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Vantaan Suomi-Israel –yhdistyksen jäsenkirje 2/2014
24.4.2014
Shalom ystävät,
Kulunut kevät on ollut varsin vilkas erilaisten Israel-aiheisten tapahtumien ja asioiden myötä,
mikä on ilahduttanut sangen suuresti! Yhdistyksemme aiottu 30-vuotis- ja liiton 60vuotisjuhlamatka Israeliin maalis-huhtikuussa valitettavasti kariutui tiedottamisesta huolimatta.
Kyseessähän olisi ollut erilainen ja siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen matka israelilaisten
kansantanssien merkeissä! Nähtäväksi jää, kannattaako sellaista matkaa enää jatkossa
suunnitella, kun kiinnostusta niin vähän ilmeni. Taitaa olla kuitenkin niin, että perinteinen Israelin
matka kiinnostaa useimpia eniten, jopa sellaisia, jotka ovat käyneet Israelissa ties kuinka useaan
kertaan ja kolunneet yhdet ja samat paikat lukemattomia kertoja. Tietysti myös inhimilliset syyt ja
yhteensattumat olivat monella matkalle lähtemisen esteenä. Israelilaisten kansantanssien toiminta
kuitenkin jatkuu edelleen Jokirannan koululla Viertolassa lauantaisin. Lisätietoja saa ryhmän
ohjaajilta Kristiina (040-526 0646; kristiina.ramo@fimnet.fi) ja Tapani (040-526 0636;
tapani.ramo@helsinki.fi) Rämöltä.
Helmikuun lopussa pidetyssä yhdistyksemme vuosikokouksessa Pointissa käsiteltiin vuoden
2013 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tilimme
oli mukavasti ylijäämäinen, mikä mahdollistaa näin juhlavuotta ajatellen esitteemme painattamisen
ja juhlan marraskuussa. Kokouksen yhteydessä oli mahdollisuus tutustua samaan aikaan Pointin
kirjastossa esillä olleeseen kibbutsiaiheiseen näyttelyyn. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus.
Puheenjohtajana jatkaa Hanna Rissanen, varapuheenjohtajana Jouni Karppanen,
tiedottajana Laila Jouhki sekä varsinaisina jäseninä Minna Imai ja Elisa
Silventoinen. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Helena Fyhr ja rahastonhoitajaksi
Raija Huvila, molemmat Länsi-Vantaalta. Kiitämme Nurit Steinbock-Vatkaa ja Päivi
Moilasta, jotka päättivät toimikautensa sihteerinä ja rahastonhoitajana! Nurit on vielä kuitenkin
edelleen ystävällisesti jatkanut sähköpostitiedotteiden lähettämistä jäsenten sähköpostiin. Kiitokset
hänelle siitä! Klezmer-jamithan jatkuvat kerran kuukaudessa Café Bulevardissa Helsingissä, joista
jatkamme tiedottamista edelleen!
Alkuvuodesta yhdistyksemme osallistui Helsingin Messukeskuksessa vuosittain järjestettäviin
Matkamessuihin päivystämällä Suomi-Israel Yhdistysten liiton pöydässä helsinkiläisten kanssa.
Tänä keväänä on vielä tulossa jäsenilta torstaina 8.5.2014 klo 18-19.30. Paikkana on
Tikkurilan kirjaston kokoushuone (käynti rakennuksen takapuolelta ovesta, jossa lukee AVtila), Lummetie 4. Illan puhujana on professori Tapani Rämö Helsingin yliopiston Geologian
laitokselta. Hän puhuu aiheesta: ”Maanjäristykset ja Israel”. Tervetuloa, ja kutsukaa
tilaisuuteen uusia kiinnostuneita! Toukokuun 17.5.2014 klo 10-15 Tikkurilassa Sinirikon puistossa,
Sinirikontie 1, (Peltolan toria vastapäätä) järjestetään monikulttuurinen perhetapahtuma Sun
Festival ja Mahdollisuuksien tori. Yhdistyksemme on siellä mukana ja Jokirannan ryhmän tanssijat
esittävät israelilaisia kansantansseja lavalla (ks. http://www.vantaa.fi/sunfestival). Tapahtumalla on
oma Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/1406956256235546. Alustava ohjelma ks.
http://www.mahdollisuuksientori.fi/paikkakunnat/vantaa . Ensi syksystä sen verran, että syksyksi
on suunnitteilla Israelilaisen ruoan kurssi yhteistyössä Vantaan aikuisopiston kanssa.
Loppukesästä ilmestyvässä Vantaan aikuisopiston esitteessä on tarkempaa tietoa päivämääristä.
