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Olemme saaneet kokea varsin poik-
keuksellisen kevään koronaviruksen 
lähdettyä leviämään Kiinasta alku-
vuodesta (vai liekö jo aikaisemmin). 
Liike-elämä pysähtyi monilla aloilla 
kuin seinään, eikä yksityisten – var-
sinkaan ikääntyneempien ja muiden 
ns. riskiryhmäläisten – elämässä ole 
ollut kehumista.

Suuret sukujuhlat häineen ja hau-
tajaisineen ovat supistuneet, elleivät 
kokonaan siirtyneet pidettäviksi tuon-
nempana. Olemme kuulemma siirty-
neet ns. uuteen normaaliin.

Monet Israelin ystävät ja liikemiehet 
on huolestuneena seuranneet matkus-
tusrajoitusten kehittymistä. Finnair on 
herättänyt närää ilmoittamalla aloitta-
vansa lennot Israeliin vasta ensi ke-
väänä, Israel ei myöskään sisälly tällä 
hetkellä Suomen hallituksen matkus-
tussuositusten piiriin. Toisaalta EU:n 

27 jäsenmaata päätti avata rajansa hei-
näkuun alussa 14 maan kansalaisille 
– pois lukien kuitenkin mm. Israelin. 

Mutta vaikka meillä Suomessa on 
viruksen leviämisvauhti selvästi hidas-
tunut, vaara ei vielä suinkaan ole ohit-
se. Olemme saaneet seurata, kuinka 
Israelissa tartuntaluvut ovat lähteneet 
uudelleen lisääntymään yhteiskunnan 
osittaisen avaamisen jälkeen. Puhu-
taan koronaviruksen toisesta aallosta.

Vaikka hallitus ja viranomaiset eivät 
määräisikään meillä uusia rajoituksia, 
pitäkäämme itse järki päässä. Huo-
lehditaan edelleen henkilökohtaisesta 
hygieniastamme ja pyritään pitämään 
turvavälit niin läheisiimme kuin mui-
hinkin kanssaihmisiin.

Koronavapaata syksyä odotellen,
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Risto Huvila

Puheenjohtajan mietteitä
• Israelin suunnitelma liittää osia Jordanjoen 
laaksosta eli Länsirannasta omaan suvereni-
teettiinsa on synnyttänyt laajaa kansainvälistä 
kritiikkiä ja aiheuttanut boikottiuhkauksia. 
Niin media, poliitikot kuin kotimaiset piispat-
kin ovat ilmoittaneet ykskantaan, että näin 
toimiessaan Israel rikkoo kansainvälistä la-
kia. En ole kuitenkaan koskaan huomannut 
yhdenkään poliitikon tai toimittajan selven-
tävän – piispoista puhumattakaan - mitä lain-
kohtaa Israel olisi toimillaan rikkonut. 

On käsittämätöntä, kuinka lähes kaikki 
länsimaat – Suomi mukaan lukien – ovat 
vuosikymmenten ajan yhtyneet tähän väit-
teeseen ja ovat sitä mieltä, ettei Israelilla ole 
minkäänlaista oikeutta juutalaisen kansan 
historiallisiin maihin, jotka sille kuitenkin 
virallisesti luvattiin ensimmäisen maailman-
sodan voittajavaltioiden konferenssissa Ita-
lian San Remossa jo 1920. 

San Remon päätös vahvistettiin Kansain-
liiton toimesta 1922, joskin tuolloin alkupe-
räinen juutalaisvaltiolle luvattu alue supistui 
alle puoleen, kun Transjordania päätettiin 
erottaa alkuperäisestä mandaatista. Näiden 
päätösten taustalla oli brittihallituksen ulko-
ministerin Arthur Balfourin 2.11.1917 anta-
ma julistus, joka lupasi Palestiinan alueen 
kokonaisuudessaan juutalaisten kansalliseksi 
kotimaaksi.

Asiaan tuo mielenkiintoisen ulottuvuuden 
se, että Kansainliiton vuonna 1921 tekemän 
päätöksen nojalla Ahvenanmaa kuuluu 
edelleen Suomelle eikä Ruotsille, joka sitä 
itselleen vaati. Asiasta löytyy kuvaus mm. 
ulkoministeriön nettisivuilta.

Toinen juridinen peruste, joka vahvistaa 
Israelille oikeuden koko Britannian Pales-
tiinan-mandaattiin sen lakattua 1948, on ns. 
uti possidetis juris -periaate, yksi kansainvä-
lisen tapaoikeuden pääperiaatteista, jonka 

tarkoituksena on varmistaa vakaus, selkeys 
ja jatkuvuus rajojen määrittelyssä.

Haagissa 2017 pidetyssä kansainvälisen oi-
keuden asiantuntijoiden konferenssissa esiin 
nostetun periaatteen mukaan siirtomaavallan 
tai mandaattien lakkaamisesta syntyvät val-
tiot oletusarvoisesti perivät itsenäistymisen 
ajankohtana vallinneet siirtomaahallinnon 
rajat. Tämän mukaan Israelin rajat muodos-
tuivat mandaatin rajoista, huolimatta siitä, 
että Israelin valtio ei itsenäistymishetkellään 
tosiasiallisesti saanut hallintaansa koko Pa-
lestiinan mandaatin aluetta.

Konferenssin kannanotto on käännetty 
suomeksi, ja löytyy liiton kotisivuilta otsi-
kolla Haagin julistus haastaa politisoituneen 
ja Israelin historiaa vääristelevän oikeuskä-
sityksen. 

Jos saisin määrätä, Haagin julistus olisi 
pakollista luettavaa kaikille poliitikoille, toi-
mittajille, piispoille – ja Suomi-Israel -yhdis-
tysten jäsenille!

Hyvää ja levollista kesää kaikille jäsenil-
lemme!
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Risto Huvila

Israeliin vihdoin uusi hallitus

Israeliin saatiin vihdoin 17.5. 
uusi ja parlamentin luottamusta 
nauttiva hallitus reilun 500 päivän 
ja kolmien parlamenttivaalien 
jälkeen. Israelin 35:ssa 
hallituksessa on ennätykselliset 
35 ministeriä ja sitä johtaa 
vuodesta 2009 pääministerinä 
toiminut Likud-puolueen 
puheenjohtaja Benjamin 
Netanyahu.

• Uudella yhtenäisyyshallituksella on Knes-
setissä kaikkiaan 73 kansanedustajan tuki 
120:sta, ja sen johtovastuut on määritelty 
Netanyahun ja varapääministeriksi ja puo-
lustusministeriksi nouseen Sini-valkoisen 
puolueen (Kahol Lavan) Benny Gantzin 
koalitio-ohjelmassa, jonka mukaan Gantz 
nousee pääministeriksi 17.11.2021, jolloin 
Netanyahu siirtyy varapääministeriksi.

Ulkoministeriksi nousi Israelin puolustus-
voimien IDF:n komentajana vuosina 2007-
2011 toiminut kenraali Gabi Ashkenazi 
(Kahol Lavan).

Uuden hallitusohjelman eniten kansain-
välistä huomiota herättänyt tavoite on Jor-
danjoen laakson liittäminen Israeliin. Sisä-

Israelin hallituksen kokoonpano

Benjamin Netanyahu (Likud) – Pääministeri
Benny Gantz (Kahol Lavan) – Varapääministeri, puolustusministeri
Israel Katz (Likud) – Valtiovarainministeri
Gabi Ashkenazi (Kahol Lavan) – Ulkoministeri
Avi Nissenkorn (Kahol Lavan) – Oikeusministeri
Yuli Edelstein (Likud) – Terveysministeri
Amir Ohana (Likud) – Julkisen turvallisuuden ministeri
Aryeh Deri (Shas) – Sisäministeri
Chili Tropper (Kahol Lavan) – Kulttuuri- ja urheiluministeri
Yoaz Hendel (Derech Eretz) – Viestintäministeri
Miri Regev (Likud) – Liikenneministeri
Yoav Gallant (Likud) – Opetusministeri
Yuval Steinitz (Likud) – Energiaministeri
Yizhar Shai (Kahol Lavan) – Tiede- ja teknologiaministeri
Orit Farkash-Hacohen (Kahol Lavan) – Strategisten asioiden ministeri
Assaf Zamir (Kahol Lavan) – Turismiministeri
Yaakov Litzman (United Torah Judaism) – Asunto- ja rakennusministeri
Amir Peretz (Labor) – Talous- ja teollisuusministeri
Itzik Shmuli (Labor) – Hyvinvoinnin, työn ja sosiaalisten palveluiden ministeri
Pnina Tamano-Shata (Kahol Lavan) – Maahanmuuttoministeri
Ya’akov Avitan (Shas) – Uskonnollisten asioiden ministeri
Eli Cohen (Likud) – Tiedusteluministeri
Omer Yankelovitch (Kahol Lavan) – Diasporaministeri
Alon Shuster (Kahol Lavan) – Maatalousministeri
Ze’ev Elkin (Likud) – Korkeamman koulutuksen ja vesiasioiden ministeri
Gila Gamliel (Likud) – Ympäristönsuojeluministeri
Rafi Peretz (Jewish Home) – Jerusalemin ja kulttuuriperintöministeri
Orly Levy-Abekasis (Gesher) – Yhteisöjen vahvistamis- ja edistämisministeri
Michael Biton (Kahol Lavan) – Ministeri puolustusministeriössä
Merav Cohen (Kahol Lavan) – Sosiaalisen tasa-arvon ja vahusasioiden ministeri
David Amsalem (Likud) – Knessetin ja hallituksen välisten suhteiden ministeri
Ofir Akunis (Likud) – Alueellisen yhteistyön ministeri
Tzipi Hotovely (Likud) – Siirtokunta-asioiden ministeri
Tzach Hanegbi (Likud) – Salkuton ministeri, siirtyy siirtokunta-asioiden mi-
nisteriksi syksyllä

Vähemmistöasioiden ministeri tulee Kahol Lavan -blokille, mutta häntä ei ole 
vielä nimetty. Oletettavasti paikan saa arabipuolueen edustaja.

poliittisesti hallituksella on edessään kaksi 
suurta asiaa eli talouden elvyttäminen ko-
ronaepidemian jäljiltä sekä tietysti maan 
turvallisuus, josta päävastuun kantaa Benny 
Gantz, joka myös toimi IDF:n komentajana 
vuosina 2011-2015.

Knessetin uudeksi puhemieheksi nousi 
Gantzin lyhyen kauden jälkeen Likudin 
Yariv Levin. Vuodesta 2013 maaliskuuhun 
2020 puhemiehenä toiminut Yuli Edelstein 
siirtyi terveysministeriksi.

Hallitukseen on jo kesän aikana tulossa 
muutoksia, sillä siirtokunta-asioiden minis-
teri Tzipi Hotovely on nimitetty Israelin 
suurlähettilääksi Isoon-Britanniaan. Hoto-
velyn tilalle tulee nyt salkuttomana ministe-
rinä toimiva Likudin Tzachi Hanegbi. Osa 
Britannian juutalaisjärjestöistä on noussut 
vastustamaan Hotovelyn nimitystä johtuen 
tämän vahvasta tuesta siirtokuntien laajen-
tamiselle.

Yksi Netanyahun yllättävimmistä vedoista 
hallituksen muodostamisessa oli vaikutusval-
taisen Jerusalemin entisen pormestarin Nir 
Barkatin jääminen hallituksen ulkopuolelle.

A  Siirtokunta-asioiden ministeriksi nimitetty Tzipi Ho-
tovely siirtyy syksyllä suurlähettilääksi Lontooseen. Lo-
kakuussa 2018 liiton puheenjohtaja Risto Huvila tapasi 
tuolloin apulaisulkoministerinä toimineen Hotovelyn 
Jerusalemissa.
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C   Iso-Britannian mandaattialue 1921-1923.

”The High Contracting 
Parties agree to entrust… the 
administration of Palestine, 
within such boundaries as 
may be determined by the 
Principal Allied Powers, to a 
Mandatory [authority that] will 
be responsible for putting into 
effect the [Balfour] declaration… 
in favour of the establishment 
in Palestine of a national home 
for the Jewish people.” (ote 
San Remon konferenssin 
päätöslauselmasta)

 
• Israelin ja arabimaailman välisen kon-
fliktin historiasta tuskin löytyy aliarvoste-
tumpia tapahtumia kuin 19.-26. huhtikuuta 
1920 pidetty San Remon konferenssi. Osana 
ensimmäisen maailmansodan jälkeisiä rau-
hankonferensseja San Remossa luotiin noin 
viikon kokousjakson aikana uusi kansain-
välinen järjestys koskien alkuperäiskansojen 
itsehallintoa ja kansallista itsemääräämisoi-
keutta. Konferenssi siis määritteli poliittisen 
kartan Lähi-Idässä Ottomaanien valtakunnan 
luhistuttua ja Palestiinasta tuli oikeudellinen 
ja poliittinen kokonaisuus.

Ottomaanivaltakunnan hävittyä muiden 
keskusvaltojen ohella ensimmäisen maail-
mansodan kokoontui Versaillesissa rauhan-

konferenssi 1919 ja kyseisessä kokoontu-
misessa helmikuun 2. päivänä ns. Zionist 
Delegation toimitti ehdotuksensa muodostaa 
juutalaisten kansallinen koti uudestaan Pa-
lestiinaan. Ottomaanivaltakunnan jako jatkui 
helmikuussa 1920 pidetyssä Lontoon kon-
ferensissa huipentuen sitten San Remossa 
huhtikuussa 1920.

San Remon konferenssi nimitti Ison-Bri-
tannian Palestiinan mandaatin hallinnoijaksi 
erityistehtävänään panna täytäntöön Britan-
nian hallituksen alun perin 2. marraskuuta 

1917 antama ns. Balfourin julistus, jonka 
muut liittoutuneet valtiot hyväksyivät juuta-
laisten kansallisen kotipaikan perustamiseksi 
Palestiinassa (aka Juudeassa ja Samariassa 
aka Israelin maa). Sittemmin Kansainliitto 
– sodanjälkeinen maailmanjärjestö ja YK:n 
edeltäjä – ratifioi tämän valtuutuksen 24. 
heinäkuuta 1922. San Remossa ja katkea-
mattomasti sen jälkeen kansainvälisesti juu-
talaiset tunnustettiin Palestiinassa Britannian 
takaaman hallinnon kansallisina edunsaajina 
mandaatin voimassaolon ajaksi.C   The Times, maanantai, 26. huhtikuuta 1920.

