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Pääkirjoitus
Holokaustista puhuttaessa on usein tapana 

todeta ”Ei koskaan enää!” Nykyinen sivis-
tynyt maailmahan ei enää tulisi sallimaan 
toisen maailmansodan aikaisia kauhuteko-
ja… Mutta onko maailma sittenkään oppinut 
mitään menneistä vuosikymmenistä?

Antisemitismi ja yleinen juutalaisvastaisuus 
nostavat päätään niin Yhdysvalloissa kuin eri 
puolilla Eurooppaa. Tämän päivän antisemi-
tismi on myös muuttumassa antisionismiksi 
eli enää ei riitä, että vastustetaan juutalaisia 
vaan nyt kohteena on myös koko Israelin 
valtio.

Jos lähikauppasi ei ota myyntiin israelilai-
sia appelsiineja, se on vasta alkua liikkeelle, 
joka voi laajetessaan johtaa varsin ikäviin 
lopputulemiin.

Yksi suuri syy varsinkin nuorison väärän-
laiseen suhtautumiseen Israelia kohtaan on 
tiedon puute ja Trumpinkin peräänkuulutta-
missa valeuutisissa.

Onneksi meillä on käynnistynyt YAPS-toi-
minta, josta enemmän toisaalla lehdessäm-
me. Kun nuorisolle antaa oikeaa, tutkittua 
tietoa, monen silmät aukenevat ja asenne 
muuttuu. Mutta miten saada vastaavaa toi-
mintaa muihinkin maihin.

Julkisuudessa on arvosteltu mm. Unkarin 
valtiota sen harjoittamasta antisemitismista. 
Toukokuisella Budapestin matkalla saimme 

tosin kuulla parlamentin ulkoasianvaliokun-
nan varapuheenjohtajalta, että maassa teh-
dään työtä myös juutalaisen kansanosan hy-
väksi. Toisaalta matkan aikana tapaamiemme 
holokaustista selvinneiden kanssa keskustelu 
vakuutti meidät, että paljon on vielä tehtävää 
jäljellä.

Ensivuodeksi on Helsinkiin suunniteltu 
holokausti-viikkoa, jonka aikana saadaan 
toivottavasti välitettyä oikeaa tietoa niin 
koululaisille kuin jo työelämässä oleville. 
Yhtenä tärkeänä välineenä tulevat olemaan 
Yad Vashemin suomeksi käännettävät kaksi 
näyttelyä, joiden Suomeen tuomisesta so-
vittiin vieraillessamme Jerusalemissa Liiton 
puheenjohtajan kanssa kesäkuun alussa.

Toinen tärkeä pääavaus on myös yhteis-
työkuvio maailman merkittävimpiin Pro Is-
rael -organisaatioihin kuuluvan StandWithUs 
-järjestön kanssa. Mutta noista hankkeista 
varmaan lisää jo syksyn Jedidut-lehdissä.

Pyritään jokainen omalla kohdallamme le-
vittämään oikeaa ja asiallista tietoa Israelista 
ja sen kansasta.

Levollista ja aurinkoista kesää toivotellen,
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Risto Huvila

Politiikka on maallikolle usein hämmentävää, 
ja sitä se erityisesti näyttää olevan Israelissa. 
Huolimatta vireillä olevista rikosepäilyistä, 
pääministeri ja Likudin johtaja Benjamin 
Netanyahu liittolaisineen sai huhtikuun 
vaaleissa enemmistön Knessetiin, mutta 
entisen puolustusministerin Avigdor Lie-
bermanin johtama Yisrael Beiteinu hylkäsi 
Likudin ehdottaman hallitusohjelman, jossa 
ultraortodoksinuoret olisi edelleen vapautet-
tu armeijapalveluksesta. Tämän seurauksena 
vain muutaman viikon istunut 21. Knesset 
hajotti itsensä ja uudet vaalit järjestetään 17. 
syyskuuta. 

Tapasin kesäkuun alussa Jerusalemin 
rukousaamiaisella sen puheenjohtajan ja 
Yisrael Beiteinun edellisen parlamentti-
ryhmän puheenjohtajan Robert Ilatovin 
(kuvassa), joka ei ollut ehdolla kevään 
vaaleissa, mutta pohtii nyt uutta tilannetta. 
Vaa’ankieliasemaansa hyödyntänyt Yisrael 
Beiteinu on noussut mielipidemittauksissa, 
joten Israelin politiikkaa seuraaville on lu-
vassa mielenkiintoinen syksy.

Kotimaassa sen sijaan hallitus onnistuttiin 
kasaamaan melko säädyllisessä ajassa, jos-
kin sen koostumus taisi olla monille yllätys. 
Hallitusneuvottelujen ohella on ollut mielen-
kiintoista seurata Israelin ystäviin lukeutuvi-
en kansanedustajien asemoitumista erilaisiin 
vastuutehtäviin, joista ehdottomasti suurin 
yllätys on ollut reippaana Israelin ystävänä 
tunnetun Mika Niikon (ps) nousu ulkoasi-
ainvaliokunnan puheenjohtajaksi. 

Toinen huomionarvoinen valinta on 

eduskunnan Israel-ystävyysryhmän ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi valitun Tytti 
Tuppuraisen (sd) nimitys Eurooppa-minis-
teriksi. Vaikka Israel ei kuulukaan Euroop-
pa-ministerin tontille, Tuppurainen päässee 
osoittamaan Israel-ystävyyttään demarien 
ministeriryhmässä.

Kolmanneksi meidän on syytä tervehtiä 
ilolla Peter Östmanin (kd) jatkokautta Is-
rael-ystävyystoimikunnan puheenjohtajana. 
Östman on ollut kahden viimeisen edus-
kunnan aktiivisin ja systemaattisin Israelin 
puolustaja kymmenillä suullisilla ja kirjalli-
silla kysymyksillään ja puheenvuoroillaan. 
Uskon, että Östmanin linja ja hyvä yhteistyö 
liittomme kanssa jatkuu tämänkin eduskun-
takauden.

Hämmennystä sen sijaan herättää se, ettei 
vihreiltä, vasemmistoliitolta eikä ruotsalai-
silta ole ensimmäistäkään edustajaa uuden 
eduskunnan Israel-ystävyysryhmässä, eikä 
muuten ollut edellisessäkään. Kun lisääm-
me tähän yhtälöön uuden vihreän ulkomi-
nisterin Pekka Haaviston, edessä voi olla 
uudenlaista turbulenssia. Toisaalta, perus-
tuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa 
Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa 
valtioneuvoston kanssa.

Hyvää kesää!

Kimuranttia 
politiikkaa

Puheenjohtajan mietteitä
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Ari Rusila

Israelissa 9. huhtikuuta pidettyjen 
parlamenttivaalien keskeisin tulos 
oli, että ensinnäkin pääministeri 
Netanjahun johtama Likud ja 
aiemman puolustusvoimien 
komentaja Gantzin johtama 
uusi keskusta-vasemmistolainen 
Kahol Lavan (Blue and White) 
liittoutuma saivat tasavahvan 
kannatuksen, ja toiseksi 
oikeistolais-uskonnollinen 
blokki voitti uuden hallituksen 
muodostamiseen riittävän 
paikkamäärän 65 keskusta-
vasemmisto arabipuolueiden 
saatua vain 55 paikkaa. 

• Vaalien äänestysprosentti oli 67.9 kaikki-
aan 4 335 320 israelilaisen äänestettyä. Ää-
nistä 300 000 meni puolueille, jotka eivät 
ylittäneet äänikynnystä. 

Vaalitulos mahdollistaa viimevuosina har-
joitetun oikeistolaisen hallituspolitiikan jat-
kumisen, joskin vahvan oppositiovoiman nyt 
ilmaannuttua poliittiselle näyttämölle muut-
kin kehityskulut ovat mahdollisia. Vaalitulos 
tuskin vaikeuttaa odotetun presidentti Trum-
pin ”vuosisadan diilinä” tunnetun Lähi-idän 
rauhansuunnitelman toteutusta, pikemmin-
kin päinvastoin.  Yhtenä epävarmuustekijänä 
häilyy kuitenkin pääministeri Netanjahua 
koskeva oikeusprosessi, joka saattaa pakot-

taa hänet enemmän tai vähemmän vapaa-
ehtoisesti jättämään paikkansa jopa kuluvan 
vuoden aikana.

Vaalipäivänä Israelin poliisi takavarikoi 1 
300 kätkettyä pienoiskameraa Likudin vaali-
virkailijoilta arabien äänestysalueilla.  Likud 
myönsi jakaneensa kamerat ja tehneensä 
niin, ettei arabien Ra’am-Balad liittoutuma 
pääsisi Knessetiin.  Operaatioon myön-
si vastuunsa myös pitkälti uudisasutuksiin 
tukeutuva PR-yhtiö, joka kehui omilla FB-
sivuillaan todellisena tavoitteena olleen Is-
raelin arabien äänestysaktiivisuuden lasku. 
Tässä onnistuttiinkin, sillä Israelin arabikan-
salaisten äänestysaktiviteetti tippui 25-40 % 
edeltäviin vaaleihin verrattuna.

 
Äärioikeiston voitto?

Monissa länsimediossa vaalitulosta on pidet-
ty äärioikeiston voittona, tulosten valossa 
voittajia olivat kuitenkin liki tasavahvoiksi 
päätyneet keskusta-oikeisto ja keskusta-va-
semmisto. Todettakoon edelleen, että äärioi-
keistolainen ja rasistisenakin pidetty Jewish 
Power -puolue ei saanut yhtään paikkaa 
Knessetiin. Puolue oli vaaliliitossa oikeis-
topuolueiden liittoutumassa (The Union of 
Right Wing Parties), mutta listoilla korkeim-
malla ollut sen paremmin kuin muutkaan 
Jewish Powerin ehdokkaat eivät menneet 
vaaleissa läpi.

Nyt neuvoteltavana oleva uusi hallitus 
ei todennäköisesti ole Israelin poliittisessa 
kentässä sen oikeistolaisempi kuin nyt väis-
tyvä hallitus. Päävaihtoja kokoonpanoksi on 
kaksi:

1. Kapea Benjamin Netanjahun Likudin 
johtama hallitus yhdessä muiden oikeisto-
puolueiden kanssa. 

2. Laaja Benjamin Netanjahun Likudin 

johtama koalitio yhdessä keskusta-oikeisto-
laisen Gantzin/Lapidin johtaman Blue and 
White -puolueen kanssa. 

Kumpaakaan vaihtoehtoa tuskin voi kuva-
ta äärioikeistolaisemmaksi kuin nykyhallitus-
ta, pikemminkin päinvastoin. Jälkimmäinen 
vaihtoehto mahdollistaa oikeistolaisimpien 
voimien poisjäännin hallituksesta, jolloin se 
oli nykyistä huomattavasti keskustalaisempi. 

Israel on usein ollut apartheid-syytösten 
alla mm. siksi etteivät palestiinalaiset saa 
äänestää Knessetin vaaleissa. Syytös on täy-
sin perusteeton, koska Israelin arabeilla aka 
palestiinalaisilla on täysi äänioikeus Israelin 
vaaleissa, kun taas mm. Gazassa ja Länsi-
rannalla asuvilla palestiinalaisilla on ääni-
oikeus Palestiinalaishallinnon (tarkemmin 
Palestinian Legislative Council) vaaleissa. 
Vaalien järjestäminen palestiinalaisille puo-
lestaan on Palestiinalaishallinnon vastuulla, 
samoin kuin se ettei vaaleja ole järjestetty 
sitten tammikuun 2006, jolloin Hamas voitti 
74 paikkaa Fatahin 45 paikkaa vastaan. Vaa-
litappio ei Fatahia miellyttänyt, vaan se otti 
vallan Länsirannalla hallitsemillaan alueilla 
Hamasin puolestaan tehtyä saman Gazassa 
vuonna 2007. Presidentti Mahmoud Ab-
basinkin virkakausi päättyi vuonna 2009, 
mutta hän on silti jatkanut virassaan, kun 
uusia kansallisen tason vaaleja ei ole järjes-
tetty. Mutta kuten sanottu, tästä ei Israelia 
voi perustellusti syyttää.

 
Rauhanprosessi?