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Yhdistys sponsoroi jäseniään osallistumiskuluissa, kunhan hinta vahvistuu! Kurssin ohjaajana
toimii israelilainen Ronit (ks. www.ronitcatering.com/). Yhdistyksemme 30-vuotisjuhlaa vietämme
sunnuntaina 16.11. klo 15. Tarkempaa informaatiota on tulossa syksyn puolella, mutta kirjatkaa
kalenteriinne! Suomi-Israel Yhdistysten Liiton 60-vuotisjuhlaa vietetään 21.9.2014 Balderin salissa
Helsingissä, Aleksanterinkatu 12. Ohjelmassa tulee olemaan seminaari klo 12-14 juutalaisesta
tanssiperinteestä, kahvitauon (klo 14-15) jälkeen alkaen klo 15 juhlatilaisuus. Tarkempaa tietoa
tapahtumasta elo-syyskuun vaihteessa!
Kuten alussa viittasin, on kevät ollut todella runsas eri tapahtumineen ja israelilaisine
vierailijoineen sekä mielenkiintoisine tv-ohjelmineen! Tammikuussa oli Matkamessut ja
Holokaust-tilaisuus Kansallismuseon auditoriossa. Helmikuussa oli kibbutsinäyttely
Vantaalla. Helmi-maaliskuun aikana Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä oli todella upea näyttely
”Tel Aviv – Valkoinen kaupunki”. Näyttelyn avajaisissa oli tilaisuus tavata Tel Avivin
kaupunginjohtaja Ron Huldai sekä näyttelyn israelilaiset suunnittelijat. Eilen oli Alvar
Aalto akatemian avoin luentotilaisuus niin ikään Tel Avivin Bauhaus –
arkkitehtuurista vieraana Michael Levin. Maaliskuun lopussa Helsingin Ihmefestivaalilla (Nykytaiteen festivaali) esitettiin useita Yael Bartanan elokuvia Kino
Engelissä ja Vanhalla ylioppilastalolla. Yael Bartana oli valittu tapahtuman taiteilijaksi, ja
hän osallistui myös paneeliin. Yle Areenassa on nähtävissä hänen elokuvansa (50 min)
”Ihme-teos 2014: True Finn – Tosi suomalainen” 31.7. asti. Parhaillaan Espoon
Tapiolassa April-jazz-festivaalin vieraana on Omer Avital Quintet. Niin ikään
parhaillaan 27.7. asti on Valokuvataiteen museossa, Helsingin Kaapelitehtaan
Valokuvabiennaalissa, näytteillä israelilaisen Guy Ben-Nerin (s. 1969) videoteos
Stealing Beauty (2007), jossa Ben-Ner muuttaa perheineen asumaan Ikea-myymälöiden
esittelyhuoneisiin. Asiakkaiden ja hintalappujen seassa salaa kuvattu saippuasarja on hulvaton
kommentti massakulutusta, kapitalismia ja yksilöllisyyden menettämistä vastaan.
Kansallisteatterin Willensaunassa on viime syksyn ja kuluneen kevään ajan
”pyörinyt” Amos Ozin kirjan ”Tarina rakkaudesta ja pimeydestä” pohjalta tehty
näytelmä. Televisiossa taas on esitetty Yle Teemalla israelilaisia elokuvia 16.4.,
”Alaviite” ja 23.4. ”Sydämellä on syynsä”, joista jälkimmäinen on nähtävissä
30.4. asti Yle Areenassa. Lisäksi Yle Teemalla oli maalis-huhtikuun aikana
viisiosainen sarja ”Juutalaisten historia”. Ruokaohjelma ”Jerusalem lautasella”
(58 min) esitettiin Yle Teemalla 17.4. ja on nähtävissä 30 päivää Yle Areenassa.
Pitkäperjantaina oli aivan uskomattoman vaikuttava elämys seurata maratonlähetystä
”Jerusalem 24 h” Yle Teemalla, joka on nähtävissä 30 päivää Yle Areenassa.
Parhaillaan ”pyörii” myös Yle Teemalla uusintana israelilainen sarja ”Sodan vangit”.
Hepreankielen harrastajilla on siis aivan upea mahdollisuus harjoittaa kielitaitoaan! TV7:n lisäksi
säännöllistä Israel-ohjelmaa on nyt myös uudella tv-kanavalla Alfa-TV:ssa (www.alfatv.fi )
maanantaisin klo 19.30 Roni Smolarin johdolla.
Vuoden 2014 jäsenmaksu on 20 €/jäsen ja 15 €/toinen perheenjäsen,
opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 15 €/jäsen. Maksu yhdistyksen tilille FI85
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80130710303601 (Danske Bank) 30.6.2014 mennessä! Viestikenttään
nimi/nimet ja teksti: Jäsenmaksu 2014.
Tapaamisiin toivottavasti jäsenillassa 8.5.2014 Tikkurilassa ja/tai muissa yhdistyksen
järjestämissä tilaisuuksissa! Lehitraot!
Yhdistyksen puolesta,
Hanna Rissanen, puheenjohtaja, hanna.rissanen@poetic.com, 044-516 6121.
PS. Ilmoittakaa ystävällisesti sähköpostiosoitteenne, jos haluatte postikulujen säästämiseksi saada
jatkossa kirjeen sähköpostissa.

