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Pääkirjoitus

HUOMIO!
Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry:n 

tilinumero on muuttunut, 
eikä Holvi-tili ole enää käytössä.

Uusi OP:n tilinumero on:
FI75 5710 5220 1183 18

Koronapandemian toinen aalto riepot-
telee maailmaa – myös Suomea – en-
tistä rankemmalla otteella, ja erilaisia 
rajoitustoimia lisätään lähes päivittäin.
 Vaikka meilläkin tartuntaluvut kas-
vavat huolestuttavasti, on Suomessa 
tilanne vielä kuitenkin lohdullinen 
moneen muuhun maahan verrattuna. 
Ei silti, kyllä meilläkin rajoitusten ki-
ristämiseen olisi vielä varaa.

Israelissa lockdown on alkanut te-
hota. Jom Kippur -viikonlopun aikana 
tartuntoja oli vain noin 3000, kun mää-
rä oli pelkästään edellisenä lauantaina 
yli 8300 tapausta päivässä. Positiivisia 
tuloksia löytyi vain reilu 11 % testa-
tuista, joka viittaa sulun tehokkuuteen. 
Turvatoimia kuitenkin kiristetään vie-
lä, koska tuokin luku on viranomais-
ten mukaan vielä liian korkea. 

Kahden hyvän päivän jälkeen tar-
tunnat hyppäsivät taas yli 5 000:n. 

Rajoituksia ei aleta purkaa ainakaan 
ennen 18.10., ja pääministeri Netanja-
hu on jo toistanut, että osa rajoituksis-
ta saattaa olla voimassa jopa vuoden. 
Tavoitetaso on alle 2000 tartuntaa/vrk 
ja alle 7 % esiintyvyys testeissä, sen 
jälkeen on luvassa helpotuksia.

Kuten tarkkaavaiset lukijat huomasi-
vat, tämän lehden sivumäärä on vain 
36, kun se aikaisemmin on ollut 48. 
Tärkein syy tähänkin pudotukseen 
löytyy korona-ajasta ja sen myötä vä-
hentyneestä mainosmyynnistä. 

Kannustankin paikallisyhdistyksiä 
aktivoitumaan oman paikkakuntansa 
Israel-myönteisten yritysten kartoitta-
misessa. Jedidut tarvitsee mainostuloja 
ilmestyäkseen.

Mutta ei vaivuta korona-ahdistuk-
seen, kyllä tästä vielä noustaan ja var-
masti ehtistä ehompina ja vahvempina!

Korona kurittaa
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Risto Huvila

Puheenjohtajan mietteitä

Kunnioittaakseen Suomi-Israel Yhdistys ry:n 
perustajan ja ensimmäisen puheenjohtajan 
(1954-1976) valtioneuvos K.-A. Fagerhol-
min elämäntyötä Israelin ja juutalaisten 
puolustajana sekä Israelin itsenäisyyden 70. 
juhlavuotta, Suomi-Israel Yhdistysten Liitto 
ry perusti vuonna 2018 K.-A. Fagerholm 
-palkinnon, joka annettiin eduskunnassa 
28.11.2018 pidetyssä juhlaseminaarissa kan-
sanedustaja Peter Östmanille hänen ansi-
oistaan Israelin ystävänä.

Päätimme tuolloin, että palkinto jaettaisiin 
joka toinen vuosi ja olemme viime kuukau-
sien aikana käyneet läpi lukuisia ehdokkai-
ta, joista valikoituu henkilö, jolle palkinto 
luovutetaan hotelli Presidentissä 25.11. Juh-
listamme tuolloin myös maittemme välisten 
diplomaattisuhteitten 70-vuotista historiaa.

Valitettavasti voimme koronan johdosta 
kutsua palkintoseremoniaan vain rajoitetun 
määrän kutsuvieraita, mutta tulemme strii-
maamaan tapahtuman suorana verkkolä-
hetyksenä, joten tilaisuus on avoin kaikille 
jäsenillemme ja asiasta kiinnostuneille.

Lähi-idän tuoreet rauhansopimukset ovat 
hämmästyttäneet Israelin ystäviä, mutta 
kotimainen uutispommi tulee syksyn piis-
painkokouksesta. Tai oikeastaan pommi jäi 
suutariksi, sillä kirkon oma tiedotus ei ym-
märtänyt – tai halunnut – lööpittää uutista. 

