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Pääkirjoitus
• Israelin valtion 70-vuotista itsenäisyyttä on
juhlittu eri puolilla Suomea ja saimme liittona
olla järjestämässä kolmea hienoa tapahtumaa, joita jokaista kunnioittivat läsnäolollaan
paitsi sadat Israelin ystävät, myös Israelin
suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg.
Juhlistamme on sisäsivuilla tarkempaa tietoa, mutta tässä voisi nostaa esiin erityisesti
Eduskunnassa 19.4. pidetyn Israel kansainvälisen politiikan keskiössä -juhlaseminaarin,
jota saimme olla järjestämässä yhteistyössä
eduskunnan Israel-ystävyysryhmän ja sen
puheenjohtajan Peter Östmanin kanssa.
Tämä seminaari oli tietyllä lailla kosketus liittomme juurille, vuoteen 1954, jolloin moninkertainen ministeri, pääministeri ja sittemmin
eduskunnan puhemies K.-A. Fagerholm
päätti perustaa Suomi-Israel Yhdistys ry:n yhdessä innokkaiden Israelin ystävien kanssa.
Fagerholmin puheenjohtajakaudella 19541976 Suomi-Israel yhdistyksellä oli yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja Israelilla runsaasti ystäviä eri puolilla puoluekenttää.
Tänään tilanne on valitettavasti toinen.
Saimme vastikään lukea maamme johtavasta päivälehdestä surullisen yksipuolisen
ja runsaasti asiavirheitäkin sisältäneen artikkelin kolme kuukautta Länsirannalla viettäneestä suomalaisteologista, "vilpittömästä
Israelin ystävästä", jonka "silmät avautuivat"

matkansa aikana...
Haastateltava on osallistunut Kirkkojen
maailmanneuvoston koordinoimaan kansainväliseen EAPPI-ohjelmaan, joka on lähettänyt vapaaehtoisia ihmisoikeustarkkailijoita
alueelle jo toistakymmentä vuotta.
Artikkeli päättyy haastateltavan ylevään
lausuntoon (Huom. matkasta on jo kaksi
vuotta): "En ole vieläkään pystynyt sulattamaan kaikkea, mitä siellä koin. Mutta jos
joskus pääsen tasapainoon tämän kokemuksen kanssa, niin minulla, jos jollakin, voisi
olla mahdollisusu seurata ja kommentoida
Lähi-idän uutisia tasapuolisesti."
Valtamedian Israel-vastaisuus on niin päällekäyvää, että oikaisukirjoitusten tekeminen
ja vastaan väittäminen on silkkaa ajanhukkaa. Sitä vastoin kannattaa levittää oikeaa
tietoa Israelista ja pyrkiä totuudella taistelemaan nykyisin vallalla olevaa valeuutisointia
vastaan.
Yksi hyvä väline on toukokuun lopulla
julkaistu infopaketti Israelista. Suomi-Israel
Yhdistysten Liitto oli yhdessä lukuisien Israel-järjestöjen kanssa julkaisemassa 32 -sivuista tietopakettia, jota jaettiin Maailma kylässä
-festivaaleilla noin 7 000 kpl. Vihkosta voi
tilata liiton verkkokaupasta.
Kimmo Janas
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Puheenjohtajan mietteitä
Voi maamme
Suomi..., ja
ulkoministeri Soini
Juutalaisvaltion 70-vuotista ihmettä on juhlittu kevään aikana eri puolilla Suomea,
mutta se ei ole estänyt Suomen hallitusta
ja ulkoministeri Soinia jatkamasta Israelille
vihamielisten esitysten kannattamista YK:ssa,
jonka yleiskokous hyväksyi 13.6. äänin 120-8
Turkin ja Algerian sponsoroiman ehdotuksen Israelin tuomitsemisesta Gazan kriisin
ainoana, aloitteellisena ja kohtuuttomana
voimankäyttäjänä.
Suomella oli mahdollisuus vähintäänkin
pidättäytyä äänestyksestä, kuten 45 maata, mukaan lukien enemmistö (16/28) EUmaista, teki. Mutta ei. Suomen linja YK:ssa
ja UNESCOssa suhteessa Israeliin on ollut
Soinin kaudella sama kuin juutalaisvaltion
tuhoa vaativien muslimimaiden. Ja sama,
kuin edellisen ulkoministerin.
Tämän lehden pääkirjoituksessa v. 2011
iloittiin Soinin Israel-ystävyydestä seuraavin
sanoin:
– Ilahduttavaa on, että myös eduskunnan
uusissa jäsenissä on tunnettuja Israel-ystäviä
kuten Jouko Jääskeläinen ja Timo Soini. Oltakoon perussuomalaisten politiikasta mitä
mieltä tahansa, niin Israel-ystävyytensä Soini
toi selvästi esille TV:n vaalitentissä, kun hän
arabimaiden demokratia ja ihmisoikeuskysymyksiä sivunneen kysymyksen yhteydessä
totesi: ”Ja sitten kun mennään Lähi-itään,
minä olen Israelin ystävä ja uskallan sen sanoa. Se on vihamielisten maiden saartama,
ja sillä on elämisen ja olemisen oikeus.”
Olen pitkään miettinyt, mitä Soinille on
näiden vuosien aikana tapahtunut. JohtopääJEDIDUT • 2 / 2018
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tökseni on: ei mitään. Soini ei ilmeisestikään
ole koskaan ollut Israelin ystävä, vaan hän on
ainoastaan kerännyt Israelin ystävien ääniä
tietoisena, että meitä hyväuskoisia on tässä
maassa kymmeniä tuhansia. Nyt meidän on
aika laittaa piste tälle huiputukselle.
Vallitseva tilanne velvoittaa meidät etsimään uusia toimintatapoja vaikuttaa yhteiskunnan eri tasoilla, paikallisesti ja valtakunnallisesti, ja tavalla, joka puhuttelee nuoria.
Uusi liittohallitus onkin käynnistänyt strategiaprosessin kirkastaakseen järjestömme
tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.
Kerromme syksyn aikana prosessin etenemisestä.
Haluan vielä kiittää liittokokousedustajia
yksimielisestä tuestanne valitessanne minut
24.3. liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi. Pyrin tekemään kaikkeni, jotta olisin luottamuksenne ja yhteisen
missiomme arvoinen.
Hyvää kesää kaikille jäsenillemme ja Jedidutin lukijoille!
Risto Huvila
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Mikael Zewi
• Israelin valtion 70-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi järjestettiin Turussa 10.4.
juhla, joka täytti 400-paikkaisen Sigyn-salin kokonaan. Juhlan järjestäjinä toimivat Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry., Turun seudun
Suomi-Israel yhdistys ry.,
Varsinais-Suomen Israelin
ystävät ry., Turun Helluntaiseurakunta ja Turun juutalainen seurakunta.
Juhlapuheen piti kansanedustaja Sari Essayah,
joka totesi, että Suomella ja
Israelilla on paljon muutakin yhteistä kuin lippujen
sinivalkoiset värit. Nämä
pienet maat ovat kirineet
hyvinvointivaltioiksi, vaikka
kummankaan olosuhteet eivät olleet tälle kehitykselle
kovin otolliset.
Juhlaan toi tervehdyksensä Israelin Suomen suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg, joka kiitti suomalaisia
pitkään jatkuneesta avusta ja
ystävyydestä.
Juhlan avauksen suoritti

C Hillel Tokazier.
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Israelin valtion
valtakunnallinen
itsenäisyysjuhla Turussa

C Dov Segev-Steinberg tulkkinaan
Risto Huvila.

Suomi-Israel Yhdistysten
Liitto ry:n vasta valittu puheenjohtaja Risto Huvila,
joka toimi myös suurlähettilään tervehdyksen tulkkina.
Juhlan korkeatasoisesta
laulusta ja musiikista vastasivat sopraano Marion
Melnik säestäjänä pianisti Janne Hovi, sopraano
Suvi Lehtonen-Gräsbeck
säestäjänä pianisti Folke
Gräsbeck ja pianisti Hillel
Tokazier. Runonlausuntaa
esitti loistava Seela Sella.
Ennen valtioiden kansallislauluja esittivät runonlausujat Marjatta Järvinen ja
Iria Palo epilogin, jonka
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kohokohtana oli huudahdus, "Jerusalem on Jumalan
Venetsia".
Juhlan ohjelman johdattelijana toimi juhlatoimikunnan puheenjohtaja ja
Turun seudun Suomi-Israel
yhdistyksen puheenjohtaja
Olli Palo.

© Anssi Tiittanen

IS R AEL -JUHL AREP O RTA A SI

Juhlaseminaari Eduskunnassa

• Eduskunnan Israel-ystävyysryhmä ja
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto järjestivät
Eduskunnan Pikkuparlamentissa Israel
kansainvälisen politiikan keskiössä -juhlaseminaarin 19.4., joka on Israelin itsenäisyyspäivä heprealaisen kalenterin mukaan.
Seminaarissa puhuivat Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg, Guatemalan
suurlähettiläs Francisco Gross, lähetystösihteeri Shawn Waddoups USA:n lähetystöstä, kansanedustaja Peter Östman
ja Risto Huvila Suomi-Israel Yhdistysten
Liitosta.
Tilaisuuden päätteeksi nautittiin maistuvat kakkukahvit lämpiön puolella ja jatkettiin keskustelua esiintyjien kanssa.

C Suurlähettiläs Francisco Gross (vas.), suurlähettiläs Dov
Segev-Steinberg, kansanedustaja Peter Östman ja puheenjohtaja Risto Huvila.

C Olli Palo.

C Seela Sella.

C Lähetystösihteeri Shawn Waddoups.
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Juhlat Ritarihuoneella
• Israelin suurlähetystö järjesti perinteiset Israelin itsenäisyyspäiväjuhlat Helsingissä Ritarihuoneella 20.4.
Paikalla oli parisataa vierasta yhteiskunnan eri osaalueilta, oli poliitikkoja,
taiteilijoita ja edustajia eri
Israel-järjestöistä.

Lyhyet puheenvuorot
pitivät suurlähettiläs Dov
Segev-Steinberg sekä ulkoministeri Timo Soini.

C Samuel ja Marjut Davidkin.

C Mikael Zewi, Iria ja Olli Palo.

C Dov Segev-Steinberg ja Timo
Soini kohottivat lasin Israelille.

C Viktor Klimenko ja Terttu Janas.

D Peter ja Maria Didrichsen, Tomas Sandell, Risto ja Jaana Huvila, Ann
Wardi.

Lechaim – Elämälle
• Toukokuun 14. eli Israelin itsenäisyyspäivänä Suomi-Israel Yhdistysten Liitto
järjesti Lechaim-Elämälle
-juhlakonsertin Helsingissä
Temppeliaukion kirkossa.
Korkeatasoisen musiikkitarjonnan lisäksi tervehdyspuheen pitivät Israel
suurlähettiläs Dov SegevSteinberg sekä Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän
puheenjohtaja Peter Östman.
Konsertissa toteutettiin
hyväntekeväisyyskeräys KeD Peter Östman.

C Laulukuoro Hazamir sekä Risto
Huvila & Uusi laulu.

C Suvi ja Folke Gräsbäck.

C Dov Segev-Steinberg tulkkinaan
Risto Huvila.

ren Kajemetille liikuteltavien
D Miritza Lundberg.

pommisuojien saamiseksi
Pohjois-Israeliin.
Lahja luovutettiin KKL:n
puheenjohtajalle Ethel Salutskijlle.
D Ethel Salutskij.

D Dov Segev-Steinberg, Minna ja
Kenneth Silver.
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Liikehdintää
suurlähetystörintamalla

C Vas. Suomen kunniakonsulit Dr. Yoram Sebba ja Yuval Yerushalmi, suurlähettiläs Anu Saarela, Guatemalan
kunniakonsuli Suomessa Peter Didrichsen sekä Risto Huvila.

Avivin kaupungin yli.
Liiton puheenjohtaja Risto Huvila ja Guatemalan Suomen-kunniakonsuli Peter Did-

Myös Suomen suurlähetystö on muuttanut, mutta toistaiseksi vain Tel Avivin sisällä. Uudet upeat tilat sijaitsevat Adgar 360
-pilvenpiirtäjässä aivan Menora Mivtachim
Arenan (ent. Nokia Palace) ja Ayalon Highwayn vieressä. Rakennuksen 31. kerroksesta
avautuu hulppeat näkymät Välimerelle TelB Risto Huvila (vas.), Guatemalan Israelin-suurlähettiläs Sara A. Solís-Castañeda ja Peter Didrichsen.
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© Israel Ministry of Foreign Affairs

C USA:n suurlähetystö Jerusalemissa.

richsen vierailivat kesäkuun alussa Guatemalan uudessa Jerusalemin-suurlähetystössä
sekä Suomen suurlähetystössä Tel-Avivissa.

LÄHDE ON NYT
JERUSALEMISSA!

