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Jad Hashmona on Israelissa, Juudean vuorilla sijaitseva asutus, moshav 
shitufi, noin �5 km Jerusalemista Tel Aviviin.
Asutuksen perusti pieni ryhmä suomalaisia kristittyjä vuonna �97�.
Kylää päästiin rakentamaan vasta vuonna �97�, kun Israelin hallituksen vi-
rallinen lupa saatiin. Perustajat omistivat kylän Suomesta toisen maailman-
sodan aikana keskitysleireille Saksaan luovutettujen kahdeksan juutalaispa-
kolaisen muistoksi. Nimi Jad Hashmona merkitsee Kahdeksan muisto.
Pienestä alusta on kasvanut elämää sykkivä israelilaisten messiaanisten juu-
talaisten yhteisö ja merkittävä keskus, jossa on noin �00 asukasta. Alueella 
sijaitsevat mm. hotelli ja ravintola, Raamatullinen puutarha ja Raamatun-
kääntäjien koti.
Jad Hashmonan ystävät ry on perustettu v. �984 tukemaan kylän toimin-
taa rukouksin ja taloudellisesti sekä tekemään Jad Hashmonaa tunnetuksi 
Suomessa. jadhashmona.wordpress.com/yhdistys/
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Uutisia Jad Hashmonasta
Kesä on saapunut Israeliin. Aurinko 
paistaa pilvettömältä taivaalta, on 
kuuma ja kuivat tuulet puhaltavat. 
On aina hämmästyttävää, miten no-
peasti talvi vaihtuu kuumaksi kesäksi. 
Israelissa ei ole välivuodenaikaa, joka 
valmistaisi kuiviin tuuliin ja nopeasti 
kellastuvaan maisemaan.
 Hämmästyttävää on myös se, mi-
ten hetkessä tilanteet täällä muuttu-
vat rauhallisesta arjesta kaikkialla len-
täviin raketteihin. Jerusalem-päivänä 
�0. toukokuuta noin kuuden aikaan 
illalla soi hälytyssireeni. Se ei ollut 
paikallinen sireeni, joka kaikuu ää-
nekkääsi. Silloin kun se soi, on tasan 
�,5 minuuttia aikaa juosta suojaan, 
etelässä varoaika on vain �0 sekun-
tia. Tämä hälytys kuului 
ensin kauempaa ja joten 
vaara oli jossain kauem-
pana, mutta emme tien-
neet missä.
 Sitten sireenit kuu-
luivat useammista suun-
nista ja odotimme mitä 
seuraisi. Kuulimme kolme terävää, 
kovaa räjähdystä, jotka järisyttivät 
maata. Tarkistin heti uutiset ja eri ta-
hojen whatsapp-tiedotteet ja niiden 
mukaan raketti oli osunut tänne Juu-
dean piirikuntaan.
 Samaan aikaan kuulimme uutisia 
Jerusalemista. Sielläkin sireenit soi-
vat ja etelässä Sderotiin tuli kymme-
niä raketteja. Kaksi osui autoihin ja 
ainakin kaksi ihmistä sai surmansa. 
Myöhemmin Tel Avivin seutu joutui 
rakettisateeseen.
 Kiitos Jumalalle, tänne pudonnut 

raketti ei aiheuttanut henkilövahin-
koja, mutta Beit Nekofassa Kirjat 
Anavimin naapurikylässä vaurioitui 
taloja. Samoin toisessa kylässä Tzu-
ban kibbutsin lähellä. Meillä pom-
misuojat ovat auki ja ihmiset tietävät 
minne mennä, jos hälytys tulee.
 ”Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille” 
on tänään yhtä tärkeä ja selvä käsky 
kuin silloin, kun se kirjoitettiin.

Koronavuoden jälkijäristykset nä-
kyvät nyt selvästi. Vaikka Israelissa 
rokotukset hoidettiin todella hyvin, 
yritykset eivät ole palautuneet. Ih-
miset eivät käy kovin paljon ostos-
keskuksissa, ravintolat ovat edelleen 
kiinni ja monet yritykset ovat ilmoit-

taneet konkurssista nyt 
tai lähitulevaisuudessa.
 Lehtien taloussivuil-
ta voi lukea esimerkiksi 
seuraavaa: ”Ensimmäi-
sen kerran �5 vuoteen 
enemmän yrityksiä lo-
pettaa kuin aloittaa. 

Vuoden �0�0 loppuun mennessä yli 
75 000 yritystä lopetti. Pahiten kärsi-
vät elintarviketeollisuus, matkailu ja 
vaatetusala.” Viime vuosikymmenen 
aikana Israelissa perustettiin vuosit-
tain keskimäärin 50 000 uutta yritys-
tä ja 40 000 lopetti. Uusia yrityksiä 
syntyi siis joka vuosi �0 000. Viime 
vuonna määrät laskivat (uudet ja lo-
pettavat) �5 000:lla. Tänä vuonna 
lopettavien yritysten määrä nousee 
edelleen.
 Tämä vaikuttaa suoraan työlli-
syyteen, ostovoimaan, lainoihin ja 

”Rukoilkaa 
rauhaa 
Jerusalemille!”
    Psalmi ���:6
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investointeihin. Koska matkailu ja 
hotellit eivät ole välttämättömyys, se 
vaikuttaa hotellivieraiden määrään 
myös meillä. Mutta Jumala on hyvä 
ja hän on pitänyt meistä huolta tä-
män vuoden ajan uskomattomalla 
tavalla. Tässä joitakin esimerkkejä 
kylän sihteerin näkökulmasta.

Uusi kaariportti ja tasanne.
Ulla Peltonen, joka viime vuonna 
pääsi Herran luokse, jätti testamen-
tissaan Jad Hashmonalle lahjoituk-
sen, jonka Jad Hashmonan ystävät 
välittivät meille juuri oikeaan aikaan. 
Meillä on aina hankkeita odottamas-
sa rahoitusta.
 Laajensimme varoilla ravintolan 
lähellä sijaitsevan tasanteen. Käytäm-
me sitä tilaisuuksien järjestämiseen. 
Tasanteen reunaan tehtiin uusi port-
tikaari.
 Saila Meronin suunnittelijan lah-
ja tuli jälleen tarpeeseen. Hän ohjasi 
Abu Goshista tulleita kivityönteki-
jöitä hankkeen toteuttamisessa. Ala-
puolella avautuu hieno näkymä yli 
�0 vuotta sitten istutettujen olivii-
puiden. 

