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JÄSENTIEDOTE 01 / 28.1.2014
HYVÄT YHDISTYKSEMME JÄSENET

Yhdistyksemme hallitus haluaa toivottaa jäsenistölle hyvää alkanutta vuotta 2014.
I. Yhdistyksemme vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 18.00 alkaen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 25.2.2014 klo 18.00 alkaen Turun Nordea 
pankin kokoustiloissa, Yliopistonkatu 16 C (sisäänkäynti porttikäytävä) 4.kerros, Turku.
Vuoden tärkeimmän kokouksen lisäksi meille tulee vieraaksi Helsingistä filosofian tohtori,
diplomi-insinööri Hannu Töyrylä, joka pitää esitelmän aiheesta ”Abraham bar Hijja, 
juutalainen oppinut keskiajalla Euroopan sivistyksen polttopisteessä ”.
Lyhyt Hannu Töyrylän esittely: Syntynyt vuonna 1957. Diplomi-insinöörinä työskennellyt 
matkapuhelinverkkojen tuotekehitystehtävissä vuoteen 2009 asti. Kiinnostui juutalaisuudesta jo
kouluaikoina, aloitti vuonna 2000 judaistiikan opinnot Åbo Akademissa ja väitteli tohtoriksi
joulukuussa 2012. Tutki väitöskirjassaan Espanjassa 1100-luvun alussa elänyttä Abraham bar Hijjaa
ja tämän kirjaa Megillat ha-Megalleh, joka tunnetaan parhaiten kokoelmana lopunajan laskelmia.
Kokonaisuutena tarkasteltuna teos on kuitenkin mutkikas ja monimuotoinen, ja käsittää runsaasti 
aineistoa, joka ei suoraan liity laskelmiin. Edellä mainitussa kirjassa on myös laaja astrologiaan 
pohjautuva historiantulkintaa, josta Hannu Töyrylä kertoo mielenkiintoisessa esitelmässään 
jäsenistöllemme tarkempaa tietoa.
Todettakoon vielä, että Hannu Töyrylän väitöskirja palkittiin vuonna 2012 Åbo Akademin 
parhaimpana tutkielmana. Suosittelemme mukaan tuloa vuosikokoukseen ja kuuntelemaan
mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa esitelmöitsijää.

Kahvitarjoilu.  Vapaa pääsy. TERVETULOA YSTÄVINEEN.

II. SUOMI-ISRAEL YHDISTYSTEN LIITTO RY.
Yhdistyksemme on jatkanut työskentelyään aktiivisesti Suomi-Israel yhdistysten liitossa.
Yhdistystämme liiton hallituksessa jatkavat hallituksemme jäsenet Marjatta Järvinen ja Olli Palo. 
Olli Palo toimii myös liiton taloudenhoitajana.
Jäsenistömme saa luonnollisesti myös vuonna 2014 liiton lehden: JEDIDUT.   

III. JÄSENMAKSUT JA OSOITEMUUTOSILMOITUKSET
Vuoden 2014 jäsenmaksujen tilisiirrot postitetaan keväällä 2014 vuosikokouksen jälkeen. Samalla 
huomautamme kohteliaimmin, että yhdistyksemme posti ei voi tavoittaa jäsenistöä, ellei yhdistyk-
semme sihteerille Marjatta Järviselle, puh. 040-8389659 tai E-maililla marjattaosmo@luukku.com
 ilmoiteta osoitemuutoksista.

IV. YHDISTYKSEMME 30-VUOTIS HISTORIIKKI ON VALMISTUMASSA
Nykyinen yhdistyksemme on perustettu vuonna 1984. Hallitus on tilannut yhdistyksemme 
30-vuotisesta toiminnasta historiikin, jonka on kirjoittanut Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet
ja maisteri Jenna Kostet. Historiikki tullaan postittamaan kaikille yhdistyksemme jäsenille oma-
kustannushinnalla vuoden 2014 aikana.  

Turun Seudun Suomi-Israel yhdistys ry.
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