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De la prezidanto / Puheenjohtajalta

Esperantistien kohtaamiset: 
Ihmiset keskenään silmien tasalla

O ikeasti yhteisen kielen aate on selkeä: 
se, että yksillä on peritty kieli etuoi-
keutena, kun muitten on se etuoikeu-

tettujen kieli opeteltava voimatta sitä samalla 
tasolla omaksua, ainakaan jos ei tietoisesti hyl-
kää äidinkieltään toisarvoiseksi, ei ole reilua, 
vaan sääty- tai luokkayhteiskuntaa. Nuori Lud-
wik Zamenhof näki ja koki sen konkreettisesti 
1870-luvun Bialystokissa, jossa neljän kieli- ja 
etnisen yhteisön ristiriidat äityivät toisinaan vä-
kivaltaisuuteen asti. Opintielle päässyt lahja-
kas nuorukainen tiesi saman kuvion vallitsevan 
maailmanlaajuisesti rajoittaen nimenomaan 
kansojen laajojen ja syvien rivien elämää ja 
keskinäissuhteita. Omakohtaisesti hän oli ja 
tiesi olevansa etuoikeutettu voidessaan hankkia 
laajan kielitaidon.

”Doktoro Esperanto, toiveikas tohtori” (se 
oli Zamenhofi n ensijulkaisuissaan käyttämä 
nimimerkki) toivoi, että hänen suunnitelmas-
taan tulisi toimiva, oikea yhteiskieli. Niin tuli-
kin, vaikka ei vieläkään, 132 vuodessa, kaikki-
en kansojen ja valtioitten omaksuma. Sellaista 
voittoa esperanto ei ole saanut ja tuskin saa-
kaan kuin suurvaltojen vaikutusalueille levite-
tyt kansalliset kielet. Yhtä vähän kuin ihmisten 
ja kansojen välinen tasa-arvo ja sovinto on saa-
vuttanut ”lopullista” voittoa missään. Historial-
la ei todellakaan ole loppua. Mutta hyviä aske-
leita eteenpäin kyllä on otettu ja otetaan, vaikka 
myös harha- ja taka-askeleita.

On oikeastaan hyvä asia, että esperanto ei 
ole voittanut. Sellaista kuin joittenkin kansal-
liskielten ”voittokulku” esperantistinäkökul-
masta ei kaivata, vaan aidosti reilua, silmien 
tasolla tasa-arvoista kansainvälistä elämää ja 
kulttuuria.

Sitä kulttuuria ovat esperantotapahtumat, 
kohtaamiset, kulttuurinluonti, josta suurin osa 

tapahtuu tietoverkois-
sa (eikä vain nykyisin, 
vaan koko 130 vuotta, 
kunkin maailmanajan 
mahdollisuuksien mukaan), mutta myös niin 
pikkukerhoissa kuin isoissa yhteistapahtu-
missa, joista suurin on perinteinen maailman-
kongressi, Universala Kongreso de Esperanto.

Se on nyt heinäkuussa, 20.–27.7.2019 Lah-
dessa, 114 vuotta ensimmäisen, Ranskan Bou-
logne-sur-Merissä pidetyn kongressin jälkeen. 
Sen kongressin osanottajat kotiutuivat var-
moina siitä, että esperanto toimii. He olivat 
saaneet uusia ystäviä ja myös iloa ja innostus-
ta. Nyt työtä haluttiin jatkaa. Ludwik Zamen-
hofi n puhe oli painunut monen mieleen:

”Tervehdin teitä, rakkaat aatetoverit, suuren 
maailmanperheen veljet ja sisaret, jotka olette 
kokoontuneet maailman eri maista läheltä ja 
kaukaa puristamaan veljellisesti toistenne kät-
tä meitä yhdistävän aatteen tähden… Kokoon-
tumisemme on vaatimaton… mutta tämän sa-
lin ilmassa leijuu salaperäisiä ääniä, hyvin 
hiljaisia ääniä, joita ei korva kuule, mutta jot-
ka jokainen herkkä sielu tuntee. Ne tulevat 
jostakin suuresta, joka nyt on syntymässä…”

Zamenhof jatkoi: ”Meidän tulee tiedostaa, 
miten tärkeä tämä päivä on, sillä tänä päi-
vänä Boulogne-sur-Merin vieraanvarais-
ten muurien suojissa eivät ole kohdanneet 
ranskalaiset ja englantilaiset, eivät venäläi-
set ja puolalaiset, vaan ihmiset ja ihmiset.”

Zamenhof ilmaisi näin sen, mikä oli hänen 
aikanaan tavoite, on edelleen. Tervetuloa es-
perantoyhteisöihin, yhteiskielen kulttuuriin 
osallistumaan, reilusti silmien tasalta. Osallis-
tutaan Lahden maailmankongressiin!

Tuomo Grundström
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Raporte

La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-so-
cieto en Turku (EST) okazis kiel kutime ko-
mence de februaro 2019 en la Civitana in-
stituto de Aurala. Elektitaj funkciuloj: Tiina 
Oittinen, prezidanto, Paula Harju, vicprezi-
danto, Leena Tiusanen, sekretario, Paula Nii-
nikorpi kasisto kaj estrarvicmembro, Juha 
Metsäkallas, informanto kaj estrarmembro. 
Aliaj estrarmembroj: Anna-Liisa Ali-Simola, 
Eeva Nikoskelainen kaj Kari Pyykkö; vic-
membroj Merja Uotila kaj la jam menciita 
Paula Niinikorpi. Agadkontrolantoj: Orvo 
Haavisto kaj vice Ilpo Forsström kaj kiel ho-
nora vicrevizoro daŭrigas nia estimata Jorma 
Ahomäki.

