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Mitä kuuden päivän sota opetti
Israelilainen klarinetisti Gil 		
Shaked-Agababa Porvoossa
Kirjallisuuskatsaus
Lähde pulppuaa Malhan rinteillä
Maltainen juttutuokio
marraskuisessa Jerusalemissa

K an sikuva :
Vuonna 1857 valmistunut Montefioren tuulimylly restauroitiin vuonna 2012 ja siellä järjestetään tänä päivänä
Jerusalem Vineyard Wineryn viininmaistelutilaisuuksia.
© Ministry of Tourism/Noam Chen.
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HUOMIO!
Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry:n
tilinumero on muuttunut,
eikä Holvi-tili ole enää käytössä.
Uusi OP:n tilinumero on:
FI75 5710 5220 1183 18

Pääkirjoitus
Olemme saaneet seurata ympäri maailmaa
käynnissä olevia hallituskriisejä. Missä kiistellään hallituksen pystyssä pysymisestä, missä
hallituksen muodostamisesta.
Israelissa päättyi armonaika hallituksen
muodostamiselle keskiviikkoyönä 11.12. – ja
kuten olemme kuulleet uutisista, tuloksetta.
Edessä ovat uudet vaalit ensi maaliskuussa – jo kolmannet parlamenttivaalit vuoden
sisällä.
Sekä virkaa tekevä pääministeri, Likudpuolueen johtaja Benjamin Netanyahu että
toisen valtapuolueen, Sininen ja valkoinen
-puolueen johtaja Benny Gantz epäonnistuivat vuorollaan hallitustunnusteluissa, ja
lopulta ei Knessetkään pystynyt hyödyntämään saamaansa kolmen viikon määräaikaa
hallituksenmuodostajan löytämiseksi.
Täällä koto-Suomessakin käytiin läpi vauhdikas hallituskriisi, joka päättyi lopulta hallituksen eroilmoitukseen.
No vaikka meillä pantiin hallitus "uusiksi",
se ei muuta jo tehtyjä päätöksiä.
Suomen äänestystapa on ollut surullisen
kuuluisaa viime vuosina YK:ssa ja UNESCOssa – varsinkin, jos asiat ovat liittyneet mitenkään Israeliin tai israelilaisiin tuotteisiin.
Viimeisimpänä osoituksena täydellisestä
ymmärryksen puutteesta tuli 29.11. ulkoministeriön tiedote – sekin englanninkielinen.
Siinä kerrottiin Suomen – EU:n puheen-

johtajamaana – liittyneen Tanskan, Norjan,
Ruotsin, Belgian ja Alankomaiden kanssa
Yhdysvaltojen Iran-pakotteita kiertävään
Instex-mekanismiin, jonka perustivat viime
tammikuussa Saksa, Ranska ja Britannia.
Kun olen juuri palannut Israelista kongressimatkalta, jonka aikana sain kuulla niin pääministeri Netanyahun, presidentti Rivlinin
kuin mm. Israelin armeijan IDF:n edustajien kertovan Iranin ja sen rahoittamien militanttijoukkojen aiheuttamasta uhkasta koko
Lähi-idälle – ei siis pelkästään Israelille – en
voi kuin ihmetellä Suomen ulkoministeriön
toimia.
Yhdysvallat irtautui Iran-sopimuksesta viime vuonna ja on uhannut pakotteilla niitä
maita, jotka jatkavat kaupankäyntiä Iranin
kanssa.
Iran ei ole vielä irtautunut kyseisestä vuonna 2015 aikaansaadusta ydinsopimuksesta,
mutta on jo alkanut rikkoa sopimusehtoja.
Marraskuun alussa maa käynnisti toimia,
jotka viittaavat kiellettyyn uraanin rikastamiseen.
Toisaalta bensiinin hinnan korotusilmoituksista alkaneissa mielenosoituksissa Iranissa on Amnestyn mukaan saanut surmansa
ainakin 161 mielenosoittajaa.
Ja tällaisen valtion kanssa me haluamme
käydä kauppaa...
Kimmo Janas
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Auschwitzista selvinneen
elämäntarina
Kertomus juutalaisvainon käsittämättömästä pahuudesta mutta
myös selviytymisestä ja sitkeästä elämänhalusta. Kirja perustuu
Mayer Franckin kertomuksiin, jotka hän on
jakanut kirjan kirjoittajalle, Rony Smolarille.

“Minä, Mayer Franck,
olen kulkenut
helvetin portista ja
nähnyt irti päässeen
hulluuden.”

Rony Smolar
ELÄMÄNI KAHDEKSAS
PÄIVÄ – MAYER FRANCKIN
SELVIYTYMISTARINA

29

50
€

Tilaa nyt Aikashopista!

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

Minne katosi
Israelin ystävien
vaikutusvalta?
Pidimme 9.12. vuoden viimeisen liittohallituksen kokouksen, jonka avaussanoissa totesin ensimmäisen Suomi-Israel yhdistyksen
tulleen perustetuksi 15.12.1954 eli 65 vuotta
sitten.
Kun luet tarkemman uutisen hotelli Palacen juhlasalissa pidetystä perustamisenkokouksesta sivulta 10, et voi olla ihmettelemättä sitä vaikutusvaltaisten ihmisten joukkoa,
jotka muodostivat yhdistyksen ensimmäisen
hallituksen.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
tuolloin Alkon pääjohtajana toiminut K.-A.
Fagerholm, ja hallitukseen liittyivät politiikan ja liike-elämän edustajien lisäksi mm.
Helsingin yliopiston rehtori Paavo Ravila
ja luterilaisen kirkon arkkipiispa Ilmari Salomies.
Kun katsomme tänään, 65 vuotta myöhemmin yliopiston ja kirkon suuntaan, emme
taida juurikaan löytää näiden instituutioiden
johdosta päättäjiä, jotka olisivat Israelin ystäviä. Pikemminkin päin vastoin.
Osallistuin marraskuun lopulla Helsingin
yliopistolla järjestettyyn seminaariin, jonka
otsikkona oli A Century of Life and Conflict
in Palestine, eli Vuosisata elämää ja konfliktia Palestiinassa. Professori Hannu Juusolan
isännöimän tapahtuman järjestäjinä olivat yliopiston lisäksi Suomen Lähi-idän Instituutti
ja Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).
Se puolitotuuksien, virheellisen ja valheellisen informaation määrä, mikä leimasi seminaarin jälkipuoliskon paneelikeskustelua,
oli järkyttävä, mutta se ei tuntunut haittaa-

van eturivissä keskustelua seurannutta professoria. Se ei myöskään vaivannut kahden
yliopistotutkijan keskustelua moderoinutta
Helsingin Sanomien ulkomaantoimittajaa,
mutta uskon, että se vaivasi SLS:n edustajia,
joiden ansiokas kulttuuriprojekti oli vedetty
osaksi tätä alhaista akateemista näytelmää.
Mutta palataanpa takaisin yhdistyksemme
hallituskuvioihin ja otsikon kysymykseen.
Seuraava liittokokous pidetään Helsingissä 28.3.2020, jolloin erovuorossa on puolet
liittohallituksen jäsenistä, mukaan lukien
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Toivomukseni olisi saada hallitukseen entistä
sitoutuneempia ja vaikutusvaltaisempia jäseniä, jotka pystyisivät myös yksilöinä vaikuttamaan Israelin parhaaksi yhä haastavammissa
olosuhteissa.
Kaikesta huolimatta, hyvää joulua, hanukkaa ja uutta vuotta teille kaikille!
Risto Huvila
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Hädässä ystävä tunnetaan
Israelin suurlähettiläs SegevSteinberg kehottaa suomalaisia
Israelin ystäviä rohkeaan
toimintaan antisemitismin
kitkemiseksi.

© John Remes

• Israelin Suomen-suurlähettiläs Dov SegevSteinberg osallistui 3. marraskuuta Israelsolidaarisuusjuhlaan Helsingin Meilahden
kirkossa. Kyseessä oli suurlähettilään neljäs
kerta Israel-ystävyystoimikunnan vuotuisessa
tapahtumassa.
– Sydäntäni lämmittää nähdä täällä näin
runsaslukuinen joukko ystäviä. Tiedän, että
monet suomalaiset ovat palvelleet vapaaehtoisina kibbutseilla ja auttaneet vuosien
ajan juutalaisten maahanmuutossa Venäjältä
Israeliin. Näen, että sama rakkauden valo
tuikkii silmissänne tänäkin päivänä. Hädässä
ystävä tunnetaan!
Segev-Steinbergin pääaiheena on kuiten-

kin antisemitismi, joka on ilmiönä satoja –ellei tuhansia – vuosia vanha. Valitettavasti se
nostaa jälleen päätään niin maailmalla kuin
Suomessakin.
Viimeisen kahden vuoden aikana Helsingin juutalainen seurakunta ja Israelin suurlähetystö ovat joutuneet kohtaamaan toistuvaa
antisemitististä ilkivaltaa. Vahingonteot ovat
myös edenneet askel askeleelta vakavampaan suuntaan:
– Ensin suurlähetystön ulko-ovelle ilmestyivät Hitler- ja hakaristitarrat, sen jälkeen
helmikuussa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoittajat, ja viimeisimpänä
heinäkuussa rikottiin lähetystörakennuksen
lasiovet.
Vaikka kaikista tapauksista on ilmoitettu
viranomaisille, ei tilanteeseen ole löytynyt
ratkaisua.
– Mitä on edessä seuraavaksi? suurlähettiläs kysyy. – Entä missä ovat poliittisten johtajienne julkiset kannanotot, jossa tuomitaan
tämä ennennäkemätön antisemitistinen ilkivalta ulkomaanedustustoamme kohtaan?
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Segev-Steinberg ei pidä Suomea juutalaisvastaisena valtiona, mutta ihmettelee, minkä
vaikutelman maa antaa, jos sen johtajat pysyvät hiljaa - etenkin nyt, kun katseet kohdistuvat Suomeen sen toimiessa EU:n puheenjohtajamaana. – Monissa kulttuureissahan
hiljaisuus merkitsee hyväksyntää! hän jatkaa.
Suurlähettiläs Segev-Steinberg tapasi lokakuussa sisäministeri Maria Ohisalon, joka
otti aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa
tuomitsemalla Saksan Hallessa tapahtuneen
synagogaiskun ja kertomalla Suomessa vallitsevasta uskonnonvapaudesta ja nollatoleranssista antisemitismille.
– Antisemitismin tuomitseminen on toki
tärkeää, mutta sanat yksin eivät riitä. Niiden
lisäksi tarvitaan myös tekoja, Segev-Steinberg
huomauttaa.
Rohkeaan toimintaan hän kannustaa myös
suomalaisia Israelin ystäviä:
– Tehkää kaikki voitavanne antisemitismin kitkemiseksi. Levittäkää tietoa, olkaa
äänekkäitä ja osoittakaa suomalaista sisua.
Näin voitte olla valona niin Suomelle kuin
muillekin Euroopan maille. Näytetään yhdessä koko maailmalle, että me emme pelkää
antisemitismin edessä.
– Herra antaa voiman kansalleen, rauhalla
Hän kansaansa siunaa, päättää suurlähettiläs Segev-Steinberg puheensa psalmin 29:11
sanoja lainaten.

Israelin ystävät
koolla Helsingissä
Israel-solidaarisuusjuhla kokosi reilut 300
Israelin ystävää Helsingin Meilahden kirkkoon 3. marraskuuta.
Tilaisuudessa puhuivat Israelin Suomen-suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg,
kansanedustaja Wille Rydman (kok) sekä
Töölön seurakunnan kirkkoherra Hannu
Ronimus. Juontajana toimi Israel-ystävyystoimikunnan puheenjohtaja, pastori
John Remes.
Aikaisempien vuosien tapaan juhlassa
kerättiin rahalahja, jonka kohteena oli tällä
kertaa Keren Hayesodin työ maahanmuuttajien tukemiseksi Israelissa.
Lisäksi juhlassa saatiin nauttia israelilaisista lauluista helsinkiläisen Sarigim-lauluryhmän esittämänä. Mukana oli myös ihastuttava tanssiryhmä Besorah Seinäjoelta.
Vuotuisen solidaarisuusjuhlan järjesti
Israel-ystävyystoimikunta, joka koostuu
18:sta Israel- ja juutalaistyön toimijasta ja
yhdistyksestä Suomessa.
D Tanssiryhmä Besorah esitti juhlassa heprealaisia
tansseja.