C Näkymä Suomen uudesta suurlähetystöstä Tel Avivissa.
© Israel Ministry of Foreign Affairs

• Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump
ilmoitti 6.12.2017 toimeenpanevansa kongressin vuonna 1985 hyväksymän Jerusalem
Embassy Act -lain, jonka mukaan Jerusalem
on Israelin jakamaton pääkaupunki ja Yhdysvaltojen suurlähetystön tulee sijaita siellä. Laki antoi presidentille mahdollisuuden
siirtää sen toimeenpanoa kuuden kuukauden
välein kansalliseen turvallisuuteen liittyvillä
perusteilla, ja jokainen presidentti ennen
Trumpia käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Yleinen käsitys oli, että lähetystö siirtyisi
Jerusalemiin vasta 2019, mutta Trump ilmoitti
yllättäen helmikuun lopulla, että se avataan
jo 14.5.2018 Israelin 70. itsenäisyyspäivän
kunniaksi, mikä sitten tapahtuikin. Lähetystö sijaitsee Arnonan kaupunginosassa toimineessa pääkonsulaatin konsulipalveluiden
rakennuksessa.
Yhdysvaltojen päätös on rohkaissut monia
maita harkitsemaan lähetystöjensä siirtoa Jerusalemiin, ja Guatemala seurasi USA:n esimerkkiä 16.5. ja Paraguay 21.5. Molempien
maiden lähetystöt sijoittuivat Malhan kaupunginosassa sijaitsevaan teknologiapuiston
pilvenpiirtäjään.

a
Tervetulo
Israelin
kesään ntaan
tarjoushi rk
35 €/hlö/v

Tervetuloa Israeliin
Majatalo Lähteelle!

Varaukset suoraan Lähteelle
+972 52 529 5665
tai info@lahde.fi

lahde.fi
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B Ariel Nadbornik asui Israelissa vuosina 2003-2011 ja
palasi perheineen muutaman Liettuassa ja Suomessa vietetyn vuoden jälkeen taas Israeliin. Nykyään hän toimii
varainhankkijana Jerusalem Foundationissa.

Jerusalem Foundation
Kimmo Janas

Vuonna 1966 perustettu
Jerusalem Foundation on laittanut
alulle ja osallistunut Jerusalemin
alueella yli 4 000 hankkeeseen,
pienistä lähiöpuistoista
aina maailmankuuluihin
maamerkkeihin.
• Jerusalem Foundationin perusti Tonavan
rannan pikkukaupungissa syntynyt Teddy
Kollek. Hän muutti 29-vuotiaana Israeliin
Wienistä vuonna 1935 ja omisti elämänsä
uuden yhteiskunnan rakentamiselle.
Vuonna 1952 pääministeri David Ben Gurion nimitti Kollekin pääministerin toimiston johtajaksi, jossa tehtävässä hän palveli
12 vuotta. Vuonna 1965 Teddy Kollek voitti
Jerusalemin pormestarin vaalit, ja hän toimi
virassaan peräti 28 vuotta.
Vuonna 1967 pormestari Kollek ymmärsi,
ettei jaettu kaupunki pysty selviämään, ja
hän totesi, että jokainen Jerusalemin asukas
riippumatta uskostaan tai syntyperästään on
oikeutettu yhtäläisiin palveluihin ja elämän
laatuun.
Teddy Kollek oli pormestarikaudellaan
JEDIDUT • 2 / 2018

C Vuonna 1966 perustettu Jerusalem Foundation on rahoittanut toiminta aikana Jerusalemin alueella yli 4 000
hanketta, pienistä lähiöpuistoista aina maailmankuuluisiin maamerkkeihin.

mukana lukuisien julkisten puistojen ja koulujen samoin kuin maailmanluokan kulttuuriinstituutioidenkin perustamisessa.
– Kaikki hieno ja kiva, mitä Jerusalemista
löytyy tänä päivänä, on Jerusalem Foundationin rakentamaa, naurahtaa säätiön varainhankkijana toimiva suomenjuutalainen Ariel
Nadbornik.
Ortodoksijuutalaisten työllistämistä
Kuluneiden runsaan 50 vuoden aikana Jerusalem Foundation on kerännyt yli miljardi
dollaria eri hankkeisiin. Säätiön rahoittamiin
hankkeisiin sisältyy museoita, kirjastoja, kouluja, musiikkikeskuksia, puistoja, urheilustadioneita ja mm. 21 lähiökeskusta eri puolilla
kaupunkia sekä Via Dolorosan saneeraus.
Itä-Jerusalemin alueella on yhdessä asumiseen liittyviä hankkeita ja taas ultraortodokseille tarkoitetuissa projekteissa on pääpaino
työllistämisessä. Lisäksi säätiöllä on hankkeita syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.
– Kaikki eivät voi olla ns. toora-neroja, joten heille koetetaan löytää muuta tekemistä.
Ultraortodoksinaisten kohdalla ollaan päästy tavoiteltuun työllistämisprosenttiin 71 %,
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mutta palkat ovat vielä turhan matalia. Tänä
päivänä on suosittua kouluttautua kirjanpitäjiksi tai lastentarhan opettajiksi. Miesten
kohdalla tilanne on paljon huonompi, vain
20-30 %, Nadbornik selvittää. – Ben Gurion
sopi aikoinaan, ettei ultraortodoksijuutalaisten ei tarvitse mennä armeijaan ja he saavat
stipendejä opiskeluunsa. Mutta silloin puhuttiin 600 miehestä vuodessa, kun taas nykyään puhutaan useista tuhansista miehistä eli
tilanne on täysin toinen.
Työtä syrjäytymistä vastaan
Etiopiasta on muuttanut toista tuhatta juutalaista viime vuosina Israeliin, ja jäljellä lienee
vielä runsaat 7 000 juutalaista. Esimerkiksi
ICEJ on ollut tukemassa taloudellisesti etiopialaisten alijaa.

Etiopialaisten juutalaisten kotoutumiseen
on panostettu voimakkaasti. Etiopiasta Israeliin muuttavien juutalaisten pitää matkustaa
ajassa 400 vuotta eteenpäin, joten sopeutumisvaikeuksia tulee.
Etiopialaisvanhemmat eivät lue lapsilleen
kirjoja, ja lapsilla on vähän leluja – kyseessä
on kulttuurikysymys. Lukemaan oppiminen
vie etiopialaislapsilta normaalia kauemmin,
josta syystä koulumenestykseen tulee helposti aukko.
Kiryat Menachemin kaupunginosaan
lounais-Jerusalemiin on keskittynyt paljon
maahan muuttaneita etiopialaisia. Kaupunginosassa on selvästi köyhempää väestönosaa kuin muualla Jerusalemissa. Asukkailla,
varsinkin nuorilla on monia ongelmia, jotka
helposti johtavat syrjäytymiseen. Kaupunginosassa asuu noin 18 000 asukasta, joista
2 000 on etiopialaisia juutalaisia eli noin 500
kotitaloutta. Asunnot ovat pieniä ja selvästi
muuta Jerusalemia halvempia. Kaupunginosa on myös jäänyt kehityksessä jälkeen muita kaupunginosia. Alueelle on viime vuosina
muuttanut myös paljon lapsiperheitä.
Ponnahduslaudalla tuloksiin
Jerusalem Foundationin tuella on rakennettu
lähiökeskus, jossa koululaiset voivat viettää A

A – Lastentarhan ja ensimmäisen luokan välissä on
kriittinen vaihe, jolloin etiopialaiset juutalaislapset tarvitsevat kannustavaa ja tukevaa apua, toteaa Irit Fatal,
Rachel Centerin johtaja, edesmenneen kälynsä kuvan
äärellä.
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C Oppilaat kasvattavat erilaisia vihanneksia kotiin
vietäväksi.

C Kasvihuoneen tiloissa järjestetään myös opiskelua
pienryhmissä.

A aikaansa koulun jälkeen, lukea läksyjään ja

projektin koordinaattori Dana YoselqonKedar.
Hankkeella halutaan helpottaa nuoria
löytämään oma potentiaalinsa samoin kuin
tarjota heille paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet.
Kokemuksia on nyt jo viidestä vuodesta,
ja tarkoitus on kopioida konsepti muihinkin
lähiöihin.
Ilmapiiri koululuokissa on muuttunut selkeästi samoin kuin oppilaiden koulumenestys on parantunut.
Vanhemmat tekevät Israelissa pitkiä työpäiviä 6 päivänä viikossa, ja heillä ei ole
useinkaan yksinkertaisesti aikaa opettaa lapsilleen erilaisia asioita, joita Ponnahduslauta
voi opettaa.

saada myös tarvittavaa tukiopetusta. Tarvittaessa löytyy myös puhekoulutusta samoin
kuin fysioterapiaa.
– Koetamme tukea alueen lapsia koulunkäynnissä ja kannustaa heitä jatkamaan
opintojaan, kertoo Adit Dayan, Jerusalem
Foundationin sosiaalisten hyvinvointihankkeiden johtaja.
Ponnahduslauta-projektissa on tarjolla
parikymmentä eri suuntautumisvaihtoehtoa
kuten musiikki, tanssi, draama, urheilu, shakin peluu, tietokoneet, robotiikka jne. Koululaiset voivat saada viikoittain neljä tuntia
opetusta valitulla osa-alueella.
– Jos lapsi ei pärjää esimerkiksi englannissa tai matematiikassa, mutta löytää kykynsä vaikka koripallon puolella, hänen itsetuntonsa paranee, joka heijastuu helposti
myös muuhun koulumenestykseen, selvittää

Sormet multaan
Läheisessä uskonnollisessa koulussa on Jerusalem Foundationin tuella kehitetty kasvihuone, jossa lapset voivat tutusta maanviljelyksen ja luonnonsuojelun saloihin. Moni
luonnontieteissä pärjännyt oppilas pääsee
nyt kokeilemaan oppimaansa myös oikeassa ympäristössä.
Oppilailla, joilla on ollut esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, voivat opiskella nyt kasvihuoneessa tarkkailemalla mehiläisiä, lintuja

ja muita eläimiä.
Mielenkiitoinen puoli on myös, että Etiopiasta muuttaneet lapset pääsevät näyttämään
omaa tietämystään maanviljelystä kaupungissa kasvaneille oppilaille.
Kasvihuone-projekti on herättänyt paljon
mielenkiintoa muissa kouluissa, ja projektin
positiivinen vaikutus näkyy jo koko ympäristössä.
Lapset oppivat viljelemään erilaisia hyötykasveja, tutustuvat ympäristöystävällisiin
torjuntamenetelmiin, erilaisiin kylvö- ja istutusaikoihin jne. Kasvihuoneessa kerätään
sadevesi kastelukäyttöön ja muutenkin pyritään suosimaan ympäristöystävällisiä viljelykeinoja.
Kirjatietous muuttuu kiinnostavalla tavalla käytännön toimiksi, ja jokainen lapsi voi
kokea onnistumisen iloa.
Luontoterapiaa
Kolmas tutustumiskohde on ulkoilmamuseo,
Ein Yael Living Museum, jossa esitellään entisaikojen työtapoja. Museo myös työllistää

syrjäytymisvaarassa olevia juutalaisnuoria.
Nuoret, joilla on ongelmia, olipa sitten
kyseessä mielenterveys- tai fyysiset ongelmat – esimerkiksi keskittymisvaikeuksia ja
oppimisvaikeuksia koulussa – voivat tulla
puistoon vaikka tunniksi päivässä tai kerran
viikossa. Kyseessä ei kuitenkaan ole mitään
puiden halailua, vaan nuoret voivat osallistua
erilaisiin työpajoihin ja päästä lähemmäksi
niin luontoa kuin myös omaa itseään.
Luontoterapiaan osallistuu niin juutalaisia
kuin arabeja, nuoria kaikista yhteiskuntaluokista. Ein Yaeliin nuoret tulevat sosiaalityöntekijöiden lähettäminä.
Tietenkään terapia ei sovi, mutta useimmille luonnon läheisyys tuo selviä muutoksia mielentilaan ja käyttäytymiseen. Monelle slummissa asuneelle ongelmanuorelle jo
pelkkä avoin puisto on elämys. Luonnossa
vietetyn ajan myötä nuoret avautuvat, masennus katoaa jne. Ein Yaelissa työskentelevät
terapeutit tekevät nuorten kanssa myös retkiä esimerkiksi Kuolleelle merelle tai Negevin autiomaahan.
Kokemuksia on esimerkiksi eristäytyneistä nuorista, joilla on ollut vaikeuksia luoda
ystävyyssuhteita toisiin nuoriin. Muutaman
kuukauden luontoterapialla ollaan saatu todella hyviä tuloksia.
B Jerusalem Foundation osallistui vuosina 2002-2005 Ein
Yael ulkoilmamuseon uudistamiseen ja laajennukseen.
D Ulkoilmamuseossa esitellään vanhoja työtapoja, joita
nuoret voivat harjoitella.

