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De la prezidanto

Antaý jarcento kaj nun

K iam vi legos ĉi tion, pasis ĝuste cent jaroj 
post la fi no de la interna, intercivitana, ci-

vila milito de Finnlando. La kvar monatoj de 
bataloj inter du registaroj – aŭ, se ni tiel preferas 
difi ni, registaro kaj ribelo – estis nur parto de 
malfeliĉa procezo. 

Ĝin antaŭis la mondmilito daŭrinta jam 
kvaran jaron, ekonomia krizo evoluinta ĝis 
akuta manko de vivrimedoj kaj sekve de tio 
preteco de homoj en plej mizera pozicio al 
ekstremaj agoj. Politikan krizon sekve de la 
parlamentdissolvo fare de la Ruslanda Kerens-
ki-registaro somere 1917 novaj elektoj ne sol-
vis sed akrigis. 

Ĝin sekvis terura, almenaŭ laŭ niaj nuntempaj 
kriterioj, venĝo de la venkintoj, aresto de 75 000 
homoj en koncentrejoj (unu el la plej grandaj si-
tuis en Lahti). Mortkondamnitoj kaj cetere ek-
zekutitoj, murditoj se ni tiel preferas diri, estis 
malpli ol mortintoj pro malsato kaj malsano. 
Entute viktimoj de la milito estis 37 000 ho-
moj, 10 000 falintoj en batalo, aliaj mortigitaj 
aŭ mortintaj pro la venĝo (ne nur malvenkin-
toj, ankaŭ la ribelantoj pri tiaĵoj kulpis) ankaŭ 
dekmilo, kaj preskaŭ 14 000 pereintaj sub la 
katastrofaj kondiĉoj de la koncentrejoj. Multaj 
nur malaperis. Fine de 1918 restis ankoraŭ pli 
ol 6 000 politikaj malliberigitoj, cent en 1921; 
tiujare ankaŭ estis rehabiligitaj 40 000 ribelintoj 
senigitaj je civitaneco. La lastaj arestitoj estis li-
berigitaj en 1927. Al 11 600 ĝisvivintoj la ŝtato 
pagis formalan rekompencon – en 1973.

Kondiĉoj de antagonismo estiĝas, kreskas 
kaj akumuliĝas, antagonismo eksplodas, sekvoj 
de eksplodo estas renkontataj estigante novan 
antagonismon, pro venĝemo kaj pro malemo 
ŝanĝi kondiĉojn, rezigni pri privilegioj. Tiel, la 
armita batalo mem estas nur ereto de procezo. 
Tiel pri ĉiuj enŝtataj konfl iktoj.

Estas do kompreneble, ke restis abrupta dis-
divido inter ”blanka” kaj ”ruĝa” Finnlando. Tio 
estis epoko de ne nur klasdiferencoj kiaj ni nun-
tempe tiujn konas, estis epoko de ankaŭ absolu-

ta malriĉeco, de 
mizero kian nun 
vivanta genera-
cio apenaŭ vidis. 
Vivkondiĉoj ko-
mencis malrapi-
de pliboniĝi, sed 
nur egaliga divi-
do de laboro kaj 
ties fruktoj po-
vas elimini disdi-
vidon ensocian. 
Tia evoluo ankaŭ 
malrapidis.

Tamen, en la juna respubliko (la respublika 
reĝimo estis parlamente sigelita en julio 1919) 
ankaŭ aliaj koloroj kreskis. La Esperanta ver-
do vekis intereson de homoj kaj favoron de la 
ŝtato: homoj volis translimajn kontaktojn kaj la 
ŝtaton interesis konigi la landon pozitive ekster-
lande – reklamo, tiutempe nomata propagando. 
Esperanta Finnlando, tiu ĉi gazeto, fondita jam 
1918, estis en 1920 ekeldonata de la granda el-
donejo Otava kiel monata gazeto kun ŝtata sub-
teno. Ne senrezulte, eksterlandaj ĵurnaloj aperi-
gis sialingvajn tradukojn el la gazeto.

Esperanto tiel ekprogresis, ke Finnlando in-
vitis, ricevis kaj gastigis la 14-an Universa-
lan Kongreson en 1922 en Helsinki. Internacia 
kongreso kun 850 partoprenantoj estis tiutem-
pe granda evento, la perspektivo estis hela, ĉiuj 
sekvantaj ĵurnalojn sciis kaj multaj interesiĝis 
pri Esperanto. Sed tuj postkongrese la eldonis-
to rezignis pri la gazeto, kaj EAF splitiĝis. Iuj 
ĵurnaloj ligis esperantistojn kun politikaj pasioj, 
iuj esperantistoj forlasis la aferon,  iuj distanci-
gis sin unuj de aliaj. La ĉefurba societo dividiĝis 
en tri partojn: fi nna, sveda kaj laborista!

La UK-oj de 1969 kaj de 1995 okazis en no-
vaj, pli favoraj epokoj. Nia 104-a en 2019 okazu 
en epoko, kiun posta historio povos difi ni tiu de 
paco kaj progreso.

Tuomo Grundström 
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Esperanton kesäkurssi Lahdessa − 
Somera kurso en Lahti 5.–9.6.2018

Alproksimiĝas la somero kaj nia somera kur-
so. Nun estas tempo aliĝi por ke niaj instruistoj 
kaj kursoestroj povas prepari la kurson. Ĝis nun 
venis kelkaj aliĝoj kaj krome la lokaj ĉiĉeronoj 
partoprenas en la kurso tiel multe kiel ili povas 
pro aliaj labortaskoj kaj prezentos al ni la eston-
tan kongresurbon. En tiu ĉi gazeto vi trovas la 
tagan programon por la kurso. Sciigu pri la kur-
so ankaŭ al viaj geamikoj kaj gekonatuloj. Jen 
praktikaĵoj por aliĝo: 

Kursokotizoj: 95 eŭroj (tuta kurso) aŭ 30 
eŭroj (unu tago). Ĝi enhavas la materialon de la 
instruistoj kaj kafon/teon kun manĝaĵeto en la 
kursejo ĉiutage. La sekretario sendos al vi pa-
goinformojn post via aliĝo. Aliajn manĝojn kaj 
muzeajn vizitojn ĉiu pagos mem same kiel tra-
noktadon. Se vin interesas tranoktado en hotelo 

Cumulus, plej proksima al la kursejo, kontaktu 
la sekretarion.