© John Remes

Susanna Rajala

B Kansanedustaja Wille Rydman, pastori John Remes,
Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg ja Töölön
seurakunnan kirkkoherra Hannu Ronimus.
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Puheenjohtajien
konferenssi Jerusalemissa
Parlamenttien ystävyysryhmien
puheenjohtajat kokoontuivat
Jerusalemissa.
• Antisemitismillä on pitkä historiallinen
tausta, jonka juuret ovat muukalaisvihassa,
taloudessa, uskonnossa, nationalismissa, rodullisessa ajattelussa ja politiikassa. Se voidaan ilmaista esimerkiksi sanoin tai teoin ja
suunnata juutalaisille yksilöinä tai ryhmänä.
Vain 80 vuotta suurimman kansanmurhan
jälkeen useat kansainväliset instituutiot ovat
asettaneet juutalaisille muista maista tai väestöryhmistä poikkeavat standardit. EU on
jo kauan vastustanut Israelin siirtokuntien
laajentamista. Tuotteita merkitsemällä EU
on pyrkinyt painostamaan Israelin hallitusta

Samariassa, Juudeassa, Gazassa, Itä-Jerusalemissa ja Golanilla valmistettujen tuotteiden
suhteen.
On selvää, että tuotteiden merkintävaatimukset ovat selvää boikotointia samaan aikaan kuin siihen liittyy piilotettu antisemitismiä, sanoo eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter
Östman, joka osallistui joulukuun alkupuolella Parlamenttien Israel-ystävyysryhmien
puheenjohtajien seminaariin Jerusalemissa.
– Fakenews-näkemyksiin perustuvia protestiliikkeitä on paljon. Yksi näistä on ehdottomasti maailmanlaajuinen BDS-liike. Liikkeen tavoitteena on lopettaa Israelin omistamien yritysten valmistamien tuotteiden vienti
Juudeasta ja Samariasta. BDS-liikkeen sanoma ja perustelut eivät perustu todellisuuteen,

sanoo kansanedustaja Östman. – Vierailin
matkallani useissa israelilaisten omistamissa yrityksissä mm. Samarian alueella, missä
esim. Shomronin alueen teollisuusyritykset
työllistävät yli 8000 ihmistä. Yli 60 prosenttia
henkilöstöstä on palestiinalaisarabeja. Miksi
näissä yrityksissä työskentelee niin paljon palestiinalaisia? Yksinkertaisesti siksi, että he
saavat parempaa palkkaa ja nauttivat paremmista työoloista kuin yrityksissä, joilla on arabiomistajia. Tämän totesivat työntekijät itse.
– Miehitystermi on täysin väärä, huomauttaa Östman. – Juudea ja Samaria ovat perinteisiä juutalaisia sydänmaita.
– Silti, Länsirannan alueista on kiistelty aina
kuuden päivän sodan jälkeen. Kiistanalaiset
alueet on jaettu A-, B- ja C-vyöhykkeisiin
Oslon sopimuksen jälkeen.
– Mutta ei ole järkeä jatkaa kuten tähän
asti. Hamas-terroristijärjestö hallitsee pelin.
Samaan aikaan kun Hamas rikkoo sodankäynnissä kaikkia kansainvälisiä lakeja, he
saavat rahoitusta kansainväliseltä yhteisöltä.
Se ei ole kestävä ratkaisu. Kansainvälisen
yhteisön tuotemerkintävaatimus osoittaa,
että Eurooppa ei ole oppinut mitään historiastaan.
Israel Allies -säätiön yhdessä Knesset
Christian Allies Caucuksen kanssa järjestämä seminaari kokosi yhteen noin viisikymmentä parlamentin jäsentä ja diplomaattia
eri puolilta maailmaa. Guatemalan tammikuussa 2020 virkaan astuva uusi presidentti
Alejandro Giammattei oli yksi seminaarin
pääpuhujista.
Jerusalem Postissa 8.12. julkaistussa haas-

tattelussa Israel-ystävyydestään tunnettu uusi
presidentti totesi mm., että ”Israelin ystävät
ovat meidän ystäviä ja viholliset meidän vihollisia”. Giammattei vannoo virkavalansa
14.1.2020 ja kutsui myös presidentti Reuven
Rivlinin virkaanastujaisiinsa.
Myös Guatemalan väistyvä presidentti
Jimmy Morales on tunnettu Israelin ystävä
ja hän teki päätöksen siirtää maan suurlähetystön Jerusalemiin 16.5.2018. Guatemala on
toistaiseksi Yhdysvaltojen ohella ainut valtio,
jonka suurlähetystö on Jerusalemissa.
– Jerusalemin ja Israelia kannattavien
kristittyjen välinen ystävyys perustuu yhteisiin arvoihin, totesi pääministeri Benjamin
Netanyahu tavatessaan 25 maasta tulleita
lainsäätäjiä.
– Emme ole miehittäjiä vieraassa maassa.
Tämä on ollut kotimaamme siitä lähtien, kun
patriarkka Abraham tuli tänne 3500 vuotta
sitten. Sana ”juutalainen” tulee ”Juudeasta”,
Netanyahu sanoi.
Konferenssin osallistujat antoivat pääministerille allekirjoitetun julistuksen, jossa todetaan, että ”kansakunnat eivät enää
koskaan vaikene juutalaisen kansan boikotoinnin edessä”. Vetoomus oli vastaus EU:n
tuomioistuimen päätökseen merkitä, etteivät
Itä-Jerusalemista, Länsirannalta ja Golanin
kukkuloilta tulevat tuotteet ole Israelista.
– Vaikka pääministeri on kovien paineiden
alla ja dead-line uuden hallituksen saamiseen
oli 2 päivän päässä, hän vaikutti olevan levollisella mielellä. Se osoittaa hänen pitkää
kokemustaan ja vahvaa johtajuuttaan, huomauttaa Östman.

ESPOON SÄHKÖASENNUS KY
Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi
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varatoimitusjohtaja, kauppaneuvos Albin
Lundström, Helsingin yliopiston rehtori
Paavo Ravila, itämaisen kirjallisuuden professori Aapeli Saarisalo sekä arkkipiispa
Ilmari Salomies.

Ensimmäisen Suomi-Israel Yhdistyksen
perustamisesta 65 vuotta
Melko tasan 65 vuotta sitten,
joululukuun 15. päivänä 1954,
hotelli Palacen juhlasali oli
ääriään myöten täynnä Israelin
ystäviä, jotka olivat saapuneet
perustamaan Suomi-Israel
Yhdistys ry:tä.

Suomi-Israel Yhdistyksen ja sitten
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
puheenjohtajina ovat toimineet

• Yhdistyksen toiminta lähti käyntiin erittäin
nimekkäiden ja vaikutusvaltaisten henkilöiden johdolla ja sen ensimmäinen puheenjohtaja peräti 22 vuoden ajan oli moninkertainen
pääministeri, eduskunnan puhemies, sittemmin valtioneuvos Karl-August Fagerholm.
Ensimmäinen hallitus oli muutenkin hyvin arvovaltainen, ja sillä oli korkean tason
yhteydet yhteiskunnan eri osa-alueille. Fagerholmin lisäksi jäseniä olivat SAK:n pääsihteeri, kansanedustaja Olavi Lindblom,
Yhtyneitten Paperitehtaitten johtokunnan
jäsen, kauppaneuvos Niilo Elo, SOK:n kaupallinen johtaja Lauri Hietanen, Keskon
JEDIDUT • 4 / 2019
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• Artikkelien
kirjoittamista yli 30
vuoden kokemuksella
• Lehtien ja esitteiden
taittopalvelua

Pikkuhiljaa yhdistyksen toiminta laajentui
myös pääkaupungin ulkopuolisiin alaosastoihin, ja vuonna 1984 tämä johti organisoitumiseen paikallisyhdistyksistä koostuvaksi
Suomi-Israel Yhdistysten Liitoksi.
Kunnioittaakseen perustajansa elämäntyötä, Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry perusti
vuonna 2018 K.-A. Fagerholm -palkinnon,
jonka ensimmäinen saaja oli eduskunnan
Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
K.-A. Fagerholmin kuoltua 22.5.1984, liitto päätti perustaa Israeliin hänen nimeään
kantavan muistometsän, joka vihittiin lokakuussa 1985.

• 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

• 1954-1976
Valtioneuvos Karl-August Fagerholm
• 1976-1982
Suurlähettiläs Algar von Heiroth
• 1982-1987
Kansanedustaja, ministeri Arvo Salo
(kunniapuheenjohtaja 1988)
• 1988-1992
Kansanedustaja Tapio Holvitie
(kunniapuheenjohtaja 2012)
• 1993-2008
Taiteilija Osmo Visuri
• 2009-2010
Professori Reino Kurki-Suonio
(kunniapuheenjohtaja 2018)
• 2011-2017
Pastori Juha-Pekka Rissanen
• 2018Yrityskauppa-asiantuntija Risto Huvila
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BAUHAUS 100 VUOTTA

eli tulevaisuuden ihannointia ja voisivat olla
viime vuosina rakennettuja. Vuokralaisiin
kuului sellaisia taiteilijakuuluisuuksia kuin
Wassily Kandinsly ja Paul Klee.

Minna Silver

Bauhaus-arkkitehtuurin keskus
Talojen kohtalo ja niiden arkkitehdit jäivät
toisen maailmansodan jalkoihin. Natsit sulkivat koulun vuonna 1933, jolloin myös Hitler nousi valtaan. Joukossa oli juutalaisia ja
sosialisteja, jotka pakenivat lopulta Hitlerin
vainoja. Juutalaisista nimistä mainittakoon
Lyonel Feininger. Juutalaiset ja israelilaiset yleensä ihannoivat Bauhausia. Tel Avivkin rakennettiin Välimeren hiekkarannoille
noudattamaan Bauhausin tyyliä. Joukko
juutalaisia arkkitehteja toi tyylin brittimandaattiajan Palestiinaan 1930-luvulla. Vuoteen
1940 Tel Avivissa oli 4000 rakennusta, jotka
seurasivat Bauhaus-tyyliä. Alue sai UNESCOn maailmanperintökohteeksi nimityksen
vuonna 2003.
Tel Avivissa on myös Bauhaus-arkkitehtuurin keskus. Tohtori Micha Gross, yksi
keskuksen perustajia perustelee, että tyyli
on helppo, funktionaalinen ja käytännöllinen
– siksi se valittiin Tel Aviviin. Tulijat olivat
maallikkoja ja sosialisteja, joiden ihanteisiin
tyyli sopi. Suomessa kiersi taannoin vuonna
2014 näyttely Tel Aviv – valkoinen kaupunki,
ja valkoinen väri on nimenomaan Bauhausin
tunnusmerkki.

JA JUUTALAISET ARKKITEHDIT
Bauhausin arkkitehtonisen
koulukunnan synnystä on
kuluneena vuonna tullut täyteen
100 vuotta. Walter Gropius
perusti koulukunnan vuonna 1919
Weimariin Saksaan.

Tulevaisuuden ihannointia
Minulla oli ilo nähdä Bauhausin koulurakennus ja vierailla mestarien taloissa Dessaussa
vuonna 2005. Talot oli kunnostettu Itä-Saksan aikaisesta rappiotilasta, ja nykyään ne
tunnetaan osana Bauhausin Weimarissa ja
Dessaussa sijaitsevaa UNESCOn maailmanperintökohdetta. Valkoiset laatikkomaiset rakennukset on sijoitettu kujan varrelle mäntyjä kasvamaan maastoon. Talojen modernius
on hätkähdyttävä. Ne kuvastavat futurismin
© Hjochheim 2011

• Dessauhun syntyi arkkitehtikoulu ja koulukunnan mestarien taloja 1920-luvulla. Walter
Gropiuksen tarkoituksena oli luoda taloja,
joissa koti ja työtilat yhdistyivät.

”Uusi arkkitehtuuri” ... ”sen inspiroiva
aineellinen olemus” olivat ilmaisuja, joilla
uuden koulukunnan luomuksia kuvattiin.

KIHNIÖN
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

Israeliin Daven matkassa!

Vaikutteita Viipuriin
Marokossa Casa Blanca (nimi merkitsee valkoista taloa) on Tel Avivin lisäksi melko hyvin säilynyt Bauhaus-arkkitehtuuria edustava
kaupunkikohde.
Suomalainen arkkitehtuuri-ikonimme Alvar Aalto selvästi kuului Bauhausin vaikutuksen piiriin. Esimerkiksi Viipurin kirjastossa
näkee Dessaun arkkitehtikoulun vaikutusta.
Villa Mairea puolestaan muistuttaa Dessaun
mestaritaloja.
JEDIDUT • 4 / 2019
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Koe ja elä Israel maan kokeneimman
suomalaisoppaan johdolla.
Käytössäni on uusi 8+1 -paikkainen
pikkubussi ja voin myös auttaa
majoitusjärjestelyissä.
Lähemmin:
Dave Hasenson
dave@013.net
puh. +972 52 263 8248
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Ari Rusila

Tämänvuotisen Sar-El (Israelin
armeijan vapaaehtoisohjelma)
-jaksoni päätyttyä seuraavassa
muutamia kokemuksia sekä
yleistilanteen osalta että
tämänkertaisen palvelupaikan
tiimoilta.
• Marraskuun puolivälissä oli juuri tapahtunut Gazassa IDF:n tekemä Islamic Jihad
komentajan eliminointi. Tästä raivostuneina
ko. järjestö ampui vajaat 400 rakettia Gazasta
Israeliin siten, että myös Tel Avivissa koettiin hälytyksiä. Iron Domen torjuntaprosentti
oli yli 80, joten suurempaa vahinkoa raketit
JEDIDUT • 4 / 2019

