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Shalom ystävät,

    Mennyt kesä on ollut varsin vilkas erilaisten Israel-aiheisten tapahtumien ja asioiden myötä, mikä on 
ilahduttanut sangen suuresti! Itse osallistuimme Helsingin Juhlaviikoilla Huvilateltassa Ester Radan 
vaikuttavaan konserttiin. Tiedän joidenkin osallistuneen Israelin filharmonikkojen konserttiin Tampereella. 
Tuska-festivaalilla oli israelilainen heavy-yhtye ja Helsinki Design-festivaalissa ja Sarjakuvafestivaalissa oli 
mukana israelilaisia taiteilijoita. Nyt olemme kuitenkin ehtineet jo pitkälle syksyyn, ja ehkä oletkin jo 
ihmetellyt, kun ei ole tullut informaatiota syksyn tapahtumista. Niille, joilla on sähköposti, tiedotamme 
paitsi yhdistyksemme tapaamisista ja jatkuvasti tietoomme tulevista israelilaisen kulttuurin tapahtumista. 
Jos et ole vielä ilmoittanut sihteerille sähköpostiosoitettasi, niin tee se pikimmiten, jos et halua jäädä paitsi  
erilaisista tapahtumista! Jäsenkirjeetkin lähetämme mieluiten sähköisesti säästäen niin postimaksuissa. 
Ehdotan, että jos tietoosi tulee joku Israeliin liittyvä kulttuuritapahtuma tai kiinnostava esiintyjä, jonka 
haluaisit kutsua jäseniltaan, niin lähetä sähköpostia sihteerille tai minulle! Näin ei aktiivisuus olisi vain 
hallituksen varassa, vaan jokainen osallistuisi aktiivisesti yhdistyksen toiminnan ideoimiseen ja 
kehittämiseen. Hallituksena olemme monesti ymmällämme, kun tunnemme vain joitakin harvoja 
jäseniämme henkilökohtaisesti, emmekä arvaa, mitä kaikenlaisia lahjoja ja rikkautta itse kullakin olisi antaa 
yhdistyksen toimintaan! 

     Syyskuun 21. päivänä Suomi-Israel Ystävyysseurojen Liitto vietti 60-vuotisjuhlaansa Balderin salissa 
Helsingissä. Juhlan herättämä suosio loi järjestäjät lähes ällikällä! Sekä seminaari että juhla täyttivät salin 
lähes viimeistä istuinsijaa myöten. Ohjelma oli korkeatasoinen ja sai paljon kiitosta. Jyväskylän ja Turun 
yhdistyksen väkeä tuli jopa omilla bussikyydeillä. Myös ystävät Tampereelta ja Haminasta sekä 
luonnollisesti Pääkaupunkiseudulta olivat lähteneet liikkeelle. Oli joukossa varmasti monia meitä 
vantaalaisiakin. Toivottavasti joka syksyinen Israel-ystävyystoimikunnan järjestämä Israel-juhla, joka tällä 
kertaa järjestetään poikkeuksellisesti Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa, saa väen yhtä sankoin 
joukoin liikkeelle sunnuntaina 2.11.2014 klo 16. Tilaisuudessa puhuu ministeri Päivi Räsänen, Israelin 
suurlähettiläs Dan Ashbel ja israelilainen vieras Anat Gold Keren Kajemet Israel –järjestöstä. Musiikista 
vastaa kansanmusiikkiyhtye Sheine Ite. Liput Lippupisteestä 20 €. 

    Vantaan yhdistyksemme toiminta käynnistyi syyskuussa Israelilaisten kansantanssien jatkuessa edelleen 
Jokirannan koululla Viertolassa lauantaisin. Kerrottehan siitä tutuillenne ja tulkaa itsekin tutustumaan. 
Tanssikokemusta ei vaadita etukäteen. Lisätietoja saa ryhmän ohjaajilta Kristiina (040-526 0646; 
kristiina.ramo@fimnet.fi) ja Tapani (040-526 0636; tapani.ramo@helsinki.fi) Rämöltä.

    Ensi sunnuntaina 19.10.2014 klo 12 on jäsenretki Helsingin juutalaiselle hautausmaalle Gideon Miramo 
Helsingin juutalaisesta seurakunnasta toimii oppaanamme. Kokoontuminen hautausmaan portilla klo 11.45. 
Hautausmaa sijaitsee Taivallahdessa Hietaniemen hautausmaan Ortodoksisen hautausmaan vieressä 
Tuonelankujan päässä. Tilaisuus on maksuton. Miehillä tulee olla päähine! Tervetuloa! 

   Tämän syksyn merkittävin tapahtuma on yhdistyksemme 30-vuotisjuhla sunnuntaina 16.11.2014 klo 15 
Tikkurilan lukion Auditoriossa. Tämän kirjeen ohessa on kutsu tilaisuuteen. Tervetuloa! Viekää kutsua 
tuttavillenne! Yhdistyksemme julkaisi juhlavuoden kunniaksi toiminnasta kertovan esitteen. Sitä tulee 
olemaan juhlassa saatavilla ja sitä voi myös tilata allekirjoittaneelta. Esitteessä on myös jäsenkaavake. 