Nia jaro komenciĝis per vizito al la Arta 

Esperanto-societo en Turku informas
muzeo, kie niaj esperantlingvaj ĉiĉeronoj 
Leena Tiusanen kaj Tiina Oittinen gvidis 
la ekspozicion pri tri artistoj esperante kaj 
fi nne. Ankaŭ nia kursoj en Aurala havis vi-
glan starton: venis kvar novaj kursanoj. La 
daŭriga grupo (en la bildo) jam lastprintempe 
komencis la legadon de la libro Batalo pri la 
domo Heikkilä de Johannes Linnankoski, es-
perantigita de Vilho Setälä. La grupo ankaŭ 
komparis la tradukon kun la originalo. Nun 
komence de februaro ili fi nlegis la libron.
Niaj merkredaj renkontiĝoj daŭras en la ka-
fejo Sirius de la ĉefbiblioteko. Tie kaj en 
Aurala ni parolos pri diversaj aferoj kaj 
prepariĝos i.a. por la eventuala postkongre-
sa ekskurso de la Universala Kongreso. En 

Kari Pyykkö (maldekstre), Tuuli Åkerman, Eeva Nikoskelainen, Paula Harju kaj Merja Uotila studis la libron Batalo 
pri la domo Heikkilä. Fotis: TO. 
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Raporte

la diskutforumo Finna Babilejo estas ofte 
informoj ankaŭ pri niaj eventoj. La forumon 
kreis kaj ĝisdatigas nia informanto Juha 
Metsäkallas.

Gastoj estas ĉiam bonvenaj en niaj aranĝoj. 
Informiĝu ĉe EST-anoj pri datoj, kontak-
tuloj estas sekretario Leena Tiusanen (tel. 
050-5757956, leena.tiusanen@elisanet.fi ), 
la prezidanto Tiina Oittinen (tiina.oittinen@
pp.inet.fi , tel. 050-5494709) aŭ informanto 
Juha Metsäkallas (Juha.Metsakallas@iki.fi ). 
Ni atendas tie viajn kontribuojn.

Turun Esperanto-yhdistyksen hallituksen jä-
senet näet esperantokielisestä osuudesta. Vii-
kottain tapaamme kurssin merkeissä Auralan 
kansalaisopistossa tiistaisin: jatkokurssi klo 
15.45, alkeiskurssi 17.15–18.45, molemmat 

toisen kerroksen huoneessa 3, ja ryhmäta-
paamisessa pääkirjaston kahvila Siriukses-
sa keskiviikkoisin noin puoli viidestä puoli 
kuuteen illalla. Valmistaudumme tapaami-
sissa myös Esperanton maailmankongressiin 
Lahdessa ja sen mahdolliseen jälkikongressi-
retkeen täällä Lounais-Suomessa. Lisätieto-
ja eri tapahtumissa liiton nettisivujen lisäksi 
myös keskustelufoorumi Finna Babilejossa.

Vierailijat tervetulleita, varmista kuitenkin 
aika ja paikka! Yhteyshenkilöt: sihteeri Lee-
na Tiusanen, puh. 050 575 7956, leena.tiu-
sanen@elisanet.fi , puheenjohtaja Tiina Oit-
tinen, tiina.oittinen@pp.inet.fi , puh. 050 549 
4709, tiedottaja: Juha Metsäkallas, Juha.
Metsakallas@iki.fi .

Raportis Tiina Oittinen

Karaj estontaj kursanoj!
Preparoj por la somera kurso en Lah-
ti  antaŭeniĝas, sed momente ne estas 
pli por raporti. La planita tempo estos la 
unua semajno de junio kiel jam informita 
en la antaŭa numero. Nun dum Vintraj Ta-
goj kaj trejnseminario ni testas kiel bone 

Somera kurso en Lahti junie 2019

taŭgus la gastejo kiel kursejo. En la apri-
la numero venos pliaj scioj, sed rezervu 
jam tempon. Jam venis kelkaj provizoraj 
aliĝoj, venu ankaŭ vi!

 Tiina Oittinen
kursorespondeculo de EAF

 Vizitindaj aranøoj en eksterlando
troveblas æe eventoj.hu/2019.htm

Esperanto-Asocio de Finnlando aranĝis Za-
menhof-festeton en la ofi cejo en Helsinki sa-
baton, 15-an decembro 2018. Ĉeestis ĉirkaŭ 
dudeko de partoprenantoj dum la duhora tem-
po de malfermaj pordoj. Tre ĝoja afero estis, 
ke venis novulo, kiu lernis Esperanton rete kaj 

Pri Zamenhof-tago en Helsinki
nun la unuan fojon parolis kun la ĉeestantoj 
en tiu ĉi lingvo. Krome EAF sendis gazetaran 
komunikon al amaskomunikiloj, al kiu venis 
almenaŭ unu reago.

Raportis Tiina Oittinen
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Venontaj  

Vintraj Tagoj kaj Trejnseminario – 
Talvipäivät ja kongressiseminaari 

15.–17.3.2019

VENDREDO/PERJANTAI 15.3.2019
14.00– ........... Alveno al Lahti laŭ propra horaro. Enloĝiĝo en la gastejo Opiston Kunkku eblas 

ekde 14-a. Akceptejo malferma. Pri parklokoj informiĝu antaŭe. Saapuminen Lah-
teen oman aikataulun mukaisesti. Majoittuminen Opiston Kunkku -kokouspaikkaan 
on mahdollista klo 14.00 alkaen. Ilmoittautuminen aulassa. Parkkipaikat opiston 
pihalla ennakkoilmoittautumisen mukaan.

16.00–18.00 ... Jarkunveno de ELFI je 16.00 en kunvenejo de la gastejo. Suomen opettajien espe-
rantoyhdistys ry:n (ELFI) vuosikokous klo 16.00 Opiston Kunkun kokoustilassa.
Kunvenoj de LKK kaj EAF-estraro laŭ interkonsento. EAF:n hallituksen ja LKK:n 
kokoukset sovitun mukaisesti.

19.00– ........... Malfermo de Vintraj Tagoj kaj trejnseminario. Vespermanĝo kaj libera kunestado. 
Talvipäivien ja kongressiseminaarin avaus. Iltaruoka ja vapaata yhdessäoloa.

SABATO/LAUANTAI 16.3.2019
8.00–9.00 ...... Matenmanĝo. Aamiainen.
9.30–12.30 .... Trejnseminario: enkonduko kaj prezentoj de la LKK-anoj pri siaj laborkampoj. 

Praktikaj ekzercoj por volontulaj laboroj. Laŭbezone laborgrupoj. Kongressisemi-
naari: LKK:n jäsenet esittelevät kukin vastuualuettaan. Käytännön harjoittelua 
kongressin vapaaehtoistehtäviin. Jakaudutaan tarvittaessa työryhmiin..

12.30–14.00... Lunĉo. Lounas.
14.30–16.30... Jarkunveno de EAF (komence kontrolo de rajtigiloj). Suomen Esperantoliiton vuo-

sikokous (aluksi valtakirjojen tarkastus).
17.00 ............. Kafo. Kahvit.
17.30– 18.45.. Trejnseminario daŭras en laborgrupoj. Kongressiseminaari jatkuu työryhmissä.
19.00–21.00 .. Vespermanĝo. Illallinen.

DIMANĈO/SUNNUNTAI 17.3.2019
8.00–9.00 ...... Matenmanĝo. Aamiainen.
9.00–12.00 .... Konkludo de trejnseminario kaj rezultoj de la laborgrupoj. Kongressiseminaarin yh-

teenveto ja ryhmätöiden tulokset.
12.00–13.00... Lunĉo. Lounas.
13.00–15.30... Piedirante kune al Mastola, radia-televida muzeo. En la muzeo ĉiĉeronita rondirado 

kaj poste ebleco mem konatiĝi kun la muzeaj objektoj. Kävellään yhdessä radio- ja 
tv-museo Mastolaan, jossa opastettu kierros. Kierroksen jälkeen mahdollisuus tu-
tustua museoon omatoimisesti. Adreso/osoite: Radiomäenkatu 37.
Fermo de la Tagoj ĉe la muzeo. Talvipäivien päätössanat museolla.

16.00– ........... Bonan hejmenvojaĝon! Hyvää kotimatkaa!

PROGRAMO – OHJELMA 
(ŝanĝoj eblas – muutokset mahdollisia)

Kunvenejo: gastejo Opiston Kunkku, adreso: Harjukatu 46, Lahti
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Venontaj
ALIĜILO
 
Mi aliĝas al la Vintraj Tagoj de EAF 
15.–17.3.2019 en Lahti.

Nomo: _________________________________
Adreso: ________________________________
Tel./retpoŝto:  ___________________________
_______________________________________
Partoprenkotizo
(enhavas 2 tranoktojn en Opiston Kunkku, 
manĝojn kaj muzean viziton laŭ la programo):
55 € post . . . . . . .10.2.2019  _____

En la gastejo Opiston Kunkku estas haveb-
laj 2-litaj, 3-litaj aŭ 4-litaj ĉambroj kaj por kelkaj 
ĉambroj haveblas necesejo nur en la koridoro. 

Miaj kunĉambranoj:_______________________

Mi zorgas pri mia tranoktado mem: ___________

Mi alvenas en Lahti vendrede je: _______
sabate je: _______. Mi deziras favorprezan park-
lokon sur la korto de la kunvenejo.

Mi partoprenas en la muzea vizito dimanĉe (kun-
prenu vian muzean karton): ________________

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 aŭ deziroj aŭ demandoj, ekz. 
specialaj dietoj (vi povas demandi retpoŝte 
ankaŭ de la kontaktulojn): 

_______________________________________

_______________________________________

Bonvolu prefebleble aliĝi al la retadreso: 
eafmendoj@esperanto.fi . 
Vi povas aliĝi ankaŭ telefone al la kontaktuloj.
La paperan aliĝilon bonvolu sendi al (notu ke 
deĵorado en la ofejo estas nur marde kaj poŝto 
prenos kelkajn tagojn por alveni):
Esperanto-Asocio de Finnlando, 
Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki.

Bonvenon!

Jam multaj el vi aliĝis al Vintraj Tagoj, kiuj 
okazos kune kun la 3-a trejnseminario 15.–
17.3.2019 en Lahtio. Ankoraŭ eblas bone aliĝi, 
vidu la aliĝilon. Pliajn informojn de kontaktuloj.
Sabatmatene ni komencos kun la trejnsemi-
nario. Enkonduke la LKK-prezidanto Tuomo 
Grundström informos pri la nuna stato de la 
kongresaj preparoj. Ankaŭ ĉiuj LKK-anoj ra-
portos, kiel progresis la aferoj en iliaj labor-
kampoj. Tamen ne temas pri tedaj prelegoj, sed 
ĉefe pri praktikaj ekzercoj por situacioj en la 
kongresejo, en la urbo, dum la ekskursoj ktp. 
Ni atendas vian viglan kaj aktivan partoprena-
don en trejnseminario.

LKK-taskoj ja estas jenaj: Tuomo Grund-
ström (prezidanto), Päivi Saarinen (vicprezi-
danto, kongresejoj), Tiina Kosunen (ĝenerala 
sekretario, volontuloj), Paula Niinikorpi (ka-
sisto, artaj aranĝoj), Tiina Oittinen (ekskursoj), 
Jukka Pietiläinen (informado), Larissa Phileas 
(junulara programo, reta informado), Synnö-
ve Mynttinen (Lahtiaj aferoj), Börje Eriksson 
(Lahtiaj aferoj, blindula kongreso) Sigrid Ki-
vistö (infana kongreseto). Krome Jouko Lind-
stedt informos nin pri kongresaj prelegtemoj 
laŭ tiama situacio. Kaj Börje Eriksson (kaj 
eble ankaŭ Ritva Sabelli) sciigos pri IKBE, la 
kongreso de la vidhandikapuloj.

Nun kiam tiu ĉi numero de Esperantolehti 
estas skribata, multaj el la kongresaj preparoj 
estas ne pretaj kaj ne eblas momente pli deta-
le sciigi pri ili. Sed en mezo de marto multaj 
aferoj certe antaŭeniĝis kaj la LKK-anoj povos 
pli doni informojn. Intertempe bonvolu aliĝi 
al la kongreso kaj sekvu la paĝojn de UEA pri 
kongresaj aferoj. Bonvenon en Lahti jam nun 
en marto!

Kuten jo edellisessä lehdessä kerrottiin, 
kongressiseminaarissa on tarkoitus pereh-
tyä kongressin käytännön järjestelyihin. Maa-
liskuussa varmasti tiedämme jo paljon enem-
män, nyt lehden mennessä painoon ovat monet 
asiat vielä kesken. Monet ovat jo ilmoittautu-
neet talvipäiville ja kongressiseminaariin, mut-
ta mukaan ehtii vielä oikein hyvin. Odotamme 
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Venontaj  

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
Ilmoittaudun Suomen Esperantoliiton talvipäiville 
15.–17.3.2019 Lahdessa.
 
Nimi:  __________________________________

Osoite:  ________________________________

Puh./sähköposti:  ________________________

_______________________________________

Osallistumismaksu
(sis. 2 yöpymistä Opiston Kunkussa, ruokailut ja 
museokäynnin ohjelman mukaisesti):
55 € . . . . . . 10.2.2019 jälkeen _____

Kokouspaikassamme Opiston Kunkussa on joko 
2-hengen, 3-hengen tai 4-hengen huoneita ja 
osassa huoneita wc-suihku-tilat ovat käytävällä. 
Haluan samaan huoneeseen seuraavien kanssa:

  

Huolehdin itse majoituksestani: _______________

Tulen Lahteen perjantaina klo _____, lauan -
taina klo _____. Tarvitsen parkkipaikan Opiston 
Kunkun pihalta (edullinen hinta): ______________

Osallistun museokäynnille sunnuntaina (mahd. 
museokortti mukaan): ______________________

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 
(esim. erikoisruokavaliot), voit kysyä sähkö-
postilla myös suoraan yhteyshenkilöiltä:
______________________________________

______________________________________

Lähetä tiedot mieluiten sähköpostitse: 
eafmendoj@esperanto.fi . Tai lomake osoittee-
seen (huom! toimistossa päivystys vain tiistaisin, 
ota myös huomioon postin kulku):
Suomen Esperantoliitto
Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki

Tervetuloa!

aktiivista osallistumista. Olethan jo ilmoittautu-
nut Lahden kongressiin? Esperanton maailman-
liiton (UEA) sivuilta voi myös seurata kongres-
sijärjestelyjen etenemistä. Nähdään Lahdessa jo 
nyt maaliskuussa!

Opiston Kunkku. Kartta on suuntaa antava.
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Loka Kongresa Komitato kunvenis decembre 
kaj ankaŭ februare en la ofi cejo de Helsinki. 
Jen bildo pri la decembra kunveno en Zamen-
hof-tago.

LKK laboras sub UEA, ĝiaj Centra Ofi ce-
jo kaj ties direktoro, kaj tiuj sub la estraro de 
UEA. Do la respondeco de la LKK estas funk-
cii kiel la loka aganto, sed ĝi ne havas povon 
preni memstare ekzemple ekonomiajn deci-
dojn. La ekonomia respondeco kuŝas sole sur 

La LKK informas
UEA. Kompreneble ni en LKK klopodas trovi 
plejeble efi kajn solvojn. Se ni bone sukcesos, 
EAF ricevos parton el eventuala profi to.

Kio grava ĝuste nun: ni bezonas multajn 
volontulajn laborantojn. Se vi aŭ via espe-
rantista amiko ankoraŭ ne anoncis vin, faru 
tion (vidu estrarajn retadresojn en paĝo 2). Es-
tas ankaŭ helptaskoj, por kiuj sufi ĉas lingvos-
cio de komencanto. Do komenci… Cele al la 
kongresa semajno 20.–27.7.2019!

Päivi Saarinen (maldekstre), Jukka Pietiläinen, Tiina Oittinen, Tuomo Grundström, Larissa Phileas, Börje Eriksson, 
Paula Niinikorpi, Sigi Kivistö kaj Tiina Kosunen. Fotis: Jonathan Phileas.
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Infanoj miaj trovis por mi konvenan fl egejon, 
kie mi povas pasigi la reston de mia vivo. Pro 
tio mi estas ege dankema. Nun mi havas tem-
pon por legi kaj skribi. Indas rakonti ion pri 
du konataj verkistinoj Wendy Heller kaj Est-
her Schor. Ambaŭ estas usonaninoj.

”Lidia” de Wendy Heller aperis en Oxford 
1985. Dum miaj lastaj eksterlandaj vizitoj mi 
vagadis en Varsovio kaj havis subbrake ĉi tiun 
grandiozan vojgvidilon. Kompreneble temas 
pri biografi o de la fi lino de doktoro Zamen-
hof, sed gravan rolon en ŝia vivo ludas Var-
sovio. Nune ni povas legi la verkon ankaŭ en 
Esperanto.