Vaikka Israelin poliittisessa kentässä äärioi-
keistoa ei voikaan pitää nyt käytyjen vaali-
en voittajana, ei tämä nähdäkseni merkitse 
“pehmeämpää” linjaa Israel-Palestiina -kon-
fliktin ratkaisuun. Perustelen väitettä seuraa-
vin seikoin:

1. Israelin (keskusta-)vasemmisto on il-
maissut viime vuosien kannanotoissaan val-
miutensa Israelin yksipuolisiin toimiin niin 
kauan kuin osapuolet eivät pääse keskenään 

neuvotteluratkaisuun. Mm. “konstruktiivisen 
unilateralismin” aloitteessa ovi “Kahden-val-
tion” mallille pidetään auki, jos se joskus 
toteutuu.

2. Lähiviikkoina julkistettavaksi toivottu 
Donald Trumpin “vuosisadan diili” pohjau-
tuu alueelliseen malliin, joka tarvittaessa voi 
ohittaa Palestiinalaishallinnon osapuolena. 
Toisaalta diili saattaa luoda Palestiinalais-
valtion Gazaan ja jopa elinvoimaisena, mi-
käli mittava ulkopuolinen investointipaketti 
ja Siinai -optio saadaan toteutettua. Israel ja 
siihen aiempaa myönteisemmin suhtautuvat 
arabimaat ovat olleet tiiviisti mukana suun-
nitteluprosessissa.

Uusiksi meni
Tasan 50 päivää Israelin huhtikuun 9. päi-
vän vaalien ja liki kuukausi uuden Knessetin 
virkaanastumisen jälkeen, parlamentti äänes-
ti hajoittamisensa puolesta äänin 74/45, ja 
uudet vaalit järjestetään syyskuun 17. päivä 
2019. Muodollisesti nyt ensi kertaa samana 
vuonna järjestettävät uusintavaalit johtuivat 
sinänsä vähäpätöisestä kysymyksestä äärior-
todoksien asevelvollisuutta määrittelevästä 
lakiluonnoksesta. 

Viime vaaleissa Likudin kanssa tasatulok-
seen yltänyt kestusta-vasemmistolaisen Blue 
and White liittoutuman johtaja Benny Gantz 
olisi voitu asettaa uudeksi hallituksen muo-
dostajaksi välittömästi ja tätä mm. vasem-
mistolaisen Meretz -puolueen johtaja Tamar 
Zandberg esittikin sanoen, että Gantzin liit-
toutuman ja Israelin arabipuolueiden sekä 
vähintään yhden uskonnollisen puolueen 
enemmistöhallitus olisi voitu perustaa yh-
dessä päivässä. Knessetin hajaantuminen 
sulki kuitenkin tämän vaihtoehdon nyt pois.

 
Lähteet: 
BICOM, Jerusalem Post , MEMO, 
Times of Israel ja YnetNews

Knessetin vaalit
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Israelin Suomen-suurlähettiläänä 
2011–2016 toimineen Dan 
Ashbelin perheen historia on 
täynnä mielenkiintoisia ja 
uskomattomiakin käänteitä. 
Danin vanhemmat onnistuivat 
kuin ihmeen kaupalla pakene-
maan 1930-luvun Berliinistä ja 
päätyivät Japanin ja Kiinan kautta 
Israeliin vuonna 1949. 

• Hampurista kotoisin oleva Fritz Abeles – 
kuten perheen sukunimi tuolloin kirjoitettiin 
– ja berliiniläinen neiti Ilse Lewald tapasi-
vat iloisessa Berliinissä 1930-luvun alussa, 
rakastuivat ja menivät naimisiin maaliskuussa 

1936. Nuorten onnea alkoivat kuitenkin var-
jostaa 1933 valtaan nousseen kansallissosia-
listisen puolueen juutalaisvastaiset toimet, 
jotka konkretisoituivat syyskuussa 1935 voi-
maan tulleiden ns. Nürnbergin lakien muo-
dossa. Nämä lait (Laki saksalaisen veren ja 
kunnian suojelemiseksi ja Kansalaisuuslaki) 
rajoittivat juutalaisten ja muiden ”ei-arjalais-
ten” oikeuksia ja loivat näin laillisen pohjan 
juutalaisten rodulliselle syrjinnälle. 

Ilse, joka työskenteli tuolloin kirjakaupas-
sa, oli jo huhtikuussa 1935 saanut Saksan 
kirjakauppiasliitolta kirjeen, jonka mukaan 
hänen oli lopetettava työskentely ”saksalais-
ten kulttuuriarvojen” parissa, koska tämä työ 
varattu vain arjalaisen rodun edustajille. Ilse 
valitti päätöksestä ja sai 3.7.1935 vastauksen, 
jossa pahoiteltiin asiaa ja todettiin, että hän 
voisi jatkaa työskentelyä syyskuun loppuun 
saakka. Mikäli hän ei eroaisi kirjaston pal-
veluksesta, häneen tultaisiin kohdistamaan 
oikeudellisia toimenpiteitä. 

Uusi elämä Japanissa
Tämä luonnollisesti järkytti nuorta perhet-
tä, joka ymmärsi, ettei heillä olisi tulevai-
suutta Saksassa, ja he ryhtyivät selvittämään 
mahdollisuuksia muuttaa ulkomaille. Tämä 
kuitenkin vaatisi maastapoistumisluvan ja 
todistuksen, että kohdemaa olisi halukas 
ottamaan muuttajat vastaan. Japanista oli 
kantautunut tietoja, että se olisi valmis ot-
tamaan juutalaisia vastaan, jos heistä olisi 
hyötyä yhteiskunnalle.

Fritz Abeles työskenteli kirjanpitäjänä 
Neue Edelssoja Gesellschaft -soijanjalostus-
yhtiössä, ja avautui asiassa yhtiön tutkimus-
johtajalle, tri Hans Weissille. Tämä ymmärsi 
alaisensa ongelman ja lupasi kirjoittaa hänel-
le suosituskirjeen. Saatuaan suosituskirjeen 
Fritz ei ollut uskoa silmiään: tri Weiss kuvasi 
häntä soijanjalostuksen asiantuntijaksi ja ku-
vasi laajasti hänen työskentelyään johtajan 
assistenttina.

Tutkimusjohtaja oli ymmärtänyt, ettei 
Japani olisi kiinnostunut kirjanpitäjistä, 
vaan viisumihakemukseen tarvittaisiin 
paljon vakuuttavammat perusteet.

Japanin suurlähetystö myönsi vii-
sumin epäuskoiselle kirjanpitäjälle ja 
saatuaan Saksasta tarvittavat matkus-
tusasiakirjat (Reisepassen), he lähtivät 
maasta maaliskuussa 1939. Matka vei 
ensin Italian Triesteen, mistä he pur-
jehtivat ylellisellä SS Conte Verde -höy-
rylaivalla Suezin kanavan, Bombayn, 
Colombon ja Singaporen kautta Shang-
haihin ja edelleen Japanille kuuluneen 
Mantsurian Daireniin, minne saavuttiin 
4. kesäkuuta 1939. Dairen tunnetaan 
nykyisin nimellä Dalian ja on osa Kii-
naa.

Eretz Israel
Abelesit elivät Dairenissa vaihtelevis-

Ashbelin perheen ihmeellinen tarina sa olosuhteissa ja perheeseen syntyi siellä 
Gideon-poika. Mantshuria oli toki soijan kes-
keisiä tuottajia maailmassa, mutta Fritz-isä 
päätyi työskentelemään kirjanpitäjänä, ensin 
paikalliseen suklaatehtaaseen ja Neuvosto-
liiton miehitettyä Mantshurian 1945, Eastern 
Mantshurian Railways -yhtiöön.

Toisen maailmansodan päätyttyä Abelesin 
perhe muutti Dairenista Kiinan Shanghaihin 
ja anoi siellä maahanmuuttolupaa USA:han, 
mutta tuntemattomasta syystä he eivät kos-
kaan saaneet vastausta hakemukseensa. 

Vaikkakaan Abelesit eivät olleet varsinaisia 
sionisteja, he päättivät kuitenkin lähteä vasta 
itsenäistyneeseen Eretz Israeliin, minne he 
saapuivat kaksi päivää kestäneen lentomat-
kan jälkeen 10.2.1949. Ilse-äiti oli tuolloin 
raskaana ja Dan Ashbel syntyi Tel Avivissa 
muutamaa kuukautta myöhemmin. 

C  Suurlähettiläs Dan 
Ashbel esittelee isänsä 
matkapassia. A  Tri Weissin suosituskirje Fritz Abeles'ille.

Lisätietoa www.abeles-ashbel.com 

Risto Huvila
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Toukokuiset euroviisut olivat 
kolmannet Israelissa järjestetyt. 
Israel on voittanut nämä 
nykyään jo satoja miljoonia 
televisiokatsojia kokoavat 
laulukilpailut neljästi (1978, 
1979, 1998, 2018), mutta kerran 
– peräkkäisen voiton jälkeen 
1970-luvulla – se on luopunut 
oikeudestaan järjestää kisat. 
Kahdet aiemmat kisat järjestettiin 
Jerusalemissa, nyt viisukansa 
kokoontui Tel Avivin pienehköön 
Expo-halliin. 

• Värikästä joukkoa eivät pidättäneet pitkä 
matka, kalliit liput, boikottivaatimukset eivät-

kä edes turvallisuushuolet, joihin järjestäjät 
paneutuivat tarmokkaasti. Expo-hallissa oli 
huomattavan paljon turvamiehiä, ja tilaisuuk-
sien aluksi annettiin ohjeita hätätilanteiden 
varalta. 

Viisukansa juhli 
Tel Avivissa
Vesa Hirvonen

Demokraattisessa maassa mielenosoituk-
set ovat sallittuja, jopa suojeltuja, eikä finaa-
liin saapuvilta katsojilta piilotettu pienehköä 
mielenosoittajajoukkoa, joka huusi: ”Israel 
occupies” (Israel miehittää). Pieniä miele-
nilmaisuja nähtiin myös esiintyjien taholta, 
mutta päällimmäisenä viisuissa oli ilo mu-
siikista ja sen ihmisiä yhdistävästä voimasta. 
Myös isännät vaikuttivat tyytyväisiltä, kun 
israelilaistenkin keskuudessa vuosi vuodelta 
suositumpi tapahtuma onnistui.

Muistoja 
menneiltä vuosilta

Israelin lähinaapureista vain Kypros on vii-
me vuosina osallistunut euroviisuihin. Miel-
tä lämmittävästi Kyproksen laulaja korosti 
haastattelussa maiden naapuruutta ja sanoi 
kyproslaisten ja israelilaisten rakastavan toisi-
aan. Joitain muslimimaitakin on perinteisesti 
mukana, Tel Avivissa edustettuina olivat Al-
bania ja Azerbaidzan.

41 maan kilpailuedustajien lisäksi viisuis-
sa lauloi eri maiden aiempia viisuvoittajia, 
kuten Israelin Gali Atari (Hallelujah 1979) 
ja Dana International (Diva 1998) sekä Itä-
vallan Conchita Wurst (Rise like a phoenix 
2014) ja Ruotsin Måns Zelmerlöw (Heroes 
2015). Mukava ajatus oli, että he lauloivat 
toistensa viisuja, eivät omiaan. Myös maail-
mantähti Madonna, joka kabbalistina usein 
vierailee Israelissa, esiintyi komeine seuru-
eineen. 

Myönteistä 
kiinnostusta

Suomen Euroviisuklubi järjesti huhtikuussa 
viisukappaleiden esikatselutilaisuuden Kino 
K-13 -teatterissa Helsingin Katajanokalla. 
Helsingin Suomi-Israel Yhdistys oli mukana 
Israelin suurlähetystön standilla. Viisukansan 
myönteinen kiinnostus Israeliin ja Tel Aviviin 
oli aistittavissa jo tässä tapahtumassa.

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

C  Kroatian (vas.) ja Australian (oik.) esiintyjät.

D  Innostunutta yleisöä Expo-hallin ulkopuolella.
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Varpu Haavisto

• Noin 400 järjestöä oli esit-
telemässä omaa toimintaan-
sa ja tavoitteitaan. Järjestöjen 
kirjo on laaja, poliittisista 
puolueista ystävyysseuroi-
hin, uskonnollisista järjes-
töistä vapaa-ajattelijoihin, 
feministiliikkeistä abortin 
vastustajiin. Israel-ystävyys-
järjestöistä paikalla oli Suo-
mi-Israel Yhdistysten Liiton 
lisäksi ICEJ:n Suomen osasto 
ja Keren Kajemet Finland. 
Paikalla oli myös monia jär-
jestöjä, joiden pöydillä oli 
hyvin Israel-vastaista mate-
riaalia. Israel pysyy vuodes-
ta toiseen yhtenä festivaalin 
kuumista aiheista, siitä pi-
tävät nämä Israel-vastaiset 
ja boikottiaatetta levittävät 
järjestöt huolen.

