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De la prezidanto

Homarujo, Esperantujo
En la 13-a de januaro 
tagmeza radioelsendo: 
Tertremo en Haitio. 
Oni scias, ke estas 
forta, apud la æefurbo 
aý en la urbo mem, 
domoj detruitaj kaj ho-
moj mortintaj.

En sekvintaj semaj-
noj amasiøis kaj ¶aosis informoj pri la katastro-
fo. La centro de la tertremo estis 25 kilometroj 
de la æefurbo, kiu estis grandparte detruita. Ho-
moj estis mortigitaj kaj vunditaj sub frakasitaj 
domoj. Retoj de akvo kaj kloakoj, elektro kaj 
komunikado, malaperis en sekundoj.

Post tri semajnoj ni scias, ke el la dek mili-
onoj da enloøantoj eæ ducentmil estas mortin-
taj, centmiloj vunditaj kaj perdintaj hejmon kaj 
vivtenon. La vivo de almenaý tri milionoj estas 
rekte tuþita de la katastrofo.

La Haitianoj estas viktimoj de ne nur la ja-
nuara tertremo. Ili estas viktimoj de krimo. La 
plej grava krimo estas la malriæeco. Øi estas 
socia krimo. Socio kiu permesas senesperan 
malriæecon, ne agas homece. Socia malriæeco 
multobligas homajn suferojn en situacioj, kie 
necesas kunordigita agado.

Pasinta jaro estis la ducenta de la Finnlanda 
þtato. La principe sendependa Haitio estas sam-
aøa: En 1804 armeo de sklavoj venkis la Fran-
cajn trupojn kaj proklamis þtaton. La loøantaro 
preskaý tute konsistis el sklavoj Afrikaj, ven-
igitaj post cinika ekstermo de la eæ trimiliona 
indiøena loøantaro. La lando, la okcidenta duo-
no de la insulo Hispaniolo (la orientan duonon 
koloniigis Hispanio) estis granda produktanto 
de kafo, kakao, sukero; lando riæa, laboranta 
popolo malriæa. La riæeco konsistis el naturo 
kaj homoj. Francio postulis kaj en 1833 suk-
cesis devigi Haition pagi rekompencon pro la 

perdita laborforto sklava. Por tiu rekompenco, 
la nova þtato devis prunti sumon, kies repagado 
al Franciaj, Usonaj kaj Germaniaj bankoj daýris 
øis jaro 1947. Øis 1947, centkvardek jarojn post 
la ekformado de þtato! La sumo kun interezoj 
estas kalkulita 27 miliardojn da dolaroj. Nia 
historio ankaý kalkulas multajn cinika¼ojn dum 
la pasintaj ducent jaroj, sed ne tian sklavhistori-
on – ankaý ne kiel sklaviganto. Bonþance.

La nuntempa internacia komunumo disponas 
pri fortoj kaj iloj por helpi en katastrofaj okazoj. 
Multaj þtatoj estas solidaj kaj agokapablaj. Ni 
ankaý havas internaciajn organiza¼ojn. El tiuj la 
plej komuna estas Unuiøintaj Nacioj, kaj el øiaj 
membroj plej fortaj estas relative grandaj kaj 
bonhavaj þtatoj, inter tiuj Finnlando. La tagon 
post la tertremo, UNO asignis dek milionojn da 
eýroj por unua helpo. (Hazarde, samtage Usono 
decidis pri pliaj 33 miliardoj da dolaroj por la 
militoj en Irako kaj Afganio.)

Usono kaj civitanaj organiza¼oj tie estas natu-
re la plej masiva helpanto al la malfeliæaj tertre-
maj viktimoj. Por efektivigi helpon, necesas uzi 
ekzistantajn materiajn eblecojn. Necesas kunla-
boro, kaj por kunlaboro necesas cedi en politi-
kaj starpunktoj. En Karibio tiuj staras forte kiel 
muroj de miljaroj, kaj la plej akra kontraýdiro 
estas inter Usono kaj Kubo, kiu situas nur cent 
kilometrojn okcidente de Haitio kaj ducent sude 
de Usono. Por iom kompreni la rilaton, ni po-
vus imagi enpense, ke Finnlando estintus dum 
lastaj kvindek jaroj grave blokita en internacia 
komerco; stato de multaj aferoj estus tute alia. 

Nun tamen, dum la post-tertrema periodo, la 
najbaroj kunlaboras en la helplaboro. La unu-
an fojon Kubo permesis flugojn de usonaj ar-
meaj aviadiloj super la insulo de la militbazo 
Guantánamo. Tio estas tute senprecedenca, æar 
Kubo ne rekonas la kontrakton pri luado de tiu 
militbazo. Tiuj flugoj transportas materialojn w
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De la redaktoro

Vico da amasaj mortigoj  
diskutigas Finnlandon

Unue estis eksplodo en komercejo Myyrmanni 
en oktobro 2002. Mortis sep homoj kaj vundiøis 
preskaý 200. Tio estis nur unuopa okazo fare de 
frustriøinta juna viro.

Venis pafado en lernejo de Jokela en novem-
bro 2007. Mortis naý homoj, inkluzive la pafin-
ton, kiu post mortigi aliajn mortigis sin mem. 
Ankoraý oni ne vidis multan kaýzon ligi æi tiun 
okazon kun tiu en Myyrmanni.

Venis pafado en metilernejo de Kauhajoki en 
septembro 2008. Mortis 11 homoj, inkluzive æi 
tie same la pafinton mem. Oni jam komencis 
diskuti, æu estas io profunde malorde en la finna 
socio, æar ripete okazas amasaj mortigoj. Ankaý 
eksterlande Finnlando jam akiris ioman tristan 
famon: øi estas lando de koleraj junaj viroj, kiuj 
izolas sin el la normala vivkomunumo kaj per 
interreto disvolvas detruajn planojn – pli-malpli 
tion æi tiuj tri uloj æiuj faris.

Nur plia jaro daýris kaj venis pafado en ko-
mercejo Sello en la lasta tago de jaro 2009. 
Mortis kvar homoj tie, kaj en aliaj lokoj la pa-
finto mortigis sian ekskarulinon kaj sin mem. 
Denove Finnlando staris en rubrikoj de ¼urnaloj 
en aliaj landoj pro esti okazejo de amasaj mort-
igoj. Oni ne povas nei, ke Finnlando staras 
proporcie kun sia loøantaro nenature alte en la 
statistikoj.

Iun tre unuecan tipon la kvar okazoj ne repre-
zentas. La Myyrmanni-okazo distingiøas de la 
aliaj tiel, ke øi estis farita per bombo, dum la 
aliaj per pafado, kaj oni ne scias, æu la farinto 
intencis mem morti, æar klaran memmortigan 
mesaøon oni ne trovis, kaj fine oni konkludis, 
ke la bombo eksplodis akcidente per misfunkcio 
de la iniciata mekanismo. La Sello-okazo dis-
tingiøas de la aliaj en multaj aspektoj: Øia farin-

to ne estis tiom juna 
kaj aktiva uzanto 
de interreto, kiel la 
tri aliaj, kaj li havis 
personan motivon 
kontraý sia ekskarulino, dum la tri aliaj havis 
pli øeneralan haton kontraý la komunumo, kie 
ili sentis sin mistraktitaj. Klaran inter si simi-
lantan paron formas nur la okazoj de Jokela kaj 
Kauhajoki, sed el tiuj ni ja scias, ke la farinto de 
la posta konscie imitis la farinton de la unua.

Unu komuna trajto estas, ke æi tiuj kvar kul-
puloj estis æiuj viroj. Sed facile oni povas me-
morigi pri jaro 1999 kaj okazo, kiam virino en 
Helsinki mortpafis grupon da homoj. La kvanto 
da viktimoj restis en tri, sed laý sia tipo tiu pafa-
do estas tre ekvivalenta. Nenia nova¼o ja estas, 
ke virinoj faras krimojn, speciale violentajn kaj 
mortigajn krimojn, malpli ol viroj.

Plian trajton en la debatojn post la Sello-oka-
zo portis la fakto, ke øia farinto ne estis denaska 
finno, li estis enmigrinto el Kosovo – kaj ne aki-
rinta finnan civitanecon pro faritaj krimoj. Pro 
tio ja nepra fenomeno estis, ke iuj proklamis, 
ke nun la enmigrintoj kunportas siajn malbon-
ajn kutimojn en Finnlandon kaj detruas la pac-
an finnan socion. Postulata estis, ke oni sendu 
æiujn krimozajn eksterlandanojn for el al lando. 
Sed en tio ja oni devis forgesi, ke Finnlando jam 
antaý la okazo de Sello elstaris en la statistikoj 
pri mortigaj krimoj. Alia ekstremo de la debato 
estis aserti, ke tiel eæ enmigrinto adoptas la ti-
pan finnan agmanieron kaj post siaj frustriøoj 
mortigas aron da homoj.

Krimstatistikoj inter diversaj landoj estas tre 
malfacile kompareblaj, pro multaj kauzoj, ek-
zemple: En iuj landoj serio da krimoj faritaj de 
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De la redaktoro

por helpi al la viktimoj. Æe la viktimoj laboras 
helpantoj el diversaj anguloj de la mondo, tre 
multaj el ili el najbaroj, sed ne kiel Kubanoj kaj 
Usonanoj, sed kiel homoj kaj homoj. Estas io 
nova, kaj, ni emu kredi, esperiga. 