Piispat olivat ottaneet kantaa kirkon pii-
rissä ilmenevään antisemitismiin ja Israelin 
väärämieliseen kohteluun. Tämä tuli esiin 
Helsingin piispan Teemu Laajasalon Ei 
enää koskaan -tapahtumaan 4.10. lähettä-
mässä tervehdyksessä, jossa hän siteerasi 
piispainkokouksen pöytäkirjaa seuraavasti:

K.-A. Fagerholm, 
kirkko ja korona

Antisemitismin historia on monimuotoi-
nen. Juutalaisviha voi olla esimerkiksi oikeis-
tolaista, vasemmistolaista, islamista nouse-
vaa tai kristillistä. Kirkkojen on vastustettava 
kaikkea Kansainvälisen holokaustin muistoa 
kunnioittavan liiton (IHRA) määritelmän 
mukaista antisemitismiä. Israelin valtio-
ta pitää arvioida samoilla perusteilla kuin 
muitakin demokraattisia valtioita. Joissakin 
tapauksissa kritiikki Israelia kohtaan sisältää 
kuitenkin verhottua antisemitismiä. 

Tämä päätös on todella merkittävä, koska 
IHRAn (International Holocaust Remembran-
ce Alliance) antisemitismimääritelmä de facto 
tuomitsee niin kolmen piispan kesäkuussa 
antaman tuen Kirkkojen maailmanneuvoston 
boikottivaatimuksille Israelia kohtaan kuin 
Kirkon ulkomaanavun EAPPI-ohjelman toi-
minnan Länsirannalla.

Valitettavasti korona on kurittanut myös 
liiton taloutta ja liittohallitus on päättänyt 
käynnistää uuden rahankeräyslain mah-
dollistaman pienkeräyksen pystyäksemme 
tuottamaan mm. Jedidut-lehteä totutussa 
laajuudessa. Voimme lanseerata keräyksen 
vasta joulukuun numerossa, mutta olisimme 
kiitollisia, jos jäsenistöstämme löytyisi jo sitä 
ennen auttavia käsiä tai innokkaita mainos-
tajia. Jos voit olla talkoissa mukana, otathan 
yhteyttä allekirjoittaneeseen.

K.-A. Fagerholm -juhlaseminaari
Hotelli Presidentissä 18.11. klo 16-18.

Tilaisuudessa julkistetaan järjestyksessään toisen 
K.-A. Fagerholm -palkinnon saaja ja juhlistetaan Suomen 

ja Israelin diplomaattisuhteitten 70-vuotista historiaa.

HUOM! Tapahtuma toteutetaan koronan johdosta 
pienimuotoisena kutsuvierastilaisuutena, mutta voit katsoa sen 

suorana verkkolähetyksenä os. 

www.suomi-israel.fi

Tilaisuudessa puhuvat: 
Israelin suurlähettiläs rouva Hagit Ben-Yaakov

Ulkoasiainvaliokunnan pj. Mika Niikko
Ensimmäisen K.-A. Fagerholm –palkinnon saanut 

kansanedustaja Peter Östman 
K.-A. Fagerholmin tyttärentytär Tea Kekkonen
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton pj. Risto Huvila
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Ari Rusila

Yhdysvaltain elokuussa 2020 välittämä Israelin ja Arabiemiirikuntien 
normalisaatiosopimus on nopeasti saanut jatkoa vastaavalla Serbian 
ja Kosovon välisellä sopimuksella sekä Israelin ja Bahrainin välisellä 
julistuksella. Lähi-idän rauhanprosessissa asetelma on nopeasti 
muuttunut Israel vastaan arabit -tilanteesta Israel ja arabit Irania 
vastaan -asetelmaksi.  

”The road to Arab-Israeli peace no longer runs through Ramallah.” (Avi Mayer)

Lähi-idän rauhanprosessi etenee 
– ilman palestiinalaishallintoa

• Kosovon normalisaatiosopimus Israelin 
kanssa teki siitä viidennen muslimimaan, 
joka on tehnyt rauhansopimuksen tai nor-
malisoinut suhteensa Israeliin;  aiemmat ovat 
Egypti 1977, Jordania 1994, Libanon 1983 ja 
Arabiemiirikunnat (YAE) vs. 2020 Bahrainin 
liityttyä kuudentena joukkoon heti Kosovon 
jälkeen. 