Festivaalin teema oli ajan-
kohtaisesti ilmastonmuutos. 

Maailma kylässä

Olimme sen tähden valmis-
taneet yhteistyössä Liiton, 
YAPS-ohjelman ja israelilai-
sen StandWithUs -järjestön 
kanssa vihkosen, joka ker-
toi Israelin ympäristönsuoje-
luun liittyvistä merkittävistä 
innovaatioista. Vihkosta 
menikin festivaalilla pitkäl-
le toistatuhatta kappaletta. 
Samalla jaoimme myös Je-
didut-lehteä, tietoa Suomi-
Israel -yhdistyksistä ja nuo-

Yksi mukana olleista 
nuorista sanoi jälkeenpäin, 
että oli kokenut suorastaan 
kauhua ajatellessaan, mihin 
oli suostunut mukaan. Mutta 
päivän jälkeen hän oli todel-
la innostunut ja sanoi tajun-
neensa, miten tärkeää on 
se, että ylipäätään olemme 
siellä ja seisomme Israelin 
ja Suomen lippujen edessä. 
Hän sanoi nauttineensa kes-
kusteluista, vaikka joutuikin 
väliin vastaamaan raskaisiin 
syytöksiin. Koska meitä oli 
niin monta, hajaannuimme 
myös katselemaan, mitä fes-
tivaalilla tapahtuu, ja kävim-
me keskustelemassa sekä 
Syksy Räsäsen että EAPPI-
ohjelman edustajien kanssa.

On todella tärkeää, että 
Israel-järjestöt eivät bunk-
keroidu omiin mukaviin 
piireihinsä. Sillä tavoin 
menetämme kykymme vai-
kuttaa yhteiskuntaan, olla 
suolana ja valona, ja me-
netämme helposti myös 
omat nuoremme, koska 
Israel-vastaiset järjestöt vai-

rille aikuisille suunnatusta 
YAPS-ohjelmasta.

YAPS on koulutus- ja ver-
kostoitumisohjelma, jonka 
tarkoitus on varustaa nuo-
ria osallistumaan Israelista 
käytävään keskusteluun. 
YAPS teki ensimmäisen 
opintomatkan Israeliin 
nuorten ryhmän kanssa hel-
mikuussa. Matkaryhmästä 
neljä henkilöä oli mukana 
esittelypöydän takana. Mu-
kana olleet nuoret toivat 
pöydän ympärille raikkaan 
viestin, että Israel-ystävyys 
on myös nuorten asia. He 
vetivät selvästi myös nuo-
ria ihmisiä keskustelemaan 
pöydän ääreen ja esittämään 
kysymyksiä.

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna 
Helsingin Kaisaniemessä pidettiin jälleen 
Fingo:n (kehitysyhteistyöjärjestöjen 
kattojärjestö) Maailma kylässä -festivaali. 
Se on suosittu tapahtuma erityisesti 
helsinkiläisten nuorten aikuisten ja 
paremmasta maailmasta haaveilevien parissa. 
Rankkasateesta huolimatta festivaalivieraita 
oli 45 000.

kuttavat taitavasti nuorten 
parissa. Nuoret tarvitse-
vat mahdollisuutta kysellä 
avoimesti ja saada vastauk-
sia kysymyksiin, joilla heitä 
pommitetaan. He tarvitsevat 
koulutusta ja tietoa, muuten 
kansalaisjärjestöjen Israel-
vastainen kampanja vetää 
heidät helposti mukaansa, 
niin taitavasti niiden viesti 
on verhottu ihmisoikeuksiin 
ja sorron vastustamiseen.

Tiedon lisäksi nuoret tar-
vitsevat verkostoitumista 
sekä muiden samalla taval-
la ajattelevien kanssa että 

asiantuntijoiden kanssa. 
Olemme iloisia ja kiitollisia 
siitä, että pääsimme Suomi-
Israel Yhdistysten Liiton 
kumppaniksi esittelemään 
tätä varten luotua YAPS-
ohjelmaa Liiton pöydän ää-
reen. Toivomme, että YAPS 
saa myös Liiton paikallis-
yhdistysten kanssa hyviä 
yhteistyöprojekteja aikaan. 
Niitä tarvitsemme nostaak-
semme uuden sukupolven 
ja varustaaksemme heidät 
kohtaamaan heidän suku-
polvensa eteen tulevat haas-
teet. (www.yaps.fi)

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi

B  Suomi-Israel Yhdistysten Liiton 
pöydän ääressä oikealta Laila Jouh-
ki, Elias Järvinen, Alice Aroalho, 
Pekka ja Varpu Haavisto.

C  Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lähi-idän konflikteihin pohtivassa pa-
neelissa oli jälleen Syksy Räsänen (oik.) Israel-Palestiina-konfliktin asiantunti-
jana. Hänen sanomansa oli, että vaikka Israelilla on hyviä ilmastoinnovaatioi-
ta, se samalla on syyllinen ympäristön kauheaan tilaan palestiinalaisalueilla 
ja ongelmien aiheuttaja Lähi-idässä. Yleisö ei taaskaan päässyt esittämään 
kysymyksiä tässä paneelissa, toisin kuin esim. seuraavassa tilaisuudessa.
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YAPS eli Young Adults Promoting 
Peace, Justice and Solidarity in 
the Middle-East, on usean vuoden 
ajan vireillä ollut projekti, jonka 
tarkoituksena on varustaa ja 
osallistaa nuoria keskusteluun ja 
vaikuttamiseen koskien Israelia ja 
Lähi-idän konfliktia. 

• YAPS- koulutus- ja verkostoitumisohjelman 
eräs päätavoite – matkan järjestäminen Israe-
liin ja palestiinalaisalueille – toteutui vuoden 
2019 helmi–maaliskuun taitteessa.

Pääsimme vierailemaan paikoissa, joista 
yleensä näkee vain vilauksia uutislähetyk-
sissä sekä ajankohtaisohjelmissa. Matkaoh-

YAPS-terveiset Israelista
jelmaan kuuluivat paikat konfliktin ytimestä, 
kuten Gazan raja, Hebron, sekä Juudean ja 
Samarian juutalaisasutukset. Poliittisesti mer-
kittävien kohteiden lisäksi vierailimme Yad 
Vashemin holokaustimuseossa; Gush Etzio-
nin pienviinitilalla, sekä Ashkelonin kaupun-
gissa Välimeren rannalla.

Matkalla opimme valtavasti uutta ajanta-
saista tietoa, josta eräs kiinnostavimmista 
oli isäntäjärjestömme NGO-Monitorin 2019 
tammikuussa julkaiseman EAPPI-raportti. Ra-
portin mukaan Suomen ulkoministeriö on 
rahoittanut Kirkkojen Maailmanneuvoston 
(WWC) alaista ohjelmaa, jonka näennäisenä 
tarkoituksena on tarkkailla ja suojata ihmisoi-

keuksien toteutumista palestiinalaisalueilla. 
EAPPI-ohjelmasta on kuitenkin muodostunut 
yksipuolueellisen ja vääristellyn informaati-
on jakelukanava, joka käyttää ihmisoikeuksia 
lyömäaseena Israelia vastaan.

Tiedot mittavasta eurooppalaisesta ja eri-
tyisesti pohjoismaisesta rahoituksesta poliitti-
sesti äärimmäisen kiistanalaiseen toimintaan 
herättivät tunteita ja halun tehdä asialle jo-
tain. Israelin vastainen liikehdintä on muuttu-
nut 2000-luvulla, kun Durbanin konferenssin 
jälkeen juutalaisvaltion vastustajat siirtyivät 
käyttämään ihmisoikeusdiskurssia Israelin 
maineen tahraamiseksi. EU-maiden rahoit-
tamat kansalaisjärjestöt ovat siitä lähtien sys-
temaattisesti tuottaneet kielteisesti Israeliin 
keskittyvää ja kontekstistaan irrotettua tietoa 
ihmisoikeustilanteesta Lähi-idässä.

Kokemukset matkalla vahvistivat ajatusta 
siitä, että tulevaisuuden opintoretket konflik-
tin tapahtumapaikoille ovat erityisen tärkeitä. 
Paikan päällä asioihin tutustuminen antaa 
omakohtaisemman ja uskottavamman näkö-
kulman konfliktin teemoihin.

YAPS:n tulevaisuus näyttää lupaavalta 
nyt, kun visio tarkentuu ja yhteydet ensi-
käden tietolähteisiin tiivistyvät. Hieno askel 
eteenpäin oli, kun ECI (European Coalition 
for Israel) otti YAPS:n osaksi toimintaansa. 
Tulevaisuudessa tarkoituksena on kasvattaa 
näkyvyyttämme ja jatkaa koulutustapahtu-
mien järjestämistä kampuksilla, kirjastoissa 
ja seurakunnissa. Tavoitteena on nostaa Is-
rael-myönteinen toiminta Suomessa uudelle 
tasolle ja vaikuttaa myös poliittiseen ilmapii-
riin. Lisää tietoa YAPS:n toiminnasta löytyy 
verkkosivuiltamme osoitteesta www.yaps.fi. 

Artikkelin kirjoittajat ovat Arvi Seesjärvi, 
19-vuotias historian opiskelija ja Elias Jär-
vinen, 29- vuotias poliittisen historian opis-
kelija. Molemmat Turun yliopistosta. Arville 
matka oli ensimmäinen kerta Israelissa ja 
Eliakselle kolmas.
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C   Ryhmä katselemassa Hebronin maisemia.
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D   Palestiinalaispoika tuli juttelemaan vartiossa oleville 
israelilaissotilaille.

D   Koko yksitoistahenkinen ryhmämme sekä vasem-
massa päädyssä oleva Usva Cohen, joka toimi oppaa-
namme useissa kohteissa sekä meitä ulkoministeriössä 
opastanut mies.
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Kimmo Janas

118-vuotiaan Keren Kayemeth 
LeIsrael – Jewish National Fund 
eli Juutalaisen kansallisrahaston 
tarina on samalla tarina 
Israelista, joka kasvoi autiosta 
maasta kukoistavaksi valtioksi. 
KKL on elänyt mukana Israelin 
nykyhistoriassa alkaen 
ensimmäisistä maahankinnoista 
1900-luvun alussa.

• Keren Kayemeth LeIsrael on istuttanut yli 
240 miljoonaa puuta ja rakentanut noin 230 
vedenkeruuallasta. KKL:llä on näiden lisäksi 
käynnissä ympäri Israelia lukuisia projekteja, 
joilla halutaan tarjota ihmisille parempi ja 
viihtyisämpi elinympäristö.

Keren Kayemeth LeIsrael katsoo tulevaisuuteen

Tushian leikkipuisto
Israelin valtio on asettanut tärkeäksi pää-
määräkseen lisätä Galilean väestöä puolella 
miljoonalla ja Negevin miljoonalla uudella 
asukkaalla. Lisääntyvä väestö asettaa uusia 
haasteita. KKL parantaa viljelysmaita, raken-
taa yhteisöjä ja päällystää teitä mahdollis-
taakseen nuoria perheitä asettumaan uusille 
alueille. Keren Kayemeth LeIsrael on muka-
na vahvistamassa asumisen, maatalouden ja 
matkailun infrastruktuurin perustaa, uusien 
yhteisöjen onnistunutta perustamista ja ole-
massa olevien alueiden laajentumista. KKL 
on tekemässä Negevistä vihreän ja viihtyisän 
asuinpaikan.

Uutisissa saa jatkuvasti lukea, kuinka Ga-
zasta ammutaan raketteja Israeliin ja läheisiin 

asutuksiin – nyt jo Tel Aviviin asti. Aikuiset 
ja lapset elävät jatkuvan pelon alla näillä 
alueilla. Gazasta on myös lähetetty palavia 
leijoja ja ilmapalloja, jotka maahan pudo-
tessaan aiheuttavat laajoja tuhoja metsille, 
viljelyksille ja eläimille.

KKL-JNF:n puheenjohtaja Daniel Atar on 

leikkiin, on Keren Kajemet Finland yhdessä 
Tanskan KKL:n kanssa tukemassa Luoteis-
Negevissä, lähellä Gazan rajaa sijaitsevan 
Tushian leikkipuiston kunnostusta. Puistoon 
rakennetaan uusia leikkivälineitä, penkkejä, 
kastelujärjestelmä ja valaistus. Samalla kun-
nostetaan puiston viheralueet istuttamalla 

todennut: – Hamasin 
polttaessa metsiä me 
jatkamme niiden istut-
tamista. Tulemme todis-
tamaan, että elämämme 
täällä perustuu kasvuun 
ja siihen, että olemme 
vahvoja.