Jad Hashmonan hotellissa vieraiden 
määrä vaihtelee paljon. Rukoilemme 
johdatusta, miten siirtää hotellin 
painopiste turistien sijasta paikalli-
siin vieraisiin. Teemme kovasti työtä 
pitääksemme hotellin kannattavana. 
Harkitsemme vielä sopimusta ra-
vintolayrityksen kanssa, joka myös 
markkinoisi tänne tapahtumia, kuten 
yritysten päiväseminaareja. Sellainen 
toiminta sopii tänne ja aiemmin toi-
mi hyvin. Rukoilemme taloudellises-
ti parempaa kesää. Emme vielä tiedä, Uusi tasanne tuo lisätilaa myös tilaisuuksien ja juhlien järjestämiseen.

Tuore hääpari Barak Goldberg ja Ilana 
Lowental.

Shai Carlson ja Beni Gerloff
hääkatoksen alla.
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milloin matkailu avataan kristityille 
turisteille. Toivomme, että se tapah-
tuu pian, mutta toistaiseksi rajoituk-
set ovat voimassa kaikille, joita ei ole 
rokotettu. 

Häitä ja lisää häitä. Iloitsemme 
monista viime vuonna avioliiton sol-
mineista nuoristamme. Meillä ei ole 
ennen ollut näin suurta “satoa” nuo-
ria miehiä ja naisia, jotka solmivat tä-
män pyhän ja erityisen liiton. Emme 
pidä tätä itsestään selvänä, koska Is-
raelissa on vähän uskovia. Siksi puo-
lison löytäminen ei ole aina helppoa. 
Mutta Jumala tekee työtä ja rakentaa 
uskovien joukkoa maassa. 
 Äskettäin häitään viettivät Shai 
Carlson ja Beni Gerloff. Shai on 
Dannyn ja Shiritin tytär ja Salo ja 
Olga Kapustan lapsenlapsi. Heidät 
monet teistä ehkä tunnette. Beni 
on kapteeni Israelin merivoimissa. 

Olemme iloisia ja ylpeitä heistä.
 Toinen tuore pariskunta ovat Ba-
rak Goldberg ja Ilana Lowental. Ba-
rak on Urin ja Anatin poika ja Larry 
Goldbergin lapsenlapsi. Muistatte-
han näitä nuoria pareja rukouksin!
Seuraavaksi vuorossa on Miriam Na-
chon, jonka sulhasen nimi on Din. 
Miriam on Limorin ja Chenin tytär. 
Liittäkää myös heidät rukouksiinne. 

Koronan sivuvaikutuksia. Korona-
aalto tuli meille erään kylämme lap-
sen kautta ja levisi nopeasti. Kaikki 
lapset oli testattava ja monet olivat 
positiivisia, vaikka heillä ei ollut oi-
reita. Vain muutamilla oli kuin fluns-
saa, mutta useimmat eivät tunteneet 
itseään sairaaksi. Yhteensä �6 sai 
meillä positiivisen covid-tuloksen. Se 
on suuri luku näin pienessä kylässä ja 
osoittaa miten nopeasti virus leviää.
On mielenkiintoista, kuinka nopeasti 

palvelut lakkaavat toimimasta Covid-
tekosyyn varjolla. En osaa sitä muuk-
si kutsua. Meidän jäteastioitamme ei 
tyhjennetty ja ne täyttyivät yli äyräit-
ten, mikä oli varsin epämiellyttävää. 
Mitkään puhelinsoitot eivät autta-
neet, kunnes yhdistimme voimamme 
lähikylien kanssa ja teimme yhdessä 
valituksen huonosta palvelusta. 

Vaalit. Ennen vaaleja olin varma, 
että tuloksena olisi suurempi muutos 
kahden blokin välillä, mutta olin vää-
rässä. Ihmiset eivät muuta mielipi-
dettään todellisuuden pohjalta vaan 
pikemminkin tulkitsevat todellisuut-
ta oman poliittisen mielipiteensä 
mukaan. Tämä on selitykseni siihen 
miksi valtasuhteet massa pysyvät sa-
manlaisina vaaleista toiseen.
 Benjamn Netanjahun takana on 
noin 58 kansanedustajaa ja ”muutos-

Jätehuoltommekin sai kärsiä covidista. Äänestyspaikalla lapset saivat nähdä miten demokratia toimii.
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blokilla”, joksi sitä nyt kutsutaan, on 
57. Kumpikaan puoli ei saa helposti 
kokoon 60 edustajaa ja Netanjahun 
yritys koota hallitus päättyi tulok-
setta. Nyt on Lapidin vuoro yrittää 
hallituksen muodostamista. Uskon-
nolliset puolueet ovat vahvasti Ne-
tanjahun takana ja ”toisella puolella” 
ovat niiden suhteetonta valtaa vas-
tustavat.
 Jad Hashmonassa äänestyspaik-
kana oli hotellin vastaanoton takana 
sijaitseva huone. Se oli hieno päivä, 
täynnä keskusteluja ja keskinäisiä 
yrityksiä vakuuttaa toisia omalle kan-
nalle. Rukoilemme vakaata hallitus-
ta, joka pystyisi vastaamaan Iranin 
uhkaan ja myös muslimien levotto-
muuksiin Jerusalemissa, Gasassa ja 
muualla. Tilanne näyttää jälleen ki-
ristyvän. 

Lag baomer -ilta. Huhtikuun �9. 
päivä järjestimme vuotuisen nuoti-
oillan. Tuolloin oli juutalainen lag 
baomer -juhla, jota vietetään ��. 
päivänä omerin laskemisesta. Se tar-
koittaa päivien laskemista pääsiäises-
tä helluntaihin, jolloin vehnäsadosta 
tuotiin ensihedelmä uhrina Herralle. 
Lag baomeria vietetään ijar-kuun �8. 
päivänä.
 Kabbalististisessa perinteessä tuo-
na päivänä vietetään Shimon bar 
Johain, Rashbin, muistojuhlaa. Hän 
oli rabbi Akivan tärkein oppilas �. 
vuosisadalla ja tuona päivänä hän 
ilmoitti kabbalan syvimmät salaisuu-
det Zohar-kirjassaan. Erityisesti hasi-
dijuutalaisilla on tapana mennä tuol-
loin sankoin joukoin rabbin haudalle 
Meron-vuorelle Galileaan.
 Meidän juhlamme ei liity mihin-

