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De la prezidanto

 

Dua mandato de prezidento Niinistö

Mi skribas ĉi tion aŭskultante-okulumante 
televidon. Estas ĵaŭdo; dimanĉe la 28-an 

de januaro estis la balota tago por la respublika 
prezidento. La antaŭa fojo estis preskaŭ samda-
te en 2012. Mi tiam resumis ĉi-loke pri la Finn-
landa regosistemo, do ne tion ripetas, sed aludas 
legi la tiaman artikolon rete: www.esperanto.fi /
wp-content/uploads/ef2012-1.pdf (en la adreso 
www.esperanto.fi /elehti/ oni povas libere elŝuti 
la numerojn de Esperantolehti de 1997 ĝis 2016).

La televido estas ŝaltita por sekvi la enofi ciĝan 
ceremonion de la prezidento. Li havas fortan 
mandaton, 62,7 procentojn el la donitaj voĉoj 
(sian balotrajton uzis 70% de la civitanoj). Sau-
li Niinistö (n. 1948) estas juristo, komencinta 
sian politikan karieron loke en 1977, parlamente 
en 1987, prezidanto de la konservativa partio – 
komparebla kun ekz-e la Germaniaj kristdemo-
kratoj – en 1994–2001. En 1995–2003 li estis 
ministro unue pri justico, poste pri fi nancoj, ko-
nata pro la tre severa ŝparpolitiko tiama. La mi-
nistrajn jarojn sekvis kvinjara periodo kiel vica 
ĝenerala direktoro de Eŭropa Investbanko; reve-
ninte en la hejmlandan politikon, li estis la par-
lamenta prezidanto 2007–11. Duafoje kandida-
to de la konservativa partio por prezidenteco en 
2012, li gajnis en la dua baloto; nun kiel kandida-
to de sendependa balotasocio li gajnis rekte. Tiel 
okazis unuafoje en la historio Finnlanda.

Pli interesaj kandidatoj do estas la aliaj sep, 
kiuj sume kolektis nur 37 procentojn, tute sen-
proporcie kompare kun la parlamenta apo-
go de iliaj politikaj fonoj. Dum Niinistö estas 
”eŭropano” – dum lia ministreco estis i.a. enkon-
dukita la valuto eŭro – du kandidatoj elstaras kiel 
kontraŭ-EU-uloj: Paavo Väyrynen (n. 1946) kun 
longa kariero en la centra partio, nun EU-parla-
mentano, kandidatiĝinta en sia novfondita ”Ci-
vitana partio” kaj Laura Huhtasaari (n. 1979), 

parlamentano de la populista konservativa partio 
nomanta sin ”Veraj fi nnoj” kun ksenofobiaj traj-
toj, ”La Finnlanda Marine Le Pen”. Ŝi atingis la 
trian lokon kun 7%, Väyrynen ĉ. 6%. La dua laŭ 
voĉoj estis Pekka Haavisto (n. 1958), verda libe-
ralulo kun kariero parlamenta, ministra kaj inter-
nacia en pactraktado: 12,4%.

La kandidatoj de maldekstraj partioj kolektis 
sume nur 6,3%. La socialdemokrata kandidati-
no Tuula Haatainen (n. 1960) kaj Merja Kyllö-
nen (n. 1977) de Maldekstra Alianco (referenco 
ekz-e la Germania Die Linke) egale malmul-
te kolektis, sed, kiel diras Kyllönen, ŝiaj kam-
panjaj temoj, paco, egaleco, klimatŝanĝo kaj 
mal akcepto de milita alianciĝo (NATO) fariĝis 
centraj en la kampanjaj diskutoj. – El la kan-
didatoj nur Nils Torvalds (n. 1945) pledis por 
alianciĝo kun NATO. Iama komunisto, nun EU-
parlamentano de la svedlingva partio Finnlan-
da, li havas longan kaj buntan karieron kaj tre 
ampleksan lingvoscion. Li rikoltis 1,5%. (Men-
ciindas, ke s-ino Huhtasaari, malgraŭ universi-
tata eduko, en televida dulingva diskuto aŭ rifu-
zis aŭ ne sciis paroli svede.)

Apartaĵo de la kampanjo estas, ke la cent-
ra partio, nun la plej granda parlamenta, 
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De la prezidanto

La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-Aso-
cio de Finnlando okazos sabaton, la 17-an 
de marto, 2018 je la 16.00 horo en Hyvin-
kää, en la kunvenejo de hotelo Cumulus City 
Hyvinkää, adreso: Hämeenkatu 2, 05800 
Hyvinkää. En la kunveno estos traktitaj la 
laŭstatutaj jarkunvenaj aferoj.

Esperanto-Asocio de Finnlando – Suomen 
Esperantoliitto ry:n sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään lauantaina 17.3.2018 klo 
16.00 alkaen Helsingissä, hotelli Cumulus 
City Hyvinkään kokoustiloissa, osoite: Hä-

meenkatu 2, 05800 Hyvinkää. Kokouksessa 
käsitellään liiton sääntömääräiset vuosiko-
kousasiat.

Esperantoförbundet i Finland håller 
sitt stadgeenliga årsmöte lördagen den 
17.3.2018 kl. 16.00 i Hyvinge, i mötesut-
rymmen i hotell Cumulus City Hyvinkää, 
adress: Hämeenkatu 2, 05800 Hyvinge. Mö-
tet behandlar de i förbundets stadgar föres-
krivna årsmötesärendena.

La estraro – Hallitus – Styrelsen

Alvoko – Kutsu – Kallelse

ĉefministra, (Juha Sipilä), gajnis al sia kandi-
dato Matti Vanhanen (n. 1955), iama longtem-
pa ĉefministro kaj partigvidanto, nur kvar pro-
centojn, malpli ol la splitulo Väyrynen – honora 
prezidanto de la partio, en kiu li veteranas! 
Alia splitiĝo estas tiu de la populisma ”Verfi n-
na” movado, kiu sekve de tio pluradikaliĝis al 
ksenofobia. Prie vidu EL 3/2017.

Ne estu forgesite mencii, ke prezidento Nii-
nistö certe gajnis aldonan simpation je tio, ke li, 
vidviĝinta en 1995, patro de du ne plu tute junaj 
fi loj, atendis infanon en februaro kun sia dua ed-
zino Jenni Haukio (n. 1977). Ke Finnlando ha-
vos princ(in)on… (Novaĵo dum enpaĝigo: Filo 
naskita la tagon post la enofi ciĝo, 2.2. vespe-
re! Ni gratulas kaj bondeziras.) Plia simpatiaĵo 
de la prezidenta familio, la hundo Lennu, estis 
atentita eĉ eksterlande – eĉ pli ol la balotoj!

