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Onnea ja menestystä vuodelle 5779.
Rosh Hashanan aattona oli maailman 
juutalaisväestön määrä Jewish Agen-
cyn julkistaman tilaston mukaan 14,7 
miljoonaa. Israelissa asuu juutalaisis-
ta 45 % eli 6,6 miljoonaa ja muualla 
asuvista peräti 70 % eli 5,7 miljoonaa 
asuu Yhdysvalloissa.

Eri puolilla maailmaa elää 23,5 mil-
joonaa juutalaista, jotka olisivat pa-
luumuuttolain perusteella oikeutettuja 
muuttamaan Israeliin – eli heillä on 
vähintään toinen isovanhemmistaan 
juutalainen, ovat naimisissa juutalaisen 
kanssa tai ovat kääntyneet juutalaisuu-
teen juutalaisyhteisössä.

Israelin ja USA:n jälkeen eniten juu-
talaisia asuu Ranskassa eli 453 000. Ti-
laston mukaan 27 000 juutalaista asuu 
arabimaissa. 

Maailmassa on 98 maata, joissa asuu 

vähintään 100 juutalaista.
Kulttuuridiplomatiafoorumi FCD:n 

ja Israelin pysyvän YK-edustuston 
New Yorkissa järjestämässä virallisessa 
Tashlich-seremoniassa puhunut ECI:n 
perustaja ja johtaja Tomas Sandell 
muistutti, että jokainen kansakunta, 
joka toivottaa juutalaisyhteisön ter-
vetulleeksi maahansa tai on aiemmin 
tehnyt niin, on rikastunut heidän läs-
näolostaan kulttuurillisesti ja taloudel-
lisesti. 

”Aikana, jolloin antisemitismi on 

jälleen nousussa, ’suvaitsevaisuus’ ei 

yksinkertaisesti riitä vastalääkkeeksi 

tähän kuolettavaan tautiin. Meidän 

tulee aktiivisesti ilmaista arvostuksem-

me juutalaista kulttuuria kohtaan, 

koska se on siunauksen lähde maail-

malle,” hän lisäsi.
Näihin sanoihin ja tunnelmiin,
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Risto Huvila

Israel tarvitsee 
aktiivisia puolustajia
Kesäkuinen kirjoitukseni suomalaisesta Isra-
el-ystävyydestä kirvoitti runsaan palautteen, 
mistä kiitokset kaikille aktiivisille. Keskus-
telimme kannanottojemme sävyistä myös 
liittohallituksessa ja päätimme pyrkiä terä-
vöittämään sanomaamme sekä aktivoitua 
Israelia koskevassa yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa. Tähän liittyen liittohallitus päätti 
perustaa K.-A. Fagerholm -palkinnon, joka 
tullaan marraskuussa myöntämään yhteis-
kunnallisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle, 
joka on osoittanut erityistä Israel-ystävyyttä 
toiminnassaan. Palkinnosta lisää sivulla 11.

Minulla oli mahdollisuus käydä Israelissa 
kahdesti kuluneen kesän aikana. Kesäkuus-
sa osallistuin Jerusalemissa juutalais-kristilli-
selle rukousaamiaiselle ja heinäkuussa sain 
mahdollisuuden osallistua Knessetin järjes-
tämän eri maiden parlamenttien Israel-ystä-
vyysryhmien puheenjohtajien konferenssin 
ohjelmaan kahtena iltana yhdessä Suomea 
edustaneen kansanedustaja Peter Östmanin 
kanssa.

Samalle matkalle osui myös Knessetissä 
järjestetty Sveitsin Genevessä toimivan UN 
Watch -kansalaisjärjestön tapahtuma, jossa 
julkaistiin UN and Anti-Semitism 2008-2017 
-raportti. Tuo raportti kertoo koruttomasti, 
kuinka YK ja sen alajärjestöt ovat tehtailleet 
Israelin tuomitsevia päätöslauselmia enem-
män kuin muiden maiden – mm. Syyrian, 
Pohjois-Korean, Jemenin, Iranin - saamat 
tuomiot yhteensä. 

Tämä on hämmentävää, sillä YK:n 193 
jäsenmaasta vain 57 on Israeliin perintei-
sesti vihamielisesti suhtautuneita muslimi-
maita, joten enemmistöön tarvitaan lisäksi 

40 muuta maata. Suoritettujen äänestysten 
valossa enemmistön aikaansaaminen näyt-
tää onnistuneen helposti, ja onkin käsittä-
mätöntä, ettei kyse ole juuri koskaan ollut 
niukasta enemmistöstä, vaan enemmänkin 
äänivyörystä. Vaikka kyseessä olisi historian 
vääristelyyn perustuva päätöslauselmaehdo-
tus, suurin osa EU-maista, mukaan lukien 
Suomi, äänestää sen puolesta tai – jos eh-
dotus perustuu mitä julkeimpaan valheeseen 
– pidättäytyy äänestyksestä!

Suomi toimii samalla periaatteella suhtees-
sa väitteisiin opetusministeriön rahoittamien 
palestiinalaiskoulujen oppimateriaalien juu-
talaisvihamielisestä sisällöstä. Kansanedusta-
ja Östman jätti 23.2.2018 hallitukselle asias-
ta kirjallisen kysymyksen, mutta se odottaa 
edelleen vastausta. EU-maista mm. Ruotsi ja 
Belgia ovat jäädyttäneet opetusmateriaalien 
rahoituksen ja Britannia on ryhtynyt tutki-
maan asiaa. 

Meillä on valtioneuvos Fagerholmin jättä-
mä esimerkki vaalittavana, joten toimitaan 
sen mukaisesti!

Puheenjohtajan mietteitä
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• Israelin parlamentin Knessetin 19.7.2018 
äänin 62-55 hyväksymä kansallisvaltiola-
ki (Nation State Law) on herättänyt laajaa 
kritiikkiä niin Israelissa kuin myös maan 
ulkopuolella. Lain arvostelijat, joihin ovat 
liittyneet paitsi palestiinalaishallinto, myös 
Euroopan unioni, katolinen kirkko ja Kirk-
kojen maailmanneuvosto sekä osa USA:ssa 
toimivista juutalaisjärjestöistä, ovat moitti-
neet lain olevan Israelin muita väestöryhmiä 
sortava ja korostavan juutalaisten ylivaltaa. 
Israelin sisältä sekä arabit että druusit ovat 
esittäneet rajua kritiikkiä lakia kohtaan ja 
järjestäneet mielenosoituksia lakia vastaan. 

European Coalition of Israel -järjestön 
(ECI) uutiskirjeen mukaan EU:n ulkopolitii-
kan johtaja Federica Mogherini on kritisoi-
nut lakialoitetta ”rauhanprosessin mutkista-
misesta”, ja Turkin presidentti Recep Tayyip 
Erdogan on jopa syyttänyt Israelin hallitusta 
Israelin valtion muuttamisesta apartheid-val-
tioksi ja maailman fasistisimmaksi ja rasisti-

Uusi kansallisvaltiolaki 
herättää ristiriitoja

simmaksi maaksi.
ECI:n lainopillinen neuvonantaja Andrew 

Tucker otti uuteen lakiin kantaa Brysselissä 
Euroopan parlamentissa nauhoitetussa kes-
kusteluohjelmassa elokuun lopulla:

– Lakialoitteessa ei ole mitään lainopillises-
ti kiistanalaista. Se yksinkertaisesti sisällyttää 
tiettyjä kansainvälisessä laissa hyväksyttyjä 
käytäntöjä ja näkemyksiä Israelin omaan 
lainsäädäntöön.

– Uusi laki ei esitä mitään, mikä ei olisi 
sisältynyt tai mihin ei olisi viitattu jo Israelin 
itsenäisyysjulistuksessa (1948) ja nykyisissä 
israelilaisissa laeissa. Juutalaisten kansallis-
valtiolaki heijastaa yksinkertaisesti sitä, että 
Israelin valtio on juutalaiskansalle jo annetun 
itsemääräämisoikeuden toteutuma. Tietyllä 
tavalla uusi laki vain toistaa ne perusperiaat-
teet, jotka kansainvälinen yhteisö omaksui 
ja hyväksyi Palestiinan mandaatissa 1922 ja 
YK:n jakosuunnitelmassa 1947.

– Uudessa juutalaisten kansallisvaltiolais-
sa ei selväsanaisesti puhuta vähemmistöjen 
oikeuksista, ja olisi ollut poliittisesti tarkka-

Perusperiaatteet

a. Israelin maa on juutalaisen kansan historiallinen 

kotimaa, jonne Israelin valtio on perustettu.

b. Israelin valtio on juutalaisen kansan kansallinen 

koti, jossa se toteuttaa luonnollista, kulttuurista, us-

konnollista ja historiallista itsemääräämisoikeuttaan.

c. Oikeus harjoittaa kansallista itsemääräämisoike-

utta Israelin valtiossa on ainutlaatuista juutalaiselle 

kansalle.

Valtion symbolit

a. Valtion nimi on Israel.

b. Valtion lippu on valkoinen, jossa on kaksi sinis-

tä raitaa reunojen lähellä ja sininen Daavidin tähti 

keskellä.

c. Valtion vaakuna on seitsenhaarainen Menorah, 

oliivin lehdet molemmilla puolilla ja sana ”Israel” 

sen alapuolella.

d. Valtion kansallislaulu on ”Hatikvah”.

e. Valtion symboleja koskevat yksityiskohdat mää-

ritellään lailla.

Valtion pääkaupunki

a. Jerusalem, kokonaisena ja yhdistyneenä on Israelin 

pääkaupunki.

Kieli

a. Valtion kieli on heprea.

b. Arabikielellä on erityinen asema valtiossa; arabian 

kielen sääntely valtion laitoksissa tai niiden toimesta 

säädetään lailla.

c. Tämä lauseke ei vahingoita arabian kielelle ennen 

tämän lain voimaantuloa annettua asemaa.

Maanpaossa olevien vastaanottaminen

a. Valtio on avoin juutalaiselle maahanmuutolle ja 

maanpaossa olevien paluulle

Yhteys juutalaiseen kansaan

a. Valtio pyrkii varmistamaan turvallisuuden juutalai-

sen kansan jäsenille, jotka ovat vaikeuksissa tai van-

gittuina juutalaisuuden tai kansalaisuutensa vuoksi.

b. Valtio toimii diasporassa vahvistaakseen valtion ja 

juutalaisen kansan yhteenkuuluvaisuutta.

c. Valtio pyrkii säilyttämään juutalaisen kansan kult-

tuurisen, historiallisen ja uskonnollisen perinnön 

diasporassa olevien juutalaisten keskuudessa.

Juutalaiset asutukset 

a. Valtio pitää juutalaisten asutusten kehittämistä 

kansallisena arvona ja pyrkii kannustamaan ja edis-

tämään niiden perustamista ja yhdistymistä.

Virallinen kalenteri

a. Heprealainen kalenteri on valtion virallinen kalen-

teri ja sen rinnalla gregoriaanista kalenteria käytetään 

virallisena kalenterina. Heprealaisen kalenterin ja 

gregoriaanisen kalenterin käyttö määritellään lailla.

Itsenäisyyspäivä ja muistopäivät

a. Itsenäisyyspäivä on valtion virallinen kansallinen 

vapaapäivä.

b. Israelin sodissa kaatuneiden muistopäivä ja holo-

kaustin ja sankarillisuuden muistopäivä ovat valtion 

virallisia muistopäiviä.

Lepopäivät ja sapatti

a. Sapatti ja Israelin juhlat ovat vakiintuneita lepo-

päiviä valtiossa. Ei-juutalaisilla on oikeus säilyttää 

lepopäivät heidän sapatteinaan ja juhla-aikoinaan; 

tähän liittyvät yksityiskohdat säädetään lailla.

Muuttumattomuus

a. Tätä perussäädöstä ei saa muuttaa muutoin kuin 

toisella perussäädöksellä, joka saa Knessetin jäsenten 

enemmistön hyväksynnän.

Peruslaki: Israel – Juutalaisen kansan kansallisvaltio

Vapaa käännös lain englanninkielisestä käännöksestä.

näköisempää ainakin mainita ne, koska asia 
on niin herkkä. Uusi laki millään tavalla ra-
joita Israelin vähemmistöryhmien oikeuksia 
tai puutu niihin. Näihin ryhmiin kuuluvat 
arabit, muslimit, druusit ja kristityt.

Joukko Knessetin arabi-, druusi- ja vasem-
mistopuolueiden edustajia on vedonnut Isra-
elin korkeimpaan oikeuteen, jotta se estäisi 

lain voimaantulon. Israelin oikeusministerin 
Ayelet Shakedin mukaan tällainen vetoo-
mus kyseenalaistaa Knessetin roolin maan 
korkeimpana lainsäädäntöelimenä ja pitää 
mahdottomana, että korkein oikeus voisi 
ottaa siihen kantaa. Pääministeri Benjamin 
Netanyahu on ilmoittanut, ettei lakia tulla 
muuttamaan.