Turkilla lienee muslimimaana ensimmäise-
nä luodut suhteet Israeliin heti itsenäistymis-
vuodesta lukien, vaikka maa nyt kuuluukin 
näitä uusia sopimuksia vastustaviin muslimi-
maihin Iranin ohella.

Kriitikot syyttävät välittäjän toimineen pre-
sidentti Trumpin etsivän vain ulkopoliittisia 
pikavoittoja marraskuun vaaleja ajatellen ja 
todennäköisesti ovat oikeassakin. Trumpin 
motivaatioista huolimatta Lähi-idän rau-
hanprosessi on osin hänen ansiostaan nyt 
liikkunut nopeasti eteenpäin.  Noin kaksi-
kymmentä vuotta kansainvälinen yhteisö on 
pyrkinyt – tuloksetta – ajamaan korkealen-
toista agendaansa Israelin ja palestiinalais-
hallinnon sopimuksen eteen ja viime vuodet 
ovat selkeästi osoittaneet tavoitteeseen joh-
tavan tiekartan johtavan umpikujaan.  ”Mah-
dollisuuksien ikkuna” näille neuvotteluille 

on toki edelleen olemassa, mutta toistaiseksi 
palestiinalaishallinto on neuvotteluista kiel-
täytynyt samoin kuin kaikista aiemmista rau-
hantarjouksistakin. 

Anti-Iran liittoutuma laajenee 
Arabiemiirikuntien johdolla

”And, you know, if you want to have peace 
in the region, you have to create peace with 
Israel. This is the first step. This is the strong 
message.” (Tri Ali Rashid al Nuaimi/UAE)

Arabiemiraattien päätös normalisoida suh-
teensa Israeliin on hyvin merkittävä päänava-
us.  Jo vuosikymmenen YAE on edustanut 
uskonnollis-poliittista näkemystä, jossa rauha 
kuvataan keskeiseksi islamilaiseksi arvoksi 
kansallisen identiteetin perustaksi.  Tämä 
muodostaa merkittävän ideologisen vaihto-
ehdon radikaaleimmille mm. Muslimiveljes-
kunnan ja salafi-jihadististen voimien ajamille 
suuntauksille.  Israelin ja YAE:n sopimusta 
onkin kutsuttu myös nimellä Abraham Ac-
cord, kolmen monoteistisen uskonnon isän 
kunnioittamiseksi. 

Arabiemiraattien etääntyminen Iranin us-
konnollisesta johdosta on hyvinkin merki-
tyksellinen, sillä Iranilla on merkittävä rooli 
YAE:ssa.  Iranilaisinvestointien arvoksi Emi-
raateissa lasketaan noin 300 miljardia dollaria 
ja maassa asuu arvioiden mukaan 454 000 
iranilaista pääosin Dubaissa.  Edelleen noin 
8 000 iranilaisyritystä operoi Emiraateissa.  
Maassa on Iranin kulttuuritalo, iranilaisia 
kouluja ja iranilainen sairaala. Ennen ko-
ronapandemiaa Iranin eri kaupungeista oli 

B

©
 O

ffi
ci

al
 W

hi
te

 H
ou

se
 P

ho
to

 b
y 

A
nd

re
a 

H
an

ks

B  Bahrainin ulkoministeri Dr. Abdullatif bin Rashid 
Al-Zayani, Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, 
USAn presidentti Donald J. Trump ja Arabiemiraattien 
ulkoministeri Abdullah bin Zayed Al Nahyan sopimuk-
sen allekirjoituksen jälkeen 15.9.2020 Valkoisen Talon 
pihalla. Taustalla Valkoisen Talon protokollapäällikkö 
Cam Henderson. A
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Emiraatteihin 200 lentoa viikossa. 
Bahrain sopi YAE:n tapaan suhteidensa 

normalisoinnista Israelin kanssa, ja Israel 
suunnittelee jo avaavansa suurlähetystönsä 
Bahrainiin. Jo 12.9.2020 ulkoministeri Gabi 
Ashkenazi puhui Bahrainin kollegansa 
Abdullatif bin Rashid al Zayanin kanssa 
maiden suhteiden syventämisestä. Israelin 
YK suurlähettiläs Gilad Erdan puolestaan 
keskusteli Bahrainin suurlähettiläs Jamal Fa-
res Alrowaiein kanssa yhteistyöstä YK:ssa 
koskien innovaatioita ja taloudellista kehitys-
tä molempien maiden hyödyksi. Erdanin mu-
kaan rauhanpiirin laajeneminen Lähi-idässä 
voi johtaa muutoksiin myös YK:n puitteissa. 

