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• Päivän puheenaihe ympäri maailmaa on 
koronavirus. Kiinasta tuhoisasti leviämään 
lähtenyt virus on tartuttanut tähän mennes-
sä runsaat 100 000 ihmistä ja kuolleitakin 
on jo yli 3 000.

Kaikki johtavat tiedeyhteisöt eri maissa 
etsivät kuumeisesti ratkaisua viruksen leviä-
miseen ja sairastuneiden parantamiseen.

Israelilaiset tiedemiehet ja lääkärit ovat läh-
teneet varsin leveällä rintamalla liikkeelle – ja 
jälkeäkin syntyy.

Helmikuun lopulla yksi uutinen ylitti 
jopa suomalaisen lehdistön uutiskynnyk-
sen. MIGAL Galilee -tutkimusinstituutissa jo 
nelisen vuotta siipikarjan keuhkosairautta 
vastaan kehitetyn rokotteen uskotaan te-
hoavan pienillä muutoksilla myös ihmisten 
koronavirukseen. Tutkijat kertovat olevansa 
kehittelyn puolivälissä ja toivovat saavansa 
rokotteen valmiiksi jo muutamassa viikossa 
ja kaikkien saataville kolmessa kuukaudessa. 
Kyseessä on suun kautta otettava lääke, joka 
helpottaa käyttöä.

Bar Ilan Universityssa tutkijat ovat tri 
Amos Daniellin johdolla jatkokehittäneet 
jo mm. Zika-influenssan aikana käytettyä 
testausmenetelmää, joka nopeuttaisi ko-
ronavirusnäytteiden analysointia nykyisestä 
tunnista viiteentoista minuuttiin.

Hadassah-Hebrew Universityssa professo-
ri Dror Mevorachin tiimi on puolestaan 

työstänyt lääkettä, joka tasapainottaa ko-
ronaviruspotilaiden immuunijärjestelmää. 
Vakavimmissa koronavirustapauksissahan 
potilaita on kuollut heidän immuunijärjes-
telmänsä romahdettua, joka on johtanut usei-
den elinten vajaatoimintaan.

Ja viimeisimmän tiedon mukaan sata lää-
käriä tärkeimmistä israelilaisista sairaaloista 
on lähtenyt vapaaehtoisesti mukaan Innona-
tion -nimisen organisaation projektiin, jossa 
avustetaan koronaviruksen johdosta karan-
teeniin joutuneita potilaita. 

Sosiaalista mediaa hyödyntäen karanteeni-
potilaille jaetaan mm. videoiden avulla tietoa 
heitä askarruttavista asioista liittyen korona-
virukseen, kuten esimerkiksi raskaudesta, 
erilaisten pelkotilojen hallinnasta, ihotau-
deista ja maskien vaikutuksesta jne. Toistai-
seksi on viety läpi kolme istuntoa kiinalaisten 
potilaiden kanssa ja nyt on tarkoitus jatkaa 
muiden maiden karanteenipotilaiden kanssa.

Kun miettii käynnissä olevaa BDS-kam-
panjaa, jossa boikotoidaan israelilaisia tuot-
teita, ei voi kuin ihmetellä, kuinka typerää 
kyseinen boikotointi käytännössä onkaan. 
Tuskin BDS-aktivistit tyytyvät kohtaloonsa 
mahdollisen koronaviruksen saatuaan, kyl-
lä heillekin varmasti kelpaavat israelilaisen 
lääkärien kehittämät apumuodot.
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Risto Huvila

Presidentti kutsuu

Puheenjohtajan mietteitä

• Olin helmikuun lopulla eduskunnassa jär-
jestetyssä kansanedustaja Anna Kontulan 
Gazan-matkaan liittyvän kirjan julkistamis-
tilaisuudessa, jonka aluksi puhui ICAHD 
Finland ry:n Syksy Räsänen. Hänen mu-
kaansa Israel on palestiinalaislapsia tappava 
apartheid-valtio, jonka armeija tekee ihmis-
kokeita maan aseteollisuuden uusimmilla 
aseilla, ja eristämällä ja pommittamalla Gazaa 
säännöllisesti, Israel on tehnyt siitä asumis-
kelvottoman.

Olen harvoin kokenut sellaista vastenmie-
lisyyttä ja lähes fyysistä pahoinvointia, mitä 
Räsäsen esittämät valheet ja osatotuudet sai-
vat minussa aikaan. Tunnetta ei helpottanut 
Kontulan esittämä sankaritarina Israelin ja 
Gazan rajalta, jonne hän ja kansainvälinen 
ihmisoikeusaktivistiryhmä olivat päätyneet 
tavoitteenaan murtautua raja-aidan läpi.

Kumpikaan puhujista ei kertonut Israelin 
vetäytyneen 2005 Gazasta, tai että kaistalet-
ta on vuodesta 2006 hallinnut mm. EU:n ja 
USA:n terroristijärjestöksi määrittelemä Ha-
mas, joka jatkuvasti ampuu raketteja Israeliin. 
Tai sitä, että Hamasin peruskirja yhä tähtää 
koko Palestiinan (siis Israelin) vapauttami-
seen sionisteilta. He eivät myöskään vaati-
neet, että gazalaisten kanssa saman kielen 
ja uskonnon jakava Egypti avaisi rajansa 
gazalaisille.

Gazan historiasta ja nykytilasta tietämät-
tömät saivat kuulemansa perusteella täysin 
valheellisen käsityksen Israelista. Onneksi 
paikalla oli myös kansanedustaja Antero 
Laukkanen, joka nosti puheenvuorossaan 
esiin totuuden ja valheen välisen ristiriidan. 
Laukkasen mukaan ”tilaisuuden huippuanti 
oli se, että sanan- ja mielipiteenvapaus on 

Suomessa mahdollista”.
Tultuani valituksi liiton puheenjohtajaksi 

kaksi vuotta sitten, halusin tutustua järjes-
tömme historiaan ja edeltäjiini, ja olenkin kir-
joittanut sen hiipuneesta yhteiskunnallisesta 
vaikutusvallasta, jota sillä oli mm. Fager-
holmin, Salon ja Holvitien puheenjohta-
jakausilla. Tätä vaikutusvaltaa tarvittaisiin nyt 
paljon noita aikoja enemmän, koska Israelin 
viholliset eivät häpeä käyttää mitään keinoja 
hyökätessään juutalaisvaltiota vastaan. 

Liittomme sääntömääräinen liittokokous 
pidetään Helsingissä hotelli Presidentissä 
28.3., jolloin puolet liittohallituksen jäsenis-
tä, mm. puheenjohtajisto, on erovuoroisia. 
Itse olen valmis jatkamaan tehtävässäni, ja 
toivoisin, että saisimme hallitukseen entistä 
aktiivisempia jäseniä. Ilman sitä jäsenmää-
rämme hiipuu, keski-ikämme kasvaa, em-
mekä pysty täyttämään tehtäväämme Israelin 
luotettavana ystävänä.

Presidentti kutsuu, nähdään siellä 28.3.!
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Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö vieraili Israelissa 21.–24. 
tammikuuta 2020. Matkan 
aikana presidentti Niinistö 
osallistui World Holocaust Forum 
-muistotilaisuuteen Jerusalemissa.

• Torstaina 23. tammikuuta holokaustin 
muistokeskuksessa Yad Vashemissa pidet-
tyä muistotilaisuutta vietettiin tänä vuonna 
Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivän 
kunniaksi. Tilaisuuteen osallistui Israelin pre-
sidentti Reuven Rivlinin kutsusta lähes 40 
valtion- tai hallituksen päämiestä. Aiemmin 
foorumi on järjestetty vuosina 2005 ja 2010 
Puolassa, 2006 Ukrainassa ja 2015 Tšekissä.

Presidentti Niinistöllä oli keskiviikkona 
22. tammikuuta kahdenvälinen tapaaminen 
presidentti Rivlinin kanssa Jerusalemissa. 
Myöhemmin illalla hän osallistui presidentti 
Rivlinin isännöimälle päämiespäivälliselle. 
Jerusalemin lisäksi presidentti Niinistö vie-
raili Tel Avivissa, jossa juhlistettiin Suomen 
ja Israelin välisten diplomaattisuhteiden 
70-vuotisjuhlavuotta.

Velkamme 
tuleville sukupolville

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lau-
sunto maailman holokaustifoorumin kon-
ferenssille:

”Holokausti on yksi maailmanhistorian 
raaimmista tragedioista. Sitä ei saa koskaan 
unohtaa. Auschwitz-Birkenaun vapautuksen 
75. vuosipäivänä maailman johtajat kokoon-
tuvat Jerusalemiin muistelemaan uhreja, kun-
nioittamaan eloonjääneitä ja vahvistamaan 
sitoumuksemme estää jotain vastaavaa tois-
tumasta.

Globaalin yhteisön on tehtävä yhteistyö-
tä estääkseen kansanmurhat, sotarikokset, 
rikokset ihmisyyttä vastaan   ja yllyttäminen 
tällaisiin tekoihin. Se on velvollisuutemme 
ihmisinä. Antisemitismin, rasismin ja muu-
kalaisvihan vastakkainasettelu vaatii meidän 
kaikkien yhteistä ja päättäväistä toimintaa.

Suomella on aktiivinen rooli antisemitismin 
torjunnan vahvistamisessa omassa maassam-
me, Euroopan unionissa ja kansainvälisesti.

D   Presidentti Niinistö laski seppeleen Varsovan geton 
kansannousun muistomerkille Yad Vashemissa. 
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C   Presidentti Sauli Niinistö tapasi Israelin presidentin 
Reuven Rivlinin keskiviikkona 22. tammikuuta Jerusa-
lemissa.

Kaikkia etnisiä tai uskonnollisia ryhmiä 
vastaan   olevat viharikokset ja vihamielisyy-
det kriminalisoidaan kattavasti Suomessa. 
Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä torju-
maan viharikoksia ja antisemitismia. Meidän 
on varmistettava demokraattinen, turvallinen 

Presidentti Niinistö Israelissa

©
 H

an
na

 G
eh

ör
/S

uo
m

en
 Is

ra
el

in
-s

uu
rl

äh
et

ys
tö

C   Presidentti Niinistö pyöreän pöydän keskusteluis-
sa Institute of Policy and Strategy -keskuksen johtajan 
kenraali Amos Gileadin (vas.) ja Washingtonin Lähi-idän 
instituutin tutkijan Eran Etzionin kanssa. 
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Kansainvälisen holokaustimuistoliiton jäse-
nenä Suomi on sitoutunut muistamaan toi-
sen maailmansodan aikana tehdyt rikokset. 
Suomi on hyväksynyt antisemitismin IHRA: 
n toimivan määritelmän ja pyrkii hyödyntä-
mään sitä kansallisesti, Euroopan unionissa 
ja kansainvälisesti.

Viimeinkin meillä kaikilla on velvollisuus 
muistaa holokausti ja varmistaa, että omalla 
esimerkillämme taistelemme kaikenlaista syr-
jintää, rasismia ja muukalaisvihaa. Emme voi 
antaa pahan tulla banaaliseksi. Olemme sen 
velkaa myös tuleville sukupolville.”

D   Yad Vashemissa järjestetyssä muistotilaisuudessa 
pidettiin valtionpäämiesten ryhmäkuvan jälkeen hil-
jainen hetki. 

©
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ja moniarvoinen yhteiskunta, joka perustuu 
toistensa ja ihmisoikeuksien kunnioittami-
seen, suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon.

Kaikkien lasten ja nuorten korkealaatuinen 
koulutus on keskeinen keino estää antisemi-
tismi ja muu syrjintä. Suomalaiset opettajat 
ovat saaneet Yad Vashemilta koulutusta ho-
lokaustista.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
perustuu ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, 
demokratian, rauhan, vapauden, suvaitse-
vaisuuden ja tasa-arvon arvojen edistämi-
seen. Uskonnon- ja omantunnonvapaudella 
on merkittävä rooli ihmisoikeustyössä. Us-
konnollisten yhteisöjen välisen vuoropuhe-
lun edistäminen on tärkeä osa suomalaista 
rauhanvälitystoimintaa. Suomi on yksi YK: 
n yleiskokouksen ensimmäisen antisemitis-
min torjuntaa käsittelevän erityisistunnon 
edustajista.