”Bridge of Words” de Esther Schor ape-
ris en New York 2016. La verkistino vojaĝis 
sep jarojn en la mondo, ĉefe en Malproksima 
Oriento. Kutima demando estas: ”Kiom da es-

Du verkistinoj 
Wendy Heller kaj Esther Schor

perantistoj ekzistas?” Neniu kapablas respon-
di. Ŝercema junulo iam respondis: ”Sufi ĉe”. 
Profesorino Schor kapablas trafe skribi pri siaj 
spertoj. La libro estas kvazaŭ aventurroma-
no, taŭga por komencantoj kaj ankaŭ por jam 
spertaj lingvouzantoj.

Iel al mi plaĉas, ke la menciitaj verkistinoj 
estas angleparolantoj. Korespondado inter es-
perantistoj donis bonan bazon por verkado. 
Malnovaj leteroj faris la pasintajn tagojn vi-
vaj kaj freŝaj. Ni ĝoju pro tio. Al la pasintaj 
generacioj ni ŝuldas grandan dankon. Ambaŭ 
verkistinoj estas altkvalitaj profesiulinoj. El la 
tuta koro mi rekomendas legadon de la men-
ciitaj libroj.

Jorma Ahomäki
movadano dum 60 jaroj

Antaŭ pli ol 10 jaroj mi jam eldonis la libr-
ojn “Monatoj tra la mondo” kaj “La vivo tra 
la mondo” el eseoj el diversaj landoj. Poste 
mi kolektis eseojn pri ĉiutaga vivo tra la mon-
do, sed poste okazis la UK en Japanio, mia 
estraraniĝo de UEA kaj poste la Japana Ka-
tastrofo, tial mi ne havis tempon por redakti 
ilin.

Lastan jaroj japanino s-ino Arase laboris 
por mi por redakti eseojn, kaj fi ne mi povis 
redakti la libron. La libro konsistas el eseoj de 
23 esperantistoj el Vjetnamio, Rusio, Belgio, 
Finnlando, Germanio, Francio, Serbio, Ĉinio, 
Brazilo, Kroatio, Koreio, Japanio, Togolando, 
Hungario, Mongolio, Tajlando, Turkio, Nepa-
lo, Burundo, Irano.

La libro ”Æiutaga Vivo tra la mondo” aperis
La temoj estas jenaj: 1. Manĝaĵoj, 2. Vestaĵoj, 

3 Domoj, 4. Dorlotbestoj, 5. Sporto, 6. Lingvoj, 
7. Sanigaj terapioj, 8. Hobioj, 9. Malnovaj ra-
kontoj, 10. Festoj, 11. Religioj, 12. Konstitucio 
pri milito kaj paco, 13. Proverboj

La libro havas 240 paĝojn en B5-formato. 
La prezo estas 12 eŭroj. Nur per Esperanto 
oni povas kolekti tiujn eseojn el diversaj lan-
doj. Nur esperantistoj povas ĝui la libron. Pos-
te mi sendos la libron al Libroservo de UEA, 
sed por tio oni bezonas multajn tagojn.. Vi po-
vos mendi rekte de mi. Vi povos pagi al mia 
UEA-konto.

Retadreso: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
S-ro Hori Jasuo, 371-0825 Japanio, Gunma, 
Maebasi, Ootone 2-13-3
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Oni ofte diras, ke ĉiuj Universalaj Kongresoj 
de Esperanto similas unu la alian, kaj ke ne in-
das partopreni pli ol unufoje. Parte tio ĝustas, 
ĉar la kongresoj havas multajn, ripetatajn tra-
diciojn; temas ja pri la plej malnova esperanta 
renkontiĝo. Tamen dependas multege de tio, en 
kiu lando la kongreso okazas, ĉar la lando inf-
luas la etoson ĉirkaŭ la kongreso: la veteron, la 
ĉirkaŭajn ne-kongresanojn, la tipajn manĝaĵojn 
kaj tion, kiuj esperantistoj partoprenas.

Mia unua Universala Kongreso estis tiu en 
1995 en Tampereo, sed mi nenion memoras pri 
ĝi, ĉar mi estis malpli ol unujara. Sekvan fojon 
mi partoprenis UK-on 8-jaraĝa. Pri ĝi mi me-
moras plej bone la artajn programerojn kaj la 
tempon pasigitan kun mia itala amikino Laura. 
Post dek du jaroj dum la centa UK mi renkontis 
mian estontan edzon.

Por mi la kongresoj neniam konsistis el pre-
legoj kaj troaj solenaĵoj. Mi ĉiam ĝojis pasigi 
tempon kun novaj kaj malnovaj esperantaj ami-
koj kaj konatoj. Ekde la Rejkjavika kongreso 
mi plejparte partoprenis nur la junularan pro-
gramon, kaj kadre de ĝi mi kolektis multajn 
travivaĵojn.

Kiam mi aŭdis, ke la 104-a UK okazos en 
Lahtio, la urbo kie mi kreskis, mi volonte ak-
ceptis la ĉefan respondecon de la junulara pro-
gramo. Laŭ mi la junulara programo dum la 
kongresoj devus esti facila maniero konatiĝi kun 

aliaj junuloj kaj ankaŭ lerni iomete pri tio, kiel 
junuloj pasigas tempon en la kongresa lando.

Tion mi celas ankaŭ nun mem organizante la 
junularan programon: doni al la junaj kongre-
sanoj facilan kaj neformalan eblon konatiĝi kun 
la fi nna kulturo. Ekskursoj al la arbaroj, vizito 
al la skimuzeo, gustumado de fi nnaj frandaĵoj, 
naĝado en lagoj kaj vesperoj kun fi nnaj tabul-
ludoj kaj biero konatigos la partoprenantojn de 
la junulara programo kun fi nnaj kaj lahtiaj tra-
dicioj.

Ĉiu kongresa lando havas ion interesan kaj 
unikan por proponi al la kongresanoj. En Lah-
tio la konstanta kaj forta ĉeesto de la naturo es-
tas io speciala, kio ne troviĝas en multaj aliaj 
urboj. Kvieta etoso, helaj someraj noktoj kaj 
pli malrapida vivstilo ol en grandaj metropolaj 
urboj proponas multajn eblojn al la kongreso 
mem kaj kompreneble al la junulara programo.

Kvankam la lahtian junularan programon 
oni planas pensante pri la preferoj de junuloj, 
ĝi celas amuzi ĉiujn, kiuj sentas sin junaj, fi -
zike aŭ mense. Sendepende de tio ĉu oni es-
tas juna, maljuna, denaskulo aŭ komencanto, la 
teamo de lahtiaj junuloj bonvenigas vin elko-
re partopreni la 104-an Universalan Kongreson 
kaj ankaŭ ĝian junularan programon.

Larissa Phileas 
(Aperinta en Revuo Esperanto 2/2019)

Junulara programo dum la lahtia 
UK konatigos la fi nnan kulturon

Aæeteblaj dum la Vintraj Tagoj 
RAIMO TANSKANEN: FINNAJ EĤOJ

Kajero kun muziknotoj kaj vortoj de 11 kantoj (aperintaj antaŭe en la muzikkasedo Finnaj Eĥoj)
de nia karmemora Raimo

Prezo 10€ + sendokosto ĉe EAF
APERIS GLUMARKO KUN LA KONGRESA EMBLEMO!

Prezo 2 eŭroj po folio de 10 glumarkoj
eafmendoj@esperanto.fi 
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TEDx Roma estas konata prelegejo en la inter-
reto, kie talentaj fakuloj kaj parolantoj prezen-
tas siajn fakajn temojn. TM malfermas nov-
ajn perspektivojn por instruado de Esperanto. 
Li parolas angle, sed plifaciligas la sekvadon 
pere de teksto sur la ekrano. Li trafe prezentas 
avantaĝojn de Esperanto kompare kun la ali-
aj lingvoj. Li mem vivas en dulingva familio 
angla–franca kaj tial li povas facile kompari 
evoluon de studprocezo.

Esperantistoj konas la detalojn pere de mul-
taj eksperimentoj,  sed eksteruloj ne scias pri la 
bonaj rezultoj. Tian informadon ni bezonas en 
la angleparolantaj rondoj. Indas lerni ion pri 
liaj spertoj kaj brila prezentado. Bonhumore 
kaj efi ke argumentante Morley parolas. Estas 

Tim Morley kaj Esther Schor en interreto
vera ĝuo sekvi lin. Estas forte rekomendinda 
programero.

Esther Schor siavice forbalaas erar ajn 
opiniojn de ekstermovadanoj. Ŝia sepjara 
studvojaĝo inter esperantistoj donis multajn 
spertojn kaj indas sekvi ŝian brilan elokucion.

Per bonaj ekzemploj ES montras, ke Espe-
ranto estas plene funkcianta lingvo celata por 
helpi komunikadon egale de etnacianoj kaj pli 
grandnombraj parolantaj grupoj. Vere inspire 
kaj etuziasmige ŝi traktas la temon. Kun for-
tegaj aplaŭdoj la aŭskultantaro dankis ŝin. Jen 
du ekzemploj kiel la reto povas servi informa-
don de Esperanto.

Jorma Ahomäki
Januaro 2019

Tre konata mondskale estas la nomo de brita 
verkisto Charles Dickens 1812–1870. Li ver-
kis multon, sed tre kara al mi estas lia libro 
”La Vivo de Nia Sinjoro Jesuo”. Li skribis ĝin 
speciale por siaj infanoj. La angla originalo 
aperis 1849, dudek unu jarojn antaŭ la morto 
de la verkisto.

Lia fi lo Sir Henry ne volis eldoni la verkon, 
dum li mem vivis, sed li vidis neniun kialon, 
ke oni ne eldonu ĝin post lia morto. Feliĉe la 
situacio estis tia – tre po zitiva.

Mi estas leganta la Esperantan tradukon 
de Montagu Butler eldonitan en Londono 
1934. Miaj velksezonaj jaroj donas al mi eb-
lecon plene ĝui brilan rakontan talenton de 
la majstra novelisto Charles Dickens. Dum 

La Vivo de Nia Sinjoro Jesuo 
de Charles Dickens

retumado en la interreto mi rimarkis, ke la 
faksimila eldono estas aĉetebla en la reto eĉ 
hodiaŭ.

Oni konas la vivofazojn de Jesuo ĉefe el 
Biblio, sed estas vere interese legi ilin sub la 
lupeo de mondkonata verkisto. La libro estas 
bele kaj fortike bindita kaj havas 119 paĝojn 
kun ilustraĵoj.

En velksezona tempo la teksto aparte plaĉas 
al mi. Dum miaj komencantaj jaroj mi havigis 
la libron kaj ankoraŭ en matura aĝo mi bonfar-
tas kun Dickens en komforta fotelo sub lego-
lampo. Ne perdu la eblecon legi la menciitan 
ĉarman rakonton.

Jorma Ahomäki
veterano el Kaarina 2019
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Adreso: Château de Grésillon, F-49150 Baugé en Anjou
Kontakto: kastelo@gresillon.org, +33 2 41 89 10 34

Nia programo en 2019
• Ĥora-korusa kantado aŭ NaturArto: 12.–16. aprilo
• Intensivaj kursoj kaj KER-ekzamenoj aŭ piedmigrado: 26. aprilo – 4. majo
• Maratona E-kurso kaj interŝanĝoj de scioj: 8.–18. julio
• Festa Semajno por infanoj-familioj kaj popoldancoj: 6.–16. aŭgusto
• Aŭtuna staĝo: 26. oktobro – 3. novembro
• Vidu la agendon rete ĉe www.gresillon.org/agendo

Saŭno-popola-fi nno,
Vi, 
pri kiu oni diras ke vi silentas
eĉ en du lingvoj,
via tempo jam estas!

Vi mallaŭtis
ĉar vi volis la naturan parolon.
Ni dankas, la naturo parolis!
La homa naturo parolas,
senĉese
ĝi ne parolas fl ustre,
ĝi eĉ krias.

Meditoj pri saŭnumado

Kulturdomo de Esperanto – Kastelo Greziljono

Tradicia ”fum-saýno” de la firmao Huliswood, Karstula. 
(Modernaj saýnoj havas fumtubon.) Foto: Huliswood Oy.

La saŭno, tradicia vaporbanejo, estas tiom 
esenca parto de la Finnlanda tradicio, ke 
ĝi povas esti nomata malpli ol duonŝerce 
nacia sanktejo. La mallaŭta liturgio de tiu 
sanktejo estas la vapora varmo envolvan-
ta, la siblado de vaporiĝanta akvo sur la 
fornoŝtonoj. La poemo priskribas la hom-
saŭnan rilaton. Dum la kongreso vi parto-
prenu saŭnumadon kadre de la programo 
ekskursa (lukse) aŭ junulara (modeste) aŭ 
memaranĝe, eblecoj abundas!

TG

Sed vi scias
kie Vi estas.
Vi aŭdas ĉion,
ĉar en Vi parolas
ne nur la homa naturo
sed la tuta universo.

Tiel sidante sur ŝtuparo de via saŭno,
vi multon komprenas.

BE

Post la saýno 
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Letero de prezidanto de Ligo Internacia 
de Blindaj Esperantistoj al Ritva Sabelli 
9.12.2018:

Kara Ritva,
Komence, mi deziras al vi agrablajn  
proksimiĝantajn festotagojn kaj sanon kaj 
feliĉon en la jaro 2019.

Nome de la estraro de LIBE mi dankas 
vin pro via longjara, kontinua kaj sindo-
na aktiveco en Esperanto-movado kaj pre-
cipe en LIBE-agado! La estraro, dum sia las-
ta skajpkunveno decidis proklami vin honora 
membro de LIBE. Gratulon!

Kun amikaj salutoj kaj bondeziroj,
Nedeljka Ložajić

Pri Ritva
Post semajnfi na esperantokurso 1983 ŝi par-
toprenis en la 68-a UK en Budapest. En la 
blindulan mondon ŝin enkondukis en 1993 
karmemora Arvo Karvinen (1934–2013). Sen 
lia infl uo la vivo de ŝi estus fariĝinta malpli 
riĉa. Ritva estis lia asistantino dum 20 jaroj 
en liaj multaj ŝatokupoj. Longe ŝi agis ankaŭ 

Gratulojn al Ritva

en loka blindulasocio kiel helpantino en di-
versaj taskoj, i.a. dek jarojn kiel sekretario de 
ŝi citita ”stimulanta komisiono” (Viriketoimi-
kunta). Ŝia unua IKBE (Internacia Kongreso 
de blindaj esperantistoj) okazis en 1994 en 
Kislovodsk (Kaukazio). Entute ŝi spertis 40 
internaciajn esperantokongresojn. Ŝi asistis 
en aranĝoj de kelkaj blindulkongresoj, ekz. en 
Litovio 2005. Kompreneble la venontsomera 
85-a IKBE laborigas ŝin kiel sekretarion kaj 
kasiston de Steleto (esperanto-asocio de vid-
handikapuloj).

Ŝi asistis en havigo de esperanta literatu-
ro kaj modernaj lernolibroj en brajlo. Laŭdon 
meritas ankaŭ Sylvia Hämäläinen el Tampere 
pro lernomaterialoj kaj kursoj por fi nnlandaj 
vidhandikapuloj. Ritva iom asistis en librote-
nado de LIBE kaj en internaciaj kontaktoj. 
Dank´al ŝi en 2016 aperis platskribe ”Histo-
rio de la Esperanto-movado inter la blinduloj 
1888–2015” surbaze de brajlaj eldonoj, kiuj 
kovris la agadon ĝis la jaro 1939. Ŝi komple-
tigis la verkon per la postmilita agado. Finna, 
mallongigita eldono de ĝi aperos printempe 
samkiel la 100-jara historio de Steleto.

Post IKBE la lasta projekto de Ritva estas 
daŭre transskribi kaj traduki rubrikojn kaj in-
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teresajn artikolojn de brajlaj revuoj Esperanta 
Ligilo (EL, heroldo de LIBE), kiuj kuŝas en 
la arkivo de la fi nna blindulmuzeo. Sciigojn 
atendas ankaŭ Anatoli Masenko (Rusio/Kislo-
vodsk), antaŭa prezidanto de LIBE por kom-
pletigi la liston de EL.

Pli persone
Ritva komencis vojaĝadon kiel 3-jaraĝa milit-
infano, orfi no. Ŝi pasigis en Danio du jarojn 
kaj pli poste kiel lernejano unu someron. Sor-
to gvidis ŝin el orienta Finnlando al Helsin-
ki. En 199 9 en Danio aperis libro ”Finnebørn 
- et stykke Danmarkshistorie”. Ŝi partoprenis 
en la projekto kolektante sciojn en Finnlando. 
Dum la projekto naskiĝis en Tampere ami-
kecsocieto Suomi-Tanska -yhdistys, kie ŝi ko-
mence laboris kelkajn jarojn kiel sekretario.

Post skolta periodo ŝin kaptis agado in-

ter popoldancistoj. Tamen en tiu rondo ŝi 
plej parte agis en administraj hobioj, organi-
zis turneojn de eksterlandaj popoldancistoj 
kaj partoprenon de fi nnaj grupoj en interna-
ciaj festivaloj kaj mem dancis kvankam tute 
ne aŭdis violonon kaj kuraĝe interpretis paro-
lojn. Ŝi estis kontinua estrarano de popoldan-
ca asocio, redaktis la revuon Tanhuviesti kaj 
asistis en verkado de libroj, i.a. ŝi tradukis ru-
san libron de kareliaj popoldancoj kaj norve-
ga-svedan gvidlibron pri popoltradicioj. Kiel 
omaĝo pro 40-jara aktiva kultura agado ŝi es-
tis invitata honora membro de Suomalaisen 
Kansantanssin Ystävät.

En libertempo Ritva daŭre trikas gantojn 
kaj ŝtrumpetojn por bonfaraj celoj. Kiam unu 
pordo fermiĝas, alia malfermiĝas por scivole-
ma homo.

Ritva Sabelli

Unu el niaj plej aŭtente eksperimentaj poetoj, 
Jarl Hammarberg, forpasis 25.1.2019 en Go-
tenburgo. Naskita 22.11.1940, li estis laŭreato 
por ”La Verko de la Jaro” de Literatura Foiro 
kaj membro de la Esperanta PEN. Jarlo Mar-
telmonto aktivis en Esperanta Civito, estante 
dum du mandatoj ĝia senatano.

Li debutis en 1964 per ”Bord, duka er” 
(Tabloj, por manĝ’ pretiĝu) kaj li tuj famiĝis 
kiel konkretisma poeto. Li verkis tridekon da 
libroj, el kiuj kelkaj kune kun sia unua edzino 
Sonja Åkesson. Tri el liaj dudek verkoj – poe-
moj, teatraĵoj – estas esperantaj.

En 1965 li estis kondamnita al karcero pro 
ribelo: li estis pacifi sto kaj interalie responde-

Forpasis 
Jarl Hammarberg,
aýtente eksperimenta poeto

cis pri afi ŝo kun la teksto ”Rifuzu mortigi - ri-
fuzu soldatservi”. Pri liaj verkoj legu en Lite-
ratura Foiro.

(Laŭ HeKo 700 9-B)

Jarlo deklamanta siajn poemojn en la festivalo ”Arko-
nes”. (www.youtube.com/watch?v=ZHkA5lj5gvU)
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Bildkartoj pri Lahti, la kongresurbo           

   Prezo po 2€, 
serio de ses 10€

Haveblaj dum 
la Vintraj Tagoj.

Fotoj: Sofia Bister.
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Anna Lena Bengelsdorff verkis 
2017 tre interesan libron pri G.J. 
Ramstedt sub la nomo ”En mon-
golsjäl i professorsrock”. Ekzistas 
kelkaj tre legindaj verkoj, kiuj es-
tas iel ligitaj al Ramstedt. Harry 
Halén publikigis Biliktu Bakshi
1998 en Vammala. La unue men-
ciita estas en la sveda kaj la dua en 
la angla lingvo. 

Se ĝenas vin legi fremdalingv-
ajn verkojn tuj, vi povas komenci 
per la libro el la plumo de Ram-
stedt mem: ”Kiel ambasadoro en Nipono” en 
la fi nna lingvo Lähettiläänä Nipponissa. Tre 
fascinaj estas la vivofazoj de Ramstedt, kiu 
modeste kaj kolorriĉe rakontas pri siaj spertoj.

Eble vi jam trovis kelkajn tre bele tradukitajn 
poemojn. ”Unu rozo kreskadis en verda val´” 
donas bonan ekzemplon pri lia tradukarto.

La vivojaroj liaj estis 1873–1950. Kiam mi-
lito en Koreio komenciĝis oni aĉetis tutan el-
donon de lia korea gramatiko.

Antaŭ jaroj mi pilgrimis en la urboparto 

Ramstedt en Lahtio 1903–1913

Raunistula de Turku. Tie mi facile trovis lian 
hejmdomon, kie li loĝis dum siaj lernejanaj 
jaroj. Ankoraŭ kiel maljunulo mi volonte pa-
sigas tempon legante pri li aŭ pri liaj propraj 
tekstoj.

Jorma Ahomäki
admiranto de G.J. Ramstedt

En la golfa sino de la Akvolago
kaŝas sin la urbo Lahti,
krispaj ondoj ĝin karese lekas

Lahden yhteiskoulu, jossa Ramstedt toimi opettajana.
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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.p.pietilainen@gmail.com (Jukka Pieti-
läinen)

 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), Puutarhakatu 
26 A 11, 20100 Turku.  www.esperanto.fi/
grupoj/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 ITELFIHH  (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 jäsen). 
 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 2019

Ilmoitushinnat  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.

Nro Limdato Aperas
2/2019 31.3. en aprilo
3/2019 31.5. en junio
4/2019 1.9. en septembro
5/2019 15.11. en decembro



Seuraava numero  Venonta numero
Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa. Aineisto 31.3.2019 mennessä toimitukseen. La venonta numero
aperos en aprilo. Artikoloj ĝis 31.3.2019 al la redakcio.  Osoite/adreso: Esperantolehti/EAF,
Silta saarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki, s-posti/rete: <eafgazeto@esperanto.fi >.

Kopio Niini, Tampere 2019