Venontan someron esperantistoj veturos al 
Kubo por Universala Kongreso. Urbego Ha-
vano ne riskas tertremon, kaj la vasta tropika 
insulo akceptas siajn gastojn kun bonvolo, 
amikemo kaj sekureco. Nia privilegiita regno, 
Esperantujo, tie kolektiøos por sia æefa festiva-
lo kaj demonstracio. Sed la vasta Esperantujo 
troviøas æie, kie estas niaj samideanoj. Ankaý 
en Haitio la lumo de la esperantismo esperige 
brilas, kiel raportite aliloke en æi tiu gazeto. Ni 
trovu eblecojn subteni. 

Katastrofojn naturajn kaj krimojn sociajn 
kontraýbatalas progresmovadoj, kiuj rekonas la 
homan dignon. Solidareco estas digno dividita 
al æiu. Ni solidaru inter ni kiel samideanoj, kaj 
kiel samideanaro ni solidaru kun la homaro.

Tuomo Grundström

unu homo kalkuliøas unu, en aliaj landoj pluraj; 
En iuj landoj krimo enskribiøas en statistikojn 
nur post juøo, en aliaj landoj jam pro anonco al 
la polico; Nivelo de puno por la sama ago di-
versas en diversaj landoj; Emo de homoj anonci 
rimarkitan krimon al polico diversas en diversaj 
cirkonstancoj. Sed kiom oni povas konsideri la 
statistikojn fideble kompareblaj inter Finnlando 
kaj aliaj landoj, kiuj kredeble havas proksim-
ume similajn cirkonstancojn, t.e. æefe Svedio 
kaj aliaj nordiaj landoj, unu tendenco videblas: 
En Finnlando okazas pli multe da mortigoj kaj 
aliaj violentaj agoj. Kaj aliflanke, pri Svedio oni 
scias, ke la finndevenaj loøantoj faras tiujn kri-
mojn pli ol ceteraj loøantoj. Io estas malbone en 
la finna menstipo: ni estas øenerale trankvilaj 
homoj kaj ne facile komencas kvereli, sed sam-
tempe ni estas malbonaj en diskutado, speciale 
pri niaj personaj problemoj. Post akumulado de 
malicaj pensoj ni agas violente.

Kiel ajn estas la statistikoj kaj averaøoj, oni 
ne povas juøi homojn per ili. Æiu krimulo aý 
eventuala krimulo estas individua kazo kaj be-
zonas individuan juøon aý kuracon.

Estas facile diri, ke oni sendu krimozajn eks-
terlandanojn for el la lando. Tion ja oni ankaý 
faras. En ekstremo tio tamen rezultus, ke ni æiuj 
sendus violentajn homojn el propra lando al 
alia, kaj tiel oni ne solvas la bazajn problemojn. 
La oficialuloj devas havi kongruan sistemon en 
tio, kaj sekvi la leøojn faritajn por tio. Kaj spe-
ciale indas konsideri, ke se Svedio volus sendi 
æiujn finndevenajn krimulojn en Finnlandon, 
tiam ni havus problemon.

Almenaý la ripetiøo de mortigaj okazoj kaý-
zis en Finnlando vastan diskuton pri sekureco, 
leøo pri pafiloj kaj mensa malbonfarto kaj øia 
traktado. Þanøo de leøo pri pafiloj estas prepara-
ta kaj kutimoj de la polico en permesoj por aæeti 
pafilon verþajne þanøiøas. Perfektan sekurecon 
la socio atingas neniam, sed ia progreso estas 
antaývidata.

Mikko Mäkitalo

Eventokalendaro de EAF
2010
26.–28.2.2010 FEJO-semajnfino kun jarkunve-

no en Tampereo
13.–14.3.2010 Vintraj Tagoj en Jyväskylä
27.6.–2.7.2010 Esperantokurso en Popola 

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

ranto, Havano, Kubo
24.–31.7.2010 Internacia Junulara Kongreso, 

Santa Cruz del Norte, Kubo
Aýtunaj Tagoj en septembro, eble en Estonio

Laborkunsidoj
13.2.2010 Estraro

(de la prezidanto) w
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Aktuale

Vivo daýras en Haitio
Kubaj kuracistoj helpas
La tertremo kiu trafis Haition la 12-an de januaro 
2010, skuis la mondon. 80% de la konstrua¼oj 
detruiøis, pli ol 150 000 homoj perdis la vivon. 
Centmiloj perdis æion kaj postrestas ofte kun 
grava handikapo. La venontajn semajnojn mult-
nombraj personoj mortos pro manko de higieno 
kaj pro diareo kaj bronkito.

Feliæe la internacia medicina helpo rapide 
ekis. Apenaý konata estas la fakto, ke Kubo 
ekde 1998 laboregas en Haitio por efektivigi 
integran sanplanon, al kiu 6 000 kubanaj kurac-
istoj kaj paramedicinistoj partoprenas kaj donas 
sian tutan atenton. En tiu kadro preskaý 400 ku-
racistoj estis surloke en la momento mem de la 
katastrofo. Ilia æeesto estis esenca por helpi kaj 
kuraci la popolon dum la unuaj 72 horoj. Tuj 
post la tertremo, Kubo sendis ankoraý 60 spe-
cialistojn de la medicina brigado Henry Reeve, 
speciale trejnitaj kaj bone ekipitaj specialistoj 
por interveni okaze de katastrofo. 400 Haitiaj 
kuracistoj kiuj studis en Kubo aldoniøis al la 
Kubaj medicinaj helpantoj. La kubaj kuracistoj 
transformis iliajn restadejojn en malsanulejojn. 
Malgraý ke la komunikiloj mutas pri la Kubana 
helpo, la 24-an de januaro, do dekdu tagojn post 
la fatala skuo, la Kubaj kuracistoj kuracis jam 
pli ol 18 000 pacientojn kaj faris 1 700 opera-
ciojn.

Kontaktostreboj kun esperantistoj
Estas ankaý esperantista komunumeto en Hai-
tio. Jen kiel skribas kolombia esperantisto Ru-
ben Torres pri streboj kontakti kun haitianoj 
post tertremo: 
Mi estas amiko de Christine Theano, esperan-
tistino el Haitio. 

Post kelktaga seræado finfine Christine aperis 
la 22-an de januaro, kvankam þia mesaøo estas 
tre magra. Feliæe þi vivas, sed mi ankoraý scias 
nenion pri þia nuna stato. Mi komprenas, ke la 
komunikado kun Haitio ankoraý estas ege mal-
bona, sed tuj kiam mi ricevos konfirmon pri la 
situacio de nia Christine, mi distrumpetos øin 
seræe de helpo. Estas alia esperantisto el Petion 
Vile, tre proksime al Portoprinco, kies nomo es-
tas Michelet Michel. Kaj nun li estas seræata de 
lia frato loøanta en Usono. Pri la aliaj (æirkaý 
20) esperantistoj de Portoprinco, mi aýdis nen-
ion øis hodiaý.

Kontaktia Haitiin
Kolumbialainen esperanton harrastaja Ruben 
Torres kertoo yllä siteeratussa kirjeessään, mi-
ten hän on yrittänyt ottaa yhteyttä haitilaiseen 
ystäväänsä Christine Theanoon ja viimein on-
nistunutkin 22. tammikuuta. Hän kertoo, että ai-
nakin 20 muuta esperanton harrastajaa Haitissa 
tiedetään olevan.

Alvoko al jarkunsido
Jarkunsido de Esperanto-Ligo de Finnlandaj 
Instruistoj ELFI okazos sabate la 13an de mar-
to 2010 je la kvara en Jyväskylä en la ejo de 
NNKY, Puistotori 4. Estos traktataj la laýstatu-
taj aferoj.

La estraro

Kutsu vuosikokoukseen
Suomen opettajien esperantoyhdistys ry:n vuo-
sikokous pidetään lauantaina 13. maaliskuuta 
2010 klo 16.00 Jyväskylässä NNKY:n tiloissa, 
Puistotori 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hallitus
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w

Mi vizitis la urban bibliotekon de Turku fine de 
januaro, æar mi aýdis, ke oni starigis tie ekspo-
zicion pri la internacia lingvo kaj deziris vidi 
øin.

La biblioteko æe Linnankatu nuntempe lok-
iøas en du domoj: nova, moderna, lumoplena 
parto estas hejmo de plejmulto de la bibliotekaj 
kolektoj dum la klasikstila malnova domo es-
tas dediæita al la temo ”arto”. Inter la du domoj 
troviøas ankaý kafejo, kie ofte kunsidas esper-
antistoj de la urbo.

Mi grimpis al la dua etaøo en la nova domo. 
Tie, en parto titolita Tietotori, “informa baza-
ro”, mi trovis la ekspozicia¼ojn. Unue mian at-
enton kaptis kvar afiþpaneloj starigitaj æe rando 
de balustrado. Tiuj havis po unu afiþo ambaý-
flanke, do sume ok informplenajn tekstojn pri 
la lingvo, pri øia historio, pri UEA, pri ebloj kaj 
rimedoj por lerni la lingvon kaj, kompreneble, 
pri la lingvo kaj øiaj uzantoj en Turku. La teks-

taro eble ne estas la plej tuja allogilo en la eks-
pozicio, sed øi bone servas tiujn, kiuj ekintere-
siøas kaj volas pli scii. Eblas elekti lega¼on laý 
sia intereso. Estis libere haveblaj ankaý faldfo-
lioj kaj, tre grave, informilo pri komenciøanta 
nova kurso en Turku.