kään tällaiseen, mutta sytytämme 
kokon koska se on kaikkialla lag 
baomerin perinne. Emme ole iltaa 
pariin vuoteen viettäneet ensin kui-
vuuden ja sitten koronan vuoksi. Nyt 
iltaamme tuli paljon ihmisiä ja myös 
joitakin ei-uskovia nuoria miehiä. 
He sanoivat, että ilmapiiri, laulut ja 
yhteys tekivät heihin vaikutuksen.
 Emme aavistaneet, että samaan 
aikaan Meron vuorella oli koolla yli 
�00 000 ääriortodoksia. Väkijoukos-
sa syntyneessä paniikissa 45 ihmistä 
tallautui kuoliaaksi.
 Tuo järkyttävä onnettomuus nos-
tatti syytöksiä puolin ja toisin, ei-
uskonnolliset syyttivät uskonnollisia 
kaikkien sääntöjen ja järjenvastaisesta 
laittomasta toiminnasta ja uskonnol-
liset syyttivät poliisia ja kaikkia mui-
ta siitä, etteivät he sulkeneet portteja 
ajoissa. Uutiset ovat olleet täynnä 
tätä kriisiä ja ihmiset miettivät miten 
tämä kahtiajakautunut kansa voisi 
yhdistyä, kun toinen puoli tulee en-
tistä jyrkemmin uskonnolliseksi ja 
kasvaa määrältään.
 Vaikka olen hyvin vihainen tälle 
sokean lauman tavoin käyttäytyvälle 
joukolle, joka ei noudata Jumalan 
käskyjä, ei tee työtä elääkseen ja us-
koo taikoihin ja mystiikkaan, tiedän 
että he ovat osa kansaamme ja mei-
dän on rukoiltava heidän pelastumis-
taan. Monet heistä rakastavat Juma-
laa ja haluavat palvella häntä. Heidän 
johtajansa ovat aikamme fariseuksia, 
joita he seuraavat sokeasti.
Rukoilimme heidän puolestaan seu-
rakunnassa. Meillä oli mahdollisuus 
keskustella tapahtumasta uskonnol-
lisen vakuutusasiamiehen kanssa, 
joka tekee työtä kanssamme. Hän 

oli myös järkyttynyt ja vihainen ta-
pahtuneesta ja totesi, että kansan 
on mietittävä suuntaansa uudelleen. 
Saakoon Jumala avata silmiä jopa 
tämän surullisen ja vaikean onnetto-
muuden kautta.

Vaatteiden kierrätyspäivä. Erityi-
nen ryhmämme, Ritva, Christine ja 
Dina, vastaa kierrätysvarastomme 
järjestämisestä. Sieltä jokainen saa 
ottaa mitä haluaa. Siellä on mukava 
käydä ja on ilo, kun löytää jonkun 
toiselta tarpeettomaksi jääneen vaat-
teen. Koska kesällä on niin kuuma, 
vaatevarastoon ei ole mukava mennä. 
Siksi naiset toivat kaikki vaatteet päi-
väksi ulos. Muutamat tytöt myivät 
kävijöille sitruunamehua ja vanhoja 
lelujaan. Kierrätys on päivän sana myös Jadissa.
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Lämpimin terveisin,
Ajelet Ronen

Vuosia sitten jossain esittelytilantees-
sa sain arvonimen ”ensimmäinen Jad 
Hashmonassa syntynyt israelilaislap-
si”. Nimitys kyllä kuvaa hyvin varhai-
sia muistojani elämästä moshavissa. 
Isäni oli ensimmäinen israelilainen, 
joka oli otettu jäseneksi suomalais-
moshaviin �970-luvun lopulla. Kävi 
niin, että hän löysi vaimokseen suo-
malaisen, joka opetti minua puhu-
maan suomea.
 Vaikka olin väriltäni vähän suoma-
laislapsia tummempi, olin osa poruk-
kaa. Pienenä puhuinkin enemmän 
suomea kuin hepreaa. Vielä alakou-

lussa puhuin hepreaa suomalaisella 
r-äänteellä. Joskus opettajat kysyivät, 
olenko venäläinen.
 Ensimmäinen leikkikaverini oli 
suomalainen Joel Juuti. Moshavin 
pienessä lastentarhassa meitä oli kol-
me lasta; Joelin sisko Iiris, Rinat Ka-
pusta ja minä. Nyt kun olen itse isä 
ja vien lapseni �0–�0:n lapsen päivä-
kotiryhmään, tajuan että Jadin tarha 
oli hyvin erityinen. Silloin se tuntui 
ihan tavalliselta.
 Muut ensimmäiset ystäväni olivat 
suomalaisnaisia ”löytymättömien 
aarteiden kujalta”. Heidän kanssaan 

Lapsuusmuistoja
suomalaismoshavista

Netanel Bar David oli ensimmäinen ”paljasjalkainen” israelilaislapsi Jadissa.
Ulla Ali-Mattila (Peltonen) ja Ariela Toivanen olivat tärkeitä Jadin ”tätejä”.

Muistopäivä ja itsenäisyyspäivä. 
Nämä tapahtumat päättivät korona-
rajoitukset Jad Hashmonassa. Nuo-
ret järjestivät ��. huhtikuuta juhlan 
sotilaiden kunniaksi. Se oli hieno ta-
pahtuma, jossa luimme Raamattua ja 
rukoilimme sotilaidemme puolesta.
Seuraavana päivänä eli itsenäisyys-
päivän iltana meillä oli vuoden suu-
rin tapahtuma. Kutsuimme kaikki 
suurelle nyyttikestiaterialle pitkän, 
pitkän pöydän ääreen. Taustalla soi 
musiikki, lauloimme, tanssimme ja 
lapsille oli järjestetty hauskaa teke-
mistä.
 Oli suurenmoista juhlia ulkona 
yhdessä monien perheiden ja vierai-
den kanssa. Meitä oli noin parisa-
taa ja oli ihana vain kiittää Jumalaa 
maasta, jonka hän voimassaan ja 
viisaudessaan on meille antanut ja 
muistaa, että olemme hänen siipi-
ensä suojassa, vaikka kansamme on 
suurelta osin vielä kaukana hänestä.

Jom Jerushalaim, Jerusalem-päi-
vä. Israelissa vietetään joka vuosi Ijar 
kuun �8. päivänä Jerusalem-päivää, 
Jerusalemin vapauttamisen päivää. 
Tänä vuonna se oli 9. toukokuuta. 
Se on lakisääteinen kansallinen juh-
lapäivä Jerusalemin jälleenyhdistämi-
sen kunniaksi kuuden päivän sodassa 
v. �967. 
 Koulussa järjestettiin tapahtumia 
ja kerrottiin Jerusalemin merkityk-
sestä. Radiosta kuuluui ihania laulu-
ja muisteltiin vuoden �967 tapahtu-
mia.