Risto Huvila
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Kimmo Janas

D  Rivkah Duker-Fishman muistutti, että juutalaisia 
eristettiin Euroopassa ghettoihin jo 1500-luvulla, joten 
natsit ottivat käyttöön itse asiassa vanhoja menetelmiä.

A

Vainojen museon, Yad Vashemin 
kampuksella Jerusalemissa 
järjestettiin huhtikuussa viikon 
pituinen kansainvälinen seminaari 
”Holokausti, antisemitismi ja 
Israel”. Seminaariin osallistui 22 
kristittyä johtajaa 9 eri maasta.

• Koulutusohjelmaa johti tri Susanna Kok-
konen, joka toimii myös Yad Vashemin kris-
tittyjen ystävien osaston johtajana. Luennoit-
sijoina oli Yad Vashemin opettajien lisäksi 
tutkijoita ja asiantuntijoita israelilaisista yli-
opistoista ja tutkimuslaitoksista.

Kuvat keskitysleirien ruumiskasoista ja riu-
tuneista vangeista piikkilanka-aidan takana 
ovat toki tuttuja maailmansotaa käsittelevistä 

kirjoista. Meitä suomalaisia eivät juutalais-
vainot ole kuitenkaan koskettaneet monien 
Itä- ja Keski-Euroopan maiden tavoin, luo-
vutettiinhan Suomesta vain kahdeksan juu-
talaista natsi-Saksaan. 

Kirkon vastuu vainoista
Kun istuu kuuntelemassa 50 tuntia intensii-
viopetusta holokaustin historiasta ja holo-
kaustista selvinneiden haastatteluja, alkaa 
vasta kunnolla ymmärtää tuota yhtä kansaa 
kohdannutta järkyttävää kohtaloa.

Holokaustioppia 
Yad Vashemissa

C  Ephraim Kaye oli kerännyt vaikuttavan pinon holo-
kaustin kieltämistä koskevia kirjoja.

C  Rabbi Moshe Cohn vangitsi seminaarilaiset lennok-
kaalla opetuksellaan Jumalasta, juutalaisista ja histo-
riasta.

D  Päiväjuhlassa pääministeri Netanyahu laski seppeleen 
holokaustin uhrien muistolle.

C  Iltajuhlassa sytytti kuusi holokaustista selviytynyttä 
muistosoihdun palamaan, tässä Thea Friedman.

Presidentti Rivlin piti puheen holokaustin uhrien muisto-
tilaisuudessa Jerusalemin tumman taivaan alla.
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A

• Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n hal-
litus päätti 28.8. pitämässään kokouksessa 
perustaa K.-A. Fagerholm -palkinnon, joka 
tullaan loppusyksyn aikana antamaan ”suo-
malaiselle yhteiskunnalliselle vaikuttajalle, 
joka on toiminnassaan osoittanut erityistä 
Israel-ystävyyttä”.

Valinnan tekee palkintolautakunta, jonka 
puheenjohtajaksi on lupautunut Suomen 
suurlähettiläänä Israelissa vuosina 1989-
1993 toiminut Pekka J. Korvenheimo. 
Lautakunnan muut jäsenet ovat liiton kun-
niapuheenjohtaja, emeritusprofessori Reino 
Kurki-Suonio sekä liiton kunniajäsenet Olli 
Palo sekä Mikael Zewi. Sihteerinä toimii 
liiton puheenjohtaja Risto Huvila. 

Miksi K.-A. Fagerholm?
Karl-August Fagerholm oli paitsi kansanedus-
taja 1930–1962, moninkertainen eduskunnan 
puhemies, pitkäaikainen sosiaaliministeri, 
ja kolminkertainen pääministeri, myös yksi 
Suomi-Israel Yhdistyksen perustajista ja sen 
ensimmäinen puheenjohtaja 22 vuoden ajan 
vuosina 1954-1976. 

Kunniakirjasta ja juhlaseminaarista koos-
tuvalla palkinnolla Suomi-Israel Yhdistysten 
Liitto ry haluaa kunnioittaa valtioneuvos Fa-
gerholmin elämäntyötä, hänen tinkimätön-
tä asennettaan ja julkista toimintaansa juu-
talaisten puolustajana ja Israelin ystävänä. 
Liittohallitus pitää tärkeänä myös sitä, että 
ensimmäinen palkinto annetaan Israelin it-
senäisyyden 70. juhlavuotena. Jatkossa pal-
kinto on tarkoitus antaa joka toinen vuosi.

Ennen palkinnon perustamispäätöstä lii-
ton puheenjohtaja Huvila kävi keskustelut 
Fagerholmin perillisten edustajien kanssa, 
jotka antoivat suostumuksensa palkinnon 
perustamiselle.

Valinta ja palkinnon luovutus tapahtuu 
marraskuun loppupuolella järjestettävässä 
juhlaseminaarissa Helsingissä. Tapahtuman 
ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan syksyn 
aikana liiton netti- ja facebook-sivuilla.

K.-A. Fagerholm -palkinto 
kunnioittaa Suomi-Israel 
Yhdistyksen perustajaa

Varsinkin heprealaisen yliopiston emeri-
tusluennoitsijan Rivkah Duker-Fishmanin 
opetus juutalaishistoriasta ja juutalaisten koh-
taamasta vainosta oli silmiä avaava.

Kieltäjiäkin löytyy
On käsittämätöntä, että maailmasta löytyy 
suuri joukko varsin oppineitakin ihmisiä, 
jotka kieltävät kuusi miljoonaa juutalaista tu-
honneen holokaustin koskaan tapahtuneen.

Yad Vashemin kansainvälisten holokaus-
tiseminaarien johtaja Ephraim Kaye – var-
sinainen holokaustitiedon kävelevä tietosa-
nakirja – kutsui holokaustin kieltämistä uus-
antisemitismiksi. Holokaustista puhuminen 
mielletään joissakin piireissä sionistiseksi 
salaliitoksi, joka haluaa horjuttaa länsimais-
ta järjestelmää. Monet väittävät natsien ha-

lunneen juutalaisten ainoastaan muuttavan 
Saksasta pois eli mitään systemaattista jouk-
kotuhoa ei olisi koskaan tapahtunut. Varsin 
usein väitteet perustuvat siihen, ettei mitään 
todisteita esimerkiksi keskitysleirien kaasu-
kammioista ole olemassa. Mikä tietenkin toi-
saalta pitää paikkansa. Natsithan tuhosivat 
liittoutuneiden joukkojen lähestyessä kaikki 
massamurhalaitteensa.

C  Tri Susanna Kokkosen johdolla seminaarilaiset naut-
tivat ehtoollista Puutarhahaudalla.

C  Seminaariin oli kutsuttu yhdeksästä eri maasta 22 
kristillistä johtajaa, Suomesta peräti kolme – allekirjoit-
taneen lisäksi Ritva Olsbo Oulusta (keskellä) ja Peter 
Fagerholm Espoosta (edessä oik.reunassa).

B  Daavidin kaupungissa seminaarilaisia opasti eläkepäi-
viään viettävä ex-suurlähettiläs Dan Ashbel.
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Universitetet i Haifa grundades 
år 1972 och var då den sjätte 
akademiska högskolan i Israel. 

•  Universitetet är beläget i norra delen 
av landet, i kuststaden Haifa på ett av sta-
dens många berg, Carmelberget, och inne-
har förutom ett historiskt museum, Museet 
Hecht, även landets största universitetsbiblio-
tek. Som hela norra Israels största universitet, 
uppgick antalet studerande år 2017 till ca 
18 100, varav över 30 procent är araber, det 
högsta procentantalet i hela landet jämfört 
med de övriga universiteten. 

När det kommer till studeranden, uppvisar 
universitetet i Haifa en enastående mångfald. 
Judar, kristna, muslimer, druzer och beduiner 
blandat med nationaliteter från hela världen 
studerar tillsammans sida vid sida och ska-
par en unik och fascinerande stämning som 
berikar vardagen och studierna. För att yt-
terligare stärka den mångkulturalitet som 
präglar skolan firas under hela skolåret de 

Det natursköna universitetet
Teresia Fridefors

olika högtiderna tillsammans, både hanukka 
och purim så väl som jul och eid-al-fitr. 

En ytterligare unik sida av skolan är det 
arkeologiska Museet Hecht, grundat år 1984 
av dr Ruben Hecht, och är det enda museet 
i hela landet som ligger beläget i ett universi-
tet. Museet uppvisar en mångfald av arkeolo-
giska fynd från olika historiska tidsperioder 
och eftersom alla fynd har hittats i Israel, har 
de en stark koppling till landets antika histo-
ria. En annan sak som karaktäriserar museet 
är faktumet att inträdet alltid är gratis, något 
som dr Hecht önskade eftersom han ville att 
vem som helst som hade intresse skulle ha 
möjlighet att besöka museet. 

Själva studierna vid universitetet är indela-
de i förberedande studier, så kallad “mechi-
na”, kandidatstudier, magisterstudier, dok-
torsstudier och internationella program. Själv 
studerar jag just nu ett år av förberedande 
studier och går i en klass som är särskilt 
riktad till nya invandrare. Klassen är väldigt 
mångkulturell, med studeranden från både 

C  Huvudgatan med busshållplats. Till vänster: IT-bygg-
naden och byggnaden för utbildning, pedagogik och 
vetenskap.
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Ryssland, Ukraina, USA, Kenya, Serbien, 
Vitryssland, Azerbadjan, Sydkorea och Stor-
britannien, varav största delen är judar som 
gjort “aliya” det vill säga flyttat till Israel. 

Antalet studeranden i de olika klasserna va-
rierar men i “invandrarklassen” går ca 18 
studeranden. Ordet “mechina” betyder orda-
grannt “förberedelse” och det är precis vad 
studierna går ut på. Både i klasserna för is-
raeler så väl som för nya invandrare, går alla 
lektioner och prov på hebreiska och målet 
är att förbereda studeranden för vidare aka-
demiska studier i Israel. Förutom akademisk 
hebreiska ingår även judisk historia, sociolo-
gi, engelska, matematik och antingen antro-
pologi eller ekonomi beroende på klass. I de 
israeliska klasserna är användandet av dator 
det vanligaste som anteckningsmetod medan 
i “invandrarklassen” har alla valt att skriva 
för hand. Kursböckerna för det förberedande 
året måste alla köpas skilt från universite-
tet men vid vidare studier som till exempel 
kandidatprogram finns böckerna att låna i 
universitetsbiblioteket. 

Efter “mechinan” har man rätt att söka in

C  Byggnad för studier i historia och arkeologi. 

D  Juridikbyggnaden, mest känd under namnet “Trapp-
byggnaden” på grund av dess många våningar och 
trappor. 
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B Judiska festen “Mimona” firas till största delen av 
sefardiska judar i Nordafrika för att fira slutet på “pe-
sach” (påsken) och markera återgången till ätandet av 
vanligt bröd med jäst.

av bostad men det finns också till exempel 
specialbostäder för gifta par. Det samman-
lagda antalet platser i bostäderna uppgår till 
ca 1100. 

Sist men verkligen inte minst, vill jag be-
tona kanske en av de vackraste sidorna av 
universitetet och det är dess ovanligt fina 
läge, högt uppe på Carmelberget med en 
otrolig utsikt över hela staden Haifa och dess 
utkanter. Luften är svalare än i övriga delar av 
staden men frisk och klar och på kvällarna 
ligger hela staden framför en med miljontals 
tindrande lampor och sken och i bakgrunden 
kan man skymta vågorna och Medelhavet. 
Israel och särskilt Haifa är en väldigt unik 
plats där natur och grönska förenas med en 
blandning av kulturer och språk, en kombi-
nation som jag förälskade mig i redan från 
början, och jag tror att jag kan säga att jag 
är varken den första eller den sista.

C  Utsikt över gräsplanen där det varje vecka ordnas 
gemensamma fester och firande av högtider.
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till mer eller mindre alla kandidatprogram i 
hela Israel, inte bara programmen vid uni-
versitetet i Haifa, men de flesta skolor kräver 
dessutom att man ska ha avlagt det natio-
nella inträdesprovet för akademiska studier, 
det vill säga det så kallade “psychometriska 
provet”, ett språkprov i engelska och ett 
språkprov i hebreiska för de som inte av-
lagt “bagrut”, det vill säga studentexamen, 
på hebreiska. Vid universitetet i Haifa är de 
populäraste programmen juridik, psykolo-
gi och statsvetenskap men även linjer med 
stor efterfrågan på arbetsmarknaden som till 
exempel sjukvårdare och socialarbetare. 

Universitetet i Haifa äger även 
studiebostäder både på campusområdet och 
utanför själva universitetet, i en stadsdel i 
Haifa som kallas Romema och som ligger 
på ca 20 minuters avstånd från universitetet 
med buss. Alla bostäder delas med ett visst 
antal andra studeranden beroende på typ 

B  Det berömda “Eshkol tornet”, en av de högsta och 
mest kännetecknande byggnaderna för Haifa, syns 
ända från gränsen till Libanon. I Eshkol tornet finns 
de flesta kanslier och även ledningen och rektorn för 
universitetet. 