Sur unu bretaro estis kolektitaj specimenoj 
pri lernolibroj. Æiuj krom unu apartenis al la re-
gula kolekto de la biblioteko; nur la ¼us aperinta 
finna versio Esperanto mutkattomasti de la ler-
nilo de Stano Maræek ankoraý ne portis stam-
pon de la biblioteko. Apude estis metitaj pli ol 
dudeko da kolorplenaj kongresaj bultenoj. En 
la supra vico elstaris la kongreslibroj de la tri 
Universalaj Kongresoj aranøitaj en Finnlando: 
Helsinki 1922, Helsinki (kaj Espoo) 1969 kaj 
Tampere 1995.

Unu vitra montroþranko prezentis filatela¼ojn 
kun Esperanta temo, el la kolekto de Anna-
Liisa Ali-Simola. Apuda simila kesto prezentis 

Esperanto-ekspozicio  
en la urba biblioteko de Turku

En vitrino videblaj estis kelkaj pliaj libroj kaj kompaktdiskoj kaj poþtmarkoj.
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aýdvida¼ojn kaj kelkajn verkojn el Finnlando.
La aranøo estis kompetente kaj taýge farita. 

Ne estis trudata tro da informoj, sed elektitaj 
detaloj spekteblaj eæ nur preterpase. Interesito 
povis laýplaæe profundiøi en la tekstojn de la 
afiþaro.

Mi opinias, ke la ekspozicio meritas esti star-
igita ankaý en aliaj lokoj. Ne estas tro malfacile 
fari adapta¼on al aliurbaj kondiæoj: forpreni la 
detalojn, kiuj interesas precipe nur turkuanojn, 
kaj aldoni alilokajn informojn kaj eble eæ alilo-
kan koloron. Se temas pri lokoj proksimaj, ekz. 
bibliotekoj en najbaraj komunumoj, oni povas 
eæ senþanøe ekspozicii æion plene laý la Turkua 
maniero.

Ampleksa kolekto de Esperanta literaturo
Do, mi estas kontenta pri la ekspozicio, sed eæ 
pli kontenta mi estas pri la normala agado de la 
biblioteko. Tie estas escepte ampleksa kolekto 
de Esperanta literaturo. Ne nur tiuj unu-du lern-
iloj, kiujn oni povas trovi en multaj bibliotekoj, 

Biblioteka ekspozicio 
translokiøis el Turku  
al Kaarina
La ekspozicio Esperanto, kiehtova kieli (Espe-
ranto, fascina lingvo) troviøis en la æefbibliote-
ko de Turku pli-malpli la tutan januaron. Multaj 
esperantistoj vidis øin kaj ni en Turku estas fie-
raj kaj feliæaj pri la laýdaj vortoj. Koran dankon 
al æiuj vizitantoj.

La pli-malpli sama ekspozicio estas nun en 
la æefbiblioteko de Kaarina 1.–27.2.2010. En 
la loka gazeto Kaarina-lehti jam estis informo 
pri øi. Same kiel en Turku, Esperanto estas 
prezentita multflanke pere de 8 afiþoj kaj kun 
multaj kongresaj bultenoj, krome estas libroj 
kaj KD:oj en vitrinoj kaj gazetoj por foliumi. 
Ankaý en Kaarina vizitantoj povas kunpreni 
faldfolion pri nia societo kaj informpapereton 
pri la kursoj. Krome disdonitaj estas turistaj 
broþuroj de Turku.

Ni esperas tra la ekspozicioj havi pliajn kurs-
anojn kaj eble post la kurso novajn membrojn. 
Elkoran dankon al æiuj kiuj iel helpis nin star igi 
la ekspoziciojn, speciale al Stano Maræek kaj 
Tuomo Grundström.

Esperanto-societo en Turku/TO

Ekspozicio kaj gazeta  
artikolo en Orimattila
”Esperanto-näyttely Orimattilan kirjastossa” es-
tis la rubriko de 19 x 19 cm granda artikolo kun 
bildo en Orimattilan Sanomat, la loka gazeto de 
urbo Orimattila, aperinta 19.1.2010. La ekspo-
zicio en la biblioteko estis inter 7.1. kaj 22.1. La 
redaktorino min intervjuis mallonge kaj miajn 
eble tro modestajn eldira¼ojn ekz. pri la kvanto 
de esperantistoj la redaktorino komprenis eæ tro 
realisme: ”Vaikka esperantontaitajia on hyvin 
monissa maissa, ei heitä Erikssonin mukaan 
kuitenkaan ole kovin paljon”. Tamen pri la ling-
vo mem la teksto estas sufiæe kontentiga. La re-
daktorino partoprenis ankaý en la konkurso kiu 
estis konekte al la ekspozicio.

Börje Eriksson 

sed trideko da lerniloj surbrete kaj aparta sekcio 
por esperanta literaturo: dramoj, poezio, roma-
noj, faka literaturo. Tion povas nur envie rigardi 
mi, loøanto de urbo pli granda ol Turku. Ankaý 
sur la bretoj por perioda¼oj mi vidis gazetojn 
esperantajn. 

Ekzistas eblo prunti librojn interbiblioteke, 
æu ne? Alilokanoj bonvolu utiligi la eblon.

Gratulon al la Esperanto-societo en Turku pro 
bona ekspozicio. Kaj gratulon al la Societo kaj 
al la urbo Turku pro impone bona publika bib-
lioteko.

Harri Laine
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La pasintjarfina 26a Internacia Festivalo (tradi-
cie nomita IF), gastigis æifoje æ. 130 partopren-
intojn el dudeko da landoj – de Hispanio øis 
Japanio. La elstara loko estis bavara urbeto 
Nördlingen, situanta en meteorita kratero kaj 
sola urbo kun komplete konservita mezepoka 
urbomuro. Kunvenejo estis nova junulargastejo 
tuj apud la urbomuro, kio ebligas facilan aliron 
al la centro.

Tuttaga ekskurso estis al Nurenbergo, kie 
ni vizitis la kastelon, rigardis iom la urbon kaj 
manøis en la plej granda kolbasorestoracio kun 
300 lokoj. La fama kristnaska bazaro ja fermis, 
sed alia speciala¼o de la urbo estas mielkukoj, 
kiuj estas vendataj en bakejoj.

Bunta kaj ampleksa kiel æiam estis la progra-
mo, kun abunda libroservo de FEL, prelegoj kaj 
vesperaj muzikprezentadoj: øueblis rusa (kun 
invito al la centjara jubileo en Sankt Peterburgo 
kaj elstara juna talento Inga Krejson), dagestana 
(kun fotoekspozicio kaj gustumado) kaj israe-
laj vesperoj (kun prezento de kantoj, dancoj kaj 
la pasinta kunveno KIES en pac-oazo), krom 
omaøo al la 150-jariøo de L. Zamenhof.

Temo de IF estis ”Fabeloj”, kies specimenoj 
videblas ankaý en Jutubo, æe youtube.com/bri-
lanto.

Stano Maræek prezentis sian agadon: la revuo 
”Esperanto”, sondiskojn de fabeloj, kaj la rekt-
metodan instrulibron (”Esperanto mutkattomas-
ti”), kies finna versio pretiøis nur decembre.

Pliaj interesaj programeroj estis la Internacia 
Vintra Universitato (IVU, kun temoj el mate-
matiko kaj astronomio) kaj øemelurbaj rilatoj.

7 kandidatoj (unu el Finnlando) kaptis la þan-
con ekzameniøi laý la eýropa referenckadro, kaj 
tiel helpas al UEA/ILEI.

Unu kulmino kiel æiam estas la silvestra balo. 
Æar saýno estis en la domo mem, kompreneble 
eblis øui tion kelkfoje.

Kiu maltrafis tiun eventon, havos plian þan-
con: La sekva IF okazos en la sama ejo, estas 
antaývidita taga ekskurso al la æefurbo de Ba-
vario (Munkeno), kaj eble vizito al la bierfarejo 
Oettinger (en proksima urbeto) – la plej granda 
germana bierfarejo kun jara produktado de pli 
ol 6 milionoj hektolitroj da biero.

Robert Bogenschneider

IF finis jaron en Nördlingen

Urba pejzaøo en 
Nördlingen. Pliaj fotoj 
troveblas æe http://www.
ipernity.com/doc/bri-
lanto/album/169687
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Kiel Wolmar Schildt volis evoluigi  
finnan lingvon kaj ties ortografion

Kiu estis Wolmar Schildt?
Li estis filo de kapitano de la finna armeo. Lia 
patro havis kiel salajro loørajton en bienego 
(svede: bostelle > fi: “puustelli”) en meza Finn-
lando, en komunumo Laukaa, do meze de finn-
lingva loøantaro, kaj tiel Schildt lernis ankaý 
finnan lingvon jam dum sia infaneco. Schildt 
naskiøis en jaro 1810, iøis doktoro de medici-
no 1840, kaj havis oficon en Jyväskylä, kie li 
mortis 1893.

