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Vantaan Suomi-Israel –yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 16.10.2015

Shalom ystävät,

     Syksy on jo pitkällä ja juutalaisetkin juhlat takana! Juutalaisessa maailmassa on meneillään jo 

vuosi 5776! Viime aikoina tilanne Israelissa ja Palestiinan itsehallintoalueilla on kiristynyt, ja 

olemme taas huolestuneina seuranneet uutisia sieltä. Puhutaan jo kolmannesta intifadasta. 

Toivottavasti siltä kuitenkin vältytään, vaikka tilanne niin siellä kuin koko Lähi-idän alueella 

tuntuu sangen toivottomalta. Loppukesästä pakolaisvirta tuolta alueelta Eurooppaan ja aina 

suomalaiseen ”lintukotoomme” alkoi kiihtyä, ja tuntuu, ettei loppua ole näköpiirissä. Ei voi 

muuta kuin toivoa viisautta niin Suomen, Israelin kuin maailmanpäättäjille! 

    Syyskuussa ilmestyneestä Jedidut-lehdestä olette varmasti lukeneet, että Vantaalla kävi 

kesän aikana kaksi ryhmää kaupungin ystäväkunnasta Mate Jehudan –piirikunnasta. 

Ensimmäinen oli neljän nuoren ja heidän ohjaajansa ryhmä Vantaan kansainvälisellä 

nuortenleirillä Kukonnotkossa kesä-heinäkuun vaihteessa. Viime vuonna leiri jäi väliin, ja 

”ilmassa oli jo epätietoisuutta” ja epävarmuutta toiminnan jatkosta. Niinpä myönteinen yllätys 

oli, että toiminta jatkuu, ja leirin vierailupäivänä peräti seitsemän yhdistyksemme jäsentä 

vieraili leirillä. Järjestimme leirin päätteeksi nuorille retken Suomenlinnaan. Toinen ryhmä oli 

virallisempi kuuden hengen ryhmä, johon kuului Mate Jehudan hallinnon edustajia. Vantaa oli 

kutsunut asuntomessuille ja kehäradan avaamisen johdosta elokuun alussa kaikista sen 

ystäväkaupungeista yhteensä lähes 60 henkilöä. Kaupunki oli järjestänyt varsin tiiviin ohjelman, 

mutta onneksi ehdimme kuitenkin tavata heitä. 

     Suomi-Israel Yhdistysten Liiton vieraana oli elokuussa israelilainen urkuri Alexandr Gorin, 

jonka vierailua sain olla läheltä seuraamassa. Hän piti urkukonsertit Kuopiossa, Espoossa ja 

Naantalissa. 

    Syyskuun 6. päivä Porvoon Suomi-Israel –yhdistys järjesti hienon juhlan Euroopan juutalaisen 

kulttuurin päivän merkeissä. Irene Jelin haastatteli kahta mielenkiintoista kulttuurihenkilöä 

professori Karméla Belinkiä ja Eeva Vuorenpäätä juutalaisesta kirjallisuudesta. Musiikista 

vastasivat Suvi ja Folke Gräsbeck ja Evgenia Gorell. 
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    Semy Kahan piti jälleen tällä viikolla luennon juutalaisessa seurakunnassa, johon 

yhdistyksemme sai kutsun kuten viime keväänäkin pariin otteeseen. Hänen esityksensä 

käsittelevät aina Israelin ja Lähi-idän ajankohtaista tilannetta.

    Vantaan yhdistyksemme ensimmäinen jäsenilta on lauantaina 24.10.2015 klo 14 Myyrmäen 

kirkon alakerran nuorisotilassa, Uomatie 1, Louhelan aseman vieressä. Hanna Rissanen ja 

Laila Jouhki kertovat sanoin ja kuvin terveisiä Liiton Varsovan ja Krakovan matkalta viime 

huhtikuussa. Sen jatkona on Suomi-Israel Yhdistysten Liiton liittokokous, jossa käsitellään 

vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan uusi liittohallitus. Vaalikelpoisia 

ovat jäsenyhdistyksen jäsenet. Tervetuloa!