B Innokas koululainen esitteli meille vesikasvatusta.
Siinä missä maahan istutettuna kasvit valmistuvat 3 kuukaudessa, vesikasvatuksessa valmista tulee jo 3 viikossa.
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B Heprealainen yliopisto Scopus-vuorella Jerusalemissa.

historia. Taustana toimi osallistumiseni Jerusalemin heprealaisen yliopiston kaivauksille Daavidin kaupungissa vuonna 1981,
mikä johti jatkotutkimustyöhön ja vuoden
täydentäviin opintoihin yliopistossa vuodesta
1986 lähtien sekä vuosina 1992-1997. Väitöskirjaohjaajanani toimi filistealaisiin erikoistunut professori Trude Dothan, joka painotti,
että heprealaisessa yliopistossa täytyy osata
hepreaa. Heprean kieli ja Ulpaniin eli kielikouluun osallistuminen kuuluikin kaikkien yliopistossa aloittelevien ulkomaalaisten
opinto-ohjelmaan. Tutkimustyö ja opiskelu
olivat antoisaa aikaa.

Jerusalemin
heprealainen yliopisto
Jerusalemin heprealainen
yliopisto perustettiin
vuonna 1918, mutta
avattiin virallisesti vuonna
1925. Yliopisto kuuluu maailman
kärkiyliopistojen joukkoon ja
on Israelin johtava akateeminen
opinahjo.
• Viime vuosikymmeninä heprealaisen yliopiston joukosta on tullut seitsemän nobelistia. Yliopisto on erityisesti kunnostautunut
luonnontieteissä. Yliopiston pääkampus sijaitsee Scopus-vuorella Koillis-Jerusalemissa.
Heprealaisen yliopiston avajaisiin osallistuivat aikoinaan sellaiset huippunimet kuin
Albert Einstein ja Sigmund Freud. He
kuuluivat myös yliopiston ensimmäiseen
johtokuntaan samoin kuin Martin Buber ja
JEDIDUT • 2 / 2018

Haim Weizmann. Einstein keksi fysiikan
suhteellisuusteorian, Freud tunnetaan psykoanalyysin isänä ja Buber merkittävänä filosofina. Haim Weizmannista tuli myöhemmin myös Israelin presidentti. Yliopistosta on
lähtöisin myös muita Israelin presidenttejä ja
pääministereitä. Albert Einstein jätti henkilökohtaisen arkistonsa ja papereidensa copyrightit heprealaiselle yliopistolle.
Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa
ja noin 23 000 opiskelijaa. Sen Rothberg
School ottaa vastaan ulkomailta suuria määriä opiskelijoita. Yliopiston bioteknologinen
tutkimus on rankattu maailman 12. johtavan
patentoijan joukkoon. Oscar-voittaja Natalie
Portman ja Hewlett-Packardin toimitusjohtaja Léo Apotheker kuuluvat heprealaisen
yliopiston alumneihin.

D Maalaus Jerusalemin heprealaisen yliopiston avajaisista vuonna 1925. Joukossa olivat Albert Einstein ja
Sigmund Freud sekä englantilaiset kenraali Allenby ja
lordi Balfour.
© Minna Silver
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Scopus-vuorelta avautuvat huimaavat
näköalat ympäröivään Juudean autiomaahan ja Jerusalemin Vanhaan kaupunkiin.
Arkeologinen instituutti sijaitsee yliopiston
vanhoissa rakennuksissa. Sen läheisyydessä
kohoaa uudehko Kuolleenmeren kirjakääröjä tutkiva Orion-keskus. Heprealaisen yliopiston kirjasto oli erityinen ”aarreaitta” varsinkin
alan arkeologeille. Jo vuonna 1986 siellä oli
otettu merkittäviä edistysaskelia kirjaston
luetteloiden tietokoneistamisessa ja kirjojen
elektronisessa merkinnässä, mitä en ollut
nähnyt vielä muualla. Suomeen käytännöt
tulivat useita vuosia myöhemmin.
Väitöskirjan aloitin arkeologi Kathleen
Kenyonin uraa tutkimalla, mutta keskityin
jatkossa hänen amorilaiskysymyksensä kautta tutkimaan amorilaisia ja aramealaisia.
Nuorin tyttäremme syntyi heprean opintojen ja tutkimustyön ohessa Scopus-vuorella
yliopiston Hadassah-sairaalassa vuonna
1992. Väitöskirja seurasi vuonna 2000. Väitöskirjatyön ohessa teimme mieheni kanssa A

Daavidin kaupungin
kaivauksilla
Itse olen opiskellut ja ollut vaihtotutkijana mieheni kanssa heprealaisessa yliopistossa. Pääaloinamme ovat arkeologia ja
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A tutkimuksen Qumranin yhteisöstä Kuolleen-

meren alueella sijaitsevilla raunioilla, tutkimme yhteisön kirjakääröjä sekä paikanpäältä
löydettyä esineistöä. Tutkimuksesta syntyi
kirja vuonna 2002. Osallistuin myös Tel Jisreelin kaivauksille, joilla jäljitimme Israelin
jakaantuneen kuningaskunnan jälkiä.

GOLDA MEIR
NAINEN JA PÄÄMINISTERI
Tervetuloa juhlaseminaariin

Voin sanoa, että heprealainen yliopisto
avasi ovet innovatiiviseen sekä itsenäiseen
ajatteluun, ja pidän yliopistoa sinä toisena
Alma Materinani.

Su 28.10. klo 17.30 - 19.30 Balderin salilla
Helsingissä (Aleksanterinkatu 12, 3. krs)
Senaatintorin kulmalla
Pääpuhujana professori Karmela Belinki
Golda Meirin haastattelu videona
Alan asiantuntijoiden näkemyksiä
naisesta nimeltä Golda

Kirjoittaja on Lähi-idän arkeologian dosentti ja toiminut arkeologian apulaisprofessorina Turkissa.

C Näköalapaikka Scopus-vuoren kampuksella: antiikin
teatteria jäljittelevä ulkoilmateatteri, josta avautuu
upea näkymä yli Juudean autiomaan.
© Minna Silver

D Heprealaiseen yliopistoon liittyviä nobelisteja.

Pääministeri Golda Meir. Kuva: Marion
S. Trikosko 1973, Library of Congress

Kielet: suomi, ruotsi, englanti.
Vapaa pääsy.
Järjestäjinä: Porvoon Suomi-Israel-yhdistys r.y.
ja Suomi-Israel Yhdistysten Liitto r.y.

Energiaa & osaamista
Energiaa
& osaamista
– pääosa asiakkaistani tulee suositusten

—
pääosa asiakkaistani tulee suositusten kautta.
kautta.

PAUL A HOVAV
HOVAV
PAULA
050 409
409 2376
2376
050
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
paula.hovav@remax.fi
paula.hovav@remax.fi

Laita asuntosi
myyntiin tänä vuonna
ja osallistu arvontaan.

RE/MAX
ROYAL
RE/MAX ROYAL
UNIONINKATU
7
UNIONINKATU 7
00130
00130 HELSINKI
HELSINKI
www.remax-royal.fi
www.remax-royal.fi
royal@remax.fi
royal@remax.fi
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Palkintona lentolippu Israeliin.
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Israelin öljy- ja kaasukenttien uhkat
Arto Perämäki

Muistamme historiasta Israelin
edesmenneen naisministeri
Golda Meirin (1898-1978)
sanonnan Israelin valtion
energiaomavaraisuudesta.
Hänen kerrotaan todenneen:
”Miksi juutalaisten piti asettua
40 vuoden vaelluksen jälkeen
alueelle, jossa ei ole mitään
energia- ja öljyvarantoja”?
• Vaikka nyt Israelin energiaomavaraisuus
näyttää tulevaisuudessa erittäin hyvältä, Välimereltä löydettyjen öljy- ja kaasuesiintymien runsauden vuoksi kenttien turvallisuuskysymykset aiheuttavat hallitukselle suurta
huolta.
Suurimmat uhkat ovat tuttuja jo Israelin
valtion perustamisen jälkeen, nimittäin alueella toimivat terroristijärjestöt jotka peruskirjalleen uskollisina vannovat ”sionistivihollisen tuhoamista”.
Israel aloitti merialueellaan öljyn ja kaasun
etsinnän 2008, ja Haifan edustalta löytyi 2009
Tamarin-kaasukenttä. Seuraavana vuonna
löytyi Leviathan-kaasukenttä. Nämä löydöt
mullistivat Israelin energiaomavaraisuuden
pitkälle tulevaisuuteen.
Keväällä 2014 avattu Yam Tethy tuottaakin
jo tällä hetkellä noin 70 % Israelin omasta
kaasuntarpeesta. Lisäksi on tehty sopimuksia
Jordaniaan ja Egyptiin, joka sai arabimaissa
runsaasti kritiikkiä.
JEDIDUT • 2 / 2018

Uusi tilanne
merivoimilla
Heti öljy- ja kaasukenttien löytymisen jälkeen Israelin merialueilta esitti terroristijärjestö Hizbollah Libanonin alueelta uhkauksia.
Hizbollah totesi ”sionistivihollisen varastavan
islamin luonnonrikkauksia”. Hizbollan uhkasi suorittaa iskuja öljy- ja kaasukentille.
Gazan alueen terroristijärjestö Hamas jatkaa myös samalla uhkailulinjallaan Israelia
kohtaan, kaivaen samalla hyökkäystunneleita Israelin puolelle. Hamasin hallitseman
Gazan merialueen läheisyydessä myös heillä olisi potentiaaliset mahdollisuudet hyötyä
öljy- ja kaasukentistä Välimerellä. Lähimmät
Israelin kentät sijaitsevat vain n. 90 km päässä Haifasta.
Israelin onkin ollut pakko panostaa öljy- ja
kaasukenttien alueen turvallisuuteen merellä. Myös naapurimaiden kuten Kyproksen ja
Kreikan kanssa on neuvoteltu kaasutoimituksista putkistoa pitkin Eurooppaan. Nykyään Ukrainan kautta Euroopan markkinoille
tapahtuvat kaasutoimitukset luovat epävarmuustekijöitä Venäjän toimiessa ”kaasutoimitusten vartijana”.
Israelin laajat Välimeren alueella jo avatut
öljy-ja kaasukentät ja vielä avattavat kentät
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ovat ajaneet maan merivoimat uuteen tilanteeseen puolustuksellisesti.
Rannikkovartioston
toimintasäde kasvaa
Israelin ja Saksan puolustusministerit allekirjoittivat jo ennakoiden vuonna 2015 sopimuksen, jolla saksalaisvalmistaja Thyssen
Krupp Marine Systen toimittaa neljä ohjusvenettä suojaamaan Israelin öljy- ja kaasukenttiä. Kaupan arvo oli 430 miljoonaa euroa,
josta Saksa takasi 130 miljoonaa.
Näiden neljän ohjusveneen luovutus saattaa hieman viivästyä, koska kaikkiin aluksiin
tullaan asentamaan Iron Dome-ohjuspuolustusjärjestelmät.
Merivoimien mukaan päätös tehtiin ottaen
huomioon Grad-tyypisten rakettien pidempi
kantama, joita on terroristijärjestö Hizbollahin hallussa. Kullekin alukselle asennetaan
kaksi erillistä Iron Dome-järjestelmää, jotka
pystyvät ampumaan jopa 20 torjuntaohjusta.
Asia on tärkeä öljy-ja kaasukenttien turvallisuudelle, koska Israelin rannikkovartioista
joutuu nyt toimimaan jopa 100 km päässä
omasta rannikostaan. Samalla turvataan alueen kauppamerenkulku kuten myös kaasukuljetukset.
Uusia korvetteja
Israelin puolustusministeriö ilmoitti heinäkuussa 2017, NIS 1,5 miljardia (420 miljoonaa dollaria) sopimuksesta merivoimille.
Sopimus sisältää öljy- ja kaasukenttien sekä
merenkulun järjestelmiä suojaamaan alueen
laivaväylät.
Hankinta sisältää ohjuspuolustusjärjestelmiä, navigointi- ja sähköisen sodankäynnin
järjestelmiä. Hankintaan kuuluu myös merivoimien ja puolustusministeriön valvonta-