Kiel formiøis skribita  
literatura finna lingvo?
Svedoj okupis Finnlandon tra tiel nomitaj kruc-
militoj, kaj aligis okupitajn areojn kiel partoj 
al la sveda þtato. La loøantaro estis per forto 
baptita al la katolika religio. Do, la þtata lingvo 
estis la sveda, kaj nur hazardaj religiaj tekstoj 
estis tradukitaj al la finna. Kia estis la ortografio 
tiam? Certe øi ricevis multon de la sveda orto-
grafio, eæ erarigaj skribaæoj: en Hankasalmi tro-
viøas bieno, kies nomo estas skribata SIKALA 
(”porkostalo” < sika=porko), sed laý la memoro 
de la popolo øi devus esti SIIKALA (”loko de 
koregonoj” < siika=koregono). Tia estis la si-
tuacio øis reformacio, æ. 1540–1640. Tiam ko-
mencis la vera evoluo de la skribita literatura 
finna lingvo.

Mikael Agricola (æ. 1510–1557) estas nomita 
patro de la finna literaturo. Li studis ankaý en 
Germanio kaj komencis tie traduki Biblion al 
la finna. Unue (eble 1543) aperis “Abckiria”, 
Abc-libro. Ortografio havis certajn influojn an-
kaý el la germana.

1809 estis fondita la finnlanda þtato, kaj tio 
kreis fundon por evoluo de la uzo de finna ling-
vo, kvankam ankoraý daýris jarcenton øis la 
normala uzrajto. Dum tiu periodo en Finnlando 

vekiøis nacia spirito. Multaj homoj laboris por 
iomete evoluigi finnan lingvon. Unu el la plej 
famaj el ili estis Wolmar Schildt, kaj ankaý alia 
viro el Laukaa, baptopatro de Wolmar, Adolf 
Ivar Arvidsson, kiu diris: “Ni ne estas svedoj, ni 
ne volas iøi rusoj, do ni estu finnoj!”

Finna lingvo tiam enhavis multege da frem-
daj vortoj kaj Schildt volis trovi novajn finnajn 
vortojn, kaj li sufiæe bone sukcesis: Oni kalku-
las ke la nuna lingvo enhavas 106 vortojn el la 
500 proponitaj de Schildt.

Pli ol vortaj proponoj oni diskutis pri liaj pro-
voj þanøi la ortografion. Schildt trovis, ke meto-
do skribi longajn vokalojn per du samaj literoj 
estas kontraý fonetiko: ne estas du unuopaj so-
noj, sed pli longa samesona vokalo. Tial li volis, 
ke oni uzu supersignon por montri plian longon 
de vokaloj.

Do, oni multon parolis kaj skribis pri propono 
de Schildt, sed surprizo estas, ke li ne estis la 
unua, kiu proponis tion, kaj dua surprizo estas, 
ke la unua estis dano: filologisto Rasmus Rask 
skribis 1818–1819 gramatikon por la finna 
lingvo, kaj tiam proponis montradon de longaj 
vokaloj per kromsigno. (Lia gramatiko restis 
nepresita.)

Jaakko Juteini eæ uzis la proponon de Rask 
en ABC-libro ”Lasten kirja”, 1819, dua eldo-
no, sed ne uzis poste. 1832 aperis de Rask libro 
”Ræesoneret lappisk Sproglære” kaj post tiu 
E. A. Ingman eldonis tradukokajeron ”Lauluja 
Anakreonilta ynnä myös Laulu Sapfolta” uzan-
te parte vokalsignojn de Rask. 1843 Ingman 
proponis ke la longeco estu esprimita kiel en 
hungara lingvo, per akuto-signo: á, é, í, ó ktp.

Nun, la uzo de kromsignoj estas por ni espe-
rantouzantoj bone konata, ”æapelo” estas æiuta-
ga signo, kaj øuste tiun cirkumflekson Schildt 
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proponis 1847 por montri longan vokalon, do â, 
ê, î, ô, û, ŷ. Por ä kaj ö uzo de dupunkto kaj æa-
pelo samtempe ne eblus, kaj tial li proponis, ke 
ä kaj ö estu þanøitaj al diagrafoj, æ kaj œ. Poste 
Schildt þanøis sian sistemon tiel, ke li anstataýis 
œ per dana litero ø. Fina þanøo estis 1872 ansta-
taýigi duosonojn – diftongojn uo, yö kaj ie per 
punkto super la literoj o, ø kaj e. Li diris, ke li 
volas malpliigi finnan literaron, sed fine li pro-
ponis tute novajn literojn.

Wolmar Schildt estis fervora amiko de finna 
lingvo kaj popolo. Li laboris multege kaj uzis 

ankaý monon por siaj ideoj, kaj ankaý sukcesis 
kun pluraj proponoj, precipe pri lernejaj fond-
iøoj. Malsukceso estis liaj proponoj pri ortogra-
fio. Sed lia persona malsukceso kiel noviganto 
de la finna ortografio apenaý estis malsukceso 
por la lingva komunumo.

Pentti Makkonen

Konsulta literaturo:
[1] Mauno Jokipii (red.): Wolmar Schildt 

(1993)
[2] Encyclopaedica Fennica de Otava (1960)

Festlibro al  
Humphrey Tonkin
Sabaton, la 9-an de januaro, okazis en la Cent-
ra Oficejo de UEA en Roterdamo varmetosa 
aranøo, dum kiu oni transdonis al prof. Humph-
rey Tonkin la festlibron ”La arto labori kune” 
eldonitan de UEA okaze de lia 70-a datreveno. 
La transdonon æeestis 50 invititaj gastoj kaj 
multaj kontribuintoj al la festlibro. 

La impona 900-paøa libro konsistas el artiko-
loj, eseoj kaj rememoroj de tuta cento da kont-
ribuintoj. Al Tonkin precipe plaæis la titolo de la 
festlibro, ”La arto labori kune”, kiel esprimo de 
la ideo, kiu æiam estis al li tre grava en lia aga-
do. ”La arto labori kune” kostas 60,00 eýrojn 
kaj estas mendebla æe la Libroservo de UEA kaj 
baldaý æe aliaj libroservoj.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Prelegoj pri Lapenna en reto
La Reta Kinejo de UEA proponas tri filmojn, 
kiuj konatigas la vivon de Ivo Lapenna en tre 
persona maniero. Temas pri la prelegoj, kiujn 
prof. Carlo Minnaja kaj prof. Duncan Charters 
faris en la Malferma Tago de la Centra Oficejo 
la 28-an de novembro.

Carlo Minnaja prelegas en du partoj, ambaý 
iom pli ol 50 minutojn. Li konatiøis kun Lapen-

na jam kiel knabo, la eminentulo estis amiko de 
liaj gepatroj kaj la kontaktoj daýris kiel mova-
da kunlaboro, i.a. kiam Minnaja eæ anstataýis 
Lapenna kiel festparolanto en la Tokia UK. 
Duncan Charters elstarigis en sia 30-minuta 
prelego la kontribuon de Lapenna por antaýen-
igi la lernejan instruadon de Esperanto kaj por 
seriozigi la informadon kaj dokumentadon pri 
Esperanto. 

La prelegoj estas spekteblaj æe http://www.
ipernity.com/doc/97850/home/video

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

Tri UEA-komisiitoj
La Estraro de UEA nomumis en decembro tri 
komisiitojn. Gabi Kosiarska fariøis komisi-
ito pri la Esperanta radiofonio, kampo, pri kiu 
þi ankaý profesie spertas pro sia laboro por la 
Esperanto-elsendoj de la Pola Radio. Brazil ano 
Emilio Cid, kiu jam kunordigis la gazetaran 
kampanjon pri la Bjalistoka UK, estis komisi-
ita pri sama agado ankaý lige kun estontaj UK-
oj. Robert Kaminski el Pollando ricevis taskon 
pri la dokumentado pri ZEO-j, t.e. Zamenhof/
Esperanto-objektoj. Pro sankialoj retiriøis el tiu 
tasko Raymond Boré, kiu en 2001 anstataýis la 
faman veteranon Hugo Röllinger, aýtoron de 
”Monumente pri Esperanto”.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)
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La elekto de Hanojo kiel la urbo de la 97-a Uni-
versala Kongreso de Esperanto en 2012 estis la 
plej rimarkinda decido de la Estraro de UEA, 
kiu kunsidis en sia plena konsisto en la Cent-
ra Oficejo ekde la 10-a øis la 12-a de januaro. 
La Esperanto-movado de Vjetnamio havas jam 
longan historion, sed la Universalan Kongreson 
øi gastigos por la unua fojo.

La estraranoj devos ankoraý trakti kaj decidi 
pri multaj aferoj rete, æar pro la frua kunsido-
dato ekz. la financaj dokumentoj ne povis jam 
esti pretaj. Tio lasis al la estraranoj pli da tempo 
por interþanøi ideojn interalie pri stimulado de 
la nun okazanta diskuto pri nova strategia plano 
por UEA.

