
TURUN SEUDUN SUOMI-ISRAEL YHDISTYS RY.
JÄSENTIEDOTE 03 / 05.09.2011

HYVÄT YHDISTYKSEMME JÄSENET
Olemme kokeneet kauniin ja lämpimän kesän ja nyt toiveenamme on myös lämmin syksy Turun 
seudulle.  Yhdistyksemme hallitus haluaa toivottaa jäsenistölle hyvää ja miellyttävää syksyä.

I. ISRAEL-SEMINAARI KESKIVIIKKONA 5.10.2011 KLO 18.00 ALKAEN
Yhdistyksemme järjestää jo traditioksi tulleen seminaarin Turussa keskiviikkona 
5.10.2011 klo 18.00 alkaen. Seminaarin paikkana on Ortodoksikirkon seurakunnan 
seurakuntasali, Yliopistonkatu 19 b ( Turun kauppatorin laidalla, Ortodoksikirkon 
takana, vasemmalla puolella ), 20100 Turku.

Seminaarin teemana on ”ISRAELIN SOTILASPOLIITTINEN 
ASEMA LÄHI-IDÄSSÄ”.
Olemme saaneet seminaarin alustajiksi ja keskustelijoiksi seuraavat henkilöt:
- Kenraalimajuri Kalervo Sipi: Israelin rajanaapurit, uhka Israelille vai toisilleen
- Toimitusjohtaja Rony Smolar: Israel arabivaltioiden diplomatian kohteena
- Kirjailija Pekka J. Sartola: Israel ja sen rajanaapurit, kohti rauhaa vai sotaa
- Toimitusjohtaja Gideon Bolotowsky: Israel kansainvälisen median 

 puristuksessa

Alustusten jälkeen on keskustelua ja yleisöllä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä alus-
tajille. Seminaaritilaisuuden puheenjohtajana on yhdistyksen toiminnanjohtaja,  
valtiotieteiden maisteri Mikael Zewi.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja pyydämme yleisöä saapumaan paikalle ajoissa, koska 
televisioinnin takia tilaisuus alkaa tasan klo 18.00.
Toivomme runsasta osanottoa seminaariin..
TERVETULOA YSTÄVINEEN!

 KULTTUURIPAINOTTEINEN MATKA ISRAELIIN 3.3.2012 – 10.3.2012
Suomi-Israel yhdistysten liitto ry. on toteuttamassa taidematkaa Israeliin jäsenyhdis-

    tysten jäsenistölle. Annamme nyt ennakkotiedoksi matkan ajankohdan, joka on 3.3. –
   10.3.2012. Vierailukohteina ovat seuraavat paikat: Tel-Aviv, Jerusalem, Kuollut meri,
   Tiberias, Galilea ja Golan. Pyydämme ystävällisesti seuraamaan matkan järjestely-
   asioita liittomme jäsenlehdestä, Jedidutista. Tiedustelut ja ilmoittautumiset matkalle
   Juha-Pekka Rissaselle (liiton puheenjohtaja): Puh: 044-5166120, Sähköposti:
   juhapekkarissane@hotmail.com
    

II.     JÄSENMAKSUT JA OSOITEMUUTOKSET
Vielä on muutamalla jäsenellämme maksamatta yhdistyksemme tämän vuoden 
jäsenmaksu. Jäsentiedotteen liitteenä on muistutus niille jäsenille, jotka eivät ole  
maksaneet vuoden 2011 jäsenmaksun. Toivomme, että hoitanette jäsenmaksun.

 On erityisen tärkeätä, että jokainen yhdistyksen jäsen ilmoittaa osoitemuutoksistaan 
yhdistyksemme sihteerille Ritva Kasevalle joko puhelimitse: 050-5201288 tai 
kirjeellä osoitteeseen: Maariankatu 1 B64, 20100 Turku, mm. sen takia, että

    jokainen jäsen saa Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n jäsenlehden Jedidutin kotiinsa. 
Turun Seudun Suomi-Israel yhdistys ry.

HALLITUS 
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