Sur la ekrano aperis ankaŭ la diplomataro en 
Helsinki. Ties dojeno estas la ambasadoro de 
Nikaragvo, kiu brave legis parton de sia alpa-
rolado en la fi nna, cetere bele parolis en ne tre 
fl ua angla, kaj Niinistö respondis en simila ang-
la. Mankis la ambasadoro el lando, kies prezi-
dento dume ne trovis kiun nomumi.

Internacia vivo ŝtata kaj ekonomia uzas 
helplingvojn, nia esperantista internacio ha-
vas ne helpan, sed komunan. Grave, ke ni serĉu 
komunaĵojn prefere ol diversigaĵojn, ĉu espe-
rante ĉu helplingve. Esperanto-Asocio de Finn-
lando gratulas la prezidenton, kiu kiel gvi-
danto de eksterlandaj rilatoj trovu limojn kun 
najbaroj, ne kontraŭ ili.

Esperantoa vielä osaamatonkin tuntee aiheen 
ja tulkitsee edellä olevaa. Ehdit opiskella hyvän 
kielitaidon Lahden maailmankongressiin 20.–
27.7.2019 mennessä!

Suomen Esperantoliitto onnittelee presidenttiä.

Du som fi nländare förstår, hur vi berättar ovan 
om presidentvalet för utländska vänner, även 
om du inte ännu har lärt dig språket. Du har 
tid att göra det innan världskongressen i Lahtis 
20.–27.7.2019!

Esperantoförbundet gratulerar presidenten.

Tuomo Grundström
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Venontaj

DATO ARANĜO LOKO (LANDO) KONTAKTO/RETEJO
17.–18.3. Vintraj Tagoj Hyvinkää (FI) www.esperanto.fi 

23.–26.3. Tut-Kalifornia Esperanto- 
Konferenco

Sacramento, 
Kalifornio (US)

esperanto.org/tkek

28.3.–2.4. Dua Trilanda (AU, NZ, ID) 
Kongreso 2018

Bekasi (ID) aea.esperanto.org.au/
kongreso/?lang=eo

28.3.–3.4. IJF (Internacia Junulara Festivalo) Marina di Ascea (IT) iej.esperanto.it/ijf/?lang=eo

30.3.–6.4. 34-a PSI (Printempa Semajno 
Internacia)

Plaŭen, Saksio (DE) psi.esperanto.de/2018/

13.–17.4. Brita Kongreso Aberystwyth, Kimrio 
(UK)

eab@esperanto.org.uk

13.–18.4. 13-a BIERo (Brila Internacia 
Esperanto-Renkontiĝo)

Třeboň (CZ) www.e-mental.cz/ar-
chiv/12123

3.-5.5. Israela Kongreso Akko (IL) esperanto.org.il/ik.html

10.–13.5. Skandinava/Trilanda kongreso 
(SE, DK, NO)

Kopenhago (DK)/
Oslo (NO)

esperantonordio.org/index.
php/eo/

18.–21.5. Trilanda (DE, FR, LU) Kongreso Zweibrücken (DE) www.esperanto.de/eo/
enhavo/invitilo

19.–25.5. IFEF-kongreso (Internacia 
Fervojista E-Federacio)

Wroclaw (PL) ifef.vroclavo.damj.es

15.–17.6. 113-a Skota Kongreso de 
Esperanto

Perth (Skotlando) hju_rid@yahoo.co.uk

5.–8.7. BET-54 (Baltiaj E-Tagoj) Pärnu (EE) tonu.hirsik@vet.agri.ee

7.–14.7. 84-a IKBE-kongreso (Internacia 
Kongreso de Blindaj Esperantistoj)

Sur la monto 
Medvednica apud 
Zagrebo (HR)

antun2805@gmail.com

13.–19.7. 10-a KEF (Kultura E-Festivalo) Lesjöfors (SE) www.esperantogarden.se

14.–22.7. SES 2018 (Somera Esperanto-
Studado)

Liptovský Mikuláš 
(SK)

ses.ikso.net

20.–22.7. 77-a Hispana Kongreso Madrido (ES) www.esperanto.es/hef/
index.php/kongreso

21.–28.7. 51-a ILEI-kongreso Madrido (ES) www.ilei.info/agado/
Madrido2018.php

28.7.–4.8. 103-a UK (Universala Kongreso) Lisbono (PT) uea.org/kongresoj

4.–11.8. 74-a IJK (Internacia Junulara 
Kongreso)

Badaĥozo (ES) ijk2018.tejo.org

Viziteblaj aranĝoj en eksterlando

Pliaj eventoj troveblas ĉe eventoj.hu/2018.htm
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Venontaj  

PROGRAMO – OHJELMA (ŝanĝoj eblas, muutokset mahdollisia)

VENDREDO/PERJANTAI 16.3.2018
12.00–18.00 Trejnseminario, vidu apartan alvokon kaj programon kaj aliĝu.

SABATO/LAUANTAI 17.3.2018
10.00–12.00.....Jarkunveno de ELFI en kunvenejo de la hotelo (laŭ alvoko). Suomen opettajien 

esperantoyhdistys ry:n (ELFI) vuosikokous hotellin kokoustilassa.
11.30–12.30 .....Akceptejo malferma. Lotovendado. Libroservo. Ilmoittautuminen hotellin ko-

koustilojen aulassa. Esperantotavaroiden ja arpojen myyntiä.
12.00–13.00.....Lunĉo en la hotela restoracio (memserva tablo). Lounas hotellin ravintolassa.
13.00–15.30.....Malfermo de la Tagoj. Publikaj prelegoj: d-ro Belayne Bekele pri la lingvo am-

hara (fi nnlingve), Mohammed Bettahar pri spertoj en la movado (Esperante) 
kaj Arja Kuhanen (IJK en Togo). Poste diskuto. Päivien avaus. Yleisöluennot 
suomeksi ja esperantoksi: aiheena Esperanto ja Afrikka. Luennoitsijat: Belayne 
Bekele (suomeksi amhara-suomi sanakirjasta) kaj Mohamed Bettahar (espe-
rantokokemuksistaan, pääosin esperantoksi), Arja Kuhanen (ensimmäinen es-
peranton nuorisokongressi Togossa). Luentojen jälkeen keskustelua.

15.30–16.00.....Kafo/teo. Kahvi/tee.
16.00–18.00.....Jarkunveno de EAF (komence kontrolo de rajtigiloj). Suomen Esperantoliiton 

vuosikokous (aluksi valtakirjojen tarkastus)
18.00–19.30.....Prezentado de fi lmoj kaj fotoj pri eventoj en Afriko (i.a. en IJK). Rakontoj pri la 

historio de Hyvinkää. Libroservo kaj lotovendado. Libera kunestado. Lotumado 
fi ne de la kunestado. Filmejä ja valokuvia erilaisista E-tapahtumista Afrikassa. 
Kertomuksia Hyvinkään historiasta. Esperantotavaroiden ja arpojen myyntiä. 
Vapaata yhdessäoloa. Arpajaiset illanvieton päätteeksi.

