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Shalom pitkästä aikaa!

Nyt on selvitty kesän helteistä. Israelissa velä odotetaan rauhaa raskaan kesän jälkeen. Monet 
tutuista ovat olleet aloitteellisesti mukana mediasodassa ja yrittäneet saada tosiasoita ihmisten  
tietoisuuteen. Erityisesti mieleen jäi suurlähettilään vahva esiintyminen A-studiossa.

Nyt tulevia tapahtumia:
Suomessa 80- ja 90-luvuilla toiminut suurlähettiläs  Yossi Haseen puhuu aiheesta Toivo, Hatikva 
-Israelin elämänlähde Viinikan kirkossa keskiviikkona 10.9. klo 18.00. Hän on usein vieraillut 
Suomessa oltuaan välillä mm.Venezuelassa suurlähettiläänä. Koulutukseltaan hän on alunperin 
lakimies.Haseen todennäköisesti ottaa puheeksi ajankohtaiset kysymykset annetusta aiheesta 
riippumatta. Mukana on Israel-opas pastori Pentti Holi. Jerusalemissa asuvana Haseenilla on 
tilanteesta ajankohtaista ensikäden tietoa. Kaikki mukaan, naapuritkin! 

Syksyn merkkitapahtuma on Israelin Philharmonisen Orkesterin vierailu Tampere-talossa 
Zubin Mehtan johdolla 17.9. klo 19. Orkesteri esiintyy Suomessa ainoastaan Tampereella! 
Lippuja on vielä saatavilla, jos toimitte nopeasti. Niitä voi kysellä Tampere-talon lipputoimistosta,  
puh. 358 600 94500 tai E-mail lipputoimisti@tampere-talo.fi. Tämä on kerran-elämässä tilaisuus!

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n 60-vuotisjuhla on sunnuntaina 21.9. Balderin salissa os. 
Aleksanterinkatu 12, Helsinki
Klo 12-14 Juhlaseminaari aiheesta juutalainen tanssi kautta aikojen, tanssipedagogi Irene Jelin, 
israelilaisia kansantansseja, Jouni Pajunen.
Klo 14 Israelilainen välipala, hinta 5 €
klo 15 pääjuhla: Puhujina suurlähettiläs Dan Ashbel, prof. Hannu Juusola: ”Israelilaisen 
kulttuurin erityispiirteitä”, prof. emeritus Reino Kurki-Suonio, Liiton pj. Juha-Pekka 
Rissanen, eri ystävyysjärjestöjen edustajia, musiikki: Gräsbeckit, lausunta Seela Sella, juonto 
dos. Vesa Hirvonen.
Varaamme klo 15:n juhlaan yhteiskuljetuksen Atro Vuolle Oy:n bussilla (hinta hyvin edullinen,  
riippuu tulijoiden määrästä), joka lähtee klo 12.00 Vanhankirkon edestä. Ilmoittautumiset Sirkku 
Salmelalle tekstiviestinä 0451 396 293 tai e-mail sirkku2.salmela@netti.fi 12.9. mennessä. [Huom: 
postitetussa jäsenkirjeessä oli virheellinen aika!]

Merkitkää kalenteriin jo nyt tutkija/toimittaja/kirjailija  Aulis Kallion esitelmä aiheesta Liettuan 
juutalaiset torstaina 23.10. klo 18.00 Vanhan Kirjastotalon luentosalissa. Kallio on 
perusteellisesti syventynyt juutalaisten historiaan, ja aiheella on monia kosketuskohtia nykyaikaan.  
Kutsukaa ystäviännekin!

Israel-ystävyystoimikunta järjestää Suuren Israeljuhlan 2.11. klo 16 Espoon Kulttuurikeskuksen 
Tapiolasalissa. Suurlähettilään puheenvuoron lisäksi Keren Kayemet Leisrael-järjestön edustaja 
Israelista pitää juhlapuheen. Kansanmusiikkiyhtye Shieni Ite esittää mm. klezmer-musiikkia ja  
tasokasta israelilaista musiikkia. Liput Lippupisteestä 20 €.(sisältää palvelumaksun). 

Eiköhän näistä kerry jo rautaisannos Israel-tietoa. Tervetuloa näihin kaikille avoimiin tilaisuuksiin,  
joihin on vapaa pääsy (viimeksimainittua lukuunottamatta). Nyt jos koskaan Israel tarvitsee 
ystävänsä.

Terveisin Sirkku Salmela, sihteeri
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