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Shalom hyvät yhdistyksen jäsenet!
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 21.2.2011 Tikkurilan kirkon kerhotiloissa. Viime
vuoden hallitus sai tili- ja vastuuvapauden. Tälle vuodelle tilintarkastajiksi valittiin
Mehtoset. Uusi toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
pastori Liisa Auruksenaho, ent. Vainio). Heti kevätkokouksen jälkeen hallituksen jäsenet
pitivät järjestäytymiskokouksen, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti Holi, (joka ei
omilta toimiltaan enää ehtinyt jatkaa puheenjohtajana), sihteeriksi Jouni Karppanen,
taloudenhoitajaksi Helvi Mikkonen-Makolin ja muiksi hallituksen jäseniksi Laila Jouhki
(tiedotus), Milla Jääskeläinen ja uudeksi jäseneksi Norit Steinbock-Vatka erovuoroisen
Päivi Moilasen tilalle.
Lämmin kiitos Pentille viime vuoden puheenjohtajuudesta, samoin kaikille hallituksen
jäsenille. Päivi Moilasta kiitämme useiden vuosien aktiivisesta hallituksessa olosta ja
osallistumisesta toimintaan. Lisäksi kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat järjestäneet ja
suunnitelleet, tai olleet mukana työssä toiminnassamme. Tanssikursseista kiitämme
erityisesti Kristiina ja Tapani Rämöä ja tukiryhmäänsä.
Koreografi Yuval Tabashi Israelista oli jälleen opettamassa israelilaista tanssia Vantaalla.
Kuusikon koululla hän opetti eri luokkia 1.4. Sen jälkeen 2.-4.4. hän ohjasi sekä alkeisettä jatkokurssit Jokirannan koululla. Tanssijoita oli mukana lähes 35 maksanutta
osallistujaa. Tämän kaiken Kristiina ja Tapani olivat järjestäneet tukiryhmänsä kanssa.
Hallituksessa päätettiinkin että näitä kursseja voidaan järjestää joka vuosi yhden kerran.
PÄRNUN MATKA KESÄKUUSSA
Aiemmin oli suunniteltu, että yhdistys järjestää Riian-matkan toukokuussa. Se
jouduttiin kuitenkin peruuttamaan, sillä matkatoimisto olisi tarvinnut nimet jo
kaksi kuukautta ennen matkaa. Hallitus päätti kokouksessaan 23.3. että tilalle
järjestetään kesäinen laiva – bussimatka Pärnuun 13. – 16.6. 2011. Majoitus
kylpylähotelli Estoniassa aamiaisella. Matkan hinta tulee olemaan 195 euroa
sisältäen laiva- ja bussimatkat sekä majoittumisen. Pentti Holi toimii oppaana.
Ilmoittautumiset Matka-Vekka/Kouvola, puh. 0201204394.
ISRAELILAISET VIERAAT JA KUKONNOTKON LEIRIKESKUS
Vantaan kaupungin järjestämille ystävyyskuntalapsille tarjotaan tänäkin vuonna leiri
Kukonnotkossa. Mikäli israelilaisia nuoria on tulossa mukaan leirille, käymme
tervehtimässä heitä siellä. He voivat Juudean piirikunnan kansainvälisiä suhteita
hoitavan Moshe Davidin mukaan tuoda tullessaan näyttelyyn tulevia esitteitä yms.
KLEZMER-JAMIT JA JUUDEAN PIIRIKUNNASTA KERTOVA NÄYTTELY
Syyskesällä on tarkoitus järjestää Klezmer-jamit jossain sopivassa vantaalaisessa
paikassa. Ehdotuksia paikasta saa ilmoittaa sihteerille, kiitos. Pääsymaksutuloilla
tuemme Juudean piirikunnasta kertovaa näyttelyä, joka mahdollisesti järjestetään
marraskuussa 5.11. – 11.11.2011. Vantaan kaupunki on mukana näyttelyssä siten, että
saamme näyttelytilat maksutta. Näyttelytoimikuntaan toivotaan Pentti Holia, Timo, Raili

ja Petri Pekkolaa, Norit Steinbock-Vatkaa ja Heikki Hilliä. Pentti Holi kokoaa ryhmän.
MATKA ISRAELIIN ja YSTÄVYYSKAUPUNKIIMME JUUDEAN PIIRIKUNTAAN
Järjestämme matkan Israeliin Juudean piirikuntaan tutustumisineen
Hanukkajuhlan aikaan 15.12.- 22.12.2011 siten, että lennämme Lomamatkojen
lennolla Eilatiin, jossa majoitumme 15. – 18.12. Sieltä matkaamme Jerusalemiin ja
Juudeaan 18.12.- 22.12. Viimeisenä aamuna eli 22.12. matkustamme bussilla
takaisin Eilatin lähellä sijaitsevalle Uvdan lentokentälle, josta lennämme takaisin
Suomeen sopivasti juuri jouluksi. Matkalle osallistujille järjestetään retkiä sekä
Eilatissa että Jerusalemissa ja Juudeassa ympäristöineen. Matkalla Eilatista
Jerusalemiin poikkeamme myös Kuolleella merellä. Matkan oppaaksi tulee pastori
Pentti Holi, ja puheenjohtaja Liisa Auruksenaho toimii matkanjohtajana. Matkan
hinta tulee olemaan noin 1350 euroa. Tiedotamme aiheesta lisää myöhemmin.
Ilmoittautumiset suoraan Lomamatkatkoihin: puh. 0201204077.
JÄSENMAKSUASIAA
Suom-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtajana toimii yhdistyksemme jäsen, entinen
puheenjohtajamme, pastori Juha-Pekka Rissanen. Juha- Pekka lähettikin jokaiselle
yhdistykselle heti tiedustelun jäsenmaksuista, joita on maksamatta Vantaan
yhdistykseltä noin 60 henkilöltä. Viime vuonna maksaneita jäseniä yhdistyksessämme
oli vain 47 henkilöä. Joudumme kuitenkin maksamaan liitolle jäsenmaksua kaikista
ihmisistä, jotka ovat rekisterissämme (117). Vuoden 2011 jäsenmaksun suuruus on 15
euroa/jäsen, 10 euroa saman perheen toinen jäsen, opiskelija tai eläkeläinen.
Jäsenmaksu erääntyy 15.5.2011. Tilinumero Sampo 801307-10303601. Tämän
jälkeen joudumme poistamaan rekisteristämme ne jäsenet, joilta ei ole tullut
jäsenmaksua viimeiseen kahteen vuoteen. Yhdistyksemme hallitus toivoo, että
mahdollisimman moni tukisi Israel-työtä jota teemme ja maksaisi jäsenmaksut tilisiirrolla,
joka on tulossa niille, joilta maksu on unohtunut.
Hallitus toivottaa kaikki kiinnostuneet jäsenet ja heidän tuttavansa tervetulleiksi
molemmille järjestettäville matkoille sekä marraskuussa Vantaalla pidettävään näyttelyyn
ja muihin tapahtumiin, joista tietoa myöhemmin. Vain näkemällä ja kokemalla itse voi
muodostaa mielipiteitä kauniista Viron ja Israelin maasta ja ystäväkunnastamme
Juudean piirikunnasta!
Parhain kulttuuri - ja kevätterveisin!
Liisa Auruksenaho, puheenjohtaja liisa.auruksenaho@gmail.com
+358-44-3488735