19.30–21.00.....Vespermanĝo en restoracio de la hotelo laŭ mendoj (proprakoste). Illallinen ho-
tellin ravintolassa etukäteistilausten mukaan (omakustanteisesti).

DIMANĈO/SUNNUNTAI 18.3.2018
09.00–09.45.....Matenmanĝo en la hotelo (por tranoktantoj). Aamiainen hotellissa yöpyville.
10.00–11.00 .....Piedirado gvidata de la lokaj esperantistoj de la hotelo al la muzeo. Kävely pai-

kallisten esperantistien vetämänä hotellilta museolle.
11.00–12.30 .....Gvidata vizito en la Fervoja muzeo de Finnlando. Opastettu kierros Suomen 

rautatiemuseossa.
12.30–14.00.....Fermo de la Tagoj ĉe la muzeo. Lunĉo en konvena proksima restoracio propra-

koste laŭvole. Talvipäivien päätössanat museolla. Lounas sopivassa ravintolas-
sa omakustanteisesti halukkaille.

14.00– .............Bonan hejmvojaĝon! Hyvää kotimatkaa!

Vintraj Tagoj kun Trejnseminario – 
Talvipäivät ja seminaari Hyvinkää 16.–18.3.2018

Hotelo Cumulus City Hyvinkää, Hämeenkatu 2
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Tulevia ALIĜILO
 
Mi aliĝas al la Vintraj Tagoj de EAF 
17.–18.3.2018 en Hyvinkää.

Nomo: ________________________________

Adreso: _______________________________

Tel./retpoŝto:  __________________________

______________________________________

Partoprenkotizo
La kotizo inkluzivas programojn ambaŭtage 
(ankaŭ muzean viziton) kaj lunĉon kaj kafon 
sabate.

50 € ĝis  . . . . . . . .20.2.2018  _____
55 € post . . . . . . .20.2.2018  _____
40 € por FEJO-anoj sub 30 jaroj. Infanoj sub 15 
jaroj sen aliĝkotizo (pago pri la lunĉo).
Tranoktoj en Hotelo Cumulus City Hyvinkää, 
mendoj tra EAF:
2-lita ĉambro 48 €/persono/nokto  _____
1-lita ĉambro 80 €/nokto  _____
Vespermanĝo sabate en restoracio de la ho-
telo Cumulus City Hyvinkää (ĉ. 30 €):  ______
(pago surloke, aliĝu por rezervado de lokoj, ni 
informos pri la menuo)
Lunĉo dimanĉe en loka restoracio proksime 
de la muzeo (ĉ. 20 €):  ______
(pago surloke, aliĝu por rezervado de lokoj, ni 
informos pri la menuo)
Mi venos al la muzea vizito dimanĉe (fervoja 
muzeo en Hyvinkää):  ________

Entute pagenda al la konto de EAF:  ______ 
Pagoj al la konto: Helsingin Osuuspankki 
FI82 5721 1520 2859 38.
Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne skribu 
aliajn informojn en la pagilo).

Pliaj informoj (ekz. alergioj) aŭ deziroj aŭ 

demandoj: _____________________________

______________________________________

______________________________________

Bonvolu sendi la aliĝilon al: 
Esperanto-Asocio de Finnlando 
Siltasaarenkatu 15 C 65, 
FI-00530 Helsinki. 
kaj retaj aliĝoj tra eafmendoj@esperanto.fi 

Bonvenon!

Vintraj Tagoj kun Trejnseminario
Vintraj Tagoj kun Trejnseminario en Hyvin-
kää alvokas. Se vi ne ankoraŭ aliĝis, faru 
tion tuj! La programo estas multfl anka saba-
te kaj dimanĉe. Ni aŭdos pri la agado en Afri-
ko kaj konatiĝos kun Hyvinkää kaj kun la fer-
voja muzeo. Antaŭ la semajnfi ne vendrede ni 
prepariĝos al UK en Lahti en julio 2019. La 
kontribuantoj estos Osmo Buller, Jukka Laak-
sonen, Jouko Lindstedt, Jukka Pietiläinen, La-
rissa Bister, Timo Väänänen kaj estraranoj de 
EAF. La detala programo aperis en Esperanta 
Finnlanda 5/2017, aliĝojn atendas la sekreta-
rio de EAF. La partopreno estas senpaga kaj la 
tago fi niĝos per komuna vespermanĝo. Pliajn 
informojn vi ricevas de eafsekretario@espe-
ranto.fi  kiam vi aliĝas. 

Elkore bonvenon!

Talvipäivät ja seminaari
 Mielenkiintoiset talvipäivät Hyvinkäällä kut-
suvat. Tutustumme viikonloppuna paitsi Hyvin-
kään kaupunkiin ja Suomen Rautatiemuseoon 
myös päivien teeman mukaisesti esperantoon 
Afrikassa. Katso tarkemmin ohjelmasta täs-
tä ja edellisestä lehdestä ja ilmoittaudu heti. 
Julkiset kulkuneuvot (linja-autot tai junat) py-
sähtyvät Hyvinkäällä rautatieaseman lähei-
syydestä, josta on noin 300-400 metrin matka 
hotelli Cumulukseen. Raita Pyhälä antaa mie-
lellään lisätietoja matkajärjestelyistä.

Huomasithan, että kokoonnumme jo perjan-
taina kuulemaan lisää maailmankongressista, 
joka on Lahdessa kesällä 2019. Katso kohdasta 
Trejnseminario, sivu 9 ja ilmoittaudu liiton sih-
teeri Tiina Oittiselle, yhteystiedot sivulla 2. Es-
perantoliiton hallituksen jäsenet antavat kaikki 
mielellään lisätietoja talvipäivistä ja seminaa-
rista. 

Tervetuloa!
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Venontaj  
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton talvipäiville 
17.–18.3.2018 Hyvinkäällä.
 
Nimi:  __________________________________

Osoite:  ________________________________

Puh./sähköposti:  ________________________

_______________________________________

Osallistumismaksu
Maksu sisältää viikonlopun ohjelmat (myös mu-
seokäynnin) sekä lounaan ja kahvin lauantaina.
50 € . . . . . . . . . 20.2.2018 asti _____
55 € . . . . . . 20.2.2018 jälkeen _____
40 € FEJO:n varsinaiset jäsenet (alle 30 v). Alle 
15 v. lapset ilman osallistumismaksua (maksu lou-
naasta).