Kun Stefan MacGill, prezidanto de ILEI kaj 
øia observanto æe la Estraro de UEA, oni paro-
lis pri la plua evoluigo de la instrua agado. La 

En komenco de februaro venis adreslibro de 
Pasporta Servo. Por multaj tio estis post longa 
atendo, æar en jaro 2008 okazis problemo in-
ter presejo kaj poþtado kaj multaj ne ricevis la 
libron kaj en jaro 2009 la libro ne aperis pro 
þanøo de kompilanto, kiam Derk Ederveen post 
longa tempo adiaýis la taskon. La nova plurho-
ma kompilanta teamo faris iom da evoluon: la 
sistemo nun funkcias ankaý en interreto, adrese 
http://www.pasportaservo.org, kie oni povas 
trovi freþe øisdatigitajn datenojn kaj homojn, 
kiuj en la libro ne aperis.

Kelkajn kripla¼ojn la þanøoj ankaý venigis: 
la mapoj estas nun malpli klaraj kaj logikaj ol 
antaýe kaj multaj nomoj aperas en strangaj mis-
printitaj aý mankhavaj formoj. Sed la øenerala 
ideo, enhavo kaj aspekto estas kiel antaýe kaj ni 
povas esperi, ke la problemoj estas nur transira 
fazo.

La libro havas 1450 adresojn, kio montras 

Estraro gratulis ILEI pro la sentebla plivigliøo 
de øia agado post la pasintjara konferenco. Kun 
granda kontento oni notis la bonan starton de la 
Esperanto-ekzamenoj laý la normoj de la Eýro-
pa Referenckadro. Por la nova serio de elstar aj 
sciencaj verkoj, ”Scienca Penso”, en kiu jam 
aperis ”La origino de specioj” de Darvino, la 
Estraro aprobis regularon kaj envicigis por ape-
rigo kiel øia dua titolo la verkon ”Lingvo kaj 
menso” de la fama lingvisto Noam Chomsky. 
Kiel observanto de TEJO partoprenis la kunsi-
don la nuna TEJO-volontulo Alexandre Baudry, 
kiu raportis i.a. pri la baldaýa apero de la el-
dono 2010 de gastigantoj de la Pasporta Servo 
kaj pri la planata grafika reformo de la revuo 
”Kontakto”.

(el komuniko de UEA koncizigis mm)

dekprocentan kreskon el lastaj aperintaj, sed tio 
verþajne ne estas vera, æar oni volis inkluzivi 
ankaý malfreþajn datenojn el la lasta aperinta 
fojo. La geografia distribuo estas simila kun la 
antaýa: 91 landoj kaj plej densa en Eýropo. La 
plej grandaj landaj nombroj da gastigantoj estas 
Francio 177, Germanio 122, Rusio 93, Pollando 
87, Brazilo 86, Ukrainio 78 kaj Usono 64. La 
kvanto en Finnlando kreskis al 13 gastigantoj 
en 9 diversaj lokoj.

(mm)

UK en Hanoj 2012

Aperis Pasporta Servo 2010
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Sveda jarkongreso  
14–16 majo
En majo 2010 okazos sveda jarkongreso en la 
Esperanto-Domo en Lesjöfors, Svedio. Datoj 
estos 14–16 majo, kaj eblas alveni pli frue por 
tuttaga antaýkongresa ekskurso. En la progra-
mo estos prelego pri ”Unu lingvo, malsamaj 
kulturoj” de Kristin Tytgat, kaj teatroprezento 
de Georgo Handzlik. Junulara aranøo okazos 
paralele. Por informoj konsultu www.esperanto.
se, aý skribu al sefkongr2010@esperanto.se, aý 
jarkongresa administrado U Luin, Myggdalsv. 
123, SE-13542 Tyresö, Svedio. Bonvenon!

Kun koraj salutoj, Ulla Luin

Korekto 
En la lasta Esperantolehti oni erare menciis, ke 
Allan Mehtonen okdekjariøis. Vere li 88-jar-
iøis.

Saliko dankas pro la donacoj gratule 
venintaj al EAF. La librotenado mon-
tras, ke venis entute 130 eýroj honore 
al Saliko.
Foto de Jorma Kasanen enkadrigita 
de brazila amiko de Saliko

Juleto de ouluanoj
Esperanto-juleto en Oulu diversis kompare kun 
antaýaj aliaj. Mankis nia kara aktiva membro, 
Stanislawa Mehtonen, kiu fordormis en majo. 
Þi estis unu el la fondintoj de Esperanto-societo 
de Oulu. Komence de la juleto oni respektis 
Stanislawan je silenta momento. 

Cetere la juleto sekvis tiel nomatan normalan 
skalon. Oni gratulis kun floroj nian ”lingvan 
majstron”, Allan Mehtonen, kiu fariøis 88-jara 
en novembro. Auli Vihermä kaj Eila Martin es-
tis mastrinoj por juleto. Kafo kaj franda¼oj bon-
ege gustumis al æiuj. 

Bonega muzikisto, Olli Pajula, ludis 
fluton kaj akompanis la kantojn eæ kun 
ritmoj de ¼azo! Li ankaý solkantis kaj 
improvize ludis ¼azon per elektropia-
no.

Printempa programo  
en Jyväskylä
La loko: Sepänkeskus, Happi-æambro, adreso 
Kyllikinkatu 1. Membroj kaj gastoj estas kore 
bonvenaj al æiuj aranøoj!

lundo 22.2. 15–18 Estrara kunveno kaj poste 
studrondo; Vintraj amuza¼oj

lundo 8.3. 15–18 Studrondo; Vivo en Puistola 
en 1950-60-aj jaroj

lundo 22.3. 15– Invito al la printempa kunve-
no: La øenerala printempa kunveno de la klubo. 
Pritraktotaj la agadraporto, la bilanco de la jaro 
2009 kaj la printempa/somera programo.

lundo 19.4. 15–18 Studrondo; Aýtunaj labo-
roj

lundo 3.5. 15–18 Studrondo; Infana libervola 
helpa laboro dum milito

lundo 17.5. 15–18 Studrondo; Naturekskurso 
en la parko de Seminario

Fino de majo Printempa ekskurso al ekologia 
bieno de Keuruu
Prezidanto de la klubo Seija Kettunen, tel. 040 
867 2743, seija.kettunen@pp5.inet.fi

Erkki Röntynen
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Programo – Ohjelma
Sabato / Lauantai, 13.3.2010
11.30–12.30 Enkonduka leciono de esperanto 

al lokanoj kun reklamprezento de lernolib-
ro Esperanto mutkattomasti en la bibliote-
ko. Muzika prezento.

 Esperanton perusteet: Johdantotunti ja 
musiikkiesitys; uuden oppikirjan Esperanto 
mutkattomasti esittely kaupunginkirjaston 
kerhohuoneessa.

11.30 Malfermo de akceptejo en NNKY.
 Vastaanotto avataan NNKY:n tiloissa.
13.00 Bonvenigaj vortoj kaj malfermo de la 

tagoj en NNKY kun muzika interludo.
 Tervetulotoivotukset ja päivien avaus 

NNKY:n tiloissa. Musiikkiesitys.
13.15 Prelego kaj diskuto pri la finna, popola 

lingvo naskinta nacion, kaj Jyväskylä kiel 
centro de tiu evoluo.

 Esitelmä ja keskustelua aiheesta “suomi, 
rahvaankieli kansakunnan rakentajana ja 
Jyväskylä kehityksen keskuksena”.

14.00 Prelego kaj diskuto pri la popollernejo, 
øiaj kreintoj kaj laborantoj kaj la unua 
popolinstruista seminario en Jyväskylä.

 Esitelmä ja keskustelua aiheesta “kansa-
koulu, sen luojat ja vaalijat, ja Cygnaeuk-
sen seminaari Jyväskylässä”.

14.45 Kafopaýzo. Kahvitauko.
15.15 Intervjuoj kun veteranoj de la esperanta 

Jyväskylä: Terttu Tyynelä kaj Aulo Minell.
 Jyväskylä ja esperanto: Veteraanit Terttu 

Tyynelä ja Aulo Minell haastateltavina.

16.00 Kunvenoj de membroasocioj de EAF laý 
iliaj propraj alvokoj. Suomen Esperantolii-
ton jäsenjärjestöjen kokouksia.

 Ripozo kaj improvizo – huilataan ja hurvi-
tellaan.

18.45 Akcepto de Societo Nino Runeberg (nur 
por membroj). Vastaanotto Nino Runeberg 
-seuran jäsenille.

19.00 Vespermanøo. Illallinen.
20.00 Vespera programo kun arto, distro kaj 

malseriozo. Ohjelmalliset iltamat.
21.30 Libera kunestado en la urbo.  

Vapaata yhdessäoloa kaupungilla.

Dimanæo / Sunnuntai, 14.3.2010
9.00 Matena preøo de KELF. Aamuhartaus. 

Järjestää KELF, Suomen kristillinen espe-
rantoyhdistys.

9.30 Kontrolo de rajtigiloj.  
Valtakirjojen tarkastus.

10.00 Jarkunveno de EAF.  
Suomen Esperantoliiton vuosikokous.

12.00 Ekveturo al Kallioplanetaario per buso. 
Lähtö bussilla Kallioplanetaarioon.

12.45 Prezentado en la planetario.  
Planetaarioesitys.

13.15 Lunæo. Lounas.
 Fermaj vortoj de la tagoj.  

Päivien päätössanat.
14.00 Ekveturo reen al la urbo.  

Bussikuljetus takaisin kaupungille.