 Samana päivänä muistetaan myös 
Etiopian juutalaisia, jotka menehtyi-
vät matkalla Sudaniin, mistä heidät oli 
määrä tuoda Israeliin vuonna �984. 
Israel yritti silloin salaisen Operaatio 
Mooseksen kautta tuoda Etiopian 
juutalaiset nälän ja vainojen keskeltä 
Israeliin. Koska Israelin ja Etiopian 
välillä ei ollut diplomaattisuhteita, 
noin 8000 juutalaista joutui kulke-
maan jalan satoja kilometrejä Suda-
niin. Matkalla monet menehtyivät.
 Tämä päivä on siis hyvin merkit-
tävä Jerusalemin vapauttamisen sekä 
tuon erityisen kadonneen heimon 
maahan tuomisen muistoksi. Kiitos 
Jumalalle Hänen ikuisista liitoistaan 
aina meidän päiviimme asti. 
 Antakoon Jumala teille viisautta ja 
iloa kaikessa mitä teette. Kiitos, että 
rukoilette Israelin ja meidän puoles-
tamme täällä Jad Hashmonassa.
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istuin Anja Suomelan talon alla syö-
mässä pullaa ja lukemassa Pupu Tu-
punaa. 
 Pitkään olin varma, että kaikki 
suomalaiset olivat samanlaisia kuin 
Jad Hashmonassa tapaamani ystäväl-
liset ja mukavat ihmiset. Tätä kuvaa 
vahvistivat suomalaisturistit, jotka 
hellivät meitä kioskin nurkalla pyö-
riviä lapsia.
 Jo pienenä sain myös kokemusta 
saunomisesta. Saunassa käynti isän 
kanssa oli viikoittainen seremonia. 
Siellä tapasin moshavin suomalais-

miehet, jotka olivat hiukan naisia va-
kavailmeisempiä. Heiltä opin, miltä 
tuntuu ”kunnon löyly”.
 Perjantaisin sapattiaterian jälkeen 
pidettiin nuotioilta. Silloin laulettiin 
yhdessä heprealaisia lauluja vahval-
la suomalaisaksentilla. Vieläkin osa 
moshavissa kasvaneista israelilaisista 
osaa jäljitellä hyvin tätä suomalais-
hepreaa.
 Kun olin vähän isompi, Jad Hash-
monaan oli tullut lisää israelilaisper-
heitä. Aloin saada enemmän hepreaa 
puhuvia ystäviä, jotka olivat myös 
iältään lähempänä minua. Suomen 
kieli alkoi jossain vaiheessa tuntua 
tarpeettomalta. Äiti puhui minulle 
sinnikkäästi suomea, vaikka olin al-
kanut vastata hepreaksi.
 Onnekseni Jad Hashmonassa oli 
paljon suomalaisia vapaaehtoisia. Sen 
ajan pienessä moshavissa vapaaehtoi-
set olivat hyvin tärkeitä työntekijöi-
tä. Meille nuorille he olivat mahtava 
sosiaalinen ryhmä. Oli aina ilo tavata 
uusia suomalaisvoluja, ja sitten ikä-
vä erota heistä. Yhteisen kielen ta-
kia pääsin tutustumaan paremmin 
moniin mielenkiintoisiin ihmisiin. 
Osaan heistä olen edelleen yhteydes-
sä.
 Ilokseni tapaan joskus suomalai-
sia, joille Jad Hashmona on tuttu ja 
rakas. Tiedän myös, että on monia, 
jotka uskollisesti rukoilevat mosha-
vin asukkaiden puolesta. Se on meille 
esimerkki vilpittömästä rakkaudesta, 
joka ei etsi omaa etuaan. Sellaista on 
nykyään vaikea löytää. Herra siunat-
koon teitä.

Netanel Bar David

Netanel ja Mor Bar David asuvat perheineen 
Golanilla. Lapset Itamar 12 v.,

Ahinoam 9 v., Ariel 7 v. ja Elroi 3 v..

”Tehkää tie, raivatkaa kivet”

Jad Hashmonan ystävien
kesäpäivät 20. – 22.8.2021

Kiponniemessä
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Kesäpäivien ohjelma
Perjantai 20.8.
�6.�0 alkaen ilmoittautuminen
�7.45  Lipunnosto ja tervetuloa taloon
�8.�0  Shabbat shalom, sapattiateria
�9.45 Bruchim habaim – siunattu olkoon tulonne,
 tullaan tutuiksi. Kuulumisia Jadista ja illan sana, Kalisherit.
�0.�0  Iltapala ja saunat 

Lauantai 21.8.
8.00. Aamurukous
8.00–9.00 Aamiainen
9.�5  Boker tov! Päivän avaus sanoin ja sävelin,
 Leila Savolainen ja Zipporim
�0.00  Terveisiä Jadista ja raamattuopetus, Viktor ja Ettie Kalisher
��.�0  Lounas. Aikaa lepoon ja ulkoiluun. Tauolla voi pyörähdellä   
 israelilaisia piiritansseja tai katsella Anja Suomelan ja
 Hilkka Mannisen muistelmia Jadin alkuvaiheista. 
��.�0  Raamattuopetus, Viktor Kalisher
�4.�0  Kahvi
�5.00  Kaipaan niin lähteen luo – konsertti, Zipporim-kuoro ja soittajat
�6.00  Raamattuopetus, Viktor Kalisher
�7.00  Päivällinen
�8.�0  Virkeä viiskymppinen, pienestä alusta tähän päivään.
 Jad Hashmonan vaiheita ja muistoja vuosien varrelta ja
 tulevaisuuden näkymiä sanoin ja kuvin. 
 Paneelissa mm. Sami ja Leena Erola, Matti Nikunen,
 Priska Lehmuskoski, Viktor ja Ettie Kalisher
�0.00  lähtien iltapala, saunat

�8.�0  Nuorten ilta: God     Israel
 Susanna Riiho, Marianne Riiho, Sara Tonteri & co
 Makkaranpaistoa ja muuta tarjoilua luvassa. 