Lontoossa ilmestyvän Asharq Al-Awsat 
-julkaisun mukaan kenraalimajuri Herzl 
“Herzi” Halevi, IDF:n eteläisen lohkon 
komentaja, lensi Qatariin (Doha) elokuun 
lopulla yhdessä IDF:n, Shin Betin, Mossadin 
ja Israelin kansallisen turvallisuusneuvoston 

edustajien kanssa tarkoituksenaan alentaa 
jännitteitä Gazan vastaisella rajalla eskaloi-
tumisen välttämiseksi. IDF haluaa Qatarin 
ottavan aiempaa suuremman välittäjäroolin 
eikä vain lähettävän talousapua Hamasille. 
Aiemmin helmikuussa Halevi jo teki vastaa-
van matkan Qatariin yhdessä Mossadin pääl-
likkö Yossi Cohenin kanssa.  Tällä hetkellä 
Qatar rahoittaa Hamasia $ 30 miljoonalla 
kuukaudessa ja Hamas haluaa kuukausit-
taisen summan kohoavan $ 40 miljoonaan. 

Serbia/Kosovo -diili 
Israel ”twistillä”

Presidentti Donald Trump isän-
nöi  4.9.2020 Serbian presidentti Aleksandar 
Vucic’ia ja Kosovon pääministeri Avdullah 
Hotia Valkoisessa Talossa allekirjoitustilai-
suudessa koskien taloudellista normalisointia 
ko. maiden välillä.  Normalisointisopimus kä-
sittää mm. ilma-, rautatie- ja moottoritieyh-

teyksien kehittämisen Belgradin ja Pristinan 
välillä. Edelleen selvitettäväksi jää Trepcan 
kaivoskombinaattiin, energiatuotantoon ja 
Gazivode/Ujmani tekoaltaaseen ja kaupanes-
teisiin liittyvät kysymykset.  Pääsy joihinkin 
USA:n kehitysohjelmiin auttaa maita toteut-
tamaan tarvittavia investointeja. 

Osana normalisointisopimusta sekä Bel-
grad että Pristina ovat molemmat sopineet 
suhteidensa kehittämisestä Israeliin mm. 
avaamalla ensimmäisinä Euroopan valtioina 
suurlähetystönsä Jerusalemiin vuonna 2021. 
Huomionarvoista on lisäksi, että Kosovo on 
ensimmäinen muslimienemmistöinen maa 
suurlähetystöineen Jerusalemissa.  

Kosovo ja USA ovat olleet läheisiä liitto-
laisia jo 1990 -luvun jälkipuoliskolta alkaen.  
Kosovo Liberation Army (KLA aka UÇK) 
muodosti merkittävän heroiinin salakuljetus-
reitin Afganistanista Euroopan markkinoille 
jo Bosnian sodan aikana hankkiakseen asei-
ta taisteluun serbejä vastaan. USA loi KLA:n 
kanssa läheisen liittolaissuhteen ja muunsi 
järjestön nimikkeen terroristijärjestöstä va-
paustaistelijoiksi.  Serbian pommitusten 
jälkeen Kosovoa hallitsevan järjestäytyneen 
rikollisuuden ryhmät USA:n tuella valkope-

sivät saalistaan ja kehittivät juuri perustamas-
taan maasta albaanimafian kaappaaman val-
tion. Mainittua taustaa vasten on luontevaa 
Kosovon ehdoitta seuraavan USA:n toiveita. 

Serbialla puolestaan on jo olemassa hyvät 
taloudelliset suhteet Israelin kanssa, joten lä-
hetystösiirto ei ole mikään yllätys, kun lisäksi 
tarjolla on mukaanpääsy USA:n investointi-
ohjelmiin.    