Suomi on tukenut voimakkaasti kansallis-
ta ja kansainvälistä tutkimusta holokaustista. 

C   Presidentti Niinistö keskusteluissa Ranskan presi-
dentti Macronin kanssa holokaustin muistokeskuksessa 
Yad Vashemissa. 
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C   Muistojuhla Auschwitz II-Birkenaun alueella 27.1.

C   Peter Östman laski seppeleen Auschwitzissa.

B   European Jewish Associationin juhlaillallinen.
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75 vuotta Auschwitzin vapautuksesta

Natsit tappoivat Auschwitzissa 
yli miljoona ihmistä toisen 
maailmansodan aikana. 
Tapettujen joukkoon kuului muun 
muassa juutalaisia, poliittisia 
vankeja, seksuaalivähemmistöjen 
edustajia, vastarintaliikkeiden 
jäseniä kuin sotavankejakin.
Neuvostoliiton armeijan sotilaat 
vapauttivat leirikompleksin 
tammikuussa 1945. Auschwitzin 
vapauttamisen vuosipäivänä 27.1. 
vietetään Suomessa ja monissa 
muissa maissa vainojen uhrien 
muistopäivää.

European Jewish Association
European Jewish Association järjesti tammi-
kuun 20.-21. Puolassa symposiumin juhlis-
taaksen Auschwitz-Birkenau -leirien vapau-
tuksen 75. vuotispäivää.

Tilaisuuteen osallistui arviolta 200 ministe-
riä, parlamentaarikkoa, johtajia ja toimittajia 
yli 20 eri maasta. Suomesta tapahtumaan 
osallistui kansanedustaja Peter Östman.

kerättävä tietoja ja tehtävä enemmän yleistä 
mielipidetutkimusta OECD: n jäsenmaiden 
keskuudessa

3. Löydä tehokkain ase ... joka on koulu-
tus, koulutus ja koulutus!

Valtion päämiehet koolla
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallis-
tui Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivän 
kunniaksi järjestettyyn muistotilaisuuteen 
Puolassa maanantaina 27. tammikuuta 2020.

Muistotilaisuuteen osallistui valtion- ja hal-
lituksen päämiehiä yli 20 maasta sekä kun-
niavieraina noin 200 Auschwitzin keskitys- ja 
tuhoamisleiriltä selviytynyttä. Tilaisuus järjes-
tettiin nykyisin museona toimivan Auschwitz 
II-Birkenaun alueella.

Samaan aikaan Suomessa sotkettiin Tu-
run juutalaisen synagogan seiniä punaisella 

maalilla.
– Turussa synagogaan kohdistunut ilkival-

ta on ehdottoman tuomittavaa. Rasismille ja 
antisemitismille ei tule antaa tilaa. Olemme 
kaikki vastuussa siitä, ettei pahuus arkipäi-
väisty ja leviä. Olemme sen velkaa myös tu-
leville sukupolville, Niinistö totesi lehdistölle 
antamassaan lausunnossa.

Holokaustin uhreja 
muistettiin Helsingissä

Auschwitzin vapauttamisen 75. muistopäivä 
huomioitiin myös Suomessa. Holokaustin 
uhrien muisto ry (HUM) järjesti 27. tammi-
kuuta iltapäivällä eduskunnassa Holokausti, 
antisemitismi ja ihmisoikeudet -seminaarin, 
jota isännöis eduskunnan Israel-ystävyysryh- A

Symposiumin teemana oli taistelu an-
tisemitismia vastaan.

Rabbi Menachem Margolin, EJA:n pu-
heenjohtaja totesi: – Taistelumme ei ole tär-
keä vain Euroopan tulevaisuuden kannalta 
– se on tärkeä Eurooppa tänään. Tämä on 
taistelu hyvän ja pahan välillä – pimeän ja 
valon välillä.

Action Protection Leaguen puheenjohtaja 
rabbi Shlomo Koves puolestaan painotti:

– Meidän on aloitettava sota. Sota ilman 
aseita. Tarvitsemme sotaa etsimällä uusia ide-
oita ja puhumalla. Saanen mainita joitakin 
ohjelinjoja:

1. meidän on oltava yhtenäisiä
2. Ei riitä, että sanotaan koskaan uudes-

taan. Meidän on tarkkailtava taistelukenttää, 
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D   Muistokynttilöiden sytytys Säätytalolla. Etualalla 
holokaustista selviytyneet Nena Kafka ja Lilly Millner. 
Taustalla Daniel Franck, Miriam Schwartz, Ben Zyskowicz 
ja Markku Haranne.

B   Liz Elsby Yad Vashemista puhui eduskunnan holo-
kaustiseminaarissa.

75 vuotta Auschwitzin vapautuksesta

män puheenjohtaja Peter Östman.
Seminaarin koskettavimman puheenvuo-

ron käytti Yad Vashemissa kouluttajana ja 
oppaana toimiva Liz Elsby, joka kertoi vii-
me aikaisesta kokemuksestaan vieraillessaan 
tyttärensä luona Berliinissä. – Äiti, et voi 
näkyvästi pitää kaulassasi Daavidin tähteä 
emmekä voi puhua kadulla hepreaa, muu-
ten voimme joutua hyökkäyksen kohteeksi, 
sanoi tytär.

– Ystävät, haluatteko te elää tällaisessa 
Euroopassa, joka on turvaton juutalaisille, 
Elsby kysyi yleisöltään.

Emeritaprofessori Karmela Liebkind nos-
ti seikkaperäisesti esiin, kuinka sodanjälkei-
sen antisemitismin ja antisionismin juuret 
ovat Neuvostoliitossa sen petyttyä Israelin 
päätymiseen läntiseen leiriin.

– Koska kommunistinen vallankumous-
kaan ei voinut pelastaa Israelia, se piti tuhota.

Liebkindin mukaan antisemitistinen antisi-
onismi levisi Neuvostoliitosta myös euroop-
palaisen äärivasemmiston tulkintaan israeli-
laisten ja palestiinalaisten välisestä kiistasta, 

A jolloin Israelista tehtiin sortava imperialisti-
nen voima, ja palestiinalaiset olivat sorrettu 
kolmannen maailman kansa

Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa 
holokaustista väitellyt tri Susanna Kokko-
nen huomautti, että muutokset saksalaisessa 
yhteiskunnassa tapahtuivat nopeasti, mutta 
asteittain. Tutkijoiden mukaan 1930-luvulla 
natsihallinto odotti kansalaisten ja kirkon 
reaktioita.

– Matka vihasta kansanmurhaan oli pe-
lottavan lyhyt, samoin natsipropagandasta 
Saksan median täydelliseen hallintaan. Matka 
pakkosterilisoinneista ja armokuolemaohjel-
masta kaasukammioihin ja kuolemanleirei-
hin oli vielä lyhyempi.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden 
professorin Jukka Kekkosen mukaan ajas-
samme näkyy samoja piirteitä, jotka olivat 
leimallisia Natsi-Saksassa 1930-luvulla. – Re-
toriikkaan on tullut entistä enemmän rasis-
mia, supremasismia, etnonationalismia, viha-
puhetta ja historian vääristelyä holokaustin 
kieltämiseen saakka. 

HUMin puheenjohtaja Kimmo Sasi tuo-
mitsi puheessaan Iranin esittämät uhkauk-
set Israelin tuhoamiseen ja totesi maan, joka 
kieltää holokaustin, tarvitsevan vahvaa ih-
misoikeuskasvatusta.

Kansanedustaja Östman toi seminaariin 
terveiset Auschwitzista, missä hän oli vie-
raillut Euroopan juutalaisjärjestön EJA:n vie-
raana vain muutamaa päivää aikaisemmin.

– Surullista on, että kristillisten kirkkojen 
juutalaisvastaisuudella on ollut merkittävä 
Euroopan antisemitismin historiassa. Juuta-
laisvainojen aikaan useimmat kristityt olivat 

hiljaa, osa jopa liittoutui Hitlerin kanssa. 
– Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta 

ajastaan. Olemme vastuussa siitä, mitä tapah-
tuu nyt ja miten osaamme tunnistaa aikamme 
ilmiöt ja reagoida niihin. Meidän on huoleh-
dittava siitä, että holokausti ei unohdu.

Kaksi tuntia kestänyt seminaari radioitiin 
Radio Patmoksen kautta ja on kokonai-
suudessaan kuunneltavissa os. www.pat-
mosplus.fi/radio-ohjelmat.

Seminaarin juonsi Risto Huvila, joka toi-
mii myös HUMin varapuheenjohtajana.

Kansallinen muistojuhla 
Säätytalolla

Muistopäivän kansallinen muistotilaisuus pi-
dettiin illalla Säätytalolla, ja se alkoi muisto-
kynttilöiden sytyttämisellä, jonka suorittivat 
mm. holokaustista selvinneet Nena Kafka 
ja Lilly Millner.

Tilaisuuden pääpuheen piti ulkoministeri 
Pekka Haavisto, joka tuomitsi edellisenä 
päivänä tapahtuneen Turun synagogan töhri-
misen ja piti myös Tampereella tapahtunutta 

Israelin lipun polttamista rikollisena tekona. 
Haavisto kertoi vierailleensa Aushwitzissa 

pari vuotta sitten, ja totesi, että tekisi hyvää 
kaikille suomalaisille vierailla siellä. – Vali-
tettavasti meillä on edelleen tietämättömyyttä 
historiasta ja myös aktiivista historian kieltä-
mistä, jota ei voi hyväksyä.

Arvovaltaisessa juhlassa puhuivat myös Is-
raelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg, 
joka kiitti Suomen hallitusta kansainvälisen 
holokaustin muistojärjestön IHRAn antisemi-
tismi-määritelmän hyväksymisestä. 

Tilaisuudessa puhui myös Suomen juu-
talaisyhteisön puheenjohtaja Yadon Nad-
bornik. Lisäksi tervehdyksensä esittivät Lu-
xemburgin, Saksan ja Puolan suurlähettiläät 
ja romanien edustajana toimittaja Miriam 
Schwartz. Tilaisuuden musiikista vastasi 
oopperalaulaja Angelika Klas säestäjänään 
Jukka Nykänen.
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Risto Huvila, 
Suomen Israelin-suurlähetystön ja 
Ulkoministeriön nettisivut

Suomen ja Israelin 
diplomaattisuhteet 70 vuotta

C   Presidentti Niinistö Suomen Tel Avivin-suurlähetys-
tössä yhdessä suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikaisen ja 
lähetystön henkilökunnan kanssa.
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• Suomen ja Israelin hyvillä suhteilla on 
pitkä historia. Tasavallan presidentti J. K. 
Paasikivi tunnusti Israelin de facto valtio-
neuvoston esittelyssä 11. kesäkuuta 1948, 
vain kuukausi Israelin itsenäisyysjulistuksen 
jälkeen. Suomen virallinen tunnustus Israelin 
valtiolle annettiin 18. maaliskuuta 1949 ja 
diplomaattisuhteet maiden välille solmittiin 
14. marraskuuta 1950. Pian tämän jälkeen, 
vuonna 1952, Suomi avasi suurlähetystön Tel 
Avivissa. Israel avasi oman suurlähetystönsä 

Helsingissä 1956.
Maiden nykyiset suurlähettiläät ovat Kir-

sikka Lehto-Asikainen vuodesta 2019 ja 
Dov Segev-Steinberg vuodesta 2016. Suo-
men Israelin suurlähettiläänä vuosina 1966-
1975 palvellut Algar von Heiroth toimi 
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton puheenjoh-
tajana 1982-1987.

Yksi ensimmäisiä Israelin valtion myöntä-
mällä viisumilla maahan matkustaneita suo-
malaisia oli Helsingin yliopiston itämaisen 
kirjallisuuden professori Aapeli Saarisalo, 

D   Israelin ja Suomen pääministerit David Ben-Gurion ja 
Ahti Karjalainen Seutulan lentokentällä 3.9.1962.

joka työskenteli alkuvuo-
den 1949 arkeologisilla kai-
vauksilla Galilean alueella, 
kunnes joutui pakenemaan 
Israelin korventavia helteitä 
takaisin Suomen viileämpiin 
olosuhteisiin keskellä kuu-
minta kesää.