eivät juurikaan aiheuttaneet. Iron Domeahan käytetään vain niihin raketteihin, jotka
suuntautuvat asutusalueille, eli erämaahan
menevät raketit saavat rauhassa jatkaa matkaansa. IDF:n vastaiskuissa tuhottiin rakettien laukaisupaikkoja eikä Gazassa vältytty
kuolonuhreilta eikä haavoittuneiltakaan.
Muutaman päivän kuluessa selkkaus Islamic Jihadin osalta päättyi mutta rakettitulitus
ei. Syyriasta Iranin vallankumouskaartin toimesta ammuttiin Pohjois-Israeliin muutama
raketti, ja IDF luonnollisesti teki sinne myös
vastaiskun. Edelleen marraskuun lopulla
myös Hamas intoutui muutaman raketin
laukaisuun Gazasta samoin vastatoimin. Syy
Hamasin lievään aktivoitumiseen nyt jäi epäselväksi, Israel puolestaan iski Hamasin asemiin uutta lentoreittiä käyttäen ja tähänkään
en tiedä syytä. Sinänsä oli poikkeuksellista,
että todellakin raketteja ammuttiin kolmen
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järjestön toimesta parin viikon sisällä.
Poliittinen tilanne Israelissa säilyi edelleen takalukossa kuten liki koko kuluneen
vuoden. Netanjahun jälkeen Gantzkaan ei
saanut hallitusta kasaan. Kolmannet vaalit
vuoden sisään ovat vältettävissä vain, jos
Knessetistä löytyy enemmistö uuden pääministeriehdokkaan taakse.
Itse Sar-El jaksoni tapahtui tällä kertaan
armeijan (raja-)poliisin palveluksessa. Paikan
nimeä tai sijaintia en tälläkään kertaa voi
ilmaista – todettakoon sen sijainneen jollakin
rajalla ja ainakin Israelin kannan mukaan sen
oikealla puolella (Palestiinalaishallinnolla ja
kansainvälisellä yhteisöllä asiasta lienee hieman poikkeava näkemys).
Palveluspaikan fasiliteetit – mm. ruoka,
siisteys, majoitus- ja pesutilat – olivat nyt
erinomaiset mutta työ sen sijaan raskasta ja
likaista; aiemmin tilanne on ollut usein liki
päinvastainen. Ryhmässämme oli nyt edustus
Suomen ohella USA:sta, Meksikosta, Kanadasta, Italiasta ja Etelä-Afrikasta. Varsinkin
viimemainitun edustajan kanssa oli jälleen
antoisaa keskustella käsitteestä apartheid,
josta palestiinalaisaktivistit tukijoineen usein
syyttävät Israelia. Eteläafrikkalaisen näkemyksen mukaan kyse oli pohjimmiltaan
erillisestä kehityksestä, vaikkakin se saikin
rotuerottelua korostavan leiman mm. julkisissa palveluissa ja tiloissa.
Ohjelman ilta-aktiviteettiosuudessa oli tällä
kertaa poikkeuksellisen paljon keskusteluja eri aloja edustavien sotilaiden ja siviilien
kanssa, mikä sinänsä oli antoisaa. Viikonloppuekskursiomme tapahtui Tel Avivissa
katsomassa sikäläisen juutalaisasutuksen
varhaisvaiheita sekä modernien esittävi-

en taiteiden keskusta (molemmat Carmel
markkina-alueen liepeillä).
Todettakoon, että tapasin vapaalla myös
suuren suomalaisryhmän, joka oli kokonaisuudessaan sijoitettu toiseen palvelupaikkaan; todella hienoa että tällainen osallistuminen ryhmänä Suomesta näyttää virinneen
uudelleen. Vapaalla ollessani tapasin myös
osallistujia Venäjältä, Tanskasta ja Ruotsista,
joista maista harvemmin vapaaehtoisia tulee. Kun nykyisin antisemitismi on nostanut
päätään, olivat useat oman ryhmäni jäsenet
todella innoissaan siitä, miten monesta kolkasta maailmaa löytyy Israelin ystäviä myös
IDF:n vapaaehtoisiksi.
© Ari Rusila

© Luis Vega

Israelin rajapoliisin palveluksessa

B Ryhmämme marraskuussa 2019 (yhden osanottajan
kasvokuva pyynnöstä epäselvä, "blurrattu").

A Kuva tukikohdan synagogasta.
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ISRAEL JA IHMISOIKEUDET
– Israelin viholliset tekeytyvät
ihmisoikeusjärjestöiksi ja keräävät miljoonia
Israel-asiantuntija ja YAPSverkoston koordinaattori Varpu
Haavisto vieraili marraskuussa
Espoon, Vantaan, Tampereen
ja Turun seudun Suomi-Israel
yhdistyksissä luennoimassa
hälyttävästä ilmiöstä, jossa
Israeliin tosiasiallisesti
vihamielisesti suhtautuvat
järjestöt pukevat toimintansa
ihmisoikeusjärjestön valeasuun.

tavoite on kyseenalaistaa juutalaisvaltion
olemassaolo ja eristää se boikotein muusta
maailmasta. Monet rahoitusta saavat järjestöt
tukevat joko suoraan tai epäsuorasti ns. BDSliikettä, joka ajaa boikotteja, divestointeja ja
sanktioita sekä Israelin valtiota että israelilaisia yrityksiä, yliopistoja ja asiantuntijoita
vastaan ja käyttää viestinnässään valheellisia
argumentteja.

• Haaviston mukaan on erikoista, että EU
ja sen jäsenmaat rahoittavat vuosittain kymmenillä miljoonilla euroilla järjestöjä, joiden

Tarjolla
vääristyneitä tulkintoja
Länsimaissa nämä järjestöt kalastavat ihmisoikeuksista kiinnostuneita nuoria toimintaansa. Näillä ei ole riittävää koulutusta humanitaaristen, ihmisoikeus- ja kriminaalilakien
soveltamisesta aseellisessa konfliktissa eikä
raportoinnista konfliktialueilla.
Seurauksena heille voidaan tarjota yk-

sinkertaistettuja ja vääristeltyjä tulkintoja
ihmisoikeussopimuksista ja heidät voidaan
saada levittämään tarinoita, joita he eivät voi
tai huomaa tarkistaa luotettavista lähteistä.
Toiminnan vaikuttavuus perustuu vapaaehtoisten voimakkaaseen emotionaaliseen samastumiseen konfliktin toiseen osapuoleen
ja samalla toisen osapuolen kuulematta jättämiseen.
Tunteen voimalla
Vapaaehtoisista tulee usein vaikuttavia propagandan levittäjiä, koska he itse uskovat siihen tunteen voimalla. Heidän vaikutuksensa
ei rajaudu ainoastaan omaan lähipiiriinsä,
vaan heidät koulutetaan yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Vapaaehtoisten ihmisoikeustarkkailijoiden raportteja myös syötetään YKelimiin, jossa ne muuttuvat osaksi kansainvälistä poliittista päätöksentekoa.

A
Varpu Haavisto
keskustelee toimittaja Rony Smolarin
(vas.) ja kansanedustaja Antero Laukkasen kanssa Albergan
kartanolla Espoossa
19.11.
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Yhteistyöhankkeita
ja diplomatiaa
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton ja Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen
puheenjohtaja Risto Huvila ja Jedidut-lehden päätoimittaja Kimmo
Janas vierailivat marraskuun alussa Israelissa. Molemmat osallistuivat
Israelin hallituksen lehdistötoimiston järjestämään Christian Media
Summit -konferenssiin (josta raportti sivuilla 28-30), minkä lisäksi
ohjelmassa oli muitakin maittemme väliseen yhteistyöhön liittyviä
tapaamisia.
• Espoon Suomi-Israel Yhdistys on perustamisestaan alkaen painottanut toiminnassaan
teknologiaa ja startup-toimintaa, ja viritellyt
sen puitteissa yhteyksiä israelilaisiin osapuo-
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D Jerusalemin varapormestari Fleur Hassan-Nahoum
Risto Huvilan ja Kimmo Janaksen kanssa hyvin päättyneen palaverin jälkeen.
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liin. Huvilan edellisellä Israelin matkalla viime
kesäkuussa aukesi keskusteluyhteys Jerusalemin kansainvälisistä yhteyksistä vastaavan
varapormestarin Fleur Hassan-Nahoumin
kanssa ja nyt varapormestarin kalenterista
löytyi aikaa pidempään neuvotteluun.
Jerusalem on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut maan merkittäväksi teknologia- ja yritystoimijaksi Tel Avivin alueen
ns. Silicon Wadin rinnalle, ja kaupungilla on
kunnianhimoiset tavoitteet vahvistaa tätä kehitystä edelleen.
Huvila näkee Jerusalemin kasvuhakuisen
kansainvälistymispolitiikan, joka yhdistää
julkiset ja yksityiset toimijat, merkittävänä
mahdollisuutena niin Espoolle kuin muillekin suomalaisille yliopistokaupungeille.
– Jerusalemissa on perinteisesti ollut arvostettuja yliopistoja, mutta edellisen pormestarin Nir Barkatin johdolla se on panostanut
vahvasti yritystoiminnan vaatiman ekosysteemin luomiseen 2010-luvulla. Maittemme välillä on valtavasti yhteistyöpotentiaalia, josta
molempien maiden toimijat voisivat hyötyä

C Huvila, USA:n suurlähettiläs ja rouva David Friedman
ja Guatemalan suurlähettiläs Mario Bucaro.

globaalissa markkinassa.
Tapaamisen päätteeksi Huvila esitti varapormestarille kutsun saapua Suomeen.
Vierailun odotetaan toteutuvan ensi kevään
aikana.
Jerusalem Post valitsi syyskuun lopulla
Gibraltarilla syntyneen ja Englannissa opiskelleen Hassan-Nahoumin maailman 44:ksi
vaikutusvaltaisimmaksi juutalaiseksi. HassanNahoumin isä Sir Joshua Abraham Hassan
oli Gibraltarin ensimmäinen pormestari ja
pääministeri.
Matkan aikana Huvilalla oli mahdollisuus
tavata myös Knessetin Suomen-ystävyysryhmän aiempi puheenjohtaja Ksenia Svetlova
sekä osallistua Yhdysvaltain Israelin-suurlähettilään David M. Friedmanin isännöimille
illallisille yhdessä mm. Suomen ja Guatemalan suurlähettiläiden Kirsikka Lehto-Asikaisen ja Mario Bucaron kanssa.
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Brexit

ja
Britannian juutalaiset
Minna Silver

Britannia tai virallisesti
Yhdistynyt kuningaskunta
on menossa joulukuun 12.
päivä 2019 vaaliuurnille. Vaaleissa
testataan jälleen Britannian
äänestäjien kantaa Brexitiin. Ehkä
jo tämän Jedidutin ilmestyessä
tiedämme vaalituloksen.
Brexitissä kysymys on siis siitä,
että vuoden 2016 neuvoaantavassa kansanäänestyksessä
voitti kanta, joka haluaa irrottaa
Britannian Euroopan unionista.
• Britannia on ajautunut Brexit-kiistoissa tilanteeseen, jollaista ei parlamentin entisen
puhemiehen John Berkowin mukaan ole
nähty sitten toisen maailmansodan. Hän
katsoo, että ero olisi suuri erehdys. Harva
tietää, että Berkow on juutalainen. Berkow
väistyi tehtävästään lokakuun lopulla. Hänet muistetaan kaaottisessa parlamentissa
Brexitin sopimusten esittelytilanteissa kurkku käheänä huutavana: ”Järjestys!” Hänen
päätöksillään oli vaikutus kokoontumisiin ja
ehkä lopputulemiin. Tähän palaan tuonnempana. Seuraan Britannian politiikkaa tiiviisti
ja olen asunut saarivaltakunnassa viisi vuotta
JEDIDUT • 4 / 2019

– päässyt myös äänestämään pääministeriä.
Juutalaisten pelot ovat antisemitismin kasvaessa nousseet Britanniassakin pintaan. Hiljattain Britannian päärabbi esitti nyt vaalien
alla oman näkemyksensä Jeremy Corbynistä työväenpuoluetta johtavasta puheenjohtajasta.
Uskottavuuskysymys
Vuoden 2016 kansanäänestyksen jälkeen David Cameronin seuraajaksi pääministeriksi
nousi konservatiivien edustaja Theresa May,
joka yritti luovia Brexitiä maihin neuvottelemalla erosopimusta EU:n kanssa, mutta
parlamentti ei hyväksynyt hänen erilaisia
ehdotuksiaan ja niin hän luopui pääministeriydestä. Johtotähtenä Mayn esitysten vastustajissa oli työväenpuolueen puheenjohtaja
Jeremy Corbyn. Vaikka May luovi Brexitasiaa ponnekkaasti, taustalla ristiriitoihin ja
parlamentin kanssa tuloksettomiin tilanteisiin, saattoi olla myös uskottavuuskysymys.
May nimittäin oli itse kannattanut Euroopan
unionissa pysymistä. Hän katsoi kuitenkin
tehtäväkseen viedä demokratiassa kansan
tahdon Brexitissä loppuun saakka.
Churchill
esikuvana
Mayn luopuessa pääministeriydestä tilalle tuli
värikäs, Lontoon entinen pormestari, konservatiivien edustaja Boris Johnson, joka
oli vuoden 2016 kansanäänestyksessä ajanut
voimakkaasti eroa. Johnson oli ollut Mayn
hallituksen ulkoministerinä, mutta jäi kesken
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pois tehtävästään. Johnsonia pidetään yhtenä
eroajatuksen pääarkkitehtina, sillä hän oli
lehtimiehenä pyrkinyt kaikin tavoin tuomaan
EU-jäsenyydestä asioita sellaiseen negatiiviseen valoon, jossa Britannian kannattaisi
erota EU:sta. Hän vetosi viimeiseksi bussimainoksissaan niihin miljooniin rahamääriin,
joita EU:lle jäsenmaana maksetaan ja kuinka
esimerkiksi Britannian terveydenhuoltojärjestelmä kärsii suuresti kyseisestä vuodosta.
Johnsonia on kuitenkin vastustajien taholta
syytetty EU:lle maksettujen miljoonasummien suurentelusta.
Johnsonin päätähtäin on Britannian itsemääräämisoikeuden palauttaminen. Hän on
nähnyt ihanteenaan Britannian suuruudenajan ja Churchillin jonkinlaisena esikuvanaan. Hän lupasi viedä Britannian pois
EU:sta lokakuun 2019 loppuun mennessä
sopimuksen kanssa tai ilman sopimusta.
Hänkin kävi neuvotteluja EU:n kanssa hioen sopimusehtoja haluamaansa malliin mutta
ei lopulta saanut parlamentin hyväksyntää
sopimukselleen, joten päätettiin järjestää
uusi kansanäänestys. Eron lykkäystä EU:sta
on tapahtunut niin Mayn kuin Johnsoninkin
aikana. Johnson ei voinut parlamentin vastustaessa laillisesti viedä lupaamanaan ajankohtana Britanniaa ulos EU:sta. Kun kyseessä
oli pattitilanne, ratkaisuksi jäi joulukuuksi
järjestettävät uudet vaalit.
Rakenteellista
antisemitismia
Kesken vaalitaiston Britannian päärabbi on
ilmaissut, että Britannian juutalaisyhteisölle näkymä, että Jeremy Corbynin johdolla
työväenpuolue voittaisi vaalit, on erittäin
pelottava. Syynä on työväenpuolueen parlamentaarikkojen keskuudessa esiintynyt
rakenteellinen antisemitismi, jota Corbyn ei
ole pystynyt puolueestaan uskottavasti kitkemään. Myös hänen Israel-vastaisuutensa, on
tulkittu juutalaisvastaisuudeksi, onhan Israel

