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Vantaan Suomi-Israel -yhdistys ry:n jäsenkirje 1/2017

Shalom ystävät,

4.3.2017

Talven selkä on taittunut ja käymme kohti kevättä! Meillä vantaalaisilla on syytä juhlia. Ei vain
Suomi 100 -vuotta - toki sitäkin, mutta tänä vuonna, toukokuun 23. päivä 2017 tulee kuluneeksi 50
vuotta Vantaan kaupungin, silloisen Helsingin maalaiskunnan ja Mate Jehudan piirikunnan välisen
ystävyyssopimuksen solmimisesta. Pohjustimme tätä merkittävää rajapyykkiä jo viime vuoden
lokakuussa Övre Nybackassa Lehtimajajuhlan merkeissä. Mukana juhlassa oli mukava määrä
yhdistyksen jäseniä. Israelin uusi suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg ja Vantaan kaupungin uudet
kansainvälisten suhteiden koordinaattori Laura Parsama ja suhdetoimintasihteeri Anastasia Susi
olivat kutsuvieraina. Rovasti Seppo Seppälä oli mukana Kirjat Anavimin kibbutsissa
ystävyyssopimusta allekirjoitettaessa, ja muisteli tuota tilaisuutta juhlassamme. Nigun Klezmer
Band vastasi musiikista.
Marraskuussa oli israelilaisen ruoan kurssi Martinlaakson koululla opettajina Ulla Taipale ja
Anneli Itkonen. Aiheena olivat syksyn juhlat. Ensimmäisellä kerralla valmistimme Rosh HaShanan
ja toisella Hanukka-juhlan ruokia. Sapattiruokakurssi siirtyi tämän vuoden puolelle helmikuulle ja
paikkana oli Mikkolan koulu. Olemme kovin kiitollisia Ullalle ja Annelille onnistuneesta kurssista.
Joulukuun alussa oli teatteriretki Espoon kaupunginteatteriin ”Meidän luokka” -esitykseen. Se oli
pysäyttävä kokemus.
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Yhdistys tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua tammikuussa juutalaisen seurakunnan
järjestämään Limud-seminaariin. Seminaarissa sai hyvin monipuolisen ”annoksen” juutalaista
kulttuuria, uskontoa ja historiaa. Tapahtumassa oli kansainvälisiä vieraita.
Tammikuun lopussa osallistuimme Messukeskuksessa järjestettäville Matkamessuille
päivystämällä lauantaipäivänä Ystävyysseurojen Liiton osastossa Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
pöydässä.
Seuraavana on tulossa Yhdistyksemme vuosikokous, joka pidetään tiistaina 14.3.2017
Myyrmäen kirkon Olotilassa (osoite: Uomatie 1 C, 01600 Vantaa. Sisäänkäynti Louhelan aseman
puolelta). Tilaisuuden aluksi klo 18 arkeologit FT Minna Silver ja FT Kenneth Silver puhuvat
aiheesta: ”Temppelivuori - juutalaisen kansan sydän”. Sen jälkeen n. klo 19.15/19.30 jatkamme
vuosikokouksella. Esityslistalla ovat vuoden 2016 toimintakertomus ja tilikertomus sekä vuoden
2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätetään vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudesta.
Erovuorossa kahden vuoden toimikauden jälkeen ovat puheenjohtaja (Hanna Rissanen) ja kolme
jäsentä (varapuheenjohtaja Laila Jouhki, tiedottaja Elisa Silvennoinen ja Milla Jääskeläinen).
Kolmen muun jäsenen Raija Huvilan (rahastonhoitaja), Helena Fyhrin (sihteeri) ja Jouni Karppanen
toimikausi jatkuu. Ehdolle voivat asettua ja äänioikeutettuja ovat kaikki vuonna 2016
jäsenmaksunsa maksaneet.