D  Utsikten över Haifa med omnejder från universitetet.
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Kenneth Silver

Toisen maailmansodan 
historiaan 1939-1945 liittyy 
juutalaisesta näkökulmasta 
hirvittävien juutalaisvainojen 
rinnalla myös useita merkittäviä 
sankarikertomuksia, joista 
osa on vielä vailla laajempaa 
tunnustusta. Valkokankaalta 
tunnetuin tapaus lienee 
elokuvaohjaaja Steven 
Spielbergin ikuistama saksalainen 
teollisuuspohatta Oskar Schindler, 
tunnettu elokuvasta ’Schindlerin 
lista’ (1993). 

• Schindler piti Krakovan Puolassa sotatar-
viketehdasta, johon hän ’osti’ juutalaisia van-
keja työvoimaksi pelastaen näin noin 1 200 
juutalaista kuolemalta. Nuoren ruotsalaisen 
diplomaatin Raoul Wallenbergin urotöi-
den ansiosta vuonna 1944 ehkä jopa 100 
000 Unkarin juutalaista pelastui, kun heille 
myönnettiin ruotsalaiset suojapassit. Raoul 
Wallenbergin kohtalo on edelleen selvittä-
mättä, vaikka yleisesti hyväksytty tosiasia 
on, että hän menehtyi noin vuonna 1947 
vangittuna Neuvostoliitossa.

Välimaastoon sijoittuva ja edelleen suu-
relle yleisölle tuntematon sankari on Bri-
tannian salaisen tiedustelupalvelun (British 

Frank Foley – 
Iso-Britannian Oskar Schindler

Secret Intelligence Service), paremmin tun-
nettu nimellä ulkomaan sotilastiedustelun 
osasto 6 (MI6), palveluksessa ollut majuri 
Francis ’Frank’ Edward Foley (1884-1958). 
’Brittiläiseksi Oskar Schindleriksi’ nimetyn 
Foleyn arvioidaan pelastaneen 10 000 juu-
talaista varmalta kuolemalta natsi-Saksassa 
jo ennen toisen maailman sodan puhkeamis-
ta. Foleyn urotekoja ei kuitenkaan koskaan 
kunnioitettu hänen elinaikanaan. Oletetta-
vasti tämä johtui siitä, että Foley työskenteli 
huippusalaisena asiamiehenä Saksassa ja oli 
tiedusteluoperaatioiden johtajana Berliinissä 
asemapaikkanaan Britannian suurlähetystö. 
Foley kuoli siksi suurelle yleisölle tuntemat-
tomana vuonna 1958. Hän sai levätä rauhas-
sa lähes 60 vuotta, ennen kuin ensimmäiset 
viralliset lausunnot tulivat julkisuuteen äs-
kettäin. 

Peitetarina turvana
Asian ympärillä vallinnut salamyhkäisyys on 
ymmärrettävissä varsinkin siitä näkökulmas-
ta, että Foley oli Britannian korkea-arvoisin 
vakooja Berliinissä vuosina 1921-1939. Har-
va maa haluaa edelleen myöntää, mitä sen 
vakoojat tekevät toisen valtion suvereenil-
la maaperällä. Foleyn salaisena tehtävänä 
oli tarkkailla maassa tapahtuvia poliittisia 
muutoksia, mutta erityisesti seurata Hitlerin 
nousua valtaan ja 1930-luvulla lanseerattua 
rotusortolainsäädäntöä. Foleylelle kehitettiin 
taitava peitetarina, jonka mukaan hän työs-
kenteli suurlähetystön passivirkailijana. Näin 
hän pystyi – Wallenbergin tapaan – suoraan 
vaikuttamaan keille passeja myönnettiin. 
Juutalaiset saattoivat näin joukoittain paeta 

Saksasta brittien myöntämillä viisumeilla ja 
väärennetyillä passeilla, aikana, jolloin oli 
erittäin vaikea saada virallisia maastapois-
tumislupia. Frank Foleyta on siksi luonneh-
dittu nimellä ’Punainen neilikka’, kuvitteel-
lisen elokuvahahmon mukaan, joka toimi 
salaa Ranskassa Ranskan vallankumouksen 
aikana pelastaen aatelisia giljotiinilta. Foley 
olikin toimissaan äärettömän uhkarohkea ja 
häikäilemätön, ja hänestä tuli yksi Britanni-
an kaikkein aikojen menestyksellisemmistä 
vakoojista. Foleyn tiedetään säännöllisesti 
vierailleen vuosina 1936-1939 mm. Sach-
senhausenin keskitysleirillä Oranienburgissa. 
Erikoisinta oli, että Foley onnistui saamaan 
lukemattomia juutalaisia ulos saksalais-
ten nenän edestä vielä keskitysleireiltäkin 
myöntämällä heille brittiläisiä matkustusasi-
akirjoja. On myös kerrottu, että Foley kätki 
henkilökohtaisesti juutalaisia perheitä, mm. 
Leo Baeckin, Saksan rabbien yhdistyksen 
puheenjohtajan. Foley onnistui taivuttamaan 
myös sääntöjä myöntämällä Saksan juutalai-

sille yli 10 000 viisumia suoraan brittien hal-
linnoimaan Palestiinaan 1930-luvulla.

Edelleen salaisia menestystarinoita
Luonteeltaan hiljainen ja ujo, varreltaan lyhyt 
ja hieman pyylevä Foley oli mitäänsanomat-
toman näköinen eikä todellakaan vastannut 
kenenkään kuvausta sankarista tai salaisesta 
agentista. Foley ei varmasti olisi läpäissyt Ja-
mes Bond -elokuvan koekuvauksia uudeksi 
toimintasankariksi. Ehkä tässä olikin hänen 
todellinen vahvuutensa: hän oli huomaama-
ton, mutta älykäs, ja saattoi toteuttaa uhka-
rohkeat suunnitelmansa Saksan juutalaisten 
osittaiseksi pelastamiseksi. Toisen maailman-
sodan jälkeen Foley toimi mm. Spandaun 
vankilassa vangitun Rudolf Hessin kuulus-
telijana. Britannian ulkoisen tiedustelupal-
velun, MI6:n johtaja Alex Younger sanoi 
Foleyn muistotilaisuudessa Lontoossa joulu-
kuun 8. päivänä 2016 seuraavasti: ”Sillä aikaa 

C    Frank Foley. Tuntematon kuvaaja ja copyright.

A
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D    91-vuotias Elisheva Lernau Britannian Berliinin 
suurlähetystön muistolaatan vieressä 24.11.2004. Foley 
pelasti Elishevan hengen. Lähde ja kuva: Reuters. 

kun monet muut tyytyivät tuomitsemaan ja 
kritisoimaan natsien syrjiviä lakeja, Frank 
Foley ryhtyi käytännön toimiin”. Younger 
muistutti puheessaan myös siitä tärkeäs-
tä asiasta, että useat menestystarinat ovat 
edelleen salaisia, kun taas epäonnistumisis-
ta tulee usein julkisia. Yad Vashem myönsi 
helmikuun 25. päivänä 1999 Frank Foleylle 
arvonimen ’vanhurskas kansakuntien jou-
kossa’. Hänelle paljastettiin muistolaatta 
2004 Britannian suurlähetystössä Berliinissä 
ja 2010 Foleylelle myönnettiin Britanniassa 
arvonimi ”Holokaustin brittiläinen sankari”.

Onneton sattuma
Foleyn elämäntarina oli jo alun perin poik-
keuksellinen. Foleyn äiti oli harras katoli-
lainen kristitty, ja poika lähetettiin 14-vuo-
tiaana Ranskaan jesuiittaseminaariin, koska 
hänestä kaavailtiin lähetyssaarnaajaa. Sen 
sijaan Foley ajautui akateemiseen maail-

maan. Foley oli sattumoisin Saksan Hampu-
rissa opiskelemassa filosofiaa, kun ensim-
mäinen maailmansota syttyi 1914. Foley jäi 
Saksaan loukkuun, kun sota sulki maiden 
väliset rajat, mutta hän ei kuitenkaan tyyty-
nyt kohtaloonsa vaan varasti preussilaisen 
upseerin asepuvun ja onnistui pakenemaan 
Saksan halki rintamalle ja sieltä kotiin. Fo-
ley sai ensikosketuksen sotilastiedusteluun 
ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin 
hän sai tehtäväkseen luoda agenttiverkoston 
Eurooppaan. Ensimmäisen maailmansodan 
veteraani Foley ei enää ollut rintamakelpoi-
nen haavoittumisen jälkeen ja päätyi onnet-
toman sattuman kautta salaiseksi agentiksi 
toisessa maailmansodassa. Foleylle oli täysin 
selvää jo 1930-luvun alussa, mitä Saksassa oli 

odotettavissa. Toisen maailmansodan alettua 
1939 Foley lähti Saksasta ja Berliinistä, mutta 
hän jätti jälkeensä Britannian suurlähetys-
töön suuren määrän valmiiksi myönnettyjä 
viisumeita ja väärennettyjä passeja, joita tuli 
käyttää juutalaisten pelastamiseksi. Foleyn 
toiminta oli erityisen kunnioitettavaa, sillä 
hän riskeerasi oman henkensä pelastaakseen 
tuhansia juutalaisia. Mikäli Foley olisi jäänyt 
kiinni diplomaattinen koskemattomuus ei 
olisi häntä suojannut, koska hän toimi salai-
sen palvelun vakoilijana Saksassa.

Harvinainen ulostulo
Foleyn veljenpoika, anglikaanipappi John 
Kelley sanoi osuvasti enostaan: ”Uskon, että 
Jumala sijoitti Frank Foleyn Berliiniin teke-
mään omaa työtänsä. Foley teki todistuksek-
si kirkolle kristityn vakaumuksensa pohjalta 
sitä työtä, mitä kristityn kirkon olisi pitänyt 
tehdä, mutta jota se ei tehnyt”. 

Ehkä tämä sopii vielä nykypäivänäkin 
muistutukseksi siitä, mikä on sanan ja käytän-
nön teon välinen merkittävä ero. Juutalaisiin 
ja Israeliin kohdistuva viha, syrjivät päätök-
set, boikotit ja sorto nostavat päätänsä myös 
nykyaikana Euroopassa. Siksi on edelleen 
tärkeää ottaa kantaa, mutta tarpeen niin vaa-
tiessa on arkailematta ryhdyttävä käytännön 
toimiin. Foleyn tapaus muistuttaa niin ikään 
elävästi siitä tosiasiasta, että vanha hokema 
”sota ei kaipaa yhtä miestä” ei välttämättä 
aina pidä paikkansa. Henkilö, jolla on päättä-
väisyyttä, neuvokkuutta ja korkea moraali ja 
etiikka, voi saavuttaa aivan poikkeuksellisia 

asioita. Jälkiviisaasti voisi kai myös todeta, 
että Foleyn ura ’vähäpätöisenä’ passivirkai-
lijana oli paljon merkittävämpi kuin mitä 
se suurella todennäköisyydellä olisi ollut 
kristittynä lähetyssaarnaajana. Tässäkin on 
mietittävää.

Erityisesti toisen maailmansodan histori-
an kirjoituksen kannalta Britannian salaisen 
palvelun äskettäinen erittäin harvinainen 
ulostulo Foleyn kohdalla on merkittävä asia. 
Historian tutkimus on ajoittain ollut kriittinen 
Britannian roolia kohtaan toisen maailman-
sodan aikana koska se ei tehnyt enempää 
juutalaisten auttamiseksi. Ns. lapsikuljetukset 
(Kindertransport) Euroopasta 1938-1940, joi-
den avulla Britannia pelasti tai osittain osti 
rahalla noin 10 000 juutalaista pakolaislasta 
natsien kynsistä, oli jo entuudestaan tuttua. 
Mutta nyt olemme lisäksi saaneet kuulla, että 
Britannian ulkoministeriö ja sotilastiedustelu-
palvelu auttoivat virallisesti vaikka salassa 10 
000 muuta juutalaista pakenemaan suoraan 
natsi-Saksan sydämestä, mikä muuttaa mer-
kittävästi historian kirjoituksen kuvaa Britan-
niasta toisen maailmansodan kynnyksellä.

Kirjoitus perustuu Yad Vashemin, Britan-
nian salaisen tiedustelupalvelun tiedonantoi-
hin ja julkilausumiin, artikkeleihin, sotilasläh-
teisiin ja sanomalehtiartikkeleihin.

Kenneth Silver on historian tohtori, sotahis-
torian tutkija ja toimii Porvoon Israel-yhdis-
tyksen puheenjohtajana sekä Suomi-Israel 
Yhdistysten Liiton varapuheenjohtajana.

A

Kirjoja, lippuja, pinssejä ym. Israel-tuotteita
Tutustu liiton verkkokauppaan:

www.holvi.com/shop/israel
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Energiaa & osaamista
— pääosa asiakkaistani tulee suositusten kautta.