Informiĝu kaj aliĝu al la sekretario de EAF: 
Tiina Oittinen, eafsekretario@esperanto.fi , 
tel. +358-50-5494709. Informojn pri kurso-
praktikaĵoj (ekz. tranoktejo) donas ankaŭ Bör-
je Eriksson el Lahti, bovoeo73@gmail.com. La 
detala kursoprogramo estas en nia retejo www.es-
peranto.fi . Finnlingve informoj troviĝas ankaŭ sur 
paĝoj de Wellamo-opisto www.wellamo-opisto.fi .

Kesä ja kesäkurssi lähestyvät: nyt on aika il-
moittautua kurssille, jotta me opettajat ja kurs-
sinjärjestelijät tiedämme räätälöidä kurssin 
oppilaiden mukaiseksi. Muutama alustava il-
moittautuminen on jo tullutkin. Esperantoa 
opiskelevat Lahden oppaat osallistuvat myös 
kurssille mahdollisimman paljon ja esittelevät 

Lokaj æiæeronoj bonve-
nigas vin en Lahti. De 
maldekstre: Helli, Päivi, 
Annukka kaj Sinikka. 
Fotis TO
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LUNDO – MAANANTAI 4.6.2018 
Antaŭkursa renkonto kaj vespermanĝo por tiuj, 
kiuj alvenos en Lahti jam lunde (loko kaj tempo 
informataj pli poste.) – Kurssia edeltävä tapaa-
minen ja mahdollinen yhteinen illallinen niille, 
jotka saapuvat Lahteen jo maanantaina (paikka 
ja aika ilmoitetaan myöhemmin).

MARDO – TIISTAI 5.6.2018 
09.00 Malfermo de la kurso, la instruistoj 

kaj gelernantoj prezentas sin, grupiĝo. 
Kurssin avaus, opettajien ja opiskelijoi-
den esittäytyminen. Jakautuminen ryh-
miin. 

09.30  Instruado. Opetusta (2 h) 
11.00  Kafopaŭzo. Kahvitauko opistolla. 

11.3 0  Instruado. Opetusta (2 h) 
13.00  Ekiro al la urbo por lunĉo. Lounas kau-

pungilla. 
14.30  Instruado (kun paŭzoj). Opetusta (2 h) 
17.00  Paŭzo kaj libera tempo. Eblas vizi-

ti sian loĝejon. Tauko ja vapaa-aikaa, 
käynti majoituspaikoissa tarpeen mu-
kaan. 

18.00  Rondirado piede en la urbo kun lokaj 
gvidantoj. Tutustumista kävellen kau-
punkiin lahtelaisten kanssa. 

19.00  Vespermanĝo. Illallinen.

MERKREDO – KESKIVIIKKO 6.6.2018 
09.30  Instruado. Opetusta (2 h) 
11.00  Kafo. Kahvi 

Somera kurso, Taga programo – 
Kesäkurssin päivittäinen ohjelma

meille tulevaa kongressikaupungia. Tässä leh-
dessä on kurssin päivittäinen ohjelma. Kurssia 
voi mainiosti suositella myös ystäville ja tutta-
ville. Tässä käytännön tiedot: 

Kurssimaksut: 95 euroa (koko kurssi) tai 30 
euroa/päivä. Maksuun sisältyy opettajan mate-
riaali sekä kahvi/tee sopivan kahvileivän kans-
sa kurssipaikalla päivittäin. Ilmoittautumi-
sen jälkeen saat maksutiedot sihteeriltä. Muut 
ruokailut, museoiden pääsymaksut ja muut ku-
lut sekä majoituksen kukin hoitaa itse. Jos olet 
kiinnostunut majoittumaan hotelli Cumuluk-

seen, parin kadunkulman päähän kurssipaikas-
ta, ota yhteyttä sihteeriin.

Ilmoittautuminen Suomen Esperantoliiton 
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. 
Kurssin päivittäinen ohjelma on kotisivuillamme 
www. esperanto.fi  ja kurssitiedot suomeksi myös 
Wellamo-opiston sivuilla, www.wellamo-opisto.fi 

KURSEJO (kurssipaikka): Wellamo-opisto, Wellamo-instituto 
ADRESO (osoite): Kirkkokatu 16, 15140 Lahti

INSTRUISTO (opettaja): Nina Pietuchowska, Pollando 
FINNALINGVA INSTRUISTO (suomenkielinen opettaja): Sylvia Hämäläinen 

KURSO-ESTROJ (kurssi-isännät): Börje Eriksson, Timo Väänänen 
KURSORESPONDECULO (kurssivastaava): Tiina Oittinen 

(ŝanĝoj eblas – muutokset mahdollisia)
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11.30  Instruado. Opetusta (2 h) 
13.00  Lunĉo en la urbo. Lounas. 
14.00  Vizito en loka preĝejo. Tutustuminen 

Ristinkirkkoon. 
15.00  Reveno al la kursejo, instruado. Ope-

tusta kurssipaikalla. (2 h) 
17.00  Paŭzo kaj libera tempo. Tauko ja va-

paa-aikaa. 
18.00  Promenado al Sibeliusdomo en la ha-

veno de Lahti kaj vespermanĝo. Yhtei-
nen kävelyretki Sibeliustalolle ja sata-
maan sekä illallinen.

ĴAŬDO – TORSTAI 7.6.2018 
09.30  Instruado. Opetusta (2 h) 
11.00  Kafo. Kahvi 
11.30 Instruado. Opetusta (2 h) 
13.00 Lunĉo en la urbo. Lounas. 
14.30 Instruado. Opetusta (2,5 h) 
17.00 Paŭzo kaj libera tempo. Tauko ja va-

paa-aikaa. 
17.30 Promenado al komuna vesperumo kaj 

manĝo. Yhteinen illanvietto ja illalli-
nen.

VENDREDO – PERJANTAI 8.6.2018 
09.30 Instruado. Opetusta (2 h) 
11.00 Kafo. Kahvi. 
11.30 Instruado. Opetusta (2 h) 
13.00 Lunĉo en la urbo. Lounas. 
14.00 Vizito en la arta muzeo de Lahti.  Tu-

tustuminen Lahden taidemuseoon. 
16.00 Reveno al kursejo, instruado. Opetusta 

kurssipaikalla. (2 h) 

17.30 Promenado al la suda parto de Vesijär-
vi, proksime al Skicentro kaj venonta 
kongresejo Isku Areena. Vespermanĝo 
kaj eble poste ankaŭ fritado de kolba-
soj. Kävely eteläisen Vesijärven ran-
nalle ja hiihtokeskukseen ja Isku Aree-
nan ympäristöön. Iltaruoka sopivassa 
ravintolassa, mahdollisesti myös mak-
karanpaistoa.

SABATO – LAUANTAI 9.6.2018 
09.00 Instruado. Opetusta (2,5 h) 
11.00 Kafo. Kahvi. Informoj kaj fermo de la 

kurso. Ilmoituksia/tiedotuksia ja kurs-
sin päätös.

Post la kurso libervole vizito ekzemple en mu-
zeo de Finnlanda radio kaj televido en Lahti. 
Alternative ekveturo al Helsinki por partopreni 
la ekskurson de loka Esperanto-Klubo. Kurssin 
jälkeen mahdollista käydä esim. Radio- ja TV-
museossa. Vaihtoehtoisesti lähtö jo aikaisem-
min Helsiinkiin osallistumaan paikallisten es-
perantistien kevätretkeen.

Bonvenon! – Tervetuloa! 

Esperanto-Asocio de Finnlando 
– Suomen Esperantoliitto ry (EAF) 

Esperanta Ligo de Finnlandaj Instruistoj 
(ELFI)

La momenta ĉefredaktoro Robert Bogen-
schneider deziras fi ni sian taskon, kiun li ko-
mencis per la numero 2011/1, plej malfrue 
fi ne de 2018. Por havi bonan transiron kaj 

alkutimiĝi al la labormaniero interesiĝantoj 
jam nun povas anonci sin ĉe li aŭ la estraro de 
EAF (vidu paĝon 2).

RB

Redaktoro por Esperantolehti seræata
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Yllättäen osui käsiini mielenkiintoinen uuni-
tuore elämäkerta ”En mongolsjäl i professors-
rock – Gustaf John Ramstedt”. Jo kauan olen 
yrittänyt syventyä prof. Ramstedtin vaiheisiin. 
”Lähettiläänä Nipponissa” vuodelta 1967 oli 
kutkuttava lukuelämys. Harry Halénin ”Bi-
liktu Bakshi” kertoo tiedemiesmäisen tarkas-
ti tunnetun kielentutkijamme vaiheet. Vali-
tettavasti omaiset eivät sallineet tutkimuksen 
julkaisemista suomeksi, joten prof. Halénin oli 
tehtävä se englanniksi.

Oma isäni oli ylpeä 1905 alkaneista koulu-
vuosistaan Martin kansakoulussa. Hän osasi 
vain yhden lauseen latinaa ”Sic transit gloria 
mundi.” – niin katoaa maailman kunnia. On-
neksi Raunistulan suuren pojan saavutukset 
tunnetaan yhä maailmalla. Hänen laaja vie-
raitten kielten taitonsa herätti ihailua. Ruotsia 
ja suomea poika oppi nuoruusvuosinaan Rau-
nistulan kaupunginosassa. Ranskaa, saksaa ja 
venäjää hän oppi koulussa samoin latinaa ja 
kreikkaa. Puolaa opetti puutarhuri Turussa. 
Korealainen esperantisti neuvoi hänet espe-
ranton jalanjäljille.

Suorastaan liikuttavan koskettavasti Anna 
Lena Bengelsdorff kuvaa altaistiikan tuntijan 
elämää ja tutkimuksia. Valoisan aurinkoisella 
elämänasenteella solmitaan helposti toimivat 
ja palkitsevat ihmissuhteet. Ne tukevat kieli-
miehen arkipäivää ja tutkimustyötäkin. Kolme 
vuosikymmentä Ramstedtin kuoleman jälkeen 
1982 luovutettiin Birgitta Tikkaselle, hänen 
vanhimmalle lapsenlapselleen muistomitali. 
Korean suurlähettiläs korosti Ramstedtin ha-
vaintojen tarkkuutta korean ja altailaisten kie-
lien sukulaisuussuhteista.

Ramstedt toimi Lahden yhteiskoulun ensim-
mäisenä englanninkielen opettajana 1910–1911.

Turun Raunistulasta 
suureen maailmaan

Nuoret tyttöoppilaat olivat innostuneita häen 
charmantista opetustavastaan. Hänen omis-
ta lapsistaan Sedkil ja Elma kävivät samassa 
oppilaitoksessa. Monipuolisena osaajana hän 
opetti venäjää, ruotsia, maantietoa, englantia, 
ranskaa ja saksaa. Vaikka opettajantyö Lah-
dessa jäi kestoltaan lyhyeksi sekä oppilaat että 
opettajatoverit sanoivat tämän vierailun olleen 
lämmin tuulahdus suuresta maailmasta.