juutalaisvaltio.
Täytyy kuitenkin muistaa, ettei koko
Britannian työväenpuolue ole edustanut
antisemiittistä kantaa, vaan se on päässyt
Corbynin aikana rehottamaan. Päärabbi sai
tukea jopa anglikaanisen kirkon arkkipiispan
twiittauksesta, jossa tämä sanoi, että juutalaisvastaisuus työväenpuolueessa on erittäin
huolestuttavaa. Corbyn sai tv-haastattelussa
vastata päärabbin huomioihin, muttei pyytänyt anteeksi puolueensa riveissä esiintyneitä
antisemitismin ilmaisuja, vaan vakuutti, ettei
Britannian juutalaisten tarvitse olla huolissaan, mikäli työväenpuolue voittaa vaalit.
Milibandista
vasemmalle
Muistakaamme kuitenkin, että työväenpuolueen kärkeen kuuluneet Milibandien veljekset, entinen ulkoministeri David ja hänen
veljensä Ed, joka oli työväenpuolueen puheenjohtaja 2010-2015 ja taannoin mukana
myös pääministerikilvassa, ovat juutalaisia.
Ed Milibandin kohdalla vaalit eivät kuitenkaan sujuneet odotetusti. Milibandia vastaan esiintyi päivälehdissä otsikoita, joissa
antisemitistisesti kuulutettiin pääministeriksi
pyrkivälle Edille, että ”Antakaa meidän pitää
pekonimme!” Pekonihan on ei-kosheria possunlihaa, josta englantilaiset pitävät munakokkelin kanssa aamiastarjoamistensa ylittämättömänä herkkuna. Milibandille vaalitulos
ei ollut lopulta suosiollinen, ja hän siirtyi
puolueen valokeilasta syrjään. Corbyn edustaa nyt hyvin vasemmistolaista ohjelmaa Milibandin keskilinjan veljeksiin nähden.
Natsivallasta
vapaaksi
Niin konservatiiveissa kuin työväenpuolueen
edustajissakin on Brexitin kannattajia ja vastustajia. Parlamentin puhemies John Bercow
jätti tehtävänsä lokakuussa ja esitti sen jälkeen julkisesti jo ennestään tiedetyt EU-jäse- A
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A nyyttä kannattavat näkemyksensä haastatte-

luissa. Historiasta alunperin valmistuneena,
olen kuitenkin ihmeissäni, mitä hän tarkoittaa varoittaessaan, että Brexit on Britannian
sodan jälkeen suurin kömmähdys samalla
viitaten, että sodassa Britannia teki edellisen
suuren virheensä. Tämä on outo lausunto,
kun ajatellaan Britanniaa ja Yhdysvaltoja, jotka pelastivat manner-Euroopan natsivallasta
Normandian maihinnousun vanavedessä.
Churchillin puhe vuodelta 1940 natsi-Saksan levittäytymiseen kaikuu korvissamme:
”Tulemme taistelemaan rannoilla” .... ”Emme
koskaan antaudu”. Oliko tämä kömmähdys?
Mihin Bercow vertaa, kun Britannia taisteli manner-Eurooppaa hallussaan pitävää
natsi-Saksaa vastaan? Vai tarkoittaako hän
pääministeri Neville Chamberlainin hyväuskoisuutta ennen maailmansodan alkua,
kun tämä allekirjoitti Münchenin sopimuksen
Hitlerin kanssa vuonna 1938? Mutta tämä
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oli siis ennen sotaa, ja kömmähdyksellä hän
nimenomaan viittaa sodan aikana tehtyyn
virheeseen. Vertaus on siis sekava ja ontuva, kun kysymys on Euroopasta Normandian
voiton ja keskitysleirien vapautusten valossa
ja nyt Britannian EU-eroäänestyksestä.
Lapsikuljetusten jälkeläisiä
Sodan aikana Britannia otti vastaan noin 10
000 juutalaislasta ostamalla heitä natseilta ja
siten pelastaen heitä niin sanotuissa Kinder
transporteilla eli juutalaislapsien junakuljetuksilla. Itse tunnen yhden heistä. Hän on
kotoisin Wienistä ja hänen vanhempansa vietiin Auschwitziin menehtymään. Hän itse sai
hyvän elämän Britanniassa. Lapsikuljetusten
jälkeläisiä on tuhansia Britanniassa, ja voimme vain aavistaa näiden perheiden pelkoa
nousevan antisemitismin edessä. Toivokaamme Britannialle ja heille yhteistä suosiollista
suuntaa.
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Syksyn ylioppilaskoe vääristeli Israelin historiaa
Suomalaista koulutusjärjestelmää
on viime vuosina pidetty yhtenä
maailman parhaista, ja sekös
meitä pimeän pohjolan ihmisiä
on hivellyt. Kuluvan syksyn
ylioppilaskirjoitukset kuitenkin
nostavat esiin vakavan ongelman,
joka liittyy historian vääristelyyn,
joka Israelin suhteen alkaa olla jo
maan tapa.
• Kokeen Israeliin liittyvät kysymykset olivat
seuraavat:
9.1 Erittele taulukossa (aineisto 9.A) ja
karttasarjassa (aineisto 9.B) näkyviä muutoksia Palestiinan alueella, ja selitä, mistä
muutokset ovat johtuneet. (10 p.)
9.2 Arvioi Yhdysvaltain ulkoministeri John
Kerryn puheessaan (aineisto 9.C) esittämän
näkemyksen osuvuutta. (12 p.)
9.3 Esitä perusteltu arvio siitä, miten Israelin ja Palestiinan kysymys kehittyy lähitulevaisuudessa. (8 p.)
Kysymyksessä 9.1 viitataan karttasarjaan
(kuvassa), joka sisältää useita virheitä. Karttasarjan nimi on ”Juutalaisten ja palestiinalaisten alueet 1940-luvulta 2000-luvulle”, ja
karttoja selittävä teksti on seuraava:
Kartat kuvaavat juutalaisten ja palestiinalaisten asutusta Palestiinassa vuonna 1946,
Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1947
esittämän aluejakoehdotuksen sekä Israelin
valtion ja palestiinalaisten alueet vuosina
1949–1967 ja 2008. Vihreällä merkitty on
palestiinalainen ja valkoisella merkitty juutalainen (vuodesta 1949 Israelin valtion) alue.
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Jos asia ei olisi niin vakava, tuntuisi lähes
huvittavalta, kuinka tarkoitushakuisesti ja
virheellisesti ylioppilastutkintolautakunta on
modifioinut ja kääntänyt karttasarjan tekstin
ruotsalaiselta – hieman vähemmän virheitä
sisältävältä – SO-rummet.se -sivustolta, joka
oli osa kokeen tausta-aineistoa.
Mutta nyt itse karttoihin ja niiden teksteihin:
Ensinnäkään vuonna 1946 Palestiinan
mandaattia eivät asuttaneet juutalaiset ja palestiinalaiset vaan juutalaiset ja arabit. Aivan
sama oli etnisten ryhmien jakautuma vuosina
1949-1967. Termi palestiinalainen tarkoitti
Britannian mandaatin aikana mandaattialueella asuneita sekä juutalaisia että arabeja,
eikä sillä ollut nykyisen kaltaista etnis-poliittista konnotaatiota, joka termille tuli 1964
perustetun Palestiinan Vapautusjärjestön
PLO:n myötä.
Ylioppilastutkintolautakunnan esittelemä
karttasarja alkaa historian vääristelyllä. Vuoden 1946 melkein täysvihreä kartta antaa
valheellisesti sen käsityksen, että Palestiinan
alue olisi ollut lähes kokonaan ”palestiinalaisten” eli arabien hallussa. YK:n asettaman Palestiinan erityiskomitean UNSCOPin
3.9.1947 julkaiseman raportin mukaan alueen väestö oli tuolloin noin 1,8 miljoonaa
ihmistä, josta juutalaisten osuus oli kuitenkin
peräti noin 600 000 eli kolmannes, arabien
osuus noin 1,2 miljoonaa, joista noin 12 %
oli kristittyjä.
Kartta-aineistosta poiketen YK ei vain esittänyt mandaattialueen jakoa 1947 vaan hyväksyi sen 2/3 enemmistöllä yleiskokouksen
istunnossa 29.11.1947. Karttasarjassa otsikolla ”Yhdistyneiden kansakuntien suunnitelma
1947” oleva kartta on lisäksi virheellinen siltä osin, että se näyttää Jerusalemin olevan
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osa arabeille annettua aluetta, mikä ei pidä
paikkaansa, sillä YK jätti hyväksymässään
suunnitelmassa Jerusalemin ja sen ympäristön kansainväliseksi City of Jerusalem -erityishallintoalueeksi (lat. corpus separatum,
valkoinen alue vasemmalla olevan YK:n 1947
julkaiseman kartan keskellä).
YK:n jakopäätöksen asiakirjoihin liitetty Anglo-American Committee of Inquiryn
laatima A Survey to Palestine -raportti myös
osoittaa, että vuonna 1944 juutalaiset muodostivat enemmistön Palestiinan mandaatin
kaupunkien väestöstä, kun taas arabit olivat
enemmistönä maaseudulla. Kaikki tunnetut
väestötutkimukset alkaen vuodesta 1882
osoittavat juutalaisten olleen enemmistönä
Jerusalemissa. Lisäksi on huomioitava, että

juutalaisvaltion osaksi tullut karttojen eteläkärjen kolmio eli Negevin alue oli tuolloin
lähes kokonaisuudessaan autiomaata.
Huomionarvoista oli myös, että YK:n jakosuunnitelman myötä perustettavan juutalaisvaltion alueelle oletettiin jäävän asumaan
n. 400 000 arabia, jotka olisivat muodostaneet uuden valtion asukkaista n. 45%. mutta
arabijohtajien kehotuksesta valtaosa heistä
pakeni maasta arabiarmeijoiden hyökätessä
vastasyntyneen valtion kimppuun. Tämän
seurauksena vain noin 150 000 arabia jäi
asumaan uuteen Israelin valtioon, ja loput
sijoittuivat pääosin nykyisen Länsirannan ja
Jordanian alueelle.
Vuoden 2008 kartta jättää myös huomiotta, että Israelissa (kartan valkoisessa osassa) A
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teuttaa islamistien haave eliminoimalla sekä
juutalaisvaltio että sen kansa.
Ylioppilastutkinnon historiankokeessa
hämmentää myös sen toinen kysymys, jossa abeja kehotettiin arvioimaan Yhdysvaltain
ulkoministeri John Kerryn puheessaan esittämän näkemyksen osuvuutta. Ulkoministeri
Kerryn esitellään koetta suorittaville abeille
auktoriteettina, mutta kyseinen 28.12.2016
pidetty puhe on laajasti tuomittu kiistanalaiseksi ja jopa antisemiittiseksi, koska Kerryn
keskeinen viesti oli, että Israel voi olla joko
juutalainen tai demokraattinen, mutta se ei
voi olla molempia.
Voisiko maailman ainoan juutalaisvaltion
ja Lähi-Idän ainoan demokratian identiteettiä ikävämmin arvostella? Että juutalainen
ei voisi olla demokraattinen? Äärimmilleen
tulkittuna Kerryn edustama maailmankuva
suhteessa Israeliin on aivan sama, mitä Palestine Solidarity Campaign ajaa, eli juutalaisuus
pitää häivyttää ”Palestiinasta”.
Haluan vielä kiittää erään abiturientin
huolestunutta isää, joka otti minuun yhteyttä
asian tiimoilta, sekä eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajaa, kansanedustaja
Peter Östmania, joka tarttui tarmokkaasti
asiaan ja jätti siitä yhdessä 10 muun kansanedustajan kanssa 23.10. kirjallisen kysymyksen asianomaiselle ministerille.

A asui virallisen väestölas-

kennan mukaan n. 1,5
miljoonaa arabia, jotka
muodostivat tuolloin n.
20 % maan väestöstä.
Arabiväestön osuus oli
siis kymmenkertaistunut
Israelin itsenäisyyden aikana.
Karttasarjan selitysteksti kertoo myös virheellisesti Israelin valtion
syntyneen vuonna 1949,
vaikka maa itsenäistyi
14.5.1948.
Edellä kuvatut monet
virheet johtuvat keskeisesti siitä, että ylioppilastutkintolautakunta on
kritiikittömästi hyväksynyt aineistokseen kiistellyn ja Israeliin avoimen
vihamielisesti suhtautuvan Palestine Solidarity Campaign -järjestön
(PSC) julkaiseman karttasarjan. Kyseinen Britanniassa perustettu ja
sittemmin muihinkin
maihin laajentunut Israelin valtion, sen yritysten
ja asiantuntijoiden boikotointia ajava järjestö oli
vuoteen 2017 asti listattu
terroristijärjestöjen joukkoon ns. World Check
-listalla. Lisäksi järjestön
logo, jossa on kuvattuna
koko Israelin alue, kuvaa
järjestön tavoitetta saattaa koko juutalaisvaltion
alue palestiinalaisten käsiin, eli käytännössä toJEDIDUT • 4 / 2019

Miten hallitus aikoo seurata ko. aineistojen
paikkansapitävyyttä?”
12.11.2019 antamassaan vastauksessa opetusministeri Li Andersson ei ottanut kantaa
antisemitismiin, vaan selitti ylioppilastutkintolautakunnan itsenäisyyttä kokeiden laatijana. Vastauksen lopussa opetusministeri
toteaa seuraavaa:
”Jos tehtävänannossa ja -muotoilussa tai
aineistoissa ilmenee jälkikäteen virheitä,
tulkinnallisuuksia tai muita ongelmallisia
kohtia, tutkintolautakunta voi ottaa sen
huomioon lopullisessa arvostelussa.”
Vaikka tutkintolautakunta omaa laissa
säädetyn riippumattomuuden ylioppilastutkinnon kokeiden laadintaan ja arvosteluun,
on sillä myös vastuu tutkinnon kokeista ja
siihen liittyvistä taustamateriaaleista ja taustamateriaalien soveltuvuudesta koetehtäviin
sekä vastuu kokeiden arvostelusta. Laadulla
on suuri merkitys tutkinnon luotettavuuden
ja kansallisen ja kansainvälisen arvostuksen
kannalta.
Kirjallinen kysymys ja opetusministerin
vastaus löytyvät kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilta googlaamalla ”Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 250/2019 vp”.

