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Vantaan Suomi-Israel –yhdistyksen jäsenkirje
1/2013
Shalom ystävät,
Edellisestä jäsenkirjeestä on mennyt aika tovi. Paljon merkittävää on tapahtunut sen
jälkeen niin Israelissa ja maailmalla kuin pienessä yhdistyksessämme. Israelissa oli
parlamenttivaalit tammikuun 22. päivä tänä vuonna. Vaalitulos oli sikäli
poikkeuksellinen, että kaikki ns. ”vanhat puolueet” hävisivät ja vaalien voittajiksi selviytyi
kaksi uutta puoluetta keskustavasemmistolainen Jair Lapidin johtama Jesh Atid –puolue
(19 paikkaa) ja oikeistolainen Naftali Bennetin johtama Bajit Hajehudi (12 paikkaa).
Uudessa knessetissä on 12 puoluetta. Likud-Bejteinu edelleen kuitenkin suurimpana
puolueena (20 + 11 paikkaa) sai Benjamin Netanjahun johdolla muodostettavakseen
hallituksen. Puolentoista kuukauden hallitusneuvottelujen jälkeen saatiin muodostettua
hallitus, joka on sikäli poikkeuksellinen, että ultraortodoksiset puolueet eivät ole siinä
mukana. Edellisessä hallituksessa oli peräti 30 ministeriä, neljäsosa parlamentin
paikoista, mikä oli jo taloudellisestikin aikamoinen rasite. Uudessa hallituksessa onkin
”vain” 20 ministeriä.
Omassa yhdistyksessämme toimitettiin paljon vaatimattomammissa puitteissa vaalit
20.2.2013. Hallitukseen tulivat valituiksi ”kokeneet konkarit” Laila Jouhki, Jouni
Karppanen ja Nurit Steinbock-Vatka ja uusiksi jäseniksi Minna Imai, Hanna Rissanen ja
Elisa Silvennoinen. Edellisestä hallituksesta Päivi Moilanen jatkaa.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannan,
varapuheenjohtajaksi Jounin, sihteeriksi Nuritin, rahastonhoitajaksi Päivin ja
tiedottajaksi Lailan. Vuosikokouksessa hyvästeltiin puheenjohtaja Liisa Auruksenaho,
edellinen puheenjohtaja Pentti Holi ja pitkäaikainen hallituksen jäsen Milla Jääskeläinen.
Tammikuussa yhdistyksemme osallistui Matkamessuille Helsingin messukeskuksessa
18.-20.1.2013. Hallituksen jäseniä oli päivystämässä Suomi-Israel –yhdistysten liiton
pöydässä. Kojulla kävi mukava vilske.
Yhdistyksemme tulevia tilaisuuksia:
1. Yleisötilaisuus torstaina 11.4.2013 klo 18-19.30.
Yhdistyksen jäsen Raimo Nurmio puhuu aiheesta: "Israelin
pääministeri Golda Meir Suomessa toukokuussa 1971".
Raimo Nurmio on syvällisesti perehtynyt aiheeseen. Esille tulee mm. miten
presidentti Urho Kekkonen ja silloiset ministerit suhtautuivat asiaan, ja millaista
keskustelua lehdistössä käytiin. Osittaisena mysteerinä on, mikä oli Golda Meirin
vierailun todellinen syy, ja vierailiko hän vierailunsa yhteydessä Lapissa. Viimeksi
mainitusta seikasta vallitsee erilaisia ristiriitaisia käsityksiä (huom. artikkeli:
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http://news.google.com/newspapers?
nid=1454&dat=19710602&id=0sQsAAAAIBAJ&sjid=vwkEAAAAIBAJ&pg=4971,1232
73 ).
Paikka: Tikkurilan kirjasto, Pohjakerroksen kokoushuone, Lummetie
4, Tikkurila (käynti kirjastotalon takaa). Oven pielessä: "AV-tila".
2. 25.-27.5.2013 (la-ma) retki Tukholmaan. Tutustumiskohteina Stora Synagogan ja