keskuksia.
Hankinnoissa on pyritty suosimaan kotimaisia yrityksiä teknisissä hankinnoissa,
toisin kuin Saksasta ostetuissa Sa´ar 6-korveteissa.
Petah Tikvasta tarjouskilpailun voitti Astronautics C.A.Ltd Sa´ar 6-veneiden navigointijärjestelmät, anturein ja tietokoneohjelmin.
Hallituksen omistama Rafael Advanced Defence Systems valmistaa sisäisiä ja ulkoisia
viestintäjärjestelmiä. Kaikkien järjestelmien
odotetaan olevan valmiina ennen vuotta
2019-2020, jolloin Sa`ar 6-luokan veneet
saapuvat.
Laivaston edustajien mukaan käydään läpi
myös uusimmat tutka-ja salausjärjestelmät.
Ennen uusien veneiden saapumista Israelin
merivoimat käyttää maassa suunniteltua, yhdysvaltalaisten valmistamia Sa´ar-5-aluksia
suojelemaan maan meriliikennettä kaasukentillä.
Varautuminen uhkakuviin
Israel joutuu maksamaan ison hinnan öljy- ja
kaasukenttien puolustamisesta ja turvaami- A
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ovat lyhyessä ajassa joutuneet uudistamaan
ja uudelleenkouluttamaan henkilöstöään ja
hankkimaan uutta teknologiaa aluksiin. Tehtävä on laajennettu rannikkovartiostotyyppisestä runsaan 100 km:n päähän rannikkoalueesta oleville merialueille.
Keväällä 2017 Israelin merivoimat yhdessä
yhdysvaltalaisten ja kreikkalaisten sota-alusten kanssa simuloivat muun muussa tilannetta, jossa sota-alus, ”itsemurha-vene” syöksyi
kohti öljy- tai kaasukentän poraustornia.
Samalla lailla voi hyökkäys tapahtua vedenalaisesti terroristi-itsemurha-sukeltajan/
sukellusveneen muodossa. Kaikkiin mahdollisuuksiin ja uhkakuviin tulee merivoimien
joka hetki varautua.
Uusin uhka oli aluevesirajakiista Libanonin
kanssa vuoden 2018 alussa, jolloin Libanon
allekirjoitti kaasu- ja öljyporaus-opimuksen
aluevesirajoilleen kolmen kansainvälisen
yhtiön kanssa. Poraukset suunnitellaan al-

kaviksi 2019, toinen alueista sijaitsee kiistanalaisella Israelin ja Libanonin merirajalla. Sopimuksessa on mukana Total, Eni ja
Novatek-yhtiöt ja Libanonin hallitus.
Libanonissa valtaapitävä terroristijärjestö
Hizbollah on jo ehtinyt uhkailla ”sionistivihollisen varastavan heille kuuluvaa öljyä
Libanonin alueelta”. Israel on riitauttanut
sopimuksen ja neuvotteluissa välittäjänä on
Yhdysvallat.
Lähteet:
• The Times of Israel: ”On warship once hit by Hezbollah,
Israel for all enemies, including ”overconfidence” by
Joe Duke/April 11, 2017.
• The Times of Israel:”Navy doubling up on seaborne
Iron Dome batteries to thwart Hezbollah”/by Sue Surkes
/March 28, 2017.
• The Times of Israel: ”Defense Ministry to shell out
NIS 1.5 billion on gas field security ships”/ by Judah Ari
Gross/July 9, 2017.
• The Times of Israel: ”Lebanon vows to push ahead with
oil exploration near border”/by AP/1.February 2018.
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Hamas-Israel Hudna
jälleen harkinnassa
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Ari Rusila

Maaliskuun lopulta 2018 lukien
toteutettu ”Suuri Paluumarssi”
-kampanja saavutti huippunsa
14.5.2018.
• Kampanjan aikana on Gazan Israelin vastaiselle raja-aidalle kokoontunut viikoittain
10 000–40 000 gazalaista osan pyrkiessä
renkaiden poltosta aiheutuneen savuverhon
suojissa rikkomaan aidan ja linkoamaan kiviä
sekä palopommeja heittämällä sytyttämään
Israelin puoleisia peltoja tuleen.
Jo kampanjan aikana Egypti välitti ”Paluumarssin” taustalla ja sittemmin johdossa
olleelle Hamasille Israelin viestin, että lähimpien israelilaisasumusten ollessa vain muutamien satojen metrien päässä rajalta Israelin
armeija ei salli rajaa murrettavan. Maahantunkeutumisen estäminen vaatikin voimankäyttöä, ja tämän seurauksena noin 100 gazalaista kuoli ja tuhannet loukkaantuivat joko
tulituksesta tai hengittämällä kyynelkaasua.
Kampanjan edetessä ja myös sen jälkeen
Egypti on pyrkinyt löytämään rauhanomaisen ratkaisun Israelin ja Gazan väliseen konfliktiin, ja nyt tällainen Egyptin yhdessä Qatarin kanssa tekemä sovintoesitys on kiistan

osapuolten harkittavana.
Egyptin ja Qatarin välittämä hudna tarkoittaa pitkäkestoista aselepoa. Israelin Channel
Ten News kanava uutisoi Israelin olevan nyt
valmis luopumaan kahdesta aiemmasta, vastaavissa aloitteissa esiintuoduissa, ehdostaan
eli Gazan kaistaleen demilitarisoinnista ja
Gazan poliittisen vallan luovutuksesta Palestiinalaishallinnolle (Palestinian Authority
– PA). Israel vaatii edelleen rakettitulen ja
hyökkäystunnelirakentamisen lopettamista sekä neljän Gazassa olevan israelilaisen
palauttamista. Vastineeksi Israel on valmis
merkittävästi helpottamaan tavara- ja materiaalivientiä Gazaan, kunhan niitä ei käytetä
Hamasin sotilaallisen voiman rakentamiseen.
Samassa yhteydessä myös Egypti helpottaa
rajanylitystä Rafahissa.
Tv-uutisraportin mukaan sopimus toteutuessaan merkitsisi kahden erillisen Palestiinalaisentiteetin tunnustamista eli Gazan
Länsirannalla olevien palestiinalaisasutusten. Arabilähteiden mukaan Gazan aselepo
palvelisi maltillisten arabimaiden etua, ja
että Egypti olisi osa sopimuksen toteutuksen valvontamekanismia. Egyptin ja Qatarin
aloite palvelee myös USA:n valmistelemaa
alueellista rauhanaloitetta, ja maan hallinto
onkin jo ollut yhteydessä aloitteentekijöihin.
(Lähde: BICOM).
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A sesta jatkuvan terroriuhan alla. Merivoimat

raillut lukemattomia kertoja, mutta eritoten
näin vaativalla ”vierailureitillä” en ollut aikaisemmin ollut. Tapahtuman nettisivuilta
löytyi reitin profiili ja miten matka taittuu
Jerusalemin kaduilla, joten pyrin ennakkoon
asennoitumaan vaativaan tapahtumaan.

Jerusalem Winner Marathon
– toisenlainen turistikokemus
Vesa Liljamo

Maailman katseet ovat monessa
mielessä suuntautuneet Lähiitään ja varsinkin pinta-alaltaan
pieneen Israelin valtioon. Maa
joka on saanut tänä keväänä
viettää 70 -vuotista taivaltaan,
on ponnistellut juutalaisten
kotimaana monissa tilanteissa
historiansa aikana.
• Israelin pääkaupunki Jerusalem on hyvin
tunteita herättävä kaupunki, monien kansojen ja uskontojen katseet suuntautuvat kohti
Jerusalemia. Sain itse ensikohtaamisen kaupunkiin jo vuonna 1990 ollessani Golanin
ylängöllä YK-tehtävässä lääkintämiehenä.
Monet kerrat sen jälkeen olen saanut vierailla Jerusalemissa, ja viime vuosina hieman
erilaisen matkaajan näkövinkkelistä.
JEDIDUT • 2 / 2018

Vaativa vierailureitti
Matkailualan keskuudessa ovat yhä laajempaan suosioon nousseet liikunnalliset kokemukset, turistien mielenkiinnon kohteeksi
on tullut halu nähdä ja kokea muutakin kuin
perinteisiä aurinko- tai kaupunkilomia.
Eräs merkittävä ja eri kansallisuuksia kokoava tapahtuma on Israelin pääkaupungissa
juostava maraton keväisen maaliskuun toisella viikolla.
Löysin kyseisen tapahtuman netin kautta
syksyllä 2014 ja osallistuin ensimmäiselle
Jerusalem maratonmatkalleni nähdäkseni,
mitä tapahtuma pitääkään sisällään. Kevään
2015 tapahtumaan aloitin valmistautumisen
marras–joulukuun 2014 vaiheilla, enkä todellakaan ymmärtänyt, mitä aktivoituminen
uuteen kokemukseen piti sisällään.
Olen ensimmäisen maratonjuoksun kokenut jo 1989 ja vuosien varrella olen saanut
kokea useita täysmatkan kisoja, toki kisaillen
vain itseni kanssa. Nyt kuitenkin ymmärsin
alun perinkin, että saan aivan toisenlaisen
kokemuksen Israelissa, olenhan maassa vie-
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Yhteenkuuluvuuden tunne
Sitä ensimmäinen Jerusalem maraton kohdallani todella olikin, vaativuus loi erityisen
lisävärin edellisen illan virheellisen aterian
ja tankkauksen myötä. Jouduin useamman
kerran reitin lähimaastoon tutustumaan, tyhjennykset todella söivät suomalaisen juoksuvoimia. Selvisin alle viiden tunnin urakasta,
mäkisellä reitillä oli välillä myös juoksun
sijaan käveltävä? Tämä ensimmäinen vaativan juoksutapahtuman kokeminen Jerusalemissa ei lannistanut taivaltajaa vaan innosti
tulemaan uudelleen kaupunkiin kokemaan
jotain erityistä, ilmapiiri tapahtumassa onkin
osoittautunut varsin hienoksi.
Vuosien 2016 ja 2017 maratoneilla sain kokea edelleen samanlaista yhteenkuuluvuutta,
kansakuntien määrä on ollut kymmenissä
ja osallistujia yhä enemmän. Tapahtumaan
osallistuu 25 000 – 30 000 innokasta harrastajaa, ja matkatessaan saa varmasti juttuseuraa, jos niin haluaa. Olenkin saanut tutustua
Daniin, Ukrainasta Israeliin muuttaneeseen
juutalaismieheen Jerusalem -tapahtumissa
D Pormestari Nir Barkat esittelee Jerusalemia Hailie
Gebreselassielle.

saaden vierailla myös hänen kodissaan.
Nyt viimeisin maraton Jerusalemissa oli
tänä keväänä 17.3.2018 ja osallistuin tällä
kertaa puolikkaalle matkalle. Täysmatkan
kolme kertaa juosseena reitti on tullut tutuksi, joten nyt puolikkaan näkeminen oli
uusi kokemus. Tänä vuonna oli mukana n.
35 000 juoksijaa, ennätysmäärä, kymmenistä
eri kansakunnista. On ollut myös ilo seurata,
miten vuosien aikana suomalaisten määrä
on kasvanut. Uskoisin että tapahtumasta tiedottaminen lisää kiinnostusta Suomessa. Ja
onpa suomalaisten matkanjärjestäjien Caleb
Toursin ja Kinneret Toursin ansiosta tuotukin
suomalaisia tapahtumaan, Jerusalem maraton -matkan tuotenimellä.
Suomi-Israel -ystävyyttä
Tänä vuonna sain olla mukana tapahtumaa
edeltävänä päivänä lehdistötilaisuudessa,
jossa pormestari Nir Barkat ja etiopialainen huippujuoksija Hailie Gebreselassie
puhuivat. Barkat tähdensi sitä, kuinka turismi
yhä lisääntyy Israelissa ja Jerusalemissa huolimatta monenlaisista Israeliin kohdistuneista
paineista huolimatta.
Gebreselassie puolestaan vieraili Jerusalemissa nyt ensikerran, ja sain lyhyesti jututtaa
häntä. Kerroin olevani suomalainen, ja tähän
hän heti halusi mainita suomalaisen nimen,
Aki Hintsa. Lääkärinä Hintsa oli auttanut
etiopialaista hänen jalkaongelmassaan operoiden akillesjännettä vuonna 2004. Hintsa
tunnetaan myös formula 1 maailmassa ja hänen poismenonsa viime vuonna oli Gebreselassienkin tiedossa ja oli siitä syystäkin
pahoillaan.
Itselleni tämän vuoden juoksuni kohokohta oli Paz -nimisen miehen kohtaaminen
juoksun aikana. Taivalsimme noin 7 km:n
kohdalta yhdessä maaliin ja monenlaista kokemuksia saimme toisillemme jakaa. Paz oli
suuri Suomi-ystävä, minä taas Israel-ystävä,
joten yhtäläisyyksiä löytyikin yllättävän hy- A
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A vin. Paz tenttasi minun harjoitteluni taustoista

ja siitä, miten olisi syytä edetä, jos menee
mukaan täyden maratonin matkalle. Hänelle
oli nyt ensimmäinen puolikas, ja hän haaveili
täyden maratonin juoksemisesta, joka onkin
todella vaativa näissä olosuhteissa, kun tietää
mitä Jerusalem pitää sisällään.
Maalisuoralle tultuamme israelilaisen ystävän perhe oli vastassa, ja minut myös esiteltiin heille. Olikin mukava saada jälleen
uusia ystäviä maasta, johon tulevaisuudessa
tulen edelleen tulemaan, ja varmaankin myös
maratontapahtumaan.
Ensi vuonna Jerusalemissa
Jerusalem Winner Marathon sisältää juoksumatkoja monelle harrastajalle; 1,5 – 42,2 km
matkoista varmasti löytyy vaihtoehto sinullekin, ja ei ole pakko edes juosta, kävelläkin
saa. Eri pituiset reittivaihtoehdot tuovat esiin
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KIHNIÖN
APTEEKKI