Øis revido en Peterburgo, Valamo, Havano?

Bonvenon! – Tervetuloa!

Vintraj Tagoj 2010 en Jyväskylä 
Talvipäivät Jyväskylässä 13.–14.3.2010

Esperanto kaj kreskejo de la finna lingvo
Esperanto ja suomen kielen kasvupaikka

Kunvenejo: NNKY, Puistotori 4
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Ekspozicio – Näyttely
Ekspozicio en la æefa biblioteko ekde komenco 
de marto øis la Tagoj. La ekspozicio troviøas en 
la dua etaøo de la biblioteko kaj estas rigard ebla 
kiam la biblioteko estas malfermita: lunde–ven-
drede je 10–20 kaj sabate je 11–16.

Esperanton kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden 
näyttely pääkirjastossa maaliskuun alusta talvi-
päiviin. Näyttely on avoinna kirjaston aukiolo-
aikoina: ma–pe klo 10–20 ja la 11–16 kirjaston 
toisessa kerroksessa (lainausosasto).

Aliøo kaj kontaktpersonoj
Bonvolu sendi la aliøilon al la EAF-oficejo de 
Helsinki, aý aliøu rete al adreso eafmendoj@es-
peranto.fi. Samtempe pagu la kotizon al la kon-
to de la Asocio uzante la referencnumeron en la 
aliøilo. Notu, ke estas tre grave fari ambaý: kaj 
pagi kaj sendi la aliøilon por ke ni organizantoj 
scios, kiu volas kion dum la VT. La aliøilojn 
kaj pagojn prizorgas Päivi Saarinen kun helpo 
de aliaj.

Eventualajn demandojn pri VT-aranøoj faru al 
aranøantoj jene:

Pri programo, jarkunvenaj aferoj, kunven-
æambroj, aliøoj kaj pagoj: Tuomo Grundström, 
Tiina Oittinen kaj Päivi Saarinen de EAF, kon-
taktinformoj sur paøo 2.

Pri tranoktoj, manøoj, itineroj, vojaøeblecoj 
ktp: Seija kaj Kari Kettunen, lokaj aranøantoj 
de Esperantoklubo de Jyväskylä (seija.kettunen 
@pp5.inet.fi, kari.kettunen@pp1.inet.fi, tel. al 
Seija 040 867 2743).

Ilmoittautuminen ja yhteyshenkilöt
Ilmoittaudu lähettämällä lomake Suomen Espe-
rantoliiton toimistoon tai kertomalla vastaavat 
tiedot sähköpostitse osoitteeseen eafmendoj@
esperanto.fi. Maksa osallistumis- ja paketti-
maksu ilmoittautumisen mukaisesti liiton tilil-
le. Muista käyttää viitenumeroa, jonka kanssa 
ei pidä kirjoittaa muita tietoja. Huomaa, että 

ALIØILO
Mi aliøas al la Vintraj Tagoj de EAF 
13.–14.3.2010 en Jyväskylä. 

Nomo 

____________________________________
Adreso 

____________________________________
Tel./Fakso/Ret-adreso 

____________________________________

Aliøkotizo 
18e øis 28.2.2010 _____ 
21e poste _____ 

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

VT-paketo ____ 50 e/persono 
(inkl. tagmanøojn ambaýtage, kafon sabate 
kaj eks kurson dimanæe)

Entute pagenda al la konto de EAF   ______ 
Pagoj al la konto: Sampo 800017-230825. 
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne skri-
bu aliajn informoj en pagilo). 

Pliaj informoj aý deziroj al EAF: 

____________________________________ 

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

BONVENON! 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton talvipäi-
ville 13.–14.3.2010 Jyväskylässä.

Nimi 

____________________________________
Osoite 

____________________________________
Puh./fax/sähköposti 

____________________________________

Ilmoittautumismaksu: 
18e   28.2.2010 asti _____ 
21e   28.2.2010 jälkeen _____ 

Puoli maksua FEJO:n varsinaisilta jäseniltä. 
Ilman maksua alle 15-vuotiaat lapset. Suo-
men ulkopuolella asuvat henkilöt sopimuksen 
mukaan.

Talvipäivien paketti  _____ 50 e/hlö
(sis. iltaruoan ja päiväkahvin lauant. sekä ret-
ken ja lounaan sunnunt.) 

Maksut yhteensä Suomen 
Esperantoliiton tilille            _____________ 

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

Lisätietoja ja/tai toivomuksia 

____________________________________ 

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

TERVETULOA!

pelkkä maksun hoitaminen ei riitä, tarvitsemme 
myös ilmoittautumistiedot, jotta tiedämme mitä 
olet tilannut ja milloin tulet. Ilmoittautumisista 
ja maksuista huolehtii Päivi Saarinen.

Talvipäivien ohjelmaa, vuosikokousta, omien 
kokousten tilavarauksia sekä ilmoittautumisia 
ja maksuja koskeviin kysymyksiin vastaavat 
liiton puheenjohtaja Tuomo Grundström, vara-
puheenjohtaja Päivi Saarinen ja sihteeri Tiina 
Oittinen. Yhteystiedot ovat lehden sivulla 2.

Majoituksesta, ruokailusta, kokouspaikan si-
jainnista ja matkustusvaihtoehdoista saa tietoa 
Jyväskylän Esperantokerhon yhteyshenkilöiltä 
Seija ja Kari Kettuselta (seija.kettunen@pp5.
inet.fi, kari.kettunen@pp1.inet.fi, puhelin Seija 
040 867 2743).

«

Tranoktejoj en la urbocentro de 
Jyväskylä/ Majoitusta Jyväskylän 
keskustassa
La plej proksimaj hoteloj al la kunvenejo /
Lähinnä kokouspaikkaa sijaitsevat hotellit:
Yöpuu, Yliopistonkatu 23, t. (014) 333 900
Scandic, Vapaudenkatu 73, t. (014) 330 3000

Iom pli malproksime /
Hieman kauempana æ. 500 m:
Sokos Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 
    t. 020 1234 640
Sokos Jyväshovi, Kauppakatu 35, 
    t. 020 1234 640
Cumulus, Väinönkatu 3, t. (014) 628 300
Milton, Hannikaisenkatu 27-29, 
    t. (014) 337 7900

Pli modestaj kaj malmultekostaj /
Vaatimattomampia ja edullisempia:
Omenahotelli, Vapaudenkatu 57, 
    www.omena.com
Pension Kampus, Kauppakatu 11 A 4, 
    t. (014) 338 1400
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 Venontaj

Societo Nino Runeberg – 
subteno al la agado de EAF
Vi, kiu deziras subteni la agadon de Esperanto-
Asocio de Finnlando, estas bonvena aliøi al la 
Societo Nino Runeberg. Universala Esperanto-
Asocio havas Societon Zamenhof – kaj ni en 
EAF Societon Nino Runeberg honore al nia 
unua prezidanto.

La subtena kotizo estas 40 eýroj. Vi povas 
pagi øin al la konto de EAF samtempe kun la 
kotizo al VT aý kiel aparta pago aý eæ surloke 

Libroservo funkcias dum la Tagoj!

Kirja- ja aineistomyynti
paikalla koko ajan!

Haveblas nova elementa lernolibro/  
Saatavilla uusi alkeisoppikirja  

Esperanto mutkattomasti

en Jyväskylä. La akcepto por la membroj (de 
2009 kaj 2010) okazos sabatvespere dum vint-
raj tagoj en Jyväskylä.

Estraro de EAF 

Esperantoliiton kannatusseura Societo Nino 
Runebergin jäsenmaksu on 40 euroa. Vastaan-
otto Jyväskylän talvipäivillä.

Esperantoförbundets understödssällskap Soci-
eto Nino Runeberg har medlemsavgift 40 euro. 
Mottagning under vinterdagarna i Jyväskylä.

Supre:  
la roka  
planetario.

Dekstre: 
la urba 
biblioteko de 
Jyväskylä.
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Surogato

Esperanto-betulo, kiu estas plantita en Sorsa-
parko dum UK-kongreso 1995, kreskas bone. 
Urbo Tampere planas rearanøi tutan parkon 
dum la jaroj 2010-2011. Tio signifas ke nia 
UK-betulo eble ne estos en øusta loko kaj de-
vas esti translokigita æirkaý 10-20 metrojn for 
de la lageto. La pejzaø-arkitekto faros la lastan 
planon kaj ni havos eblecon rigardi la rezulton. 
Tapani Aarne kaj Veli Hämäläinen vizitis æe þi 
kaj diskutis la problemon.

«
Markus Sunela faris por Antaýen novan TTT-
paøon www.sunela.eu/Antauxen. La paøo pre-
zentas Esperanton, Antaýen kaj øian agadon, 
do aktualajn aferojn. Nia malnova TTT-paøo 
www.kolumbus.fi/veli.hamalainen/Esperan-
to ankoraý funkcias, øi prezentas historion de 
Antaýen.

Okazoj en  
NESTO en 2010
Antaýkunvenos  
lunde je la 17.00:
– 22.2. Jarkunveno.
– 8.3. Literatura vespero, Markus Sunela.
– 12.4. Kubo kaj Universala Kongreso.
– (???) Printempa ekskurso, Marjatta Ström. 
– Markus Sunelan Esperanto-ryhmä opis-

kelee tiistaisin sopimuksen mukaan 
NESTOssa.