Ari Rusila

San Remon konferenssista 100 vuotta
San Remossa päätettiin, miten hallita tu-

levaisuuden kehitystä voitetun ottomaanien 
valtakunnan alueilla. Kyse oli pitkälti aiem-
man siirtomaa-ajattelun purkamisesta pyrki-
mällä asteittain perustamaan uusia itsenäi-
siä valtioita Lähi-itään arabivaltuuskunnan 
ja sionistijärjestöjen esittämien alueellisten 
vaatimusten perusteella. Kun Britannian 
hallitus aiemmin vuonna 1917 oli Balfourin 
julistuksessa hyväksynyt ajatuksen juutalais-
ten kotimaan muodostamisesta Palestiinaan, 
aloitti San Remon rauhankonferenssi tämän 
idean sisällyttämisen kansainväliseen oikeu-
teen näin tasoittaen tien Israelin itsenäisty-
miselle vuonna 1948.

San Remon päätöslauselmissa kansainvä-
linen oikeus käytännössä tunnustaa juutalai-
sen historian kolmetuhatta vuotta muinaises-
sa kotimaassaan. 

Triviana mainittakoon San Remon sijaitse-
van Ligurian alueella. Tällä alueella sijaitsee 
myös La Spezia, jonka satamasta lähti en-
simmäinen laiva, jolla holokaustista hen-
kiinjääneet juutalaiset purjehtivat Palestii-
naan sodan jälkeen. Näin Ligurian alue on 
pariinkin otteeseen ollut merkityksellinen 
Israelin uudelleensyntymässä. 

Lähteet mm: BESA ja European Coalition for 
Israel.

Kirjoittaja Ari Rusila on bloggari, freelan-
cer ja aiempi projektihallinnan ekspertti 
Jyväskylästä, joka on myös Suomi-Israel Yh-
distysten Liiton liittohallituksen jäsen sekä 
Keski-Suomen Suomi-Israel Yhdistyksen pu-
heenjohtaja.
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• Ensimmäinen Kiinasta leviämään lähtenyt 
koronavirustapaus Israelissa vahvistettiin 
virallisesti 21.helmikuuta 2020, jossa ensim-
mäinen potilas oli naispuolinen kansalainen. 
Diagnoosi tehtiin Sheba Medical Centerissä 
karanteenin jälkeen Japanista Britannin lipun 
alla purjehtineesta Carnival-loistoristeilijältä 
(Diamond Princess) palanneesta matkusta-
jasta. Seurauksena olikin, että aluksi kaikki 
israelilaiset, jotka olivat vierailleet Etelä-
Koreassa tai Japanissa, asetettiin 14 päivän 
karanteeniin Israeliin paluunsa jälkeen.

Arto Perämäki

Israel ja COVID-19 
-virusepidemia

Maaliskuun 11. 2020 Israel rajoitti ihmis-
ten kokoontumiset 100 ihmiseen. Muutama 
päivä myöhemmin jo 10 henkilöön, ja osal-
listujia kehotettiin pitämään n. 2 m turvaetäi-
syyden toisiinsa. Maaliskuun19. pääministeri 
Netanyahu julisti kansallisen hätätilan ja liik-
kumisrajoituksia, sakon uhalla. Tärkeät oleel-
liset palvelut: ruokakaupat, apteekit ja pankit 
olivat avoinna. Kaikki maahan palaavat Isra-
elin kansalaiset joutuivatkin automaattisesti 
14 päivän karanteeniin ja ulkomaiset turistit 
pyydettiin poistumaan maasta. Kansalaisia 
alettiin kotiuttaa kotimaahan ja eristyspaikka 
oli oltava tiedossa.

Epidemia alkoi juuri parhaan kevään tu-
ristisesongin aikana ja tappiot turismitulojen 
suhteen tulevat olemaan mittavat, tuoden 
mukanaan suurta työttömyyttä turismista 
elantonsa saaville.

Ensimmäine korona-uhri Israelissa 20. 
maaliskuuta oli 88-vuotias holokaustivan-
hus, joka riskiryhmäläinen aiempien saira-
uksiensa vuoksi. Maaliskuun lopulla 2020 
rajoituksia lisättiin ja määrättiin maski. Huh-
tikuun alussa sairastuneita oli jo yli 1 000 ja 
oli muutamia kaupunginosia, jossa korona-
virus levisi räjähdysmäisesti mm. Tel Avivista 
itään Bnei Brak:n -kaupungissa. Kaupungissa 
asuu suuri ortodoksijuutalaisyhteisö ja alue 
on tiheään asuttu. Leviämistä nopeutti se, 
ettei yhteisö käytä mediaa (puheli, tv, radio 
jne), joten he eivät saaneet maassa muuten 
levitettyä informaatioita, miten suojautua vi-
rusta vastaan.

Koronaviruksen hoidossa tarvittavia 
hoitovälineitä ja laitteita hankitaan

Koronavirukselta (COVID-19) suojautumi-

nen vaatiikin erilaisia hoitovälineitä ja tarvik-
keita, suojaamaan kansaa ja hoitohenkilöstöä 
niin sairaalaolosuhteissa kuin normaali-sivii-
lielämässä.

Hengityssuojaimen tulee olla parhaiten toi-
miessaan FFP2 -tasoa (N95), joka tarkoittaa 
toiseksi korkeinta suojaustasoa (94 % ilman 
epäpuhtauksista) FFP/N95- tason suojaimet 
tarjoavat suojan erityisesti viruksilta, kuten 
koronavirus. Hengityssuojainta on saatavil-
la joko uloshengitysventtiilillä tai ilman sitä. 
Venttiili ei vaikuta millään tavoin suojaus-
tasoon, vaan enemmänkin lisää käyttömu-
kavuutta. Venttiilin kautta lämmennyt hengi-
tysilma pääsee täten poistumaan, vähentäen 
kosteutta suojan sisäpinnassa.

Kaikki mahdolliset kansainvälisiä yhte-
yksiä omaavat tahot valjastettiinkin hank-
kimaan korona-hoitoon tarvittavaa testivä-
lineistöä, suojavaatetusta ja lääkinnällisiä 
laitteita. Hoidossa erityisesti tullaan tarvitse-
maan hengityskoneita tehohoitoa vaativille 
korona-potilaille.

Osto-ja hankintaoperaatiossa on ollut 
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mukana myös ei ihan niin tavallisia tervey-
denhuoltosektorilla toimivia organisaatioita 
kuten Israelin tiedustelupalvelu Mossad, joka 
toimii pääministerin kanslian alaisuudessa. 
Mossadin erääksi vastuualueeksi muodostui 
hankkia lääketieteellistä laitteistoa, ja turvata 
se maailmanlaajuisen tarvikepulan keskellä.

Mossad auttoi hankkimaan mm. 25 000 
N95-hengitysmaskia, 20 000 virustestipak-
kausta, 10 miljoonaa kirurgista-maskia ja 
700 hoitohaalaria – virustesteistä vastaavil-
le. Lisäksi hankintaan sisältyi 160 -hengitys-
konetta alkuvaiheessa. Organisaatio onkin 
suorittanut useita tällaisia hankintoja maalis-
huhtikuun 2020 aikana.

Myöhemmin Mossad toimitti lisää vielä 
400 000 koronavirus-testipakettia Israeliin 
julkistamattomasta ulkomaisesta paikasta, 
jota pääministerin kanslia ei tarkemmin ker-
ro. PMO (Prime Minister Office) kieltäytyi 
turvallisuussyistä kertomasta maasta tai mais-
ta, jotka myivät sille testauskomponentteja. 
Mossadin lisäksi hankintaoperaatiossa olivat 
mukana myös maan terveysministeriö, puo-
lustusministeriö, Israelin puolustusvoimat 
(IDF) ja pääministerin kanslia.

 Hengityslaitteiden riittävyys 
korona-kriisissä

Israelissa nousi suureksi huolenaiheeksi 
maassa olevien sairaaloiden hengityskonei-
den riittävyys, jos kriisi pahenee ja hengi-
tyskonetta tarvitsevia potilaita voisi olla jopa 
tuhansia. Terveysministeriö edustajat ilmoit-
tivat, että laitteiden määrä maaliskuun 2020 
lopussa olisi vajaa 3 000 kpl (2864).

Israelin parlamenttiin Knessetiin perustettu 
erityiskomitea, joka käsittelee koroaviruksen 
hoitoa ja valvoo hallituksen toimia epidemi-
an hillitsemiseksi, kiinnittikin juuri huomiota 
mahdolliseen tulevaan hengityslaitepulaan.

Terveysviraston virkamies varoittikin että 
Israelin tulee varautua tilanteeseen, jossa 
jopa 5 000 virukselle altistunutta voisi tar-

vita hengityskonetta. Israelin viranomaiset 
pyrkivät heti epidemian alussa lisäämään 
testauksia tuhansiin päivässä jäljittääkseen 
sairastuneet – selvittää kantajat ja mahdol-
liset altistuneet.

Virukseen sairastuneita seurattiin eräänlai-
sella ”joukkovalvontaohjelmalla”, jota suoritti 
hallituksen valtuutuksella maan turvallisuus-
palvelu  Shin Bet, seuraten viruksenkantajien 
liikkeitä matkapuhelimista ja luottokorttikäy-
tössä. Asia joka herätti maassa paljon keskus-
telua mm. yksityisyyden suojasta. Järjestelmä 
sai myös ”varoitettua” satoja mahdollisen vi-
rustartunnan saajia seurannassa. Karanteeni-
määräysten rikkojia on saatu myös kiinni 
poliisiyhteistyön myötä järjestelmällä.

Miekat ”taotaan auroiksi”-ihme
Myös Raamatusta tuttu ilmaisu ”takoa aseet 
auroiksi” sopiikin tähän uuteen ja jopa 
odottamattomaan yhteistyöhön, jossa maan 
puolustusministeriö sekä vuonna 2011 perus-
tettu sairaalavälineitä sairaalan ulkopuolelle 
valmistava Inovytec-sairaalavälinefirma. Mu-
kaan tuli vielä vuonna 1953 perustettu Isra-
elin ilmailu- ja avaruusteollisuustuotteiden 
ja maan ohjusvalmistukseen erikoistunut IAI 
(Israel Aerospace Industries) yritys. Hanke 
onkin yhteistyöprojekti, jossa ohjustehdas 
alkaa tuottamaan hengityslaitteita korona-
virus-epidemian keskellä huhtikuussa 2020. 
Lausunnossa ei kerrottu, miten monta hen-
gityslaitetta on suunnitteilla valmistaa.

Huhtikuun alussa uusi tuotantolinja oli jo 
toimittanut 30 ensimmäistä hengityskonetta 
ohjustuotanto-osaston tiloista terveysminis-
teriölle, kerrottiin puolustusministeriöstä. 
Hengityskoneet ovat Ventway Sparrow-
sarjan Inovytecin suunnittelemia koneita, 
jotka ovat kompakteja, kannettavia ja kestä-
viä juuri sairaalan ulkopuoliseen käyttöön. 
Tuotantolinjan kerrotaankin valmistuneen 
”vain muutamassa päivässä”.

Puolustusministeriön edustaja sanoi: ”Lait-

teiden kehitys mahdollistaakin kriittisten 
hengityslaitteiden käytön COVID-19 -poti-
laiden hengen pelastavaan hoitoon. Israelin 
valtion on kehitettävä itsenäiset voimavarat 
kaikessa, joka liittyy COVID-19-viruksen 
pandemiaan. Emme voi olla riippuvaisia 
muiden maiden hankinnoista. Meidän on 
kehitettävä itsenäisiä, edistyneitä ratkaisuja”.

Samoin IAI:n tuotanto jatkaa taisteluaan 
koronavirusepidemian ”miekoista auroiksi”, 
taistelemalla virusta vastaan kehittämällä UV-
valotekniikkaa, joka pyrki tuhoamaan viruk-
sia ja bakteereja. Puolustusteollisuusyritys on 
lähtenyt kehittämään ja huhtikuussa 2020 jo 
testattua konetta, joka tuottaa UV-valoa tap-
pamaan viruksia ja bakteereja pinnoilta. En-
nen pinnat puhdistettiin kemikaaleilla, kuten 
alkoholilla ja kloorilla. Nyt uusi järjestelmä 
tuhoaa n. 80 % viruksista ja sitä käytetään 
yhdessä kemiallisen desinfioinnin kanssa, 
kerrotaan tiedotteessa.

Yritys on yhteistyössä lääkärien ja hoi-
toalan asiantuntijoiden kanssa kehittänyt 
tekniikan, jossa voimakas UV-valo tuhoaa 
bakteerit ja virukset. Laitetta on jo testattu 
Israelissa Assaf Harofehin sairaalassa lähellä 
Tel Avivia. Laite ns. kolmijalka varustettuna 
loistevaloputkilla tuhoaa jopa kahden metrin 
säteeltä. Yhtiö onkin yhteydessä terveysvi-
ranomaisiin, jotta lupa-asiat etenisivät suotui-
sasti koronaepidemian ollessa vielä akuutti.

Koronan alueellisia haasteita
Koronavirus-tilanne Israelissa, pääsiäisen 
(11.4. 2020) aikana, jolloin n. 11 000 on sai-
rastunut ja menehtyneitä oli n. 100. Korkeim-
mat koronavirus-epidemia alueet maassa oli-
vat Jerusalem ja Bnei Brakin alue, jossa asuu 
jopa 200 000 ortodoksijuutalaista. Asukkaista 
n. 50 % onkin sairastunut virukseen, ja kau-
punki on suljettu poliisin ja rajavartijoiden 
toimesta 11.4.2020, toistaiseksi. Kaupungista A

A
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on evakuoitu jopa 5 000 potilasta Israelin 
muihin sairaaloihin. Sadasta jo kuolleesta on 
60 kuulunut juuri näihin haredijuutalaisiin. 
Hallitus harkitsi pääsiäisenkin aikana laajen-
taa kaupunkien sulkua epidemian rajoitta-
miseksi kymmeneen kaupunkiin lisää mm. 
osaan Jerusalemia ja Tiberiaksen.