    Israelilaiset kansantanssit jatkuvat Jokirannan koululla (os. Viertolankuja 1, 01300 Vantaa) 

lauantaisin 31.10.-21.11.2015 klo 14-17. Ensimmäinen tunti on alkeistunti. Uusia innokkaita 

tanssijoita kaivataan mukaan! Aiempaa kokemusta ei vaadita! Lisätietoja: Tapani Rämö (040-

526 0646 tai tapani.ramo@helsinki.fi ) ja Kristiina Rämö (040-526 0646) tai 

kristiina.ramo@fimnet.fi). 

    Suvi ja Folke Gräsbeck pitävät konsertin Myyrmäen kirkossa su 31.1.2016 klo 18.15. 

    Israel-ystävyystoimikunta, jossa Suomi-Israel Yhdistysten Liitto on ollut alusta asti 

jäsenenä, viettää 40-vuotisjuhlaa sunnuntaina 1.11.2015 Astoria-salissa (Iso Roobertinkatu 

14, Helsinki) klo 15. Puhujina: Israelin suurlähettiläs Dan Ashbel, juhlapuhujana kansanedustaja 

Peter Östman, John Remes, Juha-Pekka Rissanen ja Laila Takolander. Musiikki: Angelika Klas, 

sopraano ja Marko Hilpo, piano. Avustuslahja Ukrainan juutalaisille. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.  

    Tällä hetkellä ”pyörii” Kino Engelissä Helsingissä, Sofiankatu 4, israelilainen elokuva 

”Jäähyväiset” (http://www.kinoengel.fi/fi/elokuvat/jaahyvaiset ). Elokuvan ensi-ilta oli pe 

9.10.2015. 

    Helsingin Suomi-Israel Yhdistyksen esitelmä- ja keskustelutilaisuudet jatkuvat to 29.10. ja 

26.11.2015  klo 18.00 Helsingin yliopistolla, päärakennuksen Sali 12, Fabianinkatu 33, 3. krs 

(lisätietoja Anna Muukkonen, armuukkonen@hotmail.com ). 
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   Muistathan myös Suomi-Israel Yhdistysten Liiton nettisivut www.suomi-israel.fi , missä 

tiedotetaan eri jäsenyhdistysten menneistä ja tulevista tapahtumista. Sivuilla ovat myös 

luettavissa Jedidut-lehden ilmestyneet numerot usean vuoden ajalta!  

     Kirjeen lopuksi muistutan jälleen jäsenmaksuista! Liitämme tähän kirjeeseen 

maksukaavakkeen kaikkien niiden osalta, joiden jäsenmaksua tälle vuodelle 2015 emme ole 

vielä saaneet. Sen voi siis edelleen maksaa tilille no FI63 5722 9020 1580 33. Sen suuruushan on 

20 €/jäsen ja 15 €/toinen perheenjäsen, opiskelijat, eläkeläiset työttömät. Huom! Viite on 

tärkeä, koska sen merkitsemättä jättämisestä koituu lisäkuluja. Muistutan, että jäsenmaksun 

maksamatta jättäminen ei riitä jäsenyyden irtisanomiseksi, vaan ilmoitus siitä on lähetettävä 

hallitukselle kirjallisena.

    Jos sinulla on sähköpostiosoite, jota et ole vielä ilmoittanut, niin kerro se meille, jotta voimme 

jatkossa osoittaa jäsenkirjeet ja tiedotteet siihen! Ilmoittelemme jatkuvasti erilaisista tulevista 

Israel-tilaisuuksista ja tapahtumista, joita saamme tietoomme usein hyvin lyhyelläkin 

varoitusajalla!

    Toivotan teille kaikille hyvää syyskautta! Toivottavasti tapaamme tulevissa tilaisuuksissa! 

Otan mielelläni vastaan ideoita ja toiveita yhdistyksemme toiminnan kehittämiseksi!

Terveisin,

Hanna Rissanen, pj. 

(hanna.rissanen@poetic.com), 

044-516 6121 
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