Jotta alueen lapsilla 
olisi kaiken pelon kes-
kellä edes hetki aikaa 
olla lapsi ja mahdollisuus 

puita ja kukkaistutuksia.

Jatkuvasti uusia 
hankkeita

Vuonna 2017 KKL pyysi 
viranomaisia antamaan 
kehitysehdotuksia omil-
la lainkäyttöalueillaan 
kuten kävely- ja pyöräi-
lyreitit, maiseman muok-
kaus yhteisön tarpeisiin 
ja KKL-JNF:n puutarhat. 
Nämä hankkeet myötä-
vaikuttavat elämänlaa-
dun parantamiseen ja 
auttavat houkuttelemaan A

C   Perusajatuksena kaikissa KKL:n ympäristökohteissa 
on, että niissä liikkuminen on esteetöntä myös liikunta-
rajoitteisille ihmisille. Yksi tällainen maisemointihanke 
on Jordanjoen rantakylissä, jossa mahdollistetaan lap-
sille ja heidän perheilleen vapaa-ajanviettoa kehitys-
vammaisuudesta ja kroonisista sairauksista huolimatta.

A D  Luoteis-Negevissä, lähellä 
Gazan rajaa kunnostetaan Tus-
hian leikkipuistoa.
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nuoria perheitä rakentamaan kotinsa syrjäi-
sille alueille.

Vuosina 2017–2018 Israelissa toteutettiin 
kymmeniä edellä mainituilla aloilla toteutet-
tuja hankkeita. KKL:n ystävät ja sen avunan-
tajat olivat tervetulleita osallistumaan näihin 
hankkeisiin ja olemaan osa työtä, mikä johtaa 
muutoksiin ja hyvinvointiin Negevissä, Gali-
leassa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.

KKL:n toiminnassa jokainen muutos on 
osa prosessia, joka johtaa uusien, ainutlaa-
tuisten ja houkuttelevien hankkeiden luo-
miseen maan asukkaille ja ihmisille, jotka 
rakastavat ja tukevat Israelia.

Valitettavan monet metsäpalot ovat pa-
kottaneet organisaation kehittämään palon-
torjuntavalmiuksia ja uudelleenmetsitysme-
netelmiä ympäröivien yhdyskuntien turvaa-
miseksi. Nykyään KKL:n metsitystietoutta 
viedään moniin muihinkin maihin.

Laajaa koulutusta
Välittääkseen sionistiset arvot tulevalle su-
kupolvelle KKL kouluttaa Galileaan ja Nege-
viin perustettavissa KKL-JNF House -nimellä 
kulkevissa keskuksissa nuoria tulevaisuuden 
johtajia tuntemaan oman maansa paremmin. 
Diaspora-nuorisolle KKL-JNF puolestaan 

suunnittelee ja toteuttaa ohjelmia, joilla vah-
vistetaan heidän juutalaista identiteettiään ja 
yhteyttään Israelin valtioon.

KKL kehittää myös kenttä- ja metsäopetus-
keskuksia, joista osa toimii kansainvälisinä 
ympäristökasvatuksen nuorisokeskuksina ja 
jotka kaikki juurruttavat kulttuuriperinnön 
arvoja ja rakkautta maata kohtaan.

KKL pyrkii olemaan ”valona kansakunnil-
le” jakamalla muiden maiden kanssa vuosien 
varrella kertynyttä ammatillista tietoa ja koke-
musta erityisesti aavikoitumisen torjumisek-
si, vesihuollon ja maatalouden edistämiseksi 
elintarviketurvan varmistamiseksi.

Työ ei 
koskaan lopu. . .

KKL-JNF jatkaa uusien painopistealueiden-
sa kanssa ydintoimintaansa, johon kuuluvat 
metsätalous, metsiin pääsy ja avoimuus kai-
kille; maatalouden T & K-toiminnan tukemi-
nen; vesivarojen kehittäminen; ja ympäristö-
hankkeet, mukaan lukien uusiutuva energia 
– kaikki Israelin ja sen väestön eduksi.

A C   KKL:n metsäkeskuksissa järjestetään lukuisia koulu-
tusleirejä ja luonnossa liikkumisen opastuksia nuorille 
niin Israelista kuin ulkomailtakin.
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Veli Johansén

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto 
ja Holokaustin Uhrien Muisto ry 
järjestivät yhteisen jäsenmatkan 
Budapestiin toukokuussa.

• Matka oli jatkumoa viime vuoden touko-
kuussa järjestetylle matkalle Krakovaan ja 
Auschwitzin keskitysleirille, niinpä valtaosa 
matkalaisistakin oli samoja kuin viime vuon-
na. Matkalaisia opasti vuosia Budapestissa 
asunut Päivi Taskinen.

Ensimmäinen vierailukohde oli Unkarin 
parlamenttitalo, jossa ulkoasiankomitean 
varapuheenjohtaja Hajnalka Juhasz kertoi 
Unkarin valtion toimista maan juutalaisvä-
estön hyväksi.

A   Kengät Tonavan rannalla on pysähdyttävä muisto-
merkki natsien Tonavan rannalla surmaamien juutalais-
ten muistolle.

C   Matkalaiset ryhmittyneenä Risto Huvilan ja Hajnalka 
Juhaszin ympärille.

Matkan tarkoitus oli tutustua juutalaisuu-
teen unkarilaisesta näkökulmasta, joten yksi 
tärkeimpiä tutustumiskohteita oli tietenkin 
Euroopan suurin synagoga, Dohany syna-
goga samoin kuin sen yhteydessä sijaitseva 
Unkarin juutalaismuseo. 

B   Oma eduskuntalomme kalpenee Unkarin parlament-
titalon loiston rinnalla.

D   Juutalaismuseon pihalla oli muistomerkki holokaus-
tissa menehtyneiden juutalaisten kunniaksi.

B   Dohany synagoga ei ole tyypillinen juutalainen sy-
nagoga.
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Jäsenmatka 
Budapestiin



23 JEDIDUT • 2 / 201922JEDIDUT • 2 / 2019

C   92-vuotias Vera ja hänen poikansa Peter keskuste-
livat Risto Huvilan kanssa illallisristeilyllä.

D   Avraham Benmenachem ja hänen nuori avustajansa 
Kuglof.

Juutalaiskorttelissa tehdyn kävelykierrok-
sen jälkeen ryhmä kokoontui nauttimaan 
sapattiateriaa idylliseen juutalaisravintolaan. 
Aterian siunaajiksi olimme saaneet juutalais-
pariskunnan, Gyurin ja Klarin, joista Gyurin 
isä oli sodan aikana päässyt turvaan Raoul 
Wallenbergin järjestämällä turvapassilla. 
Kimmo Janas piti myöhemmin myös lu-
ennon unkarilaisjuutalaisille tärkeästä Raoul 
Wallenbergistä.

Ehkä koskettavimpia hetkiä matkalla ko-
ettiin Tonavalla järjestetyllä illallisristeilyllä. 
Mukaan oltiin saatu mukaan kaksi holokaus-
tista selvinnyttä vanhusta, Avraham ja Vera, 
jotka kyynelsilmin kiittivät heitä kohtaan 
osoittamastamme rakkaudesta.

Ensivuoden matkakohteeksi valittiin Wien, 
johon matkan suunnittelu aloitettiin saman-
tien.
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C   Matkalaisten opastuksesta huolehti vankalla am-
mattitaidolla vuosia Unkarissa asunut Päivi Taskinen.

A   Sapattiaterian yhteydessä muisteli Daniel Katz nuo-
ruuttaan Helsingissä varsin mukaansa tempaavasti. 

A

• Artikkelien 
kirjoittamista yli 30 
vuoden kokemuksella

• Lehtien ja esitteiden 
taittopalvelua

• Järjestö- ja 
asiakaslehtiä myös 
avaimet käteen 
-periaatteella, kuten 
tämä Jedidutkin

FAKTAPRO OY
Jänismäki 1 A
02940 Espoo
p. 050 912 7332
kimmo.janas@faktapro.fi

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.

C   Sapattiaterian siunasivat Gyuri ja Klari.
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Kimmo Janas

Suomi-Israel 
Kauppayhdistys 
(FITA) juhli 
25-vuotista 
toimintaansa 
juhlaseminaarin 
merkeissä 
maaliskuun lopulla.

• Seminaarin ulkomaisik-
si puhujavieraiksi oli saatu 
Israelista kaksi liike-elämän 
ammattilaista, jotka johdat-
telivat kuulijat israelilaiseen 
yritysmaailmaan. 

Assaf Luxembourg on 
yritysten kehittämisen ja 
markkinoinnin ammatti-
lainen. Dr. Etay Shilony 
puolestaan on S2R Strategy-
2Results -yhtiön perustaja ja 
toimitusjohtaja. 

Startup-kansakunta
Israel on yksi maailman in-
novatiivisempia maita, taitaa 
vain Kalifornian Silicon Val-
ley mennä edelle. Joka vuosi 
Israelissa perustetaan toista-
tuhatta startup-yritystä, jois-
ta kuitenkin vain murto-osa 
menestyy. Yhtenä syynä on 
tietenkin maan pieni koko 
eli kaikille ei yksinkertaisesti 
riitä tilaa. Yrityksiä peruste-
taan hyvin laajalla spektrillä, 
mutta it-ala on ehdottomas-

ti suosituin; ohjelmistot, in-
ternet ja media näyttelevät 
lähes kolmasosaa kaikista 
uusista yrityksistä.

Oppia Moosekselta
Israelilaisvieraat muistutti-
vat, että Raamattu on yksi 
yrittäjyyden mahtavimmis-
ta opaskirjoista. Tarkastel-
laanpa hieman Moosesta 
yrittäjänä. Hän ei haaveillut 
vapauttavansa kansansa 
Egyptin orjuudesta. Mooses 
ei varttunut oman kansansa 
parissa vaan kasvoi faara-
on hovissa, ja kaikki hänen 
parhaat ystävänsä olivat 
egyptiläisiä. Häntä tosin 
muistutettiin alinomaa syn-
typerästään. 

– Eli jos haluamme perus-
taa yrityksen, meidän tun-

paleelle lähtö oli helppoa. 
Punaisella merelläkin Moo-
seksella saattoi olla ensiker-
talaisen onnea.

Työpaikalla monet saatta-
vat ihailla, kun lähdet ovet 
paukkuen. Aluksi voit tun-
tea itsesi vahvaksi ja kaikki-
voivaksi, mutta entä jonkin 
ajan kuluttua?

Me voimme lanseerata 
uuden tuotteen, josta tulee 
välittömästi somen kautta 
suosittu, tuhansia ja tuhansia 
klikkauksia. 

– Mutta tarkoittaako se, 
että olemme todella hyviä 
vai onko meillä vain ensi-

kertalaisen onnea? Ja miten 
jatkossa, Mooseksellakin 
oli Punaisen meren jälkeen 
edessään vielä 40 vuotta 
erämaataivalta. Ja erämaa 
on säälimätön. Ei juotavaa, 
ei syötävää, ei varjoa. Paah-
tavan kuumaa päivällä, hyi-
sen kylmää yöllä. Myös liike-
elämä on säälimätön, Assaf 
Luxembourg muistutti.

Yksinäistä touhua
Vaikka johdattaisit 400 000 
ihmistä, olet kuitenkin yksin 
johdossa ja sinun on tehtävä 
päätökset.  

Yrittäjän tiellä saattaa olla 
suuriakin vastuksia, ja moni 
kääntyykin takaisin ja palaa 
erämaahan. No miksi sitten 
kannattaa jatkaa? Miksi kan-
nattaa perustaa yritys? 

– Löydät jotakin, joka on 
voittamisen arvoinen tai se 
on jotakin, jonka takia kan-
nattaa menettää jotakin tois-
ta. Jos epäonnistut, ainakin 
yritit. Ehkä kaikki on kuiten-
kin sen arvoista. Koeta löy-
tää oma Luvattu maasi, joka 
on etsimisen arvoinen. Si-
nun taipaleesi ei välttämättä 
vie 40 vuotta! Luxembourg 
kannusti.

Juutalainen tausta
Myös Etay Shilony otti ope-
tuksensa lähtökohdaksi 40 
vuotta kestäneen Exoduk-
sen, jonka projektijohtajana 

nettava itsemme ja tiedet-
tävä miksi haluamme tehdä 
jotakin merkityksellistä, pai-
notti Assaf Luxembourg.