Yitzhak Ben-Zvi oli en-
simmäinen Israelin presi-
dentti, joka vieraili Suomes-
sa vuonna 1955, viisi vuotta 
diplomaattisuhteiden solmi-
misen jälkeen. Samana vuon-
na Israelissa vieraili puoles-
taan tuolloin eduskunnan 
puhemiehenä toiminut K.-A. Fagerholm, 
joka oli vuotta aikaisemmin ollut perusta-
massa Suomi-Israel -yhdistystä ja toimi sen 
ensimmäisenä puheenjohtajana 1954-1976. 
Fagerholm vieraili Israelissa myös 1965.

Pääministeri David Ben-Gurionin vierail-
lessa Suomessa syyskuussa 1962 president-
ti Urho Kekkosen kutsusta, molempien 
maiden edustustot korotettiin suurlähetystön 
asemaan vierailun aikana.

Pääministeri Rafael Paasio teki valtiovie-
railun Israeliin kesäkuussa 1967 virkaveljensä 
Levi Eshkolin kutsusta, mutta samaan ai-
kaan syttynyt kuuden päivän sota keskeytti 
vierailun. Pääministeri Golda Meir vieraili 
Suomessa 1971 osallistuen Helsingissä Sosi-
alistisen internationaalin kokoukseen.

Israelin ulkoministeri Moshe Dayan 
vieraili Suomessa toukokuussa 1978 juhlis-
tamassa maansa 30-vuotista itsenäisyyttä, 
mutta vierailusta muodostui diplomaattinen 
hämmennys maiden välille. Sen enempää 
presidentti Kekkonen kuin pääministeri 
Kalevi Sorsakaan eivät halunneet tavata 
vierasta, vaikka tämä oli samalla matkallaan 
tavannut Ruotsin ja Tanskan kuninkaallisia 
ja pääministerit.

Ensimmäisen valtiovierailun tasavallan 

presidenttinä Israeliin teki Martti Ahtisaari 
lokakuussa 1999. Tarja Halonen ja ulkomi-
nisteri Alexander Stubb vierailivat Israelissa 
lokakuussa 2010. Presidentti Sauli Niinistö 
vieraili Israelissa tammikuussa 2020 tavaten 
presidentti Reuven Rivlinin. Matkallaan 
Niinistö osallistui myös holokaustin muiston 
75-vuotismuistojuhlallisuuksiin sekä Suomen 
ja Israelin diplomaattisuhteiden 70-vuotisvas-
taanotolle Suomen Tel-Avivin suurlähetys-
tössä.

Ulkoministerivierailuja on tehneet myös 
Avigdor Liberman (2010), Erkki Tuomi-
oja (2013) sekä Timo Soini (2016).

Muita viime aikaisia ministerivierailuja ovat 
tehneet opetusministeri Shai Piron (2013), 
sisäministeri Päivi Räsänen (2014), puolus-
tusministeri Jussi Niinistö (2018) ja ulko-
maankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari 
Virolainen (2018).

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta vieraili 
Israelissa kesäkuussa 2012 puheenjohtajansa 
Timo Soinin johdolla.
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• ”Deal of Century” eli USAn president-
ti Trumpin hallinnon Lähi-itää koskeva kauan 
odotettu rauhansuunnitelma on viimeinkin 
julkaistu kokonaisuudessaan.  Virallisesti diili 
tunnetaan nyt nimellä ”Peace to Prosperity: A 
Vision to Improve the Lives of the Palestinian 
and Israeli People.»  Jo aiemmin kesäkuussa 
2019 julkistettiin Bahrainissa pidetyssä kon-
ferenssissa suunnitelman talousosa, ja nyt siis 

Vuosisadan diili 
vihdoinkin julki
Ari Rusila poliittinenkin osa sai päivänvalon.  

Pääpiirteissään diili on ollut valmis jo 
yli vuoden, mutta sen julkaisua on lykätty 
useaan otteeseen Israelin poliittisen takalu-
kon vuoksi; jo kolmannet Knessetin vaalit 
vuoden sisään pidetään maaliskuun alussa.  
Tämä Israelin poliittinen tilanne lienee syy-
nä siihen, että ennen julkistusta presidentti 
Trump esitteli sen sekä Israelin virkaateke-
välle pääministeri Netanjahulle että – diplo-
maattiset protokollat täysin ohittaen – myös 

oppositiojohtaja Benny Gantzille henkilö-
kohtaisissa tapaamisissa.    

Vuosisadan diili on Valkoisen Talon hallin-
non innovatiivinen – out of the box -suun-
nitelma, joka pohjaa tämän päivän Lähi-idän 
realiteetteihin korkealentoisten lukkiutunei-
den julkilausumien sijaan.  Samalla diili mää-
rittää uudelleen USA:n parametrit israelilais-
palestiinalaisen konfliktin ratkaisemiseksi.  
Voisikin väittää diilin olevan päivitetty reaa-
lipoliittinen versio Oslon prosessin loppu-
vaiheessa tehdylle nk. “Clinton parameters” 
tunnetulle viitekehykselle, joka viimeiset 
kaksi vuosikymmentä on ollut Israelin ja 
Palestiinalaishallinnon välisten neuvottelu-
jen sekä kansainvälisen yhteisön suosimana 
lähtökohtana.  

 
Vuosisadan 

diili
180 -sivuinen suunnitelma käsittää “Kah-
den-valtion” (Israel ja Palestiinan valtio) 
-ratkaisun, jossa Israel säilyttää liki kaikki 
Länsirannan asutuksensa, Jerusalemin ja 
koko Länsirannan turvallisuuskontrollin.  
Palestiinan valtion pääkaupunki kuitenkin 
muodostetaan itäiseen Jerusalemiin Israelin 
turvamuurin taakse.    

Suunnitelmassa pyritään teiden, siltojen 
ja tunneleiden avulla pääsemään irti pales-
tiinalaisten liikkumista haittaavista tarkas-
tuspisteistä.  Edelleen Gaza ja Länsiranta 
yhdistetään joko 34 km pitkällä katetulla 
tiellä tai tunnelilla yhtenäisen valtioalueen 
mahdollistamiseksi. 

Länsirannan israelilaisasutusten vaatiman 
maa-alueen korvaamiseksi Israel luovuttaa 
vastikkeeksi alueita Negevistä, jotka alueet 
ovat suurempia kuin tämän päivän Gaza ko-
konaisuudessaan. 

Diilin talousosa muistuttaa Marshall Plania, 
jonka tuella läntisen Euroopan talouksia jäl-
leenrakennettiin Toisen maailmansodan jäl-
keen. Tämä talousosa pyrkii rakentamaan 

elinvoimaisen ja menestyvän palestiinalaisen 
yhteiskunnan  $ 50 miljardin lainoista, tuista 
ja yksityisistä investoinneista koostuvan kym-
menvuotisen tukipaketin avulla. Osa tuesta 
kanavoituu Jordaniaan, Libanoniin ja Egyp-
tiin, jotka ovat absorboineet vuosikymmeniä 
palestiinalaispakolaisia. 

Alla eräitä diilin poliittisen osan muita 
keskeisiä Valkoisen Talon hahmottelemia 
ajatuksia: 

Muutama kriittinen 
reunamerkintä

Mielestäni diili voisi olla vieläkin parempi, 
mikäli sekä israelilaisten että palestiinalaisten 
alueita yhdistettäisiin enemmän. Jos Israel 
yhdistäisi Jerusalemin 12 itäisessä naapu-
rustossa olevien noin 200 000 israelilaisen 
sekä 300 000 turvamuurin länsipuolella 
asuvan israelilaisen asutusalueet itseensä, 
jäisi jäljelle ainoastaan noin 90 000 Vihreän 
linjan ja turvamuurin ulkopuolella asuvaa.  
Näiden sijoittaminen turvamuurin sisään ei 
olisi kohtuuton vaade verrattuna riskeihin, 
joita muurin ulkopuolella asuminen aihe-
uttaa.  Uhkana on, että alueliitokset voivat 
osaltaan aiheuttaa Palestiinalaishallinnon 
sortumisen, jolloin palestiinalaisalueet voivat 
ajautua Israelin sotilashallinnon alaisuuteen, 
joka puolestaan voisi johtaa epätoivottuun 
Yhden-valtion mallin toteutumiseen. 

Näkökulmani mukaan Israelin itäinen raja 
on puolustettavissa vaikka vain 5-15% Län-
sirannasta liitettäisiin Israeliin turvamuurin 
suojaan.  Em. väite on perusteltavissa Israelin 
asevoimien ja tiedustelun laadullisella ylivoi-
malla, niiden nopealla reaktiokyvyllä uusien 
haasteiden edessä, mainittua ylivoimaa yllä-
pitävällä ja kehittävällä ekosysteemillä.

Toinen kriittinen kommenttini koskee 
ns. Triangeli -alueen mahdollista luovutus-
ta Palestiinan valtiolle.  Kyseisen Haifasta 
kaakkoon sijaitsevan alueen 14 kaupungissa 
asuu 260 000 Israelin arabia, joista valtaosa A
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identifioituu palestiinalaisiksi.  Alueen asuk-
kaiden ylivoimainen enemmistö on kuiten-
kin eri mittauksissa halunnut pysyä edelleen 
Israelin valtiossa uuden Palestiinalaisvaltion 
sijaan.  Koko idea on mahdollisesti pantu 
suunnitelmaan vain, koska Yisrael Beytenu 
-puolueen johtaja Avigdor Liberman on sitä 
esittänyt vahvistaakseen Israelin olemusta 
juutalaisvaltiona. 

Kolmas kriittinen näkemykseni koskee 
Israelin Negevistä tehtäväksi suunniteltuja 
alueluovutuksia gazalaisten käyttöön teolli-
suuden, maatalouden ja asutusten käyttöön. 
Mielestäni luovutettaviksi suunnitellut alueet 
ovat liiaksi Gazasta eristäytyneitä ja muutoin-
kin sijainniltaan keinotekoisia. 

Omasta mielestäni paljon parempi ratkaisu 
olisi ns. Sinai Option toteuttaminen.  Kysees-
sä on Egyptin jo vuodesta 1956 esittämä ja 
sen jälkeen usein toistettu aloite, jossa Egypti 
luovuttaisi 1000-1600 neliökilometrin välit-
tömästi Gazaan liittyvän merenranta-alueen 
Gazalle/Palestiinalaisvaltiolle.  Viimeksi 
vuonna 2014 Egyptin presidentti el-Sisi tarjosi 
tätä maa-aluetta PA:n presidentti Abbasille 
vuoden 1967 -rajojen palautusvaatimuksista 
luopumiseksi ja Palestiinalaisvaltion perusta-
miseksi.  Abbas torjui aloitteen. Tämä aloite 
olisi nähdäkseni kaikkein paras niin Egyp-
tille, Israelille kuin gazalaisillekin. 

Onko diili 
poliittisesti toteutettavissa?

Palestiinalaishallinnon johdolle on esitetty 
kolmeen kertaan hyväksyttäväksi konfliktin 
päättävää sopimusta – kerran YK:n toimes-
ta (1947) ja kahdesti Israelin taholta (2000, 
2008). Kaikkina kertoina Palestiinalaishallin-
non johto on hylännyt rauhanaloitteet Isra-
elin ne hyväksyessä joka kerta. Koska Israel 
on tehnyt aiemmin merkittäviä myönnytyk-
siä tehdäkseen rauhansopimukset Egyptin ja 
Jordanian kanssa, on oletettavaa sen teke-
vän niitä myös Palestiinalaishallinnon kanssa 

pohjautuen nyt Valkoisen Talon aloitteeseen 
ja mahdollisiin neuvotteluihin Palestiinalais-
hallinnon kanssa.   

Israelissa monet Likud -puolueen kuin 
myös oikeistopuolueiden ministerit vastus-
tavat Trumpin aloitetta sen sisältäessä mai-
ninnan Palestiinalaisvaltiosta. Käsittääkseni 
kuitenkin merkittävä enemmistö keskusta-
oikeistolaisista poliittisista puolueista samoin 
kuin keskusta-vasemmistolaiset puolueet 
kannattavat nyt esitettyä aloitetta ja Pales-
tiinalaisvaltion perustamista, noin 80 %:n 
Länsirannan alueen luovuttamista Palestiinan 
valtiolle ja sen pääkaupungin perustamista 
Jerusalemin itäosiin turvamuurin taakse. Kä-
sittääkseni keskustalainen enemmistö niin 
vasemmalla kuin oikealla on valmis asiois-
ta neuvottelemaan Palestiinalaishallinnon 
kanssa.