Gazaa hallinnoiva terroristijärjestö Hamas, 
joka ei ole tähän asti juurikaan ollut huoles-
tunut kaistansa asukkaiden terveydestä ko-
rona-riskin ollessa myös alueella, tuomitsee 
lausunnossaan Israelin. Johtaja Yahya Sin-
war esitti lausunnossaan korona-uhkauksen 
Israelin hallitukselle, jossa hän kertoo Hama-
sin toteuttavan Vanhan testamentin (Hesek. 
17. luvusta) Jumalan tuomion, jossa Israel 
tuomitaan – Hamasin toimesta. Syynä tuo-
mioon – jos yksikään gazalainen menehtyy 
virukseen, ja Israel ei auta lääketarvikkeissa 
tai ei toimita hengityslaitteita Gazaan – 6 mil-
joonaa ”juutalaista ei saa hengitettyä”, mitä 
hän sillä sitten tarkoittaakin?

Israelilaiset start-upit 
Top 5:ssa koronan 

hoitoratkaisujen kehittelyssä
Tunnettu yhdysvaltalainen StartUS on ana-
lysoinut 125 star-up-yritystä, jotka työsken-
televät sairaalaratkaisujen ja innovaatioiden 
parissa. Valittiin ns. TOP 5-lista yrityksistä, 
jotka tuotteillaan ja tekniikoillaan työskente-
levät koronapandemian tuomien ongelmien 
minimoimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Start-up TOP 5:ssa olivat Diligent Robotic 
(Yhdysvallat), Isinnova (Italia), Ruxin Me-
dical (Kiina), Clew Medical Ltd ja Sonovia 
Ltd. Listan kaksi jälkimmäista ovat molemmat 
lupaavia israelialaisyrityksiä.

Clew Medical on start-up-yritys, joka on 
kehittänyt tekoälyyn (AI) perustuvan ohjel-
miston, joka ennakoivasti analysoi kriittistä 
hoitoa. Ratkaisu pyrkiikin hyödyntämään 
käytössä oleva potilastiedot, joita algoritmi-
en ja mallien avulla mallinnetaan potilaan 

tasolle. Ratkaisut integroituvat kulloinkin 
olemassa olevaan sähköiseen potilastieto-
järjestemään (EMR).

Sonovia on myös israelilainen start-up-
yritys, joka on kehittänyt ns. nanopäällystys-
ultraääni-tekniikan kankaiden kyllästämisen 
virus- ja sienivastaisilla kemikaaleilla. Pro-
sessointi perustuu myös tekoäly (AI)-ohjel-
miin yhteensovitettuna algoritmien kanssa. 
Sonivia on ensimmäinen markkinoilla ole-
va antibakteerinen, hajuturvallinen, turval-
linen päällystystekniikka tekstiileille. Siksi 
se onkin, kestäen jopa 100 teollisuuspesua, 
hyvä koronan torjuntaan suunniteltu sairaa-
lasuojavaatteena tai maskina. Sonovi saikin 
Euroopan komissiolta 2,4 miljoonan euron 
avustuksen Horizon 2020 -ohjelmaan.

Mikä tulee sitten olemaan Israelissa vi-
rukseen menehtyneiden lopullinen määrä, 
on vaikeasti ennakoitavissa epidemian tässä 
vaiheessa. Paljonkin riippuu, miten viruk-
sen kantajat saadaan kartoitettua ja miten 
viranomaisten asettamia liikkumisrajoituksia 
noudatetaan maassa. Roketekin on vielä ke-
hittelyn asteella, vaikka testejä tehdäänkin 
– myös Israelissa.

Uusi COVID-19 aalto 
rantautumassa Israeliin

Uusi huolta herättänyt uutinen julkaistiin 
20.6.2020 kun Israelin terveysministeriön 
(ja IDF) alainen tietokeskus varoitti 2:sta 
koranaviruksen aallosta, ja sen hillitsemi-
seksi tulee ryhtyä välittömiin tehokkaisiin 
terveydenhuollon keinoihin. Toimia tulee 
tehostaa uusien kuolemantapausten rajoit-
tamiseksi, joka voi jopa johtaa mahdollisiin 
uusiin sulkemisiin yhteiskunnassa – uuden 
pandemia-aallon rajaamiseksi.

Uuden infektioaallon kerrotaan olevan 
ominaispiirteiltään erilainen, mutta ei niin 
vakava. Raportissa nähdäänkin myönteise-
nä asia, että ”maan terveydenhuoltojärjes-
telmä” on varautunut hoitomenetelmin ja 

lääkehoidoin uuteen aaltoon. Aivan viime 
viikkojen (kesäkuu 2020) tartuntaluvuissa 
onkin havaittu tilastopiikkejä. Vielä 18.6.2020 
hallitus päätti kahden beduiinikaupungin 
sulkemisesta Negevissä (Rahat ja Aravan) 
rajoittaakseen pandemiaa alueella. Hallitus 
kehottaakin kansalaisia toistuvasti noudat-
tamaan turvavälejä ja käsihygieniaa, koska 
hygieniaasenteiden laiminlyöntiin ei nyt ole 
varaa.  

PS. Positiivisten korona-tapausten määrä Is-
raelissa (12.7.2020) oli yhteensä 38 670 ja 
menehtyneitä COVID-19 -uhreja oli 362, ja 
parantuneita oli 19 004. Sairastuneista lähes 
kolmasosa (10 305) asuu Jerusalemin ja Bnei-
Brakin alueella. Sairastuneiden ja menehty-
neiden määrä on kasvussa edelleen. Valtaosa 
menehtyneistä on iäkkäämpiä henkilöitä.

Lähteet: 
• Jerusalem uutiset /TV7 11.4.2020/ Pekka 
Sartola.
• Medkit.fi: Suojamaski N95
• Startus-insight.com: ”5 Top Hospital care 
solution for the Coronavirus pandemic”.
• The Times of Israel: ”From swords to 
plows: IAI seeks to battle coronavirus with 
UV-light tech”. /March 30. 2020/By Shoshan-
na Solomon.
• The Times of Israel: ”IAI, defence ministry, 
Inovytec convert missilefactory to produce 
ventilators”/ February 2. 2020/ by Luke Tress.
• The Times of Israel: ”IDF, government 
import ventilators, masks in battle against 
virus”/ March 30. 2020/by TOI staff.
• The Times of Israel: ”IDF taskforce: 2nd 
virus wawe is here; thousands could fall ill 
and hundreds die” /June 20.2020 /by TOI 
STAFF.
• The Times of Israel: ”Mossad brings 400,000 
coronavirus test-kits to Israel”/ March 26. 
2020 /by Juuda Ari Gross.

A
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A   Simon ja Tiina Bitonin yhteinen tie on kulkenut isra-
elilaisesta kibbutzista Rovaniemelle.

Israelilaiset turistit edustavat 
Lapissa 40 000 yöpymisellään 
jo suurinta matkailijaryhmää – 
taakse jäävät jopa paljon puhutut 
kiinalaiset turistit. Suurin kiitos 
kuuluu Simon ja Tiina Bitonille 
sekä heidän Lapland Incoming 
-yritykselleen.

• Simon Biton tutustui tulevaan vaimoonsa 
kibbutzissa vuonna 1984. Neljä vuotta myö-
hemmin Tiina lähti opiskelemaan matkailu-
alaa Rovaniemelle, ja Simon seurasi perässä. 

– Oli joulukuu ja ulkona pakkasta -25 
astetta eli todella kylmä, Simon muistelee 
naurahtaen.

Israelilainen matkatoimisto pyysi Simonil-
ta apua matkailijoille järjestävän ohjelman 
organisoinnissa Lapissa. Tämä johti lopulta 
siihen, että Bitonit perustivat vuonna 1995 
Lapland Incoming -nimisen DMC incoming-
toimiston. Tytäryhtiö Access Lapland on 
ohjelmapalveluyritys, joka järjestää kesä- ja 
talviaktiviteetteja matkailijoille. Yritys myös 
pyörittää Ounaspaviljongilla Ounasjoen ran-
nalla kesäravintolaa ja järjestää jääkartingia 
talvisin.

Israelilainen matkailija
Kiinalaiset ja israelilaiset matkailijat eroavat 
selvästi toisistaan. Siinä missä kiinalaiset 
liikkuvat mielellään ryhmissä ja viipyvät yh-

dessä paikassa vain tovin jatkaakseen mat-
kaansa taas uuteen kohteeseen ja kaupun-
kiin, israelilaiset taas hyödyntävät runsaasti 
paikkakunnan ohjelmapalveluja. Tyypillistä 
israelilaisille matkailijoille on myös, että he 
haluavat maksaa palvelut jo etukäteen ennen 
matkan alkua. Kiinalaiset liikkuvat Suomessa 
monilla paikkakunnilla ja ostavat palvelut 
aina paikan päällä. 

– Israelilaiset matkailijat ovat hyviä turis-
teja, he haluavat kokea ja elää, eivätkä vain 
olla, Simon kertoo.

Tyypillinen israelilaismatkailija viipyy hä-
nen mukaansa vähintään viikon Lapissa, 
Rovaniemellä ja pyrkii nauttimaan mahdolli-

Kimmo Janas

C C   Talvi on ruuhkaisinta aikaa Lapissa matkailussa. 
Aktiviteetteja löytyy aina poroajeluista hieman vauh-
dikkaampaan moottorikelkkakyytiin asti.

D  A   Ounasjoen rannalla on puolen kilometrin pituinen 
jääkartingrata, jossa voi testata talviajotaitojaan.

Israelilaismatkailijoita Suomeen

A
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simman monipuolisesti niin Lapin luonnosta 
kuin alueen kulttuuristakin. Lapista haetaan 
nimenomaan elämyksiä, joka voi olla vaik-
kapa nokipannukahvi tunturin laella ja her-
kullinen loimulohi kodassa nautittuna.

– Ja normaalisti jokainen lomapäivä on 
täynnä ohjelmaa, lisää Simon.

Tämä asettaa matkanjärjestäjälle tietenkin 
omat vaatimuksensa, kun kaiken pitää toimia 
kellon tarkasti.

Golden Circle Suites
Idearikkaana yrittäjänä Simon Bitonilla on 
monta rautaa tulessa. Uusin hanke on tam-
mikuussa 2018 avatut Golden Circle Suites 
-huoneistot aivan Rovaniemen keskustassa. 
Kaikissa 25:ssä 34-70 -neliöisessä tyylikkäästi 
sisustetussa sviitissä on täydellisesti varustet-
tu keittiö sekä sauna, osassa myös parveke.

Kaikki matkailijat eivät halua asua perin-
teisessä hotellissa, josta löytyvät kaikki pal-
velut. Osa asuu mieluummin omassa huo-
neistossaan ja laittaa ruokansa itse. Varsinkin 
lapsiperheille tällainen matkustelu on jopa 

edullisempaa. 
– Tiedän omasta kokemuksesta, että jos 

6-henkinen perheemme lähtee matkalle, ho-
tellimajoitus saattaa tulla varsin kalliiksi, Si-

mon huomauttaa. – Golden Circle Suites’ssa 
voit vuokrata huoneiston muutamaksi päi-
väksi, viikoksi tai vaikkapa vuodeksi.

Matkoja 
myös Israeliin

Bitonit eivät tuo pelkästään israelilaismatkai-
lijoita Suomeen vaan järjestävät myös mat-
koja suomalaisille Israeliin. Rovaniemeltä Tel 
Aviviin lennetyt suorat charterlennot ovat 
olleet merkittävä tapahtuma, ja matkailijat 
ovat olleet tyytyväisiä nopeaan yhteyteen 
Israeliin.

Simon myöntää ennakkoluuloja löytyvän 
niin israelilaisilla Lapista kuin suomalaisilla 
Israelistakin. Biton haluaa tutustuttaa suo-
malaisasiakkaat synnyinmaansa luontoon, 
kulttuuriin ja historiaan. Ja Israelin historiassa 
Raamatulla on tietenkin vahva asema. Mutta 
pelkkä pyhältä paikalta toiselle rientäminen 
ei ole kuitenkaan kaikki, mitä Israel voi mat-
kailijalle tarjota. On mahdollista sukeltaa esi-
merkiksi Israelin kulinaristiseen maailmaan, 
kiehtovaan historiaan ja nauttia aurinkolo-

masta Eilatissa tai vierailla kibbutzeilla.

Korona iski Lappiinkin
Kun koronavirus alkoi levitä maailmalla 
keväällä, pysähtyi Lapin matkailukin kuin 
seinään.

Neljän lapsen isä ei näe tilannetta kuiten-
kaan lohduttomana, vaan uskoo vahvasti 
tulevaisuuteen koronan jälkeiseen elämään. 

– Eletään toivossa, kyllähän maailma on 
kohdannut suurempiakin katastrofeja. Aja-
tellaanpa vain, kuinka sodan jälkeisestä tuh-
kasta nousi juutalainen kansakunta, Simon 
Biton toteaa.

Uuteen nousuun on valmistauduttava hen-
kisesti vahvana, hän uskookin jo syyskuussa 
matkailualan näkymien olevan huomattavas-
ti paremmat.

Talvelle ja Lapin lumisille maisemille on 
eniten kysyntää, mutta Simon Biton ei pidä 
mahdottomana myöskään kesäajan hyödyn-
tämistä. Mutta nyt on kuitenkin laitettava 
monet suunnitelmat hyllylle ja keskityttävä 
uuden talvisesongin käynnistämiseen.

C   Simon Biton uskoo jo syyskuussa matkailualan elpy-
vän huomattavasti.

A
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Historian ja 
kulttuurintutkimuksen piirissä on 
viime aikoina nostettu yleiseen 
tietoisuuteen ja keskustelun 
aiheeksi ns. kulttuurinen 
omiminen. 

• Mitä kulttuurinen omiminen voisi juu-
talaisen kansan ja sen henkisen perinteen 
yhteydessä tarkoittaa? Mieleen tulee ainakin 
yksi yksinkertainen tapa omia itselleen juuta-
laisen kulttuurin saavutuksia. Sellaisena voi-
taisiin nimittäin pitää sitä, kun alkaa selittää 
juutalaiselle, mitä juutalaisuus oikeastaan on 
ja unohtaa siinä innossaan, että juutalaisella 
on omiakin näkemyksiä ja ymmärrystä asi-
asta. Todelliseen asiantuntijuuteen perustu-
va asiallinen pohdinta eri osapuolten välillä 
joskus monimutkaisistakin juutalaisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä on toki eri asia. 