Kaksisataa sivua Anna Lena Bengelsdorf-
fi n kynästä vetää puoleensa. Teosta ei pysty 
enää jättämään kesken aloittamisen jälkeen. 
Se on luettava heti loppuun asti. Pakollisella 
kouluruotsilla selviää mainiosti. Toivottavasti 
tällaisia lukukokemuksia avautuu uusille 
sukupolville, jotta voidaan torjua toisen koti-
maisen kielen syrjintä. Lukulampun ääreen ja 
nautiskelemaan.

Jorma Ahomäki 
Kirjallisuuden ystävä
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La 9-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto 
okazis en Havano, la ĉefurbo de Kubo, dum 
la tempo 11–17-a de februaro 2018. En la ap-
rila numero de la revuo Esperanto aperis ar-
tikolo de Maritza Gutiérrez González pri la 
kongreso. Indas legi. En la artikolo ŝi konfesas 
la malfacilaĵon, ke ”resumi la kongreson estas 
malfacila tasko, des pli en mallonga artikolo”. 
Tamen ŝi estis unu el la ĉefaj organizantoj. Por 
malpli grava homo la tasko restas eĉ pli penige 
plenumebla. Tial mi, superaĝa vagabondo, ra-
kontas ĉi tie nur pri personaj impresoj, spertoj 
kaj vidpunktoj.

Al Havano mi vojaĝis jam du tagojn antaŭ 
la komenco de la kongreso, ĉar mi havis tiam 
rektan Finnair-fl ugon de Helsinki. Malfruves-
pere min atendis ekster la aeroporto de Hava-
no loka esperantisto por veturigi min al nokte-
jo. Mian brazilan amikinon ni kunprenis el alia 

TAKE

terminalo. Ŝi havis fl ugon de Rio tra Panamo. 
La kongreson oni aranĝis en la hotelo Pana-

mericano, kaj nur kubaj kongresanoj loĝis en 
la hotelo. Ĉiuj eksterlandanoj havis loĝlokon 
en privataj hejmoj, casas particulares. La ho-
telo situas en orienta parto de la urbego Hava-
no. Esperantodomo situas alifl anke. Apude de 
ĝi eksterlandanoj loĝis. Ĉar la hotelo situis tre 
malproksime de la loĝejoj, tio kaŭzis proble-
mon. La transporto inter la lokoj estis bone or-
ganizata per aŭtobuso, sed ĝi estis temporaba. 
La kongresaj tagoj fariĝis longaj pro la vas-
ta kaj multfl anka programo, ekde mateno ĝis 
malfrua vespero. Ne malofte eksterlandanoj 
atingis la dormejon nur post meznokto.

La kongreson partoprenis entute 231 kongre-
sanoj el 20 landoj. Plejparto de tiuj estis ku-
banoj. Ĉar la nombro de kubanaj partoprenan-
toj estis 185, tio signifas, ke okdek procentoj 
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el ĉiuj estis kubanoj. Nur sep esperantistoj ve-
nis el aliaj amerikaj landoj, kiuj estis Brazilo, 
Kanado, Meksiko, Nikaragvo kaj Usono. Ali-
aj kongresanoj venis el Azio kaj Eŭropo. La 
eŭropaj venis de Belgio, Britio, Francio, Ger-
manio, Hispanio, Hungario, Italio, Pollando, 
Serbio, Svislando kaj Finnlando. La aziaj ve-
nis de Japanio kaj Korea respubliko. Neniu ve-
nis ekzemple de Rusio aŭ de Ĉinio. Kiam oni 
kunkalkulas la nombron de aziaj kaj eŭropaj 
kongresanoj, oni konstatas, ke la nombro 41 
radikale superas la nombron de sep amerika-
naj, malatentante kubanojn. Oni rajtas deman-
di kiagrade la kongreso estis tutamerika. Kel-
kaj amerikaj landoj tute ne estis prezentataj. 
Mankis ekzemple partopreno de argentina es-
perantisto, kvankam Argentino estas granda 
lando. Ankoraŭ pli granda estas Brazilo, kie 
vivas multegaj esperantistoj. Tamen venis nur 
unu sola. Evidente ekzistas multaj kaŭzoj je 
minimuma partopreno. La amerika kontinen-
to estas vasta. Oni devas vojaĝi milojn da ki-
lometroj por atingi Havanon ekzemple el fora 
Argentino aŭ Alasko. Ĝi fariĝas multekosta kaj 
ekzistas nenia rekta fl uglinio ekzemple de Bra-
zilo al Havano. Krome oni devas havi vizon 
por transiri la landlimon al Kubo. Ĝi estas unu 
obstaklo. Se ŝtataj rilatoj inter Kubo kaj Usono 

estus normalaj, usonaj partoprenantoj certe es-
tos multaj. Homoj povas havi antaŭjuĝojn kaj 
timon por vojaĝi al la komunista lando.

En miaj salutvortoj al la kongreso mi laŭdis 
la belecon de la lando Kubo kaj mi ne forgesis 
inviti ĉiujn kongresanojn veni al Finnlando ve-
nontjare kaj partopreni UK-n en Lahti. Multaj 
jam promesis. Aliaj pripensas. Homoj sentas 
grandan intereson, mi vidis.

Por mi vojaĝi al Kubo estis simpla afero. 
Mi aĉetis fl ugbileton rete kaj vizitis la amba-
sadejon de Kubo en Helsinki por ricevi tiel 
nomatan turistan karton, kiu garantias eniron 
kaj restadon en la lando dum certa tempo. En 
la havana aeroporta kontrolo minijupaj belaj 
lim- kaj doganofi cistinoj akceptis mian alve-
non. Unu el la belulinoj alportis la horloĝon, 
kiun mi forgesis kunpreni post la ĉelima seku-
reckontrolo.

En la esperantodomo mi pagis al la kasisto 
per eŭroj kion mi ŝuldis pri la kongresa parto-
preno kaj loĝado. Li ŝanĝis al mi kelkan su-
mon de eŭroj al la loka konvertebla valuto 
CUP. La loka mono ne estas konvertebla kaj 
la valoro de ĝi estas tre malalta. Turisto ĝin 
preskaŭ ne bezonas. Ankaŭ lokuloj multe uzas 
nur CUP, kiu samvaloras al eŭro.

