
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin esperantoseura järjestää Kalliossa esperanton  

viikonloppukurssin 13.–14. huhtikuuta 2013.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 9. huhtikuuta mennessä sähköpostilla 

esperanto@bastu.net tai puhelimitse 044 264 2742 tiistaisin kello 17–19. 

Muina aikoina jätä soittopyyntö vastaajaan.   

Kurssimaksu: 10 € (sisältää opintomonisteet) 

http://esperantohelsinki.wordpress.com/ 

 

Osaan jo useita kieliä. 

Tervetuloa kokeilemaan myös 

esperantoa, 125-vuotiasta 

kansainvälistä kieltä. Sillä on 

puhujia kaikissa maanosissa.   

 

Olen kyllästynyt kieliopin 

poikkeuksiin ja verbien 

taivutuksiin. 

 

Tervetuloa tutustuman 

esperantoon,  

kansainväliseen kieleen 

ilman poikkeuksia. 

 



 

Saluton! (Terve!) 

Esperanto täytti viime vuonna 125 vuotta. Esperanto on suunniteltu, kansainvälinen kieli, 

jonka kehitti puolalainen silmälääkäri L.L. Zamenhof. Ensimmäinen esperanton oppikirja 

"Unua Libro" (Ensimmäinen kirja) ilmestyi kesällä 1887.  

Ei vain historiaa 

Reilut sata vuotta myöhemmin esperanto on maailman puhutuin keinotekoinen kieli. 

Wikipediassa on julkaistu esperantoksi yli 175 000 artikkelia. Kielen löydät myös 

esimerkiksi Facebookin, Skypen, Googlen, Firefoxin ja OpenOfficen kielivalikosta. Jos 

puhelimessasi tai tabletissasi on Android 4.2 Jelly Bean –käyttöjärjestelmä, löydät siitä 

myös esperanto-näppäimistön.    

Elävä kieli – ovi maailmaan 

Puhuttua kieltä voit kuulla erilaisissa esperanto-tapahtumissa meillä ja muualla, Second 

Lifessa tai Skypessä. Voit törmätä siihen myös kaikkialla maailmassa; kaduilla, 

liikennevälineissä tai kahviloissa – siellä missä kaksi tai useampia kielen puhujia tapaa 

toisensa. Arviolta tuhat ihmistä puhuu esperantoa äidinkielenään. 

 

Esperantoa kirjoitetaan äänteenmukaisesti 

numeroj – numerot  
unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5),  
ses (6), sep (7),  ok (8), naŭ (9), dek (10),  
cent (100), mil (1000) 
semajno – viikko  
lundo –  maanantai  
mardo – tiistai  
merkredo – keskiviikko  
ĵaŭdo – torstai   
vendredo –  perjantai  
sabato – lauantai  
diman ĉo –  sunnuntai  
monatoj –  kuukaudet  
januaro –   tammikuu  
februaro – helmikuu  
marto –  maaliskuu   
aprilo –  huhtikuu  
majo – toukokuu  
junio –  kesäkuu  
julio – heinäkuu  
aŭgusto –  elokuu   
septembro – syyskuu  
oktobro – lokakuu   
novembro –  marraskuu  
decembro –  joulukuu   
 
 
 
 

Bonvenon! – Tervetuloa! 
Saluton – Terve 
Bonan matenon/tagon!  – Hyvää 
huomenta/päivää! 
Kiel vi fartas? – Miten voit? 
Mi fartas bone.  – Voin hyvin.  
Kiel vi? – Entä sinä? 
Kio estas via nomo?  – Mikä sinun nimesi on? 
Mia nomo estas _______ . Nimeni on ________ 
Kie vi lo ĝas?  – Missä asut? 
Mi loĝas en ________. – Asun _________ -ssa/ssä.  
Kiujn lingvojn vi parolas? – Mitä kieliä puhut? 
Ĉu vi parolas Esperanton?  – Puhutko 
esperantoa? 
Ĉu vi havas _________? Onko sinulla _______? 
Ĉu vi venos? – Tuletko? 
Mi komprenas. – Ymmärrän. 
Mi ne komprenas. – Minä en ymmärrä. 
Mi amas vin. – Rakastan sinua. 
Dankon – Kiitos 
Nedankinde – Ei kestä 
Bonan vesperon/nokton!  – Hyvää iltaa/yötä! 
Ĝis! – Terve/Moikka (lähdettäessä) 
Ĝis morgaŭ! – Huomiseen! 
Ĝis baldaŭ! – Pikaisiin tapaamisiin! 