Huonevaraus Suomen Esperantoliiton kautta, 
Hotelli Cumulus City Hyvinkää
2-hengen huone: 48 €/hlö/yö ______
1-hengen huone: 80 €/yö ______

Illallinen lauantaina, Cumulus City Hyvinkää 
-hotellin ravintola (noin 30 €): ______
(maksu paikan päällä, ilmoittaudu paikkamäärää 
varten, ilmoitamme menusta erikseen)
Lounas sunnuntaina paikallisessa ravintolassa 
museon lähellä (noin 20 €): ______
(maksu paikan päällä, ilmoittaudu paikkamäärää 
varten, ilmoitamme menusta erikseen)

Osallistun sunnuntaina vierailulle Suomen rau-
tatiemuseoon Hyvinkäällä: ________

Maksut yhteensä Suomen Esperantoliiton 
tilille: ________
Tilinumero: Helsingin Osuuspankki 
FI82 5721 1520 2859 38.
Käytä viitenumeroa 4640 (ei muita tietoja viite- 
tai viestikenttään maksun yhteydessä).

Lisätietoja, toivomuksia ja/tai kysymyksiä:
______________________________________
______________________________________

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

Tervetuloa!

Hyvinkään kirkko, arkitekto A. Ruusuvuori, konstruita 
en 1961. Fotoj: Raita Pyhälä.

Vendejocentro
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Venontaj

Karaj samideanoj!
Bonvenon en la unua trejnseminario por la Uni-
versala Kongreso en Lahti en julio 2019! La se-
minario okazos vendrede antaŭ la Vintraj Tagoj 
en Hyvinkää kaj estas malferma por ĉiuj mem-
broj de EAF kaj al aliaj esperantistoj, kiuj pre-
tas agi kiel volontuloj dum la kongreso. Al la 
diversaj fl ankoj de la kongresaranĝado nin en-
kondukas diversaj spertuloj. Estraranoj de EAF 
rakontas pri la kongresejo kaj pri la aktuala si-
tuacio de la aranĝoj tiam en marto.

Loko: Hotelo Cumulus City Hyvinkää (antaŭ VT)
Tempo: Vendredo, 16.3.2018. Komenco je 
la 12-a, kafo en mezo, fi no je la 18-a, poste 
vespermanĝo
Aliĝo: Aliĝu plej laste la 10-an de marto 2018 
al la sekretario de EAF. La seminaria tago estas 
senpaga por la partoprenantoj kaj inkluzivas ka-

Trejnseminario en Hyvinkää 16.3.2018
fon kaj vespermanĝon. Aliĝo nepras. Eblas peti 
rekompencon de vojaĝo- kaj tranoktadokostoj 
de la estraro de EAF.
Kontaktulo: Tiina Oittinen, sekretario de EAF, 
informoj sur paĝo 2.

Temoj de la seminario
Bonvenigaj vortoj. Estraranoj de EAF (15 min)
Kiel aranĝi Universalan Kongreson? Osmo Bul-
ler, Jukka Laaksonen (45 min)
Prezentado de la kongresejo Isku Areena en 
Lahti. EAF-estraranoj (30 min)
Informado lige al la kongreso. Jukka Pietiläi-
nen, Larissa Bister (60 min)
Kongresa universitato. Jouko Lindstedt (30 min)
Arta programo. Timo Väänänen (konsultas) aŭ 
iu el la estraro (30 min)
Ekskursoj. Tiina Oittinen (30 min)
En la fi no konkluda diskuto.

Slojdejo apud la stacio, instruado kaj butikumado. La malnovaj fenestroj belas en Jula etoso.
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Informo  

La laŭstatuta jarkunsido de Esperanto-Ligo de 
Finnlandaj Instruistoj (ELFI) okazos en Hy-
vinkää sabaton la 17-an de marto 2018 ekde 
la 10.00-a en Hotelo Cumulus City Hyvinkää 
(adreso: Hämeenkatu 2−4, 05800 Hyvinkää). 
Estos traktataj laŭstatutaj jarkunsidaj aferoj. − 
Ĉiuj membroj kaj interesitoj estas bonvenaj!

 Suomen opettajien esperantoyhdistys ry:n 
(ELFI) sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään Hyvinkäällä lauantaina 17. maaliskuuta 
2018 klo 10.00 alkaen Hotelli Cumulus City 
Hyvinkää (osoite: Hämeenkatu 2−4, 05800 
Hyvinkää). Käsitellään vuosikokoukselle kuu-
luvat asiat. − Tervetuloa kaikki jäsenet ja asi-
asta kiinnostuneet!

La estraro de ELFI

Alvoko al la jarkunsido de ELFI
Kokouskutsu

Mi nomiĝas Miora Rasoharinaivo. Profesie mi 
estas pastorino kaj direktorino de lertigejo por 
knabinoj. Mi esperantistiĝis en la jaro 1997, 
memlerninte la lingvon. Mi iam trovis traktaĵon 
en kiu estis skribitaj du bibliaj frazoj en pluraj 
lingvoj, inter kiuj estis ankaŭ Esperanto. Jen mi 
komencis scivoleme interesiĝi pri la lingvo.

Mi trapasis internacian ekzamenon de ILEI/
UEA sukcese. Mi aktivas en la nacia E-asocio 
- Unuiĝo de Malagasaj Esperantistoj (UME), 
kies estrarano mi estis. Mi estas kunfondinto 
de la Esperantista Virina Asocio en Afriko, kiu 
planas internacian renkontiĝon, nome Afrikan 
Kongreson de Virinoj (AKVo) en Madagaskaro 
venontjare. Nun mi instruas la lingvon en la Es-
peranto-klubo Gazela. En la klubo estas 17 ge-
lernantoj. Ili ĉiuj estas knabinoj kaj partoprenas 
la klubajn kurskunvenojn. La kursoj okazas al-
terne sabatojn kaj dimanĉojn vespere.

La ĉefaj malfacilaĵoj, kiujn mi kaj miaj klu-
baninoj alfrontas, kuŝas en tio, ke multaj sam-
landanoj pensas, ke Esperanto estas jam mor-
tinta lingvo kaj do por ili ne valoras la penon 
ankoraŭ ĝin lerni. Multaj klubmembroj laboras, 
studas en diversaj lokoj de la urbo kaj tial ili 
ne havas sufi ĉe da tempo por Esperanto. Ankaŭ 
manko de lerno-materialo estas parto de la 
problemoj ĉar la klubo preskaŭ ne havas lern-
ilojn. Tial estas bonvenaj lernomaterialoj al la 
kluba poŝta adreso:

p/a Pastorino Miora Rasoharinaivo,
lot A 473,
Akany Gazela Moramanga Ville,
Madagaskaro.