Artikkeli on lyhennelmä Risto Huvilan Seurakuntalainen.fi:ssä julkaistusta blogikirjoituksesta.
Kansanedustajien kirjallinen kysymys (KK
250/2019 vp) oli seuraava:
”Miten hallitus suhtautuu antisemitismistä tunnetun järjestön tuottaman erheellisen
materiaalin käyttämiseen ylioppilaskirjoitusten aineistona?
Millaisella menettelyllä ylioppilastututkinnossa käytettyjen tausta-aineistojen totuudenmukaisuus varmistetaan? ja
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Christian Media Summit 2019
Kimmo Janas

C – Israel menestyy taloudellisesti ja olemme valmiit
jakamaan hyvinvointia palestiinalaisille, kunhan he ymmärtävät meidän palanneen kotiin. Me emme ottaneet
heidän kotimaatansa, vaan omamme ja olemme valmiit
jakamaan sen heidän kanssaan ja olemme valmiit kunnioittamaan jokaista, totesi presidentti Reuven Rivlin.

Marraskuun alussa kutsui Israelin
hallituksen lehdistötoimisto
(GPO) 150 kristillistä media-alan
ammattilaista 30 eri maasta
marinoitavaksi oikealla Israeltietoudella.
• Nelipäiväinen kongressi oli täynnä mielenkiintoista ohjelmaa, mutta aikataulu oli
ehdottomasti liian tiivis – ja kun 150 ihmistä
liikutellaan paikasta toiseen, aina jää joku
jälkeen.
Kongressin aikana kuultiin monia asiantuntijaluentoja eri aloilta ja paneelikeskusteluita, joihin osallistui niin juutalaisia,
beduiini-muslimeja, palestiinalaisia kuin
kristittyjäkin. Ongelmana oli, että tietoa tuli
sellaisella vauhdilla, ettei sen sulattaminen,
saati sitten omaksuminen, onnistu ihan käden käänteessä.
Kongressissa selvitettiin mm:
• Israelin roolia Lähi-idän menestyksessä ja

rauhassa
• Israel-Palestiina -konfliktin perussyitä
• BDS boikotin taustoja, rahoitusta ja yhteyksiä terrorismiin
• Kaksinaismoraalista kansainvälisessä laintulkinnassa
• Esiteltiin eri maissa käynnistettyjä proIsrael aktiviteettejä
• Nuorten aikuisten mietteitä Israelin tilanteesta.

A Pääministeri Netanyahu muistutti, että on tärkeää
taata, ettei Iran pysty kehittämään ydinasettaan. – Me
pyrimme estämään Iranin sotilaallisen läsnäolon lisääntymisen rajoillamme, varsinkin Syyriassa. Jos Iran saisi
tahtonsa läpi Lähi-itä luhistuisi.
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FOZ
Kongressin aluksi osallistuimme Friends of
Zion Museumin eli Siionin ystävien museon
uuden mediakeskuksen avajaisiin. Siellä museon johtaja Mike Evans muistutti Simon
Peresin sanat: ”Jos haluat olla suuri, palvele
suurta päämäärää. Mikään ei ole suurempi
tavoite kuin ihmisten välinen ystävyys.”
Paikalla oli myös silmin nähden väsyneen
oloinen pääministeri Benjamin Netanyahu.
Hän huomautti, että on tapahtumassa valtava muutos suhteessa Israeliin monien ajatuksissa Lähi-idässä. Israelia ei enää pidetä
vihollisena vaan tärkeänä yhteistyökumppanina yhteistä vihollista, militantti-islamia
vastaan. Monet arabimaat ymmärtävät Iranin
tukeman militantti-islamin olevan vaaraksi
koko alueelle. Yhteistyö Israelin kanssa ei
ole pelkästään pahan karkottamista vaan
myös yhteisen hyvän tavoittelua mm. talouden ja teknologian puolella.
– Yhteiset päämäärät eivät tarkoita, että
meillä olisi naapureidemme kanssa myös
yhteiset arvot. Mutta kristittyjen kanssa me
jaamme samat arvot, Netanyahu totesi.
Golanin kukkuloille
Ehdottomasti mielenkiintoisin oli kolmas
kongressipäivä, jolloin tutustuimme Golanin
kukkuloihin.
Vuonna 1973 Jom Kippur -sodan aikana
käytiin koko pohjoisrintaman ratkaiseva taistelu Kyynelten laaksossa, jossa pieni joukko
israelilaisia sotilaita pystyi pitämään rintamalinjan moninkertaisia syyrialaisjoukkoja
vastaan.
Pääsimme tutustumaan kahteen Merkava
4 -tankkiin. Maailman edistyksellisimmän
tankin siitä tekee ohjustentorjuntajärjestelmä Trophy, jonka USA on ostamassa myös
omiin tankkeihinsa.
Tankit sijaitsivat paikalla, jossa IDF:n sotasairaala hoiti vuosien ajan haavoittuneita syyrialaisia syyskuussa 2018 lopetetun operaatio

C Israelin puolustusvoimien, IDF:n kansainvälinen tiedottaja, everstiluutnantti Jonathan Conricus teki oman
aliyansa noin 20 vuotta sitten Ruotsista. Hän on myös
ensimmäinen IDF-upseeri, jolla on virallinen asema YK:n
päämajassa.

Good Neighborin (Hyvä naapuri) aikana.
Kaiken kaikkiaan yli 5000 syyrialaista muslimia hoidettiin Israelissa operaation aikana.
Israelin puolustusvoimien, IDF:n kansainvälinen tiedottaja, everstiluutnantti Jonathan Conricus selvitti mediaväelle Yom
Kippur -sodan taistelualueella järjestetyssä
tiedotustilaisuudessa alueen haasteita ja
mahdollisuuksia.
Israelin armeija taitaa olla ainoa koko maailmassa, jonka tulee huomioida koko spektri
erilaisia uhkia, aina ”yksinäisten susien” terrorihyökkäyksistä toisen ääripään laajoihin
hyökkäyksiin. Näiden välissä IDF:llä pitää
olla kyky taistella sissi- ja terroristiorganisaatioita vastaan, täytyy osata taistella haastavissa kaupunkioloissa sekä toisaalta erämaassa,
mutta myös merellä ja ilmassa sekä tietenkin
vastata myös kyberhyökkäyksiin.
– Tiedämme Hizbollahilla olevan ainakin
110 000 rakettia valmiina ammuttavaksi Israeliin. Hizbollahin tulivoima on tänä päivänä
muuten suurempi kuin monen Euroopan
valtion armeijan, Conricus huomautti.
A
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C Omenoiden käsittelyssä käytetään Beresheetin tehtaalla viimeisintä teknologiaa. Omenat uivat useilla rinnakkaisilla käsittelylinjoilla vedessä, joka estää kolhut
hedelmien pinnassa.

A

Barbeque-illallinen
Golanin kerrotaan olevan Israelin parasta
aluetta kasvattaa esimerkiksi omenoita, kirsikoita ja banaaneja. Sekä ilmasto että maaperä suosivat hedelmien viljelyä. 20 prosenttia
Israelista kasvatettavista hedelmistä tuleekin
juuri Golanin kukkuloilta.
Mediaväelle tarjoutui tilaisuus tutustua niin
Israelin suurimpaan hedelmien pakkauslaitokseen Beresheetin tehtaaseen kuin lukuisia kansainvälisiä palkintoja saaneen Golan
Heights Wineryn viineihin.
Golanin kierroksen päätteeksi istuuduimme todella herkulliselle grilli-illalliselle IDFsotilaiden kanssa. Kyse ei ollut mistään nuotiolla grillimakkaran paistosta, vaan kokit
olivat loihtineet sen seitsemää sorttia liha-,
kana- ja vihannesruokia, joita sitten nautittiin
upeasti katetuissa pöydissä todella tumman,
golanilaisen yötaivaan alla. Jokaiseen pöytään saimme yhden tai kaksi IDF-sotilasta,
jotka kertoivat ruokailun yhteydessä omasta
taustastaan.

Aivan tilaisuuden alussa GPO:n johtaja
Nitzan Chen kutsui yllättäen lavalle Risto
Huvilan, jolle tarjoutui mahdollisuus lausua
muutama ajatus mediaväen edessä. Tämän
jälkeen Huvila istuutui flyygelin ääreen ja
opetti yleisölle säveltämänsä ja sanoittamansa laulun ”Sing a New Song to the Lord”. Ja
niin 150-päinen kuulijakunta lauloi mukana täydestä sydämestään. Presidentti jakoi
Huvilan esityksen myös omalla Facebookseinällään.
Tänä päivänä puhutaan paljon valeuutisista ja valemediasta. Presidentti Rivlin uskoo
kuitenkin, että totuus keskinäisen kunnioituksen kanssa ovat tärkeimpiä tekijöitä
rauhassa. Rauhaa ei saavuteta kieltämällä
totuutta juutalaisesta kansasta ja heidän yhteydestään tähän Israelin maahan.
– Jerusalem oli Israelin pääkaupunki 3000
vuotta sitten ja tulee olemaan myös seuraavat
30 000 vuotta! hän totesi ja jatkoi: – Uskon
vakaasti, että rauha on saavutettavissa tälle alueelle. Voin vakuuttaa teille, että se on
mahdollista, mutta siihen menee aikaa. Siinä
kestää, että saamme vakuutettua ”serkkumme” ja naapurimme, jotka jakavat Israelin
maan kanssamme, ymmärtämään Israelin lasten palanneen kotiin, siihen ainoaan kotiin
mikä heillä on – Israelin maahan.
– Kun naapurimme ymmärtävät meidän
tulleen tänne elämään rauhassa. Heidän on
ymmärrettävä, ettei meitä ole tuomittu elämään yhdessä vaan se on kohtalomme.

Rauha saavutettavissa
Viimeisenä kongressipäivänä oli järjestetty
tilaisuus presidentti Reuven Rivlinin virkaasunnolla.
A Risto Huvila laulattaa median ammattilaisia presidentti Rivlinin virka-asunnolla.
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

• Koillis-Lapin
Suomi-Israel Yhdistys ry
lappi@suomi-israel.fi

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

• Kouvolan seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kouvola@suomi-israel.fi

• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki
ISRAEL VUONNA 5780
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja
syksystä 2019 kevääseen 2020 torstaisin,
Helsingin yliopisto, Porthanian sali P722,
Yliopistonkatu 3 (7. krs)
torstai 16.1.2020 klo 18.00
Lähi-itä arabikevään jälkeen
Tietokirjailija, Lilly Korpiola
torstai 5.3.2020 klo 18.00
Klezmerin lyhyt historia
Kuoronjohtaja, pianotaiteilija Eva Jacob
torstai 2.4.2020 klo 18.00
Israel ilmastonmuutoksen aikakaudella
Professori Atte Korhola
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Lisätiedot Anna Muukkoselta
armuukkonen@hotmail.com
• Keski-Suomen Suomi-Israel
yhdistys ry
jyvaskyla@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla
JEDIDUT • 4 / 2019

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 (Vantaa), Juhani Korjula (Hamina), Kai Mannervo
(Turku), Pirkko Tuovinen (Hki), Olli Palo
(Turku), Timo Saksala (Tre), Sam Weintraub
(Espoo)

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry
osallistuu jälleen tammikuisille
Matka-messuille
Helsingin Messukeskuksessa
ja osastomme 7ky2 löytyy
ystävyysseurojen osastolta.
Osaston rekvisiitta on valmiina, mutta
tarvitsemme vapaaehtoisia esittelemään
toimintaamme ja Israelia messuvieraille.
Jos olet halukas liittymään tiimiin, ota
yhteyttä Risto Huvilaan
risto@truman.fi, 0400 755 661
ja kerro, minä päivinä ja mihin aikaan
olisit käytettävissä ajalla 16.-19.1.
Osaston pystyttäminen tapahtuu
15.1. iltapäivällä.

• 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

UUSI TILINUMERO!
Suomi-Israel-yhdistysten liiton
tilinumero on muuttunut,
eikä Holvi-tili ole enää käytössä.
Uusi OP:n tilinumero on:
FI75 5710 5220 1183 18

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

Myös verkkokaupan operaattori
vaihtuu, joten
verkkokauppamme
on suljettu
toistaiseksi,
kunnes olemme saaneet
uudet yhteydet toimimaan.