RE/MAX ROYAL 
UNIONINKATU 7 
00130 HELSINKI
www.remax-royal.fi
royal@remax.fi

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

Energiaa & osaamista
– pääosa asiakkaistani tulee suositusten 
kautta. 

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

RE/MAX ROYAL
UNIONINKATU 7
00130 HELSINKI
www.remax-royal.fi
royal@remax.fi

Laita asuntosi 
myyntiin tänä vuonna 
ja osallistu arvontaan. 

Palkintona lento-
lippu Israeliin.

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

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

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

Tervetuloa juhlaseminaariin

GOLDA MEIR
NAINEN JA PÄÄMINISTERI

Made in Israel
Käsikirjoitus ja ohjaus: 
Erin Zimmerman
Juonto: Gordon Robertson
Christian Broadcasting Network 
(CBN), 2013
Kesto: 57 min

• No nyt löytyi video niil-
le, jotka jättävät esimerkiksi 
Jaffa-appelsiinit ostamat-
ta paheksuessaan Israelin 
toimia Lähi-idässä ymmär-
tämättä itse kuitenkaan, 
kuinka monella tavalla – siis 
positiivisella tavalla – israeli-
laiset keksinnöt vaikuttavat 
meidän suomalaistenkin jo-
kapäiväiseen elämään.

CBN:n tuottama ja Gor-
don Robertsonin juontama 

Kimmo Janas

Made in Israel
video pyrkii vastaamaan ky-
symykseen, miksi tuo pieni 
ja piskuinen maa on niin 
menestynyt, miksi siellä on 
väkilukuun suhteutettuna 
maailman eniten start up-
yrityksiä jne.

Videolla sukelletaan isra-
elilaisten keksintöjen salai-
suuksiin niin maanviljelyssä, 
lääketieteessä kuin teknolo-
giassakin.

Robertsonin matkassa 
selviää esimerkiksi, kuinka 
israelilaiset saavat viljeltyä 
entistä enemmän ruokaa 
entistä vähemmällä vedellä.

Eikä tietenkään sovi 
unohtaa teknologiaa vaikka-
pa iPodin ja Xboxin sisällä.

Video valottaa myös uusia 
tapoja hoitaa syöpää, diabe-
testa ja jopa sokeutta.

Gordon Robertson haas-
tattelee eri alojen asiantun-
tijoita kuten esimerkiksi 
rahoituskonsultti Jonathan 
Medved (OurCrowd.com) 

ja kirjailija Dan Senor 
(Start-up Nation).

Made in Israel -dvd näyt-
tää, kuinka israelilaiset 
muuttavat maailmaa ja täyt-
tävät kohtaloaan ”valona 
kaikille kansoille”.
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Arto Perämäki

Maaliskuun lopussa 2018 
pääsiäisen aikoihin alkoi 
Gazan ja Israelin rajalla Gazan 
palestiinalaisjohtajien toteuttama 
”Maaliskuun paluumarssi” tai 
myös nimellä ”Suuri paluu-
marssi” kulkeva tapahtumasarja.

• Kampanjan puuhamiehinä oli Hamasin 
hallinto ja erityisesti sen sotilaallinen siipi 
Gazasta. Myös palestiinalaishallinnon johto 
Länsirannalta Abbas mukaan luettuna oli 
myötämielinen ”paluumarssi”-kampanjalle.

Tällä marssilla rajalinjoilla muistutettiin it-
senäisyyssodassa pakoon alueelta lähteneistä 
arabeista, joista alettiin käyttää 1967-sodan 
jälkeen nimitystä ”palestiinalaiset”. Yhteen-
sä noin 700 000 arabia lähti alueelta, joko 
vapaaehtoisesti tai omien arabijohtajiensa 
kehotuksesta paeten naapurimaihin.

Vastaavana tapahtumana unohtuu medial-

ta uutisoida, että Israelin itsenäistyttyä 1948 
karkotettiin arabimaista, varsinkin Pohjois-
Afrikasta noin 800 000 juutalaista. He jou-
tuivat jättämään kotinsa, ja omaisuus oli so-
vittava muutamaan matkalaukkuun. Tästä 
ns. korvauskysymyksestä ei kansainvälinen 
yhteisö ole keskustellut lainkaan.

Itsenäisyysota (1948-1949) sai aikaan pa-
kolaisongelman, koska arabijohtajien lupaa-
ma voitto Israelista ei onnistunutkaan, vaan 
paenneet arabit jäivät pakolaisiksi naapuri-
valtioihin.

Naapurimaihin jääneet arabipakolaiset si-
joitettiin myöhemmin pakolaisleireille, joita 
YK perusti vain palestiinalaisiksi nykyään 
kutsuttavia arabipakolaisia varten nykyisen 
Israelin alueelta. 

Periytyvä pakolaisuus
Vuonna 1950 perustettiin YK:n alainen, täy-
sin palestiinalaispakolaisten asiaa hoitava 
järjestö UNRWA (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East).

UNRWA järjestönä toimii täysin eri tavalla 
kuin vastaava YK:n toinen pakolaisjärjestö 

UNHCR  (United Nations High Commissi-
oner for Refugees), joka perustettiin myös 
vuonna 1950.

UNRWA:n sääntöjen mukaan pakolaisuus 
periytyy isältä lapsille, ja järjestön sääntöjen 
mukaan sen kirjoilla on nykyään 5,3 miljoo-
naa (2018) asukasta, jotka saavat ns. Paluu-
oikeuden entiselle ”Palestiinan alueelle”, siis 
nyky-Israeliin.

Näin 700 000 lähtijää 70 vuotta sitten onkin 
kasvanut yli viisi miljoonaiseksi pakolaiskan-
saksi. Todellisia lähtijöitä, jotka ovat joskus 
asuneetkin Palestiinan alueilla, saattaa olla 
elossa noin 200 000, joista nuorimmat on 
olleet sylivauvaikäisiä. UNRWA:n sääntöjen 
mukaan pakolaiset asuvatkin koko ikänsä 
leireissä. Leirejä on Syyriassa, Libanonissa, 
Jordaniassa ja palestiinalaisalueilla Gazassa 
ja Länsirannalla.

Vertailuna vastaava pakkolaisjärjestelmä 
UNHCR:n leireissä. Jos leireissä asuvilla pa-
kolaisilla ei ole paluumahdollisuutta entiseen 
kotimaahansa, integroidaan heidät pakolais-
maahan tai järjestö sijoittaa heidät johonkin 
muuhun maahan. Näin järjestö on auttanut 
jo yli 50 miljoonaa pakolaista aloittamaan 
uuden elämän uudessa maassa. Järjestö toi-
mii yli 120 maassa, joissa auttavat runsasta 
20 miljoonaa pakolaista.

Medianäkyvyyttä metsästämässä
Tässä taustaa Hamasin Gazan rajalla maa-
liskuusta 2018 alkaneiden ”rauhanomaisten” 

mielenosoitusten syistä. Hamas pyrkiikin 
mediahuomiolla saamaan kansainvälistä 
huomiota palestiinalaispakolaisten ”paluu-
oikeuteen”, jota opetetaan lapsille kouluis-
sa, ja Israelin itsenäisyyspäivää surraankin 
”nakba”-päivänä (suru) 15.5 palestiinalaisten 
parissa.

Nämä Hamasin rajalinjalla aloittamat mie-
lenilmaukset eivät olleet todellakaan rau-
hanomaisia. Siviilit yhdessä siviilivaatteisten 
Hamas-taistelijoiden kanssa pyrkivät massal-
la rikkomaan Israelin vastaista rajalinjaa lei-
katen piikkilanka-aitaa, heitellen Molotovin 
cocktaileja ja ampuen kohti israelilaissotilai-
ta. Pyrkimyksenä rikkoa raja-aita ja päästä 
Israelin puolelle rajaa.

Hamas haki tällä medianäkyvyyttä asial-
leen, joka on eräs myöhemmin päätettävistä 
asioista Oslon-sopimusten mukaan, ei Ha-
masin päätettävissä nyt ja heti. Media tarttui 
aiheeseen uutisoinneissaan seuraten, miten 
Israel toimii tilanteessa, jossa sen rajalinjoille 
murtaudutaan ja pyritään yli rajan. Rajalinjal-
le hyökkäykset tehtiin autonrenkaita massii-
visesti polttaen näkyvyyden huononemiseksi 
sopivan tuulensuunnan vallitessa ja asettaen 
räjähteitä rajalinjalle.

Siviilivaatteet hämäävät
Israel joutui mellakantorjunnan tehosteena 
käyttämään kyynelkaasua hyökkääjiä vas-
taan, joiden toiminta alkoi aina perjantaina 
moskeijasaarnojen jälkeen. Viimeisenä kei-
nona pysäyttää rajalinjalle väkivalloin pyrki-
vät, oli ampua kohti.

Heinäkuun lopussa 2018 menehtyneitä pa-
lestiinalaisia on runsaat 140, joista Hamasin 
sotilaallinen siipi myöntää jopa puolet olleen 
Hamas-taistelijoita (siviilivaatteissa). Tuhan-
sia palestiinalaisia on jo loukkaantunut. Kaik-
ki tiedot ovat gazalaisterveysviranomaisten 
(Hamas) ilmoittamia.

Maaliskuun paluumarssi

B   Palava leija Gazassa kesällä 2018.

A
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Rajalinjoilla toimi myös koko ajan Hama-
sin aseellisen siiven tarkka-ampujia, jotka 
onnistuivat surmaamaan israelilaissotilaan 
20.7.2018 ja haavoittamaan toista noin viik-
koa myöhemmin. Israel ryhtyikin vastatoi-
miin tuhoten Hamasin kohteita, koska jokai-
nen pystyi näkemään, ettei mielenilmaukset 
rajan pinnassa olleet ”rauhanomaisia” – jopa 
mediakin huomasi asian.

Uutisoinnissa mediaa kiinnostaa ”siviili-
vaatteisten” uhrien määrä, ei se moniko on 
Hamas-taistelija siviilit yllään. Israel onkin 
tuomittu YK:ssa ja EU:ssa liiallisesta voiman-
käytöstä, mikä olikin odotettavissa. Samalla 
vaadittiin YK:ssa puolueetonta tutkimusta 
voimankäytöstä rajalinjalla. Israel ei suostu-
nut tutkimukseen.

Toisaalta Euroopan unioni tuomitsi Hama-
sin siviilien käytöstä ihmiskilpinä ja yllytyk-
sestä väkivaltaan. Hamas maksoi heille ja 
kuljetti busseilla rajalinjalle mellakoimaan. 
Hamas tuomittiin myös hyökkäystunnelien 
kaivamisesta rajan ali Israelin puolelle. EU 
tunnusti Israelin oikeuden puolustaa aluet-
taan, mutta voimankäyttöä seurattiin.

Tilanne kiristyy
Mellakointi rajalinjalla jatkui voimakkaana 
aina nagba-päivään saakka, jolloin paikal-
la oli 10-30 000 mellakoijaa, jotka toimivat 
poltettavien renkaiden savuverhon suojassa. 
Samalla mellakoijat vaaransivat oman terve-
ytensä toimiessa rengassavun keskellä, joka 
mediakuvissa näkyy hyvin. Koko toiminnan 
käsikirjoitus oli Hamas-näytelmää saada oi-
keus ”paluumarssiin” väkivaltaisesti mella-
koimalla.

Hamas johdosta sotilaallisen siiven johta-
ja Yahya Sinwar, Gilad Shalitin vapautus-
kampanjan yhteydessä vankilasta vapautettu 
murhamies, kävikin useaan otteeseen Gazan 
rajalinjalla kannustamassa mielenosoittajia. 
Mukana oli myös Ismail Hanya Hamasin 
johdosta.

Puheissaan Ismail Hanya ja Yahua Sinwar 
julistivat: ”Nyt alkaa uusi vaihe palestiinalais-
ten kansallisesta taistelusta vapauttaa alueet 
Välimerestä aina Jordanjokeen saakka”. Sa-
malla kaikki neuvottelut arabien ja Israelin 
kesken tulee lopettaa heidän mukaansa. Asia 
on ristiriidassa länsimaiden ajaman ns. kah-
den valtion mallin suhteen.

Nakba-päivän jälkeen mellakoijien määrä 
väheni, mutta tilanne jatkui kuitenkin aktii-
visesti varsinkin perjantaisin. Hamasin johto 
kävi edelleen kannustamassa väkivaltaan, ja 
heinäkuussa otteet kovenivat Hamasin ja Is-
lamic Jihadin aloittaessa massiiviset raketti- ja 
ohjusiskut Israeliin. Israeliin ammuttiin pari 
viikon aikana noin 500 rakettia ja kranaattia. 
Israelilaisia haavoittui iskuissa, ja ilmavoimat 
tekivät kymmeniä vastaiskuja Hamasin ja Is-
lamic Jihadin sotilaskohteisiin.