Mooses tunsi erämaan jo 
ennen Exodusta, hänhän oli 
asunut appensa Jetron luona 
vuosia. Mooses ei kerännyt 
tietojaan googlaamalla, vaan 
henkilökohtaisesti tutustu-
malla alueeseen.

– Tämä kaikki oli hyödyk-
si, kun hän lähti johtamaan 
kansaansa kohti Luvattua 
maata. Eli meidän on tun-
nettava markkinamme. Yksi 
tapa on työskennellä kysei-
sellä markkinalla toimivassa 
yrityksessä ja kerätä tietoja 
ja kokemuksia, Luxembourg 
lisäsi.

Faaraolle uhoaminen oli 
helppoa. Jopa erämaatai-

oli itse Jumala. Exoduksessa 
oli itseasiassa kyse intuitios-
ta, innovaatiosta ja viimehet-
ken sovelluksista.

Tarina on täynnä toinen 
toistaan suurempia vaikeuk-
sia, joissa Jumalan oli puu-
tuttava peliin pelastaakseen 
kansansa. 

– Monesti kyse oli myös 
johtajuusongelmista. Sillä 
aikaa, kun Mooses oli ha-
kemassa lakitauluja vuo-
relta, kansa pisti hulinaksi, 
Shilony muistutti.

Valittu kansa
Juutalaiset ovat hyviä oiko-
maan turhia kulmia päästäk-
seen tavoitteisiinsa. Joskus 
kannattaa rohkeasti astua 
ulos tutulta turvallisuusvyö-
hykkeeltä, jos haluamme 
saavuttaa jotakin. Sääntöjä 
ja totuttuja tapoja voidaan 
aina myös haastaa ja ky-
seenalaistaa.

Periksiantamattomuus 
on yhteistä Suomen ja Is-
raelin kansakunnille. Siinä 
missä suomalaiset käyttävät 
”sisua”, juutalaiset käyttä-
vät puolestaan ”chutspaa”. 
Mikään ei ole mahdotonta 
-asenne on varsin tuttu Is-
raelissa. 

– Jos ratkaisu ei löydy 
täältä, se voi löytyä tuolta.

Ihmisten väliset suhteet 
ovat kuitenkin Shilonyn 
mukaan avainasemassa, ja 
israelilaiset ovat nopeita 
solmimaan ystävyyssuhteita 
toisten kanssa.

Startup-oppia 
Israelista

A   Assaf Luxembourg johdatti kuu-
lijat matkalle halki erämaan.

C   Etay Shilony painotti ihmisten 
välisten suhteiden tärkeyttä.

B   Ossi Numminen Finnish Impact 
Investment Ltd:stä vertasi Suomen 
ja Israelin yritysmaailmaa.
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Kimmo Janas C   Suomesta osallistui Jerusalem Prayer Breakfastille 12 
henkeä. Kristina Drotar (vas.) Sari Tanus, Kimmo Janas, 
Peter Östman, Fredrik Ekholm, Kerstin Ekholm, Evamaria 
Kyllästinen, Risto Huvila, Niclas Didrichsen, Peter Fager-
holm ja Peter Didrichsen. Kuvasta puuttuu Niilo Närhi.

Kontaktien luontia Jerusalemissa
C   Stand With Us:n toimistossa kertoi järjestön toimin-
nasta apulaisjohtaja Tamir Oren.

C   Jerusalem Prayer Breakfastin johtokolmikko; Michele 
Bachmann, Robert Ilatov ja Albert Veksler.

C   Presidentti Donald Trumpin tervehdyksen luki pastori 
Ramiro Pena.

D   Immanuel -kirkossa Tel Avivissa pastorin tehtäviä 
hoitaa syksyyn asti Liiton edellinen puheenjohtaja Juha-
Pekka Rissanen (kesk.).

Ryhmä suomalaisia lensi 
kesäkuun alussa Israeliin 
osallistuakseen kolmipäiväiseen 
Jerusalem Prayer Breakfast 
-tapahtumaan. 

• Liittohallituksen puheenjohtaja Risto 
Huvilan vetämä ydinryhmä päätti samalla 

matkalla hoitaa myös useampia tapaamisia 
silmällä pitäen Suomi-Israel Yhdistysten Lii-
ton tulevia yhteistyöhankkeita.

Tuloksia yhdessä
Ensimmäinen vierailukohde oli Yad Vashem 

ja sen kansainvälinen osasto, jossa keskus-
teltiin ensi tammikuussa Suomessa järjestet-
tävästä graduate-seminaarista. 

Yad Vashemissa on vuosien mittaan an-
nettu koulutusta holokaustista ja antisemitis-
mista sadoille suomalaisille opettajille sekä 
kristillisille johtajille. Viimeksi mainittuun 
ryhmään kuuluvan Risto Huvilan (vm 2017) 
lisäksi allekirjoittanut ja Peter Fagerholm 
(vm 2018) pääsivät verestämään muistojaan 
opinahjoonsa.

Käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että 
vanhojen opiskelijoiden tapaamistilaisuuden 
järjestämisen lisäksi tuotetaan Suomeen kak-
si Yad Vashemin näyttelyä tukemaan täällä 
tehtävää valistustyötä holokaustista ja an-
tisemitismista.

Ja kun päästiin yhteistyöneuvotteluiden 
makuun, seuraavaksi iskuryhmämme suun-
nisti kuuluisan King David -hotellin naa-
purissa sijaitsevaan StandWithUs -järjestön 
toimistoon. Tällä maailman merkittävimpiin 
Pro Israel -organisaatioihin kuuluvan järjes-
tön Facebook-sivustolla on huikeat 1,2 mil-
joonaa seuraajaa, joten he ainakin saavat ää-
nensä ja sanomansa kuuluviin. Yhteistyötä 
StandWithUsin kanssa onkin jo käynnistel-
ty, silla Maailma kylässä festivaalilla Liiton 
standilta jaettiin suomeksi käännettyä esi-

tettä Israelin ympäristönsuojeluun liittyvistä 
merkittävistä innovaatioista. Näillä näkymin 
tulemme hyödyntämään järjestön osaamista 
myös mm. suunnitellessamme ensi vuoden 
syksyyn siirtynyttä ystävyysmatkaa ja -semi-
naaria Israeliin. A
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Guatemalan mitalit 
Didrichsenille ja Huvilalle

B   Risto Huvila, suurlähet-
tiläs Mario Bucaro ja Peter 
Didrichsen Guatemalan 
suurlähetystössä Jerusa-
lemissa.

• Guatemalan Israelin-suurlähettiläs Mario 
Bucaro luovutti maansa suurlähetystön Je-
rusalemiin palauttamisen kunniaksi lyödyt 
muistomitalit Guatemalan Suomen kunnia-
konsulille Peter Didrichsenille ja Suomi-
Israel Yhdistysten liiton puheenjohtajalle 
Risto Huvilalle Jerusalemissa 4.6. 

Luovutustilaisuudessa suurlähettiläs kiitti 
palkittavien tekemää työtä Guatemalan hy-
väksi ja nosti esiin Huvilan Israelin ihme 
ja presidentti Truman -kirjassaan esittele-
män Guatemalan roolin Israelin itsenäis-
tymisprosessissa. Kirjan englanninkielinen 
versio julkaistiin Jerusalemissa kesäkuussa 
2018. Didrichsen on toiminut Guatemalan 
kunniavarakonsulina vuodesta 2003 ja kun-
niakonsulina vuodesta 2017.

Yhdysvaltojen lisäksi Guatemala on tois-
taiseksi ainut maa, joka on siirtänyt suurlähe-
tystönsä Jerusalemiin. Tsekki ja Unkari ovat 

C   Mitalissa on kuningas Kyyroksen ja Guatemalan 
presidentin Jimmy Moralesin hahmot.

siirtäneet osan diplomaattista edustustoaan 
Jerusalemiin ja Moldova ilmoitti kesäkuun 
alussa siirtävänsä suurlähetystönsä sinne.

C   Suomen Israelin-suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikai-
nen tarjosi ryhmällemme iltapalaa residenssissään ennen 
paluulentomme lähtöä.

Jerusalem Prayer Breakfast
Nyt jo kolmatta kertaa järjestetty Jerusalem 
Prayer Breakfast keräsi kesäkuun alussa noin 
800 osanottajaa 65 eri maasta hotelli Orientin 
saleihin. Toisin sanoen ryhmämme ei joutu-
nut syömään aamiaista keskenään.

Varsinaisella aamiaisella ja sen yhteydes-
sä järjestetyissä muissa tapahtumissa oli 
oiva tilaisuus luoda kontakteja myös muista 
maista tulleisiin vieraisiin. Paikalla oli omien 
kansanedustajiemme lisäksi mm. Ghanasta 
teollisuusministeri ja Virosta varapääministeri 
lukuisten suurlähettiläiden ja eri hengellisten 
organisaatioiden johtajien lisäksi.

Ohjelmaan kuului myös Knessetin audito-
riossa järjestetty tilaisuus, joka oli kuulemma 

21. Knessetin ensimmäinen ja viimeinen vi-
rallinen tapahtuma. Oli mukava olla teke-
mässä historiaa…

Ja Tel Avivin kautta kotiin
Vielä ennen kotimatkalle lähtöä vierailimme 
Tel Avissa Immanuel -kirkossa, jossa toimii 
pastorina vielä muutaman kuukauden Liiton 
edellinen puheenjohtaja Juha-Pekka Rissa-
nen. Seurakuntatalon tiloissa järjestetyssä 
pienimuotoisessa keskustelutilaisuudessa 
pääsimme vaihtamaan mielipiteitä suunnit-
teilla olevasta ystävyysmatkasta ja sen ym-
pärille rakennettavasta ohjelmasta.

Delegaation Israelin matka huipentui suur-
lähettiläs Kirsikka Lehto-Asikaisen tarjo-
amaan illalliseen lähettilään residenssissä. 
Kiitokset upealle emännällemme mukavas-
ta illasta ja Lähi-idän tilannetta valottaneesta 
keskustelusta. 

A

B   Suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen päivittämässä 
kuulumisia kansanedustajien Peter Östmanin ja Sari Ta-
nuksen sekä Liiton puheenjohtajan Risto Huvilan kanssa.
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• Toukokuussa järjestettiin Kölnissä puuse-
pänteollisuuden ja sisustusalan kansainvä-
liset ammattimessut, interzum 2019, joille 
osallistui myös kolme israelilaista yritystä.

A   Frontal Solutions on kehittänyt menetelmän lasipääl-
lysteisten kalusteovien valmistamiseen. Yritys tarjoaa 
tätä Portaglass -nimellä kulkevien ovien valmistustek-
nologiaa suunnitteluineen ja koulutuksineen kaikille 
halukkaille kalustevalmistajille. Löytyykö Suomesta 
uskallusta, jää nähtäväksi…

D   LST Industries esitteli messuilla patentoimaansa B 
Wheel -nimistä 90 mm korkeaa sohvan jalkaa, josta 
kahvaa kääntämällä saa esille pyörän kalusteen siirtä-
miseksi paikasta toiseen. Löytyy myös sähköinen versio, 
jota käytetään kaukosäätimellä. Kummankin version 
nostokyky 50 kg.

Kuten arvata saattaa, nämäkään yritykset 
eivät ole vielä löytäneet Suomen markki-
noille. 

Vaikka paljon puhutaan israelilaisista star-
tup-yrityksistä ja maan it-osaamisesta, myös 
ns. perusteollisuudesta löytyy monia mielen-
kiintoisia yrityksiä ja tuotteita. 

Auschwitzista selvinneen 

elämäntarina

Lähes 3 000 tuotetta  |  Nopeat toimitukset 
Turvallinen  |  Palveleva  |  Helppokäyttöinen

Tilaa nyt Aikashopista!

Kertomus juutalaisvainon käsittämättömästä pahuudesta mutta  
myös selviytymisestä ja sitkeästä elämänhalusta. Kirja perustuu  
Mayer Franckin kertomuksiin, jotka hän on 
jakanut kirjan kirjoittajalle, Rony Smolarille.

2950
€

Rony Smolar 
ELÄMÄNI KAHDEKSAS
PÄIVÄ – MAYER FRANCKIN 
SELVIYTYMISTARINA

“Minä, Mayer Franck, 

olen kulkenut 

helvetin portista ja 

nähnyt irti päässeen 

hulluuden.”