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

32

33

JEDIDUT • 4 / 2019

Mitä kuuden päivän sota opetti
Turun seudun Suomi-Israel
yhdistyksen marraskuun
jäsenillassa kuultiin Tuomo
Hirvosen esitelmä kuuden
päivän sodasta. Kesäkuussa
1967 käyty salamasota Israelin
ja sen arabinaapureiden
välillä hämmästytti aikoinaan
maailmaa, kun Israelin sotakone
löi vihollismaiden armeijat
käytännössä yhden aamupäivän
aikana.
• Tietokirjailija Tuomo Hirvonen on
taustaltaan upseeri, ja palveli kesällä 1967
pääesikunnassa. Hänet määrättiin jäseneksi
työryhmään, jonka tehtävänä oli kartoittaa
kuuden päivän sodan opetuksia. Rahapula
esti silloin Suomen puolustusvoimia jäljittelemästä Israelin käyttämiä taktiikkoja. Sen
sijaan hävinneen osapuolen virheistä löydettiin kosolti opiksi otettavaa.
Esitelmöitsijän mukaan kaikkein tärkeimmäksi opetuskohteeksi nousi tiedustelun
merkitys. Israel oli kehittänyt oman tiedustelun huippuunsa. Se oli selvillä Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasserin sotasuunnitelmista ja pystyi seuraamaan lähes reaaliajassa
korkeiden komentajien keskusteluja. Jopa
yksittäisten taistelunjohtokeskusten työvuo-

rotaulukot olivat israelilaisten käytössä.
Niiden perusteella Israelin ilmavoimat
saattoivat aloittaa yllätysiskut kesäkuun 5.
päivän aamuna klo 07:45. Silloin tutka-asemien näyttöpäätteitä seurasivat asevelvolliset, kun kantahenkilökunta oli kokoontunut kahvioon työvuorojen vaihtopalaveriin.
Tällainen tieto pani meidätkin miettimään,
onko operatiivinen päivystysjärjestelmämme
aukoton. Salaamisen tärkeys nousi erityisen
huomion kohteeksi.
Oma huoltojärjestelmämme pantiin niin
ikään napakan ravistelun kohteeksi. Jouduttiin tunnustamaan se tosiasia, että vihollisen
ensimmäiset iskut saattavatkin kohdistua juuri huoltolaitoksia vastaan. Ilmavalvonnan ja
ilmatorjunnan merkitys korostui entisestään.
Itselleen tärkeimpänä seurauksena kuuden päivän sodasta esitelmöitsijä pitää, että
se selkeytti hänen kuvaansa nykyaikaisesta
taistelukentästä ja teki hänestä sotien tutkijan. Jäätyään reserviin everstiluutnantti evp
Tuomo Hirvonen on työskennellyt eri lehtien
turvallisuuspoliittisena avustajana ja tietokirjailijana. Alkuvuodesta hän julkaisi mielipidekirjan ”Lännen etuvartio”. Siinä tarkastellaan
Suomen tämän hetkistä uhkakuvaa, johon ei
pystytä vastaamaan torjuntahävittäjillä eikä
fregateilla.

Matkan vastuullinen järjestäjä:
Caleb Tours Oy
>> Tervetuloa mukaan kolmannelle matkallemme
Euroopan juutalaisuuteen, jossa tällä kertaa
kohdealueina huikeat kaupungit, Wien ja Bratislava.

Matkalla seikkailemme kolme päivää unien ja unelmien
Wienissä ja yhden päivän entisen Itävalta-Unkari kaksoismonarkian kolmannessa pääkaupungissa Bratislavassa.
Matkalla meille avautuu näiden alueiden juutalainen
historia sekä monarkia-aikojen palatsit, atmosfäärit ja
uskomaton taiteellisuus.
Kenties meitä vastaan tulee ”itse Ludwig van Beethoven
tai Albert Einstein”, jotka ovat viettäneet suuren osan
elämästään Wienissä.

OPAS / TULKKI: Päivi Taskinen
Matka on Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n jäsenmatka,
mutta avoin kaikille kiinnostuneille.

15.-18.5.2020

Matka Wieniin
ja Bratislavaan
MATKAPAKETIN HINTA
850,-/hlö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen
lisähinta 145,-.Hinnat ovat voimassa 10.3.2020 asti / niin kauan
kuin paikkoja riittää. 11.3.2020 hinnat nousevat +150,- mikäli
paikkoja on vielä jäljellä.

MATKAPAKETTI SISÄLTÄÄ:
Finnairin suorat lennot HKI-WIEN 15.5. klo 8:30-09:55 ja WIEN-HKI 18.5

A Egyptin ilmavoimilla oli laivueen verran strategisia
pommittajia Tu-16 (Tupolev). Niillä piti raunioittaa Tel
Aviv. Suunnitelma jäi toteutumatta, kun Israelin hävittäjät iskivät lentotukikohtaan ja tuhosivat jokaisen
pommikoneen kuuden päivän sodan ensimmäisten
minuuttien aikana.
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klo 19:15-22:35, lentokenttäkuljetukset, retket/kaupunkikierrokset Wienissä
ja Bratislavassa, Suomenkielisen opastuksen, Schonnbrunnin linnan sisäänpääsyn ja opastuksen, 3 vrk JUFA Hotel Wien **** 2hh BB (aamiainen) ja
kolme erillistä ohjelmassa mainittua ruokailua matkan aikana.

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:
>> Kimmo Janas +358509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi
>> Jouko Pursiainen +358451296463 / jouko.pursiainen@pp.inet.fi

Israelilainen klarinetisti
Gil Shaked-Agababa Porvoossa
Minna Silver

Porvoon Suomi-Israelyhdistys juhli 20. Euroopan
juutalaisen kulttuurinpäivää
ja Rosh Hashanaa eli
juutalaisten uutta vuotta
29. syyskuuta Porvoon
paahtimossa.
• Tilaisuuden vieraana oli israelilainen ja nykyisin suomalaisten
sinforniaorkesterien klarinetistina
toimiva Gil Shaked-Agababa. Porvoon paahtimossa oli tunnelmaa,
kun kuuntelimme Gilin taidokasta
klarinetin soittoa. Klarinetisti AnnaMaija Joensuu haastatteli Giliä hänen israelilaisesta perheestään, soittamisestaan ja Suomeen tulostaan.
Yhdessä nautimme soittajan kanssa
juutalaisen uuden vuoden kunniaksi
hunajaan kastettuja omenanlohkoja
toivottaen toisille Shanaa Tovaa ve
Metukaa eli Hyvää ja Makeaa Uutta
Vuotta! Vuosi vaihtui vuoteen 5780.
Gil on aikaisemmin soittanut kapellimestari Daniel Barenboimin ja
kirjailija-tohtori Edward Saidin orkesterissa West-Eastern Divan, jonka
kotipaikka on Seviljassa Espanjassa
ja joka koostuu sekä Israelin juutalaisista, Lähi-idän arabeista (mukaan
luettuna palestiinalaisia) ja espanjalaisista. Orkesteri kiertää kokoonpanollaan soittamassa eri puolilla
maailmaa.
JEDIDUT • 4 / 2019
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Kirjallisuuskatsaus
POLIITTINEN UTOPIA VÄÄRISTELEVÄN
HISTORIANKIRJOITUKSEN MOTIIVINA
Syksy Räsäsen kirja Israelin
apartheid (2017) on revisionistinen ja poliittisesti motivoitunut tulkinta Israelin
ja palestiinalaisten välisestä
konfliktista. Räsänen ajaa
utopiaa, jossa Israelin ja
palestiinalaisten ongelmat
ratkaistaan yhdellä valtiolla,
jännitteet häviävät itsestään
ja eletään onnellisesti yhdessä. Yhden valtion ratkaisun
periaate on yksinkertainen:
miehitys lopetetaan, pakolaiset saavat palata koteihinsa ja kaikki palestiinalaiset ja
israelinjuutalaiset saavat yhtäläiset oikeudet koko Palestiinan kattavassa valtiossa...
jos kaikilla on Palestiinassa
yhtäläiset oikeudet, mihin
tarvitaan rajoja? Herää vain
kysymys, miksi missään tarvitaan valtioiden itsemääräämisoikeutta ja rajoja, jos asiat ovat näin yksinkertaisia.
Israel on keskellä ääri-islamilaisten järjestöjen, tyrannihallintojen ja aseellisten
ryhmien repimää Lähi-itää.
Yhteistä näille keskenään
taisteleville joukoille on halu
tuhota juutalaisvaltio. Rajojen puolustaminen ei ole
ainoastaan Israelin legitiimi
oikeus vaan sen velvolliJEDIDUT • 4 / 2019

suus siviiliväestön suojelemiseksi. Yhden valtion aate
tarkoittaa todellisuudessa
juutalaisten kansallisen itsemääräämisen hävittämistä
ja arabimuslimivaltion synnyttämistä Israelin paikalle.
Israelin naapurivaltiot eivät
anna kovin positiivista kuvaa siitä, millainen asema
juutalaisvähemmistöllä sellaisessa valtiossa olisi.
Perusteluksi utopialleen
Räsänen esittää vääristellyn
tarinan, jota ei voi millään
kriteereillä pitää hyvänä historiankirjoituksena. Kirjan
faktoja tarkistaessa nousee
jatkuvasti esiin, että kirjoittaja ei ole tarkistanut alkuperäislähteitä vaan nojautuu suoraan puolueellisiin
lähteisiin kuten Electronic
Intifadaan. Tästä johtuen
kirjassa vilisee virheellisiä
väitteitä, tarkistamattomia
vihatarinoita ja sitaatteja, joiden merkitys on täysin toinen oikeassa kontekstissa.
Silmiinpistävää kirjassa on, että Israel esitetään
syyllisenä kaikkeen. Alueen
ongelmia ylläpitävät Israelin toistuvat hyökkäykset
Lähi-idän maihin. Räsäsen
mukaan Israel vain ”esitti”
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itsenäisyyssodan itsepuolustukseksi. Kuuden päivän
sodan syttymisestä hän kirjoittaa: Kesäkuun 5. päivä
1967 Israel teki yllätyshyökkäyksen Egyptiin. Jordanialla ja Syyrialla oli Egyptin
kanssa puolustussopimus,
joten ne liittyivät sotaan.
Jom Kippur -sota syttyi Israelin kieltäydyttyä rauhasta
Egyptin kanssa. Libanonin
sota 1982 alkoi, koska Israel
sai kaipaamansa verukkeen
valloitusretkelle. Israel on
syypää myös Hamasin ja
Fatahin sisällissotaan: Israel on pyrkinyt usuttamaan
palestiinalaisia keskinäisiin
taisteluihin... Fatahin joukot
rupesivat kidnappaamaan,
kiduttamaan ja tappamaan
Hamasin taistelijoita Israelin...tuella – ja palestiinalaishallinnon korruptioon: Israel on tukenut korruptiota,
koska epädemokraattinen
ja korruptoitunut palestiinalaishallinto on edellytys rauhanprosessin jatkumiselle ja
miehityksen syventämiselle.
Kirjan mukaan Israel on
syypää myös palestiinalaishallinnon ihmisoikeusrikkomuksiin palestiinalaisia
vastaan, koska näin Israel
säästää voimavaroja ja tarjoaa apartheidin kannattajille

mahdollisuuden viedä huomio Israelin toimista kauhistelemalla palestiinalaisten
ihmisoikeusrikkomuksia.
Israel tietenkin myös aiheuttaa palestiinalaisten mellakoiden väkivaltaisuuden:
Jos palestiinalaiset eivät ole
heittäneet kiviä, miehityshallinto on lähettänyt mielenosoittajien joukkoon soluttautujia heittelemään kiviä. Ja kuten arvata saattaa,
kirjoittajan mielestä Israel
käyttää palestiinalaisia koekaniineina kehittääkseen
uusia asejärjestelmiä. Israel
ja sen tukijat ovat suurimpia antisemitismin levittäjiä:
Sionismin mukaan juutalaiset ovat kansakunta ja Israel on heidän kotimaansa,
joten kaikkien juutalaisten
yhdistäminen Israeliin ja sen
politiikkaan on johdonmukaista...Toistaessaan tällaisia
tosiasiallisesti ja moraalisesti
virheellisiä väitteitä Israelin
hallitus ja sen tukijat maailmalla ovat antisemitismin
suurimpia levittäjiä. Listaa
voisi jatkaa pitkään, mutta
tämä antaa hiukan käsitystä
kirjan naurettavuuksiin asti
menevästä Israel-vihasta.
Samalla kun Räsänen
maalailee mielikuvituksellista kuvaa pahasta Israelista, hän vähättelee palestiinalaisten ja islamilaisten
naapurivaltioden Israeliin
kohdistamaa väkivaltaa ja
uhkailua. Arabimaat ovat
muka aina halunneet rau-

haa, PLO kuulemma sanoutui irti antisemitismistä
ja kunnioitti holokaustia
vastaan kamppailleita juutalaisia (todellisuudessa Fatah
levittää edelleen synkkää
antisemitismia, jossa juutalaisia kutsutaan sikojen ja
apinoiden jälkeläisiksi ja
palestiinalaisnuoria kiihotetaan tappamaan heitä, kts.
palwatch.org). Toinen intifada, jonka aikana pales-

