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Vantaan Suomi-Israel –yhdistyksen
jäsenkirje 2/2013
23.08.2013
Shalom ystävät,
Yhdistyksemme syyskausi on käynnistymässä ja tiedossa on varsin monipuolista
toimintaa! Ennen sitä kuitenkin katsausta viime kevään ja kesän tapahtumiin. Raimo
Nurmion huhtikuinen esitys Israelin pääministeri Golda Meirin mahdollisesta vierailusta
Suomessa toukokuussa 1971 oli mielenkiintoinen. Kävi ilmi, että hän kävi Lapissa
Tukholmasta käsin tuttavansa suomalaisen liikemiehen Shlomo Zabludowiczin kutsusta.
Vaikka käynti oli yksityisluonteinen, pääministerin otti Rovaniemen lentokentällä vastaan
Rovaniemen kaupunginjohtaja. Vierailusta oli joitakin lehtileikkeitä. Israelin kibbutsiliikkeen
vapaaehtoistoiminnan vastaava Aya Sagi oli liiton vieraana Suomessa ja vieraili ympäri
maata eri yhdistysten illoissa. Helsingin ja Vantaan jäseniä osallistui tilaisuuteen Café
Aschanissa. Hän kertoi sanoin ja kuvin nykyisestä kibbutsien vapaaehtoisohjelmasta.
Monella on varmasti se käsitys, että toiminta on tyrehtynyt kokonaan, mutta ei ole.
Edelleen on olemassa kibbutseja, jotka ottavat vapaaehtoisia. Jos kiinnostuit ja haluat
kertoa tuttavillesi, niin asiasta on tietoa: www.kibbutz.org.il/volunteers/. Koska Aya on
kotoisin Kibbutz Tzorasta Mate Jehudan alueelta, Vantaan kaupunki kutsui hänet
päivälliselle. Aterialle osallistuivat kaupungin edustajina Tapani Mäkinen ja Anita
Linnanmäki sekä hallituksen jäseniä.
Toukokuuksi suunniteltu retki Tukholmaan jäi toteutumatta, ja päätettiin siirtää ensi
vuoden toukokuuhun.
Vantaan kaupunki järjestää joka kesä kansainvälisen nuortenleirin Kukonnotkossa.
Sinne kaupunki kutsuu nuoria sen ystävyyskunnista maailmalta. Niinpä tänäkin kesänä
leirille osallistui neljä nuorta (13 vuotiaita) ohjaajineen Mate Yehudasta. Puheenjohtaja
puolisoineen tapasi nuoret sunnuntaina 30.6. aamulla Kauppatorilla ja teki sen
ympäristössä heidän kanssaan lyhyen kävelykierroksen. Leirin vierailupäivänä 3.7. Jouni
Karppanen ja Minna Imai tyttärineen kävivät Kukonnotkossa tutustumassa leirin elämään.
Minna kertoo vierailusta varsin vauhdikkaasti:
” Saavuimme Kukonnotkoon hyvissä ajoin ja välittömästi törmäsimme neljään
israelilaisnuoreen. Heistä tytöt (2) lähtivät innokkaina viemään "meitä tyttöjä" tutustumaan
mökkiinsä kertoillen samalla kuinka toiset kämppikset eivät olleet kursailleet napostella
kaikkea mitä he olivat tuoneet mukanaan Israelista... Samalla he valoittivat meille kuinka
juuri heidät tultiin valituksileirille muiden hakijoiden suuresta joukosta.Täällä
Kukonnotkossa heillä oli mielenkiintoista löytää (ja tietysti syödä) erilaisia marjoja aivan
mökkien takana olevasta metsästä. Mökiltä palattuamme pakenimme ohjaajien mökin
katoksen alle pitämään sadetta-jota totisesti tuli- ja jutustelemaan kaikenlaista "ihan
hebreaa"...Sitten israelilaistytöt pinkaisivat hakemaan asianmukaiset varusteet säähän toppatakit tietysti! (lämmintä oli vain noin +20 astetta...). Ruokailimme israelilaisnuorten
seurassa ja Vantaan kaupungilta joku naisihminen (nimi ei jäänyt mieleen...)tuli
toivottamaan meidät vierailijat lämpimästi tervetulleiksi. Iloksemme ruokailun jälkeen sade
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oli poissa ja aurinko paistoi täydeltä teholta. Tapasimme israelilaisryhmän johtajan,
opettajan jerusalemilaisesta koulusta, jolle esittelimme itsemme ja välitimme terveiset.
Kokoonnuimme koko leiri vierailijoineen lipunnostopaikalle, jossa Vantaan
kaupunginjohtaja lausui muutaman sanan. Sitten alkoikin kova kuhina - nuoret johtajiensa
ohjaamina olivat valmistaneet "maansalaisensa" (mikä sanahirviö...) esittelypöydän."
Korvatuntumagallupin" mukaan Israelin pöytä "löi laudalta" muiden maiden pöydät
ylivoimaisesti mielenkiintoisine erilaisine snackseineen (bambat ym.) ja
pikkutilpehööreineen, joita nuoret rakastavat. Minutkin pistettiin hommiin esittelemään niitä
kun ajoittain näytti siltä kuin koko leiri olisi parveillut Israelin pöydän ympärillä...Pojat
valmistivat tarramuodossa olevilla hebrean aakkosilla etunimet kaikille halukkaille-ja niitä
riitti. Kaikki ihastuivat Israelin antiin - niin mekin. Vierailupäivä jatkui saunomisella,
israelilaispojat olivat kuin kalat vedessä uimassa Suomen suvessa muualta tulleiden
nuorten joukossa. Jouni saunoi, mutta me tytöt tyydyimme laiturin auringonpaisteessa
poseeraamiseen ja hauskanpitoon katsellen poikien ilonpitoa vedessä. Muutenkin
israelilaispojat olivat päässeet hyvin mukaan leirielämään, tyttöjen viihtyvän paremmin
keskenään. Kaikille tästä leiristä jäi varmaankin hyvät muistot (jos suomalaista ruokaa ei
muistella...ei kuulemma oikein maistunut, meille kolmelle vierailijalle se kelpasi hyvin)
kotiin viemiseksi kuten meillekin vierailijoillekin.
Yhdistyksen ohjelmaa:
1.

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).
2.

Amos Ozin kirjan "Tarina rakkaudesta ja pimeydestä“ pohjalta

dramatisoitu näytelmä Kansallisteatterin Willensaunassa la 21.9.2013
klo 19.00. (http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/tarina-rakkaudesta-japimeydesta ). Lipun hinta: jäsenet 20 €, muut 27 €. Ilmoittautuminen sihteerille
noritv@hotmail.com tai tekstiviesti numeroon 040-742 9627. Maksu yhdistyksen tilille:
FI8580130710303601.
3.

Yleisötilaisuus torstaina 3.10.2013 klo 18-19.30. Sami Rauhala puhuu aiheesta:

"Kokemuksia Israelin liike-elämästä“. Tikkurilan kirjasto, Pohjakerroksen kokoushuone,
Lummetie 4, Tikkurila (käynti kirjastotalon takaa).
4.

Israelilaisten tanssien alkeiskurssi to-pe 17.-pe 18.10.2013,

opettajana argentiinalainen Ilai Spiezak, hinta 90 €. Jatkokurssi pe 18.su 20.10.2013, opettajana israelilainen Yuval Tabashi, hinta 155 €
(molemmat 200 €). Sotungin koulu, Sotungintie 19, 01200 Vantaa.
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Ilmoittautuminen 15.9.2013 mennessä ja lisätiedot: Tapani Rämö 040-5260636 tai
israel.tanssi@gmail.com . Mainoksia mm. Radio Deissä.
5.

Klezmer-festivaali Savoy-teatterissa 30.10.-3.11.2013. Järj.

Suomen Klezmer-yhdistys. Normaali hinta 29 €. Jäsenille alennushinta (avoin).
Ilmoittautuminen sihteerille noritv@hotmail.com tai tekstiviesti numeroon 040-742 9627.
6.

Yleisötilaisuus maanantaina 18.11.2013 klo 18-19.30 vieraana

ylirabbi Simon Livson (aihe avoin). Myyrmäkitalo, tapahtumahuone, 2.
krs, Paalutori 3, 01600 Vantaa.
Yhdistyksemme jäsenille tiedotetaan sähköpostitse Klezmer-jameista, joita järjestää
Suomen Klezmer-yhdistys (www.klezmeryhdistys.com/) Helsingissä Bulevardin
kahvisalongissa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä noritv@hotmail.com tai numerosta 040742 9627.
Ensi vuosi on yhdistyksemme 30-vuotisjuhlavuosi. Sitä tullaan
juhlimaan monin eri tavoin. Tiedossa on mm. israelilaisten
kansantanssien matka 28.3.-5.4.2014. Suorat Finnairin lennot. Ohjelmassa on
alkeistason kansantanssiopetusta, ohj. Yuval Mayan Tabashi Israelista, ja runsaasti
tanssimahdollisuuksia myös jatkotason tanssijoille. Tutustumiskohteina mm. Haifa,
Tiberias, Safed, Dan, Golan, Kuollut meri, Jerusalem, Tzora ja Tel Aviv-Jaffo. Tapaamme
mm. Vantaan ystävyyskunnan Mate Jehudan edustajia ja tutustumme Kibbutz Tzoran
tanssistakin tunnettuun Jad Hariff -kulttuurikeskukseen. Matkan johtajina Hanna ja JuhaPekka Rissanen. Avustajina Vantaan Suomi-Israel -yhdistyksen tanssinohjaajat Kristiina ja
Tapani Rämö. Matkatoimistona Kinneret Tours. Hinta n. 1500-1700 euroa. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: Hanna Rissanen, p. 044-516 6121, hanna.rissanen@poetic.com.
Jos ette ole vielä maksaneet vuoden 2013 jäsenmaksua, niin maksakaa se ensi
tilassa yhdistyksen tilille FI85 80130710303601 (Danske Bank), 20 €/jäsen ja
15 €/toinen perheenjäsen. Viestikenttään nimi/nimet ja teksti:
Jäsenmaksu 2013.

Tapaamisiin! Lehitraot! Shanah tovah!
Yhdistyksen puolesta,
Hanna Rissanen, puheenjohtaja, hanna.rissanen@poetic.com, 044-5166121.
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