Palestiinalaishallinto on kieltäytynyt hy-
väksymästä Valkoisen Talon aloitetta jo 
ennen sen julkistamista.  Hallinto myös or-
ganisoi mielenilmauksia diilin julkistuksen 
jälkeen.  Nämä protestit jäivät kuitenkin 
suhteellisen vaatimattomiksi eivätkä ole 
millään muotoa verrannollisia vaikkapa ai-
empaa Camp Davidin sovintoesitystä vuonna 
2000 seuranneeseen toiseen Intifadaan. En 
pitäisi lainkaan mahdottomana, etteikö diilin 
talousosan lupaama palestiinalaisten elinolo-
jen ja työllisyyden paraneminen ja vapaampi 
liikkuvuus houkuttelisi erityisesti nuorempia 
ikäluokkia vaatimaan neuvotteluja ja myön-
teisen kehitystyön aloittamista.

Alueellisesti tilanne on nyt otollisempi dii-
lille kuin aiemmin, koska useat arabivaltiot 
ovat lähentyneet niin USA:ta kuin Israelia-
kin yhteisen Iranista tulevan uhan edessä.  
Tämä luo hyvää pohjaa alueellisen ratkaisun 
etsimiselle ja myös diilin talousosan toteu-
tukselle. 

Näkemykseni
Israel ja Palestiinalaishallinto ovat neuvotel-

leet yli kaksi vuosikymmentä Kahden-valtion 
-malliin pohjaavasta ratkaisusta; ratkaisuun 
johtava vanha tiekartta on kuitenkin osoittau-
tunut umpikujaksi. Tuloksettomien neuvot-
telujen aikana tilanne Länsirannalla on yhä 
enemmän ajautunut kohden Yhden-valtion 
-mallia, jota tuskin kumpikaan osapuolista 
toivoo.  Vuosisadan diili voi hyvinkin johtaa 
kahden valtion -mallin toteutumiseen, koska 
tiekartta on nyt täysin uusi, kun alueelliset 
ja taloudelliset tekijät nyt suosivat sopimuk-
seen pääsyä.  

Ero aiempiin aloittei-
siin on nyt siinäkin, että 
aiemmin useimmat sensi-
tiiviset asiat on jätetty tu-
levien israelilaisten ja pa-
lestiinalaisten keskinäis-
ten neuvottelujen varaan.  
Nyt tämän sijaan Trumpin 
hallinto esittää visionsa 
lopputulemasta.  Mikään 
aiempi aloite ei ole sisäl-
tänyt niin yksityiskohtaista 
suunnitelmaa Palestiinan 
siviiliyhteiskunnan ja ta-
louden kehittämiseksi 
kuin nyt esitetty diili. 

Mielestäni presidentti 
Trumpin hallinnon visio 
on tähän mennessä va-
kavin, realistisin ja yksi-
tyiskohtaisin suunnitelma 
mitä koskaan 70 vuotta 
jatkuneen konfliktin aika-
na on ratkaisuksi esitetty. 
Toteutuessaan diili voi 
tehdä niin israelilaisten ja 
palestiinalaisten kuin laa-
jemmankin alueen elämän 
turvallisemmaksi, tulevai-
suuteen suuntautuvaksi ja 
elinvoimaa kasvattavaksi. 

Minimissäänkin diili luo uuden päivitetyn 
viitekehyksen mahdollisille Israelin ja Pa-
lestiinalaishallinnon neuvotteluille, mutta 
myös Israelin yksipuolisille toimille, elleivät 
neuvottelut ala. Tässä mielessä Vuosisadan 
diili luo edellytyksiä historiallisen rauhan-
prosessin aloittamiselle. Parasta diilissä on 
mielestäni sen pragmatismi ja pohjautuminen 
nykypäivänä Lähi-idässä vallitsevaan tilan-
teeseen lukkiutuneisiin asenteisiin pohjau-
tuvien utopioiden sijaan.

A
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• Heinäkuun 18. päivän 
yönä, vuonna 64 Jkr. syttyi 
tulipalo Roomassa Circus 
Maximuksella. Tulipalo 
raivosi seitsemän päivää ja 
seitsemän yötä jättäen 70 
% kaupungista savuaviksi 
raunioiksi. Historioitsija Ta-
citus kertoo, että Rooman 
keisari Nero ei ollut kau-
pungissa tuolloin, mutta 
monet uskovat hänen sytyt-
täneen tulipalon. Huhujen 
mukaan Nero olisi soittanut 
lyyraa ja laulanut tuhon lau-
luja katsellessaan kaupun-
kinsa tuhoutumista. Neljä 
vuotta myöhemmin Nero 
suistiin vallasta ja hän teki 
itsemurhan. Kolme keisaria 
seurasi, mutta muutamassa 
kuukaudessa he kaikki oli-
vat kuolleet. Keisariksi nou-
si kenraali Vespasianus, 
ja hänen tehtäväkseen tuli 
rakentaa Rooma ennalleen. 
Neron tuhlailevaisuuden an-
siosta valtakunta oli kuiten-
kin vararikossa.

Etsiessään rahavaroja Ves-
pasianuksen katse kääntyi 
Jerusalemiin ja sen juutalai-
seen temppeliin.

Dan Bahat, Jerusalemin 
entinen pääarkeologi, ker-
too dvd:llä temppelin olleen 
erittäin rikas laitos, jonka 
varoilla rakennettiin teitä, 

siltoja, akvedukteja jne. Jo-
kainen maailman juutalai-
sen oli annettava vuosittain 
yksi tai puoli hopeashekeliä 
temppelin rahastoon. Juuta-
lainen kansa oli suuri siihen 
maailmanaikaan ja temppeli 
toimi kuin pankki varastoi-
den kultaa ja hopeaa. Joi-
denkin arvioiden mukaan 
senaikaiset rahavarannot 
olivat useiden miljardien 
dollarien arvoiset.

Vespasianuksen noustua 
valtaan hän laittoi poikansa 
Tituksen kukistamaan juuta-
laisten kapinan. Näin seurasi 
seitsemän kuukauden erit-
täin raaka ja väkivaltainen 
Jerusalemin piiritys, jonka 
aikana yli miljoona juuta-
laista sai surmansa.

Vuonna 70 jKr. Rooman 
armeijat jättävät jälkeensä 
tuhotun Jerusalemin, tuho-
ten juutalaisen temppelin ja 
vieden sen aarteet muka-
naan Roomaan.

Seuraavien 600 vuoden ai-
kana historiankirjat seuraa-
vat aarteiden matkaa Roo-
masta Pohjois-Afrikkaan, 
Konstantinopoliin ja jälleen 
takaisin Jerusalemiin. Sen 
jälkeen jäljet kylmenevät.

Joten missä temppelin 
aarteet ovat tänä päivänä?

Treasures of the Second 

Temple -video vie katsojan 
matkalle Jerusalemista Roo-
maan ja takaisin. Yksi Israe-
lin huippuarkeologeista us-
koo tietävänsä, mihin aarre 
on piilotettu ja sanoo, ettei 
sitä voida koskaan löytää…

Kimmo Janas

Treasures of 
the Second Temple

Käsikirjoitus: Erin Zimmerman
Ohjaus: Erin Zimmerman
Juontaja: Gordon Robertson
Kesto: 25 min
CBN, 2019

Mihin katosivat toisen 
temppelin aarteet

• Maaliskuun alussa pidetyt, vuoden sisäl-
lä jo kolmannet parlamenttivaalit muuttivat 
Israelin poliittisia asetelmia jonkin verran 
pääministeri Benjamin Netanyahun Likud-
puolueen noustessa suurimmaksi puolueeksi 
ohi ent. puolustusvoimien komentajan Ben-
ny Gantzin johtaman Sini-valkoisen puolu-
een. Likud ja sen oikeistolaiset ja uskonnol-
liset liittolaiset (Shas, UTJ ja Yamina) saivat 
kuitenkin vain 58 paikka 120-paikkaisesta 
Knessetistä. 

Likud-puolueen ja ”Kuningas Bibin” selvä 
voitto ja 36 kansanedustajaa oli yllätys mo-
nille, koska edessä olevan oikeudenkäyn-
nin ennakoitiin romahduttavan Netanyahun 
mahdollisuudet taistella kärkipaikasta. Tulos 
olikin mitä suurin pettymys edellisten vaalien 
ykköspuolueelle Siniselle ja valkoiselle, jon-
ka oma paikkaluku jäi 33:een sen liittolaisen 
(Labor-Gesher-Meretz) 7 paikkaan.

Vaalitulos ei kuitenkaan välttämättä tee 

Netanyahun Likud nousi 
suurimmaksi puolueeksi

hallituksen muodostamisesta helppoa, koska 
entisen ulko- ja puolustusministerin Avig-
dor Libermannin Yisrael Beytenu -puo-
lue pääsi vain seitsemällä paikallaan jälleen 
vaa’ankieliasemaan. Libermann on tunnetusti 
häikäilemätön neuvottelija, joka ei kaihda 
rajujakaan keinoja tavoitteittensa saavuttami-
seksi. Syskyn vaalituloksen perusteella hän 
olisi halutessaan voinut perustaa hallituksen 
joko Netanyahun tai Gantzin kanssa, mutta 
ei saavuttanut riittäviä kompromisseja kum-
mankaan kanssa. Tällä kertaa Libermann on 
indikoinut, ettei maa voi enää päätyä nel-
jänsiin vaaleihin, joten jonkinlainen komp-
romissi saattaa olla näköpiirissä. Tätä tukee 
se, että Yisrael Beytenun paikkaluku putosi 
syyskuun vaaleista yhdellä ja äänimäärä yli 
prosenttiyksikön.

Arabipuolueiden yhdistynyt lista (joint list) 
15 paikallaan saattaa olla myös yllätystekijä, 
jos he kaikesta huolimatta päätyisivät tuke-
maan Gantzin hallitusta.
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Israelin vankiloissa noin 6 000 
palestiinalaisvankia, joista osa 
terroririkoksista tuomittuja 
turvallisuusvankeja Hamasin, 
Fatahin tai Islamic Jihadin 
kannattajia. Vankiloihin 
salakuljetetut matkapuhelimet 
ovatkin todellinen 
turvallisuusriski, koska niitä 
on käytetty terroritekojen 
koordinointiin ja suunnitteluun 
vankilasta käsin.

• Israelin vankeinhoitolaitos (hepr. Sherut 
Batei HaSohar), yleiseltä nimeltään Shabas 
tai englannin kielinen lyhenne IPS. Kuuluu 
yleisen turvallisuuden ministeriön valvon-
taan. Työntekijöitä IPS:lla oli (2014) 8 800. 
IPS jakaa Israelin kolmeen (3) vankila-alue 
vyöhykkeeseen. Pohjoisin vyöhyke Netany-
asta pohjoiseen, keskinen Netanyan ja Ash-
dodin välillä ja eteläisin vyöhyke Askelonista 
ja Jerusalemista etelään.

Israelissa on 33 vankien talteenottopaik-
kaa, joka sisältää viisi (5) pidätyskeskusta. 
Vankimäärä oli (2014) n. 25 000, josta mää-
rästä 60 % on erilaisista rikoksista tuomittu-
ja ja loput 40% on ns. turvallisuusrikoksista 
tuomittuja (mm. terrorismi).

Vankilat Israelissa täyttävät kansainväliset 

vaatimukset, ja niitä valvotaan kansainväli-
sen Punaisen Ristin, Israelin asianajajaliiton 
ja julkisten puolustusalojen toimiston sään-
nöllisillä tarkastuksilla. Valvontaa IPS:n (Is-
rael Prison Service) tiloihin, kuulusteluihin 
ja pidätyskeskuksiin tehdään säännöllisesti.

Luonnollisesti Israelissa on mies- ja nais-
vangeille vankilatilat erikseen ja kaikilla 
vangeilla on oikeus harjoittaa omaa uskon-
toaan. Vankilassa rangaistusta kärsivillä on 
normaali äänioikeus vaaleissa, tapaamisoi-
keus perheenjäsenien kesken, lakimiesten ja 
Punaisen ristin vierailut turvallisuusvangeille.