Kyseenalainen tulitauko
Gazasta tulleet raketti-iskut olivat vakavim-
mat sitten vuoden 2014 Gazan sodan, ja 
pelkona onkin, että tilanne voi jopa ajautua 
neljänneksi yhteenotoksi Hamasin ja nyt akti-
voituneen Islamic Jihadin kanssa. Egypti yh-
dessä YK:n edustajien kanssa toimii rauhan-
välittäjänä taustalla ja jonkinlainen tulitauko 
saatiinkin heinäkuun 2018 lopulla aikaan.

Kairossa sovittu tulitaukosopimus on hy-
vin kyseenalainen, koska YK:n Lähi-idän 
koordinaattori Nickolay Mladenov yhdessä 
Egyptin ja Hamasin edustajien kanssa ei ol-
lut kysynyt Israelilta mitään asian suhteen. 
Samalla Islamic Jihadin edustajat olivat heti 
alkuun todenneet, ettei ko. sopimus koske 
ilmapalloterroria. Herää ajatus, oliko ”sopi-
mus” vain Hamasin tekemä temppu, jolla 
vältettiin Israelin sotilasoperaatio alueella.

Mellakoijat rikkoivat myös etelän rajanyli-
tyspaikan Kerem Shalomin humanitaari-kaa-
suputkiston laitteineen ja asemineen aiheut-
taen kaasutoimitusten keskeytymisen Gazaa-
an. Alueen jakelulaitteisto paloi mellakoijien 

sytyttäessä koko paikan tuleen. Euroopan 
unioni lupautuikin hyväuskoisuudessaan 
korvaamaan miljoonavahingot, kun tilanne 
Gazan alueella pysäytti sähköntuotannon ja 
kaikki humanitaariset tavarakuljetukset.

Oli pitkiä ajanjaksoja yhä jatkuvin mella-
koiden jatkuessa, jolloin Hamas kielsi avus-
tusrekkojen pääsyn Gazaan rajanylityspai-
koista Israelista. Hamas kontrolloi ja valvoo 
koko mielenilmauksen ajan tavaroiden kul-
kua. Mellakoinnilla kun ei ollut tarkoituskaan 
parantaa gazalaissiviilien asemaa, ja toisena 
syynä mellakointiin käytettiin presidentti 
Donald Trumpin 6.12.2017 julistusta Jerusa-
lemista Israelin pääkaupunkina.

Uusia välineitä
Mellakoinnin yhteydessä aktivoitui toinen 
Lähi-idän uusi sotaväline, tulileija. Alueen 
leijakulttuuri sai uusia innovatiivisia versioi-
ta sodan käyntiin. Aloitettiin renkaanpolton 
aiheuttaman savuverhon taustalla koota lei-
joja, joissa oli mukana palava neste, kuu-
mia hiiliä, myrkkyansa tai räjähteitä. Sopivan 

länsituulen avittamana Välimeren suunnasta 
saatettiin leijat Israelin puolelle rajaa tuhoa 
tekemään.

Puhuttiin ”al-Zawarin pojista” leijan ra-
kentajina, jotka tuottivat satoja leijoja, jotka 
varustettiin palavalla materiaalilla, räjähteillä, 
jopa myrkkysyöteillä. Nämä Gay Fawkes-
maskiset (anonyymi aktivistien käyttämä 
naamari) leijanrakentajat ovat luvanneet jat-
kaa leijahyökkäyksiään aina siihen

Saakka, kun Gazan saarto lopetetaan ja 
”paluu kotimaahan” tapahtuu.

Saartoon liittyen Israel joutui supistamaan 
Gazan edustalla kuuden merimailin alueen 
kolmeen merimailiin, taatakseen merirajan 
turvallisuuden. Egypti osaltaan valvoo omaa 
merirajaansa Gazaan.

Israelin armeija (IDF) joutui eettisen ongel-
man eteen pohtiessaan yhdessä hallituksen 
turvallisuuskabinetissa, ovatko palavat leijat 
ja ilmapallot ns. sodankäynnin väline. Näitä 
sodankäynnin välineitä lähettivät matkaan 

C   Hamasin aiheuttama palo Israelissa.

A

A
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gazalaisnuorukaiset (lapset), joita vastaan ei 
voinut iskeä. Tehtiin päätös iskeäkin ajoneu-
voihin, joilla leija-ilmapallo-materiaalia kulje-
tettiin rajalinjalle tuhoten autot niiden ollessa 
tyhjinä. Myöhemmin tuhottiin ns. ilmapallo-
leija-pajoja tiedustelutietojen pohjalta.

Leijat, joita alkuvaiheessa lensi satoja yli 
rajalinjan tulisoihtu perässään, sytyttivät lu-
kuisia tulipaloja Israelin puolella polttaen 
hedelmätarhoja, metsää, luonnonsuojelu-
alueita ja viljelyspeltoja, joissa oli viljasato 
kypsymässä. Palokuntien johto varoittikin 
Israelin hallitusta, että heidän resurssinsa 
ovat äärirajoilla ja järjestelmä voi romahtaa 
suurien palojen määrän vuoksi.

Helium kortilla
Hyvin pian Hamasin taistelijat huomasivat, 
että leijojen lisäksi voi ottaa käyttöön helium-
pallot. Terroristit alkoivat täyttää ilmapalloja, 

jopa kondomeja ja mikä petollisinta lasten 
uima-allas leluja, heliumilla. Helium kaasuna 
olikin sopiva tähän terrorikäyttöön, koska se 
ilmaa kevyempänä sai pallon leijailemaan 
aina Jerusalemin eteläpuolelle asti. Aiemmin 
leijat olivat yltäneet vain muutamia kilomet-
rejä rajavyöhykkeestä.

Gazan sairaalat olisivat tarvinneet heliumia 
magneettikuvauslaitteiden jäähdyttämiseen 
röntgenosastoillaan, mutta se ei Hamasin 
aseellista siipeä huolettanut. Järjestön ide-
ologia, kun ei ajattele Gazan kaistan siviili-
asukkaita omassa sotilasideologiassaan. Is-
rael joutuikin rajoittamaan heliumin tuontia 
Gazan kaistalle.

Lapset vaarassa
Heinäkuun 2018 loppuun mennessä oli jo 
noin 3 000 hehtaaria palanut Israelissa Gazas-
ta tulleiden tulileijojen ja ilmapallojen polt-
taessa maa-alaa. Pohditaan miten viljelijöille 
korvataan palon menetykset, otetaanko se 
PA-hallinnolta pidätettävistä veroista. Asiasta 

saattaa seurata kansainvälinen poru, koska 
palestiinalaishallinnon verovaroista leikkaus 
on jo kansainvälisten järjestöjen seurannassa. 
PA-hallinnon yli 500 miljoonan USD sähkö-
laskua (2017) Israelin sähköyhtiölle kun ei 
saisi sitäkään verotuloista lyhentää.

Palavat leijat ja ilmapallot, joita leijailee 
Israelin puolelle, edelleen aiheuttavat vaara-
tilanteita pudotessaan lastentarhan piha-alu-
eille, saaden poliisin varoittamaan löytäjiä. 
Osassa heliumilmapalloista on ollut mukana 
räjähteitä. Lasten kylpylelut ovat pelottavan 
vaarallisia joutuessaan räjähteellä varustettu-
na pikkulasten käsiin. Maaliskuussa 2018 al-
kanut sodankäynti Israelia kohtaan leijoilla ja 
ilmapalloilla jatkuu edelleen elokuussa 2018.

Kansainvälinen kiinnostus?
Kaikessa tässä leija-ilmapallo-terrorissa, 
joka on jo sotarikos sellaisenaan, ihmetyt-
tää kansainvälisten ympäristöjärjestöjen vai-
tonaisuus (Greenpeace,WWF jne). Tuhansia 
hehtaareja maastoa (eläimiä) on tuhoutunut 
ja ympäristöjärjestöt ovat täysin vaiti. Kuuluu-
ko se samaan kategoriaan, jossa Euroopan 
unionin ulkopoliittinen johtokin vaikenee 
tästä Hamasin masinoimasta ympäristö- ja 

sotarikoksesta?
Uusin ja räikeä terrorin muoto oli Israelista 

Habesor National kansallispuistosta löytynyt 
kuollut haukka. Linnulla oli jalassaan räjäh-
depanos, ja se oli menehtynyt jäätyään kiinni 
puuhun 18.7.2018. Israelin luonnonsuojelijat 
nostivat asian esille, mutta kansainvälisesti 
asia ei ole kiinnostanut.

Lähteet: 
• Israelnationalnews.com: Report: Hamas 
to end use incendiary kites and balloons. 
18.7.2018/by Chana Roberts
• Yhdistyneet kansakunnat: UNRWA ja UN-
HCR
• DEBKAfile: Hamas incendiary toys as far 
as Jerusalem Hills. IDF remains passive. 
3.7.2018.
• The Independent: Gaza´s ”fire kite” fly-
ers threaten more attacks as Israel tightens 
blockade. 18.7.2018/by Bel Trew
• Israel Update: Raportteja, Heinäkuu 2018/ 
Gavriel Eskel.

C   Palestiinalaisten aiheuttama tulipalo Kerem Shalomin 
rajanylityspaikalla Gazan puolella.

D   Gay Fawkes -maskiset gazalaisterroristit täyttämässä 
kylpylelua heliumilla.

A
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Kimmo Janas

A
Jedidut-lehden lukijamatkaan 
toukokuun lopulla osallistui 30 
henkeä eri puolilta Suomea, 
yhteisenä tekijänä kiinnostus 
juutalaiskansan vaiheisiin. 
Matkatoimisto Caleb Toursin 
edustajana joukkoa veti 
Jouko Pursiainen apunaan 
matkanjohtajat Kimmo Janas ja 
Risto Huvila.

• Lukijamatkalaisten päätutustumiskohteita 
olivat Auschwitz I -keskitysleiri sekä Ausch-
witz II Birkenau -tuhoamisleiri Krakovan 
lähistöllä.

Vuonna 1947 perustetun museon ja muis-
topaikan erityisluonne johtuu siitä, että se 
oli suurin juutalaisten kansanmurhaan eli 
holokaustiin liittynyt leiri ja ainoa, joka on 

säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan.

Holokausti
Kun vuonna 1941 näytti siltä, että Eurooppa 
oli päätymässä lopullisesti Saksan valtaan, 
Kolmannen valtakunnan johto päätti ”juu-
talaiskysymyksen lopullisesta ratkaisusta”. 

Tuhottavaksi määrättiin kaikki juutalaiset 
ikään, sukupuoleen tai maailmankatsomuk-
seen katsomatta. Rasistisen tuhoamispolitii-
kan keinoja olivat nälkään näännyttäminen 
ghetoissa, joukkoteloitukset ja lopulta mas-
satuhoaminen tuhoamisleirin kaasukammi-
oissa. Näistä keskuksista suurimmaksi muo-
dostui Auschwitz Puolassa.

Auschwitz
Toimintansa huippuaikaan, elokuussa 1944 
Auschwitz koostui kolmesta pääosasta: 
Auschwitz I (noin 16.000 vankia), noin 3 km 
päässä sijaitseva Auschwitz II Birkenau (n. 
90.000 vankia) sekä 6 km päähän rakennettu 
Auschwitz III Monowitz (n. 10.000 vankia).

Auschwitzin alaisuudessa toimi myös kym-
meniä alaleirejä, joissa työskenteli 21.000 
vankia.

Tehokas koneisto
Auschwitzin olemassa olon aikana saksalai-
set toivat sinne ainakin 1,3 miljoonaa ihmistä, 
joista 1,1 miljoonaa juutalaista. Natsit murha-
sivat yli 900.000 juutalaista kaasukammioissa 
heti sen jälkeen, kun heidät oli tuotu leirille.

SS-miehet pitivät juutalaiset viime hetkeen 
asti epätietoisina siitä, mikä heitä odotti. 
Usein heille kerrottiin, että heidät sijoitettai-

siin leirille, mutta ennen sitä desinfioitaisiin 
tuholaisten varalta ja pestäisiin.

Kaasukammioissa oli valesuihkuja ja pu-
kuhuoneissa numeroituja vaatekoukkuja, 
joiden oli tarkoitus pitää uhrit uskossa, että 
suihkun jälkeen he voisivat pukeutua omiin 
vaatteisiinsa ja siirtyä asuinparakkeihin.

Kun vangit olivat ”suihkussa”, SS-miehet 
avasivat Zyklon-B-myrkkykaasupurkit ja kaa-
toivat sinihappoa sisältävät kiteet kaasukam-
mioon. Lämmön vaikutuksesta erittyvä kaasu 
surmasi kammiossa olevat vangit. Ruumiit 
siirrettiin hissillä yläkertaan, missä kremato-
riot sijaitsivat.

SS:n rakennustoimiston laativan raportin 
mukaan Auschwitzin viiden krematorion yh-
teenlaskettu polttoteho oli 4 756 ruumista 
vuorokaudessa.

Lukijamatkalla Krakovassa

B   Tyhjiä Zyklon-B -myrkkykaasupakkauksia todisteena 
natsien hirmutöistä.