    Yhdistyksemme tämänhetkisissä säännöissä on kohtia, jotka vaativat korjausta ja tarkennusta. Niinpä 
olemme hallituksessa tehneet muutamiin kohtiin korjausehdotuksia. Tiistaina 25.11.2014 klo 18 on 
Yhdistyksen kokous, jonne kutsumme kaikkia jäseniä keskustelemaan näistä ehdotuksista. Joudumme myös 
valitsemaan toisen toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. Vaikka uuden yhdistyslain mukaan yksi 
toiminnantarkastaja riittäisi, emme voi sen perusteella poiketa tämän hetkisistä säännöistämme. 
Tilinpitomme on nykyisin tietokoneella, mikä vaatii jonkinlaista perehtyneisyyttä sähköisiin järjestelmiin. 
Paikka on vielä avoin. Kokouksen yhteydessä järjestämme jäsenillan, jossa erikoishammaslääkäri Kristiina 
Rämö kertoo DVI-klinikan työstä Jerusalemissa. DVI on lyhenne sanoista: Dental Volunteers for Israel. 
DVI on siis hammasklinikka Israelissa, joka tarjoaa Jerusalemin taloudellisissa vaikeuksissa elävien 
perheiden lapsille heidän tarvitsemansa hammashoidon, rodusta ja uskonnosta riippumatta (http://dental-
dvi.org.il/finnish/). Kristiinan osuus alkaa klo 18, jonka jälkeen jatkamme kokouksella. Paikka on vielä avoin. 
Lähetämme kokoukseen kutsun marraskuun alkupuoliskolla. 

   Ruokakurssi Vantaan Aikuisopistossa ei valitettavasti toteutunut meistä riippumattomista syistä. 
Toiveenamme on järjestää sellainen tulevaisuudessa. Jos teillä on tiedossanne joku ruokakurssille sopiva 
edullinen paikka, niin kertokaa! Nykyäänhän EU-säädökset hygieniavaatimuksineen aiheuttavat erilaisia 
rajoituksia. Aiemminhan olemme tällaisia kursseja järjestäneet! Ronit Airiola on edelleen halukas tulemaan 
ohjaajaksemme. Hänen herkkujaan pääsemme nauttimaan 30-vuotisjuhlamme yhteydessä Tikkurilassa!

   Yhdistyksemme on osa Suomi-Israel Yhdistysten Liittoa, joka taas kuuluu Ystävyysseurojen Liittoon. Sen 
puheenjohtaja Seppo Kalliokoski esitti Liiton juhlassa tervehdyksen. Hän myös lähetti kutsun heidän 
järjestämäänsä paneelikeskusteluun Rauhanasemalle. Aiheena on ”Edistääkö turismi rauhaa?”. Kutsun 
saatteena on teksti: Edistääkö turismi rauhaa? Avartaako matkailu, hälvenevätkö ennakkoluulot 
käydessämme entuudestaan vieraissa maissa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsii vastauksia 22. 
lokakuuta klo 18 Helsingin Rauhanasemalla pidettävä paneelikeskustelu, jossa aihetta lähestytään Israelin ja 
Palestiinan esimerkin kautta. Paneelissa keskustelevat Helsingin kulttuurimaantieteen dosentti Arvo 
Peltonen, lähetystöneuvos Martti Eirola, Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja kansanedustaja 
Jouko Jääskeläinen (KD) ja Lomamatkat Oy:n tuotantojohtaja Maija Boshkov. Keskustelua vetää 
Ystävyysseurojen liiton puheenjohtaja Seppo Kalliokoski. Osoite: Rauhanasema, Veturitori 3, Itä-Pasila, 
Helsinki. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun! Tilaisuus on maksuton. Levitä 
sanaa vapaasti! Lisätietoja: Seppo Kalliokoski, seppo.kalliokoski@icenet.fi tai 040-7743504.

   Vantaan Rauhanpuolustajat puheenjohtajansa Juha Kovasen toimesta on kutsunut yhdistyksemme 
kuukausittain pidettävään klubi-iltaansa esittelemään toimintaansa. Tilaisuus on maanantaina 24.11.2014 
klo 18 Tikkurilan Silkinportissa, os. Tikkurilantie 44 F, 2. krs (Tikkurilan Kelan vieressä).

   Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit pidetään su 9.11.2014 kaikissa Suomen ev.-lut. 
seurakunnissa. Ennakkoäänestys on 27.-30.10.2014. Myös yhdistyksemme jäseniä on ehdokkaina vaaleissa 
Vantaan ja muun pääkaupunkiseudun eri seurakunnissa. 

 Mukavaa on, että viime aikoina olemme saaneet yhdistykseemme uusia jäseniä. Tervetuloa joukkoomme!

     

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi, niin vuoden 2014 jäsenmaksu on 20 €/jäsen ja 15 €/toinen 
perheenjäsen, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 15 €/jäsen. Maksu yhdistyksen tilille FI85 
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80130710303601 (Danske Bank) 30.6.2014 mennessä! Viestikenttään nimi/nimet ja teksti: Jäsenmaksu 
2014.

Toivottavasti tapaamme tulevissa tapahtumissamme ja varsinkin 30-vuotisjuhlassa Tikkurilassa!

Shana tovah ve-chag sameach!

Hanna Rissanen, puheenjohtaja, hanna.rissanen@poetic.com, 044-516 6121.

PS. Ilmoittakaa ystävällisesti sähköpostiosoitteenne, jos haluatte postikulujen säästämiseksi saada jatkossa 
kirjeen sähköpostissa (sihteeri Helena Fyhr, helena.fyhr@evl.fi )
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