Antaŭdankon al vi!
Miora Rasoharinaivo

Muut lehdet
Iru al la retadreso www.esperanto-afriko.org kaj tie klaku la vorton BULTENOJ 

por trovi la retgazeton Esperanto en Afriko, aperanta kvarfoje jare. 
El øia plej freþa numero (33) ni plukas raporteton de aktivulino el Madagaskaro. 

Ni sekvu kaj subtenu niajn Afrikajn samideanojn!
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Informe

Dum la 103-a Universala Kongreso en Lis-
bono okazos tradiciaj kulturaj programeroj 
”Aŭtoraj Duonhoroj” kaj ”Libroj de la Jaro”.

La Aŭtoraj Duonhoroj okazos en la posttag-
mezo de dimanĉo, matene kaj posttagmeze 
de lundo, mardo, ĵaŭdo kaj vendredo. Ili es-
tos bona okazo por interkonatiĝi kun aŭtoroj 
kaj verkoj, por malkovri legindajn verkojn, 
por esprimi komentojn kaj demandojn al la 
aŭtoroj. Kadre de la programero ”Libroj de la 
Jaro” la eldonejoj ricevos la eblecon prezen-
ti verkojn publikigitajn dum la interkongresa 
jaro (ĉi-kaze, inter la UK en Seulo kaj tiu en 
Lisbono). Danke al tiu ĉi programero eblos ri-

Aŭtoraj Duonhoroj kaj Libroj de la Jaro 
dum la 103-a UK – Proponoj atendataj!

cevi tre densan trarigardon pri la bunteco de la 
eldona agado en Esperanto dum la jaro inter 
la du plej lastaj Universalaj Kongresoj. Se vi 
interesiĝas doni vian kontribuon, bv. kontak-
ti la retadreson kulturajprogramerojuk2018@
gmail.com plej malfrue ĝis la 31-a de majo 
2018, klare indikante en la temlinio al kiu(j) 
programero(j) vi intencas kontribui.

En la Jaro de la Esperanta Kulturo, venu 
kunkonstrui riĉan programon, por substreki la 
gravecon kultivi kaj kreskigi la intereson pri 
nia literaturo!

GK 722

20.–28.4. PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kaj internaciaj 
KER-ekzamenoj gresillon.org/p

9.–13.5. Korusa renkonto de Interkant’ kaj Vegana renkontiĝo gresillon.org/koruso

9.–13.5. ReVe, Renkontiĝo Vegana gresillon.org/reve

9.–16.7. Interŝanĝoj de scioj kaj faroj kaj Esperanto-kurso gresillon.org/s1

16.–21.7. Turisma semajno kaj Esperanto-kurso gresillon.org/s2 

21.–27.7. Internacia E-Konferenco de OSIEK «Esperanto en Artoj» gresillon.org/s3

9.–27.7. Maratona Esperanto-kurso dum 18 tagoj

11.–19.8. Festa Semajno por infanoj kaj familioj gresillon.org/s4

La sekva programo de kastelo Greziljono: 
gresillon.org/agendo
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Venontaj  

Kiel informite en la antaŭa numero de Esperan-
ta Finnlando, la ĉi-jara Somera Esperantokur-
so de EAF kaj ELFI okazos en Lahti kunlabore 
kun la loka instituto, Wellamo-opisto. Nia eks-
terlanda instruisto Nina Pietuchowska estas el 
Bjalistoko, Pollando. La enlandaj kontribuan-
toj de la kursosemajno estas Sylvia Hämäläinen 
por la fi nnlingva, elementa grupo, Tiina Oitti-
nen, kursorespondeculo kaj lokaj Börje Eriks-
son kaj Timo Väänänen.

Venu sperti unikan semajnon en la eston-
ta kongresurbo. La lernado okazos ne nur en 
klasĉambro, sed ankaŭ en praktikaj situacioj: 
dum vizitoj ĉe la lokaj vidindaĵoj, dum prome-
nadoj en la belaj parkoj de la urbo, dum buti-

Somera Kurso 5.−9.6.2018, 
Wellamo-opisto, Lahti

kumado, dum kunkantado ktp. Nin gvidos pro-
fesiaj urbaj ĉiĉeronoj, kiuj komencis lerni la 
lingvon en januaro.

Kursokotizoj: 95 € (tuta kurso) aŭ 30 € (unu 
tago). Ĝi enhavas la materialon de la instruis-
toj kaj kafon/teon kun manĝaĵeto en la kurse-
jo ĉiutage. Aliajn manĝojn kaj muzeajn vizitojn 
ĉiu pagos mem same kiel tranoktadon.

Informiĝu kaj aliĝu al la sekretario de 
EAF: Tiina Oittinen, eafsekretario@espe-
ranto.fi , tel. +358-50-5494709. Inform ojn 
pri kursopraktikaĵoj (ekz. tranoktejo) don-
as ankaŭ Börje Eriksson el Lahti, bovoeo73@
gmail.com. En venontaj gazetaj numeroj kaj en 
niaj retpaĝoj aperos printempe pliaj informoj. 

Satamatapahtuma Lahdessa. En la haveno de Lahti. Kuva/foto: Lahti Region Oy:n kuva-arkisto. Bildarkivo de Lahti Region.
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Tulevia

Kursejo, kurssipaikka, Wellamo-opisto. Foto: Wellamo-opisto.

Finnlingvaj informoj troviĝas ankaŭ sur paĝoj 
de Wellamo-opisto www.wellamo-opisto.fi . 
Sciigu pri la kurso ankaŭ al viaj geamikoj kaj 
gekonatoj. En sekva gazeto aperos la taga pro-
gramo.

Joulukuun Esperantolehdessä oli jo tietoja ensi 
kesän kesäkurssista Lahdessa, järjestäjinä Suo-
men Esperantoliitto (EAF) ja Suomen opettaji-
en esperantoyhdistys (ELFI). Kurssi pidetään 
Wellamo-opiston tiloissa Lahden keskustassa. 
Pääopettajaksi tulee Nina Pietuchowska Puo-
lasta Białystokin kaupungista, jonka tunnemme 
L. L. Zamenhofi n syntymä- ja koulukaupunkina. 
Suomenkielisenä opettajana on Sylvia Hämä-
läinen, kurssivastaavana Tiina Oittinen ja pai-
kallisina kurssi-isäntinä Börje Eriksson ja Timo 
Väänänen.

Tule mukaan viettämään ainutlaatuinen 
kurssiviikko tulevassa maailmankongressikau-
pungissa. Opiskelemme perinteisesti luokassa, 
mutta tutustumme myös kaupunkiin ja käytäm-
me esperantoa siellä mm. ostoksilla ja nähtä-
vyyksiä katsellen. Meitä opastavat paikalliset 

matkailuoppaat, jotka jo nyt tammikuussa aloit-
tivat esperanton opiskelun.

