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tol,ccl1a vuorina f9li5-1968 r f,ouluhallltulcsrn hyvt{ltsyulånä virel11s{an*. kokcLlune e*pertntoa oplskeltlln vuoalnr L958-1963.
Ssporrnbon opiakoltr aloitctt!.in Sourorog yhteJ-rksclurlt cålr'
1c,laen rehtorrn Joel Yltkln harras.tukseatr Ja elloltteeetar
Lukuvuonna 1945-46 toluL rchtlrl Jocl Yllhtn paruetelt Eapcråntokerho, Jorsa oll aukana ?O oppllrate Js 4 opcttaJaer
Lukuvuonna 1t7{6-ll? otperrnto ol.t Jo lukuauunnltrlaratl YlplSr
olrtolä@na rlnaens l. luoknlll 2 tuntla vllkotce. Lukuvtronnl f9$?-t8
o11 nllnikään eapcrentokorho Jr ?. luokrlle ccponntn olL vep&Q.rchtolccnn slnocna 2 t. vlikoscc. 19&S-49 tolal odoLloen ssPcraatökorha Ja vrprrclttolsenr ilneenn 60 oll 3. luokallr.
lferraakuun 11r pälvlnli 1949 vehvletrtttln lukuauunnitolre, Jonka
aukaan esporantoa cpLskeltlln J. luoka11e ? t. Vaprsehtot,rena klelrnä B€ o1i licähsi 4. Jt 5. Luokslll. Tåu{ lukulttunni,tclne oll'
volaasta vuotccn f958.
Holnäkuun 2, ptiLvånti 1958 hyväkrytty lukuruunnltclor alr[lrl
vlre1l168n csp€rrrrtokokerlunr fokotlu hyväkoytti"tn rllr roh6orl,
bäa o1l, tilGtlYoe
Yi.lkln aitkoiatåi pyrkinykslrtåt kouluhaltltukr.ttl
tollut erltylaesti l,eko Purrppoorn ksna.lr fäoån lukuauunnlte!,wsn
puksrn ccporanto olL velhtoohtol,rcatL l. vl,erer klrll. Tunt1rSIHoperrntoa on opirkclttr Soaoron yhtclskouluser'tqvelll
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(A-luot<*a al oi,tt i 1. luokalln ruotaln ja ;1. luokalla englrnnint
ö-luokka I. luokalla saksan Ja 3. luokalla ruotsln, C-luokke
l. Luokel-1a ealler-&nton, 2. luokrlle aaks&n Je 3. luokrlle rrrotat'n. )
Jokt'n
Toiscstr luokasta lähtien opctettiin llaäksi esperrntLstcillc
aine, mrantiede ja kuva{rorrtaltol osporantokai. Toiscatr luokratr
(C-luo|<al1a) oli' .lga virraldon
lähtien esperanton oplskcllJollla
Äidinkiot tcn tuntinäåirä kuin vörtrliluryhml11ä A- Jr 8-luokllle.
klelcn tuntcJe esper.nt5.stcll1a oli vähenmän kuLn mullleo
Kokeilun te.rl(oituksene o1l tutkie,r cdlstHäkö €sperrnton opiskelu
rsÅiclerr vleral-den kielten oppimlsta. Tnrkastuskertonrukgccte käy 1lpi
tarkastajien käsitys rslrEta. Heldäu mukaansl esperanton oppLmlntn
lieäsj- iteeluottamusta viereidcn klclten oplskelussr Ja 11räst Yllmiutta putrua rnuitakln kieliä' Ilehtori Vilkki ttihdentää sitär että
OpplleLeesperåtltorr opiskeliJet eivät otlcet mitcnkään vallkoituJr.
ospöra.rrton.
tr noin kolmasosa valitsi
Esperenton opettajina toioivgt pääaslasaa oman koulun opetteJet
rehLori Jsel Yilkki Jr opettrJa Anna-Liisa Parkol Jokc oli sr&nut
oppinsa Iäh:nnä r,rlr tc'r'i Y11k11tä. Ulkomaal.aisiakln opettaJia ol-1.
k<.,keilrrJel<3on aik*na esparantoa opettlvat seuraevat t
Vlrlallis'n
1958-5:) i'ehtorr Joel Vitkki
r.rpetta.ia Evelyn Hheatl.ey linglanniste
i95i-6O
fr
I:]tv6n ll6rocz Unkarleta
r 960-{i r.
n
Anns-Liisa Parko
r96-t-b?
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1962-63
Viralllsen lcc,kt:itrrn päätyttyä esperantoe opJ.skeltiin vl,e1ä nl'ln
kruan kuln vanha lukugurinniielna o11 voimassa ja vapaeehtolcene
nineena, vuoteen f968.
eaperlntokenseinvälisiln
Ssperanton crplskc'lJ.Jat osal listulvat
kongrr.s,:+:ihin. J:; vuontlå{ f959 r-:htori Vill^lkl o11 ka}rdcn 12-vtrotiaan
oppll aan kaneaa Versovnssra. Myöhemmin 10-15 hongen espemntLstlryhmiä ogellj"etul kongresselhln Brysselissåip Onglrnnlssar K6öpenhemLfluotsl esperantlstlen
n&ssa ja Haagissao Jo 194O-luvul1e vieraLltiin
I uona.
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Lukuvuonna L975-76 toimi someron lukiossa esperantokerho'
Tär1ähetkel.Iäesper'antoaopiskellaanSomerol]avainkansalaisol-riston Piirissä'
Somero L2. toukokuuta L977
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