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Kesäiset terveiset teille kaikille Israelin ystäville
Elämme vuoden hehkeintä aikaa täällä Suomessa. Juhannus on juuri takana ja monella
kesälomat joko menossa tai alkamassa. Israelissa puolestaan on kuumin ja kuivin aika
vuodesta. Kuuma aika on myös poliittisessa mielessä. Olemme eilen kuulleet Egyptin
vaalien voittajan, islamilaisen arvoja korostavan muslimiveljeskunnan edustajan
Mohammed Mursin tulleen valituksi presidentiksi. Israel joutuu miettimään sitä, miten uusi
presidentti suhtautuu rauhansopimuksen jatkamiseen maan kanssa. Turvallisuustekijät
ovat Israelin elintärkeä kysymys ja maassa on suuri jännite tällä hetkellä. Edellisen
presidentin, Hosni Mubarakin kaudella rauha säilyi sopimuksen mukaisesti. Koko maailma
seuraa uutta tilannetta samalla, kun Syyriassa on vaikea sotilaallinen tilanne ja sielläkin
muslimiveljeskunta raivaa tilaa itselleen – toki myös monet muutkin ryhmittymät.
Toivomme ja rukoilemme, että rauha saisi säilyä kaikkien kansakuntien kesken, vaikka
tilanne nyt näyttääkin täpärältä. On harmi, että kiihkoilijat näkyvät kuvissa aina, emmekä
näe tavallista, rauhallista kansanosaa lainkaan, paitsi vierailemalla eri Lähi-idän maissa ja
tutustumalla niiden kansoihin ja kulttuureihin, silloin kun se on mahdollista tehdä
turvallisesti.
Me Israelin ystävät voimme toimia ystävyyden ja oikean tiedon välittämisessä ja kulttuurien
tuntemuksen lisäämiseksi. Yhdistyksemme tekee työtä syksyn aikana seuraavalla tavalla:
1. Vierailu 100-vuotiaaseen Turun Synagogaan (Brahenkatu 17 B, 20100 Turku)

lauantaina9. syyskuuta. Voisimme käyttää junaa tai bussia, sillä monella ihmisellä
on erilaisia alennuslippuja ja siten matka tulee edullisemmaksi kuin tilausbussilla.
Tarkoituksemme on olla perillä noin 11.00 aikoihin. Turun rautatieasemalta on lyhyt
matka Synagogalle. Järjestämme myös yhteisen ruokailun, mikäli ilmoittautuneet
niin haluavat. Kerro yhteisestä ruokailuhalukkuudestasi ilmoittautumisen
yhteydessä sihteeri Nurit Steinbock-Vatkalle, mielellään 2.9. mennessä,
Noritv@hotmail.com, tai puh. 040-7429627.

2. Heprealaisia lauluja lauletaan yhdessä 14.10. klo 16-17 Tikkurilan kirkolla opettaja

Toivo Paavilaisen johdolla. Tervetuloa oppimaan!

3. Viulunsoittaja katolla näytelmään Helsingin kaupunginteatterissa ke 24.10. on
varattu kaksikymmentä lippua. Liput maksavat jäsenille 39 euroa kappaleelta,
muilta 59 euroa, joka on normaalilipun hinta. Liput menevät
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ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu sihteerille. Lipun maksu tapahtuu
ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille SAMPO
FI 85 80130710303601. Viesti-osaan on kirjoitettava ”Viulunsoittaja” ja jäsenen
nimi ja hinta, sekä ei-jäsenen nimi ja hinta. Lippuja voivat ostaa kauttamme vain
Vantaan osaston jäsenet ja perheenjäsenet, koska lippuja on niin vähän.

4. Marraskuussa on mahdollisuuksien mukaan tarkoitus järjestää tiedotustyyppinen

yleisöilta Israelin sen hetkisestä tilanteesta. Tiedotamme tilaisuudesta myöhemmin
ainakin Vantaan Lauri-lehdessä.

5. Israelilaisia nuoria on tulossa Vantaan kaupungin kansainväliselle nuorten leirille

ensi viikolla eli viikolla 27. Leirille tulee neljä nuorta ohjaajansa kanssa Matte
Yehudan eli Juudean piirikunnasta, joka sijaitsee Jerusalemin ympäristössä, niin
kuin Vantaa Helsingin ympäristössä. Kansainvälinen nuorten leiri järjestetään
kaupungin taholta joka vuosi ystävyyskaupunkien edustajille. Vantaalaiset voivat
käydä tapaamassa nuoria vierailupäivänä ke 4.7. Lisätietoja voi kysyä sihteeriltä.
Yhteistyö kaupungin kanssa tällaisissa asioissa on juuri sitä toimintaa, jota varten
olemme olemassa. Yhdistyksemme saa kunnian järjestää tuleville vieraille ohjelmaa
ennen leirin alkua parina päivänä kuluvalla viikolla. Sen jälkeen vieraat saavat
tuntumaa vantaalaisiin perheisiin, jonne kaupunki majoittaa heidät viikonlopuksi.

MATTE YEHUDAN OPETTAJIEN KEVÄISESTÄ VIERAILUSTA VANTAALLA

Matte Yehudan piirikunnan opettajat kokoontuivat Heurekan kokoushuoneeseen
yhdistyksemme järjestämään tilaisuuteen 31.3. Tätä ennen opettajat olivat olleet
kaupungin vieraina tutustuen koulutoimeen ja opetusmenetelmiin. Yhdistyksemme
järjestämässä tilaisuudessa käytettiin aikaa erityisesti keskinäiseen tutustumiseen.
Opettajat kertoivat taustastaan ja kouluistaan. Lähes jokainen läsnä ollut
jäsenemme kertoi hieman itsestään ja siitä, miten oli tullut mukaan juuri tähän
yhdistykseen ja ylipäätään Israelin ystäväksi. Opettajat olivat liikuttuneita siitä, että
kuulivat niin lämpimiä kertomuksia vantaalaisten yhteyksistä Israeliin ja israelilaisiin.
Lähes jokainen puheenvuorokin tilaisuudessa käytiin heprean kielellä, hitaasti,
mutta varmasti! Vantaan kaupungin puolesta tilaisuudessa oli mukana
ystävyyskuntatoimintaa - ja tätä ryhmää luotsannut Anita Linnamäki, joka käytti
puheenvuoron tilaisuudessa kiittäen yhdistystämme yhteistyöstä ja tilaisuuden
järjestämisestä. Tilaisuuden juonsi pastori Juha-Pekka Rissanen ja allekirjoittanut
käytti lisäpuheenvuoron yhdistyksen edustajana. Tilaisuutta varten moni
jäsenemme teki järjestelyjä, joista kiitän. Lopuksi otettiin yhteinen valokuva ja
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luvattiin olla yhteydessä, kun teemme joskus yhteistä matkaa ystäväkuntaamme
Juudeaan.

Malja elämälle – Le Haim!

Liisa Auruksenaho, puheenjohtaja