Matkapuhelimet 
riskinä vankiloissa

IPS julkaisi huhtikuussa 2019 tilaston edeltä-
viltä kuukausilta n. 300 salakuljetetun mat-
kapuhelimen osalta. Ainakin 14 puhelinta 
oli todistettavasti käytetty koordinoidusti vii-
meaikaisiin terrori-iskuihin vankilasta käsin.

Vankilaviranomaiset asensivat muutamien 
vankiloiden osastoille häirintälaitteita estä-
mään vankeja käyttämästä salakuljetettuja 
puhelimia. Osastoille asennettiin turvavan-

geille 44 osastoon julkiset puhelimet, joka 
salli vankien soittaa valvotusti, säännöllisesti 
kotiväelleen. Vankien tuli sitoutua  allekirjoi-
tuksella luopua salakuljetetuista puhelimista. 
Asiaa kokeiltiin Ketziotin ja Ramonin van-
kiloissa. Kenzionin vangit suostuivat mutta 
Ramonin vangit eivät suostuneet käytäntöön 
(2019).

Vankiloissa olevat Hamas-vangit Länsiran-
nan alueelta, joka on Fatahin palestiinalais-
hallinnon vallan alla, saa vankilassa olevat 
Hamas-johtajavangit lietsomaan jännitteitä 
vankilan sisällä poliittisiin tarkoituksiin. 
Vankiloissa onkin esiintynyt nälkälakkoja 
protestina kieltää salakuljetetut matkapu-
helimet vankiloissa. Protestoinnit israelilais-
viranomaisia kohtaan palestiinalaisvankien 
keskuudessa on jatkuvaa.

Salakuljetettuja matkapuhelimia pyritään 
saamaan vankilaan arabien keskuudessa 
tekemällä jotain pieniä rikoksia, jotka johta-
vat pidätykseen ja vankilaan lyhyeksi aikaa. 
Pidätetyt arabit piilottavat matkapuhelimia 
kehoonsa, jotta puhelimet saataisiin toimitet-
tua turvallisuusvangeille, jotka organisoivat ja 
suunnittelevat vankilasta käsin terrori-iskuja. 
Israelin vankilaviranomaiset ovat jo vuodes-
ta 2018 lähtien tehostaneet salakuljetettujen 
puhelimien etsintää vierailijoilta tai pikkuri-
kosvangeilta.

Salakuljetusta 
kehon sisällä

Oferin vankilan vartijat torjuivat monia ara-
bien yrityksiä salakuljettaa matkapuhelimia 
vankilaan kehossaan. Monessa yrityksessä 
mukana olevat arabit kuuluivat terroristiryh-
miin. Puhelin oli nielty osina ja arabit sijoi-
tettiin eristykseen ja he erittivät puhelimen 
osat ruuansulatusjärjestelmänsä kautta. Osa 
arabeista saattoi olla myös vierailijan rooleis-
sa tapaamisissa. Oferin vankilassa tehdyn tut-
kimusten aikana ainakin 12 matkapuhelinta 
eritettiin ulos vartalosta seurannan aikana.

Vankilanjohtaja Rafi Jenna kertoo, että 
matkapuhelimien ja kiellettyjen laitteiden 
salakuljetusyrityksiä tehdään Oferin vanki-
laan jatkuvasti. Henkilöstön vankilassa onkin 
oltava valppaana, että saadaan lopetetuksi 
terrorisolujen salakuljetusyritykset, joka sa-
malla vähentää terroritoiminnan koordinoin-
nin mahdollisuutta vankilasta käsin.

Osa vankiloista löytöihin johtaneista pidä-
tyksistä onkin tapahtunut vierailijan/vangin 
oudon käytökseen, jossa läpivalaisussa me-
tallipaljastimilla osoitettiin löydökset ja tekijät 
tunnustivat. Niellyt pakkaukset matkapuheli-
men osia ovatkin hengenvaarallinen paketti 
kuljettaa sisällä kehossaan.

Oferin vankilan turvallisuushenkilökunta 
kertookin tyypillisen esimerkkitapauksen 
salakuljetusyrityksestä, jossa tyypillisesti 
arabimies, jolla on yhteyksiä Fatahiin tai 
Hamasiin, värvätään kiellettyjen esineiden 
kuljettamiseen vankilaan. Pidätetty oli pikku-
varkaudesta viety vankilassa kuulusteluun, 
jossa tämä myönsi nielleensä kapselit, joissa 
oli 4 matkapuhelinta, 2 matkapuhelin näp-
päimistöä erikseen ja 8 SIM-korttia.

Pidätetty epäilty toimitettiin valvontaan 
sairaalaan, jossa röntgen ja läpivalaisu osoit-
tivat kehon suolistosta vieraat esineet (pak-
kaukset). Valtaosa pidätetyistä pyrkiikin ta-
paamaan turvallisuusvankeja toimittaakseen 
salakuljetuspuhelimet osina eteenpäin.

Arto Perämäki

Terroristien 
Israelin vankiloihin 
salakuljettamat puhelimet

A

C   Hamas-vankien salakuljettamia puhelimia.

C   Israelin vankilapalveluiden lippu.
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Hengenvaarallisia 
riskejä

Helmikuussa 2020 sat-
tui todella merkittävä 
ja hengenvaarallinen 
löydös palestiinalaisel-
ta turvallisuusvangilta 
Megiddon vankilassa 
Pohjois-Israelissa.

Palestinalainen tur-
vallisuusvanki yritti sa-
lakuljettaa kehossaan 
11matkapuhelinta ja 15 
SIM-korttia. Outo käytös 
valpastutti vartijat, jotka toimittivat vangin 
Afulan lääketieteelliseen keskukseen rönt-
geniin.

Kolme pakettia näkyivät vangin vatsan 
alaosassa. Tekijä kuului Fatah -liikkeeseen, 
jonka johdossa on presidentti Mahmoud 
Abbas. Viranomaiset raportoivat, että puheli-
met oli tarkoitettu ”suunnittelemaan terroris-
titoimintaa vankilan muurien ulkopuolelle”. 

Rajapoliisi törmää jatkuvasti tapauksiin, 
jossa yritetään salakuljettaa matkapuhelimia, 
näppäimistöjä, SIM-kortteja ja muistikortteja 
vankilaan. Myös droneilla (ilma-alus) on teh-
ty yrityksiä salakuljettaa vankilaan kiellettyjä 
tavaroita, mm. puhelimia.

Internet palveluntarjoajat ovat joutuneet 
turvautumaan myös matkapuhelinten sig-
naalien estämiseen vankiloissa, jolla estet-
täisiin tuomittujen palestiinalaisterroristien 
ja heidän kontaktiensa viestintä Gazaan ja 
muualle.   

Israel Prison Servicen johto toteaakin: ”IPS-
vartijat ovat terrorismin torjunnan ja rikostor-
junnan eturintamassa joka päivä ja jatkavat 
päättäväisyydellä ja ammattitaidolla saavut-
taakseen valtiossa asuvien henkilöiden hen-
kilökohtaisen turvallisuuden varmistamisen”.

Lähteet: 
• Aruz Sheva7: ”Arrested Arabs ejects 12 cel-

lular phones from their bodies”/11.9.2019/ 
by Kobi Finkler.
• Arutz Sheva7: ”How terrorists smugg-
le phones into prison”/24.4.2019/by Yoni 
Kempinski.
• Arutz Sheva7: ”Smuggling of phones to 
terrorists in prison prevented”/21.7.2019/by 
Arutz Sheva Staff.
• The Jerusalem Post: ”Palestinian security 
prisoner found with 11 cellphones in abdo-
men”/February 16. 2020/by Jerusalem Post 
staff.
• The Times of Israel: ”23 security prisoners 
put in solitary confinement for hunger strike 
threat”/September 12.2019/by TOI Staff.
• Wikimedia: Shabas and IPS.

A

C   Ofer-vankila Länsirannalla.
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Kansanedustajat: 
Israelilla ei ole vaihtoehtoja 
puolustautumiselle
• Väitteet, että Israel iskee tahallisesti sivii-
likohteisiin ovat käsittämättömiä, toteavat 
kansanedustajat Peter Östman, Sanna An-
tikainen ja Antero Laukkanen. 

Anna Kontulan Muuri -kirjan julkaisu-
tilaisuudessa eduskunnassa 25. helmikuuta 
puhunut tutkija ja ICAHD Finland -järjestön 
puheenjohtaja Syksy Räsänen vaati, että 
Suomen pitäisi lopettaa asekauppa Israelin 
kanssa. Räsänen väitti, että Israelin armeija 
testaa maan puolustusteollisuuden valmis-
tamia aseita palestiinalaisilla ja pyrkii myös 
tahallisesti aiheuttamaan vahinkoa siviileille. 
Tilaisuudessa kritisoitiin vahvasti myös Suo-
men ja Israelin välistä asekauppaa. 

– ICAHD -järjestön asenteellisuus käy ilmi, 
kun levitetään käsitystä, että yksipuolisesti 
nimenomaan Israel olisi uhka Lähi-idän tai 
maailman rauhalle. On syytä muistaa, että 
kun Israel perustettiin, arabimaat hyökkäsi-
vät välittömästi sen kimppuun. Maa on koko 
historiansa ajan joutunut panostamaan koh-
tuuttoman paljon puolustuksensa ja oman 
aseteollisuuden kehittämiseen juuri siksi, 
että monet maat eivät ole halunneet myydä 
Israelille aseita, toteaa kansanedustaja Peter 
Östman (kd). 

– Väitteet iskujen tahallisesta kohdista-
misesta siviileihin ovat perättömiä. Israel ei 
pommita palestiinalaisia sattumanvaraises-
ti. Israelin asevoimilla on hyvin korkealle 
viety eettinen ohjeistus, ja armeija pyrkii 
myös varoittamaan lähialueen siviilejä ter-

roristeja vastaan tehtävistä iskuista. Hamas 
sen sijaan on käyttänyt gazalaisia siviilejä 
ihmiskilpinään ja ampuu raketteja Israeliin 
täysin summittaisesti tähdäten yhtä lailla si-
viilikohteisiin. Lisäksi Hamas polkee omien 
kansalaistensa ihmisoikeuksia, muistuttaa 
kansanedustaja Sanna Antikainen (ps). 

– Aseiden tuonti Israelista ei ole tietenkään 
itsetarkoitus, vaan Suomen puolustusvoimat 
hankkii sellaisia aseita, kuin se arvioi tar-
vitsevansa, muistuttaa Eduskunnan Israel-
ystävyysryhmän puheenjohtajana toimiva 

Östman. 
Kansanedustajat ovat huolissaan myös 

faktoista irtaantuneen antisemitistisesti latau-
tuneen propagandan levittämisestä. Israelia 
syytetään vuosikymmenestä toiseen myös 
ihmisoikeusloukkauksista. Israelin vedettyä 
kaikki joukkonsa Gazasta vuonna 2005 ei 
alueelle tullut rauhaa, vaan valtaan nousi 
EU:n terroristijärjestöksi luokittelema Hamas. 
Palestiinalaisosapuolen tekemiä raketti-isku-
ja ja muita attentaatteja sekä jatkuvaa uskon-
nollisluonteista juutalaisvihaa täynnä olevaa 
retoriikkaa ja koulukasvatusta eivät aktivistit 
yleensä nosta ongelmina lainkaan esille. 

– Keskustelusta puuttuu valitettavasti usein 
laajempi näkemys alueen historiasta, nykyti-
lasta ja tulevaisuudesta. Israelin alueella asuu 
lähes kaksi miljoonaa arabia, mutta Gazan 
alueella ei ole yhdenkään juutalaisen turval-
lista vierailla. Niin kauan kuin Gazaa hallitsee 

äärijärjestö, jonka avoimena tavoitteena on 
Israelin valtion tuhoaminen, on täysin ym-
märrettävää, että Israel varustautuu ja puo-
lustaa aluettaan, huomauttaa kansanedusta-
ja Antero Laukkanen (kd).

Ihmisten elinolot Gazassa ovat huonot ja 
väestönkasvu nopeaa. Käytännössä Lähi-
idän maat ovat kuitenkin toisistaan riippu-
vaisia muun muassa alueen vesi- ja muiden 
luonnonvarojen vuoksi ja alueella tehdään 
myös yhteistyötä ja käydään kauppaa. Israe-
liin myös muuttaa jatkuvasti lisää juutalaisia 
Euroopasta, jossa he eivät enää koe oloaan 
turvalliseksi. 

