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Hallituksen hikinen tervehdys jäsenistölle viilenemisen toivossa ja
toimintatäyteisen syksyn odottelun merkeissä.

ELÄMÄN MARSSI
järjestetään Turussa 18.08.2018 siten, että kokoonnutaan synagogan luona
Tuureporinkadulla ja marssitaan Suomen ja Israelin lippujen hulmutessa
Uudenmaankatua juutalaiselle hautausmaalle.  Sieltä bussikuljetus
Evankeliumitalolle, osoite Vähä-Hämeenkatu 16 Turku.  Tapahtuma on tarkoitettu
solidaarisuuden osoitukseksi Israelin valtiolle ja juutalaiselle kansalle sekä tueksi
ja anteeksipyynnöksi holokausti-tapahtumista kuin myös vastalauseeksi
vähintäänkin vääristyneeseen median tiedotustoimintaan.  Tapahtuma ”ei ole
poliittinen eikä evankelioiva liikehdintä”.  Hallitus on asiaa käsitellyt ja päättänyt,
että jäsenistölle siitä tiedotetaan ja että kukin osallistuu tapahtumaan oman
päätöksensä perusteella.

MAHDOTON SOTA
on tuttu otsake, jos luitte huolellisesti Jedidutin sen numeron, jossa kirjailija John
Simonin samanniminen teos esiteltiin.  Järjestämme yhteistyössä Turun
Paasikiviseuran kanssa tilaisuuden, jossa John Simon esitelmöi kirjastaan.  Osoite
on Turun Siirtolaisinstituutti, Eerikinkatu 34 Turku, 2. kerros. Autopaikkoja on
pihalla, sisäänajo Ursininkadun puolelta. Aika: ke 19.09.2018 klo 18.00.
Kahvitarjoilu alkaa puolta tuntia ennen tilaisuutta.
Kirjan sisältö käsittelee Suomen juutalaisten osuutta sodanaikaisen armeijamme
toiminnassa.

TAPAHTUNUTTA
Israel 70 vuotta juhla oli suuri menestys, josta kiitos kuuluu kaikille sen
järjestämiseen osallistuneille. KIITOS!  Jedidut huomioi koko vuoden
tapahtumasarjan näyttävästi ja upeasti.  Siinä myös tiedot uudistuneesta Liiton
hallituksesta, jossa Olli Palo jatkaa yhdistyksemme edustajana ja Kai Mannervo
toisena, perien myös rahastonhoitajuuden Ollilta. Vastavalittu puheenjohtaja
Risto Huvila esittäytyi juhlassamme ja jatkaa innolla ja uusin näkemyksin Juha-
Pekka Rissasen työtä.
käännä



HUOMIONOSOITUKSIA
Liiton vuosikokouksessa maaliskuussa, palkittiin kunniakirjalla ja kutsuttiin
kunniajäseniksi Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n tarkoitusperien hyväksi
tehdystä työstä  Mikael Zewi ja Olli Palo.  Samassa tapahtumassa kutsuttiin
kunniajäseneksi myös Tuula Ruoppa-Salo sekä Liiton kunniapuheenjohtajaksi
professori Reino Kurki-Suonio Tampereelta.

Kun  Mikael Zewi täytti 70 vuotta kesäkuussa 2018, luovuttivat Turun seudun
Suomi-Israel yhdistys ry:n edustajat, sekä Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry
jäsenjärjestöineen, hänelle JEWISH NATIONAL FUND´in suoman sertifikaatin,
kunniaplakaatin Liiton puheenjohtaja Risto Huvilan ojentamana.  Sen mukaan
Mikael Zewin numeroitu nimi on merkitty Jerusalemissa olevaan Kultaiseen
Kirjaan kiitoksena hänen Suomen ja Israelin valtioitten hyväksi tekemästään
kulttuuriyhteistyöstä.
Keväällä 2018 valmistunut pöytästandaari numero 1 ojennettiin hänelle eritoten
yhdistyksemme kiitoksena.

(Hallituksen tekemän päätöksen mukaan standaari voidaan luovuttaa vain
hallituksen päätöksellä ja ne numeroidaan).

HAZAMIR-KUORO
vierailee Turussa, juutalaisessa synagogassa, joulukuun alussa.  Tarkempi
ajankohta selviää myöhemmin.

NS. KAISANIEMI-JULKAISU
Helsingin kevään Maailma kylässä tapahtuman yhteydessä esiin tullut törkeä
israelvastainen disinformaatio synnytti ns. Kaisaniemi-ryhmän kirjoittamaan
oikaisua ja totuutta tapahtuneeseen panetteluun.  Julkaisu ei valitettavasti ehtinyt
juhlamme paperipussin sisällöksi, mutta nyt se on saatavissa.  Monellekaan sen
faktat eivät ole uutta, mutta se olisi oiva ”käsiase” työnnettäväksi sellaisen
henkilön nenän eteen, joka on sokaistunut massainformaation valheellisesti
syöttämästä tiedosta.  Selvitämme saatavuutta.

HALLITUS
toivottaa jäsenille hyvää loppukesää ja toivoo, että itse kukin on huolehtinut
jäsenmaksustaan!