Tämän vuoden alusta aloitti toimintansa uutena Espoon Suomi-Israel Yhdistys, joka on SuomiIsrael Yhdistysten Liiton 12. jäsenyhdistys. Liiton kevätkokous on Espoossa Opinmäen
monitoimikeskuksessa sunnuntaina 24.3.2017 klo 14.30. (osoite: Lillhemintie 1, Suurpelto/Olari).
Sen jälkeen klo 16 on ylimääräinen liittokokous, jossa käsitellään sääntömuutosehdotus.
Kokouksiin voivat osallistua paikallisyhdistysten jäsenet, mutta äänioikeutettuja ovat vain viralliset
edustajat. Sen jälkeen on klo 18 alkaen Tapiolan kuoron konsertti. Kuoro on lähdössä
konserttimatkalle Israeliin kesäkuussa. Edellisen kerran kuoro vieraili Israelissa tammikuussa 2015.
TERVETULOA! Opinmäkeen pääsee julkisilla kulkuvälineillä Helsingin keskusbussiasemalta
(Espoon terminaalista) bussilla 107 sunnuntaisin puolen tunnin välein. Myös Leppävaaran ja
Kauniaisten rautatieasemilta lähtee busseja Espoon Olariin päin.
Yhdistyksemme järjestää Juutalaisen seder-pääsiäisaterian Myyrmäen kirkon
seurakuntasalissa (os. Uomatie 1, 01600 Vantaa) maanantaina 10.4.2017 klo 18. Ilmoittautumiset
5.4. mennessä Raija Huvilalle, raija.huvila@gmail.com tai p. 0400 504532. Hinta 15 eur.
Vantaan päivänä maanantaina 15.5.2017 Vantaan kaupunki järjestää Ystävyyskaupunkien
juhlan. Sen yhteydessä Vantaa juhlii pyöreitä seuraavien kaupunkien kanssa: Mate Yehuda (50 v),
Rastattin piirikunta (50 v), Mlada Boleslav (50 v), Salgótarján (40 v), Slupsk (30 v) ja Frankfurt an
der Oder (30 v). Kaupunki järjestää kaksi konserttia, joista toinen on Tikkurilan torilla klo 18-19.
Kaupungintalon edessä olevalla aukiolla tulee olemaan Ystävyyden tori, jossa eri
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ystävyysyhdistykset me muiden joukossa (muut: Suomi-Puola, Suomi-Saksa, Suomi-Unkari ja
Suomi-Tsekki) esittelevät toimintaansa klo 15-19.30. Mukaan on kutsuttu neljä edustajaa kustakin
ystävyyskunnasta. Toivomme mahdollisimman monen teistä osallistuvan! Lisää tietoa seuraa
myöhemmin!
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto osallistuu Kaisaniemen puistossa 27.-28.5.2017 järjestettävään
Maailma kylässä -tapahtumaan, jossa myös vantaalaiset ovat mukana. Tarkempaa tietoa seuraa
myöhemmin. Tänä vuonna jälleen ICAHD-järjestö yrittää estää Keren Kajemet Finlandin
osallistumisen tähän tapahtumaan. Toissa vuonna se onnistui. Osallistumalla tapahtumaan
osoitamme tukemme sille ja Israelin valtion olemassaololle:
Israelilaiset kansantanssit jatkuvat Jokirannan koulun liikuntasalissa joka toinen lauantai.
Lisätietoja: Kristiina (040 5260646; kristiina.ramo@fimnet.fi) ja Tapani (040 5260636;
tapani.ramo@helsinki.fi) Rämö.
Yhdistyksessä oli tämän vuoden alussa 86 maksanutta jäsentä. Uusia tekijöitä tarvitaan
auttamaan eri tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä, ohjelman suorittajaksi tai tulemaan
hallituksen jäseneksi. Lähtekää rohkeasti mukaan!
Jos saat tämän kirjeen postissa ja sinulla on myös sähköpostiosoite, niin ilmoita se, niin saat
saman tien ilmoituksen tulevista tapahtumista.
Hyvää kevättalvea ja pääsiäisen aikaa toivottaen,

Hanna Rissanen
hanna.rissanen@poetic.com
044-5166121