Dum la kongreso okazis multaj interesaj pre-



10

Raporte  

legoj. Pro mia malbona aŭdkapablo mi pene 
sukcesis tiujn aŭskulti kaj profi ti. Anstataŭ la 
prelegojn mi ĝuis diskutojn kun afablaj kuba-
ninoj, kiujn mi laŭ loka kutimo ĉirkaŭprenis 
kaj survangen kisis. Pli severajn diskutojn mi 
havis kun viroj de diversaj landoj. La kongre-
sa etoso estis tre varmspirita, gaja kaj libera. 
Estis malfacile imagi, ke la lando estas dikta-
ture regata. Lokaj homoj eble havas aliajn sen-
tojn. Turisto tiujn kutime ne perceptas. Tamen 
la uzo de interreto ne estis tute simpla. Ĝi estis 
ebla kaj bone funkcianta, sed ne en la kongre-
sa hotelo kaj ne en niaj loĝejoj. Por eniri reton 
per wifi  oni devis aĉeti karton per kies infor-
moj la eniro okazas en certaj internetparkoj. 
Apud la hotelo ekzistas unu el la parkoj. En la 
hotelo kelkaj kubaj kongresanoj havis dratan 
konekton al la reto. En esperantodomo sendra-
ta konekto estis ebla.

Trafi ko en Havano similas tiun de aliaj 
grand urboj. Indas esti singarda por savi sian 
vivon. Ŝoforoj ne respektas rajtojn de piedi-
rantoj. Malnovmodaj aŭtoj estas kurioza afero. 
Similan oni povas vidi nur en Kubo. Surstrate 
trafi kas kelkdekmiloj da aŭtoj, kiuj estis novaj 
kiam okazis la revolucio. Nuntempe la malno-
vaj aŭtoj, Buick, Chevrolet, Pontiac kaj aliaj 
estas en plimalpli bona stato kaj povas esti eki-
pitaj per novaj motoroj aŭ rezervaj partoj. La 
plej fajnaj estas favorataj de turistoj, kiuj volas 
esti veturigitaj kaj fotitaj en la aŭtoj. Ĉevaloj 
estas daŭre uzataj por transporti homojn kaj 
varojn. Ekzistas ĉevaltaksioj en malpli grandaj 
urboj kaj kamparanoj rajdas.

Okazis tut- kaj duontagaj ekskursoj por 
elekti. Tuttagan ekskurson mi partoprenis al 
la naturbela urbeto Vinjales. Tie nia malgran-
da grupo konatiĝis kun kultivado de tabako kaj 
volvado de cigaroj. Multaj el ni fumadis ciga-
ron kaj gustumis rumon. Mi kutimas esti sin-
garda en la uzo de la materialoj. Mi preskaŭ 
nur rigardis kaj miris. Poste ni eniris la longan 
kavernon en kies plej lasta parto ni estis vetu-
rigitaj en ŝipeto. Oni rakontis, ke ĝi estis ka-
verno de praaj indianoj.

Duontagan ekskurson mi partoprenis al la 
hejma muzeo de Ernest Hemingway. La mu-
zeo situas kelkajn kilometrojn for de Havano. 
Ĝi estas bone konservata kaj fl egata. Oni ne 
rajtas eniri, sed la interno estas bone videbla 
tra apertaj fenestroj. Post la morto de la verkis-
to la edzino de li donacis la hejmon al Kubo. 
La hejmo principe estas en simila stato kia ĝi 
estis dum la morto de la verkisto, kaj oni povas 
imagi kvazaŭ li daŭre tie vivas kaj atendas gas-
tojn. La muzea areo estas vasta. La fama ŝipo 
Pilar troveblas tie.

Por vidi pluan parton de la lando estis inda 
partopreni la postkongresan ekskurson al cent-
ra parto de la lando. Okazis tiel nomata klasi-
ka veturado al la urboj Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti Spiritu kaj Santa Clara. El ĉiuj urboj 
plej plaĉis al mi Trinidad. Antaŭ ol ni veturis 
al la urbo, ni haltis por sunumi kaj naĝi en An-
con. Oni diras, ke la plaĝo estas pli bona ol 
la fama Varadero. Tion mi ne dubas. Volon-
te mi restis tie pli longan tempon. En Trini-
dad loka esperantisto gvidis nin dum du tagoj. 
En la unua tago ni faris rondiradon en la urbo. 
La dua tago estis tre interesa pro vizito al bela 
valo, kie dum la kolonia tempo ekzistis gran-
da sukerplantejo profi tante laboron de sklavoj. 
Tie funkciis tiutempe pli ol tricent sukermue-
lejoj. Nia gvidanto montris al ni ruinojn de ek-
saj konstruaĵoj kaj laborlokoj samtempe ra-
kontante interesajn historiojn pri tiuj.

En la lasta urbo Santa Clara ni vizitis 
maŭzoleon de Che Guevara, la mondfama li-
berkampulo. Ni ne sukcesis eniri la maŭzoleon. 
Ĝi estis fermita dum la mallonga tempo, kiun 
ni restis en la urbo. En la maŭzoleo estas kon-
servataj la korpaj restoj de Che kaj de multaj 
liaj kunbatalantoj. En Havano mi demandis al 
kuba esperantistino, kie estas entombigita Fi-
del Castro. Ŝi respondis, ke ŝi ne konas la afe-
ron kaj ke ekzistas kubanoj kiuj ankoraŭ ne 
scias pri la morto de Fidel. Cigarfabrikon ni 
sukcesis eniri en Santa Clara. Ĝi estas mal-
granda kaj malmultaj virinoj laboras tie vol-
vante cigarojn.
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La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-societo 
en Turku (EST) okazis komence de februaro 
2018 en la Civitana instituto de Aurala.