Sunnuntai 22.8.
8.00–9.00 Aamiainen
9.�5–�0.�5 Aamun pala Raamatusta, Viktor Kalisher
�0.�0  Jumalanpalvelus, ehtoollinen, Juhani Ilkka,
 musiikki Hanna Petäjä.
��.�0  Lounas ja kahvi
 Lehitraot – hyvää kotimatkaa.    Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

Täysihoito Kiponniemessä
Koko ajalta, pe-su
 • � hh: ��� €/hlö
 • �–5 hh: ��� €/hlö
 • asuntovaunu/-auto: 87 €/hlö
 • � hlön huone (vain erityissyistä isommasta huoneesta,
       jos tilaa on): �67 €/hlö 

Pe-la tai la-su
 • � hh: 67 €/hlö
 • �-5 hh: 6� €/hlö + Lähetyshuvilan yläkerrat
 • Huvila � ja � parvet: 5� €/hlö
 • � hh, 87 €/hlö (erityissyistä, jos on tilaa) 
 • Asuntoauto/-vaunu: 4�,50 €/hlö

Ilman majoitusta ateriat ja osallistuminen
 • pe �� €/hlö, la �� €/hlö tai su �� €/hlö
Alennukset ja lisät: 0–�-v. 0 €, 4–��-v. -50 %
Erityisruokavaliot: �0 €/aikuinen ja 5 €/lapsi. Kasvisruoka,
vähälaktoositon ja kalaton ruoka kuuluvat normaaliruokiin.
Peruutusmaksu: �–� kk ennen �0 % hinnasta, � vkoa ennen �0 %,
� vkoa ennen 50 % ja alle viikko �00 %.
Hinnat sisältävät täysihoidon omin liinavaattein
(liinavaatesetti �0 €/asiakas).
Huom. Ruokailujen vuoksi myös päiväkävijöitä pyydetään
ilmoittautumaan ennakkoon, jotta kaikille vieraille osataan varata ruokaa. 
Ilmoitathan myös mahdolliset erityisruokavaliosi.
Ilmoittautumiset: 
netissä www.kiponniemi.fi 
tai puhelimitse. 0�0 ��8 804�, 040 77� �844, ma - pe klo �0–�5
tai sähköpostitse kiponniemi@svk.fi 
Kiponniemen toimintakeskus
Kiponniementie 84 
4�940 Vesanka
PS. Ilmoita, jos tarvitset kuljetusta Jyväskylästä, ehkä löytyy
samaa matkaa kulkevia. Lähetä ajoissa viesti sihteerille,
puh. 044 �0� 0�54 tai s-posti: jadin.asiat@gmail.com
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Kalisherien piti tulla kesäpäivillemme 
viime vuonna, mutta korona muutti 
suunnitelmat. Nyt toivomme, että 
voimme päivät pitää ja vierailu toteu-
tuu. Saamme kuulla tuoreita tervei-
siä Jad Hashmonasta ja Viktor vastaa 
päivien raamattuopetuksesta. Viktor 
Kalisher on Israelin Raamattuseuran 
toiminnanjohtaja.
 Kalisherit muuttivat Jad Hash-
monaan vuonna �0�6, mutta Viktor 
kävi Jad Hashmonassa jo pikkupoi-
kana paikallisten uskovien nuorten 
tapahtumissa. Viktor sai varttua mes-
siaanisessa juutalaisessa kodissa seura-
kunnan yhteydessä. Hän työskenteli 
teknologiayrityksessä, kunnes hänet 
kutsuttiin Israelin Raamattuseuran 
johtajan tehtävään noin �5 vuotta 
sitten.
 Viktorin isä Zvi Kalisher muutti 
Israeliin Puolasta. Hän menetti koko 
perheensä holokaustissa ja päätti 

suunnata Israeliin, jonne juutalais-
pakolaiset viimein pääsivät vuoden 
�947 lopulla Israelin valtion synny-
tyskipujen keskelle. Ensimmäisen 
kosketuksen messiaaniseen uskoon 
Zvi sai ollessaan itsenäisyyssodan 
loppuvaiheiden aikana iltalomalla 
Tel Avivissa. Yksinäisen sotapojan 
viereen puiston penkille istuutui nai-
nen, joka lahjoitti nuorelle miehelle 
Raamatun. Se sisälsi sekä Vanhan 
että Uuden testamentin ja Zvi kiin-
nostui Jeesuksesta. Hän löysi rauhan 
ja toivon sisimpäänsä ja pian löytyi 
yhteys muihin uskoviin.
 Kanadasta kotoisin olevan Ettie 
Kalisher on äitinsä puolelta suo-
malaista sukua. Äidin vanhemmat 
muuttivat toisen maailmansodan 
aikana Karjalasta Kanadaan. Ettie ja 
Viktor tapasivat Israelissa ja häät vie-
tettiin aikoinaan Jad Hashmonassa. 
Perheessä on neljä tytärtä. •

Viktor ja Ettie Kalisher

Kesäpäivien vieraat

Erika Karmeli palvelee sairaanhoi-
tajana Shaarei Tsedek -sairaalassa, 
missä suomalaisia hoitajia Jad Hash-
monasta on ollut aiemminkin.
Tutustuin Kokkolasta kotoisin ole-
vaan Erikaan jo vuosia sitten, kun hän 
meni naimisiin mieheni Tsurielin ys-
tävän Uzi Karmelin kanssa. Uzin äiti 
on suomalainen. He tapasivat Erikan 
kanssa Tampereella, jossa molemmat 
opiskelivat. Aluksi he asuivat Suo-
messa, sitten joitain vuosia Israelissa 
ja taas Suomessa, kunnes he kuulivat 
Jad Hashmonan uudesta rakennus-
projektista. Ovet aukenivat Israeliin 
ja he pääsivät lähes viime tingassa 
perheenä mukaan rakentamaan koti-
aan tänne Juudean kukkuloille. Eri-
kalla ja Uzilla on neljä lasta, ja kaikki 
ovat kotiutuneet Jadiin hienosti.
 Erika on ammatiltaan sairaanhoi-
taja ja on aina Suomessa asuessaan 
tai pitkillä kesävierailulla tehnyt sai-
raanhoitajan työtä. Israelissa hän ei 
voinut tätä työtä tehdä, koska hä-
nellä oli pienet lapset kotona. Lisäksi 
Israelissa kaikilta ulkomailta tulevilta 
sairaanhoitajilta vaaditaan erittäin 
vaativa koe, eikä Erika ollut uskal-
tautunut kokeeseen, saati ehtinyt lu-
kemaan siihen. 
 Kun korona pysäytti elämän vuosi 
sitten, Erika päätti, että nyt jos kos-
kaan on mahdollisuus opiskella. Kun 
Suomen lomakin peruuntui, hän 
ilmoittautui kesällä järjestettävään 
kokeeseen. Hän pyysi rukoustukea 

ystäviltä ja valmistautui lukien pak-
suja kirjoja toisensa jälkeen. Tehtävä 
tuntui lähes mahdottomalta, kun 
samalla oli hoidettava perheenäidin 
velvollisuuksia. Kun koepäivä koitti, 
Erika teki tuon �80 kysymystä sisäl-
tävän tentin. Ilo oli suuri, kun hän 
jonkin ajan kuluttua sai viestin, että 
oli päässyt läpi. Rukouksiin oli vas-
tattu, ja Erikan kutsumus palvella 
sairaanhoitajana myös Israelissa oli 
vihdoin toteutumassa.