Arabiliitto pragmatisoitumassa 
– EU vielä harhakuvitelmissa

“the triumph of money over dignity” 
(Senior PA official Hussein al-Sheikh)
"An improved economic situation was “a 
necessary precondition to resolving what 
was previously an unsolvable political situ-
ation” (Jared Kushner)

Historialliselta kannalta Arabiliitto on ollut 
keskeinen tekijä Israelin ja palestiinalaisten 
välisen konfliktin ratkaisuyrityksissä tai nii-
den puutteessa. Toukokuun 15. päivänä 1948 
seitsemän Arabiliiton perustajajäsentä julisti-
vat sodan edellisenä päivänä perustettua Is-
raelin valtiota vastaan luvaten sen tuhoamista 
ja verilöylyä.  Kuuden päivän sodan jälkeen 

C El Al Flight 971 lähdössä Arabiemiraatteihin 31.8.2020.

©
 M

en
ah

em
 K

ah
an

a/
Po

ol
 v

ia
 A

P

©
 O

ffi
ci

al
 W

hi
te

 H
ou

se
 P

ho
to

 b
y 

Sh
ea

la
h 

Cr
ai

gh
ea

d

A

A



11 JEDIDUT • 3 / 202010JEDIDUT • 3 / 2020

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.

Arabiliitto kokoontui Khartumissa ja julisti 
kuuluisan kolmen ein periaatteensa eli ei 
Israelin tunnustamista, ei neuvotteluja eikä 
rauhaa Israelin kanssa.  

Palestiinalaishallinto tuomitsi välittömästi 
elokuun puolivälissä Israelin ja YAE:n suh-
teiden normalisointisopimuksen selkäänpuu-
kotuksena asialleen. Palestiinalaishallinto 
pyysi kiireellisesti Arabiliittoa hätäkokouk-
seen asian tiimoilta, mutta liiton muut maat 
eivät nähneet hätäkokousta tarpeellisena, 
vaan päättivät käsitellä asian normaalikoko-
uksensa yhteydessä liki kuukauden päästä.

Kun Arabiliiton huippukokous lopulta saa-
tiin pidettyä 9.9.2020, se kieltäytyi tuomitse-
masta Israelin ja Arabiemiirikuntien välistä 
suhteiden normalisointisopimusta vaikka 
Palestiinalaishallinto sitä kaikin voimin pyrki 
aikaansaamaan. Toinen takaisku Palestiina-
laishallinnolle oli Arabiliiton jäsenten, Sau-
di-Arabian ja Bahrainin sovittua ilmatilansa 
avaamisesta juutalaisvaltiosta itään.  Tämä 
lyhentää merkittävästi lentoaikaa Israelista 
Kauko-itään murtaen jo 72 vuotta ylläpide-
tyn esteen.

Serbian ja Kosovon välinen normalisoin-
tisopimus yllätti Euroopan Unionin, joka jo 
liki pari vuosikymmentä on vetänyt tähän 
tähtääviä neuvotteluita.  Näkemykseni mu-
kaan EU:lla on Lähi-idän konfliktiratkaisujen 
tapaan Serbia/Kosovo -problematiikassakin 
omia utopioitaan ja harhakuvitelmiaan, jotka 
vuosikymmeniä ovat pitäneet sen irti todel-
lisuudesta.  Siksi ei ollutkaan yllättävää, että 
kiitoksen ja onnitteluiden sijaan EU varoitti 
Serbiaa ja Kosovoa, että nämä heikentävät 
mahdollisuuksiaan saavuttaa EU-jäsenyys   
avaamalla suurlähetystönä Jerusalemissa. EU 
ei tässäkään asiassa ole käytännössä täysin 
yhteneväinen, sillä useat varsinkin sen itäi-
set jäsenet ovat tunnustelleet erityissuhteita 
Israelin kanssa. 

Israelin ulkoministeri Gabi Ashkenazi ta-

pasi hiljattain Saksan virkaveljensä, Heiko 
Maasin, jonka maa samalla tällä hetkellä 
pitää EU:n presidenttiyttä.  Ulkoministerit 
käsittelivät uutta Israel-YAE -sopimuksen 
luomaa tilannetta ja Israelin suvereniteetin 
laajentamista Juudeaan ja Samariaan kos-
kevien suunnitelmien tilapäistä jäädytystä 
osana normalisointisopimusta. Useat EU:n 
ulkoministerit ovat esittäneet  EU-Associati-
on Council -elimen uudelleenkäynnnistystä, 
sillä kyseinen mm. Israel-EU -suhteita käsit-
televä elin ei ole muodollisesti kokoontunut 
sitten vuoden 2012.  USA:n nyt välittämien 
sopimusten pohjalta myös Israel-EU -suhteil-
le voisi löytyä normalisointitarvetta.   