– Alueen tulevaisuus pitää suhteuttaa sii-
hen realiteettiin, että Israel on ehkä ainoa 
paikka maailmassa, missä juutalaisilla on 
turvallista asua. Jotta asiallinen ja rauhaan 
pyrkivä keskustelu on mahdollista, on sen 
perustuttava oikeisiin tietoihin, muistuttaa 
Antero Laukkanen.
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Kimmo Janas

Israelin syrjäseutujen nuorille on 
taattava samat mahdollisuudet 
kuin suurissa asutuskeskuksissa 
eläville. Tätä tarkoitusta varten 
Keren Kajemet Finlandin 
(KKF) seuraava projekti on 
Huippuosaajien talossa (House for 
Excellence) Ylä-Nazaretissa, Nof 
HaGalilissä.

• Huippuosaajien talot ovat osa suurempaa 
KKL-JNF 2040: Moving to the Land of To-
morrow -projektia. Israel 2040 on 2000-luvun 
versio KKL-JNF:n alkuperäisestä valtuutuk-
sesta lunastaa ja kehittää maata. Itse asiassa 
organisaation uusi haaste on luoda yhteys 
maan, yhteiskunnan ja tekniikan välille koko 
maassa.

Startup Nation -rajat laajenevat
Israel 2040 -projektin on tarkoitus muuttaa 
Negevin ja Galilean alueet Israelin uudeksi 

kasvumoottoriksi seuraavien kahden vuosi-
kymmenen aikana.

Keren Kayemeth LeIsrael - Juutalaisen 
Kansallisrahaston johtama kansallinen oh-
jelma Israel 2040 perustettiin käsittelemään 
jatkuvasti kasvavaa kuilua Israelin keskus-
kaupunkien ja syrjäisten kaupunkien välillä 
(erityisesti Negevin autiomaassa ja Galileas-
sa) ja vahvistamaan Israelin syrjäisiä alueita. 
Israel 2040 järjestetään yhteistyössä ystävien 
ja kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa, 
Israelin hallituksen, IDF:n, Israelin yliopis-
tojen sekä paikallisen ja kansainvälisen yri-
tyssektorin kanssa.

Israel 2040:n tavoitteena on saada aikaan 
todellisia muutoksia Israelin yhteiskunnassa 
laajentamalla ”Startup Nation” -rajat Galile-
aan ja Negeviin; Israelin syrjäisten alueiden 

ESPOON SÄHKÖASENNUS KY

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

vahvistaminen teknisesti, demografisesti ja 
taloudellisesti; ja 1,5 miljoonan israelilaisen 
rohkaiseminen asettumaan Negeviin ja Ga-
lileaan.

Suomi-tietoa koululaisille
Huippuosaajien talot tarjoavat Israelin syr-
jäseutujen nuorille samat koulutusmahdolli-
suudet kuin suurissa asutuskeskuksissa asu-
ville. Talot ovat paikka, jossa nuoret voivat 
kokoontua koulupäivien jälkeen. Loistavat 
puitteet sekä ammattiohjaajat tukevat nuoria 
heidän opinnoissaan. 

Nuorilla on mahdollisuus kehittää kyky-
jään ja toteuttaa itseään uudella tavalla. 

Huippuosaajien talot tukevat myös nuor-
ten sosiaalisia kanssakäymisen taitoja, mikä 
edistää hyvinvointia ja näin ollen vaikuttaa 
merkittävästi koko yhteisöön.

Taloissa tulee olemaan korkeatasoiset 
luokkahuoneet, tietokonelaboratoriot, au-

ditoriot ja avointa tilaa yhdessäoloon.
Keren Kajemet Finland kustantaa Huip-

puosaajien talossa Nof HaGalilissa yhden 
luokkahuoneen. Luokka tulee olemaan nk. 
Suomi-luokka, jossa on tietoa ja kuvia Suo-
mesta sekä sponsoriyrityksistä.

Näitä Huippuosaajien taloja tullaan raken-
tamaan seuraavien 20 vuoden aikana 10 eri 
puolille Israelia. Talot tullaan rahoittamaan 
Keren Kayemeth LeIsraelin (KKL) maailman-
laajuisesti saaduilla lahjoituksilla.

Huippuosaajien talo 
Ylä-Nazaretissa
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Kirjallisuuskatsaus
Suomalaiset 
SS-miehet

Helmikuussa 2019 julkaistiin 
Kansallisarkiston toteuttama 
arkistoselvitys suomalaisten 
SS-miesten osallisuudesta 
juutalaisten, siviilien ja so-
tavankien surmaamiseen 
vuosina 1941-1943. 

1408 suomalaista palveli 
vapaaehtoisina kaksivuoti-
sella palvelusopimuksella 
Waffen SS:n Wiking-divisi-
oonassa. SS-vapaaehtoisista 
suomalaisista kaatui 256 so-
taretken aikana, 14 katosi ja 
686 haavoittui.

Alkujaan englanniksi teh-
dyn selvityksen suomen-
kielinen käännös julkaistiin 
viime vuoden joulukuussa.

Kansallisarkisto on lisän-
nyt suomennokseen kaksi 
lyhyttä taustoittavaa tekstiä. 
Ne täydentävät kokonaisku-
vaa tapahtumista ja Suomen 
ratkaisuja ohjanneesta poli-
tiikasta.

Johtopäätös on kuitenkin 
sama kuin englanninkieli-
sessä versiossa, suomalaiset 
SS-miehet todennäköisesti 
osallistuivat saksalaisten 
mukana juutalaisten ja sivii-
lien surmaamiseen.

Suomenkielisessä versios-
sa on lisäluku Toldzgunin 
uudenvuodenaaton 1942 ta-
pahtumista, jotka perustuvat 
suomalaisen SS-vapaaehtoi-
sen sotapäiväkirjaan sekä 
yhteistyöhön Pohjois-Osse-
tian yliopiston kanssa.

Varsin yksityiskohtaises-

Lars Westerlund
Suomalaiset SS-vapaaehtoiset 
ja väkivaltaisuudet 1941-1943
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & 
Kansallisarkisto, 2019

Aikalaistodistus 
Auschwitzista

Romanianjuutalaisen keski-
tysleirivangin Miklos Nyisz-
lin kertomus Auschwitzissa 
viettämästään ajasta ei ole 
helppoa luettavaa, kirja on 
pakko laskea varsin usein 
käsistä ja vetää henkeä.

Nyiszli päätyi Auschwit-
ziin Puolan kenraalikuver-
nementin halki kulkeneella 
junalla. Junassa oli 3317 
juutalaista. Viidenkymme-
nen lääkärin joukosta valit-
tiin kaksi patologia Birke-
naun leiriin. Toinen näistä 
oli Miklos Nyiszli, joka oli 
Luoteis-Romaniassa työs-
kennellessään erikoistunut 
ruumiinavauksiin.

Nyiszlin kirja ”Mengelen 
patologina Auschwitzissa” 
on ensimmäinen kirjallinen 
kuvaus Auschwitzin tappo-
tehtaan arjesta. ”Tehdas” 
toimii täydellä teholla; neljä 
krematoriota, joissa jokai-
sessa 15 polttouunia, polt-
tavat 20 000 viatonta sielua 
päivittäin. Alueella roihuaa 
jatkuvasti myös kaksi polt-
toroviota, joissa 5 000-6 000 
vankia tuhotaan päivittäin.

Natsilääkäri Joseph Men-
gele suorittaa epäinhimilli-
siä ihmiskokeitaan keskitys-
leirin asukeilla. Hän tutkii 
mm. kaksosia, kääpiökas-

Miklos Nyiszli
Mengelen patologina 
Auschwitzissa
Vastapaino, 2019

vuisia sekä kaavokuoliota 
sairastavia.

Miklos Nyiszli kirjoittaa 
huomioitaan työstään ja 
Auschwitzin arjesta varsin 
viileästi, voisiko sanoa jopa 
tunteettomasti. Olipa sitten 
kyseessä ruumiiden kudok-
sien vuoleminen Mengelen 
bakteeriviljelmien kasvu-
alustaksi tai epämuodostu-
neiden juutalaisisän ja aikui-
sen pojan ruumiinavaus. Pa-
tologimme kuitenkin toteaa 
kirjassaan: ”Jos jonain päi-
vänä kuitenkin vapautuisin 
täältä ja kertoisin, mitä olen 
nähnyt, uskoisiko minua ku-
kaan? Puhutut tai kirjoitetut 

sanat eivät kuitenkaan tar-
joaisi mielikuvaa siitä, mitä 
täällä tapahtuu.”

Neuvostojoukkojen lähes-
tyessä Auschwitzia tammi-
kuussa 1945 Miklos Nyisz-
li tovereineen kuljetetaan 
ensin Mauthausenin kes-
kitysleirille, sieltä edelleen 
Melk an der Donaun kes-
kitysleirille ja lopulta Eben-
seen leirille, jossa vapaus 
koittaa viimein 5.5.1945. 
Saman vuoden lokakuussa 
hän tapaa Bergen-Belsenin 
tuhoamisleiriltä selvinneet 
vaimonsa ja tyttärensä. Per-
he on jälleen yhdessä.

Kirja ilmestyi ensimmäi-
sen kerran omakustanteena 
jo vuonna 1946. Seuraavana 
vuonna unkarilainen sano-
malehti julkaisi sen jatko-
kertomuksena ja sen jälkeen 
kirjana.

Esimerkiksi israelilainen 
historioitsija Gideon Greif 
monien holokaustitutkijoi-
den kanssa on arvostellut 
Nyiszlin kirjaa sen epätark-
kuuksista ja asiavirheistä. 
Olipa kirjassa epätarkkuuk-
sia tai ei, se on joka tapa-
uksessa korutonta kertomaa 
siitä käsittämättömästä raa-
kuudesta, johon ihminen 
pystyy.

Kimmo Janas

sa kuvauksessa käy ilmi, 
että suomalaiset pioneerit 
komennettiin tuolloin te-
loittamaan viisi paikallista 
siviiliä ja kaksi saamaansa 
sotavankia. Teloitetut olivat 
Kansallisarkiston pääjohtaja 
Jussi Nuortevan kertoman 
mukaan kommunistisen 
puolueen rivijäseniä, jotka 
suomalaisille luovutti pai-
kallinen poliisi.

Selvitys ”Suomalaiset SS-
vapaaehtoiset ja väkival-
taisuudet 1941-1943” on 
valtioneuvoston kanslian 
tilaama ja Kansallisarkiston 
tekemä riippumaton arkis-
toselvitys. Siinä on ollut 
käytettävissä yli 70 Waffen 
SS:n Wiking-divisioonan 
suomalaisen vapaaehtoisen 
päiväkirjaa.

Selvityksessä on myös 
käyty läpi erittäin suuri 
määrä Suomessa olevia vi-

ranomais- ja yksityisarkisto-
ja, kirjeenvaihtoa, valokuvia, 
sanoma- ja aikakauslehtien 
kirjoituksia ja artikkeleita, 
muistelmia sekä olemassa 
olevaa tutkimuskirjallisuut-
ta. Selvityksessä on ollut 
käytettävissä aineistoa, jota 
ei ole ollut aikaisempien tut-
kimusten käytössä.

Hankkeen tutkijana toimi 
professori Lars Westerlund 
ja tutkimusapulaisena filo-
sofian maisteri Ville-Pekka 
Kääriäinen. Selvityksen on 
suomentanut Timo Souko-
la.

Selvityksessä esille tulevat 
nuorten miesten kokemuk-
set ovat kovia. Päiväkirjoista 
käy ilmi järkytys, eikä mo-
nen mieli kestänytkään pai-
netta. Mitään tappamisen 
uhoamista päiväkirjoista ei 
kuitenkaan löydy.

Lisää tietoa suomalaisten 
SS-miesten tekemisistä voi 
vielä olla luvassa, sillä Kan-
sallisarkisto on tehnyt selvi-
tyksen Venäjällä, Valko-Ve-
näjällä ja Ukrainassa olevista 
asiakirjoista, joita alustavan 
tiedon mukaan on peräti 
54 000 sivua.

