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Shalom ystävät,

   Vuosi 2016 on jo pitkälle vierähtänyt, ja lähestymme pääsiäistä ja kevättä! Tämä vuosi 5776 
juutalaisessa kalenterissa on karkausvuosi, jolloin on kaksi Adar-kuukautta: Adar alef ja Adar bet, 
eli siis yhtensä 13 kuukautta! Sen vuoksi juutalainen pesach on tänä vuonna noin kuukautta 
myöhemmin kuin pääsiäinen. Purim-juhla sattuu itse asiassa kiirastorstaihin.

   Vantaan Suomi-Israel –yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on ke 16.3.2016 klo 18-20
Myyrmäki-talon tapahtumahuoneessa, 2. krs (osoite: Paalutori 3, 00160 Vantaa). Tilaisuuden 
aluksi yhdistyksemme aktiivijäsen Nurit Steinbock-Vatka puhuu aiheesta: ”Juutalainen 
elämäni”. Kokous alkaa sen jälkeen n. klo 19. Tilaisuus on avoin kaikille, mutta vuosikokouksessa 
ovat äänioikeutettuja vain jäsenet. Kokouksessa käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus ja 
tilikertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokouksessa valitaan 
vuoden 2016 toiminnantarkastajat ja heille varajäsenet sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä. Lisäksi päätetään vuoden 2016 jäsenmaksusta. 
Tervetuloa!

   Järjestämme teatteriretken aprillipäivänä pe 1.4.2016 klo 19 Kansallisteatterin Willensaunassa 
esitettävään näytelmään ”Kaksi matkaa Israeliin”. Näytelmän on ohjannut Ritva Siikala ja sen 
pääosissa nähdään näyttelijät Jonna Järnefelt, Cécile Orblin ja Seela Sella. Liput maksavat 
jäsenille 18 euroa ja muille 28 euroa. Ilmoittautuminen allekirjoittaneelle ma 14.3.2016 mennessä. 
Maksu yhdistyksen tilille: OP Pohjola FI63 5722 9020 1580 33. Viestikenttään nimi/nimet ja 
maininta: ”teatteriesitys”. Näytelmästä lisää: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/kaksi-matkaa-
israeliin/ . Huom! Kansallisteatterin Lavaklubilla on pe 18.3.2016 klo 17 keskustelutilaisuus 
näytelmän aiheen pohjalta. Sisäänpääsy on ilmainen.

   Tänään 4.3.2016 elokuvateattereissa saa ensi-iltansa Holocaust-aiheinen elokuva ”Son of Saul” 
(suom. Saulin poika). Unkarilainen elokuva, jonka on ohjannut László Nemes. Elokuva on parhaan 
vieraskielisen elokuvan Oscar- ja Golden Globe –voittaja. Varmasti katsomisen arvoinen! 

   Olemme tänä vuonna ehtineet jo vaikka mitä! Jos et halua jäädä paitsi yhdistyksemme 
tilaisuuksista, retkistä tai ilmoittamistamme tapahtumista, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi 
sihteerillemme Helena Fyhrille (helena.fyhr@evl.fi ), sillä monesti asiat tulevat eteemme niin 
nopeasti, ettemme pysty ilmoittamaan joka kerta niistä kirjeitse! Säästämme myös postimaksuista!

   Aivan vuoden alkupäivinä 2.1.2016 teimme retken Amos Ozin kirjan ”Tarina rakkaudesta ja 



pimeydestä” pohjalta tehtyyn elokuvaan. Mukana oli 15 henkilöä. Yhdistyksemme osallistui 
perinteisesti Helsingin Messukeskuksessa järjestettyihin Matkamessuihin 21.-24.1.2016 
päivystämällä lauantaina 23.1.2016 Suomi-Israel Yhdistysten Liiton osastossa. Helsingin yhdistys 
päivysti muina päivinä. 