NESTO estos malfermita æiujn lundojn je la 
16–17a. De¼oras en siaj vicoj la estraranoj. 
Adreso: Satakunnankatu 30 C 6, FIN-33210, 
Tampere.

Prezidanto de Antaýen, Tapani Aarne, 
 kontakteblas telefone 2232 827

Okazis en Antaýen en 2009 
La temo tra la jaro estis L.L.Zamenhof 150 ja-
roj. Tiel nomiøis la februara monata kunveno, 
en kiu ni aýdis kelkajn faktojn pri lia nomo, 
Unua Libro k.a. Krome ni utiligis la brilan re-
zulton de lia vivlaboro farante ekzercojn en la 
lingvo, kiun li iniciatis. Sur la tablo de Nesto 
jam ekde januaro staras kuboforma ”fotokadro” 
kun kvin fotoj pri diferencaøa Zamenhof. Æiu 
monatkunveno komencis per iu teksteto pri aý 
de Zamenhof, ekz. poemoj kaj proverboj. Cete-
re en la monatkunvenoj prezentiøis temoj kiel 
”hyppykirjoitus++”-stenografio, lingvonuksoj 
kaj rememoroj pri kongresoj kaj gastoj.

La ekskurso okazis junie al Kangasala, al Aý-
tomuzeo Mobilia. Tie estis, krom aýtoj, vasta 
ekspozicio pri veturado al lernejo en Finnlando. 
Tiuj, kiuj ne loøis en proksimeco de sia lernejo, 
devis uzi æiaspecajn veturilojn en la vaste loøata 
lando. Estis tie ankaý aranøata la meblaro k.a. 
de klasæambro antaý dekoj da jaroj, kune kun 
kolekto de lernolibroj. La ekskurso daýrigis al 
la Salikbieno de Marjamäki. Partoprenis ok per-
sonoj.

Ni akceptis du interesajn gastojn. Sinjorino 
Taeko OSIOKA vizitis en julio. S-ino OSIOKA 
loøas en Hiroþima kaj tial þi rakontis pere de 
lumbildoj pri la atombombita urbo kaj nunaj 

memorstatuoj. Þi rakont-
ante fabelon laborigis nin 
faldi kaj þiri grandan gazet-
folion de æapelo øisfine al 
t-æemizo. En la unua kun-
veno de la nova semestro 
en septembro vizitis Ist ván 
Mórocz, kiu rakontis la 
tutan vesperon pri siaj tra-
viva¼oj en Esperantujo.

– plukitaj eroj el Tampere
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FEJO intencas sendi du junulojn al Internacia 
Junulara Festivalo (IJF), Italio, ankaý æi-jare. 
La vojaø- kaj partoprenkostoj estos pagitaj pere 
de subvencio ricevita de la finna edukministe-
rio.

IJF okazos en Roncegno en nord-orienta Ita-
lio dum pasko 2010, kaj la temo estos kultura 
tutmondiøo. Æe retejo http://iej.esperanto.it/
ijf/2010/index.eo.php troveblas la detalaj infor-
moj.

Se vi interesiøas pri senpaga partopreno en 
IJF, estas sub 30-jarulo kaj parolas esperanton 
kontentige, kontaktu paula.niinikorpi@gmail.
com øis la 28-a de februaro.

Freþa kaj aktiva junulara grupo en Tampere 
organizos FEJO-semajnfinon en 26a–28a de 
februaro. La programo ne estas ankoraý fik-
sita, sed la semajnfino enhavos kompreneble 
multe da kunestado kaj saýnumado. Ni ankaý 
konatiøos kun la mirinda¼oj de Tampere kiel 
nigra kolbaso, terspino de Pyynikki, Pispala 
kaj Vapormaþinmuzeo. Ankaý Dolchamar, kiu 
¼us publikigis novan albumon, ludos akustike. 
Verþajne ni kolektos malgrandan partoprenkoti-
zon. Tranoktado eblas æe lokaj junularaj mem-
broj. Bonvole, rezervu vian lokon. Sekvu rete-
jon http://www.sunela.eu/antauxen/Programo 
por pliaj informoj.

Internacia Junulara  
Festivalo en Italio/ 
Italiassa!

FEJO lähettää myös tänä vuonna kaksi nuorta 
esperanton harrastajaa Italiaan Internacia Junu-
lara Festivalo -tapahtumaan opetusministeriön 
tuella.

Internacia Junulara Festivalo (IJF) on Italian 
esperantonuorten järjestämä jokavuotinen ta-
pahtuma, joka tänäkin vuonna pidetään pääsiäi-
sen aikaan (31.3.–6.4.2010) Roncegnossa Koil-
lis-Italiassa. Nettisivuilta http://iej.esperanto.it/
ijf/2010/index.eo.php löytyy tapahtuman tarkat 
tiedot.

Jos siis olet kiinnostunut ilmaisesta matkasta 
Italiaan IJF:hon ensi pääsiäisenä, olet myös alle 
30-vuotias ja puhut ainakin tyydyttävästi espe-
rantoa, ota yhteyttä. Lisätietoja ja vapaamuotoi-
set hakemukset osoitteeseen paula.niinikorpi@
gmail.com 28.2. mennessä.

Paula Niinikorpi

FEJO-semajnfino en Tampere 
FEJO-viikonloppu Tampereella 26.–28.2.2010!

Tuore ja aktiivinen ryhmä esperantonuo-
ria järjestää FEJO-viikonlopun Tampereella 
26.–28.2.2010. Luvassa on ainakin saunontaa 
ja yhdessäoloa. Tutustumme myös Tampereen 
paikallisiin erikoisuuksiin kuten mustaanmak-
karaan ja Pyynikinharjuun. Vierailemme myös 
Höyrykonemuseossa. Lisäksi luvassa Dolcha-
marin akustinen konsertti! Todennäköisesti 
keräämme pienen osallistumismaksun. Mikäli 
tarvitset yösijan viikonlopun aikana, voit va-
rata paikkasi paikallisilta esperantonuorilta. 
Osoitteessa http://www.sunela.eu/antauxen/
Programo ilmestyy tarkka ohjelma ja lisätietoja 
tapahtumasta.

Paula Niinikorpi
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Ne multaj el ni konis ”Karulan”, æar þi æefe ren-
kontiøis kun steletanoj partoprenante ties E-kur-
son gvidatan de Sylvia Hämäläinen. Carola estis 
estrarano de Steleto ek de la jaro 2007. La 29an 
de novembro 2009 HBL publikigis nekrologon 
pri Carola, verkitan de þia bofrato Lars Rönn, 
kiu afable permesas esperantigi kaj resumi øin. 
Antaý la fino legeblas aldona¼o de mia filino, 
multjara promenadamikino de Carola Jarding.

Carola naskiøis en Lovisa kiel la plej juna el 
3 infanoj. Malgraý sia handikapo þi æiel ludis 
kun siaj fratinoj kaj tiel lernis elturniøi en la 
mondo de vidantoj. Siajn lernojarojn þi pasigis 
en svedlingva blindullernejo en Helsingfors 
kaj poste diplomiøis el Svenska aftonlärover-
ket (svedlingva vespera gimnazio). Dezirante 
plukleriøi kaj pli lertiøi þi studis en Svedio kaj 
poste elektis metion nekutiman inter blinduloj: 
kiam 20-jarulino, þi dungiøis kiel tajpistino por 
malsanulejo Mejlans/Meilahti kaj komencis 
netskribi malsanraportojn de pacientoj, surben-
digitajn de la kuracistoj. Supozeble þi estis la 
unua blinda tajpistino en Finnlando.

Post kvarona jarcento Carola eklaboris æe 
Invalidsstiftelsen. Þi ne konfuziiøis pro novaj 
lernenda¼oj: komputiloj, programþanøoj, ret-
poþto, cifera telefono. Tra la urba trafiko, kun 
sia blanka bastono, þi sola iris al kaj revenis de 
la laborejo per tramo kaj buso.

Carola þatis muzikon. La anonco pri sia morto 
en HBL 29.11.2009 enhavas strofon* el kanto 
verkita kaj kompostita de þi mem. Þi uzis plur-
ajn muzik-instrumentojn, speciale la bekfluton. 
Þi kantis en preøejaj korusoj kaj prezentiøis an-
kaý eksterlande. En sia libertempo þi multmani-
ere aktivis, havante grandnombrajn kontaktojn 
kun geamikoj blindaj kaj neblindaj, svedlingvaj 
kaj finnlingvaj. Þi multe legis brajla¼ojn kaj es-
tis multoscia. Siajn opiniojn þi trudis al neniu 

sed esprimis ilin kalme kaj saøe. Þi havis firman 
kredon, kio helpis þin adaptiøi al la handikapo 
sen plendoj kaj sinkompato. Tiel þi prezentas al 
ni admirindan ekzemplon pri tio, kiel handika-
pulo kun persistemo, optimismo kaj kredo pri la 
estonteco povas havi enhavoriæan vivon.

En 2006 trafis Carola-n grava malsano, kont-
raý kiu þi kuraøe baraktis, kvankam la medika-
mentoj igis þiajn fingropintojn nesensivaj kaj la 
legado de brajlo kaj uzado de aparataj butonoj 
neebliøis.