Suomalaisten hoitajien
askelissa
Erika lähti sairaaloihin kyselemään 
töitä ja aluksi muutamat ovet meni-
vät selkeästi kiinni, kunnes Shaarei 
Tsedek (vanhurskauden portit), -sai-
raalassa hänestä kiinnostuttiin. Suo-
malainen sairaanhoitaja haluamassa 
tänne töihin! He kertoivat, että heillä 
on todella hyvä kokemus suomalai-
sista hoitajista ja että Ulla Peltonen 
Jad Hashmonasta oli heillä aikoinaan 
vuosikymmeniä töissä. He muisteli-
vat vieläkin Ullaa kiitollisina. Kun he 
kuulivat, että myös Erika oli Jadis-
ta, se vahvisti heidän haluaan ottaa 
hänet töihin ja ylihoitaja sanoi heti 
edes Erikaa vielä tuntematta, että he 
haluavat ottaa hänet töihin ja antaa 
haastavan ja hyvän paikan joko sisä-
tauti- tai teho-osastolta. Näin jopa 
tuo Ullan vuosikymmenten takainen 
siunattu palvelutehtävä avasi ovia ja 
johdatti Erikaa eteenpäin.

Suomalaisten
sairaanhoitajien ketjussa
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 Erika valitsi sydän-, keuhko- ja 
neurokirurgisen teho-osaston. Vaik-
ka se on yksi sairaalan vaativimmista 
osastoista, hän koki johdatusta juu-
ri sinne. Alku ei ollut helppo, sillä 
koeaikaan kuului monien uusien 
asioiden opiskelua ja paksujen hep-
reankielisten protokollaoppaiden 
opiskelua ulkoa ja niistä suoritettavat 
kokeet.
 Kaikki tuntui välillä melkein ylit-
sepääsemättömältä, mutta lopulta 
asiat aina kääntyivät parhain päin ja 
Erika suoriutui kokeista hyvin arvosa-
noin. Jumalan johdatus oli ilmeinen 
ja myös ystävän kautta saatu rohkai-
seva profetia kannatteli. Profetiassa 
ystävä kuvaili, että tämän uuden työ-
paikan myötä Erika on saanut ikään-
kuin lahjapaketin, jota avataan ker-
ros kerrallaan rauhallisesti ja sisältä 
tulee aina jotain uutta. Uusi voi olla 
haastavaakin, mutta sitä seuraa uusi 
kerros ja seuraava vaihe. Rauha siitä, 
että Herra Jeesus itse oli johdattanut 
hänet tuolle paikalle, antoi voimaa ja 
rohkeutta.

Vaativaa työtä teholla
Työssään Erikan vastaa muutamasta 
potilaasta kerrallaan. He tulevat osas-
tolle yleensä vaikeiden leikkausten 
jälkeen, usein elämän ja kuoleman ra-
jamailla ja kiinni elämää ylläpitävissä 
laitteissa. Perushoidon lisäksi hoitajat 
antavat lääkkeet, valvovat laitteita ja 
tekevät monia hoitoon liittyviä toi-
menpiteitä. Heillä on suuri vastuu 
myös kirjata lääkäreitä varten kaikki 
potilaan tilaan liittyvät vaihtelut.
 Pienellä osastolla on lääkäreitä ja 
hoitajia eri taustoista ja tiimihenki 
on hyvä. Muslimit, uskonnolliset 

juutalaiset ja kristityt tekevät työtä 
yhdessä toinen toistaan tukien. Erika 
on saanut työn kautta monta paikal-
lista ystävää, jotka pitävät yhteyttä 
keskenään vapaa-ajallakin.
 Pyydän teitä, Jadin ystävät, rukoi-
lemaan Erikan puolesta vaativassa 
työssä, että hän saisi olla toivon ja 
rakkauden lähettiläänä. Erika ker-
too rukoilevansa usein potilaidensa 
puolesta ja jos Herra avaa mahdol-
lisuuden, hän kertoo työtovereilleen 
uskostaan. 
 
Anne Bar David

Uzi ja Erika Karmeli ja perheen kuopus Itai.

Eeva juhli pyöreitä vuosiaan �0. 
huhtikuuta. Päivä kului onnitteluja 
vastaanottaessa ystäviltä ja omaisilta 
lähetä ja kaukaa. Jadin seurakunta 
muisti marjaisella täytekakulla. Nuo-
ret toivat seurakunnan tervehdyksenä 
kukat, kortin ja marjaisen täyteka-
kun. Suureen korttiin olivat monet 
kirjoittaneet oman tervehdyksensä ja 
lapset lähettivät piirustuksia.
 – Muutama päivä myöhemmin 
mentiin pitkästä aikaa kaupungille ja 
juotiin Ben Jehudalla synttärikahvit. 

Meitä oli koolla Lea Kurki, Aune Va-
ris, Anja Kamal, Dina ja minä, Eeva 
kertoi.
 Edessä aukeaa uusi vuosikymmen. 
Vähemmän on vuosia jäljellä kuin 
takana, mutta katsotaan eteenpäin ja 
ylöspäin, Eeva toteaa ja lähettää ter-
veisiä kaikille ystäville Suomeen.
 – Olen kiitollinen kaikesta muis-
tamisesta ja onnitteluista. Olen myös 
kiitollinen Jadin ystävistä, jotka ru-
koilevat meidän ja Israelin puolesta 
ja auttavat Jadia monin tavoin. •

Eeva Liski 80 vuotta

Nuorten delegaatio kävi onnittelemassa päivänsankaria.
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Kesäkuussa �0�0 Jad Hashmona sai 
uusia, karvaisia asukkaita, kun mo-
shaviin saapui viisi suloista vuohta. 
Mutta mistä kaikki alkoi? Ajatuksen 
vuohista keksi Valerie Janai ja alkoi 
puhua siitä muille. Janain perheellä 
oli vuosia aiemmin ollut vuohia ja he 
halusivat tuoda farmielämää takaisin 
Jadiin.
 Juvalin ja Valerien lisäksi kolme 
perhettä innostui tähän seikkailuun: 
Dorin ja Claudia Lichtman, Ilana 
ja Toni Kori sekä Joav ja Christine 
Maoz. Onneksi Lichtmaneilla oli 
paljon aiempaa kokemusta ja tietoa 
vuohien hoitamisesta ja lypsämises-

tä. Kun johtoryhmä oli hyväksynyt 
idean, alettiin etsiä sopivia vuohia. 
Valerie, Ilana ja Dorin lähtivät niitä 
etsimään ja verikokeiden jälkeen he 
valitsivat viisi vuohta. Kukin per-
he nimesi omat nimikkovuohensa: 
Meshi, Allegra, Lies, Lady Grey ja 
Elfi.
 Vuohiaitaus päätettiin rakentaa 
leikkikentän viereen Jadin kotieläin-
nurkkauksen yhteyteen. Siellä on 
Daniel Ronenin aikoinaan hankki-
mia kaneja ja kananpoikia. Aluetta 
piti tasoittaa ja suurentaa. Sitä varten 
piti kaivaa paljon maata ja siirrellä 
suuria kiviä. Vuohille rakennettiin 