Kimmo Janas
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Matkamessuille saavuttiin 
hakemaan inspiraatiota kesän 
matkoihin. Myös vastuullinen 
matkailu kiinnosti messukävijöitä. 
Matkailuajoneuvot olivat esillä 
samaan aikaan järjestetyillä 
Caravan-messuilla.

• Tapahtumakokonaisuus keräsi Messukes-
kukseen 16. - 19.1. yhteensä 68 300 kävijää.

Matkamessuille tultiin unelmoimaan tu-
levista matkoista. 42 % kävijöistä tarkasteli 
erityisesti matkatarjouksia. Kevään ja kesän 
matkoille vinkkejä ja inspiraatiota haki 82 
% kävijöistä.

Vastuullisuus kiinnosti kuluttajia, ja yli 
puolet kävijöistä koki saaneensa messuil-
ta uutta tietoa ja inspiraatiota kestävistä 
ja ekologisista matkustusmuodoista, sekä 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä 
matkakohteissa. Ensimmäistä kertaa Matka-
messujen yhteydessä järjestettiin myös Maata 
pitkin –matkamessut. 

Matkailuajoneuvoihin kertoi tutustuneensa 
Caravan-messuilla joka viides kävijäkyselyyn 

vastanneista.
Kotimaan kohteiden perässä messuille tuli 

60 % kävijöistä, ja 85 % kävijöistä kaipasi 
vinkkejä erityisesti kotimaan luontokohteista 
ja minilomista. Kotimaan kohteista Kainuu 
lanseerasi messuilla näyttävästi uuden Kai-
nuu Arctic Lakeland -brändinsä koko alueen 
kattavalla yhteisosastolla.

Matkamessut nosti matkailuintoa
C   Suomi-Israel Yhdistysten Liiton osastolla vahvivuo-
rossa: Jussi Kinnunen (vas.), Alice Aroalho ja Merja 
Lindholm.

D   Israelin matkailutoimiston yhteisosastolla olivat 
totuttuun tapaan myös Israeliin matkoja järjestävät 
toimijat.
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• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

tiistai 5.5. klo 17 ravintola Niittylounas
Vuosikokous

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

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

ISRAEL VUONNA 5780
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja 
syksystä 2019 kevääseen 2020 torstaisin, 
Helsingin yliopisto, Porthanian sali P722, 
Yliopistonkatu 3 (7. krs)

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

• 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

torstai 16.4 Metso/Pihlajasali klo 18-20
Yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Timo 
Saksala, esitelmä: Israelin saavutukset tie-
teessä ja teknologiassa.

• 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

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)

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

Tämä tulee huomioida 
tilitettäessä jäsenmaksuja!

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
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Itävallan parlamentin alahuone hyväksyi 28.2. päätöslauselma-
esityksen, jossa tuomitaan kaikenlainen antisemitismi, mukaan 
lukien Israeliin kohdistuva antisemitismi, ja kehottaa maan hallitusta 
torjumaan tällaiset suuntaukset, mukaan lukien BDS-boikottiliike 
(Boycott, Divestment, Sanctions), joka on suunnattu Israelia vastaan.

estämiseksi ja torjumiseksi osana rasismin, 
muukalaisvihan, radikalisoitumisen ja väki-
valtaisten ääriliikkeiden estämistoimenpitei-
nä;
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Itävallan parlamentti 
tuomitsi yksimielisesti 
BDS-liikkeen
Risto Huvila

Erityisesti hallitusta pyydetään:
• kehittämään kattava strategia yhdes-

sä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa kaikkien antisemitismin muotojen 

Itävallan suurlähettiläs Maximilian Hennig puhumassa 
Israel tänään -tapahtumassa Espoon helluntaikirkolla. 
Oik. tulkki Inga Kurikka. 

• tuomitsemaan voimakkaasti BDS-liike ja 
sen tavoitteet, erityisesti sen kehotus boiko-
toida Israelin tuotteita, yrityksiä, taiteilijoita, 
tutkijoita tai urheilijoita;

• olemaan tarjoamatta tiloja ja infrastruk-
tuuria organisaatioille ja järjestöille, jotka 
ilmaisevat antisemitistisiä näkemyksiä tai 
kyseenalaistavat Israelin olemassaolon oi-
keuden;

• olemaan tukematta mitään BDS-liikkeen 
tai sen tavoitteita toteuttavien ryhmien tapah-
tumia taloudellisesti tai muussa muodossa;

• jatkamaan Itävallan roolin edistämistä 
tärkeänä kansainvälisen vuoropuhelun ja 
keskustelun paikkana.

Päätöslauselmaesitys sai kaikkien ala-
huoneen edustajien yksimielisen tuen, ja se 
antaa vahvan äänen suvaitsevaisuudelle ja 

taistelulle antisemitismiä vastaan Itävallassa 
ja muualla.

Vuonna 2013 vain 27-vuotiaana Itäval-
lan ulkoministeriksi ja 2017 liittokansleriksi 
noussut Sebastian Kurz on systemaattisesti 
kääntänyt maansa politiikkaa Israel-myön-
teisemmäksi ja on vieraillut näiden vuosien 
aikana useasti Israelissa. Maaliskuun alussa 
Kurz ensimmäisenä eurooppalaisena valtion-
päämiehenä puhui amerikkalaisen AIPAC-
järjestön (American Israel Public Affairs 
Committee) konferenssissa Washingtonissa.

Itävallan Suomen-suurlähettiläs Maximi-
lian Hennig on myös ilmaissut vahvasti 
maansa tukea Israelille ja oli mm. tammi-
kuussa puhumassa Espoon helluntaikirkolla 
pidetyssä Israel tänään -konferenssissa.
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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.”

• David Kiernin uusi do-
kumenttielokuva, jonka 
Knesset on nähnyt Jerusale-
missa ja yli 7 000 juutalais-
ta ja kristillistä seurakuntaa 
ympäri maailmaa, seuraa 
useiden perheiden matkaa 
– voittoja ja haasteita – jotka 
elävät raamatullisen profeti-
an ”nykypäivän ihmeessä” 
eli Israelissa.

Kiern vie katsojan eeppi-
selle elokuvamatkalle läpi 
Raamatun Luvatun maan 
seuraten juutalaisten mies-
ten ja naisten mielenkiin-
toisia tarinoita. 

Ääneen pääsevät maan-
viljelijä/perheenäiti Batya 
Selah; Kievistä muuttanut, 
maailmalla tunnustettu tai-
demaalari Alex Levin; Yh-
dysvalloista 7-vuotiaana per-
heensä kanssa alijahin teh-
nyt turistiopas Daniella Av-
raham; Venäjältä muuttanut 

viinitarhuri Yaakov Berg ja 
Golanin kukkuloilla ratsas-
tava israelilainen cowboy 
Johnathan Rosenburg. 
Myös moninkertainen iso-
isä Shlomo Kashi valottaa, 
mitä Israel merkitsee hänelle 
ja perheelleen.

Maa, joka oli karua erä-
maata pari tuhatta vuotta, on 
tänä päivänä vehreä ja vilja-
va hedelmätarha. Miljoonat 
turistit tulevat vuosittain 
kiertelemään Raamatun py-
hiä paikkoja ja kulkemaan 
Raamatun henkilöiden jalan-
jäljissä. Israelista on jälleen 
tullut eri puolille maailmaa 
hajaantuneiden juutalaisten 
koti.

Video on kuvattu kristal-
linkirkkaalla 4K:llä, ja ker-
tojaäänenä kuullaan mm. 
Indiana Jones ja Sormusten 
herra -elokuvissa näytellyttä 
John Rhys-Daviesia.

”I am Israel” tuo eloon 
Israelin innoittavan tarinan 
tavalla, jota harvoin kokee. 
Bob Farnworthin musiik-

I am Israel
Käsikirjoitus: David Kiern
Ohjaus: David Kiern
Kertoja: John Rhys-Davies
Kesto: 33 min
Elut 25 Foundation & Thunderboys 
Entertainment, 2019

I am Israel

C  Johnathan Rosenburg kertoo 
kaiken Toorasta lukemansa lok-
sahtaneen paikoilleen, kun hän 
tuli ensimmäisen kerran Yhdysval-
loista Israeliin 19-vuotiaana. Nyky-
ään hänellä on karjatila Golanin 
kukkuloilla.

D  Viinitarhan omistaja Yaakov 
Berg näyttää viinirypäleensä, joita 
hän kasvattaa Pyhässä maassa Sa-
marian vuorilla.

ki yhdistettynä Natalie ja 
David Kiernin kameratyös-
kentelyyn tuottavat varsin 
harmoonisen ja loistavan 
lopputuloksen.

Kimmo Janas
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Vettä ilmasta

Tutkijat Technion – Israel 
Institute of Technology yli-
opistossa ovat kehittäneet 
täysin omatoimisesti vettä 
ilmasta tuottavan systeemin. 
Laite pystyy toimimaan itse-
näisesti jopa aavikkoilmas-
toissa, joten se voi turvata 
esimerkiksi eristyksissä ole-
vien yhteisöjen omavarai-
suuden veden kannalta. 

Uuden teknologian ovat 
kehittäneet professorit Da-
vid Broday ja Eran Fried-
ler, ja se on ensimmäinen 
laatuaan oleva tekniikka 
maailmassa: energiatehokas 
järjestelmä puhtaan veden 
tuottamiseksi ilmasta. Toisin 
kuin nykyisessä tekniikas-
sa, Technionin tutkijoiden 
järjestelmä perustuu kaksi-
vaiheiseen sykliseen proses-
siin: kosteuden erottaminen 
ilmasta absorboimalla erit-
täin väkevällä suolaliuoksel-
la, ja kosteuden erottaminen 
kuivausaineesta alla ja höy-
ryn kondensointi alaosaan – 
ilmakehän paineolosuhteet.

Uusi teknologia eroaa ai-

emmista olemalla huomat-
tavasti energiatehokkaam-
pi. Lisäksi Technionin laite 
poistaa prosessin aikana 
myös kaiken ilmansaasteen 
tiivistyneestä vedestä.

Maailman terveysjärjestön 
(WHO) arvioiden mukaan 
13 % maailman väestöstä tu-
lee kärsimään juomaveden 
puutteesta, ja jopa puolet 
elämään alueilla, joissa vet-
tä on niukasti vuonna 2025.

Inna Braverman sai 
YK:n Climate Action 

palkinnon
 Ukrainassa syntynyt Inna 
Braverman, Eco Wave Po-
wer -yhtiön perustaja ja toi-
mitusjohtaja, oli vain muu-
taman viikon ikäinen, kun 
Tšernobylin ydinvoimalas-
sa räjähti. Vauvan keuhkot 
menivät shokkiin säteily-
määrästä, mutta sairaanhoi-
tajaäiti elvytti tyttärensä hen-
kiin. Braverman pelastui, ja 
pyhitti elämänsä uusituvan 
energian kehittämiseen. 

Braverman perusti Eco 
Wave Power -yhtiön olles-
saan vain 24-vuotias. Yh-
deksän vuotta myöhemmin 
yhtiöstä on tullut aaltovoi-
man pioneeri. 

YK:n alainen kansainväli-
nen ilmastonmuutospaneeli 
IPCC:n arvioiden mukaan 
maailman merien aallot voi-

sivat tuottaa kuitenkin kaksi 
kertaa enemmän energiaa 
nykyiseen energiantuotan-
toon verrattuna – potenti-
aalia siis riittää. 

Aaltovoima on energian 
tuotantotapa, jossa tuulten 
synnyttämien aaltojen liike-
energia muunnetaan säh-
köksi. Eco Wave Power:in 
tekniikka hyödyntää venei-
den muotoisia kellukkeita, 
joiden liike puristaa hydrau-
lisia pumppuja. Pumput siir-
tävät biologisesti hajoavaa 
hydraulista nestettä maalla 
sijaitseviin painesäiliöihin. 
Paine pyorittää generaatto-
ria, joka vuorostaan tuottaa 
uusiutuvaa energiaa, joka 
johdetaan sähköverkkoon. 
Hydraulineste valuu tämän 
jälkeen takaisin pumppujen 
käyttöön. Jos aaltovoimalat 
ovat avomerellä, riski niiden 
tuhoutumiseen myrkyissä 
on suuri. Lisäksi sähkön 
siirtäminen merikaapeleilla 
on kallista. 
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Uutiskimara
Jeesuksen aikaiset 

taatelinsiemenet itivät
Jerusalemissa toimivan Na-
tural Medicine Research 
Centerin tutkijat Sarah Sal-
lonin johdolla ovat onnis-
tuneet kasvattamaan Jerusa-
lemin itäpuolelta luolista ja 
kuningas Herodeksen pa-
latsin raunioista löytyneistä 
2 000 vuotta vanhoista sie-
menistä taatelipalmuja. Ne 
ovat vanhimmat tunnetut 
itämään saadut siemenet.