A   Meller Technolgy esitteli edistyksellisimmän copla-
nar-liukuovijärjestelmänsä, joka mahdollistaa jopa viisi 
metriä leveiden ja maksimissaan 100 kg painoisten liu-
kuovien valmistamisen.

D   LST Industries Ltd:n toimitusjohtaja Shlomi Aharon  
(oik.) ja osastolla avustanut Tal Kaizman kyselivät ute-
liaina suomalaisesta yritysmaailmasta.

Israelilaiset interzumissa
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Suomi-Israel Yhdistysten Liiton 
liittokokous järjestettiin 30.3. 
Tampereella historiallisessa 
entisessä kaupunginkirjastossa, 
joka tunnetaan nykyisin nimellä 
Kulttuuritalo Laikku. Paikalla 
oli jäsenyhdistysten edustajia 
yhteensä lähes 40, mikä lienee 
ennätys 2000-luvulla. Osittain 
asiaan vaikuttaa se, että liitto 
siirtyi vuonna 2017 tehdyn 
sääntömuutoksen myötä yhden 
liittokokouksen malliin.

• Puheenjohtaja Risto Huvila esitteli edelli-
sen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen, jonka tuotot ylsivät yli 23.000 euroon, 
missä oli kasvua noin 123% edellisvuoteen. 
Kasvu johtui pääasiassa kasvaneista ilmoi-
tusmyynti ja tapahtumatuotoista. Liiton toi-
minnallinen tulos oli 93 euroa alijäämäinen. 
Paikallisyhdistysten yhteinen jäsenmäärä 
kasvoi hieman ja oli 777.

Liittokokous valitsi liittohallitukseen uu-
tena jäsenenä Helsingin yhdistystä edusta-
van Pirkko Tuovinen hallituksesta kesken 
kauden eronneen Arto Myllärisen tilalle. 
Erovuorossa olleet Aleksandra Ahlgren 
(Helsinki), Laila Jouhki (Vantaa), Juhani 
Korjula (Hamina) ja Timo Saksala (Tampe-
re) valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hal-

Liittokokous veti ennätysmäärän osallistujia 

lituksen puheenjohtajana jatkaa Risto Huvila, 
varapuheenjohtajana Kenneth Silver sekä 
jäseninä Sam Weintraub (Espoo), Olli Palo 
(Turku), Kai Mannervo (Turku) ja Harry 
Ruotsalainen (Jyväskylä), joka kuitenkin 
ilmoitti toukokuussa eroavansa tehtävästä. 
Hallituksen sihteerinä jatkaa Jedidut-lehden 
päätoimittaja Kimmo Janas.

Katse tulevaisuuteen
Liittokokouksen jälkeen ohjelmassa oli ilta-
päivän kestänyt tulevaisuusseminaari, jossa 
jäsenyhdistysten puheenjohtajat esittelivät 
näkemyksiään ja toivomuksiaan liiton toi-
minnan kehittämiseksi. Esiin nousivat mm. 
toiminnan painopisteen suuntaaminen nuo-
riin, tehokkaampi jäsenhankinta sekä yhteis-
työ ja vuorovaikutus liiton ja jäsenyhdistysten 
välillä. 

Osana seminaaria Tampereen yhdistyk-
sen uusi jäsen, aiemmin pitkään ICEJ:ssä 
toiminut Varpu Haavisto esitteli YAPS-
valmennuskonseptia, jonka tavoitteena on 

varustaa nuoria aikuisia edistämään rauhaa 
ja ihmisoikeuksien toteutumista Lähi-idässä 
totuuden ja oikeudenmukaisuuden pohjalta 
sekä tuntemaan alueen historiaa, geopoliit-
tista todellisuutta ja Israelin ja palestiinalais-
ten välisen konfliktin taustaa. Varpun esitys 
otettiin innostuneesti vastaan ja siitä löytyy 
lisätietoa www.yaps.fi.

Avustuksia jäsenyhdistyksille
Seminaarissa pohdittiin myös käyttötarkoi-
tuksia liiton Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
saamaan 5.000 euron avustukseen, joka tu-
lee käyttää Israelin yhteiskuntaan, kulttuuriin 
ja tieteeseen ja startup-toimintaan liittyvien 
info- ja koulutustapahtumien järjestämiseen 
yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Liittohalli-
tus odottaakin jäsenyhdistyksiltä konkreetti-
sia ehdotuksia paikallisten tapahtumien jär-
jestämiseksi heti kesälomien jälkeen, koska 
avustus tulee käyttää vuoden 2019 aikana.

– tulevaisuusseminaarissa 
pohdittiin toiminnan kehittämistä

Israel-juhla 
yleisömenestys

Pitkä ja asiapitoinen päivä huipentui Israel-
juhlaan Laikun juhlasalissa ja järjestäjien 
mieluisaksi yllätykseksi tilaisuus veti salin 
lähes täyteen, mikä oli osoitus aktiivisen Fa-
cebook-kampanjan voimasta ilman minkään-
laista rahallista panostusta markkinointiin.

Tilaisuuden tervetulopuheen piti Tam-
pereen elinkeinojohtaja Timo Antikainen 
ja muut puhujat olivat Israelin suurlähetti-
läs Dov Segev-Steinberg, kansanedustaja, 
Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheen-
johtaja Peter Östman, Guatemalan kunnia-
konsuli, museonjohtaja Peter Didrichsen 
sekä liiton kunniapuheenjohtaja, emeritus-
professori Reino Kurki-Suonio. Tilaisuu-
dessa esiintyi myös heprealaisia tansseja 
esittänyt Riitta Salusen ohjaama ryhmä 
Tampereelta ja illan juonsi Risto Huvila.

Seuraava liittokokous pidetään Helsingissä 
28.3.2020.

D  Varpu Haavisto esitteli YAPS-toimintaa.

C  Suurlähettiläs Segev-Steinbergia tulkkasi Risto 
Huvila.

B  Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hirvonen.
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C  Marssijoita oli saapunut paikalle eri puolilta Suo-
mea noin 1500.

D  Israelin parlamentin Knessetin Christian Allies 
Caucus -ryhmän johtaja Josh Reinstein tulkkinaan 
Mirkka Jantunen.

C  Pastori Jobst Bittner tulkkinaan Paula Karppanen.

C  Suurlähettiläs Segev-Steinberg toi Israelin valtion tervehdyksen marssille, tulkkina Mirkka Jantunen.

A  Marssin suomalaiset puuhamiehet tri Kari Teittinen 
ja Risto Huvila pastori Jobst Bittnerin kanssa..

C  Andrea Werth esitti anteeksipyynnön isoisänsä 
tekemisistä, Paula Karppanen tullkaa.

• Elämän marssi -liike syntyi Saksassa vuon-
na 2007 pastori Jobst Bittnerin ja hänen 
vaumonsa Charlotten aloitteesta. Nimensä 
marssi on saanut Euroopassa toisen maail-
mansodan aikana vaelletuista ns. kuoleman 
marsseista, joille keskitysleirien vangit pa-
kotettiin.

Elämän marsseja on järjestetty yli 400 eri 
puolilla maailmaa ja nyt ensimmäistä kertaa 
Helsingissä sunnuntaina 2.6.

Eduskuntatalon edessä pidetyssä aloitus-
tilaisuudessa puhuivat Jobst Bittnerin lisäksi 
Knessetin edustaja Josh Reinstein Israelista, 
Israelin Suomen-suurlähettiläs Dov Segev-
Steinberg, Suomen juutalaisyhtyeisön vara-
puheenjohtaja Rony Smolar, rabbi Simon 
Livson, eduskunnan Israel-ystävyysryhmän 
puheenjohtaja Peter Östman, Suomi-Israel 
Yhdistysten Liiton puheenjohtaja Risto Hu-
vila sekä Elämän marssin koordinaattori 
Kari Teittinen.

Tilaisuuden lopuksi esitti saksalaisen SS-
miehen lapsenlapsi Andrea Werth julkisen 
ja symbolisen anteeksipyynnön suomalaisille 
ja juutalaisyhteisölle Lapin sodassa SS-jou-

koissa taistelleen isoisänsä tekemisistä.
Eduskuntatalolta marssirivistö kulki Man-

nerheimintietä, Etelä-Esplanadia ja Eteläran-
taa pitkin Tähtitorninmäelle 6.11.1942 natsi-
en käsiin luovutettujen juutalaispakolaisten 
muistomerkille, missä pidetyssä päätösti-
laisuudessa puhuivat suurlähettiläs Segev-
Steinberg, rabbi Livson sekä Pitäjänmäen 
kirkkoherra Arto Antturi.

Seuraava Elämän marssi järjestetään Tam-
pereella 18.8. Lisätietoja www.elamanmars-
sitre.fi

Helsingissä marssittiin  
antisemitismia vastaan 
ja Israelin puolesta
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C   Guatemalan kunniakonsuli Peter Didrichsen kertoi 
Guatemalan roolista Israelin itsenäistymisprosessissa.Israelin itsenäisyysjuhla Oodissa
D   Lausuntataitelija Pekka Ruokomäen monologi kos-
ketti kuulijoita.

B   Viulutaiteilija Miritza Lundberg esitti Risto Huvilan 
säestämänä tunnusmelodian elokuvasta Schindlerin lista.

D   Israelin Suomen-suurlähettilään Dov Segev-Steinber-
gin tervehdyksen tulkkasi Mirkka Jantunen.

C   Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja 
Peter Östman toi tervehdyksen eduskunnasta.

C   Liiton puheenjohtaja Risto Huvila toimi tilaisuuden 
juontajana.

• Suomi-Israel Yhdistysten Liitto järjesti Helsingin uudessa keskuskirjasto Oodissa Israelin 
71. itsenäisyyspäiväjuhlan toukokuun 14. päivänä.

Valittu sali osoittautui ihannemitoitetuksi, sillä viimeinenkin istuinpaikka hattuhyllyjä 
myöten oli varattu.

Juhlassa kuultiin mielenkiintoisten puheen-
vuorojen lisäksi taiturimaisia viuluesityksiä 
sekä koskettava monologi.
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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 (Hki),  Laila Jouhki (Van-
taa), Juhani Korjula (Hamina), Kai Mannervo 
(Turku), Pirkko Tuovinen (Hki), Olli Palo 
(Turku), Timo Saksala (Tre), Sam Weintraub 
(Espoo)

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

• Keski-Suomen 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

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

• 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

Syksyksi suunniteltu 
jäsenmatka Israeliin 

ja siellä järjestettävä ystävyysviikko 
siirtyvät vuoteen 2020

Syyskuussa ilmestyvään 
Jedidut-lehteen 

tarkoitetut tapahtumatiedot 
tulee toimittaa 15.8. mennessä os. 

info@faktapro.fi

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
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Kirjallisuuskatsaus

STRATEGINEN ASE 
KATEISSA

Samuel Davidkin on saa-
nut rikosromaanitrilogiansa 
valmiiksi. Päätösosa ”Rau-
takupoli” on toki itsenäinen 
romaani, mutta ehdottomas-
ti parhaimmin pääsee sisälle 
helsinkiläisten rikostutkijoi-
den Leo Askon ja Daniel 
Janovskyn maailmaan, jos 
on lukenut aikaisemmat 
kirjat ”Esikoisten lunastus” 
ja ”Sodomasta pohjoiseen”.

Israelilla on Rautakupoli 
-niminen ohjuspuolustus-
järjestelmä, mutta Venäjä 
on kehittänyt Rautakupolin 
lamauttavan aseen. Ongel-
mana on, että tuo ase on 
varastettu. Monet eri tahot 
tavoittelevat sitä, ja siinä si-
vussa syntyy tietenkin ruu-
miita. Helsinki on yllättäen 
maailmanpolitiikan keski-
össä.

Davidkin kertoo halun-
neensa romaanin olevan 
ajan hermolla ja jos mah-
dollista jopa vähän edellä. 
Viimeaikaiset tapahtuvat 
maailmanpolitiikassa tuke-
vatkin yllättävällä tavalla 
kirjan tarinaa.

Kuten aikaisemmissakin 
kirjoissa, tässäkin liikutaan 
varsin vauhdikkaasti eri 
puolilla maailmaa; Helsingin 

lisäksi Lontoossa, Jerusale-
missa, New Yorkissa, Pjong-
jangissa, Norjan vuonoissa ja 
Suomen Lapissa.

Davidkinin kirjoitustyy-
lissä ihastuttaa juuri paik-
kojen varsin yksityiskoh-
tainen kuvaaminen, lukijan 
silmien eteen avautuvat 
valokuvamaiset näyt katuja 
reunustavien rakennusten 
arkkitehtuurista, vastaantu-
levista ihmisistä, lukija voi 
suorastaan tuntea sieraimis-
saan katukeittiöstä tulvivan 
ruoan tuoksun.