 
Päätelmäni

“I call on the Palestinian leadership to un-
derstand the reality, to be responsible, to play 
a leadership role — as the UAE and Bahrain 
have done — and to return to the negotiating 
table,” (Gabi Ashkenazi. FM/Israel)

USA:n lähestyvät presidentinvaalit voivat 
olla motivaatio Valkoiselle Talolle toteuttaa 
osia ”Vuosisadan Diilistä” eli  ”Trumpin rau-
hansuunnitelmasta”.  Trumpin motivaatiois-
ta huolimatta Lähi-idän rauhanprosessi osin 
hänen ansiostaan on nyt liikkunut nopeasti 
eteenpäin.  Noin kaksikymmentä vuotta kan-
sainvälinen yhteisö on pyrkinyt tuloksetta 
ajamaan korkealentoista agendaansa Israelin 
ja Palestiinalaishallinnon sopimuksen eteen, 
ja viime vuodet ovat selkeästi osoittaneet 
tavoitteeseen johtavan tiekartan johtavan 
umpikujaan. 

Uusi, nyt jo osin toteutunut, kuplan ulko-
puolinen lähestymistapa pohjautuu nähdäk-
seni realiteettien tunnustamiseen, yhteistyön 
hakemiseen ensisijassa talouden ja kansa-
laisten hyvinvoinnin kautta poliittisen eliitin 
sijaan, sekä alueelliseen lähestymistapaan 
kahdenkeskisten Israelin ja palestiinalais-
hallinnon välisten neuvottelujen sijaan. 

Itse suunnitelman virallinen nimi kuvaa 
mielestäni ytimekkäästi sitä mistä on kysy-
mys: ”Peace to Prosperity: A Vision to Imp-
rove the Lives of the Palestinian and Israeli 
People.”

Palestiinalaishallinnon ja Iranin huoli em. 
sopimusten voimatasapainoa Lähi-idässä ja 
erityisesti Persianlahdella muuttavasta vai-
kutuksesta on varmasti aiheellinen.  Hen-
kilökohtaisesti kuitenkin toivon Valkoisessa 
Talossa järjestettyjen allekirjoitusseremoni-
oiden toimivan herätyshuutona palestiina-
laishallinnolle siitä, etteivät muut arabimaat 
välttämättä enää uhraa omia kansallisia 
intressejään palestiinalaishallinnon toteut-
taman  hylkäämispolitiikan alttarille.  Avi 
Mayer iskee mielestäni täysin naulan kantaan 
todetessaan ”ettei tie arabien ja israelilais-
ten väliseen rauhaan enää kulje Ramallahin 
kautta.”

Samalla toivoisin, että palestiinalaishallinto 

näkisi nykytilanteessa myös levällään olevan 
”mahdollisuuksien ikkunan.”  Jo Trumpin 
rauhansuunnitelmassa oli Palestiinan valtion 
kehittämiseen varattu kymmenien miljardien 
dollareiden investointi- ja kehittämispaketti 
seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.  Olettai-
sin sopimuksen teon Israelin kanssa luovan 
ainakin keskivertopalestiinalaisille paljon 
paremman vision tulevaisuudesta kuin siitä 
kieltäytyminen.

Päälähteitä:
AP, Jerusalem Post, European Jewish Press, 
TimesofIsrael, IsraelHayom, BESA.

Holokaustin uhrien muisto ry:n seminaari 
Saksalaisen kirkon seurakuntasalissa (Bernhardinkatu 3)

Torstaina 5.11. klo 16-18
Tervetulosanat – HUM ry:n pj. Kimmo Sasi

Holokaustin muisto henkilökohtaisesta ja ammatillisesta näkökulmasta
Israelin suurlähettiläs rouva Hagit Ben-Yaakov (tulkkaus suomeksi)

KO:n päätös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kieltämisestä 
Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Ari Kantor

Runoja holokaustista ja Terezinistä
Timo Suutarinen, lukuisiin keskitysleireihin tutustunut runokirjailija

Siirrymme klo 18 muistotilaisuuteen Luovutettujen juutalaisten 
muistomerkille Tähtitorninmäelle (n. 200 m)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen viim. 1.11. os. www.hum.fi
Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä os.

www.hum.fi tai www.facebook.com/holokausti 

A
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• Israelin uusi Suomen ja Viron suurlähet-
tiläs Hagit Ben-Yaakov on aloittanut teh-
tävässään ja jätti valtuuskirjansa tasavallan 
presidentille torstaina 27.8.2020. 