Päin vastoin kuin egyp-
tiläisiä taateleita, näitä niin 
kutsuttuja Juudean taate-
leita pystyttiin säilyttämään 
pitkiä aikoja, ja näin niitä 
vietiin ympäri Rooman val-
takuntaa. Juudean taatelit 
kuitenkin hävisivät, toden-
näköisesti ensimmäisellä ja 
toisella vuosisadalla roo-
malaisten kanssa käytyjen 
sotien seurauksena. Sallon 
uskoo, että autiomaan kuu-
ma ja kuiva ilmasto auttoi 
säilyttämään siemenet elin-
voimaisina näin pitkään.

Itäneet siemenet ovat 
suurempia kuin nykylajik-
keiden siemenet, josta tut-
kijat päättelevät, että tulevat 
hedelmätkin ovat nykyisiä 
kookkaampia.

Aikaisemmin vanhin itä-
mään saatu siemen oli 1 300 
vuotta vanha lootus kukan 
siemen, joka löytyi kuivu-

neesta joenuomasta Kiinassa 
vuonna 2012.

Köysirata Vanhaan 
kaupunkiin

Israel hyväksyi kiistellyn 
köysiratasuunnitelman Je-
rusalemin Vanhaan kau-
punkiin.

Vastustajien mukaan köy-
sirata pilaisi Vanhan Jeru-
salemin siluetin ja haittaisi 
palestiinalaisia, jotka asuvat 
reitin alapuolella.

Kiistanalainen suunnitel-
ma köysiratareitin raken-
tamisesta Jerusalemin Van-
haan kaupunkiin on hyväk-
sytty Israelin asuntoministe-
riössä. Köysiratareitin tarkoi-
tuksena on auttaa turisteja 
ja vierailijoita saavuttamaan 
helpommin juutalaisuuden 
pyhät paikat Jerusalemin 
Vanhassa kaupungissa.

Rautatien Jerusalemin 
Vanhan kaupungin ali 

Itkumuurille
Israelin on tarkoitus raken-
taa kolmen kilometrin pi-
tuinen tunneli miehitetyn 
Itä-Jerusalemin alle.

Jordanian mukaan suun-
nitelma loukkaa räikeästi 
kansainvälistä oikeutta, ja 
Jordanian ulkoministeriö 
pyytää muitakin maita vas-
tustamaan hanketta. Israelin 
tiedotusvälineet arvelevat, 

että ratatunnelia vastustavat 
myös esimerkiksi arkeologit.

Tel Avivin – missä on Isra-
elin vilkkain lentokenttä – ja 
Jerusalemin välinen suuri-
nopeusjuna vihittiin käyt-
töönsä joulukuussa 2019, 
useiden lykkääntymisten 
jälkeen.

Israel miehitti Itä-Jerusa-
lemin vuoden 1967 sodas-
sa. Se kuului sitä ennen 
Jordanialle, ja Jordanialla 
on edelleen vastuu valvoa 
muslimien pyhiä paikkoja 
Jerusalemissa. Tällainen on 
esimerkiksi Kalliomoskeija, 
joka on Länsimuurin eli It-
kumuurin takana.

Jordanian näkemys rata-
hankkeen laittomuudesta 
perustuu siihen, että kan-
sainvälinen oikeus ei tun-
nusta valtioille omistusoike-
utta miehitettyihin alueisiin. 
Israel pitää Jerusalemia ja-
kamattomana pääkaupun-
kinaan, palestiinalaiset 
puolestaan Itä-Jerusalemia 
tulevan valtionsa pääkau-
punkina.

Alkuperäiseen suunnitel-
maan kuuluu kahden ase-
man rakentaminen. Toinen 
olisi nimeltään ”City Centre” 
ja toinen ”Donald Trump, 
Western Wall”.

Israelissa on arvioitu tun-
nelihankkeen maksavan 
vajaat 700 miljoonaa euroa. 



43 JEDIDUT • 1 / 202042JEDIDUT • 1 / 2020

©
 A

ly
ni

n 
sa

ir
aa

laA

UutiskimaraUutiskimara

Bravermanin kehittämät 
kellukkeet ovat luotettavam-
pi ja halvempi vaihtoehto 
avomerien aaltovoimaloil-
le. Kellukkeet nousevat it-
sestään aaltojen yläpuolelle, 
jos aaltojen korkeus uhkaa 
niiden toimintaa. Kellukkeet 
voidaan myös kiinnittää jo 
olemassa olevaan infrastruk-
tuurin rannoilla (aallonmur-
tajat tms.), jolloin niiden hin-
ta pysyy alhaisena. Lisäksi 
aaltoenergialla on paljon 
lyhyempi matka sähkö-
verkkoon, joten se voidaan 
hyödyntää halvemmin ja no-
peammin. 

Eco Wave Powerilla on 
aaltovoimaloita Israelin Jaf-
fassa sekä Gibraltarilla. 

Egypti rakentaa 
rajamuurin

Egypti aikoo rakentaa 6 met-
riä korkean ja 5 metriä maan 
alle ulottuvan betonimuurin 
Gazan vastaiselle rajalle sen 
muurin lisäksi, jonka se ra-
kensi 2008 Hamasin otettua 
vallan Gazassa. Tarkoitus 
on estää terroristien kulku 
Siinaille ja sulkea loputkin 
Egyptin puolelle kaivetut 
tunnelit. 

Egyptilläkään ei ole varaa 
suhtautua löysästi rajanaa-
puriinsa, jota hallitsee ääri-
islamilainen terrorijärjestö, 
vaikka Gazasta on pitkä 

matka Egyptin sydänalueil-
le ja vaikka egyptiläiset ei-
vät ole samalla tavalla ääri-
islamilaisen vihan kohteena 
kuin juutalaiset. 

Röntgenkapseli 
tunnistaa paksusuolen 
syövän varoitusmerkit

Nieltävä kapseli röntgenku-
vaukseen ja paksusuolen 
syövän varoitusmerkkien 
tunnistamiseksi on pääse-
mässä Amerikan markki-
noille käynnistäen Israelin 
johtaman vallankumouksen 
paksusuolen syövän ehkäi-
syssä.

Potilas nielaisee Isfiya-
pohjaisen Check-Capin 
kehittämän pienen C-Scan 
-kapselin tuottaakseen pak-
susuolesta kolmiulotteisia 
karttoja ja havaitakseen 
kaikki syöpää edeltävät 
polyypit tai muut poikkea-
vuudet.

Kaukana kolonoskopian 
epämiellyttävästä luontees-
ta, röntgenkapseli ei vaadi 

valmistelua ja kommunikoi 
itsenäisesti puettavan seu-
rantayksikön kanssa. Nie-
lemisen jälkeen potilas voi 
jatkaa päivittäistä rutiiniaan 
ja antaa tekniikan suorittaa 
työnsä.

Innovatiivinen tekniikka 
voitaisiin kaupallistaa Yh-
dysvalloissa vuoteen 2022 
mennessä. Ratkaisu sai 
CE-hyväksynnän jo vuo-
den 2018 alussa, ja se on 
jo hyväksytty myytäväksi 
Israelissa.

Toisin kuin israelilaisten 
tuottamassa PillCamissa, 
joka luottaa optiseen ku-
vakameraan, Check-Cap-
ratkaisu ei vaadi tyypillistä 
valmistelua, jota tarvitaan 
paksusuolen muuttamiseksi 
selkeäksi kuin vesi.

Apua koronaviruksen 
hoitoon

Israelissa kehitetty laite, joka 
voisi merkittävästi helpottaa 
keuhkokuumeesta kärsivien 
koronavirusuhrien hoitoa ja 
vähentää myös terveyden-
huollon tarjoajien tartunnan 
vaaraa, voisi päästä Kiinan 
markkinoille seuraavien 
kuukausien aikana.

CoughSync, joka kehitet-
tiin alun perin jerusalemi-
laisessa lasten ja nuorten 
kuntoutuslaitoksessa Alyn-
sairaalassa auttamaan lap-

sia, jotka eivät kykene yski-
mään, odottaa nyt kansalli-
sen lääkevalvontakeskuksen 
(NMPA) hyväksyntää, joka 
on elintarvikkeiden ja lääk-
keiden hallinnon  kiinalai-
nen vastine.

CoughSyncin tausta-ajatus 
ei ole uusi. ”Ajatus auttaa 
potilaita, jotka eivät voi ys-
kiä itse, simuloi yskää, on 
ollut jo 1950-luvun polioepi-
demian jälkeen”, laitteen ke-
hittänyt Dr. Eliezer Be’erin 
sanoo. ”Se unohdettiin vähi-
tellen, kun otettiin käyttöön 
uudempia, innovatiivisem-
pia menetelmiä. Olemme 
käyttäneet Alynissa tätä 
tekniikkaa simuloiduksi ys-
kimiseksi jo vuosia.”

Kamppailua viruksien 
leviämistä vastaan

Israelilainen start-up Sono-
via pyrkii kehittämään suo-
jan seuraavan koronaviruk-
sen varalle.

Sonovia on kehittänyt 
tekstiilin, joka on immuuni 

C  CoughSync-laite voisi helpot-
taa keuhkokuumeesta kärsivien 
koronavirusuhrien hoitoa. 

viruksille. 
Yritys käyttää ultraääni-

kavitaatiota muodostamaan 
sinkkioksidikerroksen kan-
kaan pinnalle.

Tekstiiliä voidaan käyttää 
periaatteessa missä vain: 
lentokoneiden istuimissa, 
sairaalapeittoina ja esimer-
kiksi erilaisina suojavaattei-
na ja maskeina.

Sonovian idea on pys-
tyä vähentämään tartunnan 
saaneiden määrää ja kuol-
leisuutta.

Gal Gadot perusti 
tuotantoyhtiön

Gal Gadot palaa taas valko-
kankaalle, mutta tällä kertaa 
hän näyttelee erilaista Won-
der Womania – puolalaista 
aktivistia, joka vaaransi hen-
kensä pelastaakseen 2500 
juutalaista lasta natseista.
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C  C-Scan-kapseli, jonka on kehit-
tänyt Check-Cap.

sa Irena Sendlerina, joka 
salakuljetti tuhansia juutalai-
sia lapsia Varsovan gettosta 
turvaan.

Sairaanhoitajan virkapu-
vussa Sendler ja kollegan-
sa Irena Schultz menivät 
gettoon tarjoamaan apua 
ja lääketieteellistä hoitoa 
juutalaisille perheille. Saa-
tuaan tietää, että nämä per-
heet karkotettaisiin kuole-
manleireille, Sendler aloitti 
peitetoiminnan salakuljet-
taakseen juutalaisia lapsia 
leiriltä.

Hän sai tiimeineen sala-
kuljetettua tuhansia lapsia 
getosta arkuissa, matkalau-
kuissa, ambulansseissa, sä-
keissä ja jopa viemäriverkos-
ton kautta. Lapset sijoitettiin 
sitten pysyvästi kristittyihin 
perheisiin ja nunnaluosta-
reihin.

Lopulta Gestapo sai suun-
nitelman selville, pidätti 
Sendlerin ja kidutti häntä. 
Hän kieltäytyi kertomasta 
natseille, minne lapset me-
nivät, ja lopulta hänet tuo-
mittiin kuolemaan. Yllättäen 
Sendlerin natsivartijat lahjot-
tiin teloituspäivänä, ja hän 
pakeni.

Israelin valtio tunnusti 
hänet vanhurskaaksi kansa-
kuntien keskuudessa vuon-
na 1965. Hän kuoli 98-vuo-
tiaana vuonna 2008.

Gadot on ilmoittanut 
perustaneensa miehensä 
kanssa uuden tuotantoyh-
tiön nimeltä Pilot Wave, ja 
hän tulee esiintymään sen 
ensimmäisessä tuotannos-
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