Elektitaj funkciuloj: Tiina Oittinen prezidan-
to, Paula Harju vicprezidanto, Leena Tiusanen 
sekretario, Paula Niinikorpi kasisto kaj estrar-
vicmembro.

Aliaj estrarmembroj: Anna-Liisa Ali-Simola 
(nun ankaŭ honora membro de EST), Juha Met-
säkallas, Eeva Nikoskelainen kaj Kari Pyykkö; 
vicmembroj Merja Uotila kaj Mhamed Betta-
har. Agadkontrolantoj: Orvo Haavisto kaj vice 
Ilpo Forsström. Honore Jorma Ahomäki.

Printempe kaj somere daŭras la merk-
redaj renkontiĝoj en la kafejo Sirius de la 
ĉefbiblioteko. Komence de aprilo ni jam vi-
zitis en la malnova Turku kaj havis agrablan 
kunestadon tiam. Aŭtune ni planas viziti la ar-
tan muzeon de Turku kaj eble ankaŭ la muze-
on pri Sibelius. Niaj esperantlingvaj ĉiĉeronoj 
gvidos vin.

Gastoj estas ĉiam bonvenaj. Informiĝu ĉe 
EST-anoj pri datoj, kontaktuloj estas la sekreta-
rio de EST Leena Tiusanen (tel. 050 575 7956, 
leena.tiusanen@elisanet.fi ) aŭ la prezidanto 
Tiina Oittinen (tiina.oittinen@pp.inet.fi  , 
tel. 050 549 4709).

Turun Esperanto-yhdistyksen hallituksen jä-
senet näet esperantonkielisestä osuudesta.

Tapaamme kesäisin lähes viikottain pääkir-
jaston kahvila Siriuksessa keskiviikkoisin noin 
klo 16.30-17.30. Kevään ja kesän muissa ta-
paamisissa yhdistyksen esperantonkieliset op-

Esperanto-Societo en Turku

La prezidanto Tiina Oittinen kaj la sekretario Leena Tiusa-
nen dum la jarkunveno de EST. Fotis: Merja Uotila.

paat tutustuttavat kaupungin eri kohteisiin, mm. 
taidemuseoon.

Vierailijat ovat tervetulleita, varmista kuiten-
kin aika ja paikka! 
Lisätietoja joko sihteeri Leena Tiusaselta, 
puh. 050 575 7956, leena.tiusanen@elisanet.fi  
tai pj Tiina Oittiselta, tiina.oittinen@pp.inet.fi  
tai puh. 050 549 4709.

La kongresa temo estis ”Lingvoj kaj kultu-
roj: edukado por daŭripova evolucio en Ame-
rikoj”. Ĝi estas ligita al la streboj de Unesko 
kaj UN koncerne al edukado kiel koncepto kiu 
ampleksas lingvojn, socion, medion kaj vas-
tasence kulturon. Multaj aferoj restas faren-
daj. En Brazilo koruptaj policistoj mortpafas 

malriĉajn loĝantojn en faveloj. La malegale-
co inter riĉuloj kaj malriĉuloj estas krianta. 
La mondo dronas en rubaĵo. En oceano fl osas 
amasaj plastopramoj. Problemoj estas grandaj 
kaj ne nur en Amerikoj.
 

Bruno Lehtinen
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Sabato la 17a de marto komenciĝis per la jar-
kunveno de ELFI (Esperanto-ligo de fi nnlan-
daj instruistoj). Tre malmultaj fi nnoj nuntem-
pe instruas Esperanton, eble ĉar la lernemuloj 
studas en la reto. Tial ELFI-anoj estas principe 
subtenantoj de instruado kaj de ILEI. En la jar-
kunvenoj de ELFI kaj EAF oni donacis monan 
helpon al la revueto Juna Amiko kaj rekomen-
dis aboni ĝin pere de Paula Niinikorpi. Jarkun-
venoj bedaŭrinde estas devigaj, lacigaj ruti-
noj neeviteblaj, kiujn oni ne scias ŝanĝi kaj ne 
kuraĝas ne havi. Same en EAF.

Feliĉe antaŭ la jarkunveno de EAF ni aŭdis 
prelegojn. Mhamed Bettahar vekis diskuton pri 
la stato de la E-movado, li mem vidis iom de 
velkado sed tamen trovis Esperanton tre grava. 
Ankaŭ Synnöve Mynttinen el la publiko rakon-
tis pri la pozitivaj fl ankoj kaj okazintaĵoj. Pro la 

Vintraj Tagoj kun Trejnseminario

diskuto M.B. apenaŭ havis tempon rakonti pri 
siaj travivaĵoj kiel enmigrinto en nia lando.

D-ro Belayne Bekele vigle en fi nna lingvo 
priskribis sian planon pri fi nna-amhara-fi nna 
vortaro. (Amharo nun estas la ofi ciala lingvo 
de Etiopio sed havas longan historion antaŭ tiu 
ofi cialiĝo.) Mi admiris la kuraĝon kaj sciojn de 
la preleganto, sed mi ankaŭ iom timis pri la sor-
to de la vortaro. La fi nnajn tekstojn iu denaska 
fi nno devos poluri kaj pri kelkaj religiaj asertoj 
mi dubis: en Finnlando oni ne kutimas inkluzi-
vi religiajn asertojn en vortaro aŭ scienca/ling-
vistika verko.