Aiemmin Ben-Yaakov on työskennellyt 
diplomaattina Filippiineillä ja Turkissa ja 

Israelin suurlähettiläs vaihtui
Welcome Mrs. Ambassador!

maansa suurlähettiläänä Latviassa ja Liettu-
assa (2011–2015). Vuosina 2016-2018 hän 
toimi pääministerin kansliaan kuuluvassa 
kansallisen turvallisuuden neuvostossa Eu-
rooppa-asioiden johtajana ja viimeksi Israelin 
ja Kiinan taloudellisten suhteiden johtajana 

C  Israel-järjestöjen edustajat tapasivat suurlähettiläs Segev-Steinbergin 
läksiäisaamiaisella hotelli Presidentissä 5.8.

Israelin uudet diplomaatit suurlähettiläs Hagit Ben-
Yaakov (oik.) ja konsuli, varapäällikkö Iris Malka ottivat 
vastaan liiton puheenjohtajan Risto Huvilan 16.9.

B   Suurlähettiläs Dov Segev-Stein-
berg kakkua leikkaamassa.

eduskunnassa.
Joukko Israel-järjestöjen 

edustajia tapasi suurlähetti-
läs Segev-Steinbergin läksi-
äisaamiaisella hotelli Presi-
dentissä 5.8. ja kiitti häntä 
hyvästä yhteistyöstä kulu-
neina vuosina.

Liittoa edusti tapaamisessa 
puheenjohtaja Risto Huvila. 
Mukana olivat myös edus-
kunnan Israel-ystävyysryh-
män pj. Peter Östman, Ho-
lokaustin uhrien muisto ry:n 
pj. Kimmo Sasi, Patmos lä-
hetyssäätiön toiminnanjoh-
taja Pasi Turunen, Suomen 
Juutalaisten Seurakuntien 
Keskusneuvoston pj. Yaron 
Nadbornik ja varapj. Rony 
Smolar, Keren Kajemet Fin-
land ry:n pj. Ethel Salutskij 
ja varapj. Iakov Dondych, 
Keren Hayesodin Suomen 
osaston pj. Leo-Dan Bens-
ky sekä European Coalition 
for Israel’in toiminnanjohta-
ja Tomas Sandell.

ulkoministeriössä Jerusale-
missa.

Suurlähettiläs Ben-Yaako-
villa on kandidaatin (B.A.) 
tutkinto historian ja Lähi-
idän tutkimuksissa ja mais-
teritutkinto (M.A.) Lähi-idän 
tutkimuksessa Jerusalemin 
heprealaisesta yliopistosta. 
Hän on myös suorittanut 
neuvottelustrategioiden ins-
tituutin ohjelman Harvardin 
yliopistossa. Suurlähettiläs 
asuu kahden lapsensa kans-
sa Helsingissä. 

Liiton puheenjohtaja Ris-
to Huvila tapasi lähettilään 
ja Israelin uutena konsuli-
na aloittaneet Iris Malkan 
suurlähetystössä syyskuun 
puolessavälissä.

-Uuden suurlähettilään 
agendalla maittemme väli-
nen yhteistyö innovaatioi-
den, teknologian ja startup-
toiminnan alueilla on erittäin 
korkealla, Huvila kertoo.

Kiitos ja näkemiin!
Vuodesta 2016 Israelin 
Suomen- ja Viron suurlä-
hettiläänä palvelleen Dov 
Segev-Steinbergin virka-
kausi päättyi elokuun alus-
sa, jolloin hän palasi takai-
sin Israeliin ulkoministeriön 
palvelukseen. 

Kuluneiden neljän vuo-
den aikana liitolla oli erit-
täin tiivis yhteistyö Segev-
Steinbergin kanssa ja hän 
osallistui noin kymmeneen 
tilaisuuteen vieraillen myös 
useissa jäsenyhdistysten ti-

laisuuksissa mm. Vantaalla, 
Espoossa, Turussa ja Tam-
pereella. 

