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SUOMI-ISRAEL YHDISTYSTEN LIITTO 
  PORVOON SUOMI-ISRAEL-YHDISTYS RY 

 
JÄSENKIRJE 2/2017 
 
Arvoisat yhdistyksen jäsenet, 

 

Vuosi on jo edennyt loppukesään, joten on aika kerrata hieman alkuvuoden 

tapahtumia tähän saakka ja samalla kertoa jotakin tulevasta toiminnasta. 

 

Tammikuun 27. päivänä järjestimme jo perinteeksi muodostuneen Holokaustin 

muistojuhlan suomalaisen ev.lut. kirkon tiloissa Lundinkadulla. Muistopuheen piti dos. 

Eero Kuparinen Turun yliopistosta aiheesta antisemitismi Euroopassa, ja erityisesti 

juutalaisvainojen kehityksestä toisen maailmansodan jälkeen. Puhe oli valaiseva, koska 

se selitti, että antisemitismi jatkuu Euroopassa edelleen vaikka se on jonkin verran 

muuttanut muotoaan. 

 

Vuosikokous 2017 pidettiin kaikille lähetetyn kutsun mukaisesti la 27.2.2017, klo 17.00-

19.00, Porvoon Paahtimon tiloissa (Jokikatu 4, Porvoo). Kokouksessa käsiteltiin 

tavanomaiset sääntömääräiset asiat. Tänä vuonna osaan otto kokoukseen oli laimeata 

ja hallituksen lisäksi läsnä oli vain neljä yhdistyksen jäsentä. Normaaliin tapaan 

vuosikokouksessa esiteltiin vuoden 2016 toimintakertomus (Liite 3) ja tilinpäätös (Liite 

4). Tiedoksi merkittiin myös, että vuoden 2017 talousarvio noudattelee vuoden 2016 

suuntaviivoja. Toiminnan- ja tilintarkastajan lausunnon mukaan ei ollut 

huomauttamista toiminnan, tilien ja tilinpäätöksen suhteen ja niiden todettiin olevan 

asianmukaisia. Samalla hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus, ja 

toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (Liite 5) pienin korjauksin. Vuosikokous myönsi 
myös hallintoon liittyen tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2016. Talousarvio 

vuodelle 2017 on 3200 €, joka samoin hyväksyttiin (Liite 6). Vuosikokous päätti myös 

pitää jäsenmaksun entisellään (15 €) v. 2017.  

 

Koska jäsenmaksun suuruudesta on ilmoituksen mukaan aiemmin ollut epäselvyyttä, 

niin haluan nyt vielä ystävällisesti muistuttaa, että vuoden 2017 jäsenmaksu oli 

maksettavissa 1.1.-30.6.  

 

Maksu tilille, IBAN: FI25 5358 0620 3049 95:  BIC: OKOYFIHH 

Summa: 15 €   Saaja: Porvoon Suomi-Israel-yhdistys ry. 

Viitekenttä: Maksajan tiedot, ja esim. Vuosimaksu 2017. 

 

Viimeisenä tehtävänään vuosikokous valitsi keskuudestaan uuden johtokunnan. 

Erovuorossa olivat kulttuurivastaava Irene Jelin ja Willem Kuipers, joista jälkimmäinen 

oli ilmoittanut eroavansa terveyssyistä. Kulttuurivastaava Irene Jelin ja Arto Nissi 

valittiin yksimielisesti hallitukseen uudeksi kaksivuotistoimikaudeksi 2017-2018. 

Puheenjohtajana jatkaa Kenneth Silver, varapuheenjohtajana Henrik Nymalm ja 

sihteerinä Minna Silver, joiden vuonna 2016 alkanut kausi päättyy vuoden 2017 

lopussa/vuosikokouksen yhteydessä (helmikuu 2018). Muita uusia asioita ei ollut 

esitetty vuosikokoukselle sääntömääräisen ajan puitteissa (yhdistyssäännöt 14 §). 
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Toivotamme erityisesti Arton lämpimästi tervetulleeksi uuteen tehtävään! Samalla 

kiitämme Willemiä menneestä toimintakaudesta ja toivotamme onnea jatkoon! 

 

Johtokunta oli aiemman linjauksen mukaan päättänyt, että se keskittää voimavaransa 

toukokuun 7. päivänä Balderin salilla Helsingissä järjestettävään Jerusalemin 

Temppelivuoriseminaariin. Tapahtumat saivat alkuunsa Ulkoasiainministeriön ja 

ulkoasiainministeri Timo Soinin kirjeestä 18.11.2016, joka liittyi viime syksyn UNESCO:n 

(YK:n alaisuudessa toimiva tieteestä ja kulttuurista vastaava erityisjärjestö) 

äänestykseen koskien Jerusalemin Temppelivuoresta käytettävää nimitystä. UNESCO 

päätti nimittäin toimintavaltansa vastaisesti poliittisin perustein ja historiallisten 

tosiasioiden vastaisesti poistaa Temppelivuoren juutalaisen nimen. Liitto ja Porvoon 

yhdistys laativat syksyllä julkilausuman asiasta, mutta valtalehdet eivät julkaisseet 

julkilausumaa ja siksi päätettiin järjestää seminaari. Koska tapahtumat saivat alkuunsa 

Valtioneuvoston tiloista Senaatintorin laidalta Helsingissä, päätettiin seminaari ja 

tiedotustilaisuus viedä saman paikkaan. Liitteenä on puheenjohtajan laaja artikkeli ja 

yhteenveto seminaarista ja tapahtumista, joka on julkaistu Jedidut lehdessä 2/2017. 

Koska kaikki jäsenet eivät kuitenkaan vastaanota jäsenlehteä, liitän sen tämän kirjeen 

liitteeksi. UNESCO teki myöhemmin 2017 samankaltaisen päätöksen koskien Hebronia, 

todeten sen olevan uhanalainen palestiinalainen kulttuurikohde. Tilanne on siten hyvin 

huolestuttava. 

 

Kesäkauden jälkeen, yhdistyksellä on ilo ilmoittaa, että ohjelmamme alkaa la 9.9 2017, 

kl. 13.00-15.00 Euroopan juutalaisen kulttuurin päivällä, jolloin vietämme Porvoon 

kaupunginkirjastossa (Papinkatu 20, kokoushuone, 2 krs.). Ohjelmassa on 

asiantuntijapuheita, keskustelua ja tarjoilua. Tilaisuus on kaikille avoin! Tervetuloa! 

 

Syksyn muusta ohjelmasta tulee myöhemmin lisätietoja. 

 

Jos teillä on kysyttävää, niin olkaa yhteydessä. Toivottavasti osallistutte aktiivisesti 

toimintaamme! 

 

Liitteenä löydätte kutsun Euroopan juutalaisen kulttuurin päivään 9.9.2017 sekä 

Jedidut-lehden, jossa oli artikkeli Temppelivuoriseminaaristamme Helsingissä 7.5.2017. 

 

 

 

 
Ystävällisin terveisin, Kenneth Silver, pj. 
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