C   Tuttu sukunimi leirille tapettujen vankien joukossa 
pysäytti päätoimittajan niille sijoilleen.

A   Auschwitz I:ssä sijaitsivat SS:n komentajan toimisto 
ja työvoimaosaston keskustoimistot.

B   Junat toivat Auschwitziin kotoaan karkotettuja, lä-
hinnä juutalaisia, monista Euroopan maista.
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Vapautuminen
Vuoden 1944 jälkipuoliskolla saksalaiset 
alkoivat tuhota todisteita rikoksistaan. He 
polttivat vankiluettelot ja leirille tuotujen 
juutalaisten luettelot sekä kuljettivat muualle 
uhreilta anastetun omaisuuden ja isot määrät 
rakennusmateriaaleja. 

Leirin toiminnan viimeisellä viikolla natsit 
räjäyttivät kaasukammiot ja polttivat varas-
tot, joissa oli säilytetty joukkotuhon uhriksi 
joutuneiden juutalaisten omaisuutta.

Kun puna-armeija oli murtanut rintamalin-
jat tammikuun 1945 puolivälissä ja joukko-
osastot lähestyivät Auschwitzia, leirin 56.000 
vankia pakotettiin ns. kuolemanmarsseille, 
joiden tarkoitus oli evakuoida työvoima sy-
vemmälle Kolmannen valtakunnan alueel-
le. Marssin aikana menehtyi ainakin 9.000 
vankia.

Leiriin jäi 7.500 nälkiintynyttä ja sairasta 
vankia, jotka neuvostojoukot ”vapauttivat” 
27.5.1945.

A

Pommitukset
Mielenkiintoista on, että vaikka puolalainen 
vastarintaliike oli kertonut raporteissaan kaa-
sukammioiden olemassaolosta, liittoutuneet 
eivät kertaakaan pommittaneet niitä.

Sitä vastoin pommeja riitti 7 km päässä 
Auschwitzista sijaitsevien kemiantehtaiden 
tuhoamiseen. Tosin joskus pommit räjähti-
vät kaukana tehtaista ja surmasivat useita 
vankeja ja SS-miehiä Auschwitzissa.

Schindlerin tehdasmuseo
Kun matkalaiset siirtyivät aamupäivällä 
Auschwitziin, bussissa kävi iloinen puheen-
sorina, mutta paluumatkalla bussi oli varsin 
hiljainen paikka...

Kun leirien kauhut oli jätetty taakse, siir-
ryttiin tutustumaan Oskar Schindlerin teh-
dasmuseoon. Useimmille Schindler on tuttu 
Steven Spielbergin elokuvasta ”Schindlerin 
lista”, mutta kyseessähän ei ole mikään Hol-
lywood-hahmo, vaan aito saksalainen, joka 
auttoi tehtaansa kautta yli 1.000 juutalaista 
välttämään natsien keskitysleirit.

Useimmille matkalaisista tuli pienenä 
pettymyksenä, että Schindlerin museossa ei 
kerrottukaan hänen tarinaansa vaan natsien 
miehitysajasta Krakovassa 1939-1945.

Mutta itse näyttely oli kuitenkin varsin mie-
lenkiintoinen tarjoten ryhmälle aikamatkan 
sota-aikaan.

Juutalaiset Krakovassa
Krakovan ghetto toimi maaliskuusta 1941 
maaliskuuhun 1943.  Sinne suljetut juutalaiset 
työskentelivät sekä ghetossa että mm. Oskar 
Schindlerin tehtaassa. 

Vuonna 1942 saksalaiset suorittivat kaksi 
väestönsiirtoa, jolloin työhön kykenemättö-

miä ja lapsia kuljetettiin lähes 12.000 Belze-
cin keskitysleirille.

13.-14.3.1943 natsit suorittivat massalik-
vidoinnin ghetossa murhaten noin 2.000 
juutalaista gheton kaduille. Runsaat 8.000 
kuljetettiin työleirille Plaszowiin ja loput 
gheton asukkaista Auschwitz Birkenaun 
keskitysleirille.

Puolan ja juutalaiset
Maailmansodan alkaessa juutalaisia asui 
Puolassa 3,5 miljoonaa eli se oli maailman 
suurin juutalaisyhteisö. Mutta kommunismin 
kaatuessa jäljellä oli enää alle 20.000.

Natsi-Saksan miehityshallinto surmasi 
6 miljoonaa puolalaista, joista puolet juu-
talaisia. Tänä päivänä arvioidaan Puolassa 
asuvan noin 50.000 juutalaista, sillä 1990-lu-
vun käynnistynyt vapaamielisyyden aika on 
houkutellut puolanjuutalaisten jälkeläisiä 
palaamaan maahan.

Viime tammikuussa astui Puolassa voimaan 
laki, jonka perusteella puheet puolalaisten 
osuudesta natsien hirmutekoihin voivat joh-
taa peräti kolmen vuoden vankeusrangais-
tukseen. Lain voiman havaitsi myös leirejä 
ja Schindlerin museota kierrellessä. Oppaat 
pyrkivät selkeästi korostamaan puolalaisten 
osuutta juutalaisten auttajina ja toisaalta myös 
natsien hirmuteoista kärsijöinä.

C   Birkenaun junalaiturilla seisoo vuonna 2009 raiteel-
le sijoitettu vaunu, joka kertoo, millaisissa olosuhteissa 
ihmiset tuotiin leirille. Samalla vaunu on myös Ausch-
witzissa toteutetun holokaustin symboli.

C   Gheton sankareiden aukiolle Krakovassa on pys-
tytetty kymmeniä tuoleja muistomerkiksi holokaustin 
uhrina kuolleille juutalaisille.

C   Oskar Schindlerin tehdasmuseon ikkunaan on koottu 
holokaustista Schindlerin avulla selvinneiden juutalais-
ten kuvia.

D   Kaasukammioiden ja krematorioiden rauniot ovat 
järkyttävänä muistona tuhoamisleireistä.
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• Jerusalemin yhdistymisen 50-vuotisjuh-
lan kunniaksi kesäkuussa 2017 järjestetty 
Jerusalemin rukousaamiainen (Jerusalem 
Prayer Breakfast) järjestettiin tänä vuonna 
toista kertaa, ja tällä kertaa teemana oli tie-
tysti Israelin 70-vuotinen itsenäisyys. Tämän 
juutalais-kristillisen tapahtuman taustalla on 
Israelin parlamentin Knessetin Kristittyjen 
ystävien toimikunta (Christian Allies Cau-
cus), jonka puheenjohtaja kansanedustaja 
Robert Ilatov jakaa rukousaamiaisliikkeen 
puheenjohtajuuden yhdessä amerikkalaisen 

kongressiedustajan Michele Bachmannin 
kanssa.

Järjestäjät joutuivat siirtämään tapahtuman 
uusiin tiloihin, koska osallistujamäärä kasvoi 
edellisvuodesta lähes sadalla, ollen nyt 650 
poliitikkoa, liikemiestä, järjestöjohtajaa ja 
pastoria 64 maasta. Osallistujamäärällä mi-
tattuna Jerusalemin rukousaamiainen on yksi 
laajimmista Israel-vaikuttajien kansainvälisis-
tä konferensseista tällä hetkellä. Johtuen il-
meisesti Arkadianmäen sote-keskusteluista, 
tänä vuonna mukana ei ollut ainuttakaan 
suomalaista kansanedustajaa, mutta muita 
suomalaisia oli paikalla kymmenkunta. 

D   Israelin presidentti Reuven Rivlin oli yksi konferenssin 
pääpuhujista.

Jerusalemin rukousaamiainen
laajenee globaaliksi liikkeeksi

Uudessa Orient-hotellissa pidetyn kaksi-
päiväisen tapahtuman ohjelma koostui sekä 
poliittisen että hengellisen maailman edusta-
jien puheenvuoroista, joita käyttivät mm. Is-
raelin presidentti Reuven Rivlin, Knessetin 
puhemies Yuli-Yoel Edelstein, varaminis-
teri ja Israelin entinen Yhdysvaltojen-suurlä-
hettiläs Michael Oren, Viron oikeusministeri 
Urmas Reinsalu, amerikkalainen evankelis-
ta Ann Graham-Lotz, Knessetin jäsen, rabbi 
Yehuda Glick sekä tapahtuman puheenjoh-
tajat Robert Ilatov ja Michele Bachmann. Ta-
pahtumaan sisältyi myös konsertti, luentoja 
sekä vierailu Knessetissä.

Liiton puheenjohtajan Risto Huvilan 
kirjan Israelin ihme ja presidentti Truman 
uunituore englanninkielinen versio jaettiin 
tapahtuman gaalaillallisen yhteydessä kaikil-
le osallistujille. 

Tämän kertaisessa tapahtumassa julkistet-
tiin myös Jerusalemin rukousaamiaisen glo-
baali visio: rukousaamiaisen johtaja Albert 
Vekslerin haastoi osallistujia järjestämään 
Jerusalemin rukousaamiaisia omissa mais-
saan, ja vuoden 2018 aikana vastaavat tapah-
tumat järjestetään Lontoossa, Etelä-Korean 
pääkaupungissa Soulissa sekä Orlandossa 
Floridassa. Ghanan pääkaupungissa Accras-
sa oli tarkoitus järjestää aamiaistapahtuma 
syyskuun 13. päivä, mutta samalle päivälle 
osuneet YK:n entisen pääsihteerin Kofi An-
nanin hautajaiset pakottivat järjestäjät siirtä-
mään ajankohdan tuonnemmaksi.

Rukousaamiaisen mahdollisesta järjestä-
misestä Helsingissä syksyllä 2019 on käyty 
alustavia keskusteluja.

C   Risto Huvila luovutti kirjansa mm. varaministeri 
Michael Orenille.

B   Suomesta tapahtumaan osallistuivat mm. liiton pj. 
Risto Huvila ja museonjohtaja Peter Didrichsen, joka 
toimii myös Guatemalan kunniakonsulina.

B   Jerusalemin rukousaamiainen pidettiin uudessa 
Orient-hotellissa German Colonyn kaupunginosassa.
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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 Man-
nervo (Turku), Arto Myllärinen (Helsinki), Olli 
Palo (Turku), Harry Ruotsalainen (Jyväskylä), 
Timo Saksala (Tampere), Sam Weintraub (Es-
poo).
Sihteeri:  Kimmo Janas

• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

ma 10.12. klo 18 Hanukka-ilta
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
ks. www.espoo-israel.fi

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

• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i 
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki

ISRAEL VUONNA 5779
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja 
syksystä 2018 kevääseen 2019 torstaisin, 
Helsingin yliopisto, päärakennuksen sali 12, 
Fabianinkatu 33 (3. krs)

to  18.10.2018 klo 18.00
“Israel ja Lähi-idän nykytila”
Suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg

to  29.11.2018 klo 18.00
“Juutalaisten elämä Venäjällä ennen 
ja nyt”
Diplomi-insinööri Iakov Dondych

to 31.01.2019 klo 18.00 
“Israel ja juutalaiset jihadistisen liikkeen 
viholliskuvina Lähi-idässä ja Suomessa”
Jihadismitutkija Atte Kaleva

to 14.02.2019 klo 18.00 
“Juutalaisia juuria etsimässä – matka 
itseen ja Puolan kadonneeseen juutalais-
kulttuuriin”
Taiteen maisteri, elokuvantekijä 
Jerem Tonteri

to 04.04.2019 klo 18.00
“Matkailu Suomesta Israeliin 
1950-luvulta nykypäivään”
Matkatoimistonjohtaja Bo Ekman

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestäjänä Helsingin Suomi-Israel Yhdistys
Lisätiedot Anna Muukkoselta 
armuukkonen@hotmail.com

• 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

www.suomi-israel.fi 
www.holvi.com/shop/israel

• Porvoon Suomi-Israel yhdistys ry
porvoo@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/porvoo

su 28.10. klo 17.30 - 19.30 
Balderin salilla Helsingissä 
(Aleksanterinkatu 12, 3. krs)
juhlaseminaari "Golda Meir –
nainen ja pääministeri"
Pääpuhujana professori Karmela Belinki
Golda Meirin haastattelu videona.

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

Lokakuu
Esitelmä heprean kielestä. 
Hanna Rantavaara 
Pääkirjasto Metso
tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

ma 12.11 klo 18.00  
Metso / Kuusi-sali   
Ajankohtainen Israel
Rony Smolar

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

• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa

Muita tapahtumia

TUTUSTU 
UUSIIN SIVUIHIMME 

NETISSÄ:

su 4.11. klo 15.00 
Israel 70 -juhla Munkkivuoren kirkossa.
Mukana mm. suurlähettiläs Dov Segev-Stein-
berg sekä Hazamir-kuoro.
Vapaa pääsy. Järjestää Israel-ystävyystoimi-
kunta

ti 6.11. klo 16.00 
Holokaustin uhrien muisto ry:n 
25-vuotisjuhlaseminaari 
Kansallisarkistossa, Rauhankatu 17, Helsinki.
Luennoitsijoina mm. Elina Sana ja Rony 
Smolar.
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu, ilmoittautumiset 
viim. 2.11. os. hum@hum.fi

ti 6.11. klo 18.00 
Luovutettujen juutalaisten muistohetki 
Tähtitorninmäellä muistopatsaan äärellä.

