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SUOMI-ISRAEL YHDISTYSTEN LIITTO 

PORVOON SUOMI-ISRAEL-YHDISTYS RY 

          5.3.2016 

 

Arvoisat yhdistyksen jäsenet ja tukijat, 

 

Kirjoitan teille vuodenvaihteen ja lopputalven tervehdyksen täältä kaukaa Mesopotamiasta.  

Samalla kerron muutamalla sanalla tulevasta ohjelmastamme. 

 

Aluksi kuitenkin kerron Teille lyhyesti vuosikokouksesta. Yhdistys piti aiemman ilmoituksensa ja 

kutsunsa mukaisesti sääntömääräisen vuosikokouksensa la 6.2.2016, Omenamäen Palvelutalolla, 

Porvoossa. 

 

Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2016-2017 toimitettiin vuosikokouksen 2016 yhteydessä 

helmikuun 6. päivänä. Hallitusten jäsenten tehtävätilanne tulevalle kaksivuotiskaudelle on 

seuraava:  

 

Puheenjohtaja Kenneth Silver 

Varapuheenjohtaja Henrik Nymalm 

Sihteeri Minna Silver 

Kulttuurivastaava Irene Jelin 

Hallituksen jäsen Willem Kuipers 

 

Keskustelujen jälkeen päätettiin supistaa hallituksen kokoonpanoa viiteen (5) henkeen, joka 

merkitään yhdistyksen sääntöihin muutoksena aikaisempaan seitsemään (7). Muutos tehdään 

myös yhdistysrekisteriin. 

 

Vuosikokous myönsi hallintoon liittyen tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2015 samalla 

kuin vuoden 2015 toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2016  hyväksyttiin pienin muutoksin. Uudeksi toiminnan- ja tilien tarkastajaksi valittiin Anneli 

Ekholm, joka on aikaisemmin toiminut vastaavassa luottamustehtävässä. Samalla kiitämme Ulf 

Emeleusta, joka toimi ennen tätä tehtävässä. 

 

Toivotamme Annelin lämpimästi tervetulleeksi tehtävään kuten myös kaikki uudet hallituksen 

jäsenet! 

 

Haluamme myös kiittää erityisesti erovuoroisia hallituksen jäseniä, jotka ovat tehneet mittavan ja 

ansiokkaan työn yhdistyksen toiminnan edistämiseksi edellisellä toimintakaudella. Kiitos teille! 

 

Yleisesti todettiin, että yhdistyksellä oli kaikkien mielestä ollut erittäin hyvä toimintavuosi. 

Ohjelmaa pidettiin hienona ja monipuolisena. 

 

Alustavasti päätettiin suunnitella maaliskuun-huhtikuun 2016 aikoihin juutalaista 'Food Stuff''-

vierailua Porvooseen. Kysymyksessä olisi juutalaisen ruoan ja ruokakulttuurin ympärille rakentuva 

perheille soveltuva teemapäivä. Tarkemmat tiedot tapahtumasta seuraa myöhemmin. 
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Päätettiin lisäksi tutkia mahdollisuuksia järjestää toistamiseen syksyn päätapahtuma European Day 

of Jewish Culture, Euroopan juutalaisen kulttuuripäivä-teeman ympärille, joka vuonna 2016 on  

4.9. Tästäkin tapahtumasta tulee tarkemmat tiedot myöhemmin. 

 

Toivomme, että mahdollisimman moni ottaisi yhteyttä ja voisi osallistua tilaisuuksien 

suunnitteluun ja käytännön toimintaan, joten olkaa rohkeasti yhteydessä. 

 

Vuosikokous päätti myös pitää yhdistyksen jäsenmaksun ennallaan. Maksu on 15 €. Sen voi 

suorittaa yhdistyksen tilille FI25 5358 0620 3049 95. Maksun saaja on Porvoon Suomi-Israel-

yhdistys ry. Mukaan vielä maksajan nimi, kiitos. 

 

Hyvää jatkoa ja kevään odotusta toivottaen,  

    

    
Puheenjohtaja  Kenneth Silver     

 

 

 