Iloa eläimistä aitaus ja suoja, jonka miehet hitsasi-
vat kokoon vahvasta raudasta. Vajassa 
ja aidassa on kolme tukevaa lukkoa. 
Miksi tällaiset turvatoimet? Täällä 
vuohet ovat varkaiden suosiossa. Sik-
si vuohet pannaan joka yö lukkojen 
taakse, jotta ne eivät päätyisi kenen-
kään lautaselle. Raamatullisessa puu-
tarhassamme oli aiemmin myös vuo-
hia ja lampaita, mutta ne varastettiin 
ja vain aasi jäi jäljelle. Siksi vuohia 
vartioidaan nyt huolellisesti.
 Syyskuun lopussa vuohien oli aika 
löytää elämänsä rakkaus, Joe Joe. Do-
rin etsi ehdokkaan ja kaikkien mie-
lestä se oli sopiva sulhanen. Joe Joe 
on lempeä, kaunis ja sopii ryhmään. 
Nyt meitä on siunattu jo kuudella ki-
lillä ja lisää on tulossa. Kiitos Juma-
lalle, että meillä on täällä eläinlääkäri 
eli Daniel, joka auttoi synnytyksessä. 
Ilman häntä pienet kilit eivät olisi 
selvinneet.
 On ihana katsella kuinka mosha-
vin lapset rakastavat vuohia ja koti-
eläintarhaamme ja haluavat oppia 
eläimistä. Lapset, ja myös aikuiset, 
voivat tulla silittämään eläimiä. Se 
on hyvin terapeuttista. Kukapa ei ha-
luaisi halata suloista kiliä.
 Meillä käy paljon vieraita niitä 
katsomassa, joskus jopa liikaa. Naa-
puristamme Telshe Stonen ortodok-
sialueelta käy täällä paljon perheitä 
eläimiä ihailemassa ja vanhemmat 
päästävät lapsensa kaniaitaukseen. 
Ymmärrämme heidän uteliaisuuten-
sa ja yritämme seurata, että lapset 

leikkivät vuohien ja kanien kanssa 
rauhallisesti.
 Pieni eläintarhamme on tuonut 
paljon iloa. Iltapäivisin siellä on aina 
paljon lapsia ja äitejä. Kiitos Jumalal-
le hänen ihanasta luomakunnastaan, 
josta saamme täällä yhdessä nauttia. 

Ajelet Ronen

Jad Hashmonan vuohitarhaan syntyi kevääll monta uutta kiliä.

Noa turvallisesti isänsä Joav Maozin sylissä 
vuohia tapaamassa.
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Yhdistyksen uutisia

Harri Toivonen
puheenjohtaja

Rukouksiin ja kiitoksiin

• Varjelusta Jad Hashmonalle ja sieltä armeijassa oleville nuorille.
• Rauhaa Jerusalemiin ja rajoille sekä toimivan hallituksen 
 muodostaminen maahan.
• Jad Hashmonan vastuunkantajat, voimia, viisautta päätöksiin ja
 hengellistä virvoitusta.
• Taloustilanne ja Jadin hotellin toimintaan oikeat ratkaisut.
• Jadin ystävien kesäpäivät: että saisimme päivät pitää, järjestelyt,
 Kalisherien Suomen vierailu.

Jad Hashmonan ystävä ry:n
vuosikokous pidetään la 12.6.2021 klo 13
Lahden helluntaiseurakunnan tiloissa, Kiveriönkatu �. 

Kokouksessa käsitellään säännöissä vuosikokoukselle säädetyt asiat
sekä yhdistyksen sääntöjen päivittäminen. Saamme myös
kuulumisia Jad Hashmonasta.

Ennen kokousta klo �� lähtien on mahdollista lounastaa
tai kahvitella (lounas �5 €). 
Järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen
9.6. mennessä, os. jadin.asiat@gmail.com tai tekstiviestillä
tai soittamalla numeroon 044 �0� 0�54. 

Tule mukaan! Lämpimästi tervetuloa!

Jadin historia talteen
Jos sinulla on muistoja ja kuvia Jad Hashmonasta, olemme kiitollisia, jos 
jaat ne kanssamme. Kaikki kuvat, dokumentit ja muistelut ovat tärkeitä. 
Voit lähettää niitä Kari Pennaselle tai Johanna Mannerille, yhteystiedot 
sivulla �6.

Tilanteet vaihtuvat nopeasti ja yht-
äkkiä olemme saaneet suruksemme 
seurata miten jännitys Jerusalemis-
sa ja Israelin rajoilla kiristyi sodak-
si. Nettiyhteyksien ja Jadin ystävien 
whatsapp-ryhmän kautta tiedot kul-
kevat reaaliajassa. Täältä emme osaa 
muuta kuin kääntyä Israelin Jumalan 
puoleen ja rukoilla tilanteen ja ihmis-
ten puolesta. Muistamme rukouksin 
Jad Hashmonan asukkaita, erityisesti 
lapsia ja sieltä parhaillaan armeijassa 
olevia nuoria. Rukoillaan Jad Hash-
monaan syvää rauhan ilmapiiriä kai-
ken keskellä ja tilanteen rauhoittu-
mista koko maassa.
 Tämäkin kevät on mennyt niin, 
ettei ole tullut vertailtua lentojen ja 
ryhmämatkojen hintoja Israeliin. To-
dennäköisesti jaan tämän surun mo-
nien teidän kanssanne. Jospa tilanne 
siellä rauhoittuisi ja korona väistyisi, 
niin että kesän kuluessa Israeliin voisi 
jälleen matkustaa.
 Onneksi tämä lehti sekä Faceboo-
kissa Jadin ystävien ja Jadin oma sivu 
auttavat seuraamaan kuulumisia siel-
tä. Opastuskeskus nousee hotellin 
lähelle kukkulan toisella puolella ja 
arkistorakennus Raamattukodin vie-
ressä ja ravintolan lähelle on raken-
nettu uusi tasanne ja porttikaari.
 Vuosikokouksen jouduimme tä-
näkin keväänä siirtämään, joten 
toivotan uudestaan jäsenet tervetul-
leeksi kesäkuussa vuosikokoukseen 