Arja Kuhanen prezentis fotojn pri IJK en 
Aneho, Togolando. La bildoj montris, ke tie 
sufi ĉas simplaj ejoj, mebloj kaj manĝoj por 
kunsidemaj kaj kunagemaj esperantistoj. La 
partoprenantoj estas junaj, esperplenaj kaj 

Vintraj Tagoj el mia vidpunkto

Raita gvidas. Fotis T.Oittinen.
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Antaŭ la VT, vendrede, okazis 5–6-hora sen-
paga trejnseminario por kaj pri la 104-a UK 
en Lahtio en 2019. Miaopinie la seminario 
estis pli informa ol trejna. Ni eksciis multon 
utilan kaj interesan. La etoso estis vigla, po-
zitiva, kuraĝiga. Kontribuis al tio ankaŭ la 
kafo libere havebla en nia kunvenejo, la nok-
ta klubo Arĝenta Lanterno bele restaŭrita, kaj 
la senpaga manĝo vespere en la restoracio de 

energiaj. En ĉiu afrika lando estas parolataj 
centoj da lingvoj. La instruado en la lernejoj 
ofte okazas en la lingvo de la koloniinto. Eble 
tial Esperanto vekas novan elanon tie. Arja 
ankaŭ aranĝis interesan lotumadon, kie la gaj-
nintoj rajtis mem elekti de sur tablo, kion ili 
volas preni: mielon, pomkonfi taĵon, lanternon, 
kusenon. La plej valoraj premioj estis ŝafa 
felo, lanaj kokino kaj serpento, kaj aĵoj plek-
titaj el vimeno (speco de salikoj) por ornami 
korton aŭ ĝardenon. Ŝi bedaŭrinde ne sukcesis 
montri siajn fi lmojn kaj ludi muzikajn diskojn 
de afrikanoj. Tiun programeron anstataŭis pre-
legeto pri Hyvinkää. Ankaŭ mapoj, broŝuroj 

kaj bildkartoj pri la urbo estis senpage haveb-
laj. La kartojn mi aĉetis de la lokaj Poŝtmarka 
klubo kaj turismaj ĉiĉeronoj, ĉar estas malfa-
cile trovi bildkartojn pri Hyvinkää en la ven-
dejoj.

Dimanĉe grupeto de esperantistoj, malgraŭ la 
malvarma vento kaj glitaj trotuaroj, brave piedi-
ris tra la urbocentro haltante kaj fotante ĉe kel-
kaj statuoj kaj aliaj monumentoj. Nia celo es-
tis la Fervoja Muzeo, kie ni povis aŭdi pri la 
dusemajna hejmvojaĝo de gesinjoroj Zamenhof 
tra Skandinavio kaj Rusio en 1914. Ni ankaŭ 
konatiĝis kun la ŝanĝoj en la komforto kaj rapi-
do de trajnvojaĝoj. 

la hotelo Cumulus. Plaĉis 
al mi, ke la stabo de Cu-
mulus afable reagis al petoj 
kaj demandoj, almenaŭ al la 
miaj. Dum la seminario niaj 
”lumturoj” fl ue rakontis pri 
ĉio, kio estas farita, farata 
kaj -ota por la Universala 
Kongreso. Estas ĝojo aŭdi 
tian Esperanton. Ili paro-
lis pri informado, kongre-
saj kurieroj, la kongresejo 
IKU-areno en Lahtio, eks-
kursoj kaj ĉiĉeronado, be-
zonataj helpantoj kaj aliaj 
rimedoj. Vidiĝis ankaŭ kel-
kaj junaj helpantoj kaj ilia 
nova maniero informadi pri 

la UK en la reto. Dankon pro tio! Laŭ mi unu 
grava maniero informadi ja estas PAROLI kaj 
uzi Esperanton. Kiam ne-esperantistoj aŭdas 
nian fremdan lingvon, ili ofte interesiĝas kaj 
ekdeziras scii pli. La loka gazeto Aamuposti 
en du tagoj aperigis fotojn kaj artikolojn pri 
esperant(ist)oj kaj la Vintraj Tagoj.

– Saliko

Trejnseminario

Hotelo Cum ulus en la ”Arøenta Lanterno”. Fotis RB.
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Suomen Esperantoliiton vuosikokous Hyvin-
käällä vahvisti henkilöjäsenen vuoden 2018 jä-
senmaksuksi edelleen 22 euroa, maksu sisältää 
Esperantolehden tilauksen. Saat liitolta piak-
koin jäsenmaksumuistutuksen tälle vuodelle. 
Kiitos, jos olet jo hoitanut maksun!

Mikäli tilaat Esperantolehden jonkin jäsen-
järjestön kautta, maksu on 16 euroa omasta leh-
destäsi. Maksa lehti omalle järjestöllesi samalla 
kun hoidat jäsenmaksun sinne. Jäsenjärjestöjen 
yhteystiedot ovat takakannen sisäsivulla.

Lahjatilauksena lehden vuosikerta maksaa 
25 euroa. Lisälehdillä sama hinta. Voit maksaa 
lahja/lisätilauksen joko liittoon tai jäsenjärjes-
tösi kautta.

Toimi näin, jos haluat liittyä 
Suomen Esperantoliiton jäseneksi:
Varmista jäsenjärjestötiedoista (takakannen si-
säsivulla) paikkakunnallasi mahdollisesti toi-
miva jäsenjärjestö, ota yhteyttä ja liity sitä kaut-
ta. Jos jäsenjärjestöä ei ole, liity suoraan liiton 
henkilöjäseneksi ja ota siinä tapauksessä yh-
teyttä liiton sihteeriin tai rahastonhoitajaan (tie-
dot s. 2). Ilmoita osoitteesi ja muut tietosi niin 
saat maksuohjeet. Tervetuloa mukaan!

Memoru la membrokotizon kaj 
reabonon de Esperanta Finnlando
La jarkunveno de Esperanto-Asocio de Finn-
lando konfi rmis en Hyvinkää, ke la membroko-
tizo de individua membro por la jaro 2018 es-
tas 22 eŭroj. La kotizo inkluzivas abonon de la 
gazeto Esperanta Finnlando. Vi ricevos baldaŭ 
memorigon pri la kotizo por tiu ĉi jaro. Dan-
kon, se vi jam pagis ĝin! Se vi abonas la gaze-
ton tra iu membroasocio de EAF, la pago es-

Esperanta Finnlando kaj membrokotizoj por 2018 
– Esperantolehti ja jäsenmaksut vuodelle 2018

tas 16 eŭrojn por via propra gazeto. Pagu la 
abonon al via asocio kune kun la membroko-
tizo laŭ la instrukcioj de via asocio. Vi trovas 
la kontaktinformojn de la membroasocio sur la 
antaŭlasta paĝo de ĉiu gazeto. Se vi deziras fari 
donacabonon aŭ mendi kromajn gazetojn por 
via uzo: la abono estas tiam 25 eŭrojn. Vi povas 
pagi aŭ al EAF aŭ tra via membroasocio.