Kurssimaksut: 95 € (koko kurssi) tai 30 €/
päivä. Maksuun sisältyy opettajan materiaali 
sekä kahvi/tee sopivan kahvileivän kanssa kurs-
sipaikalla päivittäin. Muut ruokailut, museoi-
den pääsymaksut ja muut kulut sekä majoituk-
sen kukin hoitaa itse.

Ilmoittautuminen EAF:n sihteerille: 
Tiina Oittinen, eafsekretario@esperanto.fi , 
puh. 050 549 4709. Häneltä saat myös lisätie-
toja kurssista. Lahteen liittyvistä asioista, mm. 
majoittumisesta, antaa tietoa: Börje Eriksson, 
bovoeo73@gmail.com, puhelin: 040 779 3487. 
Ilmoittaudu heti ja kerro kurssista myös ystä-
ville ja tuttaville. Kurssin päivittäinen ohjel-
ma tulee lehden seuraavaan numeroon ja ko-
tisivuillemme www.esperanto.fi . Kurssitiedot 
ovat myös Wellamo-opiston sivuilla, 
www.wellamo-opisto.fi .

Bonvenon al Lahti! 
Tervetuloa Lahteen!
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Informe  

Saluton, karaj geamikoj!
La nova projekto de la kompanio Duoble Unu bone progresas. Se vi ne 
ankoraŭ aŭdis pri ĝi, aŭ forgesis antaŭmendi kd-ojn, bonvolu viziti nia 
retejon: https://sites.google.com/site/ciedoubleun/brel-en-esperanto. 
Vi ankaŭ povas helpi nin disdonante la informon al viaj geamikoj.

Ni bezonas vian subtenon pro fi npretigi la KD-on!

Nova muzika projekto de la kompanio

Lastjare aperis altnivela plurmedia albumo 
(DVD) de la konga esperantisto kaj instruisto 
Joel Muhire. La aǔtoro estas juna, entuziasma 
kaj sperta esperantisto, talenta komponisto kaj 
kantisto, instruanta ankaǔ Esperanton.

La albumo enhavas 10 kantojn, el kiuj 9 es-

Albumo de afrikaj kantoj: Esperanto, Ilo de paco
tas en Esperanto, unu en la franca kun esperan-
ta teksto. La temo de la kantoj estas plejpar-
te Esperanto, sed ankaǔ ekz. naturprotektado 
kaj gemaljunuloj. Dum la Vintraj Tagoj estos 
ebleco vidi kaj aǔskulti tiun albumon kaj eĉ 
aĉeti ĝin.

Karaj samideanoj,
Mi nomiĝas Dominique Baron kaj loĝas en 
Tours, Francio. Mi instruas Esperanton en la 
kolegio, ene de la Instituto Notre-Dame La 
Riche al 4 junaj knaboj. 3 havas 11 jarojn kaj 
1 havas 13 jarojn. Ili estas komencantoj. Por ke 
ili sciu, ke Esperanto estas vere internacia, mi 
petas vin, se vi bonvolas, sendi al ili poŝtkarton 
de via lando. Tiamaniere, ankaŭ la tuta Instituto 
scios pri Esperanto. Alkroĉite, mi sendas al vi 
foton de la grupeto.
Jen la adreso:
Institution Notre Dame La Riche
à l’attention de Dominique BARON
30 rue Delpérier
B.P. 5813
37058 Tours Cedex 1
Francio

 Antaŭdankon, samideane via,
Dominique

Korespondado al francaj junuloj
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Kulture

Nokturno
Kreksa kanto en oreloj miaj,
super grenaj spikoj plena lun’;
feliĉeg’ en nokto idilia,
el ekkulturej’ vuala fum’.

Min ne regas ĝojo, trist’, amaro
sed de l’ malheleco de l’ arbaro,
antaŭsuna roza nuborando,
dorma bluo de l’ montet-rubando,
akvaj ombroj kaj line-odor’
mi kunligas kanton de la kor’.

Kantas mi al fojnulin’ gracia,
silentego en la kora fon’,
tone sona kredo religia,
nova freŝa kverkfolia kron’.

Erarlumon mi ne plu postkuras.
Profeliĉa or’ ja mane puras.
Vivorondo sin pli eta formas,
tempo staras, ventmontrilo dormas.
Enkrepuska vojo gvidas min
nekonatan ejon ĉe la fi n’.

Eino Leino, trad. Anja Karkiainen

Sur la plaĝo
Laŭ la ĉielo ŝvebas
ĉarma, hela nubar’.
Murmurete, ravante
kantas la vasta mar’.
Pro ondara kareso
lacas la sabla dun’.
Ke vi venus kviete,
venus jen ĝuste nun.

Saima Harmaja, trad. Anja Karkiainen
Verkita 17.3.1930 (16-jara)

Rannalla
Ihanat vaaleat pilvet
leijuvat taivaalla.
Hiljaa ja lumoavasti
laulaa ulappa. 
Aaltojen hyväilystä
hiekka on väsynyt.
Tulisit aivan hiljaa,
tulisit juuri nyt.

Kreksa kanto en oreloj miaj
Kiam mi foje gvidis samideanojn el Ruslando tra Helsinki, estis nature hal-
ti dufoje en la Esplanada parko, ĉe la statuoj de la du Puŝkinoj Finnlandaj: 
unue J.L. Runeberg (1804–77), svedlingva, poste Eino Leino (1978–1926), 
fi nnlingva. Similan referencon por kompari kun Edith Södergran (1892– 
1923), de kiu aperis Esperante la kolekto Lando malekzista, tradukita el la 
sveda de Sabira Ståhlberg, kaj Saima Harmaja (1913–1937) mi ne scius 
doni - eble vi povus proponi inan Puŝkinon? Ambaŭ brilajn talentulinojn 
forprenis trofrue la tuberkulozo. – Bonvolu jen akcepti ilin, Saima ankaŭ en 
originalo, en tradukoj de Anja Karkiainen. 

– Tomas’
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Memore

R aimo Tanskanen naskiĝis 26.3.1937 
en Polvijärvi kiel fi lo de terkulturisto 
kaj kreskis en familio de ok infanoj. 

La tuta familio estis muzikema. Ilia sola muzik-
instrumento estis kanteleo, kiun ĉiuj rajtis uzi. 
Radion la familio ne havis kaj tial viva muziko 
estis ege ŝatata. Estis vera festo kiam onklo vi-
zitis kaj ludis sian akordionon.