Syksy Räsänen
Israelin apartheid
Into Kustannus, 2017

tiinalaisjärjestöt tekivät keskimäärin 300 terrori-iskua
kuukaudessa tuhoisimpana
aseenaan itsemurhapommittajat, saa Räsäseltä selityksen: Itsemurhaiskujen
taustan pelkistäminen islamismiin olisi kuitenkin harhaanjohtavaa... todennäköisin selitys itsemurhaterrorin
suosion kasvulle ei ollut
fundamentalismi vaan...lisääntynyt Israelin voiman-
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käyttö kapinaa vastaan.
Räsäsen tarinassa palestiinalaisista tulee terrorisodan
uhreja: Tunnottomuudesta
palestiinalaisten tuskalle on
seurannut moraalisen ylemmyyden harha, mikä auttaa
israelinjuutalaisia käyttämään enemmän väkivaltaa.
Tähän liittyvä psykologinen
suojamekanismi on uhrien
kärsimyksen korvaaminen
omalla kokemuksella siitä,
miten raskasta on aiheuttaa
heille kärsimystä.
Räsäsen Israel-viha äityy
usein peittelemättömäksi:
Natsivertauksista onkin tullut Israelin vakiotavaraa, ja
niitä käytetään vastustajien
lisäksi myös uhreihin. Sekä
antisemitismin että sionismin mukaan juutalaiset ja
ei-juutalaiset ovat perustavanlaatuisella tavalla erilaisia eivätkä voi elää yhdessä
sovussa. (Tälle keksitylle
väitteelle kirjoittaja ei yritäkään esittää todisteita.)
Juutalaisilla ei ole rotuteorioille tärkeää yhteistä ulkomuotoa – ei myöskään
yhteistä asuinpaikkaa, eiuskonnollista kulttuuria tai
kieltä, jonka perusteella
heidät voisi niputtaa yhteen. Kirjoittajan mielestä
tämä törkeä kuvaus sopii
israelilaisiin: Surkea, heikko,
maahanpoljettu, sorrettu ja
vääryydellä kohdeltu kansa...Kun sota kasvatti vääryyksien ja itsesäälin litani- A
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Kirjallisuuskatsaus
A aa ja myytintekijät työstivät

sitä, rakkaudella rakentaen
ja lisäillen, se muuttui massiiviseksi itsekeskeisyydeksi, kansalliseksi narsismiksi,
joka on sokaissut sen niille
vääryyksille, joita se itse nyt
tekee toisille.
Kirjan voisi ohittaa Israelvihaajan tekeleenä, jollei sitä
levitettäisi laajasti suomalaisissa kirjastoissa ja kampuksilla ja jollei teoksen kirjoittajaa olisi sen perusteella
hyväksytty asiantuntijaksi
monille arvostetuille areenoille, muun muassa Lähiidän instituutin blogikirjoittajaksi. Esittäessäni otteita
kirjan virheistä Helsingin
yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu
Juusolalle, sain vastaukseksi: Räsänen on fyysikko
eikä Lähi-idän tai juutalaisen
historian tutkija. Näin ollen
en oleta hänen olevan asiantuntija esimerkiksi roomalaisen Palestiinan historiassa.
En ymmärrä, miksi minun
pitäisi teosta kommentoida?
Ihmetellä täytyy, kuinka
näin selvästi asenteellisen
ja asiantuntemattoman teoksen kirjoittaja katsotaan riittävän meritoituneeksi toimimaan Helsingin yliopiston
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yhteydessä toimivan instituutin blogistina – tai sopivana pääsemään ylipäätään
millekään areenalle esiintymään asiantuntijana Israeliin
liittyen.
Varpu Haavisto
TAISTELU JATKUU
Onnistuin saamaan luettavakseni 17 vuotta sitten
julkaistun kirjan, jonka painos on loppunut jo aikoja
sitten, löytyneekö enää edes
antikvariaateistakaan. Julkaisupäivästä on jo aikaa,
mutta kirja on kuin eilen
kirjoitettu.
Kyseessä on Eero Hirvosen kirjoittama ”Taisteleva
Israel – ystävyys koetuksella”. Israel on joutunut taistelemaan olemassaolostaan
koko 71-vuotisen itsenäisyytensä ajan. Yhä useampi ulkopuolinen tuntuu
kääntyvän Israelin voimatoimien vuoksi sitä vastaan.
Ystävienkin myötätunto on
koetuksella. Hirvonen kuitenkin painottaa kirjassaan,
että on varottava nostamasta
kristittyjä Israelia vastaan.
Eero Hirvonen (19342015) ehti tehdä pitkän päivätyön toimittajana. Vuosina
1959-1964 hän työskenteli
Lontoossa BBC:n suomen-
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kielisellä osastolla työkaverinaan mm. Pertti Salolainen. Suomeen palattuaan
Hirvonen sai työpaikan
Säästöpankkiliitossa, jossa
toimi ensin lehdistösihteerinä, yleni toimituspäälliköksi
ja viimein Säästöpankki-lehden päätoimittajaksi.
KD:n äänenkannattajan,
Kristityn vastuu -lehden
päätoimittajana hän toimi
vuosina 1972-1983.
Ajankohtaisia Israel-artikkeleita Hirvonen kirjoitti
myös mm. Uusi Tie ja Elämään-lehtiin.
Eero Hirvonen kertaa
kirjassaan Lähi-idän kriisin
taustoja maltillisesti, toimittajan ammattimaisella
otteella. Välillä tuntuu kuin
lukisi jännitysromaania –
otetaanpa esimerkiksi vaikkapa presidentti Carterin
käymät rauhanneuvottelut
Camp Davidissa presidentti
Sadatin ja pääministeri Beginin kanssa.
Terroristihyökkäykset israelilaisia siviilejä kohtaan ja
Israelin armeijan vastaiskut
jatkuvat vielä tänäkin päivänä, kuten olemme päivittäin
saaneet uutisista seurata. Ja
hallituksen kokouksissa,
kuten 1950-luvulta asti, on
väitelty myös vastatoimien

tavasta. Ben-Gurionilla ja
Golda Meirillä olikin tapana siteerata kesken ministerien istunnon Raamattua:
”Hän, joka Israelia varjelee,
ei torku eikä nuku”.
Eero Hirvonen ei pitäydy
ainoastaan historiankirjoista
ja elämänkerroista saamiinsa
tietoihin, vaan syventää näkökohtia haastatteluilla mm.
ministeri Max Jakobsonin,
Israelin Suomen-suurlähettiläs Mirjam Shomratin,
kansanedustaja Hannu
Takkulan ja rovasti Risto
Santalan kanssa.
Max Jakobson huomauttaa, että kun YK:n yleiskokouksessa jäsenvaltioiden
enemmistö äänesti vuonna
1975 päätöslauselman puolesta, jossa sionismi rinnastettiin rasismiin, useimmat

Eero Hirvonen
Taisteleva Israel
– ystävyys koetuksella
Perussanoma Oy, 2002

edustajat eivät varmaankaan tajunneet, minkälaisia
haamuja kannanotto saattoi
manata esille menneisyyden
pimeästä yöstä. ”Sinä päivänä jossakin helvetin kolkassa Adolf Hitler kohotti
maljan YK:lle!”
Pääministeri Jitshak Rabin totesi vuonna 1994, että
rauhan vastustajien veritekojen aalto kasvaa sekä Israelissa että palestiinalaisalueilla. Hamasin, Islamilaisen
Jihadin ja muiden radikaalien ääriryhmien väkivaltainen rauhan vastustaminen ei
ole loppunut. Hän huomautti, että noiden ääriryhmien
toiminta ei kohdistu vain
Israeliin vaan koko vapaaseen maailmaan. Lopuksi
Rabin lisäsi – siis vuonna
1994 – lähes profeetallisen
varoituksen: ”Viimeaikainen historiamme opettaa,
että se mikä alkaa uhkauksella juutalaisia vastaan,
on pian uhkana koko maailmalle. On vain lyhyt askel
puukotuksesta Jerusalemissa
World Trade Centerin pommittamiseen New Yorkissa.”
Varsinkin
presidentti
Trumpin siirrettyä USA:n
suurlähetystön Tel Avivista
Jerusalemiin, on kaupungin
asema ollut jatkuvasti tapetilla. Myös Eero Hirvonen toteaa ihmettelevänsä, kuinka
Jerusalem on pysynyt maailmanuutisten pääotsikoissa
vuodesta toiseen. Hän us-
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kaltaa myös ennustaa Sakarjan kirjan sanaan vedoten,
että monet kansat ja kansanjohtajat käyvät käsiksi Jerusalemiin, mutta ’kaikki jotka
käyvät siihen kiveen käsiksi,
satuttavat itsensä’.
”Onkin hämmästyttävää,
miten monet maat ja yhteisöt ovat esim. sadan viime
vuoden aikana yrittäneet
hallita ja päättää Jerusalemin kohtalosta kuten Turkki, Kansainliitto, Britannia,
YK, arabimaat, palestiinalaishallinto, EU ja jopa
paavi – ja siinä puuhassa
satuttaneet itseään. Toivottavasti ei Suomi anna vetää
itseään siihen joukkoon eikä
siten revi pahoin itseään,”
Hirvonen kirjoitti jo syyskuussa 2000.
Todella mahtavaa lukemista koko kirja, joka avaa
varmaan monenkin lukijan
silmiä näkemään Lähi-idän
kestokriisin uusin silmin. Ei
olisi mitenkään huono idea,
jos Perussanoma Oy ottaisi
kirjasta uusintapainoksen.
Kimmo Janas
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Lähde pulppuaa
Malhan rinteillä
Kimmo Janas

Jo vuosia on suomalaisten Israelkävijöiden turvasatamana ollut
Majatalo Lähde. Nelisen vuotta
sitten Lähde muutti Latrunista
Jerusalemiin eli on nyt vain 45
minuutin ajomatkan päässä Ben
Gurionin lentokentästä.
• Talon toimintaa pyörittää taustaorganisaatioksi perustettu yhdistys nimeltään
Lähdeystävät ry, joka toimii Suomesta käsin.
– Toimintaa hoidetaan täysin vapaaehtoisvoimin, jotta kulut saadaan katettua.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Israelin matkailua ja Raamatun tietoutta ja tarjota majoitusta Israelissa edulliseen hintaan,
Lähdeystävät ry:n vetäjä Jarmo Pakarinen
selvittää.
Hän toivoo, että Israelin matka voisi olla
muutakin kuin vain perinteisten turistikohteiden katsomista. Se voi olla myös yhteyden kokemista Israelilaisiin, koska jaamme
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kristittyinä monella tapaa saman Raamatun
arvopohjan. Toisaalta Israelissa voi kokea
sen miten se yhdistää seurakunnat meillä
on sama Vapahtaja, joka kerran kulki Jerusalemin katuja.
Nykyisen paikan löytyminen Malhan alueelta oli varsinainen ihme. 3-kerroksinen
talo on kuin Lähteelle tehty. 10 huonetta,
kokoustila, aamupalatila jne.
Majoituskapasiteettia on parillekymmenelle hengelle ja huoneita löytyy 4-hengen
keittiönurkkauksella varustetusta huoneesta
3-hengen sviittiin ja 2-hengen huoneisiin.
Kibbutz-henkeä
Pääsiäinen ja Lehtimajajuhlan aika syksyllä
ovat kiireisimpiä, mutta esimerkiksi joulutammikuu puolestaan hiljaisinta aikaa.
– Jos tulee vapaaehtoistöihin ja aikoo samalla lomailla, se ei onnistu, Pakarinen varoittaa. – Tarvitaan enemmänkin ns. kibbutzhenkeä.
Tämän lausunnon allekirjoittavat myös
marraskuun alussa Lähteellä isännöineet
Juha ja Maiju Reinikainen.
– Töissä ollaan kiinni 24/7, varsinkin niinä
päivinä, jona tulee uusia asiakkaita Finnai-
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rin aamuyön lennolla, unen katkeaminen on
ehkä ollut se suurin haaste, kertoo Maiju
Reinikainen.
Toive on, että isäntäpariskunta pystyisi
olemaan kerrallaan kolme kuukautta, joka
takaisi Lähteen toiminnalle jatkuvuuden.
– Ratkaiseva tekijä oli, että myös lapset
Jemina ja Joona halusivat lähteä mukaan,
huomauttaa Juha Reinikainen.
– Olimme 10 päivän lomalla täällä Lähteellä ja sen hetkiset vapaaehtoiset katselivat
meitä muutaman päivän ja totesivat, että me
sopisimme tähän hommaan. Jäimme Juhan
kanssa miettimään asiaa, ja kun palasimme
lomalta Suomeen, otimme yhteyttä Lähdeystäviin. Me koimme heti molemmat, että tämä
on se meidän juttu, Maiju Reinikainen selvittää.
Asiat järjestyvät
Pikku hiljaa kaikki asiat alkoivat loksahdella
paikoilleen Suomessa, ja lähtö kolmeksi kuukaudeksi Israeliin tuli mahdolliseksi.
Jemina valmistui keväällä leipuri-kondiittoriksi, ja hänen tarkoituksensa ei ole
suoraan lähteä työelämään vaan pitää pari
välivuotta. Joona puolestaan on lukion 1.
luokalla ja opiskelee itsenäisesti etänä Jerusalemissa ja suorittaa tarvittavat kokeet

C Isäntäperheen tehtäviin kuuluu myös sapattiaterian
järjestäminen talon asukkaille.

palattuaan Suomeen.
Isä-Juhalla loppui pitkä työsuhde alkuvuonna, ja lyhyen työttömyysvaiheen jälkeen hän työskenteli Tampereella laitosmiehenä. Työsuhde oli määräaikainen, joka
loppui perjantaina ja maanantaina perhe
lensi jo Israeliin. Äiti-Maiju on hoitoalalla,
kehitysvammapuolella ns. keikkatyöläinen
ja kertoo tehneensä kesällä pitkää päivää,
joten oli mahdollisuus pitää vapaata kolme
kuukautta.
– Koimme selvästi, että tämä oli tarkoitettu
meille. Tämä on meille kasvun paikka. Olemme koko ajan palvelemassa toisia ja kuuntelemassa muita ihmisiä. Huomaa itse, kuinka
keskenkasvuinen on joissakin asioissa. Tämä
on ollut sellaista heittäytymistä – vaikka olen
perinteisesti halunnut aina pitää kaikki langat
käsissäni ja varmistaa asiat etukäteen. On
ollut aika mieletön kokemus! Maiju Reinikainen naurahtaa.
B – Meitä Juhan kanssa on tietenkin auttanut, että mukana ovat myös lapset, jotka ovat auttaneet päivärutiinien pyörittämisessä. Talon pyörittämiseen liittyy paljon
tehtäviä, jotka eivät välttämättä käy ilmi majoittuville,
toteaa Maiju Reinikainen.
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Maltainen juttutuokio
marraskuisessa Jerusalemissa
© Mike Horton

Juha Väänänen

Jerusalemin marraskuinen
maanantai-ilta muistuttaa
sääolosuhteiltaan lähinnä
eteläsuomalaista loppukevättä.
Vaikka paikalliset sonnustautuvat
toppatakkeihin ja kaulahuiveihin,
osoitan suomalaista sisua
marssimalla päättäväisin askelin
kohti Jaffa Streetilla sijaitsevaa
Machane Yehuda markettia
pukeutuneena shortseihin,
lyhythihaiseen paitaan ja
sandaaleihin.