Selkein esimerkki äärimmäisestä vimmasta 
ja pyrinnöstä anastaa juutalainen kulttuuri-
jatkumo kokonaan itselleen voidaan löytää 
Toisen maailmansodan aikaisesta natsi-Sak-
san valloittamasta Manner-Euroopasta. Nat-
sihallinnon viranomaisten tuolloin toimeen-
panemassa juutalaisen kulttuurin anastamis-
hankkeessa ryövättiin erilaisille saksalaisille 
toimijatahoille synagogissa säilytettävät Tora-
kääröt ja juutalaisyhteisöjen kirjastojen ainut-
laatuiset kirjalliset aarteet. Tämän varastetun 
materiaalin pohjalta oli natsimielisten tutki-
joiden määrä ”ottaa haltuunsa” ja ryhtyä itse 
selittämään jälkipolville, mitä juutalaisuus 

ja juutalaiset olivat oikeastaan olleet. Kun 
siis sen paremmin eläviä juutalaisia ihmisinä 
kuin heidän edustamaansa kulttuurista toi-
mintaansakaan ei enää sodanjälkeisessä Eu-
roopassa pitänyt olla. 

Kertomuksessa "Kuusi kuvaa juutalaisis-
ta" 1930-luvun Euroopassa yritetään avata 
ovia juutalaisen ihmisen elämään sellaise-
na kuin se todellisuudessa oli tuolla dra-
maattisella vuosikymmenellä, jolloin hänen 
ympäristönsä lietsoi kiihtyvällä sykkeellä in-
hoa juutalaista ihmistä kohtaan riippumatta 
siitä, kuinka isänmaallinen ja pätevä toimis-
saan hän yritti olla. Aikakautta on harvemmin 
esitelty juutalaisten omasta näkökulmasta tar-
kasteltuna ja heidän omista lähtökohdistaan 
käsin. 

Lähtekäämme liikkeelle mielikuvasta siitä, 
minkälaisissa olosuhteissa Euroopan juutalai-
set tuolloin elivät. Päinvastoin kuin yleisesti 
luullaan, vain harva aikakauden juutalainen 
saattoi elää ylellisesti tai oli erityisen vara-
kas. Heitäkin toki oli, lähinnä Ranskassa, 
Iso-Britanniassa ja sotaa edeltäneessä Sak-
sassa, mutta mitä lähemmäksi vuosikymme-

Kuusi kuvaa juutalaisista

A

A   Israelin ensimmäinen presidentti Chaim Weizmann 
(1873-1951) edusti kaikkea sitä, mitä voidaan 1900-luvun 
alkupuolen Euroopan juutalaisessa elämänpiirissä ihail-
la. Hän oli etevä tiedemies, kultivoitunut seuraihminen 
ja taitava diplomaatti, joka ei kuitenkaan unohtanut 
juutalaista syntyperäänsä tai kansansa perinteitä vaan 
antautui täysillä taistelemaan juutalaiskansan oikeuksi-
en puolesta. Hän kantoi syvää huolta etenkin 1930-luvul-
la Euroopan juutalaisväestön kohtalosta ja yritti kaikin 
tavoin saada läntisen maailman johtavat poliitikot toi-
mimaan juutalaisten pelastamiseksi.
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A nen loppua tultiin, sitä suurempaan suora-
naiseen köyhyyteen mantereen juutalaiset 
ajautuivat. Itäisessä Euroopassa oli yleensä 
ottaen vähemmän mahdollisuuksia rakentaa 
aineellisesti turvattua elämää, lännempänä 
oli vauraampaa. Ylipäätään puhuttaessa 
1930-luvun juutalaisten kulttuurisesta ase-
masta niissä yhteiskunnissa, joissa he elivät, 
ollaan tekemisissä monisyisen ja vivahteik-
kaan kulttuurisen mosaiikin kanssa. 

Toinen yleinen mielikuva tavallisen eu-
rooppalaisen ajatuksissa vielä 1930-luvulla 
oli vahva käsitys juutalaisesta Kristuksen 
tappajana. Oli ilmeisen vaikeata hahmot-
taa juutalaista ihmistä lähinnä aikansa eu-
rooppalaisena kansalaisena. Kuitenkin vain 
vuosikymmen aiemmin, 1920-luvulla, olivat 
juutalaiset muodostaneet maanosan kou-
lutetuimman etnisen kansanryhmän. He 
olivat ansioituneet sekä tieteen että taiteen 
parissa osoittaen sekä innovatiivisuutta että 
työteliäisyyttä. Mutta tämä tilannehan alkoi 
nopeasti muuttua. Toisen maailmansodan 
kynnyksellä, vuonna 1939, juutalaisuus 
Euroopassa, juutalaiset ihmiset ja heidän 
edustamansa kulttuuriperintö, olivat oikeasti 
lähellä lopullista romahdusta. 

Ja edelleen, kolmannessa kuvassa liikum-
me stereotypioiden, tosin osittain totuuden-
mukaistenkin sellaisten parissa, luokitel-
lessamme Euroopan 1930-luvun juutalaisia 
juutalaisina erilaisine elämänympäristöineen 
ja käsityksineen juutalaisuudesta. Kaik-
ki eivät suinkaan olleet uskonnollisia 
tai äärimodernisteja, kaikki eivät olleet 
myöskään hylänneet vanhoja perinteitä 
tai avioituneet kristittyjen kanssa. Juuta-
laisena olemisessa, sen ymmärtämisessä 
ja hyväksymisessä, mitä juutalaisuudella 
käsitettiin ja mitä siihen kuuluu, minkälaista 
oikeaoppisen juutalaisen elämänmuodon tuli 
olla, oli valtaisa määrä variaatioita. Euroo-

pan 1930-luvun juutalaisen ihmisen suhde 
omaan juutalaisuutensa saattoi oli moninai-
nen ja epäselväkin. Tällaiselle pohjalle oli 
haasteellista yrittää rakentaa ”kansallista” 
turvaverkostoa, kun laajapohjainen yhteinen 
ymmärrys omasta etnisestä olemuksesta oli 
hatara. 

Tiedämme arviolta runsaan kuuden mil-
joonan juutalaisen tulleen murhatuiksi seu-
raavan vuosikymmenen aikana, mutta mitä 
tiedetään sitä edeltäneen aikakauden juuta-
laisten elämän todellisuudesta tuona koh-
talokkaana kymmenvuotiskautena ennen 
tuhoavan myrskyn alkua? ”Isossa kuvassa”, 
vaikkapa neljännessä sellaisessa tässä kerto-
muksessamme, voidaankin nähdä Euroopan 
n. 10 miljoonan juutalaisen asuneen vaih-
televissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa eri 
puolilla mannerta. Länsi-Euroopassa, jossa 
olosuhteet olivat heille myönteisimpiä, asui 
juutalaisia kuitenkin vain yksi miljoona. Sak-
sassa ja mantereen muilla saksankielisillä alu-
eilla heitä asui runsaat puoli miljoonaa. Yli 
puolet mantereen juutalaisista eli Euroopan 
itäisillä alueilla. Maanosan suurin, ja aika-
laisten mukaan myös juutalaisin yhteisö oli 
Puolassa, runsaat kolme miljoonaa. Neuvos-
toliiton valtaisalla alueella eli arviolta kolme 
miljoonaa juutalaista varsin erikoislaatuista, 
stalinistisen aikakauden ahdistavaa, mutta 
samalla uudentyyppistä ”modernia juutalais-
ta” elämää. Aiempaa suuremmat mahdolli-
suudet kouluttautua erilaisiin ammatteihin 
ja niiden mukanaan tuoma uudenlainen 
kaupunkilaiselämä muutti vähitellen perin-
teisen juutalaisen elämänmuodon. Useimmil-
la juutalaisnuorilla ei ollutkaan enää kuin 
pinnallinen kosketus juutalaisuuteen. 

Viimeistä edellisessä otoksessa juutalai-
sessa kuvastossamme näemme sekavalta 
vaikuttavan joukon juutalaisia poliittises-
ti ja kulttuurisesti käymistilassa olevassa 

1930-luvun Manner-Euroopassa. Tämän 
hätkähdyttävän näyn edessä kysymme, mitä 
he oikeastaan olivat tehneet itsensä hyväksi 
silloin, kun näkyvissä olivat jo ilmiselvät 
merkit juutalaisille erityisen vaikeiden ai-
kojen lähestymisestä. Professori Bernard 
Wasserstein vastaa tähän 2010-luvun tut-
kijan näkemyksellä seuraavasti: ” Juutalaiset 
olivat 1930-luvun Euroopassa oman histori-
ansa näyttelijöitä. He olivat toimijoita omassa 
kohtalossaan, elämässään, ja taistelivat kai-
kin käytettävissä olevin keinoin kohdatak-
seen ja vastustaakseen sitä, mikä jo näyttäytyi 
monelle haasteeksi omasta olemassaolosta.” 

Summa summarum! Kootkaamme jo-
tain ytimekästä ja olennaista kuudennen 
kuvamme aiheeksi. Juutalainen historia 
koostuu lukemattomista dramaattisista his-
torian hetkistä ja voimakkaista henkilöistä 
joko niiden vauhdittajina tai uhreina. Ker-
tomuksessamme, "Kuusi kuvaa juutalaisis-
ta", on kuvailtu lähihistorian ratkaisevan 
vuosikymmenen juutalaisia heidän oman 

elämänmuotonsa keskellä, mutta tausta-
ajatuksena on ollut pohtia myös juutalaisen 
kulttuurin omaehtoista asemaa. Vastakoh-
taisuuksista koostuvalle kansalliselle histo-
rialleen ja kulttuurilleen uskollisina tekivät 
Saksan juutalaisyhteisön johtajat vuonna 
1934 jotain tavatonta. He lähettivät Valtakun-
nan kansleri Adolf Hitlerille sähkeen, joka 
kuului: ” J-lan ja ihmisten edessä nostamme 
äänemme kuuluviin vastustaen tätä vertaansa 
vailla olevaa uskomme herjausta. ” 

Vastausta ei tullut. 
 

Poste Scriptum: Juutalaisen kansan kuva-
albumi ei onneksi sulkeutunutkaan tähän, 
vaan vuonna 1948 aloitettiin uuden kuvas-
ton tallentaminen otsikolla Am Israel Chai, 
Eretz Israel! 

Kirjoittaja Irene Jelin on espoolainen filoso-
fian maisteri, kulttuurintutkija ja Helsingin 
Juutalaisen seurakunnan Judaica-työryh-
män jäsen.
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Minna Silver
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”Haloo, onko siellä Yuval?” 
Näin alkaa viime huhtikuun 
4. päivän Helsingin Sanomien 
laaja artikkeli, jossa israelilaista 
professoria Yuval Hararia 
haastatellaan puhelimitse 
koronaviruksen aiheuttamasta 
pandemiasta. 

• Maailma on täynnä kysymyksiä. Miten ih-
miskunta on tullut tähän? Mitä pitäisi tehdä? 
Ehkä Yuval Harari voisi auttaa neuvotto-
muudessa – kilautetaan hänelle. Halutaan 
vastauksia maailmankuululta historioitsija-
gurulta, joka pohtii ihmiskunnan mennei-
syyden suuria linjoja luoden niiden pohjalta 
myös tulevaisuuden näkymiä. 

Yuval Hararista tuli kertaheitolla vuonna 
2014 maailmankuulu hänen tuolloin ilmes-

tyneellä teoksellaan Sapiens: ihmisen lyhyt 
historia. Vain kuusi vuotta sitten. Arvioin 
viime vuonna Jedidutissa kyseisen teoksen 
ja sitä seuranneet kaksi muuta teosta, jotka 
muodostavat yhdessä ikään kuin trilogian. 
Harari on ilmiömäinen vetämään suuria 
linjoa, hänen tietämyksensä menneestä ja 
nykyisestä maailmasta on häkellyttävä. Itse 
historioitsijana ja arkeologina olen ollut kui-
tenkin hieman hämmentynyt, miten helposti 
ja kritiikittömästi Hararin kirjat ja sanoma on 
otettu vastaan. Olen tehnyt tarkistuksia, eikä 
Hararikaan tiedä aina kaikista viimeisimmistä 
tutkimustuloksista. Nyt häneltä kuitenkin ky-
sytään vastauksia ihmiskuntaa ravisuttavaan 
korona-pandemiaan, ja häntä kuunnellaan 
korkeimpana auktoriteettina. Hänen persoo-
nansa on saanut messiaanisia piirteitä. 

Hararin kirjat myyvät ja ympärille on pe-
rustettu Hararin nimeä kantava yhtiö, jota 
johtaa hänen miespuolinen puolisonsa. Ha-
rari asuu tarkasti vartioidussa talossa ja ottaa 
vastaan tilauksesta puheluita, käy tilauksesta 
luennoimassa. Ensi syksyn ohjelmassa hän 

vilahtaa Nordic Business Forumin puhuja-
na, samoin kuin Arnold Schwarzenegger 
tai aikaisemmin Barack Obama ja George 
Clooney. Hararista on tullut maailman tähti, 
joka on tuotteistettu. Hänellä on Faceboo-
kissa oma fanclub ja Sapiens club. Joku hih-
kaisee sosiaalisessa mediassa: ”Toivon, että 
Yuval olisi maailman pää – keisari – kuningas 
– presidentti!” 

Ei ole epäilystäkään, että Harari on huip-
puälykäs. Uppoaisiko hänen sanomansa 
kuitenkin massoihin, jos hän edelleen iden-
tifioituisi esi-isiensä uskoon? Harari hylkäsi 
juutalaisen uskon ja viettää aikaa meditoiden 
Mumbaissa Intiassa tunnustaen buddhalaista 
uskontoa ja filosofiaa, jotka ovat joogan ohel-
la nykyisin kuumia virtauksia länsimaissa. 
Aikaisemmin nuorempana Harari oli innokas 
juutalaisen uskonnon kannattaja, mutta hän 
hylkäsi sen ja liittyi New Ageen. Nyt hän ko-
rona-epidemian aikaan esittää jälleen uuden 
siirtymän: maailma on muuttunut ja ihmiset 
uskovat enemmän tieteeseen kuin seuraavat 
uskontonsa ohjeita. Tämä hänen mukaansa 
näkyy, kun tieteeseen perustuvat hallitukset 
ovat antaneet kokoontumiskieltoja koskevia 
määräyksiä koronaviruksen leviämisen aika-

Hylkäsikö Yuval Noah Harari juutalaisuuden?