Raimo ekblindiĝis naŭjara pro akcidento. Li 
frekventis blindullernejon en Kuopio, 130 km 
for de la hejmo. Instruistoj kuraĝigis lin sekvi 
la muzikajn interesojn. Li ludis instrumentojn 
jam antaŭ ol konatiĝi kun brajlaj muziknotoj. 
Feliĉe li havis lertan kaj instigan muzikinstruis-
ton: Onni Pakarinen, dir.mus.

Fininte blindullernejon tri kantantaj samsor-

Raimo T estas for

Piano estis lia æefa muzikinstrumento. 
Foto: Kajastus 1/1997, Jouko Langen.

Raimo Tanskanen, dir. mus. (1937–2017)

”Muziko estas mia vivo”

tanoj – Arvo Karvinen, Aatu Moilanen, Raimo 
Tanskanen – vojaĝis suden al Helsinki por tro-
vi sian lokon en la socio. Unue ili studadis en la 
porblindula profesia lernejo sed celis pli alten. 
Ili laboris tage, studadis vespere kaj kantis en 
diversaj okazaĵoj. Raimo havigis ankaŭ priva-
tan instruadon por pianludado. En 1965 li trapa-
sis en la universitato de Helsinki la ekzamenon 
de hum. kand. kaj sekvan jaron en Sibelius-
Akademio la ekzamenon de muzikinstruisto. 
Kiel muzikinstruisto li laboris unue en la por-
blindula profesia lernejo 1963–1982 kaj en la 
blindullernejo. Li instruis ankaŭ la svedan ling-
von kaj produktis notojn en brajlo por la blin-
dulbiblioteko.

En 1969 Raimo komencis komponi kaj gajnis 
premiojn en konkursoj. Pluraj korusoj surdiski-
gis liajn komponaĵojn, inter ili koruso Kontra-
punkti, kiun Raimo fondis en 1975. Kelkaj fi r-
maoj produktis notojn. Prilaborata estas KD de 
ankoraŭ ne-aperintaj komponaĵoj.

En 1982 li transloĝiĝis en la malgrandan pa-
rokon Pomarkku kaj gvidis lokajn korusojn, la 
kvarteton Kaje, diversajn rondojn en la popol-
altlernejo, instruis pianludadon kaj kantadon en 
la liceo kaj donis muziklecionojn al infanoj, kaj 
semajnfi ne anstataŭis preĝejan kantiston/orge-
niston.

Raimo konatiĝis kun Esperanto en kursoj, 
kiujn Stelet-ano Eero Kallio gvidis en la blin-
dullernejo. Raimo fariĝis agema membro de 
Steleto en 1955. Li instruis Esperanton 1960–
2009 en Helsinki i. a. en la porblindula profesia 
lernejo, gvidis kursojn en la porblindula kun-
vensalono, en feriejo Onnela kaj instruis en se-
majnfi naj kursoj en la ”klasĉambro” de Steleto 
kaj prizorgis leterkurson. Li partoprenis plur-
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Memore

ajn kongresojn de blindaj esperantistoj (IKBE) 
kaj asistis en la aranĝoj de IKBE-oj en Finn-
lando (1969, 1995). Raimo estis estrarano de 
LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantis-
toj) 1996–2008. Li estis honora prezidanto de 
Steleto.

Raimo ricevis plurajn omaĝojn pro meri-
ta viv-laboro sur la kampoj muziko, brajlo kaj 
instruado de Esperanto. Longdaŭra malsano 

elĉerpis lin 29.11.2017. La funebran ceremoni-
on ĉeestis familianoj, amikoj de fakaj kaj hobiaj 
rondoj, parokanoj kaj Stelet-anoj. La fi lo Jari 
kun edzino – ambaŭ profesiaj kantistoj – kantis 
honore al Raimo.

Raimo ne plu estas inter ni, sed la memoro pri 
li vivas en pli ol cent komponaĵoj, kantoj.

Steleto/Ritva Sabelli

M ia patro Kauno Kilpinen forpasis la 
9-an de septembro 2017 en la nova 
hospitalo de Espoo kie li ripozis 

post medicina operacio. Li suferis pro neku-
racebla malsano, sed la morto surprizis ĉiujn.

Kauno Kilpinen 
1929–2017

La trista, neatendita novaĵo atingis min dum 
la Aŭtunaj Tagoj de EAF. Ĵus antaŭ la semajn-
fi no mi parolis pri venontaj esperanto-aranĝoj 
kun li en la hospitalo. Li reklamis Esperanton 
ankaŭ al la afablaj fl egistinoj kaj kuraĝigis stu-
di la lingvon: ”Se vi nun komencas, vi havas 
du jarojn por lerni Esperanton antaŭ la kongre-
so en Lahti”. Fizika forto malaperis, spirita ne.

Kauno Kilpinen naskiĝis kaj vivis sian ju-
necon en Helsinki, pasigante somerojn kaj se-
majnfi nojn ĉe kabano en norda Espoo. En la 
fruaj 1950-aj jaroj li konstruis domon kune 
kun siaj gepatroj proksime al Matinkylä, en 
suda Espoo. Tie loĝis tri generacioj kune. Ĝi 
estis ankaŭ tre bona loko por gastigi esperan-
tistojn. Pli ol 120 eksterlandanoj el 20 diversaj 
landoj ĉirkaŭ la mondo vizitis la hejmon de fa-
milio Kilpinen dum jaroj 1969–2017. Kelkaj 
esperantistoj venis tra Lappeenranta al Hel-
sinki; fratinoj Miettinen ofte “sendis” gasto-
jn al ni.

Mia patrino Eini Kilpinen esperantiĝis jam 
1945 en Järvenpää danke al la instruistino 
Anni Ahvenainen. Kauno interesiĝis pri Espe-
ranto antaŭ la UK de Helsinki 1969. Li parto-
prenis Esperantokurson en la laborista institu-
to. Esperanto estis la unua fremda lingvo kiun 
li studis, poste sekvis la estona kaj la hispana. 
Li ĉiam uzis lingvojn tre aktive kiam li havis 
eblecon.

La kongresejo Dipoli situis proksime al nia 
hejmo. Dek diverslandaj samideanoj tranoktis 
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Memore

ĉe ni. Kelkaj estis gasti-
gitaj en tendo aŭ en rul-
domo, aliaj en la domo. 
La atmosfero ĉe la 
manĝotablo estis vere 
internacia kaj la amike-
co iĝis dumviva.