Se vi volas membriøi en 
Esperanto-asocio de F innlando
Kontrolu sur la antaŭlasta paĝo de la gaze-
to, ĉu troviĝas membroasocio en via regiono, 
kontaktiĝu kun ili kaj membriĝu laŭ instrukcioj 
de la loka asocio. Se tia ne ekzistas, membriĝu 
kiel individua membro de Esperanto-Asocio de 
Finnlando (EAF). Informu vian nomon kaj ad-
reson al EAF (sekretario aŭ kasisto) kaj vi rice-
vos pliajn sciojn pri pago ktp. Kontaktoinfor-
moj estas sur la paĝo 2. Bonvenon!
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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:
w Helsingin Esperantoseura / Esperanto-klubo 

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

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

w 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
w Oulun esperantoseura / Esperanto-societo de 

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

w 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)

w Turun Esperanto-yhdistys ry. / Esperanto-
societo en Turku (Tiina Oittinen), Puutarhakatu 
26 A 11, 20100 Turku. : www.esperanto.fi/
grupoj/turku : tiina.oittinen@pp.inet.fi 
( 050 549 4709

w 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 ITELFIHH  (445023-283606)

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

w 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 
3/2018 31.5. en junio 
4/2018 1.9. en septembro 
5/2018 15.11. en decembro

Ilmoitushinnat w Anoncprezoj 
Ulkopuoliset mainostajat /
Ekster membraro: Jäsenet / Membroj:
1/1 sivu/paøo 100 € 1/1 sivu/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 w Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa. Aineisto  31.5.2018 mennessä toimitukseen. La venonta numero 
aperos en junio. Artikoloj ĝis 31.5.2018 al la redakcio.  Osoite/adreso: Esperantolehti/EAF,
Silta saarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki, s-posti/rete: <eafgazeto@esperanto.fi >.

Kopio Niini, Tampere 2018

La tradiciaj Vintraj Tagoj de Esperanto-Asocio 
de Finnlando en Hyvinkää 50 km de Helsinki 
(la nomo povas esti komprenata ”bona loko”) 
17.–18.3.2018 estis aparta laŭ du vidpunktoj. 
En la kultur-turisma programo de la semajnfi no 
rolis Afriko kaj la sola vojaĝo de L.L.Zamenhof 
en Finnlando, kaj la vendredon antaŭ la VT 
okazis trejnseminario kun partopreno de pli ol 
tridek aktivuloj. EAF staras antaŭ defi o: la 104-
a Universala Kongreso okazos en Lahtio (Lah-
ti), urbo konata pri radio, sporto kaj muziko kun 
120 000 loĝantoj, cent kilometroj norde de Hel-
sinki, 20.– 27.7.2019. 

La seminarion partoprenis tiel ”veteranoj” de 
Tampereo (UK 1995) kiel pli junaj aktivuloj, 
kiuj tuj ekagis por reklami la eventon. Vidu kaj 
sekvu Lahtio2019 en Vizaĝejo kaj Tujtero (fa-
cebook kaj twitter).

Esperanto en Afriko estis la temo de Mhamed 
Bettahar. Li estas Alĝeriano, esperantisto, ve-
ninta al Finnlando antaŭ pli ol 20 jaroj. Plurloke 
en Afriko kreskas intereso pri Esperanto, meze 
de multspecaj malfacilaĵoj. Alia Afrikano pre-
leginta estis neesperantisto: d-ro Belayne Beke-
le, el Etiopio, studinta en Ruslando, verkas la 
unuan amharan-fi nnan vortaron kaj prezentis la 
lingvon kaj la projekton. Tria prezentaĵo pri Af-
riko estis tiu pri spertoj en Togolando de Arja 

Kuhanen, partopreninta la pasintsomeran Inter-
nacian Junularan Kongreson tie.

La duan tagon, dimanĉon, la partoprenantoj 
sekvis supozatajn spurojn de Ludoviko kaj Kla-
ra Zamenhof, devigitaj pro la militeksplodo en 
julio 1914 al malkomforta trajnveturo de Ger-
manio ĉirkaŭvoje tra Danio, Svedio kaj Finn-
lando, Peterburgo kaj Moskvo returne al Varso-
vio: la Fervoja Muzeo en Hyvinkää donis vivan 
bildon pri kondiĉoj antaŭ cent jaroj. Tio restis 
la sola sperto pri Finnlando de Ludoviko for-
pasinta en 1917, sed Klara revenis al Finnlando 
en pli agrablaj cirkonstancoj, al la 14-a UK en 
Helsinki en 1922.

La lokajn aranĝojn kaj lertan-spertan gvida-
don ni dankas al Raita Pyhälä kaj Sirkka Matt-
lin. La loka ĵurnalo dufoje pozitive kaj apreze 
raportis kun intervjuoj.

La jarkunveno de EAF reelektis Tuomo 
Grundström kiel prezidanton. Estraranoj es-
tas Päivi Saarinen (vicprezidanto), Tiina Oitti-
nen (sekretario), Paula Niinikorpi (librotenisto, 
ĉefdelegito de UEA), Tiina Kosunen (kasisto), 
Arja Kuhanen kaj Börje Eriksson. Vicestraran-
oj elektiĝis Tapani Aarne, Miamaria Saasta-
moinen kaj Anna Ritamäki-Sjöstrand.

Tuomo Grundström

Okazis VT en Bonvilaøo – okazos UK en Lahtio