Judiska Museet. Tiedustelut Nurit Steinbock-Vatka GSM 040-742 9627.
Kesällä 2013 on jälleen tulossa ryhmä israelilaisia nuoria Mate Jehudasta Vantaan
kaupungin kansainväliselle nuortenleirille heinäkuussa. Asiasta tiedotetaan lähemmin
seuraavassa kirjeessä.
ISRAELILAISET TANSSIT jatkuvat lauantaisin klo 14–17 Viertolassa Jokirannan koulun
liikuntasalissa osoitteessa Viertolankuja 1, 01300 Vantaa. Lisätietoja Kristiina Rämö
(0405260646; kristiina.ramo@fimnet.fi) ja Tapani Rämö (0405260636;
tapani.ramo@helsinki.fi).
Israelilaisten tanssien alkeis-ja jatkokurssi 17.-20.10.2013 (to-su) Sotungin koululla.
Kurssin opettajina toimivat tanssinopetuksen ammattilaiset Yuval Tabashi ja Lior Cohen
Israelista. Tervetuloa tutustumaan mielenkiintoisiin opettajiin, oppimaan israelilaisen
tanssin alkeet ja vuoden 2013 uusimmat koregrafiat. Lisätietoja Tapani Rämö puh. 0405260646, s-posti tapani.ramo@helsinki.fi.
Suomi-Israel –yhdistysten liiton vieraaksi saapuu huhtikuussa Israelin kibbutsiliikkeen
vapaaehtoistoiminnasta vastaava Aya Sagi. Hän on kotoisin Tzoran kibbutsista Mateh
Jehudan alueelta, ja niinpä joidenkin hallituksemme jäsenten on tarkoitus tavata häntä
tiistaina 23.4.3013. Kiertueen tilaisuudet:
•
•
•
•
•
•

Ke 24.4. klo 17.00 Helsinki, Café Aschanin Jugend-sali, Pohjoisesplanadi 19.
Tervehdyspuheenvuoro suurlähettiläs Dan Ashbel.
To 25.4. klo 18.00 Tampere, Aleksanterin kirkon krypta.
Pe 26.4. klo 18.00 Jyväskylä, Pelastusarmeija, Ilmarisenkatu 2.
La 27.4. klo 12.00 Kuopio, Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12.
Su 28.4. klo 16.00 Joensuu, Joensuun srk-keskus, Kirkkokatu 28
Ma 29.4. klo 18.00 Hamina, Raittiustalo/VIP-nuoret, Isoympyräkatu 30 B.

Hallituksemme huolenaiheena on tämän hetkinen jäsentilanne. Jäsenmäärämme oli
vuoden 2012 lopussa 47 maksanutta jäsentä. Vielä jokunen vuosi sitten määrä oli
kaksinkertainen! Asia luonnollisesti vaikuttaa toimintaamme ja taloudelliseen
tilanteeseemme. Sihteeri lähetti vuoden alussa ”karhukirjeen” kaikille jäsenille, jotka
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eivät ole viime vuonna maksaneet jäsenmaksuaan. Hallitus on päättänyt poistaa
rekisteristä kaikki ne, jotka ovat jättäneet jäsenmaksun maksamatta kahtena vuonna
peräkkäin. Tämän vuoden toimintasuunnitelman yksi keskeisimmistä
tavoitteista on jäsenmäärän kasvattaminen. Tavoitteena on, että jokainen
jäsen toisi mukanaan yhden uuden jäsenen! Kutsun kaikkia mukaan talkoisiin!
Erityisesti nuoria olisi saatava jollain konstilla mukaan! Ideoita tähän kaivataan ihan
jokaiselta!

Tämän kirjeen mukana saatte vuoden 2013 jäsenmaksulaskun. Vuosikokous
päätti 20.2.2013 nostaa maksun 20 euroon per jäsen ja 15 euroa per toinen
perheenjäsen. Tilinumero: DANSKE BANK,
FI 85 80130710303601. Eräpäivä on 15.5.2013. Viestikenttään nimi/nimet
ja teksti: Jäsenmaksu 2013.

Jäsenkirje on tarkoitus toimittaa neljä kertaa vuodessa. Aiomme jatkossa tehostaa
tiedottamistamme ei vain oman yhdistyksemme vaan myös muiden tahojen
järjestämistä tapahtumista sähköpostitse ja Facebookissa. Se on nykypäivänä edullisin
ja vaivattomin tapa tiedottaa, ja erityisesti jos aiomme saada nuorta väkeä
kiinnostumaan! Siksi on TÄRKEÄÄ, että jokainen jäsen, joka omistaa
sähköpostiosoitteen, lähettää sen sihteerille tiedoksi osoitteeseen: vantaa@suomiisrael.fi .

Toivomme näkevämme teitä ja kuulevamme teistä jatkossa! Hyvää keväänjatkoa!
Lehitraot!

Vantaa, 2. Pääsiäispäivä 1.4.2013, Nisan-kuun 22. päivä, Omerin 8. päivä 5773.

Yhdistyksen puolesta,
Hanna Rissanen, puheenjohtaja, hanna.rissanen@poetic.com, 044-516 6121
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