Kirjassa tutkitaan rikosten 
lisäksi myös Lontoon Natio-
nal Gallerissä esillä olevaan 
Rembrandtin maalaukseen 
”Belsassarin pidot” liittyvää 
mysteeriä – virhettä, jota vie-

lä ”Jumalan sormi” osoittaa.
Rautakupoli saattaakin 

olla ensimmäinen teos, jos-
sa taideteokseen liittyvät 
asiat (kirjoitusvirhe, puut-
tuva menora jne.) tuodaan 
esille. Davidkin myöntää 
juuri vierailut Lontooseen 
ja taideteokseen perehty-
misen vieneen suuren osan 
kirjoittamisajasta.

Oman persoonallisen lisä-
mausteensa Samuel David-
kinin kirjoihin antaa juuta-
laisuus, jota tarkastellaan eri 
näkökulmista.

Rautakupoli kysyy, mitä 
on todellinen vapaus ja 
mikä kiitollisuuden hinta. 
Kirja tutkii, mitä uskollisuus 
sallii ja mikä pahan tappaisi.

Kuten totesin jo Davidki-
nin edellisen kirjan arvos-
telussani, aineistosta saisi 
erinomaisen elokuvan tai 
televisiosarjan – siinä kalpe-
nisivat niin Maria Wernit ja 
Beckit kuin kotimaiset Iva-
lot ja Ratamotkin. Saa näh-
dä, kuka ehtii nappaamaan 
elokuvaoikeudet…

Yksi ongelma 365-sivui-
sessa kirjassa kuitenkin on, 
sitä ei työaikana kannata 
avata, sillä muuten tarina 
vie mennessään ja työt jää-
vät tekemättä.

Rautakupoli on korkeata-

soisen trilogian ehdottomas-
ti paras osa, ja jos 36-vuotias 
Samuel Davidkin vielä tästä 
pystyy nostamaan tasoaan, 
on se ison hatunnoston – vai 
pitäisikö sanoa kipannoston 
–aihe.

Kimmo Janas

PUHUTTAVA TRILOGIA 
IHMISEN TIESTÄ

Israelilaisen Yuval Noah 
Hararin (s. 1976) kirjat ovat 
täyttäneet viime vuosina kir-
jakauppojen näyteikkunoita 
ja kirjatelineitä. 

Ensimmäinen kirja ”Sa-
piens: Ihmisen lyhyt histo-
ria” ilmestyi vuonna 2011 
hepreaksi ja käännettiin 
pian monille kielille. Hara-
rin ura lähti nousukiitoon. 
Sapiensia seurasi pian kaksi 
muuta teosta: ”Homo Deus: 
Huomisen lyhyt historia”, 
joka ilmestyi 2015, ja ”21 op-
pituntia maailman tilasta” 
tuli markkinoille viimeisenä, 
vuonna 2018. 

Taustaltaan Harari on je-
rusalemilainen historioitsija, 
joka toimii nykyään profes-
sorina Heprealaisessa yli-
opistossa Jerusalemissa.

Lukiessani kolmea kirjaa 
rinnakkain huomasin niiden 
poikkeavan syvyydeltään 
toisistaan. Tuntien Jared 
Diamondin kirjoja huo-
masin, että Harari oli saanut 
selviä vaikutteita kyseisestä 
tutkijasta. 

Hararin teoksissa kaiken 
keskiössä on ihminen. Ha-

rarin mukaan ihminen keksi 
jumalat, jolloin alkoi historia 
ja viimeiseksi ihmisestä on 
tullut jumala, mikä merkit-
see historian loppua.  

Arkeologina ja historioitsi-
jana, joka käyttää tutkimuk-
sessaan modernia tekno-
logiaa, voin vain ihmetellä 
Hararin tietomäärää eri aloil-
ta, ja lähteisiin tutustuminen 
näkyy teoksissa. 

Sapiens: Ihmisen lyhyt 
historia

Sapiens on syvällisempi teos 
kuin seuraavat. Se luotaa sy-
vemmin lähteisiin. Sapiensia 
seuraavissa teoksissa on ha-
vaittavissa pinnallisempaa 
käsittelyä ja tuleekin mie-
leen, että ovatko viimeisim-
mät tuotettu markkinavoi-
mien painostuksessa liian 
nopeasti ensimmäisen me-
nestysteoksen vanavedessä. 

Harari on evolutioinisti, 
mutta huomioi, että vaik-
ka Homo neanderthalis ja 
Homo sapiens ovat ihmis-
lajeja, ne eivät kuitenkaan 
ole aivan samaa lajia. Niin 
Homo neanderthalis kuin 
denisovalaisetkin eivät ol-
leet ajattelevina olentoin 
sapiensin tasolla, ja Harari 
kertoo, kuinka sapiens ajoi 
nämä aikaisemmat lajit su-
kupuuttoon. Homo sapiens 
on puhuva ja kieltä käyttävä 
olento, ja sen vaiheisiin kuu-
luu mielen vallankumous. 

Kotimaastaan, vain muu-
taman kymmenen kilomet-

rin päästä Heprealaista yli-
opistoa, Harari löytää Jeri-
kon keitaan, joka palvelee 
kirjan esimerkkinä uuden 
maanviljelykseen perustu-
van elämän kehtona. Tässä 
kohtaa Harari puhuu kyläs-
tä, vaikka neoliittinen Jeri-
ko on laajasti todettu proto-
kaupungiksi niin kuin Çatal 
Höyükin Turkissa. Myös 
asukasluku arviot eivät 
seuraa tutkijoiden alunpe-
rin esittämiä. Harari esittää 
Jerikon jonkinlaisena kult-
tuurin hautomona, jonka 
kerrostumissa näkyy siirty-
minen metsästäjä-keräilijästä 
pysyvään asumismuotoon. 
Tuo kehitys on selkeästi ar-
keologian mukainen.

Hararille Göbekli Tepen 
noin 9500:aan eKr. ajoi-
tettu Turkista löytynyt ne-
oliittinen temppeli kuvas-
taa jumalallista väliintuloa 
ihmisen maailmaan. Tässä 
hänen käsityksissään voi-
daan havaita hieman New 
Agen sävyjä, ja Raamattuun 
ei enää ankkuroida tätä ta-
pahtumaa. 

Kun Harari päätyy kerto-
maan rahan synnystä, hän 
mainitsee kaurisimpukoiden 
käytöstä vaihdon välineenä 
eri puolilla maailmaa 2000 
eKr. alkukantaisena rahana. 
Tässä hän unohtaa Jerikon, 
jossa kaurisimpukoita vaih-
don välineenä käytettiin jo 
vuosituhansia aikaisemmin 
neoliittisessa protokaupun-
gissa. Rahan synty perustui A
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yhteiseen luottamukseen. 
Arvometallit, kuten hopea ja 
kulta, otettiin arvon mitoiksi. 
Lyydiassa alettiin lyödä ra-
haa 7. vuosisadalla eKr. 

Moderni tiede on epädog-
maattista. Hararilla on var-
sin optimistinen näkökulma 
uusien teorioiden vastaan-
ottamisesta tiedeyhteisössä. 
Inhimillinen puoli uratie-
toisuudesta ja subjektiivi-
suudesta jää edistysuskon 
ihanteellisuuteen vedoten 
täysin käsittelemättä. Hari-
ri on selvästi idealisti, jolle 
Homo deus -teos on kuin 
jatke ensimmäisen teoksen 
ihmiskuvasta, jossa edistys 
tapahtuu hyvin pitkälle il-
man mutkia.

Homo deus: huomisen 
lyhyt historia

Edistysusko ja ihmisen mää-
rätön kyky luoda uutta ja 
hallita maailmaa kuvastuvat 
trilogian toisessa osassa. 
Haririlla evoluutio johtaa 
ihmisen jumalallisuuteen. 
Kuoleman voittaminen kuu-
luu edistysuskoon. Ihmisen 
ikää voidaan jatkaa tieteen 
keinoin.  

Homo sapiens on eliö-
kunnan korkein valtias. 
Maanviljelyksen vallanku-
mouksen myötä ihminen 
otti eläinkunnan haltuunsa 
ja alkoi käyttää eläimiä omi-
en päämääriensä hyväksi. 

Homo deus on jokseen-
kin yli-inhimillinen olento. 
Tulee mieleen Fritz Langin 

elokuva Metropolis, jossa 
professori luo koneiden ja 
laitteiden avulla yli-ihmisen. 
Evoluutioajattelun ja huma-
nistisen ihanneuskon tulos 
on jumalihminen. Tieteelle 
Jumala on kuollut, ei ole tai-
vasta eikä helvettiä, ei enke-
leitä eikä demoneita. Hariri 
uskoo, että humanistilla on 
eettinen kyky tehdä oikeita 
ratkaisuja, jotka vievät edis-
tykseen. 

Esimerkiksi köyhyyttä ja 
sairauksia ei ole täysin voi-
tettu, sodat jatkuvat eri kol-
kissa maailmaa. Ihminen ei 
ole pystynyt ratkaisemaan 
ongelmia, joista näyttävim-
piin on noussut myös ilmas-
tonmuutos. Mutta indivi-
dualismi ei vastaa yhteisten 
ongelmien ratkaisuun se-
kään – siihen, miten ihmiset 
saadaan tekemään yhteisiä 
kaikkien hyvinvointiin täh-
tääviä päätöksiä. 

Evolutionistinen humanis-
mi kuitenkin tukee Hararin 
mukaan konfliktia, koska 
se on luonnollisen valinnan 
käyttövoimaa. Siinä tietyt ih-
miset ilmenevät toisia kor-
keampina olentoina. Sopi-
vin voi talloa muut alleen. 
Sota tämän näkemyksen 
kannalta on puhdistava voi-
ma. Esimerkiksi Nietschelle 
sota oli elämän koulua, joka 
avaa ymmärrystä. Hitler so-
velsi ajatukset rodun jalos-
tukseen, jossa luotiin uutta 
ihmistä - rotua jalostettiin 
määriteltyjen kriteerien 

pohjalta. 

21 oppituntia 
maailman tilasta

Maailman mullistumisen uu-
della vuosituhannella Harari 
tarjoilee eteemme niin, että 
teknologian kehitykseen 
liittyviä harppauksia ei voi 
muuta kuin sanattomana ih-
metellä. Tiedon keräämisen 
tavat, määrät ja hallinnan 
nopeus ovat hämmästyttä-
viä. Onhan ne tietenkin ol-
leet tiedossa, mutta kun ne 
esitellään yhteenkerättynä 
ja laajasti esiteltyinä kehi-
tyslinjoja tarkastellen, ilmiö 
poliittisine vaikutteineen 
muodostaa uskomattoman 
seitin. Hararin teokset hah-
mottavat suuria kehityslinjo-
ja. Hän syntetisoi.

Automaatio ja tekoäly 
ovat tulleet jäädäkseen ja 
vaikuttavat perinteisen työn 
loppumiseen. Robotisoitu-
minen etenee. Pienoiskopte-
rit ovat ottaneet hoitaakseen 
monia perinteisiä lentäjien 
tehtäviä. Shakkipeli voi-
daan voittaa tekoälyn avulla. 
Vuoteen 2050 tultaessa aja-
tus elinikäisestä työpaikas-
ta saattaa olla vain haave. 
Teknologisen kehityksen 
vanavedessä tapahtuvat 
muutokset vaativat ihmisil-
tä ammatin vaihtoa ja uusiin 
ammatteihin orientoitumista 
sek kouluttautumista. 

Digitaalisuuteen perustu-
vat suuret jätit kuten Google, 
Facebook ja Netflix kokoa-

vat ja keräävät massatietoa 
ja analysoivat sitä. Ihmiset 
ovat joutuneet algoritmien 
kohteeksi – algoritmit osin 
hallitsevat tunteitamme ja 
ajatuksiamme. Kaupalliset 
yhtiöt mittaavat ihmisten 
tunteita, käyttäytymistä ja 
mieltymyksiä markkinoin-
nissa. 

Imperialismin aika päättyi 
maailmansotiin, ja huma-
nistinen katsantokanta sai 
uutta jalansijaa. Mutta nyt 
humanismi ja kommunismi 
on selätetty uusien voimien 
edessä. Humanismi, libe-
ralismi ja demokratia ovat 
joutuneet maailmaa hallin-
noivien mahtien alla ala-
kynteen. Aivan viime vuo-
sien tapahtumat ovat vieneet 
populismin sekä nationalis-
min uuteen nousuun. Poliit-
tiset ilmiöt, kuten Trumpin 
vaalikampanja ja Kim Jong 
Unin diktatuuri, on lomitettu 
vyyhtiin.