C Matkanjohtajat Harri Kröger (vas.) ja Jouko Pursiainen (oik.) kirjoittajan kanssa maratonin jälkitunnelmissa.

historiallisia kohteita, toki myös raamatullisia
– onhan Jerusalem kaupunkina hyvin vanha, kuningas Daavid aikoineen (3 000 vuotta sitten) asteli näillä samoilla kukkuloilla.
Edelleen voi kaupungissa aistia historiallisten
tapahtumien ilmapiirin, ja tietysti juoksuharrastuksen myötä mukaantulija saa laajempaa
perspektiiviä ja ulottuvuutta kaupungista.
Onpa eri uskontojen esilläolo (synagogat,
kirkot, moskeijat) yksi merkittävä ja näkyvä
piirre tässä kaupungissa.
Juutalaiset sanovat puhuessaan tästä kaupungista ”ensi vuonna Jerusalemissa” - sinulle hyvä lukija totean ja haastan ”ensi vuonna Jerusalem maratontapahtumassa”. Ilman
muuta suosittelen mukaan tulemista, nostetaan suomalaisten osallistujien lukumäärä
vaikka tuplaten paremmaksi, mitä oli tänä
vuonna. Meitä oli 16 innokasta suomalaista
juoksemassa eri mittaisilla matkoilla maaliskuussa 2018.
Uskon että mukana olemalla saat täysin
erilaisen kokemuksen kaupungista, joka
yhtenä maailman merkityksellisistä metropoleista ei jätä vierailijaa kylmäksi.
Jerusalem haastaa ja palkitsee!

ark. 9–17, la 9–13

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
Verkkosivut, hakukonelöytyvyys,
verkkokaupat, verkko-ohjelmointi, taitot,
mainokset, ulkoasut, käyntikortit, tekstit,
kuvat, sosiaalinen media, mikrotuki,
e-kirjepostitukset, asiakasrekisterit, suorat
lähetykset netissä.

www.nardusmedia.fi
p. 040 7621 889 / info@nardusmedia.fi
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• Ennen Jerusalemin valloitusta Daavid hallitsi Raamatun mukaan aluksi Hebronissa Juudan kuningaskuntaa. Hebronin maailma,
jonka maisemasta Daavid
oli lähtöisin, oli hyvin paimentolainen ja pienimuotoinen. Hebronissa on kaivettu
Tell el-Rumeidehin kumpua,
jonka osaa kutsutaan myös
Deir Arbaksi (vrt. Kirjat Arba
”neljän kaupunki”), ja jota
pidetään muinaisena Hebronina.
Kummusta on löydetty
pronssikautinen savitaulu,
jossa akkadilaiselle nuolenpäätekstillä kerrotaan
alueen kuninkaan verotuksesta ja mainitaan verotuotteina lampaita sekä vuohia.
Taulussa mainituista nimistä

suurin osa on amorilaisia.
Raamatussa mainitaan, että
Abraham, joka asettui aikoinaan Hebronin alueelle,
oli liitossa amorilaisen Mamren kanssa. Jotkut tutkijat
ovat nähneet Hebron-nimen
juuressa heprean sanan heber, joka viittaa liittoon.
Daavidin valloituksen
myötä Israelin heimot yhdistyivät ja pääkaupungiksi tuli Jerusalem. Kysymys
Daavidin valtakunnan suuruudesta on nähty Tel Avivin koulukunnan silmissä
ongelmalliseksi, ja siksi sen

A Porttirakennelma Khirbet Qeijafasta, joka mahdolliseti oli Raamatun Sharaim- eli Kaksi porttia -niminen kaupunki. Näkymä Raamatun
Elanlaaksoon eli Tammmilaaksoon.
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C Khirbet Qeijafan rauniokaupunki kukkulallla Tammilaakson
alueella.

C Harpulla koristettu portti johtaa
Jerusalemin Daavidin kaupunkiin.
© Minna Silver

Minna Silver

osa 2

© Kenneth Silver

arkeologin silmin

Daavidin huonetta
koskeva maininta Danin
pystykivessä
Minimalistisen koulukunnan
ollessa toimeliaimpana, Tel
Danin kummusta PohjoisIsraelista löytyi 1990-luvulla
pystykivi, johon oli muinaishepreaa muistuttavalla aramealla kirjoitettu maininta
Daavidin huoneesta. Löytö oli isku minimalisteille,
joista teologian professori
Lemche esitti yksityisesti
arvelun, että Danin kaivausten johtaja Abraham Biran
joukkoineen oli itse tekaissut kiven. Kiven aitoutta ei
kuitenkaan arkeologien
tutkijapiireissä ole kyseenalaistettu. Sille löydettiin
seuraavina kaivauskausina

lisäkappale.
Daavidin huone viittaa
Daavidin nimeä kantavan
kuningashuoneen olemassaoloon. Uudessa testamentissa nimenomaan puhutaan Daavidin huoneesta
ja suvusta. Danin pystykivi
on tunnistettu Haasaelin
Aramin (Syyrian alueen)
kuninkaan voittokiveksi ja
ajoittuu vuoteen 841 eKr.
Se kertoo pohjoista Israelin kuningaskuntaa vastaan
tehdyistä hyökkäyksistä ja
voitosta – siksi sitä on pidetty voittokivenä, jonka
kirjoitus taltioi historiallisia
tapahtumia.
Kiven pystytysaikoihin
Daavidin ja Salomon yhdistynyt kuningaskunta oli
jo jakautunut pohjoiseen
Israeliin ja eteläiseen Juudaan. Pohjoinen valtakunta
oli alituisten hyökkäysten
kohteena. Kivestä on jäljitetty teksti, jonka on arveltu
mainitsevan Israelin kuningas Jooramin, kuningas
Ahabin pojan, kukistamisen.

Takaisin Elanlaaksoon
eli Tammilaaksoon
Khirbet Qeijafan kaupungin
löytyminen Elanlaakson eli
Tammilaakson yläpuolelta,
muutaman kymmenen kilometrin päästä Jerusalemista
Tel Avivin suuntaan, Beth
Shemeshin naapurustosta,
on tarjonnut Juudean kukkuloilta uutta rautakauteen
liittyvää arkeologista aineistoa 2000-luvulla. Myös tämä
kohde on Jerusalemin ja Tel
Avivin arkeologien kiistojen
kenttää.
Josef Garfinkelin johtamat kaivaukset ovat paljastaneet linnoitettua kaupunkia,
joka on yhdistetty Raamatun
Sharaim- eli Kaksi porttia
-nimiseen kaupunkiin. Elanlaaksoon eli Tammilaaksoon
on sijoitettu Daavidin ja
Goljatin välinen kuuluisa
kamppailu. Myös liitonarkkia säilytettiin Raamatun
mukaan alueella.
Oliivi- ja viikunalehtojen
läpi kiipeilyn jälkeen eteen
avautuvat vaikuttavat rauniot. Kaupungissa on pal- A
© Kenneth Silver

© Minna Silver

Daavidin valtakunta

tutkijat ovat pyrkineet luomaan kuvaa rautakauden
pienimuotoisista yhdyskunnista. Minimalistien kannanotoissa on tartuttu rakenteiden ajoitukseen, esimerkiksi
keramiikan palojen tyyppeihin ja niiden sijainteihin erilaisissa maasta löytyneissä
kiinteissä jäännöksissä.
On totta, että heprealaiset koostuivat paimentolaistaustaisista heimoista, ja
Daavidin kaupunki voi näyttää nykykaupunkeihin nähden pienimuotoiselta, mutta
ajan mittapuun mukaan se
on selvästi kaupunki.

A Väitetyn Daavidin palatsin raunioita Daavidin kaupungissa.
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ollut ostrakoninsirpale eli
rikkoutuneelle ruukunkappaleelle tehty kirjoitus. Piirtokirjoitusten ranskalainen
asiantuntija Emil Puech
on katsonut sen viittaavan
Sauliin ja Israelin kuningaskunnan syntyyn. Ostrakonin
lisäksi yhdestä saviruukusta
on löydetty piirtokirjoitus,
jossa on tunnistettu Isbaalnimisen henkilö (Ish Baal
-nimi tarkoittaa Baalin
miestä). Ruukku on ajoitettu
luonnontieteellisen menetelmin noin vuosiin 1020–980
eKr. Isbaal-piirtokirjoituksen
kielestä on käyty keskustelua siitä, onko se muinaista
kaanaan kieltä vai varhaista
hepreaa
Oli mitä mieltä tahansa,
paikka on mitä vaikuttavin
ja strategisesti merkittävä.
Kukkulalta näkyy kauas ympäristöön viljaville pelloille.
Daavidin valtakunta ja
sen suuruus
Eilat Mazar väittää 2000-luvulla löytäneensä Daavidin
kaupungista Daavidin pa-
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C Jebel Bishrin amorilais- ja aramealaisvuori rajoittuu Syyrian autiomaan ja Eufratin väliin.

latsin, joka kuvaisi Daavidin
vallan suuruutta ja loistoa.
Daavidin hallintokauden
jäännöksiä etsitään Israelissa, ja linnoituskaupungit ja
palatsit ovat juuri todistusaineistoa, jolla pyritään vahvistamaan kuningaskunnan
korkeakulttuurista luonnetta
arkeologisesti.
Jerusalem ja Khirbet Qeijafa ovat olleet väittelyiden
keskiössä. Minimalistien
taholta ei kuitenkaan ole
käsitelty itse Daavidin kaupungin olemassaolon kysymystä. Koko kaupunkihan
itsessään on jo arkeologinen kohde, jossa esiintyy
Raamatusta tunnettu Giihoninlähde ja vesijärjestelmiä.
Paljonkaan ei pohdita kysymystä, olisiko Daavidin ja
Salomon valtakunta todellakin voinut ulottua Eufratille
tai perustiko Salomo Syyriassa sijaitsevan Palmyrankin. Muinainen suur-Israel
on nähty poliittisesti arka-

eella amorilaiset. Patriarkkakertomusten juuret löytyvät
juuri tältä seudulta.
On vain todettava, että nykyrajat ja vihollisuudet ovat
ihmisten menneen vuosisadan aikana luomia esteitä,
jotka rajoittavat näkökykyä.
Muinoin ihmiset kulkivat
Syyrian ja Israelin alueiden
välillä vapaasti, ja siksi kulttuureissa on paljon sukulaisuutta ja samankaltaisuutta.
Paimentolaisten reitit ovat
vuosituhansia kulkeneet
alueelta toiselle. Paimentolaisperäinen amorilaisaramealais-heprealainen
sukulaisuus on historiallinen tosiasia; kaikki ovat
paimentolaisperäisiä länsiseemiläisiä kansoja. Heimojen yhteinen menneisyys ja
muisti näkyvät Raamatun
kertomuksissa.
Eufratilta Marin kuningaskunnan savitaulujen nuolenpääteksteissä mainittu benjaminilaisten heimo kuului

alunperin 2. vuosituhannen
alkupuolella eKr. Eufratin
oikeanpuoleisen rannan
asukkaisiin (bene jamina
= oikean puolen pojat, vrt.
heprea). Eufratin rantaa seuraava reitti Harraniin kuului
heidän nautinta-alueisiinsa.
Sama reitti kuului Abrahamille perheineen. Benjaminilaisten joukossa oli sellaisia alaheimoja kuin hibrum
ja dawidum. Benjaminilaisten samanniminen heimo
ilmenee satoja vuosia myöhemmin 1. vuosituhannella
eKr. Jerikon ja Jerusalemin
alueella valtaapitävänä heimona. Patriarkkojen SyyroMesopotamian vaellukset
ovat Israelin menneisyyden
heprealaisten heimomuistin
pitkäaikaista kerrostumaa.
Artikkeli perustuu Turkissa
arkeologian apulaisprofessorina toimineen Minna Silverin Helsingin yliopistolla 22.9.
2016 pitämään luentoon.
© Minna Silver

