
Vantaan Suomi-Israel-yhdistys ry:n jäsenkirje 2/2017 

 

Hyvät yhdistyksen jäsenet,                                                                                                                 27.3.2017 

 

Kevät tekee jo tosissaan tuloaan, jäät sulavat, linnut laulavat ja  kyyhkysen  kujerrus  kuuluu. Alkavan 

kevään tunnelmia voi kuvata Korkea Veisun sanoin ”talvi on väistynyt, laulun aika on tullut ja 

metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme” KV 2. 

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin 14.3.17  Myyrmäen kirkon tiloissa ja siellä valittiin  puheenjohtaja ja 

hallitus. 

Olen aloittanut yhdistyksen uutena puheenjohtajana ja kiitän valitsijoita luottamuksesta. Hanna Rissanen, 

joka on ansiokkaasti hoitanut puheenjohtajan tehtävää neljä vuotta, jatkaa nyt hallituksessa sihteerinä. 

Entisinä jäseninä hallituksessa jatkavat Raija Huvila, joka toimii rahastonhoitajana, Jouni Karppanen, joka 

valittiin tiedottajaksi ja Helena Fyhr. Uusina jäseninä aloittivat hallituksessa Raili Raivio, joka valittiin 

varapuheenjohtajaksi ja Maria Lappalainen.  

Jäsenmaksun suuruus pysytettiin entisellään eli 20 e/jäsen ja 15 e/toinen perheenjäsen ja eläkeläinen. 

Jäsenkirjeen mukana seuraa jäsenmaksulomake. Jäsenmaksu tulee maksaa 30.6.17 mennessä.    

Ennen vuosikokousta arkeologit FT Minna Silver ja FT  Kenneth Silver Porvoon Suomi–Israel- yhdistyksestä 

pitivät mielenkiintoisen luennon aiheesta Temppelivuori – juutalaisen kansan sydän. 

Tänä keväänä ohjelmassamme on Juutalainen seder-pääsiäisateria 10.4.17 klo 18  Myyrmäen kirkon 

seurakuntasalissa, josta esite tämän kirjeen mukana.  

Vantaan kaupunki ja Israelin ystäväkunta Matte Yehuda juhlivat tänä keväänä 50 vuotta kestänyttä 

ystävyyttä . Ystäväkuntasopimus solmittiin 23.5.67 juuri Kuuden päivän sodan aattona Kirjat Anavimin 

kibbutsissa. Kaupunki järjestää Vantaa päivänä 15.5.17 Kansainvälisen  Ystävyydentorin Tikkurilan 

keskustaan kaupungintalon viereen ja yhdistyksellemme on varattu sinne paikka, jossa voimme esitellä 

toimintaamme klo 15-19.30.  Matei Jehudasta tulee neljä henkilöä kaupungin vieraiksi ja he ovat Suomessa 

14.-18.5.17.  Yhdistyksellämme on mahdollisuus järjestää tapaaminen Matte Yehudan vieraiden kanssa. 

Suunnittelemme  parhaillaan  ohjelmaa Ystävyydentorille ja vieraiden tapaamista. Tiedotamme jäsenille 

tarkemmin ohjelmasta lähempänä aikaa. 

Kaupunki juhlii viiden muun ystäväkaupungin kanssa pyöreitä vuosia silloin Ystävyydentorilla 

Suomi-Israel yhdistysten Liitto osallistuu Kaisaniemen puistossa 27.-28.5.2017 järjestettävään Maailma 

kylässä- tapahtumaan ja siellä ovat myös vantaalaiset mukana. 

Israelilaiset kansantanssit jatkuvat Jokirannan koulun liikuntasalissa joka toinen lauantai. Lisätietoja 

Kristiina (0405260646; kristiina.ramo@fimnet.fi ja Tapani (0405260636; tapani.ramo@helsinki.fi Rämö. 

Toivotan kaikille jäsenille hyvää kevättä ja pääsiäisen aikaa. Tapaamisiin, shalom! 

Laila Jouhki 

laila.jouhki@gmail.com 

0408246155 
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