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Hyvät yhdistyksen jäsenet

25.9.2017

Kesä on mennyt ja aloittelemme syksyn toimintaa yhdistyksessä.
Israelissa syksy on juhla-aikaa ja juutalaista Uutta vuotta Rosh Hashanaa
vietettiin 21.9. Juutalaisen kalenterin mukaan siirryimme vuoteen 5778.
Uuden vuoden juhlasta on kymmenen päivää Suureen sovintopäivään
Jom Kippuriin, joka on 30.9. Juhlien välistä kymmentä päivää
kutsutaan jamim noraim eli pelon päivät, joka on parannuksenteon
aikaa.

Lehtimajan juhla on iloista juhla-aikaa ja sitä vietetään 5.-11.10. Lain antamisen ilojuhla Simchat Tora on
12.10.
Kirjeen kuva muistuttaa kevään ystävyyskaupunkijuhlista, joilla olimme mukana Vantaa-päivänä 15.5.
Mate Jehuda järjestää myös juhlat Israelissa ja on kutsunut kaupungin edustajia mukaan
juhlimaan 50-vuotista ystävyyttä marraskuussa. Yhdistys järjesti toukokuussa Mate Jehudan vieraille
yhden päivän ajan ohjelmaa ja he kutsuivat myös yhdistyksen edustajia mukaan juhlille. Hallitus miettii nyt
millä tavoin osallistumme juhlaan 9.11. Jad Hashmonassa.

Syksyn ensimmäinen jäsenilta pidetään 17.10.17 klo 18.00 Aurinkokiven koululla Kivistössä. Ariela
Toivanen Kuopiosta tulee kertomaan kuvien kera Mate Jehudan alueella sijaitsevasta Jad Hashmonan
moshavista. Jad Hashmona on alun perin saanut alkunsa suomalaisten perustamasta kibbutsista. Illan aihe
liittyy Vantaan kaupungin ja Mate Jehudan ystävyyssopimuksen 50-vuotisjuhlavuoteen. Aurinkokiven koulu
on uusi monikäyttöinen palvelurakennus, jossa on myös päiväkoti. Koulu sijaitsee osoitteessa
Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa. Kivistön asemalta sinne on suora tie muutama sata metriä. Jäsenilta
pidetään avoimen päiväkodin ryhmätilassa.

Juutalainen laulukuoro Hazamir pitää 100-vuotisjuhlakonsertin sunnuntaina 5.11.17 klo 15 Aleksanterin
teatterissa os. Albertinkatu 32, 00180 Helsinki. Yhdistys järjestää jäsenille mahdollisuuden osallistua
konserttiin. Konsertin liput on permannolta loppuunmyyty ja yhdistys sai varattua 13 lippua toiselta
parvelta ja kaksi lippua kolmannelta parvelta. Yhdistys maksaa jäsenten lipusta 10 e, joten jäsenille lippu
maksaa 25 e ja muille 35 e. Konserttiin ilmoittautumisia ottaa vastaan yhdistyksen varapj Raili Raivio puh.
0505351409, raivio.raili@gmail.com. Ilmoittauminen viimeistään 11.10.17 ja myös lipun hinta 25 e tulee
maksaa siihen mennessä yhdistyksen tilille FI6357229020158033. Liput saa Raililta hyvissä ajoin ennen
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konserttia teatterissa. Hazamir laulukuoro on toiminut yhtä monta vuotta kuin Suomi on ollut itsenäinen.
Konsertissa kuullaan juutalaista kansanmusiikkia kaikkine herkkine, ihanine ja elämänmakuisine
vivahteineen; välillä on aihetta iloon, välillä suruun, mutta elämänmyönteisyys ei lopu milloinkaan. Mukana
konsertissa on myös Dominante-kuoro sekä Marion Melnik, Hillel Tokazier ja Andrei Zweig. Tilaisuuden
juontaa Seela Sella.

Yhdistyksen muuta toimintaa syksyn aikana on Hanukka-juhla joulukuussa. Hanukka-juhla kestää kahdeksan
päivää ja on tänä vuonna 12.-20.12. Ilmoitamme seuraavassa jäsenkirjeessä tarkemmin juhlasta, sen ajasta
ja paikasta.

Rahastonhoitaja ja sihteeri ovat käyneet läpi jäsenmaksutilanteen ja osalla jäsenistä on jäsenmaksu
maksamatta. Tämän kirjeen liitteenä tulee jäsenmaksulomake niille joilla on jäsenmaksu maksamatta.
Jäsenmaksu on 20 e ja toiselta saman perheenjäseneltä 15 e, eläkeläisille, opiskelijoille ja työttömille 15 e.
Yhdistyksen tilinumero löytyy ensimmäiseltä sivulta konsertti-ilmoituksen yhteydestä.

Shana Tova uMetukaa eli Hyvää ja Makeaa Uutta vuotta kaikille!
Tervetuloa yhteisiin tilaisuuksiin ja myös tutustumaan uuteen Aurinkokiven kouluun.
Laila Jouhki, pj. puh. 0408246155
laila.jouhki@gmail.com

