Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry:n jäsenkirje 3/2017

Hyvät yhdistyksen jäsenet,

4.5.2017

Israelissa on vietetty juuri valtion 69-vuotis itsenäisyyspäivää. Tätä ilon juhlaa edelsi 6 miljoonan
holocaustissa menehtyneen muistopäivä ja Israelin sodissa kaatuneiden ja terrori-iskuissa menehtyneiden
muistopäivä. Muistopäivien aikana Israelin lippu on puolitangossa surun merkiksi. Itsenäisyyspäivänä lippu
nostetaan ylös salkoon ja on iloisen juhlan aika. Tänä vuonna Israelin itsenäisyyspäivä (2.5.) sattui samalle
päivälle kuin sionismin perustajan Theodor Hertzelin syntymäpäivä.
Vantaan kaupungin ja sen kuuden ystävyyskaupungin juhlavuoden valmistelut ovat edenneet. Vantaa
päivänä 15.5. järjestetään Kansainvälinen Ystävyyden tori osana juhlavuoden tapahtumaa. Tapahtuman
toteuttavat Vantaan kaupunki ja eri maiden ystävyysseurat. Torilla esittäytyvät Israelin, Saksan, Tsekin,
Unkarin ja Puolan ystävyysseurat ja siellä voi tutustua näiden maiden kulttuurien rikkaaseen tarjontaan.
Vantaan kaupunki on solminut ystävyyskaupunkisuhteen israelilaisen Mate Yehudan ja tsekkiläisen Mlada
Boleslavin kanssa vuonna 1967, unkarilaisen Salgotarjanin kanssa vuonna 1977 sekä puolalaisen Slupskin ja
saksalaisen Frankfurt an der Oderin kanssa vuonna 1987. Lisäksi tänä vuonna juhlitaan hieman etuajassa
vuonna 1968 solmittua ystävyyssuhdetta saksalaisen Rastattin piirikunnan kanssa.
Vantaan Suomi-Israel -yhdistyksellä on oma koju kaupungintalon edustalla ja toivon, että teistä
mahdollisimman moni pääsee siellä käymään. Ystävyysseurat ovat torilla klo 15-19.30. Meillä on tarjolla
pientä israelilaista purtavaa, arpajaiset joissa voi voittaa Kuolleen meren tuotteita ja israelilainen
tanssiesitys klo 17.15. Keren Kajemet Finland ry esittelee työtään yhdessä meidän kanssa.
Ystävyyskaupunkien vieraat tulevat tutustumaan toriin klo 17. Mate Yehudasta tulee Vantaalle neljä
vierasta ja hekin tulevat toriin tutustumaan. Yhdistyksellämme on mahdollisuus järjestää Mate Yehudan
vieraille ohjelmaa keskiviikkona 17.5. Näillä näkymin käymme heidän kanssaan synagogalla ja tutustumme
Helsingin juutalaiseen seurakuntaan. Muu ohjelma on vielä tarkentumatta.
Tervetuloa torille juhlistamaan ystävyyssuhteiden pyöreitä vuosia sekä nauttimaan kulttuurien kirjosta!
Tapaamisiin! Shalom.
Laila Jouhki, puheenjohtaja puh. 0408246155
laila.jouhki@gmail.com

ps. Viime jäsenkirjeen toiselle puolelle oli monistettu jäsenmaksulomake. Se on jäänyt joiltakin
huomaamatta ja laitan tähän uudelleen tiedot jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on edelleen 20 e/jäsen ja
toiselta perheenjäseneltä, eläkeläiseltä ja opiskelijalta 15 e. Tilinro on FI6357229020158033 ja viite 3007.
Jäsenmaksu pitäisi maksaa 30.6.17 mennessä.