A

na. Uskonnolliset yhteisöt ovat noudattaneet 
hallituksien ohjeita. Poikkeuksiakin näyttää 
kuitenkin oman havaintoni mukaan olleen 
muun muassa ortodoksijuutalaisten parissa 
Jerusalemin Meashearimissa.

On jokseenkin ristiriitaista, että samalla 
kertaa Harari seuraa buddhalaisuutta ja tie-
dettä nähden molemmissa vastauksia ihmis-
kunnan ongelmiin. Juuri hän on vedonnut 
tiedeuskovaisuuteen, jossa ei nojauduta us-
kontoon. Samalla hän harjoittaa buddhalai-
suutta. Jos hän olisi viitannut Raamattuun 
ja juutalaisuuteen auktoriteettina, häntä ei 
samalla tavoin ehkä olisi kuunneltu. Harari 
on kuitenkin israelilainen ja hänen etnisyy-
tensä on juutalainen. Näitä piirteitä hän ei 
ole peittänyt. Hän käyttää Israelia teostensa 
esimerkkeihin. Hän ei yllättävästi myöskään 
vierasta kansallisvaltioajatusta. Hän luo Fi-
nancial Timesissa näkymän maailmasta ko-
ronaviruksen jälkeen. Hän pukeutuu tieteen 
profeetaksi, mutta samalla jokseenkin kame-
leonttimaisesti syventyy meditoivaan itämai-
seen uskonnollisuuteen. 

Harari vetää historiallisia linjoja pande-
mioihin: keskiajalla mustaan surmaan kuoli 
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Kyberuhat ovat osa uutta 
sodankäyntitapaa ja tulevat 
yhä yleisemmiksi.  Johtavat 
suurvallat Yhdysvallat, 
Venäjä ja Kiina omaavat 
hyvät valmiudet toimintaan 
tietoverkossa niin hyökkäyksen 
kuin puolustuksenkin osalta. 
Israel puolestaan on luonut 
yhden maailman johtavista 
kyberpuolustusjärjestelmistä.

ISRAEL –
kyberpuolustuksen 
suurvalta

• Yksi viimeisimmistä kyberhyökkäyksistä 
tapahtui 24.-25. huhtikuuta 2020, kun Iran 
iski yhdysvaltalaisten palvelimien kautta 
useisiin vesi- ja jätevesilaitosten johto- ja 
kontrollijärjestelmiin eri puolilla Israelia. Is-
rael puolestaan katsoi Iranin ylittäneen ”pu-
naisen linjan” iskiessään siviiliyhteiskunnan 
rakenteita vastaan. Vastaisku toteutettiin 9. 
toukokuuta 2020 hienostuneena kyberhyök-
käyksenä Iranin suurimpaan ja nykyaikai-
simpaan Bandar Abbasin kaupungin Shahid 
Rajaee -satamaan seurauksenaan sataman 
äkillinen ja selittämätön pysähtyminen koko 
logistiikkajärjestelmän kaaduttua.

Koska yhteiskunnat luottavat yhä enem-
män viestintään ja tietojärjestelmiin, kuten 
tietokoneverkkoihin, monimutkaisten verk-

arviolta 1/3 väestöstä. 1900-luvun alkupuo-
lella riehui espanjantauti. AIDS oli suuri 
katastrofi, joka sai maailman toimimaan ja 
antoi Hararin mukaan uutta uskoa hänen 
edustamalleen samansukupuolisten suhtei-
den voimalle. Ebola-viruksesta opittiin kuusi 
vuotta sitten. Nyt virukset voidaan erottaa 
entistä paremmin. 20.3. Harari kehotti, että 
koronaviruksen suhteen oli toimittava nope-
asti ja välittömästi. Hän tähdensi, että nyt teh-
dyt päätökset vaikuttavat ehkä sukupolvien 
päähän. Yhteistyöllä voidaan selvitä terveys-
kriisistä ja talouskriisistä. Samalla hän näki 
hallitusten taholta uhkia yksilön vapauden 
ja ihmisoikeuksien rajoituksissa, jotka voivat 
jäädä ”päälle”, kun korona-epidemia on laan-
tunut. Pian sosiaalisessa mediassa seurattiin 
Hararin kannaottoja. Näyttää, että myös hal-
lituksissa hänen ääntään alettiin kuunnella. 

Harari ihannoi EU:ta ja esittää, että nimen-
omaan Saksa on korona-epidemiassa osoit-
tanut johtajuutta. Tuntuu hieman vieraalta. 
Hiljattain nimittäin Euroopan Unionin johtaja 
saksalainen Ursula von der Leyen joutui pyy-
tämään Italialta anteeksi, että se oli jätetty 
yksin kärsimään pandemian kouriin, vaikka 
Italia oli pyytänyt EU:lta apua. 16.4. Von der 
Leyen esitti sydämellisen anteeksipyynnön 
Italialle. Samaan hengenvetoon hän julisti, 
että Eurooppa voi luoda uutta maailman-
johtajuutta, jos se työskentelee yhdessä sen 
edelläkävijähengessä. 

Jos etsimme vastausta kysymykseen, hyl-
käsikö Yuval Harari juutalaisuuden, juuta-
laisuuden uskonnon ytimeen ja pyhiin kir-
joituksiin hän on tehnyt näkyvän pesäeron. 
Hän kuitenkin samastuu Israeliin, työsken-
telee Heprealaisessa yliopistossa professori-
na  – yliopistossa, joka on israelilaisen kan-
sallisuusaatteen keskeinen opinahjo, ja hän 
ilmenee kansallisesti juutalaisena. Voimme 
kysyä, mitä juutalaisuus sanoo valikoivasta 
juutalaisuudesta? Eivätkö Jahve-usko ja toora 
ole juutalaisuuden kulmakiviä? 

A

A
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kojen ja koneiden käyttämiseen, maat ovat 
yhä haavoittuvampia. Uhat voivat vaania 
lennonjohtoa tai rautatiejärjestelmää, säh-
köverkkoja ja kaasuasennuksia. Ne voivat 
vaikuttaa liki kaikkiin yhteiskunnan osa-
alueisiin mukaan lukien maanpuolustus ja 
pankit. Tämä tarkoittaa, että eturintamaa ei 
ole, ja uusi taistelukenttä on monimutkainen 
ja valtava. 

Keskeinen kysymys tarkistettaessa lähes 
viikoittaisia verkkouhkia on se, ovatko ne 
tietyn valtion tukemia vaiko vain tietyssä 
maassa sijaitsevien hakkereiden aikaan-
saannosta. Eri maat ilmoittavat usein järjes-
telmällisistä hyökkäyksistä, mutta eivät pysty 
tunnistamaan niiden alkuperää. 

Sotilasyksiköt lähettävät nykyaikana val-
tavan sähköisen allekirjoituksen. Vaikka 

itse sotilasyksiköt voivat piiloutua, niillä on 
nyt niin paljon järjestelmiä, kuten tablette-
ja, joita käytetään dronien ohjaamiseen tai 
panssarivaunujen aktiivisia suojajärjestelmiä, 
että nämä järjestelmät voivat olla haavoit-
tuvia kentällä. Sähköinen sodankäynti ja 
signaalien häiritseminen on merkittävä osa 
armeijan hajottamista nykyään ja kybersota 
voi pian tulla keskeiseksi, jopa määrääväksi, 
sodan elementiksi.

Israel on ollut eturintamassa tietoverkkouh-
kien havaitsemisessa ja puolustautumisessa 
niitä vastaan. Maa ryhtyi jo varhain rekry-
toimaan suuren määrän kyberstaistelijoita ja 
kehittämään kybersotaa tukevia järjestelmiä.  
Esimerkiksi jo vuonna 2012 institualisoitiin 
IDF:n Cyber Defender training course. Nämä 

A

järjestelmät palvele-
vat myös yksittäisiä 
kansalaisia; esi-
merkiksi Computer 
Emergency Respon-
se Center (CERT) 
tarjoaa Israelissa 
kyberhyökkäyksen 
kohteeksi joutu-
neelle jopa hätänu-
meron – hotline 119 
– ympärivuorokau-
tisesti 24/7.

Nyt myös Israelin 
kyberturvallisuus-
yritykset ja uudet 
yritykset ovat tun-
nustettuja ympäri 
maailmaa. Israelin 
ulkoasiainministe-
riön useita vuosia 
sitten julkaistussa 
raportissa todet-
tiin, että neljäsosa 
maailman riskipää-
omarahoitteisista 
kyberturvallisuus-
yrityksistä on isra-
elilaisia. Vuoteen 
2017 mennessä 
Israel oli luonut 
vielä 300 kybertur-
vallisuusyritystä ja 
kyberturvallisuus-
tuotteiden ja -pal-
veluiden vienti ylsi 
6,5 miljardiin dolla-
riin vuodessa.

Kybersodankäyn-
nillä on Israelissa 
merkittävä rooli 
niin turvallisuus-
doktriineissa, tuo-

te- ja kehitystoiminnassa, taiste-
luvälineissä, tiedustelussa kuin 
operatiivisella kenttätasollakin. 
Kyberpuolustusta tukeva ekosys-
teemi on niin kokonaisvaltainen 

ja vahva että Israel pitänee it-
sensä alan eturintamassa myös 
jatkossa. 
Lähteenä mm: Jerusalem Post, 
Times of Israel.
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• Sain maanantaiaamuna 29.6. puhelun, jon-
ka soittaja kertoi huolestuneena, että Israeliin 
vihamielisesti suhtautuvat tahot suunnittele-
vat seuraavalle päivälle mielenilmausta Isra-
elin suurlähetystön edustalle Yrjönkadulle.

Suljettuani puhelimen laitoin viestiä liitto-
hallituksen työvaliokunnalle, Israel-ystävyys-
toimikunnan jäsenille ja soitin Elämän marssi 
ry:n puheenjohtajalle Kari Teittiselle, jonka 
kanssa järjestimme vuosi sitten Elämän mars-
sin, ja saman tien olimmekin jo järjestämässä 
vastamielenosoitusta.

Long story short: vain 30 tunnin varoi-
tusajalla saimme aktiivisella Facebook- ja 
WhatsApp-kampanjalla paikalle Scandic Si-
monkentän edustalle yli 200 Israelin ystävää, 
joita saapui pääkaupunkiseudun lisäksi Kuo-
piosta, Jyväskylästä, Hankasalmelta, Tampe-
reelta, Turusta jne. Kymmenet sinivalkoiset 
liput liehuivat ja paikalla olleet lauloivat hep-
realaisia lauluja. Varsinaista ohjelmaa meillä 

ei ollut, koska alkuperäisen tiedon mukaan 
varsinainen mielenosoitus oli tarkoitus pi-
tää aivan kadun toisella puolella, emmekä 
halunneet luoda kilpailevilla huudoilla ka-
kofoniaa alueelle.  

Vain tuntia ennen h-hetkeä poliisi oli 
kuitenkin siirtänyt Free Palestine -mielen-
osoituksen paikan suurlähetystön edustal-
ta alemmas Simonkadun puistikkoon, eikä 
puolesta- ja vastaan -ryhmillä ollut ääni- eikä 
näköetäisyyttä toisiinsa.

Yllätys ei ollut, että Israelia vastaan suun-
natun mielenosoituksen järjestäjänä oli 
ICAHD Finland ry ja sen puheenjohtaja 
Syksy Räsänen, mutta hämmentävää sen 
sijaan oli, että kaikkien hallituspuolueitten 
eli SDP:n, keskustan, vasemmistoliiton, vih-
reiden ja ruotsalaisten nuorisojärjestöt olivat 
hankkeessa mukana. 

Eräs nuorimies tuli juttelemaan erään 

järjestäjätiimimme kanssa ja epäuskoisena 
kertoi myös kokoomuksen nuorisojärjestön 
kehottaneen jäseniään Israelin vastaiseen 
mielenosoitukseen. Tämä nuorukainen kui-
tenkin koki Israelin ystävien ryhmän enem-
män omakseen.

Kotimaiset mediat näyttivät vaienneen mo-
lemmista tapahtumista, mutta Jerusalem Post 
julkaisi niistä melko näyttävän artikkelin, jo-
hon sain antaa lyhyet kommentit. 

Erikoista oli, että kun Jerusalem Post julkai-
si uutisen Twitter-tilillään, useampi suomalai-
nen Palestiina-aktivisti syytti Israelin ystäviä 
siitä, että he olivat ottaneet heille varatun 
paikan lähempänä Israelin suurlähetystöä. 
Meillekin oli yllätys, että päämielenosoitus 
siirrettiin pois alkuperäiseltä paikaltaan, mut-
ta se oli luonnollisesti yksin poliisin päätös, 
johon saattoi vaikuttaa mahdollinen ilkival-
lan uhka lähetystörakennusta kohtaan.

Risto Huvila

Israelia vastaan ja sen puolesta

D   Free Palestine -mielenosoitus siirrettiin Yrjönkadulta 
Simonkadun puistikkoon.

Myös Israellycool ja The Yeshiva World 
uutisoivat tapahtumista.

Kuten Free Palestine -liike on eri puolilla 
maailmaa jo vuosikymmenten ajan vaatinut 
Israelin valtion tuhoa ja maan vapauttamis-
ta Jordanjoelta Välimereen, sitä huudettiin 
nytkin: "Palestine will be free, from the river 
to the sea!" 

Sen lisäksi, että hallituspuolueitten nuo-
risojärjestöt olivat tätä vaatimassa, ICAHDin 
Facebook-sivuston mukaan myös edus-
kunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja, 
kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) 
oli puhujana tapahtumassa. On syytä kysyä, 
onko tällaiseen vihapuheeseen osallistuva tai 
sitä avoimesti tukeva kansanedustaja sopiva 
jatkamaan eduskunnan ihmisoikeusryhmän 
puheenjohtajana.

Israelin ystäviltä tämä vain reilun vuoro-
kauden varoitusajalla ja sadesäällä toteutettu 
mielenilmaus oli todellinen voiman osoitus. 

