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Vantaan Suomi-Israel – yhdistys ry:n
jäsenkirje syyskuussa 2010

30.8.2010

Arvoisa Vantaan Suomi-Israel yhdistyksen jäsen
Vantaan Suomi-Israel yhdistyksen syyskauden 2010 toiminta on käynnistymässä. Ohjelmassa on
ennakkoon kaavailtuja tapahtumia, mutta ilahduttavasti myös myöhemmin esiin putkahtaneita uusia
mahdollisuuksia. Ylipäätään on hienoa, että saamme rakentaa ystävällisiä yhteyksiä israelilaisten
kanssa. – Tasavallassamme tuntuu olevan liikkeellä myös toisenlaista henkeä. Israelilaisessa
mediassa leviää juttu, jossa siteerataan Suomen Amnestyn johtajaa, Frank Johanssonia, joka on
kirjoittanut Iltalehdessä, että ”Israel on nilkkimaa”. Toivottavasti Suomesta kantautuu myös
lämmittävämpiä uutisia Israeliin, jotta tietäisivät täällä olevan paljon Israelin ystäviä.
Onneksi Suomen ja Israelin välillä tapahtuu kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa paljon myönteistä,
niin talouden, kulttuurin, tieteen, taiteen kuin useilla yhteiskunnan eri aloillakin, - enemmän kuin
päälle näkyy. Tavallisten kansalaisten, meidän ”mattimeikäläisten”, merkitys kansojen välisissä
suhteissa on kuitenkin kaikkein tärkein. Ruohonjuuritason vaikutus säteilee kaikkeen muuhunkin.
Yhdistyksellämme on erikoisasema monien yhdistysten joukossa. Onhan yhdistyksen kotipaikka
Vantaa tietääkseni ainut suomalainen kaupunki, jolla on ystävyyskaupunki Israelissa. Toivottavasti
Vantaa antaa hyvän esimerkin monille muillekin paikkakunnille niin, että Suomen ja Israelin välillä
alkaisi tapahtua entistä enemmän yhteistyötä eri aloilla.
Juudean kunnan johdossa on tapahtunut henkilövaihdoksia, ja Suomeen on kantautunut viestejä,
että uusi johto haluaa panostaa yhteydenpitoon ystävyyskaupunki Vantaan kanssa.
Olen tullut uutena Vantaan yhdistyksen toimintaan mukaan. Toivon, että työ voi jatkua vireänä
entiseen malliin. – Ohessa listaa syyskauden toiminnasta:
1. Israelilaisten kansantanssien iltapäivät jatkuvat.
Tässä Kristiina ja Tapani Rämön kutsu:
Hei kaikki!
Vantaan Suomi-Israel -yhdistys ry:n israelilainen kansantanssi jatkuu syksyllä lauantaisin klo
14-16 Viertolassa Jokirannan koulun liikuntasalissa osoitteessa Viertolankuja 1, 01300 Vantaa.
Ensimmäinen tanssitunti on lauantaina 18.9.2010. Vuoron ensimmäinen tunti (klo 14-15) on
alkeistunti, jonne toivomme mukaan vasta-alkajia. Kun osallistut ensimmäistä kertaa, oletko
ystävällinen ja kerrot asiasta meille ennen tuntia soittamalla, sähköpostilla tai tekstiviestillä,
kiitos!
Tervetuloa mukaan!
Kristiina (0405260646; kristiina.ramo@fimnet.fi) ja
Tapani (0405260636; tapani.ramo@helsinki.fi)
2. Sukkot-juhla Tikkurilan kirkon seurakuntasalissa lauantaina 25.9.2010 klo 18.00.
Tilaisuudessa vierailee Suomi-Israel kauppayhdistyksen puheenjohtaja, Gilad Sperling kertoo
lehtimajanjuhlasta sekä Israelin juhlien merkityksestä yleensä. Musiikista vastaavat Heli ja
Eivor Hagmark. Lisäksi oma väki on mukana sekä ohjelmissa että Sukkot-tarjoilun ja
koristelujen järjestämisessä
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3. Israel-ystävyys risteily Tallinaan 16.-17.10.2010
Laivamatkat: Viking Line M/S XPRS
meno 16.10 Helsinki-Tallinna klo 11:30 – 14:00;
paluu 17.10 Tallinna-Helsinki klo 16:30 – 19:00
Hotelli: Sokos Hotelli Viru 3-tähteä
Tallinnan ohjelmassa vierailu synagogassa ja Israel-keskuksessa sekä tavataan paikallisia
Israelin ystäviä, samalla oman toiminnan arviointia ja suunnittelua. .
Matkan hinta 59EUR/henkilö jaetussa 2-hengen huoneessa
Hintaan sisältyy
-laivamatkat kansipaikoin Viking XPRS Helsinki-Tallinna-Helsinki
-majoitus 1 yö Sokos hotelli Virussa jaetussa 2-hengen huoneessa
-aamiainen hotellissa
-Matka-Vekan saattajan palvelut Katajanokalla Helsingissä
Lisämaksusta
-yhden hengen huoneen lisämaksu, joka on 35EUR
-ateriat laivalla
-matkavakuutukset
10EUR palvelumaksu/varaus
Lähtijöillä tulee olla mukanaan voimassa oleva passi tai 01.03.99 jälkeen myönnetty EU
henkilöllisyystodistus.
Varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä syyloman aikaan risteilypaikat ovat
kysyttyjä! – Saamamme tarjous on edullinen.
4. Hanukka-juhla 8.12. 2010.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Uudet jäsenet, tervetuloa yhdistyksen toimintaan! – Yhdistyksen kokouksessa 16.8.2010
asetettiin tavoitteeksi jäsenmäärän kasvattaminen lähi kuukausina. Sopivaksi alkuharjoitukseksi
ehdotettiin sitä, että me nykyiset jäsenet pyrkisimme tarjoamaan jäsenyyttä omassa lähipiirissämme.
- Tietysti yhdistyksen tärkein vetonaula on hyvä toiminta, kiva israelilaisvaikutteinen ilmapiiri ja
mahdollisuus olla mukana todella tärkeässä työssä.
Hag Shameah - juhlariemua Israelin syksyn suurten juhlien aikaan!
Pentti Holi

