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VANTAAN SUOMI-ISRAEL YHDISTYS

Jäsentiedote 9.10.2011

Shalom yhdistyksemme jäsen!
Lämpimät terveiseni Israelista, jossa viime viikon torstaina vietettiin Rosh Hashanaa, eli
Uuden Vuoden 5772 päivää juutalaisen kalenterin mukaan. Vietin viikon leväten Juudean
piirikunnan alueella sijaitsevassa suomalais-israelilaisessa lomakylässä, Jad Hashmonassa,
joka on rakennettu suomalaisten kibbutsnikkien voimin pikku hiljaa, alkaen v. 1974.
Israel – Suomi yhdistyksen sihteeri Ilana Lapidot ja puolisonsa Avi kävivät tervehtimässä
minua. Ilana ja Avi olivat palanneet Suomen vierailultaan vain päivää myöhemmin kuin
minä olin saapunut Israeliin. Ilana ja Avi tapasivat Vantaalla ainakin Heikki Nurmisen ja
Israel-yhdistysten Liiton puheenjohtaja Juha-Pekka Rissasen.
ISRAEL MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ
Tervetuloa suurella joukolla kuulemaan toimitusjohtaja Rony Smolaria, joka kertoo mitä
Israeliin kuuluu tällä hetkellä. Rony on aiemmin ollut radio-toimittaja Israelissa. Tilaisuus
pidetään keskiviikkona 26.10.2011 klo 18-20 Vantaan seurakuntayhtymän auditoriossa,
Unikkotie 3 C, 01300 Vantaa. Tuo myös ystäviäsi mukanasi keskustelemaan. Tervetuloa!
JUUDEAN PIIRIKUNNAN DELEGAATIO VANTAALLA
Vantaan kaupunki kutsui Juudean ystäväkunnankunnan uuden pormestarin, Moshe
Dadonin ja kunnan työntekijöitä vieraakseen viikoksi 15- 21.8.
Muut työntekijät olivat varapormestari Josi Moshe, kunnanviraston päällikkö Dorit Ohanna,
kunnan lakimies Vered Cohen, kulttuurijohtaja Gila Aharoni ja pääinsinööri Hagit Israel.
Kaupunki kutsui yhdistyksemme puheenjohtajan, Liisa Auruksenahon ja rahastonhoitaja
Helvi Mikkonen-Makolinin osallistumaan kaupungin vierailleen tarjoamalle illalliselle
Helsingin Seurahuoneella 18.8.11. Kaupungin puolelta illalliseen osallistuivat mm. ent.
kaupungin johtaja Juhani Paajanen, ystävyyskunta-asioita hoitava Anita Linnamäki ja
nuorisotoimen päällikkö Eija Ahola.
Yhdistyksemme sai lyhyellä varoitusajalla pyynnön järjestää vieraille ohjelmaa la 20.8.11.
Puheenjohtaja vei vieraat kotikonserttiin Korsoon. Viulisti Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch esitti
konsertissa barokkimusiikkia. Konsertin jälkeen hallitus ja vieraat illastivat Holiday Inn
hotellin ravintola Freiassa. Ystäväkunnan delegaatio oli tyytyväinen siihen, että sai tutustua
hallituksen jäseniin ja kuulla yhdistyksemme toiminnasta. Hallitus on pahoillaan siitä, että
emme ehtineet järjestää lainkaan yleisötilaisuutta.
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MUITA TAPAHTUMIA
Israelilaiset tanssitunnit jatkuvat Jokirannan koululla lauantaisin klo 14-17 jäsentemme
Kristiina ja Tapani Rämön toimesta.
Israelilaisten tanssien jatkokurssi 28.-29.4.12 Kuusikon koululla. Opettajaksi tulee Yuval
Tabashi Israelista.
Yhdistyksemme vuosikokouspäivän voitte merkata jo kalentereihinne. Silloin valmistellaan
mm. sääntömuutosta, koska rahastonhoitaja tarvitsee yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden.
Asia vaatii kaksi yhdistyksen koollekutsumista. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
ke 15.2.12 ja sääntömuutosta koskeva toinen kokous ke 29.2.12.
ISRAELIN MATKA
Aiottu Israelin matka ennen joulua tänä vuonna ei toteudu, sillä siihen aikaan ei ollut
lähtijöitä. Matkalla piti vierailla myös Juudean piirikunnassa. Järjestetään matka joskus
toiste.

Parhain terveisin ja hyvää vuoden loppua toivottaen,

Liisa Auruksenaho, puheenjohtaja
ja hallitus

PS. Sähköpostilla kirjeen saavat, olkaa hyvä ja viekää tietoa eteenpäin 26.10.-11
ISRAEL MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ- tilaisuudesta, josta mainos ohessa.

