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Shalom,

   Olen parhaillaan matkatunnelmissa, sillä olen tänään lähdössä Israeliin mieheni 
kanssa. Matkani tarkoitus on Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän opintomatka 
Jerusalemiin 11.-14.4.2016. Ennen sitä olemme alkuun Tel Avivissa, josta 
matkaamme Jerusalemiin. Torstaina 14.4. iltapäivällä matkaustamme Haifaan, missä 
osallistumme entisen työpaikkamme Ebenezer-vanhainkodin 40-vuotisjuhliin. Sinne 
on luvassa Suomesta ihan mukava edustus. Haifasta matkaamme vielä Galileaan ja 
koto-Suomeen paluu on 19.4. varhain aamulla. Suorat Finnairin lennot tekevät 
matkat Israeliin helpoksi, ja ovat lisäksi sangen edulliset. Lentoaika yöllä ei tosin ole 
kovin miellyttävä, mutta kesällä tulee olemaan myös päivälentoja. 
    Suomi-Israel Yhdistysten Liitto järjestää matkan Israeliin 5.-13.10.2016. Matkan 
johtajina toimivat Juha-Pekka Rissanen ja Hannu Nyman. Ilmoittautuminen ja 
lisätietoja Juha-Pekka Rissanen, 044-5166120 tai 
juhapekkarissane@hotmail.HYPERLINK 
"mailto:juhapekkarissane@hotmail.com"com . Ohjelmaan sisältyy myös vierailu Mate 

Jehudan -piirikunnassa Kibbutz Tzorassa.

   Suomi-Israel Yhdistysten Liiton kevätkokous oli Joensuussa, jonne osa liiton 

hallituksesta matkusti. Perillä tutustuimme vireään Pohjois-Karjalan Suomi-Israel -

yhdistykseen. Kokouksen jälkeinen juhla oli monipuolinen. Sellainen valitettava 

uutinen on, ettei Liitto saanut tänä vuonna Suomen valtiolta vuosiavustusta. Liiton 

suurin menoerä on Jedidut-lehti. Tämä vuosi siis haastaa kaikki paikallisyhdistykset 

aktiiviseen toimintaan, jolla voimme tukea Liittoa ja ennen kaikkea sen 

mielenkiintoista ja täysipainoista Jedidut-lehteä sekä sen uutta vastaavaa toimittajaa 

Hannu Nymania.

   Yhdistyksemme vuosikokous oli 16.3.2016, jonka aluksi Nurit Steinbock-Vatka 

kertoi omakohtaisesti elämästä juutalaisena Suomessa. Kokouksessa käsiteltiin 

sääntömääräiset asiat ja valittiin hallitukseen uudestaan sen erovuoroiset jäsenet eli 

Jouni Karppanen, Raija Huvila ja Helena Fyhr. Viime vuonna valituista allekirjoittanut 

jatkaa puheenjohtajana ja Laila Jouhki, Milla Jääskeläinen ja  Elisa Silvennoinen 

hallituksen jäseninä. Kokouksessa päätettin myös jäsenmaksun suuruudesta eli 20 € 

jäsen ja 15 € toinen perheenjäsen, eläkeläinen, työtön tai opiskelija. Tämän kirjeen 

liitteenä on lasku jäsenmaksusta, joka tulee maksaa kesäkuun loppuun mennessä 

Yhdistyksen tilille: OP FI6357229020158033. Yhdistyksessämme oli vuoden 
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vaihteessa 86 jäsentä, joista 80 oli maksaneita. Toimintamme oli varsin vilkasta. 

Toimintasuunnitelmassa kerrottiin kevään osalta mm. teatterireissusta 

Kansallisteatterin Willensaunaan 1.4. Johon osallistui 25 henkilöä niin jäseniä kuin 

ulkopuolisia, mutta potentiaalisia uusia jäseniä. Näytelmä herätti varmasti itse 

kussakin erilaisia tunteita, ja siitä olisi ollut mukava yhdessä keskustella jälkeenpäin. 

Näytelmä on edelleen Kansallisteatterin ohjelmistossa ja on näkemisen arvoinen. 

   Tänä keväänä on vielä yksi jäsenilta, jossa on vieraana Israelista Haifan yliopiston 

tutkija Samuel E. Willner, joka puhuu Israelin vesihuollon haasteista ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksista, 

ke 27.4.2016 klo 18-20 Myyrmäen kirkon isossa seurakuntasalissa. Tilaisuudessa on 

mukana myös Keren Kajemet Finladin puheenjohtaja Ethel Zlutskij. Tervetuloa!

   

Hyvää kevättä ja kesää toivottaen,

Hanna Rissanen

044-516 6121