Kiitos kaikille, jotka tulitte paikalle!
D   Yli 200 Israelin ystävää kokoontui antamaan tukensa 
Israelille 30.6. Simonkentän Scandic-hotellin edustalle.
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Kimmo Janas

C   Fafa's on kasvanut kioskista jo 52 toimipisteen pi-
karuokaketjuksi.

A

B   Pikaruokaketju Fafa's käynnistyi 
Helsingissä Iso Roobertinkatu 2:ssa, 
jossa on edelleen mahdollista pääs-
tä nauttimaan falafelpyöryköillä 
täytetyistä pitaleivistä.

A   – Liiketoiminnassa on raha tietenkin tärkeä osa, mutta 
se ei missään nimessä saa merkitä kaikkea, huomauttaa 
Doron Karavani.

Israelilaista 
yrittäjyyttä

Yksi tämän päivän 
kasvavimmista 
kasvisruokapainot-
teisista Fast Casual 
-ravintolakonsep-
teista maassamme 
on Lähi-idän ruokaa 
tarjoava Fafa’s.

• Falafeleihin ja pitalei-
piin erikoistunut Fafa’s on 
suomalainen, vuonna 2011 
perustettu pikaruokaket-
ju. Helsingin Punavuoresta 
liikkeelle lähtenyt ketju on 
kasvanut voimakkaasti niin 
kotimaassa kuin ulkomail-
lakin. Tällä hetkellä ketjulla 
on 52 ravintolaa Suomessa, 
Virossa, Ruotsissa ja Lon-
toossa. Suunnitelmissa on 
ollut myös Ison Omenan, 
New Yorkin valloitus, mutta 
maailmanlaajuinen korona-
virus laittoi suunnitelmat 
uusiksi.

Koulu ei maistunut
Fafa’sin perustaja, Doron 
Karavani kertoi yrittäjäuras-
taan Suomessa Suomi-Israel 
Kauppayhdistyksen järjestä-
mässä iltapäivätapaamisessa 

keväällä juuri ennen kuin koronavirus pääsi 
laajemmin jylläämään massaamme.

Doron Karavani varttui 5-lapsisessa per-
heessä. Vanhemmat olivat muuttaneet Isra-
eliin Jemenistä.

Ruoka tai sen puute näytteli tärkeää osaa 
Karavanin perheen jokapäiväisessä elämässä. 

– Vaikka perheellämme ei ollut rahaa, 
meillä oli kaikki tarpeellinen. Vietimme 
varsin onnellisen lapsuuden neljän veljieni 
kanssa iloisessa, vapaassa ilmapiirissä.

Hän kertoo huomanneensa jo lapsena, 
ettei koulu ollut häntä varten. 

– Vietin varsin suuren osa kouluajastani 
luokan ulkopuolella. Tuntui, että aikani meni 
hukkaan koulunpenkillä.

Tämä heijastuu vielä nykypäivään. Doron 
Karavani kertoo helposti peruuttavansa ta-
paamiset, joista ei koe olevan mitään hyötyä 
liiketoiminnan kannalta. 

– Painotankin yritykseni johtohenkilöille, 
että jos olette kokouksessa, joissa koette ai-
kanne kuluvan hukkaan, älkää jääkö sinne.

Hippielämä 
vei mennessään

Vaellessaan 17-vuotiaana kahden ystävänsä 
kanssa Intiassa hän tapasi Goalla vaaleahiuk-
sisen, sinisilmäisen suomalaistytön, johon 
rakastui. Ensimmäistä kertaa Doron vierai-
li Suomessa vuonna 1994, jolloin hän mm. 
myyskenteli intialaisia tavaroita Hietalahden 
kirpputorilla Helsingissä. 

Voileivillä rahoiksi
Doronin ollessa 19-vuotias perheeseen syntyi 
Noah – tänä päivänä 20-vuotias nuori mies 
työskentelee Fafa’sissa.

Nuori perhe vuokrasi asunnon Tel Avivista 
meren ääreltä. Tällä kertaa Karavani ryhtyi 

tekemään voileipiä. 
– Sain joka aamu ovelleni ison paketin 

tuoreita leipiä, joista valmistin aamupäivän 
aikana noin 50 voileipää; tonnikalaa, kanan-
munaa, naudanlihaa jne.

Valmistamansa tuotteet hän jakeli skootte-
rillaan lähistön toimistoihin ja jätti ylimääräi-
set voileivät myyntitilille kioskiin. Tällä taval-
la mies sai kokoon jo ennen puolta päivää yli 
100 dollaria. Loppupäivän Karavani työsken-
teli telavivilaisessa musiikkiliikkeessä myy-
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A

D   Suomi-Israel Kauppayhdistys FITAn puheenjohtaja 
Deiv Salutskij seuraa Doron Karavanin selostusta.

B   Halloumi-juustolla höystetty pita on kuulunut alusta 
alkaen Fafa'sin suosikkeihin.

den CD-levyjä, Walkmaneja, kaiuttimia jne. 

Nils Holgersson mielessä
Keväällä 2002 perhe muutti Suomeen. En-
simmäinen kontakti tänne Pohjolaan oli, kun 
Doron seurasi lapsena televisiosta Peukaloi-
sen retket -animaatiosarjaa ja Nils Holgers-
sonin matkoja Lapissa. 

Israelin suurlähetystön vihjeen kautta hän 
löysi työpaikan Kalliossa toimivasta Pita 
Factorysta, jonne kaikki israelilaiset maa-
hanmuuttajat kuulemma päätyivät. Paikan 
omistaja oli jemeniläinen, ja kun Doranin 
juuret olivat Jemenissä, yhteinen sävel löytyi . 

– Olin iloinen saatuani töitä, tein falafel-
taikinaa, paistoin pitoja. Mutta inhosin tuota 
työtä, koska se oli todella rankkaa. Taisin 
kestää vajaan viikon, ennen kuin otin lop-
putilin.

Siinä vaiheessa hän kertoo ymmärtäneen-
sä, ettei voinut työskennellä toisen palve-
luksessa. Karavani kertoo palloitelleensa 
erilaisilla ideoilla, kunnes päätyi mielestään 
loistoideaan. Hän alkaisi toimittaa ruokalä-
hetyksiä toimistoihin ja kotitalouksiin. 

– Siihen aikaan ei tuollaista palvelua ol-
lut, ainoastaan pizzaa oli mahdollista tilata 
kotiinkuljetuksena.

Gastronautti ajautui kuitenkin viisi vuot-

ta myöhemmin, vuonna 2007 konkurssiin, 
koska liikeidea ei yksinkertaisesti ollut kan-
nattava.

Viisi vuotta opettivat paljon yrityksen 
pyörittämisestä, ja tuota tietoa Karavani on 
pyrkinyt parhaansa mukaan hyödyntämään 
nykyisissä toimissaan ja välttämään samoja 
erehdyksiä.

Falafel innosti
Väliaikana Doron ehti työskennellä pank-
kiiriliikkeen markkinointiosastolla, tuoda 
maahan ekologisia ostoskasseja mm. Stock-
mannille ja auttaa vaimoaan käynnistämään 
Esplanadille Ben & Jerry’s -jäätelömyymälän.

Siihen aikaan Vaasankadulla toimi varsin-
kin hippien keskuudessa suosittu Vegemesta, 
kasvisruokaa tarjoileva pikaruokapiste. 

– Otin Vegemestan omistajaan yhteyttä ja 
kerroin haluavani käynnistää Vegemesta-pis-
teen franchising-periaatteella. Ehdotin, että 
voisin tuoda mukaan myös falafelit, jotka 
ovat myös kasvisruokaa. Omistaja piti aja-
tuksesta, ja niin avasimme Helsingin toisen 
Vegemestan.

Siellä Doron antoi asiakkaiden maistaa 
kehittämäänsä falafel-taikinaa, joka sai vä-
littömästi suuren suosion. Yhteistyö Vega-
mestan kanssa ei sujunut aivan suunnitelmi-
en mukaisesti, ja Karavani tiesi pärjäävänsä 
paremmin omillaan.

Fafa’s näkee päivänvalon
Iso Roobertinkadulle Doron Karavani perusti 
ensimmäisen Fafa'sin vuonna 2012.

– Minä en todellakaan ole mikään kok-
ki, mutta todella kekseliäs ja hyvin bisnes-
orientoitunut kaveri. Olen oppinut virheis-
täni, enkä aio toistaa niitä. 

Viitisen kuukautta myöhemmin Karavani 
osti vanhan työnantajansa, Pita Factoryn ja 

avasi samoihin tiloihin toisen Fafa’sin. 
Ensimmäiset neljä vuotta laajentumisvauhti 

oli rauhallinen, yksi uusi paikka/vuosi. Ka-
ravani ei halunnut ottaa turhia riskejä vaan 
pelasi varman päälle.

Yrityksen jatkon kannalta tuli aiheellisek-
si alkaa suunnitella kunnon strategiaa toi-
minnalle, niinpä omien ravintoloiden sijaan 
alettiin kehittää franchising-toimintamallia.  
Ennen koronaepidemiaa tämän vuoden ta-
voite oli avata 10 uutta pistettä Suomessa. 

Älä pelkää epäonnistua
Doron Karavani on tänä päivänä mukana 
kaikkiaan kahdeksassa eri yrityksessä, jotka 
kaikki sivuavat ruoka-alaa. Hän haluaa hyö-
dyntää niin kokemuksiaan kuin mainettaan-
kin nuorien yrittäjien auttamisessa. Karavani 
on esimerkiksi osakkaana hiljattain Espoo-
seen avatussa thai-ravintolassa, ja tavoite on 
avata seuraavan viiden vuoden aikana 20 
thai-ravintolaa eri puolelle Suomea. 

Karavani avasi jokin aika sitten myös kom-
bucha -tehtaan kolmen naapurinsa kanssa. 

– En pelkää yrittää, enkä pelkää epäonnis-

tua. Vaikka et aina onnistuisi, voit kuitenkin 
oppia virheistäsi ja pyrkiä jatkossa parem-
paan. Ja tärkeää on, että sinulla hauskaa, että 
nautit yrittämisestä, mies lausuu.

Puolet elämästä kuluu nukkumiseen. En-
täpä toinen puoli? Mitä järkeä on olla toisen 
palveluksessa ja tehdä 8 tuntia päivässä jo-
tain, josta ei pidä? 

– Haluan kannustaa ihmisiä ottamaan uusi 
askelia kohti unelmaansa. Hyvän bisneksen 
tunnusmerkki on, että se on hauskaa! Raha 
on toki tärkeä, mutta se ei saa merkitä kaik-
kea. Voit syödä ravintolassa hieman kal-
liimpaa pihviä tai käyttää hieman kalliimpia 
kenkiä, mutta se ei saa olla elämän tarkoitus. 

Hän muistuttaa, että täytyy ymmärtää, että 
alku on aina hankalaa. Tulosta ei synny heti 
yrityksen alkumetreillä, vaan yrittäjältä vaadi-
taan pitkiä päiviä – ja pitkää pinnaa. 

– Pitää myös osata päästää ajoissa irti, kun 
aika on kypsä. Löyhässä hirressä on turha 
roikkua. Yrittäjänkin on muistettava perheen 
merkitys.
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• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

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

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

• Jyväskylän/Keski-Suomen Suomi-
Israel yhdistys ry
jyvaskyla@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla

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

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

• Kuopion seudun 
Suomi-Israel Yhdistys ry
kuopio@suomi-israel.fi

• Pohjois-Karjalan 
Suomi-Israel yhdistys ry
pohjois-karjala@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/pohjois-karjala

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

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

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

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

Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, pj. (Espoo) risto@truman.fi
Matti Schrey, varapj. (Turku)

Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Hki),  Laila Jouhki (Van-
taa), Juhani Korjula (Hamina), Kai Mannervo 
(Turku), Taru Mäkelä (Helsinki), Ari Rusila (Jy-
väskylä), Timo Saksala (Tampere), Raili Raivio 
(Vantaa), Sam Weintraub (Espoo).
Sihteeri Kimmo Janas

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!

• Artikkelien 
kirjoittamista lähes 40 
vuoden kokemuksella

• Lehtien ja esitteiden 
taittopalvelua

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

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

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
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Risto Huvila

Uusi kunnia-
puheenjohtaja 
Turkuun

• Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n liitto-
kokous pidettiin 28.3. koronan pakottamana 
verkkokokouksensa, johon osallistui kaikki-
aan 15 jäsenyhdistysten valtuutettua edusta-
jaa. Noin 3,5 tuntia kestäneen kokouksen 
puheenjohtajana toimi Matti Schrey (Turku) 
ja sihteerinä Sam Weintraub (Espoo).

Hallitus
Kokous valitsi yksimielisesti Espoon Suomi-
Israel Yhdistyksen puheenjohtajan Risto 
Huvilan jatkamaan liiton puheenjohtajana. 
Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Turun 
Seudun Suomi-Israel Yhdistyksen puheen-
johtaja Matti Schrey. 

Uusina jäseninä hallitukseen nimitettiin 
Ari Rusila (Jyväskylä/Keski-Suomi), Raili 
Raivio (Vantaa) ja Taru Mäkelä (Helsinki. 
Erovuoroisista valittiin uudelleen Kai Man-
nervo (Turku) ja Sam Weintraub (Espoo).

Kaikkien valittujen kaudet ovat kaksi-
vuotisia. Liittohallituksessa jatkavat 2019 
alkaneella kaksivuotiskaudella Aleksandra 
Ahlgren (Helsinki), Laila Jouhki (Vantaa), 
Juhani Korjula (Hamina) ja Timo Saksala 
(Tampere).

Sääntömuutos
Liittokokous hyväksyi myös sääntömuutok-
sen, joka mahdollistaa jatkossa jäsenyhdis-
tysten laajemman edustuksen hallituksessa. 
Sääntöjen uudistettu 9. pykälän 1. momentti 
vaikuttaa kevään 2021 liittokokouksen valin-
toihin ja kuuluu seuraavasti:

”Liittohallitukseen kuuluu liittokokouksen 
valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja ja vähintään seitsemän (7) ja enintään 
viisitoista (15) muuta jäsentä, sekä jokaiselle 
varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen va-

rajäsen. Puheenjohtajalle ja varapuheenjoh-
tajalle ei valita varajäseniä. Puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten 
tulee olla paikallisyhdistysten jäseniä. Samas-
ta paikallisyhdistyksestä voidaan liittohalli-
tukseen valita kaksi (2) jäsentä, edellyttäen, 
että paikallisyhdistyksellä on vähintään 100 
jäsentä vaalia edeltävän vuoden lopussa.”

Talous ja 
jäsenmaksu

Päätettiin korottaa jäsenmaksua 8,50 euroon 
ehdolla, että tarvittaessa Liitto käyttää har-
kintaansa mahdollisesti vaikeuksissa olevien 
paikallisyhdistysten korotuksen suhteen sekä 
ottaa vastuulleen web-päivitykset kohtuul-
lisessa mitassa, joka näin suoraan säästää 
paikallisyhdistysten kustannuksia.

Jäsenmaksu on ollut ennallaan vuodesta 
2016 ja korotuspainetta ovat aiheuttaneet 
pääasiassa Jedidut-lehden paino- ja posti-
tuskustannusten nousu sekä se, ettei liitto 
saanut edellisvuodesta poiketen hakemaan-
sa avustusta toimintavuodelle. Vuoden 2019 
tilinpäätös oli tappiollinen -2.993,01 euroa 
johtuen edellisvuoden kirjanpidossa tehdystä 
kirjausvirheestä. Oikaistuna 2019 tulos olisi 
ollut -469,48 euroa.

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Liittokokous linjasi, että liiton roolia pyritään 
edelleen vahvistamaan yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja vaikuttamisessa mm. yhteis-
työssä eduskunnan Israel-ystävyysryhmän 
kanssa. Liitto tulee syksyn/loppuvuoden 
aikana palkitsemaan ansioituneen Israelin 
hyväksi toimineen henkilön tai yhteisön K.-
A. Fagerholm -palkinnolla, joka jaetaan nyt 
toista kertaa. 

Jäsenyhdistyksiltä odotetaan ehdotuksia 

palkinnonsaajiksi.

Jäsenten aktivointi 
ja palkitseminen

Erityisenä huomion kohteena on nuorten 
tavoittaminen ja innostaminen mukaan toi-
mintaan. Tämän onnistumiseksi toimintaa 
painotetaan koulutuksen, tieteen, teknolo-
gian ja startup-toiminnan suuntaan. Nuoret 
itse osallistuvat suunnitteluun.

Jäsenten aktivoimiseksi lanseerataan syk-
syllä Pro Israel -ansiomitaliohjelma, jonka 
puitteissa palkitaan liiton ja jäsenyhdistysten 
toiminnassa pitkään olleita ja ansioituneita 
jäseniä.  

Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä oli 
vuoden 2019 lopussa yhteensä 776 jäsentä 
(31.12.2018: 777). 

Yhdistysten jäsenmäärien muutokset vä-
lillä 2018-2019:

• Pohjois-Karjala   23,1 %
• Espoo    21,0 %
• Helsinki     7,9 %
• Porvoo    5,3 %
• Vantaa     3,0 %
• Turku     2,0 %
• Hamina    -1,4 %
• Tampere   -12,0 %
• Keski-Suomi/Jyväskylä  -35,0 %

Liiton historiikki
Liittokokouksen yhteydessä käytiin keskus-
telua liiton vuonna 2024 olevasta 70-vuo-
tisjuhlavuodesta ja päätettiin ryhtyä valmis-
telemaan liiton historiikkia. Myös jäsenyh-
distysten tärkeimmät merkkipaalut tullaan 
soveltuvin osin sisällyttämään liiton histo-
riikkiin, joten tässä on tehtävää myös jäsen-
yhdistysten hallituksille.

LIITTOKOKOUSUUTISIA

B  Turun seudun Suomi-Israel yhdistys ry 
kutsui kunniapuheenjohtajakseen pit-
kään yhdistyksen toiminnassa mukana 
olleen entisen rahastonhoitajansa ja 
puheenjohtajansa, nykyisen varapu-
heenjohtaja Olli Palon. Kunniakirjan 
luovutti yhdistyksen nykyinen puheen-
johtaja Matti Schrey.
Matti Schrey valittiin kevään liittoko-
kouksessa Suomi-Israel Yhdistysten 
Liiton varapuheenjohtajaksi.
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Puheenjohtaja Risto Huvilan katsaus “Suomen ja Israelin diplo-
maattiset suhteet 70 vuotta” (Jedidut 1/2020) kaipaa hieman täs-
mennystä. Jos virheellisyydet johtuvat UM:n ja/tai suurlähetystön 
nettisivujen tiedoista, niitä on tietenkin aihetta tässäkin korjata.
 

1. Diplomaattisten suhteiden perustamisesta katsauksessa 
todetaan aivan oikein, että Suomi tunnusti virallisesti Israelin 
itsenäiseksi valtioksi 18.3.1949, ja diplomaattiset suhteet sol-
mittiin 14.11.1950. Sen sijaan edustautumisen historia kaipaa 
tarkennuksia. 

Suhteemme korotettiin suurlähettilästasolle vasta myöhemmin. 
Suomea edusti Israelissa aluksi residentti asianhoitaja, ensim-
mäisenä Toivo Kala vuodesta 1952, ja vuonna 1962 nimitettiin 
ensimmäinen suurlähettiläs. Asianhoitajana Tel Avivissa aloittanut 
Risto Solanko.

Vasta vuodesta 1954 Suomi alkoi vastavuoroisesti muiden 
valtioiden kanssa vaihtaa suurlähettiläitä, ensin naapurimaat ja 
suuremmat valtiot. Siihen saakka edustuston päällikön arvo oli 
lähettiläs ja sen jälkeen asianhoitaja. Suomella ei siis ollut vuo-
desta 1952 Israelissa suurlähetystöä (Ambassade) vaan lähetystö 
(Legacion). Tällä oli ero diplomatian protokollan arvojärjestyk-
sessä ja usein myös poliittisesti.

Israelin diplomaattinen edustaja oli puolestaan Tukholmasta 
käsin vuodesta Helsinkiin sivuakreditoitu lähettiläs Avraham 
Nissan vuosiksi 1951-1956. Hänen jälkeensä Helsinkiin nimitet-
tiin kaksi residenttiä asianhoitajaa vuosina 1956-1960.  Yehuda 
Gaulan aloitti lähettiläänä vuonna 1960, kunnes hänet vuonna 
1962 akkreditoitiin vastavuoroisesti maansa ensimmäiseksi suur-
lähettilääksi Suomeen. 

2. Vierailuvaihdon historia presidentti Mauno Koiviston 
kauden päättymiseen saakka vuonna 1994 kaipaa niin ikään 
täsmennyksiä. 

Toisin kuin  katsauksessa todetaan, vasta toukokuussa 1990 
tapahtui ensimmäinen virallinen valtiovierailu Israelista Suomeen, 
kun presidentti ja rouva Chaim Herzog saapuivat presidentti ja 
rouva Koiviston kutsusta maahamme. Tätä Huvilan katsauksessa 
ei mainita lainkaan. Herzogin ohjelmaan kuuluivat Helsingin 
lisäksi myös käynnit Tampereella ja Savonlinnassa sekä kaikki 

protokollääriset juhlallisuudet myös Hieta-
niemen sankarihaudoille mukaan luettuna 
Suomen Juutalaisten kaatuneiden muisto-
merkki. Presidentti Yitzhak Ben-Zvib käynti 
Suomessa 1955 ei ollut virallinen valtiovie-
railu, eikä sen isäntänä ollut valtionpäämies 
eli J.K. Paasikivi, joka ei tavannut kollee-
gaansa; Paasikiven yksityiskohtaisissa päi-
väkirjoissaan ei edes mainita vierailua. Hän 
lieneekin ollut lähinnä silloisen eduskunnan 
puhemies K.A. Fagerholmin ja SDP:n kut-
sumana. Ulkoministeri Pertti Paasio seurasi 
vuonna 1992 isänsä Rafael Paasion jalanjäl-
kiä, joka oli suorittanut keväällä 1967 viralli-
sen pääministerivierailun Israeliin.

Hallitustason vierailuja eri yhteyksissä teh-
tiin 1950-luvulta lähtien enemmän kuin kat-
sauksessa annetaan ymmärtää. Edesmennyt 
ministeri ja presidentti Shimon Pereskin 
kävi useaan otteeseen Suomessa. Toimi-
kaudeltani palautuukin mieleen esimerkiksi 
ministeri Elisabeth Rehnin tapaaminen 
puolustusministeri Yitzak Shamirin kans-
sa. Hallitustason lisäksi poliittisella sektoril-
la ansaitsee maininnan parlamentaarinen ja 
puoluetason johtavien edustajien kanssakäy-
minen, presidenttien Martti Ahtisaari, Tarja 
Halonen ja Sauli Niinistö  aikana vierai-
luvaihto on jatkunut myös valtionpäämies-
tasolla, kuten katsauksessa rekisteröidään.

 
Pekka J. Korvenheimo
Suomen suurlähettiläs Israelissa 1989-93

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

Israeliin Daven matkassa!

Näe, kuule, koe ja 
elä Israel

Suomen ja Israelin 
suhteiden historiasta
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Natasha Hausdorff

• Muutaman viime viikon aikana lauma-
mentaliteetti on ottanut yliotteen ja vääris-
tely liittyen Israeliin on levinnyt runsaasti. 
Israelin ehdottamasta siviililain soveltami-
sesta Länsirannan C-alueen joihinkin osiin 
on käyty kiihkeää keskustelua. Muutos esite-
tään jatkuvasti virheellisesti ”alueliitoksena” 
ja kansainvälisen oikeuden ”loukkauksena”. 
Molemmat väitteet ovat vääriä ja väärinkäsi-
tykset paljastavat huolestuttavalla tasolla ole-
van tietämättömyyden. Pahinta on, että ne 
ovat esteenä faktapohjaiselle keskustelulle 
liitoksen eduista ja haitoista.

Tulisi pikaisesti ymmärtää, että harkinnas-
sa on Länsirannan C-alueen tietyissä osissa 
sovellettavan sisäisen hallinto-oikeudellisen 
mallin muuttaminen, joka korvaisi sotilaslain 
siviililailla, jota sovelletaan kaikkialla Israelis-
sa. Nykyisen mallin oli tarkoitus olla väliai-
kainen, mutta sitä on pitkitetty 53 vuodeksi 
vuosikymmenten epäonnistuneiden neuvot-
telujen takia. Sitä pidetään riittämättömänä ja 
vanhentuneena hallintomallina, joka on kuin 
hämmentävä palapeli, joka on muodostunut 
ottomaanien, Yhdistyneen kuningaskunnan 
mandaatin ja Jordanian lain sekä kansain-
välisen humanitaarisen oikeuden palasista.

Kantelu väitteistä, että ehdotus rikkoisi 
kansainvälistä oikeutta, torjuu kansainvälisen 
oikeuden perusperiaatteet ja asettaa kaksoi-
standardit Israelia vastaan. 

Minkään kiistanalaisen alueen tilasta teh-
tävä oikeudellinen analyysi ei voi sivuuttaa 
perusperiaatetta, jonka mukaan maan ei voi-
da sanoa ”miehittävän” aluetta, joka ei kuulu 
toiselle suvereenille valtiolle ja johon sillä on 

Alueliitokseen liittyvät 
väärinkäsitykset osoittavat 

tietämättömyyden tason

se, joka tekee myönnytyksiä, jotka vahin-
goittavat sen turvallisuutta ja näyttävät pal-
kitsevan terroria ja väkivaltaan yllyttämistä. 

Kun israelilaisten sukupolvet ovat todis-
taneet jokaisen kompromissin johtavan yhä 
suurempaan verenvuodatukseen, on entistä 
vaikeampaa selittää miksi seuraava kerta olisi 
erilainen. Kuluneen vuoden kolme vaalitu-
losta ja perinteisten vasemmistopuolueiden 
marginalisoituminen kuvaavat selvästi tätä 
seikkaa. 

”Land for Peace” -politiikka, jossa Israel 
luovuttaa maata ja palestiinalaiset lupaavat 
rauhaa, on Oslon sopimuksen ja yksipuoli-
sen Gazasta vetäytymisen myötä osoittautu-
nut massiiviseksi epäonnistumiseksi. Ja silti 
peräkkäiset Israelin hallitukset ovat pyrki-
neet jatkamaan neuvotteluja palestiinalais-
ten johdon kanssa toivoen, että turvallisuutta 
koskevat lisämyönnytykset johtavat siihen, 
että Palestiinan hallinto luopuu väkivallasta.

Todellinen vaara on, että vääristely yhdes-
sä Israelin alueiden yksipuolista luovuttamis-
ta koskevien vaatimusten kanssa heikentävät 
palestiinalaisia. 

Kansainvälistä lakia virheellisesti tulkitse-
vien kantojen edistäminen, epärealististen 
myönnytysten vaatimukset ja saavuttamat-
tomissa olevien tavoitteiden vaatiminen hei-
kentää perusteellisesti nykyisen tai tulevan 
palestiinalaisjohdon neuvotteluasemia.

Tämä nostaa riman niin korkealle, etteivät 
he voi poiketa siitä ilman että tulevat syy-
tetyiksi petoksesta. Mahmoud Abbas on jo 
tehnyt selväksi, että hänen on mahdotonta 
vaatia yhtään vähempää kuin asemaa, jota 
tietyt kansainvälisen yhteisön jäsenet ovat 
vaatineet, kuinka epäkäytännöllisiä ja mieli-
kuvituksellisia ne ovatkaan.

Ei voida painottaa liikaa, että päinvastoin 
kuin suuri osa retoriikasta, ehdotukset liit-
tyen C-alueeseen eivät vaikuttaisi tuleviin 
neuvotteluihin. 

Kaikissa kahden valtion ratkaisua kos-

kevissa ehdotuksissa on esitetty, että Israel 
antaisi osan suvereenista alueestaan maan-
vaihtosopimusten kautta. Viimeksi Trumpin 
ehdotuksessa visioidaan, että merkittäviä 
osia Negevin alueesta, joka on kiistattomasti 
Israelin suvereniteettia, luovutettaisiin tällä 
tavalla. 

Israel on neuvotellut maasta, johon sen 
lakia sovellettiin täysimääräisesti, ja on osoit-
tanut aikovansa jatkaa niin. Osapuolten ja 
kansainvälisen yhteisön horjumaton kanta 
on ollut, että lopullinen rauhansopimus voi-
daan saavuttaa vain kahdenvälisillä neuvotte-
luilla. Jos olisi edes pieni mahdollisuus, että 
nämä ehdotukset toisivat palestiinalaisjoh-
don viedä neuvottelupöytään, ne ansaitsevat 
kansainvälisen yhteisön täyden tuen.

Yleisölle annetaan jatkuvasti vääriä tietoja 
ehdotuksesta, jota Israel tulee käsittelemään 
heinäkuussa ryhtyäkseen soveltamaan Israe-
lin siviililakia Länsirannan C-alueen joihinkin 
osiin. 

Tosiseikkoihin ja lakiin liittyvien väärien 
tietojen leviäminen on jo aiheuttanut merkit-
täviä vahinkoja Ison-Britannian ja Euroopan 
diplomaattisille kannoille Israelia kohtaan. 
Haitta Israelin kansainväliselle asemalle 
nousee salaliittoteoriasta, jonka mukaan se 
loukkaa kansainvälistä lakia, ei ehdotusten 
realiteeteista.

Lontoossa asianajajana työskentelevä Natas-
ha Hausdorff on suorittanut lakitutkinnot 
Oxfordin ja Tel Avivin yliopistoissa erikois-
tuen kansainväliseen lakiin ja aseellisiin 
konflikteihin. Aiemmin hän on työskennellyt 
Israelin korkeimman oikeuden presidentin 
Miriam Naorin kansliassa. Praktiikkansa 
ohella hän toimii hallituksen jäsenenä UK 
Lawyers for Israel -järjestössä, joka toimii 
Israelin delegitimointia vastaan. Natasha 
Hausdorff oli puhujana maaliskuussa 2020 
Helsingissä järjestetyssä Fokus Israel -tapah-
tumassa.

uskottava omistusoikeusvaatimus. 
Israelilla on vahvin oikeudellinen vaati-

mus alueeseen perustuen kansainvälisen oi-
keuden perusperiaatteeseen, joka sääntelee 
uusien valtioiden muodostumista ja niiden 
rajojen vetämistä.

Uusien valtioiden rajojen määrittämistä 
koskeva yleinen sääntö, ”uti possideitis ju-
ris”, määrää, että rajat vahvistetaan perustuen 
aikaisemman hallintoyksikön hallinnollisiin 
rajoihin. Israelia edelsi ” Palestiinan Mandaat-
ti”, jonka perusti Kansainliitto ja jota hallinnoi 
Britannia. 

Koska ainoa valtio, joka syntyi Mandaatista 
vuonna 1948, kansainvälinen oikeus sanoo, 
että Israel peri Mandaatin hallinnolliset rajat. 
Tämän periaatteen mukaan kyseinen alue 
on ollut Israelin suvereniteetin alaisuudessa 
Israelin itsenäistymisen jälkeen, jopa Jorda-
nian miehittäessä aluetta vuosina 1948–1967. 
Vaikka alue on poliittisesti kiistanalainen, oi-
keusperiaate on selkeä. Termi ”alueliitos” on 
pohjimmiltaan väärin käsitetty.

Periaatetta, jonka mukaan uusi valtio perii 
viimeisen ylimmän hallinnollisen yksikön ra-
jat, on sovellettu yleisesti uusien valtioiden it-
senäistyessä, mukaan lukien Aasian, Afrikan, 
Etelä-Amerikan ja entisen Neuvostoliiton val-
tioiden syntyminen. Ainoa poikkeus näyttää 
nyt liittyvän Israelin perustamiseen. Tähän 
asiaan liittyvää listaa kuitenkin korjattiin vii-
me vuoden marraskuussa, kun Yhdysvaltain 
ulkoministeri Mike Pompeo selvensi, että 
Israelin siirtokunnat Länsirannalla eivät ole 
kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Lännellä ei ole juurikaan vaikutusvaltaa 
terroristijärjestöihin ja roistohallituksiin. Neu-
vottelujen osalta Israelin odotetaan olevan 
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Alija kiihtyy

Israelin maahanmuuttomi-
nisterin mukaan Israelin 
valtio odottaa noin 90 000 
maahanmuuttajan saapuvan 
vuonna 2021, kun vuonna 
2016 lukema oli 35 463. 
Koronaviruksen aiheutta-
mien taloudellisten vaike-
uksien odotetaan lisäävän 
halukkuutta paluumuutolle 
Israeliin. Kaikilla juutalaisil-
la, samoin kuin juutalaisten 
lapsilla ja jopa lastenlap-
silla, on Israelin paluulain 
mukaan oikeus saada kan-
salaisuus automaattisesti, jos 
he muuttavat Israeliin.

Paikat 
varattu

Ensimmäinen koronarajoi-
tusten jälkeen uudelleen 
avattu israelilainen teatteri, 
Haifa Theater keksi mie-
lenkiintoisen ja hellyttävän 
tavan kannustaa pitämään 
sosiaalista välimatkaa.

Avautuva 
kasvomaski

Israelilainen Avtipus Patents 
and Inventions -yritys on 
lanseerannut käsikytkimel-
lä operoitavan kasvomas-
kin, joka kasvoilla voi myös 
syödä.

Maskin mekanismi toimii 
kädellä puristettavalla vivul-

Harvinainen 3 500 
vuotta vanha kolikko

6-vuotias Imri Elye löysi 
3 500 vuotta vanhan savi-
kolikon vaellusretkellään 
vanhempiensa kanssa Ne-
gevin autiomaassa. 2,8 x 
2,8 cm kokoisessa kolikossa 
on kuvattuna alastonta van-
kia saalistava kaappaaja, ja 
sen uskotaan olevan todiste 
muinaisesta kanaanilaissivi-
lisaatiosta.

Kolikon syntyaikana 
Egypti hallitsi Kanaania, 
joka koostui useista paika-
listen kuninkaiden hallitse-
mista kaupunkivaltioista.

Paukkupatruunat 
historiaan Suomen 

armeijassa
Suomen puolustusvoimat 
ottaa vaiheittain vuosina 
2022-2023 käyttöön perin-
teiset paukkupatruunat kor-
vaavan israelilaisen Bagira 
Systems Ltd:n toimittaman 
sähköisen järjestelmän.

Puukärkiset, ruutitäyttei-
set harjoituspatruunat kor-
vaavan järjestelmän hankin-
tahinta on kuusi miljoonaa 
euroa. Sopimuksessa on 
myös optio 37 miljoonan eu-
ron arvoiselle lisätilaukselle.

Järjestelmän kerrotaan 
olevan aidon tuntuinen eli 
se tuottaa rekyylivaikutuk-
sen, poikkeuttaa sarjatulella 
piippua, tuottaa ammunnan 
äänen ja luo jopa suuliekki-
vaikutelman.

Uutta tietoa 
Kuolleenmeren 

kääröistä
Noin 900 tekstikatkelmaa 
sisältävät Qumranin tekstit 
löydettiin Kuolleenmeren 
lähellä olevista luolista toi-
sen maailmansodan jälkeen. 
Nyt analysoitujen kääröjen 
perusteella tutkijat ovat to-
denneet, että kääröt eivät 
ole vain yhden juutalaisen 
yhteisön, essealaisten, kir-
joittamia, vaan osa on tullut 
kauempaakin.

Seitsemän vuoden yh-
teisprojekti Tel Avivin ja 
Uppsalan yliopistojen sekä 
Israel Antiquities Authori-

Apua 
näkövammaisille

Jerusalemilainen yritys Or-
Cam on kehittänyt laitteen, 
joka lukee tekstejä reaaliai-
kaisesti sokeille ja näkövam-
maisille ihmisille.
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A tyn välillä on tunnistanut 
dna-profiloinnin perusteella 
osan kääröitä lehmännah-
kasta tehdyiksi. Kääröjen 
on aikaisemmin oletettu 
olevan lampaiden nahkaa. 
Karjatalous tarvitsee paljon 
enemmän vettä ja ruohoa, 
joten tutkijoiden mukaan 
onkin hyvin todennäköistä, 
että lehmästä tehdyt kääröt 
on tuotu Qumranin luoliin 
kauempaa. Lehmästä tehdyt 
kääröt sisältävät kaksi eri 
versiota Jeremian kirjasta.

Tulenkuvausta tuottava 
järjestelmä kiinnitetään esi-
merkiksi rynnäkkökiväärissä 
patruunalippaan paikalle. 
Rynnäkkökiväärien lisäksi 
laitteita hankitaan tukiasee-
na toimiviin venäläisvalmis-
teisiin PKM-konekivääreihin 
sekä Sakon valmistamiin 
TRG-42-tarkka-ampujaki-
vääreihin.
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la. Puristus avaa suuaukon, 
jonka kautta voi laittaa haa-
rukan vai vaikkapa juoma-
pillin suuhunsa.

Yhtiö on hakenut keksin-
nölleen patenttia ja aikoo 
käynnistää massatuotannon 
muutaman kuukauden si-
sällä.
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Imri sai palkinnoksi löy-
döksestään kunniakirjan, 
jossa mainitaan pojan teon 
kuvastavan perheensä arvo-
kasvatusta ja hyvää kansa-
laisuutta.
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Israel FAO:n 
hallintoneuvostoon

Israel on valittu YK:n Elin-
tarvike- ja maatalousjärjes-
tön (Food and Agriculture 
Organization, FAO) hallin-
toneuvostoon. Kolmivuo-
tiskausi neuvostossa alkoi 
eilen. Lisäksi tammikuusta 
2021 lähtien, Israelin YK-
suurlähettiläs Roomassa tu-

lee vetämään FAO:n Euroo-
pan alueryhmää seuraavan 
puolivuotisen.

Israelilla on ainutlaatuista 
osaamista monilta maata-
louden saroilta, ja se pystyy 
uuden nimityksen myötä 
jakamaan tietotaitoaan en-
tistä monitahoisemmalla 
areenalla.

Israelin ulkoministeriön 
valtiosihteeri Alon Ushpiz 
kommentoi uutta pestiä: 
"Diplomatialla ei ole yle-
vämpää tavoitetta, kuin ih-
misten elintason parantami-
nen ympäri maailma."

A

UutiskimaraUutiskimara
Uusia luolia 

Itkumuurin lähellä
Israelilaiset arkeologit ovat 
löytäneet Jerusalemin van-
hankaupungin alta kolmen 
huoneen monimutkaisen 
rakennuksen, joka on ha-
kattu kallioperään ennen 
vuotta 70.

Israelin antiikkiviran-
omaisten Barak Mon-
nickendam-Givonin ja 
Tehila Sadielin mukaan 
kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun maanalaisia ra-
kennelmia on löytynyt It-
kumuurin vierestä.

Luolat löydettiin, kun is-
raelilaiset opiskelijat tekivä’t 
kaivauksia noin 1400 vuotta 
vanhan bysanttilaisen raken-
nuksen jäänteissä. Kaiva-
uksia tehtiin rakennuksen 
mosaiikkilattian alapuolella.

Huoneet ajoittuvat var-
haiselle roomalaiskaudelle. 

OrCamin MyEye2 on etu-
sormen kokoinen laite, joka 
kiinnitetään silmälasien ke-
hyksiin. Laite kuvaa näke-
mänsä tekstin ja lukee sen 
käyttäjälleen.

Viime vuonna Time -leh-
den sadan parhaan kek-
sinnön joukkoon valittu 
MyEye2 pystyy tunnista-
maan myös mm. kasvoja, 
tavaroita, värejä ja seteleitä 
tekoälyn avulla. Laitetta käy-
tetään jo runsaassa 40 maas-
sa, ja se toimii 20 eri kielel-
lä – myös suomeksi. Laite 
ei käytä WIFIä tai tallenna 
kuvaamaansa materiaalia, 
joten käyttäjän yksityisyy-
densuoja säilyy.
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Ympäristöystävällinen 
suusuojain

Israelilainen yritys Ofertex 
on esitellyt ensimmäisen 
antibakteerisen ja antimik-
robisen kasvomaskinsa, 
joka on valmistettu kierrä-
tysmateriaalista.

EcoMaskin ulommaiset 
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kerrokset ovat kulutusta 
kestävää 100 % puuvillaa ja 
suodatinkerros on kierrätys-
tekstiileistä kerättyä viskoo-
sia ja polyesteria yhdistävää 
kuitukangasta, johon on 
upotettu antimikrobisia ku-
parinanohiukkasia. 

Ofertex on jo neljännessä 
polvessa toimiva perheyri-
tys, jonka ympäristöystäväl-
lisiä tuotteita myydään the 
Clean Life -nimellä.

Trump Heightsin 
rakentaminen

Asutusministeri Tzipi Hoto-
vely on vahvistanut Israelin 
käynnistävän Golanin kuk-
kuloilla rakennustyöt pre-
sidentti Donald Trumpin 
kunniaksi nimetyllä Ramat 
Trump – Trump Heights 
alueella.

Golanin kukkuloilla asuu 

tällä hetkellä 22 000 juuta-
laista ja 25 000 arabia.

Pinnoite viruksia 
vastaan

Vuonna 2018 perustettu je-
rusalemilainen Bio-Fence on 
kehittänyt antimikrobiaalisia 
pinnoitteita, jotka tappavat 
ruokateollisuusympäristössä 
havaittavia bakteereita, mut-
ta myös viruksia.

Ben-Gurion yliopiston vi-
rologi professori Mahmoud 
Huleihel on todennut Bio-
Fencen tuotteiden tuhoavan 
herpesvirusta, joka on huo-
mattavasti kestävämpi kuin 
koronavirus.

Bio-Fencen tuotteita voi 
maalata ja ruiskuttaa niin 
seinille, lattioille ja erilai-
sille pinnoille lentokentillä, 
hotelleissa, toimistoissa ja 
muissa julkisissa tiloissa.

COVID-19 -maskilinja 
käynnistyi

Israelissa, Sderotissa on 
käynnistynyt maan ensim-
mäinen N95-maskien tuo-
tantolinja, jonka tavoitteena 
on jopa kahden miljoonan 
maskin kuukausitahti.

Huoneet eivät tutkijoiden 
mukaan ole olleet hautaus-
käytössä, sillä niistä löytyi 
myös savesta tehtyjä keit-
tiövälineita ja muuta ruoan 
valmistukseen viittaavia as-
tioita.
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