© Minna Silver

jon yhteisiä arkkitehtonisia
A piirteitä läheisen Beth Shemeshin kummun alla olevan
rauniokaupungin kanssa.
Siten molemmat kaupungit
seuraavat pronssikautista
mallia, jota esiintyy sekä
Syyriassa että Israelissa
amorilaishallinnon aikana.
Kaupungin pohjakaava on
pyöreä ja sen portit ovat
nelikamarisia. Vastaava
kaupunkimalli löytyy Eblan
kuningaskunnan keskuksesta Syyriasta.
Garfinkel väittää, että
Khirbet Qeijafan kohdalla
kysymyksessä on yksi Daavidin linnoituskaupungeista.
Rakennusten, keramiikan ja
paikalta löytyneiden piirtokirjoitusten perusteella paikan ajoitus on sijoitettu 10.
vuosisadalle eKr.; radiohiiliajoitus antaa luvun 1000 eKr.
Tel Avivin yliopiston arkeologit ovat ajoituksista huolimatta pyrkineet kiistämään
paikan mahdolliset yhteydet
Daavidiin.
Viime vuosien puhuttavimpia löytöjä paikalta on

luontoiseksi kysymykseksi,
on puhuttu jopa sionistisesta propagandasta ja imperialistisesta ajattelusta. Allekirjoittanut tutki kymmenen
vuotta Syyriassa Eufratin
alueella olevaa Jebel Bishrin vuoristoa, jota kutsutaan
sekä amorilaisvuoreksi että
aramealaisvuoreksi, ennen
Syyrian sisällissodan alkua.
Poliittisesti on mahdotonta etsiä alueella muinaisten
israelilaisten arkeologisia
jäännöksiä. On kuitenkin
muistettava, että rajat olivat
ennen avoimemmat: ihmisiä tuli ja meni. Palmyran ja
Eufratin alueelta on löytynyt
paljon aramealaisiin viittaavia löytöjä, jonkin verran
myös allekirjoittaneen johtamassa hankkeessa: niin
sanottua aramealaista keramiikkaa ja piirtokirjoituksia. Raamattu mainitsee, että
Daavid ulotti veronalaisuuden alueen aramealaisiin.
Aramealaisia edelsivät aluAramealaiskeramiikkaa
Eufratin alueelta.
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

• Tampereen
Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel
i Tammerfors rf
tampere@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/tampere

• Haminan seudun Suomi-Israel
yhdistys ry
hamina@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/hamina

• Turun seudun
Suomi-Israel yhdistys ry –
Åboregionens
Finland-Israel Förening rf
turku@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/turku

• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki
• Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry
jyvaskyla@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla
• Koillis-Lapin
Suomi-Israel Yhdistys ry
lappi@suomi-israel.fi
• Kouvolan seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kouvola@suomi-israel.fi
• Kuopion seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kuopio@suomi-israel.fi
• Pohjois-Karjalan
Suomi-Israel yhdistys ry
pohjois-karjala@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/pohjois-karjala
• Porvoon Suomi-Israel yhdistys ry
porvoo@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/porvoo
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• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa
Vantaan yhdistyksellä on jäsenilta torstaina
13.9. klo 18 Myyrmäen kirkon cafessa (kirkon alakerrassa).  
John Simon tulee kertomaan kirjastaan
"Mahdoton sota".
Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, pj., Espoo, risto@truman.fi
Kenneth Silver, varapj., Porvoo
Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Helsinki), Laila Jouhki
(Vantaa), Juhani Korjula (Hamina), Kai Mannervo (Turku), Arto Myllärinen (Helsinki), Olli
Palo (Turku), Harry Ruotsalainen (Jyväskylä),
Timo Saksala (Tampere), Sam Weintraub (Espoo).
Sihteeri: Kimmo Janas
Tutustu uusiin sivuihimme netissä:
www.suomi-israel.fi – www.holvi.com/shop/israel
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Liittokokous Bergvikissä
• Suomi-Israel Yhdistysten
Liiton liittokokous järjestettiin lauantaina 24.3. Bergvikin kartanolla Kruusilassa.
Liittohallituksen dynamiikka muuttui kertaheitolla, sillä valituista 11 jäsenestä 6 on uusia. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Risto Huvila, varapuheenjohtajaksi Kenneth
Silver ja jäseniksi Aleksandra Ahlgren, Laila Jouhki,
Juhani Korjula, Kai Mannervo, Arto Myllärinen,
Olli Palo, Harry Ruotsalainen, Timo Saksala ja
Sam Weintraub. Jedidutin
päätoimittaja Kimmo Janas
jatkaa hallituksen ulkopuolisena sihteerinä.
Hallitusnimitysten lisäksi liittokokous kutsui liiton
kunniapuheenjohtajaksi
emeritusprofessori Reino
Kurki-Suonion, joka on
toiminut aiemmin mm. liittohallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja
viimeksi jäsenenä, mistä tehtävästä hän nyt jättäytyi pois.
Reino on toiminut myös
Jedidutin päätoimittajana.
Liiton aiemmat kunniapuheenjohtajat ovat olleet K.A.
Fagerholm, Arvo Salo ja
Tapio Holvitie.
Lisäksi liittokokous kutsui kunniajäseniksi sekä
liittohallituksessa että Turun Seudun Suomi-Israel

Yhdistyksen hallituksessa
pitkään toimineet Olli Palon ja Mikael Zewin sekä
liiton pääsihteerinä vuoteen
2008 saakka toimineen Tuula Ruoppa-Salon, joka on
Arvo Salon leski.
Liittokokouksen jälkeen
käynnistyi seminaari, jossa
Varpu Haavisto luennoi aiheesta Israel, ihmisoikeudet
ja boikottiliike.
Dos. Minna Silver ja FT
Kenneth Silver puolestaan
valottivat Temppelivuoren
historiaa ja UNESCOn viimeaikaisia päätöksiä.
Seminaarin päätteeksi
bloggari Ari Rusila kysyi

33

C Risto Huvila luovutti kunniakirjat Olli Palolle (vas.) ja Mikael
Zewille (kesk.).
D Varpu Haavisto luennoi BDSliikkeestä.

”Miksi Suomi rahoittaa Israelin vastaista politiikkaa?”.
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• Maanantaina 7.5. pidetyssä vuosikokouksessa
Espoon yhdistyksen hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Ethel Salutskij, joka
toimii Juutalaisen kansallisrahaston Suomen yhdistyksen, Keren Kajemet Finland
ry:n puheenjohtajana. Samassa yhteydessä hallituksesta irtautui maaliskuussa
Suomi-Israel Yhdistysten
Liitto ry:n liittohallitukseen
valittu Sam Weintraub.
Puheenjohtaja Risto Huvila esitteli jäsenille mennyttä ja tulevaa toimintaa,
jonka missiona on vahvistaa
Espoon ja Israelin välistä yhteistyötä bisneksen, teknologian ja innovaation alueilla. Toimintasuunnitelman
mukaisesti hallitus jatkaa yhteistyökeskusteluja Espoon
kaupungin, Aalto-yliopiston
ja muiden espoolaisten organisaatioiden kanssa ja
pyrkii järjestämään Israelin
innovaatioihin ja teknologiaan liittyvän tapahtuman
Espoossa vuonna 2019.
Kansanedustaja Antero Laukkanen toi terveiset eduskunnasta, ja nosti
esille mm. Suomen palestiinalaiskouluille antaman
rahoituksen, jolla tuetaan
juutalaisvihaan yllyttävien
koulukirjojen painatusta.
Peter Fagerholm puolestaan toi terveiset Jerusalemista, missä hän osallistui
huhtikuussa Yad VashemisJEDIDUT • 2 / 2018

Espoossa tapahtuu
sa viikon kestäneelle holokaustikurssille yhdessä Jedidut-lehden päätoimittajan
Kimmo Janaksen kanssa.
Peterin mukaan yksi eniten mieleenjääneitä asioita
intensiiviseltä kurssilta oli

kiusallinen tieto kristittyjen
vuosisatoja kestäneestä keskeisestä roolista antisemitismin nousussa ja sivustakatsojien suuri määrä natsien
ryhdyttyä vainoamaan juutalaisia 30-luvulla.

Israel-ruokakurssi Vantaalla
• Vantaan yhdistyksessä
järjestettiin lyhyen ajan sisällä toisen kerran suosittu
Israelin juhliin liittyvä ruokakurssi. Nyt oli vuorossa
Israelin kevään juhlien, pesach, shavuot, purim ja tu
bishvat, ruokien valmistaminen. Martinlaakson koulun
kotitalousluokassa pidettyihin kurssi-iltoihin 13.2. ja
13.3. osallistui yhteensä 26
D Iloiset kotitalousopettajat Anneli Itkonen ja Ulla Taipale olivat
ruokakurssin vetäjinä.

ruoanlaittajaa. Kurssilaiset
toivoivat edelleen jatkoa
ruokakursseille.

C Hyvän ruokailun jälkeen asettauduttiin ryhmäkuvaan.
D Ulla Taipale kertoo pesachin
viettoon liittyvästä sederateriasta.

C Espoon yhdistyksen hallituksen jäsenet: Antero Laukkanen, Jarmo Kalliola (varapj.), Risto Huvila (pj.), Ella-Roosa Tenhunen, Ethel Salutskij ja
Peter Fagerholm. Kuvasta puuttuu Simon Elo.
D Viitisentoista espoolaista oli Espoon yhdistyksen hallituksen jäsenten Antero Laukkasen ja Simon Elon vieraina Eduskunnassa 5.4. Ryhmä pääsi
näkemään upeat saneeratut tilat ja sai isänniltä katsauksen Eduskunnan
toiminnasta. Oi jospa oisit ollut mukana...
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Israel-ystävyystoimikunta
• Viidentoista yhdistyksen
muodostama Israel-ystävyystoimikunta piti puheenjohtaja John Remeksen
johdolla kevätkokouksensa
juutalaisen seurakunnan tiloissa Helsingissä 17.5.
Toimikunta on järjestänyt
tänä vuonna Jerusalemmarssin sekä Israel boikotoinnin kohteena – mitä
voimme tehdä? -seminaarin Ensi syksynä on jälleen

vuorossa perinteinen Israel-
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solidaarisuusjuhla.
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• Maaliskuun liittokokouksessa myönnettiin
liiton kunniapuheenjohtajan arvo keväällä
hallituksesta irtautuneelle Reino KurkiSuoniolle. Liittohallituksen kokouksessa
Tampereella 12.6. luovutettiin hänelle tunnustukseen liittyvä kunniakirja. Reino on
toiminut liittohallituksen puheenjohtajana
ja jäsenenä sekä Jedidutin päätoimittajana.

Onnea Reino!

Tervetuloa viettämään satusetä ja historioitsija
Zachris Topeliuksen merkeissä
Euroopan juutalaisen kulttuurin päivää
Porvooseen la 1.9. klo 13.
Vuosi 2018 on myös Topeliuksen juhlavuosi.

EUROOPAN JUUTALAISEN KULTTUURIN
PÄIVÄN AIHE ON TÄNÄ VUONNA
TARINAN KERRONTA.
Kirjallisuuden professori emerita Leena Kirstinä
Topelius-seurasta kertoo Topeliuksen juutalaisia
koskevista teksteistä.
Topelius asui Porvoossa ja oli osittain juutalaista
sukua.

FITA
• Suomi-Israel kauppayhdistys ry – Finland
Israel Trade Association (FITA) piti kevätkokouksensa Israelin suurlähettilään Dov
Segev-Steinbergin virka-asunnossa Helsin-

gissä toukokuun 22. päivä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yksimielisesti
yhdeksän (10). Hallitukseen uusiksi jäseniksi
valittiin Kari O. Niemi sekä Kimmo Janas.
Hallituksessa kolmivuotiskaudella jatkavat
puheenjohtaja Deiv Salutskij, varapuheenjohtajat Leo-Dan Bensky ja Gil Mishael
sekä hallituksen jäsenet Marco Roth, Jarmo
Pakarinen, Simo Luotonen, Kirsi-Maria
Rinta-Jouppi ja Esa Virtanen.
Lisätietoa: www.fita.fi

Holokaustin uhrien muisto ry:lle
uusi hallitus
• Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Holokaustin uhrien muisto ry:n (HUM) vuosikokous
valitsi 21.5. puheenjohtajakseen entisen ministerin ja kansanedustajan Kimmo Sasin
ja varapuheenjohtajaksi Risto Huvilan.
JEDIDUT • 2 / 2018

Hallitukseen valittiin lisäksi Alex Aissaoui,
Markku Haranne, Jouko Jääskeläinen,
Dan Kantor, Miritza Lundberg, Henry
Niskanen ja Inna Rogatchi.
Lisätietoa: www.hum.fi
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Paikka:
Porvoon pääkirjasto, kerhotila, Papinkatu 20.
Tilaisuuden järjestää:
Porvoon Suomi-Israel-yhdistys r.y.

Kuvassa porvoolaistaiteilija Albert Edelfeltin maalaus Zachris eli Sakari Topeliuksesta, joka myös asui Porvoossa. Taustalla
porvoolaisrunoiija Runebergin rintakuvamedaljonki.

Kirjoja, lippuja, pinssejä ym. Israel-tuotteita

Tutustu liiton verkkokauppaan:

www.holvi.com/shop/israel

ESPOON
SÄHKÖASENNUS KY
Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi
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BDS-seminaari
Kimmo Janas

C Varpu Haavisto huomautti puheenvuorossaan boikottiliikkeen tähtäävän varsinkin nuoriin.

