaj besta komercisto Pekka Lehtinen, 
de lia butiko mi ricevis dufoje por la majtagoj 
majtagajn venda¼ojn. De la nevenditaj, li ne fak
turis. Sen Esperanto la afero ne estus okazinta.

Pli komplika estis pli poste grandforma kat
karta menda afero en Britio, kiu origine devis 
veni al Finnlando. Nu la afero okazis proksi
mume æi tiel: Mi estis sendinta grandforman 
katteman karton al nia prezidantino Marjorie 
Boulton, kaj þi montrinta øin al sia amikino, 
kiu estis papera¼komercistino. Þi volis ricevi 
pli da tiaj al sia butiko. Sekvis la mendo al la 
desegnistino Lisitzin en Finnlando. Mi peris la 
mendon tradukante øin – sed þi ne kredis øin 
la vera! Nu, la papera¼vendistino devis ricevi la 
interesajn katkartojn serie por sia vendejo. Pro 
la malfruiøo mi peris la mendon al kimra deseg
nisto en Kimrujo, kiu plenigis la katserian men
don. – Sekve la mendo per Finnlando en Britio 
al Britio!! Dankon al Esperanto!

Sekve mi vidas la esperantajn eblecojn dis
vastigi nian agkampon nur de precipe la idea
la ankaý al la komerca plej facile nur tiel, ke 
ni komencu de niaj kampoj en tiaj, kie estus 
ankaý materiaj kaj servaj ageblecoj plej faci
le. La organiza¼o Rondo ”Kato” – Esperant
ista KatAmikaro estas unu el la plej naturaj, 
æar mi spertis nekonvenajn spertojn ekster nia 
agadkampo alie. Nu, mi rakontu iom: ekz. unu 
germana firmao volis seræi en Finnlando al sia 

filtrila vendado reprezentiston. Mi ricevis la 
dokumentojn en la germana kaj Esperanto. Tio 
okazis dum la granda senlaboreco komence de 
la 90aj jaroj. Tiujn seræpaperojn mi portis al la 
loka laborforta oficejo rimarkinte pri la labor
ebl eco. – Nu, kion faris la laborforta oficejo? 
Vizitante tie sekvafoje, mi demandis pri la afe
ro por kio la oficejoj eæ havas la gazeton. La 
oficistino diris: ”Nu, la afero estis tiel stranga.” 
Sekve ili estis farintaj nenion, kvankam la do
kumenta afero estis legebla dulingve, kaj mi 
klarigis per la esperanta teksto.

Same faris lignokonstrua firmao, kiu ne ak
ceptis eblecon sendi la lignajn specimenpecajn 
bezonojn pri siaj diversaj lignokonstrua¼oj al 
Francio por la franca firmao, kiu volis kontakti 
la finnajn firmaojn – mi nenion postulis mone, 
mi nur volis helpi por la kontakta eblo... Nu, 
kion oni pensu? Oni devas unue esti tre speci
ala, due verþajne la aferon oni devus prezenti 
angle – alie estas strange, kiel diris la laborforta 
oficistino! La angla æirkaýmuro estas jam tiom 
forta, ke la esperanta komercado devus komen
ci inter ni mem. Mi rekomendas ekz. pri la kataj 
bezona¼oj. Nuntempaj hejmkatoj bezonas la tre 
diversa¼ojn. Ni produktu kaj vendu ilin disvast
igante nian komercon al aliaj bestbezona¼oj. Ia 
apogo estus jam la organiza¼o Rondo “Kato” kun 
sia gazeto. Same nature en la aliaj organiza¼oj, 
kiuj povus esti la semoj ankaý al la ekonomiaj 
agadoj en kaj el siaj startpunktoj.

Pentti Törmälä, Hamari

www.sxc.hu
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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 18 e sisältäen Esperanto leh den. 
Nino Runeberg -seuran jäsenmaksu on 36 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.
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Kara mondcivitano,
La Sennacia Banko fieras anonci la lanæon de 

sia nova monunuo: Mono.
Veras ke estas ”nur” artprojekto øis nun, sed 

kial ne kredi ke iun tagon la mondo uzos nur 
unu monunuon?

La nuntempa valutmerkato kaýzas grandan 
mal justecon en la mondo. Kial bovlo da supo 
devus kosti $0,10 en iu loko kaj $10 en alia. 
Tio estas preter kompreno por la plejmulto da 
mortontoj. Kaj æu interþanøi monon ne estas 
mal praktika kiam oni vojaøas?

Mono ne dependas de iu þtato aý iu specifa 
geografika teritorio. Estas monda mono, kiu 

antaýenigos internacian komercon kaj 
samtempe reduktos malegalecon inter 
landoj. Baldaý, kiam la homoj konscios 
la avantaøojn, vi povos uzi øin æie en 
la mondo.

La desegna¼o de la monbiletojn enha
vas portreton de Zamenhof sur la antaýa 
flanko, kaj helikon sur la malantaýa. La 
devizo “Unu Mondo, Unu Lingvo, Unu 
Mono” aperas en la fono. Kaj pro tio ke 
malebligi falsadon estas æefa prioritato 
por la Sennacia Banko, la monbiletoj 
enhavos sekura¼ojn kiel specialan ko

tonan paperon kun koloraj UVfibroj nur vide
blaj per UVlampo, filigranon kaj numerojn. La 
hodiaýa kurzo estas ¥1000 po monbileto (enojn 
æar mi estas en Japanio nuntempe). Se vi aæetas 
dek, la afranko estas senpaga.

Æu vi interesiøas? Bonvolu mendi la monbi
letojn rete, mi sendus PayPalan fakturon. Eble 
vi povas kuniøi kun amikoj por þpari la afran
kon. Aý eble vi volus vendi la monbiletojn en 
esperanta kuniøo aý kongreso, æiukaze vi gaj
nus procenta¼on.

Daniel Salomon 
Direktoro de la Sennacia Banko 

www.heliko.org

En lasta decembro disvastiøis ankaý jena nov a¼o:


