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De la prezidanto / Puheenjohtajalta

Universalaj Kongresoj de Esperanto 
okazadas ekde 1905 ĉiujare escepte de 
milittempoj. Ĝis nun kongresoj okazis en 
38 landoj, el kiuj 34 hodiaŭ ekzistas kiel 
ŝtatoj. La 104-a estis nia ĉi-jara en Lahti, 
la kvara en Finnlando.

La 104-a okazis preskaŭ jarcenton post 
la 14-a en 1922 en Helsinki. Neniu el la 

850 tiamaj kongresanoj povintus nun reveni. 
En la 54-a UK en Helsinki en 1969 estis 1857 
aliĝintoj el 36 landoj, 342 el Finnlando. Inter 
la 81 fi nnaj partoprenintoj de la 104-a UK (el 
917 aliĝintoj el 57 landoj) estis kvin certe sa-
maj personoj el Finnlando kiel kvindek jarojn 
antaŭe. – En la 80-a en Tampere 1995 la nomb-
ro de aliĝintoj atingis 2443 el 59 landoj, 260 el 
Finnlando; el tiuj 35 aliĝis ankaŭ al Lahti kva-
ronjarcenton poste.

Do malpli ol du procentoj post duona, 
ĉirkaŭ 14 procentoj post kvarona jarcento re-
venis al hejmlanda UK. Nombroj normale 
perspektivaj: aktivuloj de juna generacio re-
venas spertiĝinte kaj maturiĝinte al grandaj 
projektoj, kiam tiaj aktualiĝas.

Ŝajnas ke esperantistoj malmultiĝas. Kien 
malaperis tiuj pli ol ducent fi nnoj kiuj post 
Tampere ne partoprenis en Lahti post 24 ja-
roj, generacia ciklo? Ja pluraj forpasis, ali-
aj pro aĝo kaj sanstato ne povas partopreni. 
Iuj orientiĝas al aliaj okupoj, eble tute forla-
sas Esperanton, ”kabeas”. Plej ofta kialo ta-
men estas la natura fl uktuado de la individua 
vivo, ĉe esperantistoj kiel ĉiuj. Fazoj, perio-
doj de vivo alternas, vivteno, laboro, ekono-
mio, familia kaj socia retoj kiuj nin tiel sub-
tenas kiel limtenas.

Por Esperanto kaj por la internacilingva 
ideo gravas tio, ke la partoprenintaj genera-
cioj, tuŝitaj de nia lingvo, movado kaj idealo, 
tamen tiujn konservas sur ia nivelo. Estas sen-
dube fi nnoj sciantaj la lingvon, eĉ bone, kelk-

oble pli ol membroj de organizaĵoj kaj parto-
prenantoj en esperantista socia vivo; fi nnoj 
rilatantaj pozitive, aprezante al Esperanto es-
tas multoble pli. Ni ĝuas prestiĝon.

Defi o de EAF kaj UEA estas trovi tiujn 
aprezantojn kaj amikojn de Esperanto kaj ari-
gi ilin por prestiĝo de la lingvo kaj aŭtoritato 
de ĝia movado.

 

Tämä Esperantolehden numero sisältää 
lähinnä kongressiasioita. Esperantistien 
114-vuotias ison kesäfestivaalin perinne eli 
tänä vuonna 104. kertaa, Suomessa neljät-
tä kertaa.

Ensimmäisen ja toisen Suomen emännöi-
män Esperanton maailmankongressin 

aikaväli oli kahden sukupolven mittainen, 
1922–1969. Samoja suomalaisia osanotta-
jia oli vain muutamia. Seuraavat välit, Tam-
pereelle vuoteen 1995 ja siitä Lahteen 2019 
olivat yhden sukupolven hyppäyksiä, mutta 
samoja kongressilaisia oli silloinkaan tuskin 
viidennestä edellisestä.

Se ei ole huolestuttavaa. Se, että väki vaih-
tuu, välillä väheneekin, on elävää muutosta. 
Mukana ollut enemmistö ei menetä kosketus-
taan kansainväliseen kieleen, vaan säilyttää 
arvostuksensa ja ehkä hyvänkin kielitaiton-
sa. Esperantojärjestöt Suomessa ja maailmal-
la toivottavat kaikki yhteiskieliaatteen ystävät 
tervetulleiksi.

Tuomo Grundström
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käsiteltyään kongressin teemaa ”Elävä luon-
to – kukoistava kulttuuri” kolmessa istunnos-
sa, useilla luennoilla sekä muissa tilaisuuksis-
sa Lahden seudulla

huomioiden teeman yhteyden Lahden äsket-
täiseen nimitykseen Euroopan vihreäksi pää-
kaupungiksi vuodeksi 2021

korostaen teeman yhteyttä YK:n ja Unescon 
julistamaan alkuperäiskielten kansainväliseen 
vuoteen 2019

julistaa, että luonnon kestävyys merkitsee yh-
teiskunnallista kestävää kehitystä ja että kes-
tävä yhteiskunta ihmisten tasa-arvoista kohte-
lua, myös kielellistä,

varoittaa, että nykyinen taloudellinen maa-
palloistuminen uhkaa niin kulttuurisen kuin 
luonnonkin moninaisuuden kestävyyttä,

Esperanton 104. maailmankongressin 
PÄÄTÖSLAUSELMA

Lahdessa 20.–27.7.2019 kokoontunut kongressi, 
jossa oli 917 osanottajaa 57 maasta

painottaa, että esperantoliike tähtää toisenlai-
seen maapalloistumiseen, joka perustuu kie-
lellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kun-
noitukseen ja arvostukseen ollen siten laajassa 
merkityksessä liike kestävän kehityksen puo-
lesta,

huomauttaa, että esperantoliikkeessä monet 
henkilöt ja järjestöt työskentelevät luonnon 
ja kulttuurin tasapainon hyväksi mm. kulttuu-
rienvälisen kasvatuksen, ihmistenvälisen soli-
daarisuuden ja kestävän kehityksen edistämi-
seksi, ja

kehottaa esperantoliikettä yhteistyöhön mui-
den järjestöjen ja liikkeiden kanssa paikal-
listen kulttuurien ja luonnonympäristöjen 
suojaamiseksi ja kehittämiseksi koko maail-
massa.

Mi sentis grandan ĝojon kaj fi eron en Lahti. Jam de mal-
proksime mi vidis tiun trafi krondon kun pluraj esperantofl a-
goj. Oni volis montri al la urbanoj, ke en la Areno okazas IO, 
nome la Universala Kongreso de Esperantistoj. Pli proksime 
mi rimarkis, ke en unu stango ne fl irtis esperantofl ago, sed 
mallarĝa, longa fl ageto kun verda stelo, t.n. fl ageto de la ma-
stro (isännänviiri). Mi ekmemoris, ke antaŭ kelkaj jaroj mi 
donacis tiun al EAF post nia transloĝiĝo el propra domo al 
etaĝdomo kaj la fl ageto fariĝis senutila. La fl ageton mi mem 
kudris kaj mi sentis, ke tie en la pinto de la fl agstango fl irtas 
mia ĝojo pri Esperanto.

Sylvia Hämäläinen Foto: Sylvia Hämäläinen

UK en Lahtio, kongresaj flagoj
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Dankon al la mondaj kaj aparte al la Finn-
landaj esperantistoj pro la 104-a Universala 
Kongreso, kiun ni ĝuis en Lahtio dum la plej 
suna semajno de la somero. La tuta urbo vivis 
kun la esperantistoj, kaj restoracioj, vendejoj, 
trafi kistoj kaj ekskursejoj transdonas varmajn 
dankojn pro la agrablaj renkontiĝoj kun la es-
perantistoj. Estis internacie surstrate, la espe-
rantistoj bele diferencis. Estis elstara evento. 
Ni, la urbo Lahtio kun sia turisma servo kaj 
Isku Areena rebonvenigas vin ĉiujn. Espereb-
le ĉarmis vin Finnlando!

Ni ĉiam volonte helpos vin pri ĉio turisma.

Kiitos maailman ja erityisesti Suomen espe-
rantisteille ainutlaatuisesta 104. Esperan-
ton maailmankongressista, josta pääsimme 

nauttimaan Lahdessa kesän aurinkoisimmal-
la viikolla. Koko kaupunki eli esperantistien 
mukana ja kaupungin ravintolat, liikkeet ja 
liikennöitsijät sekä retkikohteet välittävät 
lämpöiset kiitokset mukavista kohtaamisista 
esperantistien kanssa. Katukuvamme näyt-
ti kansainväliseltä ja esperantistit erottuivat 
edukseen paikallisista asukkaista. Se oli upea 
tapahtuma. Toivotamme Lahden kaupungin, 
matkailun sekä Isku Areenan puolesta kaikki 
esperantistit uudelleen tervetulleiksi. Toivot-
tavasti Suomi hurmasi!

Autamme jatkossakin mielellämme kaikissa 
matkailuun liittyvissä asioissa.

Lahti Region
Raija Forsman

Lahti tervehtii kongressilaisia – 
Lahtio salutas la kongresintojn 

En la urbodomo de Lahtio, Finnlando. Kaupungintalossa UK 2019 Lahden kaupungin vastaanotolla. Emäntänä kh:n pj. 
Sirkku Hildén (oik). Pisin mies Universala Esperanto-Asocio -n puheenjohtaja Duncan Charters. Tuomo Grundström
välissä tulkkina. Dekstre la prezidantino de la urbestraro Sirkku Hildén, la alta viro estas la UEA-prezidanto Duncan 
Charters; Tuomo Grundström  inter ili pretas interpreti. Foto: Facebook/ Dmitrij Þevæenko.
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Solena fermo. Foto: Sinikka Koskinen.

La esperantoflagoj en la trafikrondo, inter ili tiu de Sylvia, vidu p. 4. Malantaýe la lernejo Salpaus. 
Foto: Sinikka Koskinen.
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Jouko Lindstedt kun Erkki Lumisalmi kaj Irja Seurujärvi-
Kari dum la programero pri la sameoj. Foto: Raita Pyhälä.

Osmo Buller kaj la redaktoro de la kongresa kuriero 
”La Saltejo”, Jukka Pietiläinen. Foto: Raita Pyhälä.

En la libroservo. Foto: Raita Pyhälä.

Kongresanoj en salono Zamenhof. Foto: Sinikka Koskinen.

La kantelisto Timo Väänänen. Foto: Sinikka Koskinen. Manøejo Ellen. Foto: Sinikka Koskinen.
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Orlando E. Raola. Foto: Facebook/ Dmitrij Þevæenko. Katalin Kováts kaj Dmitrij Þevæenko. 
Foto: Facebook/ Anna Striganova.

Supren al la urba akcepto en la urbodomo. Foto: Raita 
Pyhälä.

Leif Nordenstorm predikas en la Ekumena diservo. 
Foto: Raita Pyhälä.
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Renkontiøo de generacioj. Foto: Raita Pyhälä. Atestantoj de Jehovo stratrande. Foto: Raita Pyhälä.

Muelado  de sekalaj grajnoj en Kinnari-bieno. 
Foto: Raita Pyhälä.

Cignoj de Jussi Mäntynen en Fellman-parko proksime 
al la kongresejo. Foto: Raita Pyhälä.
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Atomino, Kerstin kaj Saliko helpadis dum la 
Kongreso de Blindaj esperantistoj, aldone al 
la personaj asistantoj, kiujn la dudeko da blin-
duloj mem havis kun si. La laboro komenciĝis 
sabate la 20-an de julio. Atomino akceptis fl u-
gintojn en la fl ughaveno de Helsinko. Kerstin 
kaj Saliko atendis ilin ĉe kajo 6 en Tikkurila 
Fervoja Stacio Esperante vestitaj. Ĉiun dekan 
minuton alvenis trajnoj P kun esperantistoj, ne 
nur blindaj. Ni gvidis ilin al trajno Z veturanta 
nur unu fojon hore, aŭ al IC aŭ aliaj trajnoj, se 
ili havis tian bileton. Oni devis serĉi, de kiu 
kajo tiuj ekiras.

La stacio Tikkurila estas moderna. Super 
la reloj kaj kajoj etendiĝas larĝa ”stacio-
ponto”, kien oni iru per rulŝtuparo aŭ lifto. 
De tie al via kajo vi iras per alia rulŝtuparo 
aŭ lifto. Al kelkaj alvenintoj tio ne plaĉis, 
kaj al ni deĵorantoj tio kauzis daŭran ku-
radon al liftoj kaj rulŝtuparoj. Tial Saliko 
ĉefe restis ĉe la alvenkajo 6 kaj Kerstin hel-
pis kaj distris la atendantojn ĉe la kajo de la 
Z-trajnoj. Sur la stacioponto aŭ en ĝia fi no 
troviĝas bierejo, necesejoj, kafejoj, restora-
cioj, vendejoj, kie la atendantoj aventuris.
Okazis ankaŭ problemetoj. Unu kongresa-
no forgesis siajn bagaĝojn en la trajno P. La 
E-deĵorantoj ne povis solvi lian problemon 
sen neglekti la sekvajn alvenontojn. Ni nur 
sendis la problemulon al Lahtio. Unu blin-
dula paro perdis sian konekton al Lahtio, 
ĉar Saliko gvidis ilin al punkto C, ne al AB, 
kie la mallonga Z-trajno haltis. La jam lacaj 
malŝanculoj devis atendi plian horon.

Kelkaj alvenintoj tre ĝojis vidante 
E-ĉemizojn kaj verdan E-fl ageton. Ili vo-
lis foti, fotiĝi, nomis nin anĝeloj. Post la 
kongreso kortuŝita aziano nepre volis dan-
ki. Vespere post la 18-a horo ni deĵorantoj 
sentis nin ellacigitaj, soifaj kaj malsataj, 
preskaŭ malbonfartaj.

En Lahtio ni helpadis dum blindulaj 

vespermanĝoj en hotelo Grand. Ni metis la 
manĝilaron kaj akvokruĉojn sur la tablojn de 
kvardeko de manĝontoj. Post ilia manĝo ni 
purigis la telerojn kaj manĝilojn per buŝtukoj, 
por ke restaĵoj ne estu transportataj al resto-
racio Kivi, de kie la vespermanĝo venis al 
Grand. Kerstin rondiradis en la manĝejo, hel-
popreta, se bezonate, kaj afable interparole-
ma. Ni helpantoj dankas Steleton, ke ankaŭ 
ni rajtis senpage nutri nin.

Dum la tuttaga ekskurso al Hollola Sa-
liko interpretadis. Estis korŝire al mi kom-
preni, ke pri la belo de Vesijärvi, artgalerio, 
ĝardenoj, pejzaĝoj blindulo ne scias, se oni 
ne parolas pri tio. En la bieno Kinnari ili raj-
tis vadi en avenkampo kaj karesi dombes-
tojn. Unu tuj post tuŝo al aven-paniklo de-
mandis, kio estas la diferenco inter aveno kaj 

Kerstin kaj Saliko en Tikkurila

Helpantoj en IKBE



11

Kongrese

Du kongresanoj en la flughavena restoracio Cesar (mi ilin akompa-
nis tien post la kongreso, ili estas miaj geamikoj Masako kaj Andreo 
Grossmann el Francio kun mia E-flageto)

sekalo. Ne haveblis spiko, kiun li 
povus palpi kaj fl ari.

Mian prelegon pri fi nna kuirarto 
mi provis ŝanĝi en diskutadon kaj 
amuzan rakontadon, kun gustuma-
do de rapoj, sekala pano, ”piimä-
kakku” (sen-ova simpla spicoku-
ko, por kiu oni uzas acidlakton). 
Kerstin helpeme disdonis la pe-
cetojn, kaj Ritva donis pizojn kaj 
frambojn.

La helpado en IKBE instruis al 
ni multon, kelkfoje donis senton 
ke ni utilas, sed ni ankaŭ perdis 
multajn programojn en la UK.

Raita Pyhälä

Interretaj Esperanto-bibliotekoj de elektronikaj libroj
videblas ĉe t1p.de/2niz
La kolekto estis farita por la fejsbuka grupo: ”Pdf-/Epub-librejo”

Ret-Info / Lingvo-Studio, LS
 www.eventoj.hu

 Recepto de sekala kaæo
1 litro da bolanta akvo
1 kulereto da salo, aŭ laŭ via gusto
2,5 decilitroj da sekala faruno

Kirlu la farunon en la akvon kaj lasu boleti dum 45–60 minutoj.
Manĝu kun lakto, aldonu peceton da butero aŭ konfi taĵon se vi deziras.
Ĉiaj kaĉoj estis grava parto de fi nnaj manĝoj en la pasintaj jarcentoj.

Recepton sendis Raita Pyhälä
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Steleto aranĝis la 85-an Internacian Kongre-
son de Blindaj Esperantistoj en Lahtio 20.–
27.7.2019. Por festi sian 100-jariĝon Steleto 
ofertis al la IKBE-anoj aliron al la samtempa 
kaj samloka 104-a UK sen aparta aliĝkotizo. 
Nian inviton akceptis 49 aliĝintoj el 12 lan-
doj. Bedaŭrinde du reprezentanoj el Ĉeĥio ne 
povis veni pro akuta malsano. Steleton repre-
zentis la prezidantoj Börje Eriksson kaj Heik-
ki Kosonen. Por Börje Eriksson estis lia unua 
sperto pri internacia blindula renkontiĝo.

Dum la kongresa semajno kunvenis la 
ĝenerala asembleo de Ligo Internacia de Blin-
daj Esperantistoj. LIBE ankaŭ sin prezen-
tis dum la UK en Isku Areena. Bedaŭrinde la 
kunveno okazis dum lunĉopaŭzo.

La unuaj gastoj alvenis jam vendrede. An-
neli Hansen (”Atomino”) deĵoris vendrede kaj 
sabate sola en la fl ughaveno por akcepti gas-
tojn kaj asisti en havigo de biletoj por trajno 
tra Tikkurila al Lahtio. En Tikkurila deĵoris 
Raita Pyhälä kune kun Kerstin Rohdin el Sve-
dio por akompani al la trajno al Lahtio. La las-
taj gastoj atingis la hotelon Grand akurate por 
la memserva vespermanĝo. Ioman embara-
son kaŭzis unu eksterlanda akompananto, kiu 
malaperis en la fl ughaveno. En Lahtio mi mi-
ris, ke kelkaj ne alvenis je la atendita tempo. 
Evidentiĝis ke ili sen averto anstataŭ trajno 
vojaĝis per aŭtobuso. Demandite ili kun rido 
respondis, ke ilia veturo iris glate, tute glate!

Lunĉojn ni ricevis en la proksima mem-
serva restoracio Kivi. Vespermanĝon la sama 
restoracio liveris por ni en Grand. En vespera 
servado, ioma purigado kaj pakado de uzitaj 
manĝilaroj asistis gaja stabo de volontuloj – 
Aila, Aili, Atomino, Katriina, Kerstin, Krizan-
temo (Japanio), Pauliina kaj Raita.

Kunvenoj kaj prelegoj
Post la solena Inaŭguro de la UK en la sporta 
halo Isku Areena kaj lunĉopaŭzo komenciĝis 

la malfermo de nia kongreso en proksima 
koncertejo. Tuomo Grundström, prezidan-
to de LKK de UK peris la salutmesaĝon de 
d-ro Mark Fettes, la Prezidanto de la Univer-
sala Esperanto-Asocio. Citaĵo: ”Mi ne estas la 
unua, kiu vidas ian ligitecon inter lia (Zamen-
hof) kuracista okupo kaj lia esperema strebo 
helpi la homojn en ĉiuj landoj rigardi unu la 
alian kiel amikoj kaj kunfratoj. Cent du jarojn 
post la forpaso de Zamenhof, mi apenaŭ vi-
das pli belan konkretigon de liaj idealoj, ol la 
persista agado de LIBE por kunteni blindulajn 
esperantistojn tra la mondo.”

Antun Kovač, prezidanto de la pasintja-
ra IKBE en Kroatio malfermis la kongreson. 
Post la salutoj de Nedeljka Ložajić (prezidan-
to de LIBE) kaj de direktoro Jukka Tahvanai-
nen (Näkövammaisten liitto) sekvis prelegoj 
pri la evoluo de la defendo de homaj rajtoj kaj 
la situacio de vidhandikapitoj. Post la prelegoj 
ĉeestantoj plezure trinkis malvarman mirtel-
supon el kartona taso.

Lundo estis libera tago, do dediĉita al eble-
co sekvi la programerojn de UK, precipe pre-
legojn de la Kleriga lundo kaj la Internacia 
Kongresa Universitato pri la kongresa temo 
kaj fi nnaj fenomenoj.

Marde antaŭtagmeze okazis kvar prele-
goj kaj la GA de LIBE. Dum la informriĉa 
prelego de Raita Pyhälä pri la fi nna kuirarto 
Kerstin Rohdin (SE) cirkuligis unue rapon, 
kiu estis kutima manĝo antaŭ terpomo. Por 
gustumado ĉeestantoj ricevis i.a. pecetojn de 
rapo kaj tranĉaĵojn de sekala pano kaj kukon 
faritan laŭ malnova simpla kukorecepto de 
panjo de Raita.

Referaton pri fi nnaj popolkostumoj kaj po-
poldancoj legis Anita Dagmarsdotter (SE). 
Pupo vestita en popolkostumo de naskiĝloko 
de Ritva Sabelli staris preta por pli detala 
konatiĝo. Dimanĉe kongresanoj jam konatiĝis 
kun ŝia pli kolora popolkostumo (Tuute-
ri). Anita afable asistis por montri kaj klari-

Blinduloj spertis du kongresojn
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gi vestopartojn. La blanka kapvesto ”sorokka” 
(pigo, ruse coróka) kun larĝa punto trairis gaje 
al la kapo de virinoj por esti fotita.

Kunio Tanabe (JP) parolis pri sia a miko, 
kiu trairis la Pacifi kon per jakto. Inter prelegoj 
kongresanoj gustumis frambojn kaj pizojn.

Por la tuttaga ekskurso ni mendis la UK-
ekskurson al Hollola iom modifi te. Aŭtobuso 
transportis 40 ekskursanojn kune kun profesia 
ĉiĉerono Helli Jalas kaj interpretisto Raita Py-
hälä al la haveno, kie ni eniris ŝipon por kro-
zado en la lago Vesijärvi. Bedaŭrinde la mik-
rofono ne funkciis. Tamen Helli Jalas provis 
rakonti en Esperanto pri pejzaĝoj. En Messilä 
je la tria halto ni forlasis la ŝipon kaj enbusiĝis 
por daŭrigi al Hollola. Tie ni vizitis artgale-
rion de artistino Asta Pulkkinen, kiu rakontis 
ke ŝi per kolorriĉaj pentraĵoj volas ĝojigi ho-
mojn. Artgalerio troviĝis en malnova domo, 
antaŭa provizejo. Ni povis libere konatiĝi kun 
la konstruaĵoj kun grandaj ŝlosiloj kaj libere 
promeni en la ĝardeno, senti bonodorajn fl o-
rojn kaj berojn. En la korto eta ronda relo kun 
vagonetoj kaj konstruaĵoj igis plurajn blindu-
lojn tuŝi la aĵojn. Kelkaj povis karesi tridek-
jaran testudon. Necesis aldoni, ke testudoj ne 
apartenas al nia naturo. Nuntempe estas mal-
permesate importi ilin.

Piede ni daŭrigis al la proksima mezepo-
ka ŝtona preĝejo de Hollola. Tie ni povis io-
mete ripozi sidante sur benkoj. Raita Pyhälä 
lerte interpretis la lokan ĉiĉeronon. Bele gra-
vuritaj pordoj vekis intereson. Nia lunĉo es-
tis rezervita en la apuda malnova komunum-
domo. Batato-kokoso-supon kaj salaton por ni 
preparis kuiristo Hannes Kuusisto sola. Hejm-
farita biero kaj krakpano kun semoj ŝajnis esti 
ŝatataj. Freŝa kafo kaj fritpastaĵo surŝutita per 
sukero kontentigis la malsaton de dolĉaĵo.

Post lunĉo ni veturis al la farmobieno Kin-
nari. La bieno ne plu havas brutaron, nur du 
dorlotŝafojn kaj du ĉevalojn. Estis malfacile 
karesi ĉevalojn tra la elektra, tamen elŝaltita 
cirkvito. La mastrino rakontis, ke oni ne scias 
ĉu daŭros la tradicia maniero heredig bienon 

kaj profesion de patro al fi lo. Parencoj ta-
men ne devigas infanojn; ili povos liberi trovi 
sian vojon. Nun la bieno kultivas grenon kaj 
vendas farunon en propra vendejo, kie ven-
datas ankaŭ spicoj kaj turismaj aĵoj. La bie-
no akceptas turismajn grupojn por kafumi kaj 
konatiĝi kun la biena vivo. Interesa programo 
estis muelado de sekalaj grajnoj, ĉiuj ricevis 
saketon de preta sekala faruno kune kun espe-
rantlingva instrukcio por sekala kaĉo.

Dum revenveturo al la hotelo en la buso cir-
kulis du kanteloj faritaj de nia ĉiĉerono el di-
versaj lignoj. Ŝi rakontis pri kanteltipoj kaj 
kiel oni ludas ilin. Samvespere ses IKBE-anoj 
partoprenis la koncerton ĉe kantelisto Timo 
Väänänen. Li ludis kelkajn el siaj multaj in-
strumentoj. La vespermanĝo estis kuirita de 
li mem. Ni aliaj iris al la proksima memserva 
vegetara restoracio Lipterin.

Kimono aý jukato?
Jaŭde matene fare de Kazuko Kikusima (Kri-
zantemo) dum tri horoj okazis eksterordinara 
prezento de tradiciaj veraj KIMONOJ: silkaj, 
pompaj artaĵoj. Ŝi klarigis pri diferencoj de 
nocioj. Jen citaĵoj el ŝia letero. ”Kotona juka-
to, kiun japanoj ofte portas en UK neniel estas 
vera Kimono. Oriĝine jukato estas nur ”ŝvit-
suĉigilo post baniĝo, do samcela kiel bantu-
ko en Eŭropo. Jukato estas kudrita similfor-
me, same ankaŭ yukata-stila dormĉemizo, ĉar 
laŭ la japana kudroarto ĉiuj vestoj de kerna 
subĉemizo ĝis la plej luksa vera Kimono ha-
vas similan formon uzante specialan ŝtofon, 
kies larĝo estas ĉ. 30 cm. Sed materialo, kvali-
to, desegno, kun uzota zono (Obio) kaj ankaŭ 
vestiĝregulo laŭsezona/laŭokaza estas tute 
malsamaj.

Jukato estas vestata nur hejme. Sed nun-
tempaj homoj ne posedas multekostajn ve-
rajn kimonojn, nek lertas vesti tian. Oni iom 
denskolore faras jukaton por ke oni povu eks-
terhejme porti tamen nur por vesperaj festoj 
en la cirkaŭaĵo de hejmo.

Jukato estas aĵo en ajna kazo, vestata rekte 
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sur la haŭto kaj surpiede lignaj GETAOJ, dum 
la vera silka KIMONO, neniom rekte tuŝas la 
haŭton, kaj piede TABIO (kvazaŭ ŝtrumpoj) 
kaj ZORIO (leda ŝuecaĵoj).

Ĝuste por prelegi pri tiuj diferencoj 
Krizantemo portis, kaj igis blindulojn tuŝi 
plej ofi cialajn kaj samtempe multege kostajn 
verajn KIMONOJN. Tiu kun brodita papilio, 
kostas pli ol kelkmil eŭrojn. El diverstipaj 
silkaj veraj kimonoj la plej bela kaj luksa estas 
HURISODE, kun ĝisplanke pendanta mani-
ko, la plej formala vestaĵo nur por fraŭlino. 
La tuto de tiu kompleto, sub-kimono, kimo-
no, obio kaj aliaj etaĵoj, estas el pura silko kaj 
tinkturita per naturaj kolorigiloj. Sekve, en or-
dinaraj okazoj oni ne permesas tuŝi.

Por provvestigo al dezirantaj ĉeestantoj 
Krizantemo rapide vestigis per jukato. Fine al 
loka blindulino (Sanna Tynkkynen) ŝi vestigis  
per ”HOMONGI”, la duan formalaĵon, kun 
luksa desegno, por junulino. Vestigo de silka 
Kimono daŭras 30 minutojn, eĉ pli.

Private okazis vestigo de silka kimono al 
mia amikino kaj JUKATO al ŝia edzo kiel 
dankon pro la transporto de pupoj.

Komputilaj programoj kaj 
festo de jubilanto
Vespere ni festis la centjaran datrevenon de 
Steleto kun tostoj, festparolo kaj koncerto. Ĉi-
okaze nin salutis kaj prelegis Sakari Kauppi-
nen (prez. de E-Klubo de Helsinki). Anstataŭ 
la kutima festparolo – analizo de la pasinteco 
de jubilanto celante malfermeti estontecon – 
li preferis serĉi signojn de estonteco en jam 
ekzistantaj fenomenoj, kiuj ofte estas tro mal-
grandaj por veki grandan intereson. Li konsta-
tis ke ni havas utopiajn imagojn pri la eston-
teco, sed preteratentas, kiom rapide la mondo 
povas ŝanĝiĝi.

Sakari parolis pri la esenco de lingvoj, pri 
iliaj evolutendencoj kaj pri komputilaj progra-
moj kiel kontaktiloj inter homoj. Li cerbumis 
pri signoj, kiuj favoros la anglan kiel la dua 

lingvo.
La sintenoj al lingvoj ŝanĝiĝas. En la pasin-

ta jarcento kreiĝis novaj ŝtatoj unulingvaj, in-
ter kiuj kelkaj tamen akceptis plurajn lingvojn 
kiel samrangajn, dum aliaj klopodis limigi ili-
an vivsferon. Tiuj tendencoj daŭras eĉ nun en 
pluraj landoj. Alifl anke oni favoris unuecigon 
ene de naciaj lingvoj: dialektoj estas hodiaŭ 
pli popularaj ol iam antaŭe. Krom kontaktilo 
lingvo estas ankaŭ rimedo por montri la de-
venon kaj grupon al kiu parolanto apartenas.

Esperantistoj konas la serĉadon de komuna 
lingvo. Niaj fortoj tamen ne sufi ĉis por brem-
si la disvastiĝon de la angla. Kreiĝis angla kiel 
dua lingvo parolata ekzemple de turistoj ĉie en 
la mondo. Ĝi malsamas la denaskan lingvon 
de britoj aŭ usonanoj. Iam ili mem devas ler-
ni uzi ĝin tiel ke alilingvanoj komprenus ilin.

Sakari cerbumis pri signoj de ŝanĝiĝoj. 
”Kiuj estas la malgrandaj, ankoraŭ apenaŭ 
rimarkeblaj etaj tendencoj, kiuj eventuale 
ŝanĝos la tutan lingvan sistemon? Aŭ pli gran-
daj, sed tamen tiom novaj, ke ni ankoraŭ ne 
kapablas taksi ilian signifon. Ĉu inter tiuj es-
tas la senprecedenca disvastiĝo de la angla? 
Kaj ĉu ĝi estas nerenversebla?

Kiu fenomeno jam ŝanĝis la vivon de blin-
duloj kaj vidhandikapuloj? …Tio certe ne es-
tas la disvastiĝo de la angla lingvo.

Algoritmoj estas komputilaj programoj, 
kiu faras tion, kion homo programis ilin fari. 
Nun alvenis algoritmoj, kiuj kapablas lerni. 
Oni nomas tiun fenomenon artefarita inteli-
genteco.

Kiel tio helpis kaj helpas al vidhandikapu-
loj? Ekzemple tiel, ke algoritmoj skanas skri-
bitan tekston, analizas ĝin kaj transformas ĝin 
en parolon. Parolsinteziloj rapide evoluis, en 
multaj lingvoj ili jam perfekte imitas homan 
voĉon…. Rapide evoluas ankaŭ algoritmoj, 
kiuj komprenas parolatan lingvon. Anstataŭ 
tajpi vi povas doni la ordonojn al la komputilo 
parolante. Tio estas vera helpilo ankaŭ al vid-
handikapuloj. ”



15

Kongrese

Sakari antaŭvidas, ke tre baldaŭ ni ĉiuj ha-
vos en nia poŝo aparaton, verŝajne similan al 
nunaj poŝtelefonoj, kiu interpretas nian paro-
lon al kiu ajn alia lingvo. La tekniko jam ek-
zistas, kaj la algoritmoj havas grandan lern-
kapablon. Dum homo povas legi kaj analizi 
unu libron en unu tago, algoritmo povas stu-
di ĉiujn tekstojn kiujn oni skribis en interreto 
kaj analizi, kiuj estas la ofte uzataj kaj akcep-
titaj formoj.

Sakari konstatis, ke tio estos multe pli gran-
da revolucio ol la disvastiĝo de la angla ling-
vo. Kaj ne eblas nei ĝin. Tamen al li ŝajnas, ke 
ni, kiel esperantistoj, estas tute nepreparitaj al 
tiu evoluo. Kion ĝi signifos al ni persone kaj 
kion ĝi signifos al nia lingvo, li demandas.

”Kion ĝi signifos al la angla lingvo. Ĉu ĝi 
fariĝos tute superfl ua al milionoj da homoj, 
kiuj pli-malpli devige lernas ĝin kaj uzas ĝin 
nur sporade ekzemple vojaĝante? Ĉu entute 
ekzistos bezono de lerni iun ajn lingvon nur 
por komunikado kun alilingvanoj?

Ĝis nun lingvoj ne estis nur komunikiloj, 
sed iloj per kiu ni aliĝas al iu grupo, kiun ni 
nomas la nia. … Estas grupoj de samnacianoj 
kaj samlingvanoj, sed grava grupo estas ankaŭ 
la elito, kiu lernis la anglan kiel duan lingvon. 
En la epoko de algoritma interpretado 
malaperos la avantaĝo, kiun tiu grupo havas 
super aliajn.

Kio okazos al Esperanto? Tio estas jam 
alia temo, ne estas mia tasko respondi nun al 
tiuj demandoj. Sufi ĉas konstati, ke jam estas 
tempo, ke ni ekpensu pri tio!” (el festparolo 
kompleze liverita de Sakari Kauppinen).

Æu telefono obeas voæon?
Okazis en hotelo. Dragan Stoković el Kroatio 
proksimiĝis min kaj montris la ekranon de sia 
telefono por vidi kiel mi reagos. Jes, la teksto 
estis en korekta fi nna lingvo. ”Vere funkcias”, 
li konstatis. Rapide li diris kelkajn vortojn en 
telefonon kaj montris ekranon al la hotela ofi -
cistino. Ŝi surpriziĝis pro la belaj vortoj.

Koncerto
Kutime la programo de la IA-Vespero estas 
kompilata dum la IKBE. Pro miskompreno 
nia plano pri antaŭ la kongreso planita pro-
gramo de koncerto kaj provludo ne realiĝis. 
Bedaŭrinde geedzoj Jelinek, la gvidantoj de 
la koncerto, ne povis alveni. Tute neatendite 
la koncerto malfruiĝis unu horon. Intertempe 
brava Börje Eriksson spontane klopodis distri 
ĉeestantojn; li portis blank-verdan ĉapon de 
Väinämöinen (origine blank-blua) kaj legis 
en la Kalevala-ritmo de li mem tradukitan 
kaj ŝanĝitan tekston pri Ikaro, kiu laŭ Börje 
renaskiĝis kaj elakviĝis kiel homo.

Dum la koncerto bele asistis i. a. Theo-
dor Speckmann per pianoludado, japaninoj 
kune kun Kunio Tanabe gaje kantis, Marian-
ne Lund per violono bele venigis al ni sonojn 
de Edvard Grieg el Norvegio, la rusa triopo 
Pavel Rjabov, Natalia Kasymova kaj Anatolij 
Masenko kantis ĉenkanton en traduko de At-
tila Varro.

Vendredo 26.7.
La fermo kaj adiaŭa vespero okazis en res-
toracio Lokki ĉe la lago Vesijärvi. Eta 
vespermanĝo mendita por 45 personoj (ĉeestis 
malpli ol 40) konsistis el gratenita pano kaj 
deserto, kiuj tuj malaperis. La kuirejo portis 
pli da pano … Bedaŭrinde ŝajnis, ke ne ve-
ras parolturno, ke en varmego sufi ĉas leĝera 
vespermanĝo.

Delegacioj ricevis kantareton de Finnaj eĥoj 
kaj prelegojn platskribe. Estis prezentitaj laŭdoj 
pri IKBE, sed pli gravis havigi impresojn pri la 
kombino de samtempe okazintaj IKBE kaj UK. 
Ŝajne tamen kongresanoj estis kontentaj pri la 
ebleco ĉeesti la programerojn de UK.

Kompreneble la aliĝkotizo de UK plialtigas 
la kostojn de IKBE. Tamen valoras integri vid-
handikapitojn kaj riĉigi la IKBE-programon 
per altkvalitaj prelegoj, studsesioj, edukado en-
kadre de UK. Cetere, ĉu iu pretas raporti im-
presojn pri la UK en Lahtio?
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Esperantisti-radioama-
töörit vierailivat Lahden 
Radiomäelle perjantai-il-
tana 26.7. vieraat olivat 
brasilialainen pariskunta, 
kaksi saksalaista ja yksi 
japanilainen. Kuvan otti 
Vesa Koskinen.

Kuvassa vasemmalta: 
Enivaldo Alves Silva PT-
2CA, ja vaimonsa Ma-
ria Lucia Rego Silva PT2LI, Migihara Ki-
mie 7NT LYN, Karl Heinz Schaeffer DF7TZ, 
hänen takanaan Klaus Diekmann DL3HAD, 
Aini Vääräniemi sekä isännät Saku Salminen 
(nuori mies) ja Jari Jussila Lahden radio-
amatöörikerhosta. 

Paikka on Lahden ensimmäisen radio-
aseman tiloissa toimiva radioamatöörien 

Esperantisti-radioamatöörejä Lahden Radiomäellä

kerho, joka sijaitsee samalla mäellä kuin 
Radio- ja Tv-museo. Kirjainnumerosarjat 
ovat Viestintäministeriön antamia tunnuk-
sia henkilöille, jotka ovat suorittaneet tietyn 
tutkinnon. Kyseessä amatööritunnus, jolla 
kutsutaan kavereita keskusteluun. Kuvan ja 
tekstin lähetti Sinikka Koskinen Lahden seu-
dun oppaista.

 Radioamatoroj 
en Lahti

En la malfermo mankis komuna kantado de 
la himno. Kompense en la fermo forte aŭdiĝis 
La Espero en la varmega, luma vespero ĉe la 
lago Vesijärvi. Gajaj ni disiĝis aŭ al Isku Aree-
na por ĉeesti la Internacian Artan Vesperon aŭ 
por daŭrigi kunestadon aliloke ekstere aŭ en 
hotelo.

Sabato 26.7.
La Solena Fermo de la UK fi nis la ofi cialan 
kunestadon. Posttagmeze komenciĝis la for-
veturoj aŭ per aŭtobusoj aŭ trajne al la fl ug-
haveno. Kvar IKBE-anoj restis ankoraŭ unu 
nokton en la hotelo Grand. – Cetere, ĉu vi 
rimarkis, ke unu salono en Isku Areena portis 
la nomon de nia Arvo Karvinen por honori 
liajn poresperantajn atingojn?

Mi kaptas la okazon por elkore danki ĉiujn 
partoprenantojn kaj akompanantojn pro tio ke 
vi venis al Finnlando por travivi du kongres-
ojn. Ni kune faris la IKBE-on. Gaje vi do-
nis vian manon por helpi nin en problemaj 
situacioj – kunmetante la torson de pupoj per 
manoj, ŝaltante sur la tablon por pendigi ki-
monojn, por asisti en purigado de manĝilaroj. 
Per ridetoj, okulumadoj kaj karesoj vi ankaŭ 
kuraĝigis nin. Mi ricevis senton, ke vi tenis la 
respondeculojn en zorgaj manoj.

Aventuroj de la kongresa semajno restas en 
memoroj. Ĝis la revido!

Ritva Sabelli
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La Internacia Infana Kongrese-
to en Lahtio dum la 104-a UK 
allogis ne nur infanojn. Inter la 
17 partoprenantoj troviĝis ado-
leskantoj, la aĝoj en la grupo 
variis de 6 al 18 jaroj. La gru-
panoj venis de Ĉeĥio, Ĉinio, 
Finnlando, Francio, Hongkon-
go, Katalunio, Luksemburgio, 
Rusio kaj la gvidantoj el Bel-
gio, Grekio, Ĉinio, Finnlando, 
Francio, Hongkongo kaj Rusio. 
La kongreseto okazis apud lago 
en la kamparo je la distanco de 
15 km de la urbocentro. Tie la 
kongresetanoj povis baniĝi, 
naĝi, pagaji kaj ĝui la naturon. 
Je mia bedaŭro mi rimarkis, ke 
de la medio taŭga por la kongresa temo ”vi-
vanta naturo” ili ne profi tis. La partoprenan-
toj ne  konatiĝis kun la norda naturo kaj ties 
arboj kaj aliaj plantoj. Unuj uzis la interre-
ton kaj siajn telefonojn laŭ siaj urbaj manie-
roj, ĉiuj kantis kaj muzikis, vizitis amuzejon 
Linnanmäki en la ekskurso-tago. Ili ankaŭ 
serĉadis trezorojn (iam kun binditaj okuloj), 
ludis, desegnis, fotadis, faris ”pinjatetojn” 
por la adiaŭa vespero. Tio estas balonformaj 
koloraj ujoj, kiujn oni pendigas kaj rompas 
per baston-batoj tiel, ke elfalas bombonoj. 
En la Solena Fermo de la UK la kongrese-
tanoj ĝojigis la aŭskultantojn kantante La 
Lingvo por ni. Tiu kanto havas plurajn ver-
siojn de vortoj, kaj mi esperas, ke la malno-
vaj iom rasismaj strofoj estos forgesataj kaj 
anstataŭigataj per strofoj pli modernaj kaj 
ĝentilaj rilate la samideanojn en evolulandoj.

Saliko

Internacia Infana kongreseto

¬ordi Calafi helpis pri bildoj kaj tekstoj
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Ekspozicio en la biblioteko de Padasjoki

Esperantoekspozicio en 
Padas joki biblioteko.

La aktiva grupo en Hämeenlinna (Marjatta Niemi, Eila Dahlman, 
Kati Lindell, Marjatta Viitanen, Seija Yrjölä kaj Raili Pirttioja) 
aranĝis ekspozicion pri Esperanto en la bibilioteko de Padasjoki. Ĝi 
videblis tie dum julio 2019 kaj montris esperantlingvan koresponda-
don de verkistino Anna Lorenz el Svedio. Anna Lorenz havis en la 
okdekaj jaroj multajn korespondamikojn el la tuta mondo, kiujn ŝi 
trovis tra korespond-anoncoj en diversaj gazetoj. La leterojn liveris 
por la ekspozicio sveda esperantisto Kerstin Rohdin.

Krome estis diversaj Esperanto-libroj kolektitaj de la grupanoj: inter 
alie Muminvalo, Sep Fratoj, Kalevala, Tincĵo ktp. La ekspozicio situis 
oportune tuj apud la ĉefa enirejo de la biblioteko kaj tiel multaj vizitan-
toj interesiĝis pri ĝi.

Kerstin Rohdin vizitis la ekspozicion en la ekskursa tago de la 
kongreso en Lahtio kaj havis poste renkonton kun la grupanoj. Tre 
plaĉis al ŝi kaj la ekspozicio kaj la ĝuebla tago kun la grupanoj. En 
sia dankletero Kerstin ankaŭ gratulis la fi nnlandajn esperantistojn pro 
kongresa laboro. En loka gazeto Padasjoen Sanomat aperis en julio 
artikoleto pri la ekspozicio.

MN/TO

La Premion Onisaburo Deguĉi UEA starigis 
en la Jubilea Jaro 1987 per kapitalo donaci-
ta de Oomoto. Ĝi distingas meritajn agant-
ojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto, por 
monda paco kaj homara feliĉo, konforme al 
la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de 
Onisaburo Deguchi. Ĝi konsistas el diplomo 
kaj monsumo de 2000 eŭroj.

Per decido de la Estraro de UEA, Premio 
Deguĉi de la jaro 2019 estas aljuĝita al Hei-
di Goes

Heidi naskiĝis en Belgio en 1976. Ŝi ekler-
nis Esperanton antaŭ 29 jaroj, en 1990. Kiam 
ŝi fi nis mezlernejon en Belgio, ŝi iris al Indo-
nezio kadre de kultura interŝanĝprogramo kaj 
loĝis preskaŭ jaron ĉe du indoneziaj familioj. 
Tiel ŝi lernis la indonezian kaj same pri la loka 
kaj islama kulturo.

Premio Deguĉi 2019 al Heidi Goes
Post reveno al Belgio si decidis studi afri-

kajn lingvojn kaj kulturojn, kaj ŝia licencia 
diplomverkaĵo temis pri la historio de la Espe-
ranto-movado en Afriko, verkita en la neder-
landa. En 2007, la traduko en Esperanton de 
tiu diplomverkaĵo fariĝis ŝia unua libro, ”Afe-
ro de espero”, eldonita de UEA. Tuj post la 
lanĉo de tiu libro, Heidi ekesploris pri la histo-
rio de la Esperanto-movado en Indonezio, pro 
la kombino de tiu ligilo al Indonezio kaj sia 
propra esploremo.

En 2009 ŝi revenis al Indonezio, por daŭrigi 
sian esploradon surloke. Tamen, instigita de 
LEE Jungkee, tiam prezidanto de KAEM, plej 
multe da tempo ŝi uzis por instrui Esperan-
ton. En 2010 ŝi faris la duan kaj en 2012 la 
trian instruvojaĝon al Indonezio. Kreiĝis klu-
boj dum kaj post la dua vojaĝo. En 2011 kaj 
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2012 indoneziaj esperantistoj partoprenis la 
Universalan Kongreson. Ekeldoniĝis bulteno. 
La sekva paŝo estis fi nfi ne Indonezia Esperan-
to-Kongreso…. Efektive ŝiaj esploroj pri mor-
tinta movado kaj sindonemo al instruado de 
Esperanto kondukis al revigliĝo de tuta lan-
da movado.

En marto 2013 ŝi vojaĝis ankaŭ al Orienta 
Timoro, kie ŝi denove instruis. Duan vojaĝon 
por instruado ŝi faris en 2014. En 2018 aperis 
ŝia plej lasta libro, ”Movadaj insuletoj”, ankaŭ 

eldonita de UEA. En 2018 ŝi ankaŭ instruis 
en Maroko kaj ekde marto 2019 ŝi komen-
cis vojaĝi al Angolo, kie ŝi instruas Esperan-
ton ĉefe al instruistoj, kun speciala atento al 
instruistinoj.

Per tiu premio UEA celas rekoni ŝian 
kuraĝon, entuziasmon kaj sindonemon sam-
kiel ŝian profundan esperon pri la kampo de 
Edukado kaj ŝian admirindan esploremon.

 
laŭ GK 815

En la Solena Fermo de la 104-a Universala 
Kongreso en Lahtio estis anoncitaj la nomoj 
de 12 ricevantoj de Diplomo pri Elstara Agado 
kaj de Diplomo pri Elstara Arta Agado. Tiuj 
diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA 
ekde la jaro 2007.

Diplomo pri Elstara Agado:
Wolfram Diestel (Germanio) pro la elstara 
agado kiel fondinto kaj prizorganto de la Reta 
Vortaro (ReVo, www.reta-vortaro.de/revo/ ), 
kiu festas ĉi-jare sian 20-jariĝon.

Andrej Grigorjevskij (Rusio) pro la 
longdaŭra elstara agado kiel volontula prizor-
ganto kaj retestro de la retejo de UEA.

Vasil Kadifeli (Turkio) pro la elstara agado 
kiel instruisto, tradukanto kaj redaktoro de la 
turka revuo Turka Stelo (tinyurl.com/turkaste-
lo). Li estas unu el la motoroj de la Mezorienta 
kaj Nordafrika Komisiono de UEA (MONA), 
regule funkcianta. Li aperigas proksimume 
unu komunikon semajne, jam de almenaŭ du 
jaroj. Li aperigas ankaŭ valorajn literaturajn 
verkojn el la araba kaj turka kulturoj.

Reza Kheir-khah (Tajvano) pro la longtem-
pa elstara agado kiel instruisto de Esperanto 
por la tajvana movado kaj eldonisto de la re-

 12 Elstaraj Agantoj premiitaj
vuo ”Formoza Folio”.

Małgosia Komarnicka (Pollando) pro la els-
tara agado kiel organizanto de kulturaj kaj kle-
rigaj aranĝoj en Pollando, kiel la Interkultura 
Majrendevuo, la Eŭropa Festivalo de Espe-
rantaj Kantoj (tinyurl.com/europa-festivalo).

Lu Wunsch-Rolshoven (Germanio) pro la 
elstara agado kiel informanto pri Esperanto. 
Li estas la fondinto kaj la estro de Esperan-
toLand kaj prizorgas la gazetarajn rilatojn de 
Germana Esperanto-Asocio.

Privas Tchikpe (Benino) pro la elstara aga-
do kiel prezidanto de la asocio ”Scio Sen Ba-
riloj” kaj la provoj mediacii en konfl iktaj situ-
acioj kaj kunlaborigi ĉiujn beninajn aktivulojn 
por Esperanto.

Bernhard Tuider (Aŭstrio), bibliotekisto, 
pro la elstara agado kiel prizorganto de la Ko-
lekto por Planlingvoj (tinyurl.com/planling-
voj) ĉe la Aŭstra Nacia Biblioteko kaj Espe-
ranto-Muzeo en Vieno (tinyurl.com/e-muzeo).

Wei Yubin (Jado) (Ĉinio) pro la elstara aga-
do kiel direktoro de elementa lernejo kun 7 
Esperanto-instruistoj. Li enkondukis Esperan-
ton en sian lernejon antaŭ 10 jaroj; ĝis nun pli 
ol 600 lernantoj lernis Esperanton; ĉiujare oni 
okazigas Zamenhof-feston en la lernejo.
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Diplomo pri Elstara Arta Agado:

Jo Haazen (Rusio) pro la senlaca agado arta 
kaj movada, inkluzive de la orkestra realigo 
de ”La Espero”.

Miroslav Malovec (Ĉeĥio) pro la elstara 
kontribuo al la muzika Esperanto-kulturo, per 
la traduko de la opero Sternenhoch (teksto de 
Ivan Acher laŭ la ekspresionisma romano de la 
ĉeĥa aŭtoro Vladislav Klima), surscenigita de 

la Nacia Teatro en Prago (t1p.de/sternenhoch).
Antonio de Salvo (Italio) pro la elstara kont-

ribuo al la literatura Esperanto-kulturo. Li tre 
regule publikigas sur retaj listoj informojn pri 
italaj verkistoj kaj pri famaj aŭ konindaj ho-
moj. Li kreis kaj prizorgas ampleksan blogon 
en la bitoteko de Itala Esperanto-Federacio 
(http://www.bitoteko.it/esperanto-vivo/eo/).

laŭ GK 816

Esplorado estas internacia. Tiel estu! Mult-
lingveco vivtenas loke gravan esploradon! 
Ĝin protekti estas nia tasko! La disvastigo de 
esplorrezultoj en la propra lingvo de la esp-
loranto kreas efi kajn rezultojn. Tion ni subte-
nu! La interagado kun la socio kaj la divido de 
scio ekster la kadrojn de la scienca komunumo 
estas grava. Tio subtenindas! La infrastrukturo 
por scienca komunikado en la diversaj naciaj 
lingvoj estas fragila. Ni ne rajtas perdi ĝin!

La subskribintoj de la Helsinki-iniciato por 
plurlingveco en la scienca komunikado sub-
tenas la jenajn rekomendojn akceptendaj de 
politikistoj, universitatoj, esplorinstitucioj, 
institucioj sponso-rantaj esploradon, biblio-
tektoj kaj esploristoj.

1. Subteno de la disvastigo de esplorrezultoj 
por atingi grandskalan socian utilon

per
– certigo, ke esplorantoj ricevas rekompencon 
por disvastigo de esplorrezultoj ekster la kadrojn 
de la scienca komunumo kaj por interagado kun 
la prizorgantoj de tradicio, kulturo kaj socia vivo.
– certigo de samrajta aliro al esplorbazigita scio 
en multnombraj lingvoj

2. Protekto de nacia infrastrukturo por la 
publikado de loke grava esplorado

per
– certigo, ke publikutilaj sciencaj revuoj kaj el-
donejoj disponas kaj sufi ĉajn rimedojn kaj la ne-
cesan subtenon por povi garantii altan nivelon 
de kvalitkontrolo kaj honestecon de la esplorado
– certigo, ke naciaj sciencaj revuoj kaj eldone-
joj disponas sufi ĉe kontrolitan kaj sekuran ma-
nieron aliri Open Access [Libera Aliro]

3. Subteno de lingva multspececo en la pri-
taksado kaj sponsorado de esplorado

per
– certigo, ke pritakso de la kvalito de esplor-
laboro fare de fakuloj okazas sen konsidero de 
la publikigaĵa lingvo aŭ de la publikiga kanalo
– certigo, ke fakaj artikoloj kaj libroj en siste-
moj de indeksodonanta pritaksado estas trakta 
taj samrajte sen konsidero de la uzita lingvo

La Helsinki-iniciato por plurlingveco en la 
scienca komunikado estas iniciita de Tieteel-
listen seurain valtuuskunta (TSV)[{fi nna}De-
legacio de la Scienca Asocio], Tiedonjulkis-
tamisen neuvot-telukunta (TJNK) [{fi nna}
Konsila komisiono pri publika informado], 
Suomen tiedekustantajien liitto [Finna Aso-
cio de Sciencaj Eldonistoj], Universitets- og 
høgskolerådet (UHR) [{norvega} konsilio pri 
universitatoj kaj altlernejoj] kaj projekto de 

La Helsinki-iniciato por plurlingveco 
en la scienca komunikado
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COST [Coopération européenne dans le do-
maine de la recherche scientifi que et techni-
que; Eŭropa Kunlaboro sur la kampoj de 
scienco kaj teknologio] ”European Network 
for Research Evaluation in the Social Scien-
ces and the Humanities” (ENRESSH).

La kampanjo ”In all languages” [en ĉiuj 
lingvoj] estas voksignalo al la politikistoj, 
universitatoj, esplorinstitucioj, institucioj 
sponsorantaj esploradon, bibliotekoj kaj esp-
loristoj subteni la plurling-vecon en la scien-
ca komunikado. Partoprenu: Afi ŝu ĉe Twitter 

kaj/aŭ Facebook vian deklaron aŭ fi lmeton 
montranta vian subtenon por plurlingveco en 
la scienca komunikado, kompreneble kun la 
signo #InAllLanguages ĉe Twitter kaj la tito-
lo ”InAllLanguages” ĉe Facebook.

Vidu ankaŭ www.helsinki-initiative.org/eo kaj 
www.helsinki-initiative.org/eo/sign

Informon sendis 
Tuomo Grundström

 

Por la unua fojo membroj povis voĉdoni per-
rete. Papera balotilo estis sendita al ĉirkaŭ 800 
membroj sen retpoŝtadreso. La voĉdono estis 
plene anonima. Voĉdonis 38,89%. Plej mul-
te da voĉoj, 1055, ricevis Emilio Cid. La ali-
aj kvar sukcesaj kandidatoj estis Osmo Bul-
ler (955), Lee Jungkee (868), Michael Boris 
Mandirola (85 6) kaj Aleks Kadar (773). Ne 
elektitaj estis Duncan Charters (764), So Jin-
su (706) kaj Didier Janot (357). La Komitata-
noj B reprezentas en la supera organo de UEA 

la individuajn membrojn, unu Komitatano B 
por ĉiu komencita milo da membroj. Landaj 
kaj fakaj asocioj kun minimume 100 membroj 
rajtas nomumi Komitatanon A. Aliaj asocioj 
nomumas observantojn. La Komitatanoj A kaj 
B alelektis Komitatanojn C: Duncan Char-
ters, Andreas Diemel, Mark Fettes, Trezoro 
Huang Yinbao, Dennis Keefe, Zsofi a Kóródy, 
François Lo Jacomo, Stefan MacGill kaj Ra-
koen Maertens.

laŭ GK 810

Komitatanoj B de UEA elektitaj 
por la periodo 2019−2022

3 dl da densa acidlakto aý ne tro densa jahurto
1-2 dl da sukero
1-2 dl da malhela melaso
1½ kuleretojn da bikarbonato
1 kulereto da kariofilo 
1 dl da fandita butero
5-6 dl da faruno
3 dl da sekvinberoj

1. Bone miksu kaj kirlu æiujn ingrediencojn.
2. Baku dum proksimume unu horo en 175-gra-

da forno.
3. Saliko mem uzas malpli da sukero kaj melaso 

por eviti troan dolæecon.
4. Æar la kuko ne enhavas ovojn, øin aprezas ho-

moj, kiuj havas alergion.
5. En la reto troveblas finne pluraj variantoj de la 

recepto, eæ kun ovoj, æokolado, pliaj spicoj kaj 
sekigitaj frukteroj.

Kuko de la Panjo de Saliko



22

Informe  

 Premiitoj de la 70-a eldono 
de la Belartaj Konkursoj de UEA

La 70-aj Belartaj Konkursoj de UEA ĉi-jare 
rekordis pri la nombro de partoprenintaj lite-
raturaj verkoj, kun entute 171 verkoj el la 5 
kontinentoj: Oceanio, Afriko, Azio, Eŭropo 
kaj Ameriko.

La rezulto estas jena:

Branæo Prozo:
Partoprenis 31 verkoj de 22 aŭtoroj el 15 lan-
doj (3 el Azio, 2 el Ameriko, 10 el Eŭropo).

Juĝkomisiono: Giulio Cappa, Tim Westo-
ver, Trevor Steele.

Tria premio: en egaleco al la verkoj “Fan-
jo”, de Ewa Grochowska el Francio, kaj “La 
plej granda tragedio”, de Ariel Bonkorpa el 
Britio.

Dua premio: al la verko “Venko de tempo”, 
de Christopher Lewis el Britio.

Unua premio: al la verko “La blua arbaro”, 
de Jesper Lykke Jacobsen el Francio.

Subbranĉo Mikronovelo:
Partoprenis 49 verkoj de 30 aŭtoroj el 19 

landoj (2 el Oceanio, 6 el Azio, 16 el Ameri-
ko, 25 el Eŭropo).

Unua premio (premio Paula Adúriz): al 
la verko “Verŝajne”, de Christian Rivière el 
Francio.

La juĝkomisiono trovas menciindaj jenajn 
verkojn:

“Ŝafoj”, de Edmund Grimley el Britio, kaj 
“Teror-rakonto”, de Paulo Sergio Viana el 
Brazilo.

Branæo Teatra¼o:
Partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.

Juĝkomisiono: Wera Blanke, Serĝo Sir’, 
Giuliano Turone.

Tria premio: al la verko “Tutkorajn bonde-
zirojn malŝlosajn”, de Grupo de Esperantistoj 

de Francilio 2018−2019 el Francio.
Subbranĉo Monologo aŭ Skeĉo:
Partoprenis 6 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 lan-

doj.
Unua premio (premio María Cuevas): al 

la verko “Maldikigi vortaregojn!”, de Roman 
Dobrzyński el Pollando.

La juĝkomisiono trovas menciindaj jenajn 
verkojn:

“Konfeso de murdunto”, de Asocio Espe-
ranto-Grenoble el Francio, kaj “La tuta mon-
do estas teatro”, de Tatjana Auderskaja el Uk-
rainio.

Branæo Eseo:
Partoprenis 9 verkoj de 7 aŭtoroj el 7 landoj.

Juĝkomisiono: Gotoo Hitoshi, Antonio 
Valén, Giridhar Rao.

Dua premio: al la eseo ”Stereotipaj kompa-
roj en Esperanto” kaj Unua premio (premio 
Luigi Minnaja): al la eseo ”Kodado en ’La 
kato en la sako’, de Mason Stuttard”, verkita 
ambaŭ de Suso Moinhos el Hispanio.

Branæo Poezio:
Partoprenis 67 verkoj de 35 aŭtoroj el 22 lan-
doj (12 el Azio, 1 el Afriko, 17 el Ameriko, 34 
el Eŭropo).

Juĝkomisiono: Krys Williams, Ĵak Le Puil, 
István Ertl.

Honoraj mencioj: al la poemoj “Knabo dum 
rifuĝado”, de Yida Wie (Vejdo) el Ĉinio, kaj 
“Revoluciulo”, de Tatjana Auderskaja el Uk-
rainio.

Tria premio: al la poemo “Tor fi ŝkaptas” kaj 
Dua premio: al la poemo “Terra Incognita”, 
ambaŭ de Evgenij Georgiev el Kazaĥio.

laŭ GK 813
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 Elektronika membrokarto por membroj de UEA

Anstataŭ la tradicia, papera membrokarto ekde nun disponeblas elektronika karto por ĉiu 
aktuala individua membro de UEA.
La karto estas elŝutebla – post ensaluto – en la retejo de UEA ĉe uea.org/via
Se vi bezonas ŝanĝi vian foton, eblas tion fari same ĉe via spaco.
La elektronika membrokarto anstataŭas la fi zikan membrokarton kiel ankaŭ la antikvajn 
membromarkojn.
Pliajn detalojn vi povas legi en la samtema afi ŝo en la fejsbuka paĝo de Ret-Info.

Ret-Info / Lingvo-Studio, LS
www.eventoj.hu

En sia unua kunsido dum la 104-a Universala 
Kongreso, la Komitato de UEA elektis novan 
Estraron por gvidi la Asocion dum la venonta 
trijara periodo.

Estis entute naŭ kandidatoj por la Estraro, 
inkluzive de du kandidatoj por Prezidanto: 
Duncan Charters kaj Fernando Maia. La Ko-
mitato voĉdonis trifoje pri la grandeco de la 
nova Estraro, fi ne decidis pri ok lokoj.

Ambaŭ prezidantkandidatoj konfi rmis sian 
pretecon kunlabori en Estraro gvidata de la 
alia, kaj ambaŭ emfazis la bezonon de harmo-
nia, teama etoso. En la unua rondo neniu el 
la du kandidatoj ricevis la laŭregulare postu-
latan plimulton. En la dua baloto estis elektita 
Charters per unu voĉo pli ol Maia.

Prezidanto: Duncan CHARTERS – Kunor-
digo, Strategio, Instruado, Rilatoj kun ILEI
Vicprezidanto: Fernando Jorge PEDROSA 
MAIA Jr – Centra Ofi cejo, Statuta Reformo, 

Eksteraj Rilatoj (krom Unesko), Ameriko, Ri-
latoj kun TEJO, Rilatoj kun Membro-Organizoj 
Vicprezidanto: HUANG Yinbao (Trezoro) – 
Financoj, Unesko 
Ĝenerala Sekretario: Aleks KADAR – Admi-
nistrado, Ĝemelaj Urboj, Esperanto-Centroj, 
Eŭropo, Revuo Esperanto.

Orlando E. RAOLA – Kulturo, Kongres-
oj, Biblioteko, Eldonado, Esploro kaj Doku-
mentado, Terminologio.

Jérémie SABIYUMVA – Afriko, Aktivula 
Maturigo. SO Jinsu – Azio, Oceanio, Infor-
mado kaj Amikoj de Esperanto.

Amri WANDEL – Scienca kaj Faka Agado, 
Meza Oriento kaj Norda Afriko

La nova Estraro ekofi cis lundon, la 22-an 
de julio, kadre de la tria Komitata kunsido en 
Lahtio.

laŭ GK 812

La nova Estraro de UEA dividis siajn taskojn, 
Duncan Charters prezidas
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Eroj pri prononcado

Ċiuj lingvolernantoj konas multajn bremsilajn 
elementojn aperantajn dum enkapigo de bazaj 
faktoj en fremdaj lingvoj. Por fi nnoj pronon-
cado estas iel tre tikla punkto. Nia propra ling-
vo estas tiurilate klara kaj simpla – ankaŭ por 
eksterlandanoj.

Por mia surprizo mi trovis inter miaj mal-
multaj libroj en fl egejo verketon ”La kur-
so de prononcado en la pola lingvo”. Ofte ni 
sentas fortan emon por tuj fl ankenmeti tiajn 
publikaĵojn. Sed se ni havas kroman liberan 
tempon, ni povas kelkfoje eĉ entuziasmiĝi 
pri la temo. Heziteme mi ekfoliumis la gvid-
kajereton de Päivi Saurio eldonitan 2006 en 
la Universitato de Helsinki. Tuj oni rimarkas 
uzadon de fakaj fonetikaj terminoj, sed ilin 
oni ja povas lerni. Oni bezonas nur iom da 
pacienco. Kompreneble kuraĝo estas ankaŭ 
grava elemento por konkerado de nova tere-
no. Kiel dirite, mi decidis reoferi tempon por 
prononcaj detaloj. La pola lingvo taŭgas tiu-
cele bone. Päivi Saurio konsilas levi la dorson 
de lango. Tiaj agoj estas malfacilaj al mi. Ta-
men estas multaj aferoj tute facilaj kaj kom-
preneblaj, kiujn ripetado helpas profunde ler-
ni. Feliĉe mi havas unupersonan ĉambron, en 
kiu mi povas laŭte plenumi la ekzercojn. Mi 
estas konvinkita pri praktika utileco de tia stu-
dado. Indas provi estas mia aludo.

Gravaj helpiloj de esperantistoj
Praktiko jam montris al mi la gravan signifon 
de du helpiloj Jarlibro 2018 kaj PIV de SAT 
2002. Ili estas ĉiutage uzataj kaj tre bone ser-
vas al mi dum diversaj situacioj.

Esperantistoj bone konas la menciit ajn 
fontlibrojn. Se mi ekzmple perdis kontak-
ton kun malnova amiko la jarlibro kun fi de-
laj gesamideanoj sukcese solvis mian prob-

El la plumo de Jorma Ahomäki
lemon. Tiurilate mi havas vere admirindajn 
kaj dankindajn spertojn. Gesamideanoj fi de-
le agis kaj kortuŝe helpis. Ne necesas detale 
ripeti informplenan enhavon, utilan por ĉiu 
samidean(in)o. Krome tiu informa gigantulo 
tre taŭgas por privata informado pri Esperan-
to. Kompreneble mi scias, ke lingvouzantoj 
kapablas utiligi tiun trezoron. Indas iam kaj 
tiam ripete substreki tiajn gravajn faktojn.

PIV estas brilanta unulingva vortaro, sed 
ofte mi uzis ĝin kiel enciklopedion, nur en mia 
velksezona periodo mi uzis tempon por ekko-
ni kiel PIV naskiĝis. Dum miaj laboraj jaroj 
tre ofte mi sentis mankon de tempo por intere-
saj detaloj. Nun mi estas privilegiulo plenumi 
tiajn detalojn.

Karaj gesamideanoj, estus iam interese 
legi pri viaj spertoj sur la menciitaj terenoj. 
Kuraĝe ek al!

Leginda gigantulo
Antaŭ kvindek jaroj furiozis la dua mondmi-
lito. Tiam mi kiel lerneja knabo volonte legis 
la verkon ”Eta Gigantulo”, en la fi nna ling-
vo Pikkujättiläinen. Temas pri eta enciklope-
dio por infanoj. Nun en fl egeja hejmo mi stu-
das alispecan gravan verkon: ”Esperanto en 
Perspektivo” eldonitan 1974. Estas entute 800 
paĝoj. Ĝi estas vere grava informa fonto pri 
Esperanto. Neniu povas ĉion parkere memori, 
sed estas utile havi ĉemane multfl ankan man-
libron.

Surpriza foto pri prof. d-ro István Szerda-
helyi el Budapeŝto redonis multajn spertojn 
miajn kiel lia interpretisto. Li estis vere elo-
kventa kaj talenta oratoro. Libere kaj sen notoj 
li liveris brilan paroladon. Pasintaj tagoj ne re-
venas, sed memoras ni ilin. Ċarme estas vivi 
meze de kelkaj unuaklasaj libroj. Sentroige mi 
esprimas ĉion jene – mi estas feliĉa. Lingva 
scivolemo nutras kaj fl egas. Post jardekoj mi 
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jam kuraĝas diri, ke mi estas dulingva.
Tio estas ĝojiga fakto, ordinaran vojon bele 

lumiga. Ne kredu min, sed legu ankaŭ vi kaj 
kunĝoju.

Brila oratoro Ivo Lapenna 1909–1987
Loĝantoj en fl egejaj hejmoj devas manĝi sani-
gajn pilolojn. Tre bone helpas ankaŭ legado de 
valoraj verkoj. Signifan efi kon liveras ”Elek-
titaj tekstoj pri Internacia Juro” de prof. d-ro 
Ivo Lapenna. Kiam ni legas tiujn tekstojn, ni 
kvazaŭ aŭdas la voĉon de prof-ro Lapenna, 
klarigis mia dana amiko Mogens Rude Ander-
sen. Nature mi forte samopinias. La menciita 
riĉa kolekto estas por mi vera juvelo, kiu ripe-
ton post ripeto entuziasmigas kaj vekas emon 
por detale studi la Internacian Lingvon de d-ro 
L.L. Zamenhof.

La temoj de tiuj menciitaj paroladoj kaj pre-
legoj estas diversaj kaj multfl ankaj. En ili ni 
renkontas buntan mozaikon de la lingvo mem. 
La materialo taŭgas kaj por komencantoj kaj 
ankaŭ por progresintoj. Mian atenton kap-
tis lia temo pri spacveturado. Ĉiu povas mem 
elekti siajn plej favorajn temojn, kvankam oni 
povas diri, ĉio en la verko estas ege leginda.

Se la tago minacas esti griza, mi tuj kap-
tas la verkon kaj eklegas. Tiam ĉitagaj zorgoj 
forvaporiĝas.

Konata slogano montras la ĝustan vojon: 
Legu pli kaj supozu malpli. Ek al!!

Brilaj velksezonaj eroj
Ni ĉiuj iom post iom rimarkas, ke nia me-
morkapablo rustiĝas. Tamen ne ĉio malape-
ras, restas iuj neforgesindaj brilaj velksezonaj 
eroj. Ili estas kvazaŭ steloj, kiuj briletas kaj 
vojon lumigas al ni kiel poeto tion bele esp-
rimas. István Mórocz, budapeŝtano nune jam 
jardekojn vivanta en la svisa Zuriko, forte 
gravuriĝis en mian memoron. Feliĉe mi havas 
multajn liajn desegnaĵojn, verajn artverkojn. 
Dum solecaj momentoj estas agrable ripete ri-

gardi ilin. István ne povis diveni, ke ili fl egas 
min dum miaj malfacilaj jaroj.

Pozitiva agado subtenas nian vivovojon 
kaj transportas nin super malfacilaĵojn. En 
nia junaĝo ni ne havis tempon por cerbumi 
tiaj gravajn fi lozofi ajn aspektojn en la homa 
vivo. Pli bone malfrue ol neniam diras konata 
proverbo. Jen eta ekzemplo pri hungara-fi nna 
kunlaboro sub la signoj de Baghy kaj Petöfi .

Aktivigaj penseroj en flegeja hejmo
Mia iama lernanto antaŭ jardekoj Olli Intonen 
decidis aĉeti biciklon modernan kaj fari kun 
ĝi aventuran vojaĝon el Turku al Parizo. Li 
venos al Attendo en Turku por rakonti pri sia 
vojaĝo kun bildoj kaj voĉoj. Por tiuj, kiuj ne 
plu mem kapablas libere moviĝi, tiaj aranĝoj 
estas vere allogaj. Antaŭe kaj poste oni povas 
kompletigi la faktojn per la reta informado.

Ivo Lapenna, Roman Dobrzyński kaj Lidia 
Zamenhof gvidas mian esperantlingvan itine-
ron. Ili belstile kaj multfl anke kulturas Espe-
ranton. Kvankam mi jam jardekojn praktikis 
la lingvon, ĉiam mi strebas trovi ion neko-
natan. Tia aventurema studado fl egas la ani-
mon kaj iel donas novan vivoforton por pezaj 
ĉiutagaj devoj.

La menciitaj verkistoj traktas siajn temojn 
fakule kaj profunde argumentante. Ne necesas 
parkere memori ĉion legitan, sufi ĉas bonfarti 
dum legado kaj ĝui pri ĝi. Ek al la aventuroj 
sur la lingva tereno!

Iam esperantisto, æiam samideano
Iom izolite, sed tamen ruliĝante la vivo kuras 
antaŭen. Samklubanoj aranĝis per vizitoj ag-
rablajn momentojn kaj eksterlandanoj ĝojigis 
per retmesaĝoj. Nature ankaŭ telefonaj alvo-
koj fl egis mian animon. Finna konata poeto 
diris: Ho ve, ĉu tio ne signifas feliĉon. Kom-
preneble mi vere tutkore dankas pro tia sub-
teno al mi.

Por trovi ion novan mi komencis restudi es-
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Kulture  

tonlingvan latinan lernolibron. Iuj diras, ke tiaj 
aferoj estas belaj vanaĵoj. Ne gravas, ili liveras 
al mi ĉarmajn momentetojn. Lidia Zamenhof 
daŭre estas sub mia lupeo, ĉar ŝiaj vivofazoj 
estas fascinaj, sed ne ĉiam facilaj. Estas unu 
fl egistino el Teherano, sed ŝi ne multon sciis 
pri la Bahai-movado, kiu naskiĝis en ŝia hej-
murbo 1863. Oomoto, japandevena movado 
daŭrigas la sulkon de Bahai-anoj sub la sama 
signo: Unu dio, unu mondo, unu lingvo. Saĝe 

formulita itinera gvidi-
lo. Ankoraŭ daŭras mia 
”postkongreso”, sed miaj 
okuloj jam direktas sin al 
la UK en Montrealo.

Dankeme salutas

Jorma Ahomäki 
en Turku

Dum la Solena Fermo de UK es-
tis disdonitaj Honoraj Diplomoj al 
membroj, kiuj seninterrompe mem-
bris en UEA dum 40, 50 kaj 60 jaroj. 
Ĉi-foje la Honoran Diplomojn ricevis 
du fi nnlandanoj: Jorma Ahomäki (en 
bildo) kaj Simo Raumavirta. Ambaŭ 
multjaraj aktivuloj ankaŭ en Finnlan-
do.

 Gratuloj al la membroj 
kun 60-jara seninterrompa 
membreco en UEA

Foto: Transdono de Honora Diplomo al Jor-
ma Ahomäki. Øin liveris Leena Tiusanen, 
Paula Niinikorpi kaj Tiina Oittinen.
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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
5/2019 15.11. en decembro
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