Saliko

*La strofo en sia originalo en la sveda:

Skymningen sänker sig stilla kring hav och land
vi går till vila och lämnar vår sköna strand.
Vinden nu lägger sig sakta till ro
fågeln söker sitt bo.
Daggen den faller på gunga, bord och stol
ängarna doftar av vildros och natttviol
Timmarna lider snart morgonen gryr
nattens skuggor då flyr.

Esperantigita de Tuomo Grundström:

Falas krepuska nubozo sur mar’ kaj land’.
Ni al ripozo ekiras de l’bela strand’.
Vento malviglas, kaj volas en þirm’
nesta ekdormi la bird’.
Roso aperas sur mebloj en øarden’,
roz’ kaj violo odoras en herbej’.
La horoj fluas, kaj baldaý auror’
pelos la ombrojn for.

Elturniøema  
Carola Jarding
25.9.1946 – 7.11.2009
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Verkistoj fariøas klasikuloj kutime post-
morte, sed oktobre 2009 forpasinta Veikko 
Huovinen jam delonge estis tio inter la 
seriozaj humuristoj en la finna literaturo. Lia 
unua novelaro aperis en 1950, la lasta verko, 
parte aýtobiografia, 2007. Liaj protagonistoj 
malbontraktas homan kaj socian orgojlon.

Esperanto aperas en lia romano ”Rauhanpiip-
pu” (Pacpipo), en kiu la roluloj estas nomitaj 
esperante. La mallonga enkonduko en la unua 
paøo:

Rakonto pri la fuøo de filozofo Petro Pacpipo 
el Nord-Neforta al la lando Mielkuko kaj tre de-
tala klarigo pri lia stranga mondkoncepto, lia 
granda parolemo kaj liaj disputoj kun la sen-

Tradukoj en diversajn lingvojn (se vi trovis/le-
gis, bv. komenti):

Joe-setä (Onklo Joe aý Oæjo Jozefo)
kroate (Stric Josif) 1992, slovene (Stricek Jo-
sip) 1993, pole (Wujaszek Jósek) , estone (Onu 
Joss) 1994

Havukka-ahon ajattelija  
(Filozofo æe Pinranda Herbejo)
svede (Konsta) 1953, germane (Konsta) 1960, 
estone (Havukka-aho mõtleja) 1959, pole (Mys-
liciel z Jastrzebiej Polany) 1968, æe¶e (Mudrc 
Z Havukka-aho) 1972, litove (Laukymés Is-
mincius) 1972, ruse 1970 en antologio Finnaj 
noveloj

Vintra turisto
hungare (A fiuk teli kalandozasa) 1973, estone 
(Talveturist) 1969

Verkisto Veikko Huovinen
7.5.1927–4.10.2009

Listo de tradukoj el liaj verkoj en 13 lingvoj

scia serøento Milita Forto.
Kiel kaj de kiu Huovinen kaptis la ideon pri 

esperantaj nomoj, kaj æu li mem lernis esperan-
ton?

Pacpipo (1956) aperis antaý ol æe ni oni kuti-
me parolis pri la pacideo; Nekonata soldato de 
Väinö Linna aperis du jarojn antaýe. Huovinen 
revenis poste en sia verkado al la sama temo 
kelkfoje: Milito kaj militinstigaj diktatoroj ape-
ras kiel groteskaj projekcioj i.a. en liaj romanoj 
Bubo (pri Hitler) kaj Onklo Jozefo (pri Stalin).

El samtempaj kritikoj eble la plej trafa de 
Jouko Tyyri, revuo Suomalainen Suomi:

”Multo tamen jam estus gajnita, se eæ nur unu 
virino dank’al Huovinen æesus admiri unifor-
mojn aý blovorkestrojn.”

Tondisto de hunda ungo
estone (Koeraküüne lõikaja) 1985, ruse 1991, 
æe¶e (Strihac psich drápu) 1988

La rakonto de la arba popolo
ruse 1991, germane (Die Geschichte vom Vol 
der Waldbäume) 1994, angle (Tale of the Forest 
Folk) 1994

La hamstroj
svede (Hamstrare) 1979

Bubo
pole (Hycler. Zycie i dzialalnosc Hitlera) 1992

Þafmanøantoj
svede (Fårätarna) 1977

La vilaøaj hundoj
angle (The village dogs) 1994, en la eldona¼o 
The finnish Spitz club review w
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Ministro pri medio; Matematikinstruisto
ruse 1991

Nu, iel
estone (Joodiku eetika)

Kion homoj klaæaæas
bulgare 1990

w

TG

La laýstatuta jarkunveno de Esperanto-klubo de 
Helsinki okazos en la oficejo de la asocio, ad-
reso Siltasaarenkatu 15 C 65, mardon 9.3.2010 
je la 18-a horo.

Nova retejo
Nia retejo æe http://esperantohelsinki.word-
press.com estas komplete renovigita. Se vi ne 
jam vizitis øin, bv. konatiøi kun øi, æar tie estas 
æiam la plej freþaj informoj pri nia agado. Ankaý 
la malnova adreso www.esperanto.fi/helsinki 
kondukas al la sama paøo. Jen kelkaj ekzemploj 
pri la plej lastaj nova¼oj en nia retejo:

– Rusiaj esperantistoj invitas al jubilea kon-
greso en Sankt-Peterburgo en la fino de majo. 
En Finnlando estas preparata komuna trajnvo-
jaøo al Sankt-Peterburgo kaj partopreno en la 
kongreso.

– 95-a UK okazos en Havano, Kubo. En nia 
retejo vi havas aliron al la kongresa paøo de 
UEA, al retpaøo de Kuba Esperanto-Asocio kaj 
al du mallongaj videoj pri Kubo.

– Nia membro Jukka Pietiläinen publikigis 
artikolon pri plurlingvismo kaj esperanto en la 
festlibro ”La arto labori kune” eldonita de UEA 
omaøe al la 70-jariøo de prof. Humphrey Ton-
kin. La tuta teksto de la eseo estas legebla en 
la retejo.

– Pasporta servo estas renovigita. Nun oni 
trovas la informojn plej facile en øia retpaøo. 

Nia membro Kristiina rakontas pri þiaj spertoj 
en pasporta servo.

– Humphrey Tonkin donis intervjuon al Pola 
Radio okaze de la festo aranøita æe UEA. Legu 
en nia retejo, kion li diris pri la esperantomova-
do kaj øiaj celoj.

– Æu vi sciis, ke la verko ”La origino de spe-
cioj” de Karolo Darvino aperis en esperanto? 
La libro estas legebla ankaý rete.

Okazos æe najbaroj
27 – 31. majo
Rusia Esperanto-Kongreso, REK-26 en Peter-
burg. Pliaj informoj æe: kongreso@reu.ru kaj æe 
Anna Butkeviæ: annaespero@mail.ru

15 – 23. junio
32-a Æebalta Esperantista Printempo en Mielno 
(apud Koszalin), Pollando kun riæa kaj varia E-
programo. Loøado nur en dulitaj æambroj. Inf.: 
Czesław Baranowski, Esperanto, PL-75-017 
Koszalin-1 Pollando. Rete: barslavo@wp.pl, 
tel.: +48 (0) 503-417-825

26. junio – 4. julio
46-a Baltiaj Esperanto-Tagoj, BET-46. Tradi-
cia æiujara somera internacia aranøo. Litova 
E-Asocio: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio. 
Fakso +370-37-228616, rete litova.ea@mail.lt

Venu al Valamo
27. junio – 2. julio
Esperanto-kurso en æiuj niveloj en Heinävesi, 
Finnlando, en Popola Instituto de Valamo. Kur-
sanoj el la tuta mondo. Inf.: Tiina Oittinen, sek-
retario de EAF, Esperanto-Asocio de Finnlan-
do, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, 
Finnlando. Rete: eaf@esperanto.fi

Esperanto-klubo de Helsinki informas
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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 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.
Lahdessa on aktiivinen esperantoharrastajien 
ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmän 
yhteystiedot: (Martti Pennanen) Esperantoklubo de 
Lahti, Kalliomaankatu 10, 15150 Lahti. : martti.
pennanen@phnet.fi
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 2010
Nro Red.grupo Limdato Aperas
 komencas
2 10.3. 15.3. en aprilo
3 10.5. 15.5. en junio
4 10.7. 15.7. en aýgusto
5 10.9. 15.9. en oktobro

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 huhtikuussa. Jutut 15.3.2010 mennessä päätoimittajalle. La venonta nume-
ro aperos en aprilo. Artikoloj øis 15.3.2010 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 2010

FEJO-semajnfino  
agrablis en Helsinki
La pasinta FEJO-semajnfino 
okazis je la 18a øis 20a de de-
cembro en Helsinko, kun sume 
8 jun(em)uloj. Komenco estis 
en saýno, kun posta petolema 
babilado en la oficejo: Thomas 
el Hyvinkää trovis la vojon el 
virtuala lernu.net al Helsinko. 
Sabata kulmino estis glitado sur 
la stacidoma placo, kie la vetu-
rilo ”Paula” pretigis la glacisur-
facon ankaý por la fizika Paula. 
Vizito de kafejo, promeno sur la 
julbazaro kaj fino en ”Rax” finis 
la agrablan semajnfinon.

Robert Bogenschneider

Robert kaj Andrei glitkurile