Israel-ystävyystoimikunta järjesti
11.3. Kampin palvelukeskuksen
auditoriossa Helsingissä
seminaarin ”Israel boikotoinnin
kohteena – mitä voimme tehdä?”
• Seminaarin pääpuhujana oli kansalaisjärjestöjen toimintaa tarkkailevan NGO Monitorin Euroopan osaston johtaja Shaun Sacks,
joka keskittyi selvittämään BDS-liikkeen

(Boycott, Divestment, Sanctions) rahoitusta
ja liikkeen taustakuvioita.
BDS-liike pyrkii boikotoimaan Israelia ja
israelilaisten tuotteiden kauppaa monin eri
tavoin. Päätavoitteena liikkeellä on turvaaidan purkaminen, tasavertaisten kansalaisoikeuksien saaminen ja palestiinalaisten
pakolaisten palaamisoikeus.
Vaikka tavoitteet saattavat kuulostaa hyvin humaaneilta, BDS-liikkeellä on yhteys
moniin terroristijärjestöihin. Taustalta löytyy
esimerkiksi Council of National and Islamic
Forces in Palestine, joka on kattojärjestö
EU:nkin terroristijärjestöiksi määrittelemille
Hamasille ja Islamic Jihadille.

loudellista tukea kulkee puolestaan Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä, joka saa varansa
Suomen ulkoministeriöltä.
Suomalaisten verovarojen käytössä eri
järjestöjen avustuksiin on Sacksin mielestä
ongelmana suomalaisen järjestelmän läpinäkymättömyys. Siinä missä muiden kehittyneiden maiden avustusbudjetit ovat kenet tahansa luettavissa, Suomen avustusvaroja on
vaikea tai joskus jopa mahdoton seurata. Eli
verovaroista maksettavia avustuksia voidaan
myöntää järjestöille ilman että tiedetään, mihin rahat itse asiassa menevät.
Pohjana moraalinen selkäranka
BDS-aktivistit eivät enää nykyään puhu suoraan Israelin vastaisista toimista vaan verD Euroopan maat tukevat Israelissa ja palestiinalaisalueella toimivia poliittisia kansalaisjärjestöjä 100 miljoonalla eurolla vuosittain.

C NGO Monitorin Euroopan osaston johtaja Shaun
Sacks peräänkuuluttaa läpinäkyvyyttä avustusvarojen
käyttöön.

hoavat sanomansa puhumalla esimerkiksi
ihmisoikeuskysymyksistä jne.
Kirkot edustavat yleisistä ns. moraalista
selkärankaa, jonka johdosta BDS-liike kohdistaa työtään juuri eri kirkkokuntiin – ja
on valitettavasti myös onnistunut työssään. A

Läpinäkymättömyys
Suomi tarjoaa sekä suoraa että epäsuoraa taloudellista tukea israelilaisille ja palestiinalaisille kansalaisjärjestöille eri kansallisten ohjelmien kautta. Suoraa tukea jaetaan Suomen
Tel Avivin suurlähetystön sekä Ramallahissa
sijaitsevan edustuston kautta. Epäsuoraa taB Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg totesi
tervehdyspuheenvuorossaan, että BDS ei ole mikään
uusi ilmiö, vaan se on esiintynyt monilla eri termeillä jo
kauan aikaa, jopa ennen Israelin perustamista. Tulkkina
Johanna Manner.
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C Peter Östman toi tilaisuuteen terveiset Eduskunnan
Israel-ystävyysryhmältä ja muistutti kuulijoiden mieleen
Paasikiven sanat ”Viisauden alku on totuuden tunnustaminen”.
– Valitettavasti näin Suomi toimii, samoin on myönnettävä Kirkon Ulkomaanavun toiminta.

tö toimii 13 eri maassa ympäri maailmaa.
Kirkon Ulkomaanavun ilmoituksen mukaan
työn pohjana on oikeusperustaisuus, joka
tarkoittaa, että toimintaa ohjaavat tasa-arvo,
syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työtä ohjaavat strategiset teemat: oikeus rauhaan, oikeus
koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.
Vuosina 2015-2017 ulkoministeriön budjetoitu tuki Kirkon Ulkomaanavulle oli 28,2
miljoonaa euroa. 2016 Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän budjetti oli 3,3 miljoonaa
euroa, josta 480 000 euroa oli kohdistettu
palestiinalaisalueille. Tuona vuonna Ulkoministeriö myönsi Ulkomaanavulle 900 000
euroa, ja yksityisiltä lahjoittajilta tuli 1,1 miljoonaa euroa lisää käytettäväksi Lähi-idässä.

A – Suurimpia BDS-työn rajoittajia ovat viime

D Kotimaassa saadun varsin yksipuolisen koulutusjakson jälkeen EAPPIn tarkkailijoita kierrätetään Länsirannalla pari kuukautta, ja kotiin palattuaan heistä on
yllättäen tullut alueen asiantuntijoita...
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KUVA: V. SOMERPURO

vuosina olleet Norjan, Tanskan ja Ruotsin kirkot sekä Kirkon Ulkomaanapu. Lisäksi mm.
Presbyteerikirkko USA:ssa ja Britannian Metodistikirkko ovat varsin aktiivisia., luettelee
Shawn Sacks.
Kirkon Ulkomaanapu on suurin suomalainen kehitysyhteistyöorganisaatio ja toiseksi
suurin humanitäärisen avun tarjoaja. Järjes-

C Antisemitistiset pilapiirrokset ovat yksi tapa viestittää BDS:n periaatteita.

Tarkkailijoita matkaan
Kirkkojen Maailmanneuvoston perustama
EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) lähettää
vuosittain vapaaehtoisia Länsirannalle ”todistamaan elämää miehityksen alla”. Vapaaehtoiset osallistuvat BDS-kampanjoihin
syyttäen Israelia apartheidista ja puolustavat
palestiinalaisten oikeutta paluuseen.
Kirkon Ulkomaanapu on EAPPIn suomalainen yhteistyökumppani, mikä ei tietenkään yllätä, ovathan EAPPI samoin kuin
Kirkkojen Maailmanneuvosto avainrooleissa
kirkon BDS-ponnistuksissa.
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Kirjallisuuskatsaus
ISRAELIN IHME
Kun julkaisin keväällä 2015
Tosimies-lehdessä Risto Huvilan artikkelin ”Presidentti
Truman ja Israelin itsenäistyminen”, se sai positiivista
palautetta lukijoiltamme,
ja on pakko myöntää, että
itsekin innostuin artikkelin
sisällöstä. Tuolloin ei Ristolla ollut vielä suunnitelmia aiheen laajentamisesta
kirjaksi asti, mutta onneksi
tuo ajatus syntyi lopulta.
Risto on tehnyt käsittämättömän määrän tutkimustyötä
toukokuussa 2012 alkaneella matkallaan Harry Trumanin kanssa kerätessään
aineistoa kirjaansa varten,
mutta työ on ehdottomasti
ollut kaiken vaivan arvoista.
Israelin historiasta avautuu
aivan uusi näkökulma, johon kannattaa ehdottomasti
tutustua, mikäli haluaa ymmärtää maan nykyistä tilannetta median yksipuolisen
uutisoinnin keskellä.
Kirja on mielenkiintoinen
tarina maalaispojasta, josta
kasvoi yllättävien käänteiden kautta arvostettu suurvaltajohtaja ja valtiomies,
presidentti Harry S. Truman.
Samalla kirja on mukaansatempaava kuvaus nykyisen Israelin valtion syntyhistoriasta ja presidentti
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Trumanin ratkaisevasta
roolista pitkässä, yli 2000
vuotta kestäneessä tapahtumaketjussa, jonka tuloksena
syntyi Luvattu maa sellaisena, kuin me sen tänä päivänä tunnemme. Trumanin
kuuliaisuus ja usko Raamattuun toi hänet yhdeksi maailmanhistorian merkittävien
päätösten tekijäksi.
Nimestään huolimatta
kirja ei käsittele ainoastaan
presidentti Harry Trumanin osuutta Israelin valtion
synnyssä vaan tutustuttaa
lukijan myös Theodor
Herzliin, Winston Churchilliin, Chaim Weismanniin ja Arthur James
Balfouriin, jotka esittivät
myös tärkeää roolia Israelin

Risto Huvila
Israelin ihme ja presidentti Truman
Aikamedia, 2018
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ihmeessä.
Historian rinnalla kulkevat kirjassa käsi kädessä
myös Israelia koskevat Raamatun profetiat, jotka aukenevat lukijalle nyt aivan
uudella tavalla.
Risto Huvilan kertoma tarina on suurimmalta osalta
ihmisiä ja jopa asiantuntijoiltakin ollut tähän saakka pimennossa. Olisikohan tässä
aihetta jopa Vuoden historiakirjaehdokkaaksi?
Kesäkuun alussa Jerusalemissa järjestetyn juutalaiskristillisen rukousaamiaisen
yhteydessä lanseerattiin
kirjan englanninkielinen
versio.
Onko seuraavana vuorossa hepreankielinen painos?
Sitä jäämme odottelemaan.

Kirjaa voi
tilata liiton
verkkokaupasta
www.holvi.com/shop/israel.

TUTKIELMA
PETOKSESTA
Amos Oz lienee kansainvälisesti tunnetuin nykyIsraelin kirjailijoista. Hänen
teoksiaan on käännetty yli
30 kielelle. Kirjailija ottaa
osaa rauhantyöhön toimien aktiivisesti juutalaisten
ja arabien kohtaamisen ja
rauhallisen rinnakkaiselon
puolesta. Oz on myös tunnettu juutalaissiirtokuntien
vastustaja, joka kannattaa
kahden valtion mallia.
”Juudas” sijoittuu vuoden
1959 Jerusalemiin, Israelin
itsenäisyyssodasta on kulunut runsaat 10 vuotta. Jordanialainen Jerusalem ympäröi
israelilaista Jerusalemia kolmelta sivulta.
Kirjan päähenkilö on
hieman nyhvelöltä tuntuva
opiskelija Schmuel, jonka
elämä kokee talven aikana
monia mullistuksia. Tyttöystävä menee yllättäen naimisiin tunnollisen hydrologin
kanssa, ja Schmuel joutuu
keskeyttämään opintonsa
rahapulan takia. Samalla
jää kesken maisteritutkielma
”Jeesus juutalaisten silmin”.
Kaiken lisäksi uuden sosialismin keskustelukerho,
johon Schmuel on osallistunut, hajoaa. Eli yllättäen
mies huomaa joutuneensa
tyhjän päälle.
Schmuel löytää uuden
asunnon varsin omaperäisen, oppineen vanhuksen
ja tämän leskeksi jääneen,
myöskin sangen erikoisen

ja samalla kiehtovan, miniän
luota.
Kirjailija käsittelee kolmikon käymien keskusteluiden kautta Israelin varhaisia
vuosia ja saa lukijan etsimään lisätietoa keskusteluissa vilahtelevista henkilöistä
ja tapahtumista. Vanhuksen
kanssa käymissään keskusteluissa, tai oikeastaan
väittelyissä Schmuel toteaa
mm. että mikään maailman
mahti ei kykene tekemään
vihamiehestä ystävää. Millään maailman mahdilla ei
saa muutettua ystäväksi sitä,
joka janoaa kostoa. Ja juuri
se on Schmuelin mielestä
Israelin valtion akuutti ongelma, miten tehdä vihamiehestä rakastettu ja kostajasta
ystävä.
Kirjan otsikon henkilöön,
Juudakseen keskusteluissa
puututaan yllättävän vähän,
mutta Schmuel todistaa kuitenkin itsepintaisesti, että
Juudas ei kieltänyt Jeesusta,
ja että Juudas oli itse asiassa
kaikkein kristillisin ”galilealaisen näkyjennäkijän” opetuslapsista.
”Juudaksen petos, jos
sitä olikaan, tapahtui sillä
hetkellä, kun Jeesus kuoli
ristillä. Sillä hetkellä Juudas
menetti uskonsa. Uskon
mukana hän menetti myös
elämänhalunsa”, Schmuel
toteaa vanhukselle.
Kirjan suomentanut Minna Tuovinen on opiskellut
hepreaa Helsingin yliopis-
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Amos OZ
Juudas
Tammi, 2018

tossa ja tehnyt aikaisemmin
runosuomennoksia. Nykyään psykologina työskentelevä Tuovinen on selviytynyt käännösurakastaan
ihailtavasti. Suomennos on
soljuvaa ja kaunista. Paikoin hän käyttää yllättäviäkin suomalaisilmaisuja,
jotka saavat hymyn lukijan
huulille.
Oz maalaa kirjassaan tarinalleen varsin tummanpuhuvan ilmeen, ja jos kirjasta
tehtäisiin elokuvaversio, se
varmaankin muistuttaisi pitkälti Kaurismäen tummia
tulkintoja.
Uskon kuitenkin, että
keskusteluiden ja mietiskelyiden varaan rakennettu
kiehtova tarina toimiikin
varmasti paremmin kirjallisena teoksena.
Kimmo Janas
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Kuolema sukeltaa maan alle Jerusalemissa
Kenneth Silver

vähän tilaa tavanomaiseen rakentamiseen.
Israelissa kuten Petah Tikvassa on ongelmia
aiemmin pyritty ratkaisemaan terassoimalla
hautausmaita maan päällisiin holveihin pilvenpiirtäjien tapaan. Nyt ollaan ensimmäistä
kertaa rabbiinisten tuomioistuinten luvalla
menossa syvälle maan alle kollektiivisiin
joukkohautoihin. Teknisesti hanke toteutetaan samalla tavalla kuin maanpäälliset tai
maanalaiset tunnelinporaushankkeet erityisillä kaivuulaitteilla.