C Beermarket on oluen ystävien avoin salaisuus Jerusalemin keskustassa.

• Tuo eloisa ja värikäs pikku basaari on vain
kivenheiton päässä Jerusalemin keskusbussiasemalta ja lukuisien herkku- ja maustepuotien ohella toimii myös kotipaikkana
kahdelle kaupungin merkittävälle laatuolutnähtävyydelle; Beer Bazaarille ja kioskin
kokoiselle Beer Marketille.
Olen sopinut tapaavani Jerusalem Post
-lehden olutkolumnistin ja Israelin johtavan
olut-blogistin Doug Greenerin Mechane
Yehudan Beer Bazaarissa, jossa meidän on
tarkoitus keskustella israelilaisen artisaanioluen nykytilasta. Tuliaisena minulla on matkassa kotikuntani Nurmijärven uutukaisen
Grönbacka -panimon maltaisia maistiaisia,
sillä tokihan maittemme välinen olutkulttuuriyhteistyö edellyttää, että Doug saa myös
perspektiiviä suomalaiseen olutosaamiseen.
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Käsityöoluiden
arvostus kasvaa
Aloitamme keskustelumme kohottamalla
maljan Galileassa sijaitsevan Malka -panimon
ensimmäistä pohjahiivaolutta, joka on Malkan suhteellisen tyylipuhdas tulkinta müncheniläisestä Oktoberfest -oluesta. Avaan
keskustelun kysymällä, että minkälaiseksi
Doug määrittelee Israelin tämänhetkisen artisaanioluttilanteen?
– Kaikki on suhteellista, hän vastaa Einsteinia siteeraten. – Vielä vajaat kymmenen
vuotta sitten tilanne oli toisin. Nyt maassamme toimii kolmisenkymmentä pienapanimoa, joista monet panevat peruslaatuisia
olutkokonaisuuksia. Suuri yleisö on oppinut
arvostamana käsityöoluita ja ravintoloitsijat
ja kauppiaat ovat vastanneet tähän avartamalla oluttarjontansa tavanomaisia bulkkioluita laajemmalle sektorille. Muutamat
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pienpanimomme ovat uskaltautuneet jopa
lähteä kokeilemaan onneaan maailmalla ja
menestyneetkin ihan hyvin. Hyvänä esimerkkinä tästä mainittakoon Tel Avivissa toimiva
Israelin vanhin pienpanimo Dancing Camel,
joka on laajentanut toimintaansa Saksaan ja
jonka arvostettu Newsweek -lehti noteerasi
syksyllä 2019 maailman yhdeksän mielenkiintoisimman pienpanimon joukkoon.
Suomessa käsityöoluesta on muodostunut
yhteiskunta- ja sukupuolirajoja romuttava
ilmiö. Miltä näyttää israelilainen olutdemografia?
– Tietääkseni asiasta ei ole tehty tarkempaa
tilastoa, mutta näppituntumani on se, että
vanhemmat oluenkuluttajat nauttivat suuria
olutbrändejä, kuten Gold Star, Maccabii, Tuborg tai Carslberg. Käsityöoluet ovat puolestaan saavuttaneet suosiota nuoremman,
25-45 ikähaarukkaa edustavan olutyleisön
parissa. Käsityöoluen ostopäätöksen rimakorkeuteen vaikuttaa edelleen sen suhteellisen korkea hinta.
Mausteissa
sen salaisuus
Ennen kun poistumme Beer Bazaarista seuraavaan kohteeseemme, Doug pyytää maistamaan za’atar -mausteella, kotimaisemmin
”timjami”, terästettyä pintahiivaista belgialaisranskalaista saison -tyylisuuntaa edustavaa
erikoisuutta. Tätä Saison de Zion -nimellä
siunattua ja ruismaltaalla vahvistettua olutta valmistaa paikallinen Nomad’s Brewing
Company ja se on israelilaisille oluille tyypillisen kevyen rungon omaava maltillisesti
humaloitu luomus. Vaikka saksalaisen olutkoulukunnan edustajana suhtaudun aina
varauksella olueen, jonka reseptistä löytyy
jotain muutakin kuin yksistään vettä, hiivaa,

humalaa ja ohramallasta, on tämä israelilaiselle keittiökulttuurille luonteenomaisen
za’atarin käyttö oluessa sangen onnistunut
valinta. Belgialaistyylisen hiivan hedelmällisyys toimii oivasti timjamin pähkinäisen
paahteisuuden kera.
Käsityöläispanimoja on syntynyt maailmalla kuin sieniä sateella. Pysytteleekö Israel
tämän kansainvälisen trendin mainingeissa?
– Nyt panimoja ja ”kiertolaispanimoja”
(valmistajalla ei ole omaa panimoa ja teetättää reseptiikkaansa mukaista olutta vuokraamalla valmistuskapasiteettia muilta panimoilta) toimii maassa yhteensä noin 40. Varsinainen iso buumi oli viitisen vuotta sitten.
Sen jälkeen uusia pienpanimoja on syntynyt
muutaman toimitsijan vuositahdilla.
Kaikki
on suhteellista
Pienpanimojen tuotteet ovat usein laatutasoltaan hyvin ailahtelevia. Esimerkiksi suomalaiset pienpainot panevat parhaimmillaan
erinomaisia maltaisia, mutta liian usein tapahtuu rimanalituksia, jotka herättävät janon
sijaan syvää myötähäpeää. Miten määrittelet
israelilaisten käsityöläispanimojen osaamisen
A
tason?

A Jerusalem Post -lehden olutkolumnisti Doug Greener
ja allekirjoittanut harjoittamassa kansainvälistä olutkulttuuriyhteistyötä Jerusalemin Beer Bazaarissa.
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Ananas-olut
Siirrymme viereisen kujan Beer Markettiin.
Paikka on kooltaan perinteisen nakkikioskin kokoinen syvennys Machane Yehuda
basaarin sokkelossa ja sen paikantaminen

© Juha Väänänen

– Siteeraan taas Einsteinia todeten, että
kaikki on suhteellista. Kuten jo mainitsin,
muutamat israelilaiset pienpanimot ovat pärjänneet erinomaisesti ja saaneet osakseen
kansainvälistä tunnustusta. Se jo sellaisenaan
puhuu olutosaamisemme puolesta. Suurin
osa pienpanimoistamme panee israelilaisia
makutottumuksia mukailevia keskinkertaisia
oluita, jotka ovat kuitenkin huomattavasti tasokkaampia kuin isojen panimojen valmistamat massatuotteet.
Tässä on pakko yhtyä Dougiin. Olen itse
kiertänyt lukuisia Lähi-idän panimoja, haastatellut monia sikäläisiä virkaveljiä ja vaihtanut maltaisen syviä ajatuksia. Olen positiivisesti yllättynyt israelilaisten pienpanimojen
laadunvalvonnan ja prosessien ylläpidon
tasosta. Juuri tässä asiassa olisi lukuisilla
kotimaisilla alan toimijoilla paljon opittavaa.

© Jem¨s Beer Factory

A

C Eilatissa toimiva Soof -panimo on Israelin eteläisin
pienpanimo, Laadukkaan oluttarjonan lisäksi panimon
ohessa toimii tasokas ja monipuolinen ravintola.

vaatii joko tarkkoja silmiä tai hyvää paikallistuntemusta. Olen onnekkaasti Jerusalemin
ehkä parhaan olutoppaan matkassa, joten
ei tarvitse tehdä muuta kuin seurata isäntää.
Pienoisen tiskin edessä on pari tuolia ja sen
takana komeilee rivi oluthanoja, perällä on
paikan aarreaitta eli hieman siivouskomeroa
tilavampi kylmähuone.
Muistan Dougin kirjoittaneen blogissaan
ananas-oluesta, jota on saatavilla vain tässä
paikassa. Vaikka ananaksen käyttö oluen
raaka-aineena saa germaanisen olutminäni
niskavillat nousemaan, olen odottanut tätä
hetkeä siitä pitäen, kun kyseisestä oluesta
luin. Olut on pantu Tel Avivin kupeessa
sijaitsevassa Petah Tikvan kaupungissa sijaitsevassa Jem’s Beer Factory -panimossa.
Kyseinen olut on yksi lukuisista israelilaisten
pienpanimojen rajattoman luovuuden osoiB Jem’s Beer Factory -panimon ananasolut on loistava
esimerkki israelilaisen pienpanimo-osaamisen luovuudesta.
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tuksista. Alkoholipitoisuudeltaan 7,7 % vahva
ja miedosti humaloitu vaalea olut on yllättävän onnistunut kokonaisuus, jossa selkeät
ananas-nuotit harmonisoivat kevyen vehnämaltaisen rungon kera. Panimon tuotteita on
vaikeaa löytää vähittäismyyntikaupoista, sillä
suurin osa tuotannosta jaellaan yksinomaan
panimon omistuksessa oleviin ravintoloihin,
joita on ripoteltu ympäri Israelia.
Laatu määrän edellä
Israel on tunnettu pikemminkin viini- kuin
olutmaana. Tämä näkyy selkeästi olutkulutuksen vuositilastoissa. Tilastojen kärjessä
komeilee Tsekki yli 143 litraa per henkilö
mittaisella vuosikulutuksella. Suomalaiset
nielevät huurteista 77 litran vuosivauhdilla,
kun taas israelilaiset edustavat häntäpäätä
vaivaisella 17 litralla per nenä per vuosi. Tilastoon vaikuttaa varmasti se, että likimain
18% väestöstä koostuu alkoholijuomia vakaumuksellisesti vieroksuvista muslimeista.
– Israel ei todellakaan ole perinteinen olutmaa, eikä olut ole osa kansanperinnettämme,
toisin kuin Euroopan maissa, Doug toteaa.
– Euroopassa olut näyttelee usein arkipäiväistä roolia ruokapöydässä, kun taas israelilaisten ruokajuoman muodostavat yleensä
alkoholittomat virvoitusjuomat ja hedelmämehut, sulkien kuitenkin pois perjantaisen
sapattiviinin. Tämä luonnollisestikin jättää
jälkensä kulutustilastoihin. Myös osa väestöstä näkee oluen vanhoillisen kapeasti; vain
päihdyttävänä juomana. Siksi sen nauttiminen rinnastetaan usein eurooppalaiseen ja
jopa antisemiittiseen käytöskulttuuriin.
Uskotko, että odotettavissa on muutosta
parempaan suuntaan?
– Voiko alkoholin kulutuksen nousua
koskaan luonnehtia muutokseksi parempaan suuntaan? Pitää kuitenkin korostaa,
että Israelin valtion kehityksen myötä uudet
sukupolvet varttuvat vanhempiaan laatutietoisemmiksi ja vauraammiksi. Tämä tarkoit-

taa sitä, että he ovat valmiita maksamaan
laadusta määrän sijaan. Tämä ei koske yksistään alkoholia, vaan myös elämän laatua
kokonaisuudessaan, ruuasta ja vaatetuksesta
asumisenlaadun kautta viihdekulttuuriin ja
niin edespäin. Sukupolvesta seuraavaan siirtyminen tulee varmasti vaikuttamaan myös
alkoholin rooliin ja päihdehakuinen juominen tekee tilaa laatutietoiselle nautiskelulle.
En kuitenkaan usko, että israelilaiset tulevat
koskaan haastamaan eurooppalaisia tai edes
amerikkalaisia (sama oluen vuosikulutus
kuin Suomessa: 77 litraa per henkilö) oluen
kulutuksessa.
Pois päihdehakuisuudesta
Illan pimetessä päätämme maltaisen juottutuokiomme siirtämällä sen toisen osan
seuraavan Jerusalemin visiittini ajankohtaan. Olutihmisenä pitää kuitenkin päivän
päätteeksi todeta, että on lohduttavaa havaita israelilaisen olutkulutuksen kehityksen
omaavan samoja positiivisia piirteitä, joita on
havaittavissa myös Suomessa. Laatukeskeiset
pienpanimot muokkaavat kuluttajien asenteita pois päihdehakuisuudesta ja negatiiviset
lieveilmiöt vähenevät kuluttajien oppiessa
vaatimaan laatua määrän sijaan.
Summa summarum: jokaisen Jerusalemissa vierailevan oluen ystävän kannattaa
varata matkastaan tovi Jaffa Streetin varrelta
löytyvän Machane Yehuda basaarin Beer
Marketille ja Beer Bazaarille. Ne tarjoavat
mitä otollisimman mahdollisuuden tutustua
israelilaisten pienpanimojen tarjoamaan laadukkaaseen olutkirjoon, jotka tekevät kiistatonta kunniaa maan värikkäälle historialle ja
moninaiselle kulttuurille.
Kirjoittaja on suomalais-saksalaisen taustan
omaava panimomestari ja olutjournalisti.
Doug Greenerin olutblogi (englanniksi):
https://israelbrewsandviews.blogspot.com/
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