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
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• Professori emerita ja Topelius-seuran pu-
heenjohtaja Leena Kirstinä piti tänä vuon-
na Euroopan juutalaisen kulttuurin päivän 
merkeissä lauantaina 1.9. luennon satusetä 
ja historioitsija Zachris Topeliuksen juuta-
laisista teksteistä. 

Tilaisuus järjestettiin Porvoon kirjastossa, 
ja sali oli täynnä kiinnostuneita kuulijoita. 
Tänä vuonna juutalaisen kulttuurin päivän 
teemana oli tarinan kerronta, joten Topelius 
Porvoossakin asuneena oli osuva aihe, var-
sinkin kun kysymyksessä tänä vuonna on To-
peliuksen juhlavuosi. Topeliuksella itsellään 
oli myös juutalaiset juuret. Mielenkiintoisena 
yksityiskohtana Kirstinä kertoi, kuinka Tope-
liuksen tekstejä mm. Maamme-kirjasta edi-
toitiin pois juutalaisiin viittaavia osia vuonna 
1945 ilmestyneessä laitoksessa. Tämä liitty-
nee 1930-luvulla nousseeseen antisemitismin 
aaltoon Euroopassa. Luento herätti noin puo-
len tunnin kestävän vilkkaan keskustelun, 
johon yleisö osallistui esittämällä profes-

Kesäkuussa saimme 
suruviestin Sirkusta, 
jonka sydäntä lähellä 
Israel oli niin monin 
tavoin. Suomi–Israel-
yhdistysten liitossa 
hän toimi mm. va-
rapuheenjohtajana 
sekä liittohallituksen 
ja Jedidutin toimitus-
kunnan jäsenenä. Yli 
viidentoista vuoden 
ajan hän oli Jedidutin 
tärkein avustaja seura-
ten erityisesti Israelin 
kulttuuritapahtumia.  

Vuonna 1980 Sirk-
ku oli yhdessä toimit-

sessa kuvassa näemme vuonna 2014 tapah-
tuneen jälleennäkemisen suurlähettiläs Yossi 
Haseenin kanssa, jonka tulkkina Sirkku ai-
kanaan usein esiintyi.

Kotiseudulleen Kangasalle muutettuaan 
Sirkku oli aktiivinen Tampereen yhdistyk-
sessä toimien mm. sen pitkäaikaisena sihtee-
rinä. Myös Kangasalan paikalliselämässä hän 
näkyi mm. seurakunnan ”varakanttorina” ja 
paikallislehden lukijoiden rakastamana mu-
siikkiarvostelijana.

Me Sirkun ystävät muistamme hänet ennen 
kaikkea itseään korostamattomana ja uhrau-
tuvana, iloisena ja ystävällisenä Israel-ystä-
vänä, joka oli aina valmis muita auttamaan.

Sirkku Salmela 
(5.12.1943 – 9.6.2018) 

muistettakoon

Euroopan juutalaisen kulttuurin päivä 2018
Topeliuksen juutalaisista teksteistä Porvoossa

Reino Kurki-Suonio

sorille kysymyksiä. Kirstinä tunsi aiheensa 
erinomaisen monipuolisesti, joten hän saattoi 

vetää lankoja 
yhteen Tope-
liuksen eri te-
osten teemois-
ta ja valottaa 
aiheen taustoja 
sekä Topeliuk-
sen omakuvan 
ilmenemistä eri 
teosten henki-
löissä.

Tilaisuuden 
järjestäjänä toi-
mi Porvoon 
Suomi-Israel-
yhdistys r.y.

taja Raine Hämäläisen kanssa perustamassa 
Haminan seudun yhdistystä, jonka puheen-
johtajanakin hän toimi 1989–1995. Yhdistyk-
sen 30-vuotisjuhlissa hän muisteli erityisesti 
Jamilahden kansanopistolla vuonna 1984 
järjestettyä kaksipäiväistä Israel tänään -se-
minaaria, jonka nimekkäisiin puhujiin kuului 
mm. Israelin silloinen suurlähettiläs Jehuda 
Horam.

Vuonna 1981, Sirkun lähtiessä joulun viet-
toon Israeliin, Raine Hämäläinen kirjoitti hä-
nestä Kymen Sanomiin jutun, josta ilmenee, 
että tuo oli Sirkun yhdeksäs Israel-matka nel-
jän vuoden aikana. Vuosikymmenen lopulla 
Sirkku oleskeli Israelissa sitten pitempäänkin 
suorittaen siellä mm. opaskurssin ja toimien 
Israel-oppaana.

1990-luvulle sijoittuu Sirkun työskentely 
Israelin suurlähetystössä Helsingissä. Ohei-
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BERGVIKIN TOIMINTAKESKUS TARJOAA ... 

Mahdollisuuden osallistua hengellisiin tilaisuuksiin 
Tiloja juhliin, seminaareihin ja erilaisiin tilaisuuksiin 
Majoituspaikkoja ympäri vuoden ja mökkejä kesäaikaan. 

 
Bergvikintie 43,  
25110 Kruusila,  
toimisto@bergvik.fi  
050 328 6592 
www.bergvik.fi 

Isänpäivälounas 11.11.2018 

Perinteinen joulu 23.12.– 26.12.2018 

• Maaliskuussa valittu Suomi-Israel Yhdis-
tysten Liiton uusi hallitus pohti toimintansa 
painopisteitä kesäkuisessa kokouksessaan ja 
yksi alue, jolla päätettiin edetä, on pyrkiä 
tehostamaan maittemme välisten suhteiden 
kehittämistä ruohonjuuritasolla. 

Liiton puheenjohtaja Risto Huvila tapa-
si kesäkuun alussa Israelissa Suomen kun-
niakonsulit Yuval Yerushalmin ja Yoram 
Sebban, sekä sikäläisen Suomi-ystävyysseu-
ran puheenjohtajan arkkitehti Gaby Nuss-
baumin, jotka kaikki suhtautuivat myöntei-
sesti alustavaan ajatukseen ystävyyskonfe-
renssin järjestämisestä molemmissa maissa 
vuorovuosin.

Gaby Nussbaum vieraili Suomessa syys-
kuun alussa ja tapasi liittohallituksen edus-
tajia, minkä seurauksena molemmissa mais-
sa ryhdytään selvittämään mahdollisuuksia 
järjestää ensimmäinen 2-päiväinen Suomi-
Israel -ystävyyskonferenssi Israelissa syys-
lokakuussa 2019. Tavoitteena on myös jär-
jestää liiton jäsenmatka Israeliin siten, että 
konferenssi olisi osa matkaohjelmaa. 

Samaisella syyskuun ensimmäisellä viikol-

C   Israelin Suomi-ystävyysseuran puheenjohtaja Gaby 
Nussbaum (toinen oik.) lounasti Laila Jouhkin ja Risto 
Huvilan kanssa suomalais-israelilaisen yrittäjäpariskun-
nan Sirkku ja Boas Efratin pyörittämässä Check-In -ra-
vintolassa Malmin lentokentällä.

Kohti ensimmäistä 
ystävyyskonferenssia

C   Naama ja Moshe Eilam tapasivat liittohallituksen 
edustajia illallisella. Mukana olivat Laila Jouhki, pää-
toimittaja Kimmo Janas sekä Risto Huvila.

la Suomessa vieraili myös sisustusarkkitehti 
Naama Eilam, joka oli avaamassa yhteis-
työsuhteita Tower of David -museon näyt-
telyn tuomiseksi Suomeen. Liittohallitus on 
tehnyt päätöksen olla edistämässä myös tätä 

hanketta ja Eilam tapasikin liittohallituksen 
edustajia yhdessä puolisonsa Moshe Eila-
min kanssa. 

Molempien vieraitten kanssa keskusteltiin 
myös ystävyyskonferenssin muodosta ja oh-
jelmasisällöstä, joka muodostuisi luennoista, 
keskustelutilaisuuksista, erilaisista kulttuuri-
esityksistä sekä tietysti yhteisistä illallisista. 
Ideoita oli runsaasti ja tarkoitus on jatkaa 
hankkeen suunnittelua Huvilan vieraillessa 
Israelissa lokakuussa.

Ystävyyskonferenssihankkeesta lisää Jedi-
dutin tulevissa numeroissa.
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• Josef Frank (1885-1967) oli juutalaissu-
kuinen itävaltalaisarkkitehti, taiteilja ja muo-
toilija, joka työskenteli ruotsalaiselle Svenskt 
Tenn -muotoilufirmalle. Frankin tuotanto on 
kuluneen kesän ollut esillä Suomessa niin 
Stockmannin tavaratalossa kuin Didrichse-
nin taidemuseossa. Jos et ole ehtinyt kesällä 
tutustua siihen, virtaus jatkuu lokakuussa, 
jolloin Designmuseossa Helsingissä (Kor-
keavuorenkatu 23) avataan uusi Frankin 
töitä luotaava laaja näyttely. Se on avoinna 
12.10.2018-17.3.2019. 

Frank oli aikaisemmin perustanut wieni-
läisen arkkitehtuurin modernismia luovan 
koulukunnan, joka suunnitteli rakennuksia 

Josef Frankin tuotannon esittely 
jatkuu syksyllä pääkaupunkiseudulla

1920-1930-luvulla. Hän lähti antisemitismin 
vuoksi Hitlerin valtaannousun vuonna 1933 
Ruotsiin, jossa hän ryhtyi Svenskt Tennin si-
sustusalan yrityksessä yhteistyöhön sen pe-
rustajan Estrid Ericsonin kanssa. Frankista 
tuli myös Ruotsin kansalainen. 

Erityisesti Frankin paratiisimaiset ja väri-
kylläät kukkia, lintuja ja hedelmiä kuvaavat 
kankaat ovat tulleet tunnetuiksi Pohjoismais-
sa. Osassa voidaan nähdä muinaisen Kreetan 
minolaisen kulttuurin seinämaalausten vai-
kutusta. Frankin arkkitehtuuri, muotoilu ja 
sisustusaiheet ovat määrittäneet keskeisesti 
pohjoismaista suunnittelua sotien jälkeen. 
Svenskt Tenniä onkin kutsuttu Ruotsin Ar-
tekiksi.

Minna Silver

PUTTING TAMPERE ON THE STARTUP ECOSYSTEM MAP! 

Stream Startup Festival will take place for the first time on October 9th 2018 at the 
premises of the old brick factory of Kuivaamo in Hiedanranta, Tampere. The event is 
part of Tampere Smart City Week. Stream brings practical support and tools of 
growth for early stage startups.The program is all about that learning curve: getting 
out a better team member, a better startup, a better investor! 

Israeli Startup Ecosystem case 
Gideon Ben Zvi and Eran Yarkoni and our third Israeli guest Tamir Huberman from 
Yissum - Technology Transfer of Hebrew University discuss the key to Israel’s 
innovation success and Israel's status as "Startup Nation" in a panel discussion 
moderated by Will Cardwell. Second panel is on commercialization of university 
technology as Israeli academic institutions are pioneer in managing technology 
transfer and bringing innovations from University bench to market. 

Investors on stage 
VC funds pitching and discussion on the state of VC in Finland moderated by Matti 
Copeland.  

How to build a dream team? 
Israeli Unit 8200 criteria-based team evaluation analysis. Right people in the team 
bring the success.Screening model to minimize risks in business and help overcome 
the cooperation challenges with startups and reduce the concerns about the team 
when making important decisions of investments during the DD process! In 
investor/startup fireside, Ossi Numminen together with Gideon Ben Zvi will discuss 
team evaluation best practices in Israel, and what can we learn from them. In 
Stream, all startup booth companies are screened using this method! 

Pitching competitions 
Stream will host FIBAN PitchFinland and Tampere Pitching Competition organized by 
Business Tampere. Together we can build a stronger startup ecosystem in Finland! 

 

Tickets on sale now, check program and more info on website: 
https://www.streamfestival.org 
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Pekka Sartola
Taistelu Jerusalemista
Ajanteos, 2018

Taistelu jatkuu
Pekka Sartolan uutuuskirja 
”Taistelu Jerusalemista” avaa 
lukijan silmien eteen Lähi-
idän koko ongelmavyyhdin 
sen todellisista taustoista ja 
lähteistä käsin.

Sen jälkeen, kun Israel 
valloitti takaisin Jerusale-
min Vanhankaupungin ja 
Temppelivuoren vuoden 
1967 kesäsodassa, ei mitään 
merkittävää edistysaskelta 
ole otettu Israelin ja pales-
tiinalaisten välillä käydyissä 
neuvotteluissa.