Eletään länsimaisen ja is-
lamin sivilisaatioiden törmä-
yksessä. Terrorismin pelko 
ja vierasmaalaisuuden kar-
sastaminen ovat luoneet 
alustan populismille ja uu-
delle nationalismille.

Harari ihailee Euroopan 
Unionia ja sen tapaa lä-
hentää kansoja yhteen ja 
toivoo muiden ottavan siitä 
esimerkkiä. Hararin kirja on 
siis osittain subjektiivinen 
analyysi esitellessään joita-
kin toisia parempina järjes-
telminä. Hänessä ilmenee 

saarnaajan ominaisuuksia: 
globaalin identiteetin tulee 
mennä edelle kansakuntien 
identiteettiä, vaikkakin per-
heelle ja kansalle tuleekin 
olla uskollisia. 

Hariri katsoo, että globaa-
lius on ainoa ratkaisu ilmas-
tonmuutoksen ongelmiin ja 
maahanmuutto tulisi sallia, 
koska jokaisella on globaa-
li vastuu lähimmäisestään. 
Vastaan tulevat kulttuuriin 
sulautumisen ongelmat ja 
missä määrin tulijoiden tu-
lisi sulautua paikalliseen 
kulttuuriin. On kuitenkin 
todettava, että Jared Dia-
mond, jolle ympäristö on 
merkittävämpi tekijä luotaa 
Hariria syvemmin ja yksityis-
kohtaisemmin kulttuurikehi-
tystä ja väestökehitystä osa-
na ympäristöä. Molemmat 
sekä Diamond että Hariri 
ovat etniseltä alkuperältään 
juutalaisia, mutta heidän kir-
jansa hylkäävät jumalan ole-
massolon ja traditionaalisen 
juutalaisen uskon. 

Hariri käyttää Jumalan 
olemassaolon kysymykseen 
kappaleittain tekstiä. Kirjan 
viimeinen kappale on kai-
kista kirjoista heikoin; se 
sekoittaa Disneyn elokuvat, 
sionismin, sankarimyytit ja 
tulevaisuuden aikakaudet 
puuroksi. Näyttää, että Ha-
riri on lähtenyt ristiretkelle 
oman teini-ikänsä uskomuk-
sia vastaan luoden niistä glo-
baaleja argumentteja.

Minna Silver

A



45 JEDIDUT • 2 / 201944JEDIDUT • 2 / 2019

A   Beresheet ehti kuvata kuun pie-
mää puolta ennen epäonnistunutta 
laskeutumistaan.

©
 B

er
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Israelilainen yritys 
SpaceIL laukaisi 
kehittämänsä 
miehittämättömän 
Beresheet 
-laskeutujan kuuhun 
helmikuun 22. 
Cape Canaveralista 
Floridasta 
avaruusyhtiö 
SpaceX:n raketin 
matkassa. 

• Israelista tuli laskeutujansa 
myötä neljäs maa, joka vei 
laskeutujansa kuuhun – tätä 
ennen ainoastaan Venäjä, 
Yhdysvallat ja Kiina ovat 
lähettäneet aluksia kuuhun.

Matka kuuhun kesti seit-
semän viikkoa eli Beresheet 
aloitti laskeutumisensa kuun 
pinnalle, Hiljaisuuden me-
ren basalttitasangolle huh-
tikuun 11. Viime hetkillä 
komentokeskus kuitenkin 
menetti yhteyden alukseen 
ja se iskeytyi kuun pinnalle.

Beresheetin matkaa seu-
rannut pääministeri Netan-
jahu totesi komentokeskuk-
sessa: – Jos ensi yrittämällä 
ei onnistu, me yritämme uu-
delleen. Pääsimme kuuhun, 
mutta haluaisimme laskeu-
tua mukavammin.

Samoilla linjoilla oli myös 
projektin käynnistäjä ja yksi 
suurimmista rahoittajista, is-
raelilainen liikemies Morris 
Khan. 

– Viemme lippumme 
kuuhun. Aloitimme jotakin 
ja meidän pitää viedä se lop-
puun, hän totesi ja myönsi 
Beresheet 2:n rakentamisen 
alkavan samantien.

Rahoitusta 
alkaa kertyä

Israel avaruushallinto on jo 
luvannut $ 5.6 miljoonaa uu-
den aluksen rakentamiseen.

Myös Genesis Prize 
Foundation on myöntänyt 
$ 1 miljoonaa Beresheet 2 

-projektille. Säätiö palkitsee 
vuosittain tällä ns. Juutalai-
sella Nobelilla innostavan 
juutalaisen henkilön, mutta 
tällä kertaa todettiin kuuluo-
taimen inspiroineen juuta-
laisia ja vahvistaneen uskoa 
israelilaiseen osaamiseen.

Samoin Google Lunar 
X Prize -kilpailun tuoma-
risto on päättänyt palkita 
SpaceIL:n $ 1 miljoonan 
"Moonshot Awardilla".

© SpaceIL

Epäonninen 
kuuluotain
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Uutiskimara
Automaailma 

keskittyy Israeliin
Autonvalmistajat ovat löy-
täneet tiensä Israeliin, 
jonka merkitys maail-
manlaajuisena teknolo-
gia- ja innovaatiokeskuk-
sena kasvaa entisestään.   
Ford, Renault ja Nissan ava-
sivat juuri innovaatiokes-
kuksensa Tel Avivissa ja 
ennestään kaupungista löy-
tyvät mm. Mercedes Benz, 
BMW, Porsche, Skoda, Hon-
da, Volkswagen ja Volvo.

Israelin hallitus hyväksyi 
uuden siirtokunnan perus-
tamisen Golanille. 

– Olemme ylpeitä, että 
meillä on mahdollisuus pe-
rustaa uusi siirtokunta ja 
samalla kunnioittaa suurta 
ystävää. Me tulemme raken-
tamaan ja kehittämään Gola-
nia kaikkien hyväksi – sekä 
juutalaisten että ei-juutalais-
ten asukkaiden kuin myös 
koko valtion hyväksi, totesi 
pääministeri Netanjahu.

Uusi siirtokunta saa ni-
mekseen Ramat Trump 
(Trump Heights) eli Trumpin 
kukkulat. USA:n presidentti 
Donald Trump allekirjoit-
ti maaliskuussa asetuksen, 
jolla tunnustetaan Golanin 
kukkulat Israelille kuulu-
vaksi alueeksi, ja nyt Israel 
haluaa osoittaa kiitollisuutta 
tuosta kannanotosta.

3D-tulostettu sydän
Israelilaiset tutkijat ovat on-
nistuneet 3D-tulostamaan 
sydämen, joka sisältää ih-
misen kudosta ja verisuo-
nia. Tutkijat esittelivät löy-
döstään huhtikuussa Tel 
Avivin yliopistossa. Heidän 
mukaansa kyseessä on 
merkittävä lääketieteellinen 
läpimurto, joka edistää sy-
dänsiirrännäisten kehitystä. 

– Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun joku on onnis-
tunut suunnittelemaan ja 
tulostamaan kokonaisen 
sydämen soluineen, ve-
risuonineen ja kammioi-

– Tänä surullisena aikana, 
jolloin rasistiset ja antisemi-
tistiset teot lisääntyvät, on 
tärkeää muistaa Pariisin kau-
punkia ja juutalaisyhteisöä 
yhdistävät siteet, Hidalgo 
on todennut.

Myös Budapestiin, Unka-
riin avattiin kesällä Jerusa-
lem -niminen aukio.

Moldova siirtää 
lähetystönsä

Israelin vastainen boikottilii-
ke BDS on kärsinyt jälleen 
takaiskun.

Vaikka Moldovan poliit-
tinen kenttä tuntuu olevan 
sekaisin, Moldovan hallitus 
on tehnyt päätöksen siirtää 
suurlähetystönsä Jerusale-
miin, kolmantena maana 
USA:n ja Guatemalan jäl-
keen. Moldovasta tulee ai-
noa Euroopan valtio, jonka 
suurlähetystö on Jerusale-
missa. Osa eurooppalai-
sista valtioista on tyytynyt 
perustamaan edustuston tai 

kaupallisen toimiston Jeru-
salemiin.

Samalla ministerineuvosto 
hyväksyi päätöksen myydä 
rakennuspaikka Yhdysval-
tain Moldovan suurlähetys-
tölle.

SodaStream ja Ärrä
Maailman johtava kupla-
vesivalmistaja SodaStream 
laajentaa jakeluverkostoaan 
Suomessa. SodaStream ja R-
kioski ovat allekirjoittaneet 
monivuotisen yhteistyöso-
pimuksen, jonka myötä So-
daStream-hiilidioksidisylin-
tereitä voi juhannusviikosta 
alkaen ostaa ja vaihtaa R-
kioskin yli 500 myymälässä 
maanlaajuisesti. 

– Tämä on upea mahdol-
lisuus SodaStreamille, sillä 
pitkä yhteistyösopimus ja 
mahtava lanseerauskampan-
ja R-kioskin kanssa takaavat 
todella laajan näkyvyyden 
ympäri maan, myhäilee So-
daStream Suomen myynti-
johtaja Teemu Jutila.

Ramat Trump
Juhlallisessa kokouksessa 
Golanin kukkuloilla 16.6. 

neen, sanoi tutkimuksen 
johtaja, professori Tal Dvir 
Tel Avivin yliopistosta. 
Dvirin mukaan aikaisemmin-
kin on onnistuttu 3D-tulos-
tamaan sydämen rakenne, 
muttei koskaan niin, että se 
sisältäisi soluja ja verisuonia. 
Nyt tulostettu sydän on lii-
an pieni ihmiselle kokoinen, 
sillä se vastaa jäniksen sy-
däntä koonsa puolesta. Tut-
kijoiden mukaan vielä on-
kin voitettava monia esteitä 
ennen kuin täysin toimivia 
tulostesydämiä voidaan 
käyttää elinsiirroissa. 

– Ehkä 10 vuoden kulut-
tua parhaissa sairaaloissa eri 
puolilla maailmaa on jo elin-
tulostimia ja nämä elinsiirrot 
ovat jokapäiväistä rutiinia, 
professori Dvir arvioi.

Renault-Nissanin 1600 
neliömetrin innovaatiolabra 
hyödyntää Israelin startupi-
en autonomiseen ajamiseen 
kehittämiä tuotteita ja palve-
luja. 

Jerusalem-aukioita 
syntyy

Pariisin pormestari Anne 
Hidalgo on päättänyt perus-
taa kaupunkiinsa Jerusalem-
aukion. 

Aukio tulee 17. kaupun-
ginosaan, johon parhaillaan 
rakennetaan myös Euroo-
pan juutalaiskeskusta (Eu-
ropean Center of Judaism 
– ECJ).

Uusi 
kompastuskivi

Helsinkiin asennettiin kesä-
kuun alussa neljäs Stolpers-
tein-muistokivi eli ”kom-
pastuskivi”. Hotelli Tornin 
eteen valettu Stolperstein 
muistuttaa hotellissa asu-
neen latvianjuutalaisen 
Elias Kopelowskyn koh-
talosta. 

Suomen valtiollinen polii-
si haki hänet 29. 10. 1942 sil-
loisesta asuinpaikastaan Ho-
telli Tornista ja vei Valpon 
poliisivankilaan. 6. 11. 1942 
hänet luovutettiin seitsemän 
muun juutalaispakolaisen 
kanssa Gestapolle. Elias 
Kopelowsky murhattiin 
Auschwitzin keskitysleiril-
lä. Saman kohtalon kokivat 
myös kuusi muuta Suomen 
Saksalle luovuttamaa juu-
talaispakolaista. Vain yksi, 
Georg Kollmann, selvisi 
Auschwitzin kuolemanlei-
riltä hengissä. 

Viime kesänä Munkki-
niemen puistotielle asen-
netut kolme aikaisempaa 
Stolpersteinia on omistettu 
Georg Kollmannin, hänen 
puolisonsa Janka Koll-
mannin ja heidän lapsen-
sa Franz Olof Kollmannin 
muistolle. 

Neljä vielä jäljellä olevaa 
Stolpersteinia tullaan asen-
tamaan joko tulevan syksyn 
tai ensi kevään aikana.

Stolpersteineja on jo yli 73 
000 Euroopan eri kaupun-
geissa.
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