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Shalom ystävät,
Haluan tuoda heti ensi alkuun terveiset noin kolmen viikon takaiselta Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
Varsovan ja Krakovan matkalta! Meitä oli 34 matkalaista, joista vantaalaisia oli mukava joukko! Tänä
keväänä tuli 70-vuotta Toisen maailmansodan päättymisestä ja Holokaustista. Lensimme Varsovaan, missä
tutustuimme uuteen Puolan juutalaisten historiaa käsittelevään museoon, jonka on suunnitellut
suomalainen arkkitehti Rainer Mahlamäki, ja sen sisältämä upea perusnäyttely koko Puolan rikkaasta 1000vuotisesta juutalaisesta historiasta, juutalainen hautausmaa ja Varsovan getton jäänteet, sekä Lazienkipuisto ja Vanha kaupunki. Varsovasta matkustimme bussilla yli 300 km Krakovaan poiketen matkalla
Czestochowan kaupungissa sijaitsevassa Jasna Goran luostarissa Mustaa madonna –ikonia katsomassa.
Krakovassa tutustuimme Vanhaan kaupunkiin, Schindlerin tehtaaseen. Osa porukasta vieraili omaehtoisesti
Wieliczkan suolakaivoksessa. Matkan viimeisenä päivänä tutustuimme Krakovan juutalaiseen
kaupunginosaan Kazimierziin ja Galician juutalaisten museoon. Viimeinen kohteemme ennen kotimatkaa oli
Auschwitz-Birkenaun keskitys- ja tuhoamisleiri. Krakovasta lensimme takaisin. Matkamme ajoittui sopivasti
Israelin Holocaust-muistopäivän Jom Ha-Shoan aikaan. Kesäkuussa ilmestyvässä Jedidut-lehdessä tulee
olemaan seikkaperäinen kuvaus matkastamme.
Yhdistyksemme vuosikokouksessa 16.3.2015 käsiteltiin vuoden 2014 toiminta- ja tilikertomus sekä
tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Kokouksessa valittiin
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja Hanna Rissanen, Laila Jouhki ja Elisa Silventoinen
valittiin uudeksi kaksivuotiskaudeksi ja samoin Milla Jääskeläinen Minna Imain seuraajaksi. Edelleen
jatkavat viime vuonna kahdeksi vuodeksi valitut Jouni Karppanen, Helena Fyhr ja Raija Huvila.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Lailan varapuheenjohtajaksi ja tiedottajan
tehtäviä jakamaan Elisan ja Millan. Rahastonhoitajana jatkaa Raija ja sihteerinä Helena.
Kevään toimintakautemme ei suinkaan vielä ole ohi, sillä ensi viikon tiistaina 12.5.2015 on luvassa
toimittaja Semy Kahanin Judaica-luento klo 18.30 aiheena: NETANYAHUN HALLITUS VAALIEN JÄLKEEN SEKÄ
MYRSKYISÄT TAPAHTUMAT ISRAELIN NAAPURUSTOSSA —Ääri-islamilaiset liikkeet, ISIS sekä
sunniarabimaitten ja shiialaisen Iranin välinen vahvistuva valtakamppailu Jemenin sisällissodassa. Paikkana
on Helsingin juutalaisen seurakunnan kerho (Malminkatu 26, 00100 Helsinki). Tilaisuuteen tulee
ilmoittautua etukäteen allekirjoittaneelle viimeistään 10.5.2015! Ilmoittautumislista toimitetaan
Seurakunnan kansliaan. Saapujat ottakaa mukaanne henkilöllisyystodistus! Suomi-Israel Yhdistysten Liitto
osallistuu Maailma kylässä –festivaaliin Kaisaniemen puistossa 23.-24.5.2015. Helsingin ja Vantaan
yhdistyksen hoitavat päivystyksen kuten aina tammikuussa pidettävillä Matkamessuilla. Jos olet
kiinnostunut tulemaan päivystäjäksi, niin ilmoittaudu allekirjoittaneelle! Tänä kesänä on jälleen myös
tulossa Mate Jehudasta ryhmä nuoria ohjaajineen Vantaan kansainväliselle lastenleirille Kukonnotkoon
28.6.-4.7.2015. Pyrimme järjestämään tapaamisen heidän kanssaan ennen leiriä. Leirillä on vierailupäivä,
jona yhdistyksestämme on ollut tapana käydä nuoria tervehtimässä! Kiinnostuneet voitte olla yhteydessä
allekirjoittaneeseen! Lisäksi Vantaan asuntomessujen aikaan elokuun alussa on pieni joukko Mate
Jehudasta tulossa Vantaan kaupungin vieraiksi. Toivottavasti järjestyy tilaisuus tavata heidät!
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Tämän kirjeen ohessa on vuoden 2015 jäsenmaksuosoitus. Huom! Pankkitilimme on vaihtunut
Osuuspankkiin. Tilinumeromme on FI63 5722 9020 1580 33. Jäsenmaksu on 20 €, perheenjäsen 15 € (myös
opiskelija, eläkeläinen, työtön). Viitenumero on tärkeää merkitä! Jäsenmaksu tulee suorittaa kesäkuun
loppuun mennessä.
Aurinkoista kesää toivottaen,
Hanna Rissanen, pj.
hanna.rissanen@poetic.com
044-5166121
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