Presidentti Donald Trump 
avasi Sartolan mielestä ’Pan-
doran lippaan’ Suomen itse-
näisyyspäivänä antamallaan 
julistuksella Jerusalemin 
asemasta ja päätöksellä siir-
tää USA:n lähetystö Jerusa-
lemiin.

Hän huomauttaa, että on 
kuin pinnan alla olisi puh-
jennut odottamassa oleva 
kupla, jonka suojassa mo-
net asiat ovat olleet joko 
tietoisesti tai tiedostamatta 
piilossa ja piiloteltuina.

Kirjauutuus on Sartolan 
24. julkaistu teos, joka pitää 
sisällään suurimmaksi osak-
si jo aikaisemmissa teoksis-
sa käsiteltyjä asioita, mutta 
nyt Lähi-idän näkymät ovat 
avautuneet aivan uudella 
tavalla. Trumpin julistusta 

Sartola pitää mielenkiintoi-
sena kulminaatiopisteenä, 
jolla on kauaskantoiset vai-
kutukset.

”Miten kaikki lopulta 
päättyy ja milloin kaikki-
en kaipaama lopullinen ja 
kestävä rauha saavutetaan, 
siihen kuluu varmasti vielä 
aikaa”, Sartola aprikoi kirjan 
johdannossa.

Äärilaidan islamistit eivät 
hänen mukaansa ole kos-
kaan piilotelleet näkemyk-
siään sen paremmin Israelin 
tuhoamisesta kuin Jerusale-
min vapauttamisestakaan. 
Mutta se valheellinen ja jul-
kisivu, jota esitetään hyväus-
koisille, jopa naiiveille län-
simaalaisille, on onnistuttu 
piilottamaan tähän asti. Nyt 
kun kupla puhkesi, ”mal-
tillisina pidetyt, länsimai-
sittain pukeutuvat ja käyt-
täytyvät arabidiplomaatit 
ottivat käyttöön sanaston ja 
esiintymisen, jollaista kan-
sainvälisen diplomatian ei 
ole aikaisemmin tarvinnut 
katsella ja kuunnella kovin-
kaan useasti”.

Pekka Sartola esittää kir-
jassaan, miksi Jerusalem on 
niin tärkeä islamille, ja esi-
merkiksi kuka on islamin 
eskatologinen hahmo ni-
meltään Mahdi. Lukija saa 
tietää myös, mikä yhdistää 

toisiinsa Jerusalemin, suur-
mufti Amin el-Husseinin, 
Jasser Arafatin ja palestii-
nalaisten nykyisen johtajan 
Mahmoud Abbasin.

Vaikka Pekka Sartola 
tunnetaankin armoitettuna 
Raamatun tulkitsijana, hän ei 
tässä kirjassaan kuitenkaan 
vyörytä Raamatun jakeita 
lukijan syliin, vaan lataa si-
täkin enemmän faktatietoa 
niin historian kätköistä kuin 
tämän päivän Lähi-idän poli-
tiikan kulissien takaa.

Lähes 300-sivuinen kirja 
on aikamoinen tietopaketti, 
jonka toivoisi kuluvan mo-
nien suomalaisten käsissä.

Kimmo Janas

NARDUS MEDIA
M a i n o s -  j a  m e d i a t o i m i s t o

MAINOSTOIMISTO- 
PALVELUT

www.nardusmedia.fi
p. 040 7621 889 / info@nardusmedia.fi

Verkkosivut, hakukonelöytyvyys, 
verkkokaupat, verkko-ohjelmointi, taitot, 
mainokset, ulkoasut, käyntikortit, tekstit, 

kuvat, sosiaalinen media, mikrotuki, 
e-kirjepostitukset, asiakasrekisterit, suorat 

lähetykset netissä.

Kirjallisuuskatsaus
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Uutiskimara
Israelin euroviisuilla 

boikottiuhka
Eurovision laulukilpailut jär-
jestetään ensi keväänä Tel 
Avivissa Israelissa. Nyt kui-
tenkin runsaat 140 taiteilijaa 
eri maista on allekirjoittanut 
julkilausuman, jolla halutaan 
boikotoida Israelin eurovii-
sut. Boikotin syyksi taiteilijat 
ilmoittavat Israelin valtion 
epäoikeudenmukaisuudet 
palestiinalaisia kohtaan. 
Julkilausuman allekirjoit-
tajina on myös 15 suoma-
laista artistia, kuten mm. 
Krista Kosonen, Tommi 
Korpela, Manuela Bosco 
ja Paleface.

Pat Boone 
Yad Vashemissa

Amerikkalainen elokuva-
näyttelijä ja laulaja Pat Boo-
ne, joka tunnetaan parhaiten 
Exodus-laulustaan, vieraili 
ryhmänsä kanssa 14.5.2018 

Yad Vashemissa juhlistaen 
Israelin itsenäisyyspäivää. 
Vierailijoille näytettiin Boo-
nen aiemmin museolle lah-
joittama Exoduksen alkupe-
räinen teksti, johon kuuluisa 
laulu pohjautuu.

Israelilaisyliopistot 
tuottavat yrittäjiä

Tel Avivin yliopisto on ran-
kattu 8. eniten yrittäjiä tuot-
tavaksi yliopistoksi maail-
massa. Samalla se on ainoa 
Amerikan ulkopuolinen 
yliopisto top 10:n joukossa.

PitchBookin suorittaman 
tutkimuksen mukaan myös 
Haifan Technion ja Jerusale-
min Heprealainen yliopisto 
ovat kansainvälisellä yliopis-
tojen top 35 listalla mitä tu-
lee yrittäjien tuottamiseen.

Paraguay käänsi 
kelkkansa

Paraguay siirsi toukokuus-

sa Israelin suurlähetystönsä 
Tel Avivista Jerusalemiin Yh-
dysvaltojen ja Guatemalan 
vanavedessä. Nyt maahan 
on valittu uusi presidentti 
Mario Abdo, joka kumosi 
edeltäjänsä Horacio Carte-
sin päätöksen.

Paraguayn ulkoministeriö 
on ilmoittanut siirtävänsä lä-
hetystönsä takaisin Tel Avi-
viin tukeakseen diplomaat-
tisia ponnistuksia laajan, 
reilun ja pysyvän rauhan 
saamiseksi Lähi-itään.

Israel on kutsunut Para-
guayn lähettiläänsä neu-
vonpitoon kotiin ja sulkenut 
oman lähetystönsä Asuncio-
nissa.

Volkswagenille kampus 
Tel Aviviin

Volkswagen Group ja sen 
automerkit panostavat au-
tonomiseen ajamiseen, uu-
siin mobiilipalveluihin ja 
räätälöityihin ratkaisuihin. 
Konserni avasi virallisesti 
Volkswagen Group Campus 
Tel Avivin toukokuun lopul-
la Israelin talousministeri Eli 
Cohenin läsnäollessa.

Konnect -nimisen kam-
puksen on tarkoitus tarjota 
paikallisille yhteistyökump-
paneille ja start upeille suora 
yhteys Volkswagen Grou-
piin ja sen automerkkeihin. 
Kampus tukee yhteistyö-

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi
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hankkeita innovatiivisen is-
raelilaisen high tech sektorin 
kanssa.

Maakaasua Egyptiin
Israel ja Egypti ovat tehneet 
1,5 miljardin dollarin sopi-
muksen, jonka mukaan Is-
rael käynnistää vuoden 2019 
alussa maakaasutoimitukset 
Egyptiin merellä sijaitsevilta 
Tamarin ja Leviathanin kaa-

prosentin kasvua viime vuo-
den vastaavaan aikaan. Vi-
ranomaiset odottavat myös 
syyskuun rikkovan aikai-
semmat ennätykset matkus-
tajamäärissä.

Israelilaista 
elvytystaitoa Keniaan

Haifassa toimiva Rambam 
Health Care Campus lähetti 
elokuussa asiantuntijadele-
gaation Nakuruun, Keniaan 
opastamaan paikallista ter-
veydenhoitohenkilökuntaa 

simulointinuket koulutuk-
sen tueksi.

Professori Itay Shavit 
kertoi olleen israelilaisnä-
kökulmasta vaikea kuvitella, 
kuinka antaa korkeatasois-
ta hoitoa potilaille Kenian 
maaseutusairaaloissa, joiden 
infra on vanhanaikaista tai 
sitä ei ole olleenkaan, pe-
rusvälineistöstä on pulaa, 
samoin asiantuntevasta hen-
kilökunnasta.

Rambamin on tarkoitus 
jatkaa koulutusta Afrikas-
sa ja etsiä uusia yhteistyö-
kumppaneita.

C   Rambamin ammattilaiset opas-
tavat paikallista tiimiä Nakurussa 
Keniassa.
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C   Rabbi Ervin Birnbaum (vas.) onnitteli poikaansa, SodaStreamin toimi-
tusjohtaja Daniel Birnbaumia lehdistötilaisuudessa.  

sukentiltä.
Osat ovat vaihtuneet, sillä 

vielä 2011-2014 Egypti toi-
mitti Siinain kentiltään maa-
kaasua Israeliin.

Pepsi osti 
SodaStreamin

Yhdysvaltalainen virvoitus-
juomajätti PepsiCo on osta-
nut israelilaisen SodaStrea-
min 3,2 miljardilla dollarilla 
(2,8 miljardia euroa).

Vuonna 1903 kehitetty 
SodaStream myy hiilihapo-
tusjärjestelmiään 45 maassa 
vahvimpien markkina-alu-
eiden olleessa Yhdysvallat, 
Kanada, Ranska ja Saksa. 
Kaupan myötä markkina-

alue tullee kasvamaan mer-
kittävästi, sillä Pepsillä on 
toimintaa 200 maassa.

SodaStreamin toimitusjoh-
taja Daniel Birnbaum on 
luvannut jokaiselle yli vuo-
den talossa olleelle työnteki-
jälle 18 000 shekelin (4 330 
euroa) bonuksen. Alle vuo-
den työskennelleiden bonus 
suhteutetaan työssäolokuu-
kausien lukumäärään.

Daniel Birnbaumin isä Er-
vin syntyi Tsekkoslovakias-
sa 89 vuotta sitten ja pääsi 
pakenemaan holokaustia 
Budapestiin. Kommunistien 
otettua vallan Tsekkoslova-
kiassa hän sai luvan muuttaa 
perheineen USA:han. Daniel 
Birnbaum teki alijan USA:sta 
vanhempiensa sekä kahden 

veljensä kanssa ollessaan 
7-vuotias. Vuosittain Birn-
baum palaa Cincinnatiin, 
Ohioon toimiakseen kant-
torina synagogassa, joka tuli 
tutuksi hänen työskennel-
lessään Procter & Gamblen 
pääkonttorissa.

Ennätyksiä 
Ben Gurionin kentällä

Israel juhli elokuussa vielä 
yhtä 70-vuotisennätystään, 
kun Ben Gurionin kansain-
välisellä lentokentällä Tel 
Avivissa tulojen ja lähtöjen 
määrä ylitti 2,7 miljoonaa. 
Se on lentokentän histori-
an kiireisin kuukausi ja 10 
prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Myös hei-
näkuun luvut osoittivat 10,6 
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Setai Tel Aviv 
avasi ovensa

Setai-hotellibrändi on 
avannut viimeisimmän 
kiinteistönsä, Setai Tel Avi-
vin, joka sijaitsee Välimerellä 
Jaffan muinaisen kaupungin 
sisäänkäynnillä. 

120 huoneen ja sviitin 
urbaani resortti on toinen 
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Setain kiinteistö Israelissa. 
Tätä ennen avattiin vuonna 
2017 Setain Sea of Galilee, 
ja se on neljäs kiinteistö 
Israelissa, joka on nimetty 
Maailman johtavien hotelli-
en organisaation jäseneksi. 

Kiinteistö rakennettiin 
alun perin linnoitukseksi 
ristiretkikuningaskunnan 
hallitessa Jaffaa 1100-luvul-
la. Setai Tel Avivin viiden 
rakennuksen kompleksi, 
johon viitataan paikallises-
ti nimellä ”Kishle” (turkiksi 
vankila), on yksi Israelin 
tärkeimmistä kiinteistöistä 
historialliselta, kulttuuri-
selta ja arkkitehtuuriselta 
näkökannalta. 

Hotellissa on lisäksi JAYA, 
uusi ravintolakonsepti, joka 
juhlistaa parasta israelilaista 
ruokakulttuuria kunnioitta-
ensamallaJaffanruokaperin
teitäjakiinteistönturkkilaisia
juuria.

mm. elvytystaidoissa.
Kurssi piti sisällään luen-

toja, simulaatioita ja henki-
lökohtaista opastusta. Ram-
bam on järjestänyt vastaavaa 
koulutusta myös Romanias-
sa.

Israelilaisryhmä toi muka-
naan välineet ja edistyneet 
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Israel-asiantuntijan 
uutuusteos vahvistaa 
Raamatun profetioita.

Ajankohtainen 
tietopaketti Israelista 
ja juutalaisesta 
uskosta suomalaisin 
silmin.
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