Esperanto fariĝis 
kara hobio por Kauno 
Kilpinen. Li aŭskultis 
radio-elsendojn, legis 
librojn, partoprenis so-
merkursojn en Vääksy, 
korespondis kun espe-
rantistoj kaj vizitis ilin. 
Vilho Setälä loĝis prok-
sime kaj ofte bezonis 
helpon en ofi ceja la-
boro kaj transportado. 
Ambaŭ miaj gepatroj 
helpis lin diversmaniere. Mia patro veturigis 
volonte esperantistojn por rigardi vidindaĵojn. 
”Stranga” lingvo kaj eksterlanduloj altiris 
ĉiam grandan atenton inter fi nnoj.

Kauno Kilpinen laboris 45 jarojn ĉe Hel-
singin kaupungin Energialaitos. Instalado de 

Familio Kilpinen kun gasto: Kauno, Virve Ernits, Tiina kaj Eini.

elektraj kabloj estis fi zike peza laboro ekste-
re en malfacilaj kondiĉoj. Li retiriĝis en sufi ĉe 
bona sano en 1990 kaj feliĉe havis la ŝancon 
ĝui vivon kiel pensiulo dum multaj jaroj.

Tiina Kosunen

En la retejo revuoesperanto.org estas senpage 
elŝutebla la januara numero de la Revuo Esperan-
to, la plej renoma periodaĵo en Esperantujo, aperanta 
jam 111 jarojn. La numero estas la unua en la jarko-
lekto 2018, la Jaro de Esperanto-Kulturo.

Esperantistoj, kiuj ankoraŭ ne membras en UEA 
aŭ ne abonas la revuon, estas invitataj konatiĝi kun 
ĝia riĉa enhavo: novaĵoj, artikoloj, recenzoj, inter-
vjuoj ks. Bonvolu sciigi pri la elŝutebleco al ĉiuj 
eventualaj interesiĝantoj.

GK 724

La januara numero de la revuo 
Esperanto elþuteblas senpage
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Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestöt

Muutokset ja lisäykset tälle sivulle: Esperanto-
lehti/EAF, Silta saarenkatu 15 C 65, 00530 
Helsinki, s-posti eafgazeto@esperanto.fi.

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

de Helsinki, Silta saarenkatu 15 C 65, 00530 
Helsinki.  www.esperanto.fi/helsinki 
jukka.pietilainen@helsinki.fi (Jukka Pietiläinen)

 Iisalmen Esperantoklubi / Esperantoklubo de 
Iisalmi, (Onni Kauppinen) Uudispihantie 298, 
74100 Iisalmi.  0500 813 530 
 onni.kuappinen@gmail.com

 Jyväskylän Esperantokerho / Esperantoklubo 
de Jyväskylä (Kimmo Hannula) Esperantoklu-
bo de Jyväskylä, c/o Kettunen, Keihäsmiehen-
katu 3, 40630 Jyväskylä.   044 953 4454 
 kimmo.hannula@creavit.fi, 

 www.esperanto.fi/jyvaskyla
 Oulun esperantoseura / Esperanto-societo de 

Oulu ry (Aini Vääräniemi), Vääräjärventie 26 A, 
93590 Vanhala  www.esperanto.fi/oulu 
aini.esp@hotmail.com

 Esperantoseura Antaýen r.y. / Esperanto-so-
cieto Antaýen, Satakunnankatu 30 C 6, 33210 
Tampere  www.esperanto.fi/grupoj/tampere 
(Tapani Aarne: tapani.aarne@mbnet.fi
 050 5245 823)

 Turun Esperanto-yhdistys ry. / Esperanto-
societo en Turku (Tiina Oittinen), Puutarha-
katu 26 A 11, 20100 Turku.  tiina.oittinen@
pp.inet.fi  050 549 4709

 Suomen opettajien esperantoyhdistys / 
Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj, 
(Sylvia Hämäläinen) F. E. Sillanpään katu 2 C 
46, 33230 Tampere.  sylvia.h@kolumbus.fi 
 050 321 4313. Tilinro: FI08 4450 2320 
0836 06 HELSFIHH  (445023-283606)

 Näkövammaisten esperantoyhdistys Steleto. 
(Ritva Sabelli) Pietarinkatu 10 D 27, 00140 
Helsinki. http://www.steleto.fi/
 (09) 660 651   steleto@pp.inet.fi

 Suomen nuorten Esperantoliitto / Finnlanda 
Esperantista Junulara Organizo (FEJO) Silta-
saarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.  
 fejo@esperanto.fi. Tilinro: FI83 5630 0020 
2136 06 OKOYFIHH  (563000-2213606)

Jäsenyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti 
Suomen Esperantoliiton jäseniä, yhdistykset 
hoi tavat jäsenmaksut liittoon. Esperantolehden 
hinta jäsenille on 16 € tilattuna jäsenjärjes-
töjen kautta. Liittoon voi myös kuulua hen-
kilöjäsenenä, jolloin jäsenmaksu on 22 € sisäl-
täen Esperanto leh den. Nino Runeberg -seuran 
jäsenmaksu on 44 €. Lisä tietoja jäsenyhdistyk-
siltä ja liiton toimihenki löiltä.

Lahdessa on esperantoharrastajien ryhmä, joka 
kokoontuu tarpeen mukaan. Lisätietoja saa 
Börje Erikssonilta (EAF:n hallituksen varajä-
sen).  bovoeo73@gmail.com.

Esperanton harrastajia on myös mm. Hämeen-
linnassa, Hyvinkäällä, Maarianhaminassa, 
Porissa, Raumalla, Salossa ja Taivalkoskella. 

Paikkakuntien yhteyshenkilöistä saa tietoa Suo-
men Esperantoliitolta, ks. hallituksen yhteystie-
dot sivulla 2.

ilmestyy vuonna
aperas dum la jaro 2018
Nro Limdato Aperas
2/2018 31.3. en aprilo
3/2018 31.5. en junio
4/2018 1.9. en septembro
5/2018 15.11. en decembro

Ilmoitushinnat  Anoncprezoj
Ulkopuoliset mainostajat /
Ekster membraro: Jäsenet / Membroj:
1/1 sivu/paøo 100 € 1/1sivu/paøo 50 €
1/2 sivu/paøo 60 € 1/2 sivua/paøo 30 €
1/4 sivu/paøo 40 € 1/4 sivua/paøo 20 €
Sendu la anoncojn aŭ rete al la redaktejo: 
eafgazeto@esperanto.fi  aŭ poŝte al la ofi cejo: 
Esperantolehti/EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, 
00530 Helsinki.



Seuraava numero  Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa. Aineisto  31.3.2018 mennessä toimitukseen. La venonta numero
aperos en aprilo. Artikoloj ĝis 31.3.2018 al la redakcio.  Osoite/adreso: Esperantolehti/EAF,
Silta saarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki, s-posti/rete: <eafgazeto@esperanto.fi >.

Kopio Niini, Tampere 2018

KEF en Svedio