Lahteen. Siellä saamme tuoreita kuu-
lumisia Jadista. Toivon, että saamme 
tavata monia jäseniä kokouksessa.
 Rukoilethan kesäpäivien puoles-
ta, että ne toteutuisivat elokuussa 
suunnitellusti. Jadista vieraaksemme 
ovat tulossa Viktor ja Ettie Kalisher. 
Iloksemme luvassa on myös nuorille 
ohjelmaa, jota valmistelee Susanna 
Riiho ystävineen.
 Kiitos kun olet mukana Jad Hash-
monan rinnalla. Jokainen Jadin ystä-
vä on tärkeä.
 ”Pukeutukaa siis te, jotka olette 
Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, 
sydämelliseen armahtavaisuuteen, 
ystävällisyyteen, nöyryyteen, lem-
peyteen ja pitkämielisyyteen.”
(Kol. �:��),

PS. Jos haluat liittyä Jad Hashmonan ystävien Whatsapp- tai Signal-ryh-
mään, ilmoita siitä tekstiviestillä nroon: 044 �0� 0�54 / Johanna.
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Tämän vuoden alussa Jad Hashmo-
nan ystävät ry:n kirjanpito siirtyi 
Susanna Riihon vastuulle. Rahaston-
hoitajana jatkaa edelleen Kari Pen-
nanen, mutta kirjanpidon teknisen 
puolen siirtyminen Susannalle hel-
pottaa Karin työtä.
 Susanna asuu Pohjanmaalla Tuu-
rissa, missä hänellä on ollut oma tili-
toimisto jo yli viiden vuoden ajan.
 – Olen iloinen, että voin olla näin 
mukana Jadin ystävien työssä. Näen 
ystävien työn tosi tärkeänä. On mu-
kava päästä tutustumaan uusiin ih-
misiin, joilla on myös Israel-rakkaus.
Israel on tullut Susannalle tutuksi 
monilta matkoilta perheen kanssa 
ja yksin. Hän on ollut mukana juu-

talaisia evankeliumilla tavoittavissa 
ryhmissä niin Israelissa kuin Euroo-
passakin.
 Rakkauden Israeliin Susanna on 
saanut jo kodin perintönä. Jad Hash-
monassa hän kävi ensimmäisen ker-
ran vuonna �008 Raamattukodin 
rakentamisen puitteissa. Kodin hir-
sirakennus päätyi Israeliin Susannan 
sedän kautta ja hänen isänsä oli taloa 
pystyttämässä. Koko perhe on sit-
temmin vieraillut siellä usein.
 – Haaveenani on, että saisin tilai-
suuden olla jonkin aikaa vapaaehtoi-
sena Jadissa. Se olisi hyvää vastapai-
noa toimistotyölle ja liittyisi myös 
matkailualan ammattitutkintoon, 
jota parhaillaan opiskelen.

Esittelyssä uusi kirjanpitäjämme  Susanna pohtii miten nuoria saisi 
kiinnostumaan Israelista ja myös Jad 
Hashmonasta.
 – Ehkä paras keino olisi saada 
nuoria käymään paikan päällä. Oma 
rakkauteni maahan ja Jadiin on sy-
ventynyt vierailujen kautta ja ihmisiä 

Susanna Riiho haluaa innostaa nuoria tutustumaan Israeliin. Hän on lupautunut
järjestämään ohjelmaa nuorille Jadin ystävien kesäpäiville. 

tapaamalla.
 Susanna on tulossa mukaan Jad 
Hashmonan ystävien kesäpäiville 
elokuussa. Iloksemme hän on lupau-
tunut järjestämään sinne ohjelmaa 
nuorille. Suunnittelussa ovat muka-
na Sara Tonteri ja Marianna Riiho. •

Kulje Kristus
kanssani hetki
olen tänään niin uupunut.
Minä itse
en yksin jaksa
kulje kotvanen kanssani.
Kanna Kristus,
taakkani painaa
sitä kantaa jaksa en.
Minut myös
sinä kantaa voit
sinä ristinpuun kantaja.
Kuule Kristus
mä sua pyydän
tätä sinulta rukoilen:
mua auta
ja armosi anna
sinä maailman Vapahtaja.
Kiitos Kristus
kun mua kuulet
ja armosi lahjoitat.
Kiitos Kristus,
sinulle laulan
Sinä toivoni ainoa.

Ariela Toivanen
�5.�0. �996
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Yhteystietoja

Jad Hashmona
HareiYehuda
IL-90895, Israel

Hotelli
info@yadha8.co.il
Puh. +97�-�-594 �000

Vapaaehtoisasiat
Anne Bar David 
voloyad8@gmail.com

Nettisivu: yad8.com

Jad Hashmonan ystävät ry
Puheenjohtaja
Harri Toivonen
050 596 8949, harri.a.toivonen@gmail.com

Talous- ja jäsenasiat, osoitteenmuutokset
Kari Pennanen
0400 786 709, kari@inskp.inet.fi

Aineisto lehteen – tekstiä, kuvia, ideoita!
Johanna Manner
044 �0� 0�54, jadin.asiat@gmail.com

Netti: jadhashmona.wordpress.com/yhdistys/
Facebook: Jad Hashmonan ystävät

Tervetuloa Jad Hashmonan ystävät ry:n jäseneksi
Lähetä yhteystietosi tekstiviestinä tai vastaajaan numeroon 0400 786 709 tai
s-postitse: kari@inskp.inet.fi ja maksa jäsenmaksu viereisen sivun
pankkiyhteystiedoin. Jäseneksi voi liittyä myös yllä mainitun nettisivumme kautta.

Muistathan maksaa jäsenmaksun. Jos maksat jonkun toisen puolesta,
kirjoita viestikenttään Jäsenmaksu sekä henkilön saaman lehden osoitteessa
olevat tiedot.
 
Lahjoitukset
Jos haluat osoittaa lahjoituksesi tiettyyn kohteeseen,
käytä seuraavia viitenumeroita:

 ��44 Missä tarve on suurin
 4446 Jad Hashmonan lapset ja nuoret
 4459 Jad Hashmona tunnetuksi nuorille Suomessa
 5568 Jad Hashmonan tiedotus Suomessa (mm. kirjahanke)

Jos haluat muistaa Jad Hashmonaa testamentissasi, osoita se Jad Hashmonan
ystävät ry:lle, joka välittää varat edelleen. Voit halutessasi ohjata myös merkkipäi-
vä- ja muut muistamiset Jad Hashmonan hyväksi. Näistä lisätietoja antaa
Kari Pennanen, yhteystiedot yllä.
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helmikuu �.6�0 €, maaliskuu 5.�9� €, huhtikuu �.076 €.
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydämme palauttamaan
lehden os. Vilskantie 222, 51260 Tahkomäki.

Jad Hashmona 50v.