Kunnianhimoiselle
arkkitehdille, joka suunnittelee
uudisrakentamista on
tavallisesti olemassa vain kaksi
perusvaihtoehtoa. Rakentamista
voidaan suunnitella maan
pinnalle, vaakasuoraan vapaasti
käytettävissä oleviin suuntiin.
Kaupungeissa, joissa on vähän
tilaa, voidaan vaihtoehtoisesti
rakentaa ylöspäin.
• On tunnettua, että Israelissa, joka pintaalaltaan on hyvin pieni maa, on vähän tilaa
rakentaa erityisesti kaupungeissa. Jerusalemissa kuolema laajentuukin lähivuosina yllättäen – tai ehkä ei sittenkään kovinkaan
yllättäen – pystysuoraan maan alle.
Jerusalemin Givat Shaulin kaupunginosassa päähautausmaan Har Hamenuhotin alla
on jo aloitettu maan ensimmäisen valtavan
maanalaisen hautausmaan perustustyöt.
Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 50
miljoonaa USD ja sen oletetaan kestävän 10
vuotta. Hanke eteni vuoden 2017 lopulla finaaliin ja oli ehdolla kansainvälisen tunnelija maanalaisten tilojen yhdistyksen (International Tunnelling and Underground Space
Association, ITA-AITES) palkinnon saajaksi
Pariisissa. Vaikka palkintoa ei tullutkaan
loppupeleissä, hanke kilpaili maanalaisen
rakentamisen innovaatioiden kategoriassa,
joilla pyritään ratkaisemaan kaupunkirakentamisen suuria ongelmia alueilla, joilla on
JEDIDUT • 2 / 2018

Uudenaikaiset katakombit
Valmistuessaan Har Hamenuhotin maanalainen laajennusosa muodostaa tunneleita muinaisten katakombien tyyliin, jotka tarjoavat
uudet tilat suurelle määrälle vainajia olemassa olevien noin 150 000 maanpäällisen hautauksen lisäksi. Jerusalemin uuden maanalaisen hautausmaan yhteyteen tulee kolmessa
kerroksessa 12 tunnelia, joihin sijoitetaan
yhteensä 22 000 uutta hautalokeroa. Näitä
uusia katakombeja ei oikein voi verrata antiikin aikaisiin maanalaisiin katakombeihin.
Jerusalemin maanalaisiin hautakerroksiin
kuljetaan sähköisten hissien avulla, lisäksi
siellä on ilmastointi ja himmeä tunnelmavalaistus. Ensi sijassa diasporan juutalaisten
leposijaksi kaavailtu hautapaikka maksaisi
noin 5 000-10 000 USD normaalin noin 20
000 USD sijaan. Tällä hetkellä yli 65-70 %
maanalaisesta kaivuutyöstä on kuulemma
saatu päätökseen.
Maanalainen kollektiivinen hautausmaa
ja katakombi-tyyli ovat tuttuja ilmiöitä muinaisen Lähi-idän ja itäisen Välimeren alueen
arkeologiassa. Juutalaisen hautauskulttuurin
piiristä tunnemme myös hyvin ns. toisen
temppelin aikaisia eli roomalaisaikaisia suuria ja merkittäviä maanalaisia hautausmaita
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ympäri muinaista Israelia. Kuten rabbitkin
ovat jo todenneet, ei maanalaisen hautaamisen kanssa ole ongelmaa juutalaisen
uskonnollisen lain näkökulmasta koska se
on vanha tapa. Katakombitkaan eivät ole
juutalaisesta näkökulmasta kovin uusi keksintö. Israelin lisäksi myös esim. Roomasta
tunnetaan puolisen tusinaa juutalaista katakombia, sillä varhaisimmat maanalaisten
hautausmaiden perustajat olivat juutalaisia
tai juutalaiskristittyjä, jotka aloittivat hautaukset tavallisesti jonkun yksityisen henkilön
omistamalle maalle. Kristityiksi laskettavia
katakombeja Roomassa on arviolta 40-50
kappaletta yli 600 kilometriä pitkässä verkostossa. Varhaisimmat katakombit ovat 1.
vuosisadan lopulta tai 2. vuosisadan alusta
jKr. ja käytäntö jatkui aina 5. vuosisadalle jKr.
Siksi ei olekaan kovin yllättävää, että Jerusalemin maanalaisen hautausmaan suunnittelija Arik Glazer kävi sekä Pariisissa
että Roomassa tutkimassa muinaisia katakombeja Israelin Beit Shearimin lisäksi, ja
teki näiden pohjalta luonnokset Jerusalemin
uudeksi hautausmaaksi omien ideoidensa
tueksi. Roomalaiset lait ja antiikin aikaiset
säädökset kielsivät yleisesti hautaamasta vainajia kaupungin muurien sisäpuolelle. Siksi
laajoja maanalaisia hautausmaita syntyi juuri
kaupunkien ulkopuolelle. Tässä modernissa
esimerkissä on kuitenkin vain kyseessä riittävän tilan löytäminen uusille hautausmaille
ja vainajille. Joka tapauksessa on mielenkiintoista, että muinaisuus ja nykyaika kohtaavat
toisensa jälleen melkein kahden tuhannen
vuoden jälkeen, kun kuolema hakeutuu sinne, missä se on aina ollut – maan alle.

C Pyhän Domitillan katakombi Roomassa, joka on
suurimpia ja parhaiten säilyneitä antiikin aikaisia katakombeja Roomassa ajalta 2. – 4. vs. jKr. Ns. arcosolia
–hautaus, jossa kuvataan Jeesusta ja opetuslapsia.
© Todd Bolen.

D Taiteellinen näkemys Jerusalemin uudesta maanalaisesta hautausmaasta.
© Rolzur, Eternal Green Solutions/Israel Tunnelling Company/The Times of Israel

Kirjoitus perustuu lehtiartikkeleihin ja Rolzur -yhtiön kotisivujen tietoihin.
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Uutiskimara
Sakkoja Israelin lipun
esittämisestä julkisesti
Jo on aikoihin eletty.
Itävallassa Wienin poliisi
hakee sakkorangaistusta tai
kaksi päivää vankeutta kolmelle Israelia kannattaneelle
aktivistille, jotka heiluttivat
Israelin lippua USA:n suurlähetystön edustalla mielenosoituksessa 8.12.2017.
Lähde: Jerusalem Post 10.1.2018

Albert Einsteinin viulu
myytiin
Oscar Stegerin vuonna
1933 fyysikko Albert Einsteinille lahjoittama viulu
myytiin maaliskuun 6. päivänä 2018 New Yorkissa
Bonhamin huutokauppatalon toimesta huikeaan
516500 USD hintaan, mikä
ylitti alustavan hinta-arvion
yli kolminkertaisesti. Viulussa oli omistuskirjoitus:
”Tehty maailmoiden suurimmalle tiedeprofessorille
Albert Einsteinille, Oscar H.
Stegeriltä helmikuussa 1933/
Harrisburg, PA”.
Omistuskirjoituksessa on
jotain juutalaista huumorintajua tai tiedemiesjäynää,
koska siinä lukee selvästi
maailmoiden - ei maailman.
Einsteinhan tuli tunnetuksi
universumin, maailmankaikkeuden alun, suhteellisuusteorian ja valon nopeuden
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tutkijana. Oscar Steger oli
Harrisburgin sinfoniaorkesterin jäsen. Suurpiirteisenä
miehenä Einstein antoi kuitenkin oman kalliin viulunsa
Sylas Hibbs -nimisen miehen pojalle, joka toimi koulun talonmiehenä. Hibbsin
perheen omistuksesta viulu
päätyi huutokauppaan.
Lähde: Ha’aretz 13.3.2018

’Auschwitzin
kirjanpitäjä’ kuoli
Oskar Groening, ’Auschwitzin kirjanpitäjä’, on kuollut 96-vuotiaana. Groening
tuomittiin vuonna 2015 neljäksi vuodeksi vankeuteen
osallisuudestaan noin 300
000 Auschwitzin juutalaisen
vangin kuolemaan. Groeningen oikeudenkäyntiä
pidettiin yhtenä viimeisimmistä holokaustin tapahtumiin liittyvistä oikeudenkäynneistä.
Tuomiostaan Groening ei
ehtinyt kärsiä päivääkään,
koska oli vakavasti sairaana sairaalassa loppuun asti.
Groening tuli julkisuuteen
vuonna 2005 omien haastattelujensa pohjalta, joissa hän
kertoi omasta tehtävästään
Auschwitzin keskitysleirissä
Puolassa. Kirjanpitotehtävien lisäksi hänen tehtäviinsä
kuului kuolleiden juutalaisten käteisvarojen takavari-
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kointi, joita käytettiin Saksan
sotaponnisteluiden tukemiseksi. Groening pahoitteli
tosin syvästi tekemisiään
ennen kuolemaansa ja pyysi anteeksi.
Lähde: Ha’aretz 13.3.2018

Juutalaisia
pyhiinvaellusmatkoja
panssaroiduissa
ajoneuvoissa
Juudean ja Samarian alueella on ollut juutalaisen
pyhiinvaellusmatkailun näkökulmasta melko hiljaista
viime aikoina johtuen Oslon vuoden 1993 rauhansopimuksen kaatumisesta ja
turvallisuustilanteen heikkenemisestä. Nyt Reuters
ja Jerusalem Post kertovat,
että esim. Jerikon palestiinalaisalueille, Betlehemin Raakelin haudalle ja Shekemin
Joosefin haudalle tehdään
jälleen juutalaisille suunnattuja matkoja panssaroiduissa
kulkueissa ja linja-autoissa.
Retkillä tutustutaan arkeologisiin kohteisiin ja niiden
historiaan.
Lähde: Jerusalem Post 13.3.2018

NEOM tulee (ehkä) –
oletko valmis?
Kesäkuussa 2017 valtaan
nousseen 32-vuotiaan Saudi-Arabian kruununprinssi
Mohammad bin Salman

bin Abdulaziz Al Saudin
ajatuksiin on tullut rakentaa
Punaisen meren pohjukkaan
Eilatin ja Aqaban lahden
maisemiin vain aikaisemmin tieteiselokuvista löytyvä valtava kaupunki, joka on
saanut nimekseen NEOM.
Sana on yhdistelmä kreikan
kielen sanaa neo, joka tarkoittaa uutta sekä arabian
kielen sanaa mustaqbal,
joka tarkoittaa tulevaisuutta. Vapaasti suomennettuna
kaupungin nimi tarkoittaa
siis ”uusi tulevaisuus”. Jordanian, Egyptin Siinain ja
Arabian niemimaan puolelle
ulottuvan ennennäkemättömän kookkaan megaluokan
kaupungin on suunniteltu
kattavan peräti noin 26 000
km2. Vertailun vuoksi mainittakoon, että suur-Lontoon
pinta-ala on noin 1572 km2.
Yli 500 miljardin USD
hanketta on kuvattu lähes
’messiaanisin’ termein ja
tulevaisuuden futuristiseksi El-Doradoksi. NEOMissa olisi kaikkea, mitä voisi
toivoa, ja siellä voisi tehdä
kaikkea, mitä ikinä haluaa.
Kaupunkiin on suunniteltu
palvelutehtäviin enemmän
robotteja ja keinoälyä kuin
ihmisiä.
Hulppeisiin suunnitelmiin
kuuluisi Kuningas Salman
-nimisen sillan rakentaminen, joka ylittäisi koko
Akabanlahden ja yhdistäisi
Egyptin Siinain, Jordanian
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ja Saudi-Arabian niemimaat
toisiinsa. Israel suhtautuu
hankkeeseen positiivisen
varovaisesti, ja odottaa israelilaisen teknologian olevan keskeisellä sijalla, mikäli
hanke aikanaan etenee piirustuspöydältä käytännön
tasolle. Kukaan ei vain ole
keksinyt esimerkiksi, miten
ympäristöä, jonka kesälämpötilat nousevat yli +50° C,
tulisi oikein hallita ja tehdä
asuttavaksi. Kaupungin yli-
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määräisenä houkuttimena
toimisi mm. se, että Saudi
Arabian normaalit wahhabioppineiden tiukat sosiaaliskultturelliset tulkinnat ja
uskonnolliset säännöt eivät
pätisi NAOMissa ja että Saudi Arabia palaisi näin maltilliseen islamin tulkintaan.
Lähde: eri Lähi-idän sanomalehtiartikkelit

Koonnut ja editoinut
Kenneth Silver
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