   Tammikuun 31. päivä klo 18.15 Myyrmäen kirkolla oli yhdistyksemme kannalta menestys! 
Tuolloin järjestimme kirkossa Suvi ja Folke Gräsbeckin ”Erämaa iloitsee” heprealaisten laulujen 
konsertin, johon osallistui 116 henkilöä! Tilaisuutta edelsi klo 17 alkaen taiteilija Maiju Sabbahin 
taidenäyttelyn ”Ensi vuonna Jerusalemissa” avajaiset Myyrmäen kirkon isossa seurakuntasalissa, 
jonka yhteydessä oli kahvitarjoilu! Olimme tilaisuuden saamasta menestyksestä ja huomiosta aivan
hämmästyneitä! Näyttely oli esillä helmikuun ajan. Taulut ovat nähtävissä myös liiton www-sivuilla: 
http://www.suomi-israel.fi/uusi/aineistoa/nayttely.  html . Osa niistä on myyty, mutta useita on vielä 
myymättä! Niitä voi edelleen tiedustella ja ostaa taiteilijalta! Yhteys allekirjoittaneen kautta! 

   Helmikuun 17. päivä jäsenillassa Myyrmäki-talolla oli vieraana Pauli Riihilahti, joka puhui 
aiheesta ”Juutalaispakolaiset Lammilla 1941”. Hänellä oli omakohtaisia tarinoita ja muistoja toisen 
maailmansodan aikana Suomessa olleista juutalaispakolaisista. Hänen lapsuuden kodissaan oli 
majoitettuna 8 juutalaispakolaista. Kaikkiaan hänen kotikylänsä Lammilla antoi väliaikaisen suojan 
lähes 150 pakolaiselle. Seuraavassa Jedidut-lehdessä tulee olemaan siitä lyhennelmä!

   Suomi-Israel Yhdistysten Liiton kevätkokous on tällä kertaa lauantaina 19.3.2016 klo 14 
Joensuussa, jota isännöi Joensuun Suomi-Israel –yhdistys. Kokouksen yhteydessä on tilaisuus. 
Jos siis satut liikkumaan Pohjois-Karjalassa päin tai sinulla on sillä suunnalla ystäviä, sukulaisia tai 
tuttavia, niin vihjaise heille! Ilmoittautua voi allekirjoittaneelle! 

   Tänä keväänä yhdistys järjestää vielä toisen jäsenillan, joka on avoin kaikille! Haastammekin 
kaikkia uusien jäsenten rekrytoimaan uusia jäseniä! Tilaisuus on ke 27.4.2016 klo 18 Myyrmäen 
kirkon isossa srk-salissa, Uomatie 1, 01600 Vantaa (Louhelan juna-aseman vieressä). Puhujana
on Samuel Wilner Israelista ja hän kertoo Israelin vesitilanteesta. Tervetuloa!

   Israelilaiset kansantanssit jatkuvat lauantaisin Jokirannan koululla (os. Viertolankuja 1, 
01300 Vantaa) 14-17. Ensimmäinen tunti on alkeistunti. Uusia innokkaita tanssijoita kaivataan 
mukaan! Aiempaa kokemusta ei vaadita! Lisätietoja: Tapani Rämö (040-526 0646 tai 
tapani.ramo@helsinki.  fi ) ja Kristiina Rämö (040-526 0646) tai kristiina.ramo@fimnet.fi).

   Ensi syksynä Liitto järjestää matkan Israeliin 5.-13.10.2016. Matkan johtajina toimivat Suomi-
Israel Yhdistysten Liiton puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen ja Jedidut-lehden uusi vastaava 
toimittaja Hannu Nyman. Matkan teknisenä järjestäjänä on Kinneret Tours. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Juha-Pekka Rissanen, 044-516 6120 tai 
juhapekkarissane@hotmail.com 
                                       
Hyvää kevättalvea ja pääsiäisen aikaa toivottaen,

Hanna Rissanen
hanna.rissanen@poetic.com
044-516 6121                                                               
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