Segev-Steinbergin kautta 
leimasi vahvasti Israelin it-
senäisyyden 70. juhlavuosi 
2018, joka huipentui liiton ja 
Turun Seudun Suomi-Israel 
yhdistyksen järjestämään 
loppuunmyytyyn valtakun-
nalliseen itsenäisyyspäivän 
juhlaan Turun Sigyn-salissa 
10.4. 

Samalle vuodelle osuivat 
myös huhtikuussa pidetty Is-
raelin 70-v-juhlaseminaari ja 
marraskuussa järjestetty en-
simmäisen K.-A. Fagerholm 
-palkinnon juhlaseremoniat, 
jotka molemmat järjestettiin 
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Risto Huvila

• Suomen hämmentävä äänestyskäyttäytymi-
nen suhteessa Israeliin jatkuu YK:ssa ja sen 
alajärjestöissä. 11 kansanedustajaa jätti Peter 
Östmanin johdolla kirjallisen kysymyksen 
eduskunnan puhemiehelle 24.9. 

Kysymyksen muut allekirjoittajat olivat 
Sanna Antikainen (PS), Sari Essayah 
(KD), Janne Heikkinen (KOK), Antero 
Laukkanen (KD), Juha Mäenpää (PS), 
Mika Niikko (PS), Ville Rydman (KOK), 
Päivi Räsänen (KD), Sari Tanus (KD) ja 
Heikki Vestman (KOK).

Kansanedustajat ihmettelevät Israelin 
kohtelua YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa

Seuraavassa kirjallinen kysymys kokonai-
suudessaan:

Kirjallinen kysymys Suomen 
äänestyskäyttäytymisestä 

Yhdistyneiden kansakuntien ja sen 
toimielinten päätöksissä 

Eduskunnan puhemiehelle 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) talous- ja 
sosiaalineuvosto (ECOSOC) hyväksyi viralli-
sessa kokouksessaan 14.9.2020 kaksi Israelia 
kritisoivaa päätöstä, joista toisessa tuomittiin 
Israelin sortavan palestiinalaisten naisten oi-
keuksia. Päätöksestä äänestettiin seuraavasti: 

43 maata puolesta, 3 vastaan ja 8 maata tyh-
jää. Myös Suomi äänesti ECOSOC:ssa Israelin 
tuomitsevien päätöslauselmien puolesta. 

Kuluvana vuonna ECOSOC ei ole pää-
töksillään (resolution) suoraan tuominnut 
tai kritisoinut mitään muuta maata Israelin 
lisäksi. Jos ECOSOC:n päätökset kuvaisivat 
maailman todellisuutta, ainoa maailman maa, 
joka sortaa esimerkiksi naisia, olisi Israel. 

Vuonna 2019 YK:n yleiskokous julkaisi 
18 päätöslauselmaa, joissa tuomittiin Israel. 
Vertailun vuoksi esimerkiksi ihmisoikeusrik-
komuksista tunnettuja Kiinaa, Venezuelaa, 
Irakia, Saudi-Arabiaa tai Turkkia ei tuomittu 
kertaakaan; USA, Myanmar, Pohjois-Korea, 
Iran ja Syyria kerran ja Venäjä kahdesti. 

Etenkin YK:n ihmisoikeusneuvosto on 
perustamisestaan lähtien pitänyt vain yhtä 
maata pysyvällä käsittelylistallaan. Se on tuo-
minnut Israelia monena vuonna lähes liuku-
hihnapäätöksin, mikä on pitkälti murentanut 
ihmisoikeusneuvoston merkityksen. 

On vaikea ymmärtää, miksi vuodesta 
toiseen yksi demokraattisesti hallittu maa 
tuomitaan YK:n yleiskokouksessa ja toimi-
elimissä huomattavalla määrällä päätöksiä, 
mutta räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia te-
keviä maita arvostellaan hyvin harvoin, jos 
lainkaan. 

Vuosia jatkunut tilanne on nakertanut 
luottamusta YK:n pyrkimykseen toimia ta-
sapuolisesti ja heikentänyt sen arvovaltaa. 
Suomi on pääsääntöisesti äänestänyt YK:n 

yleiskokouksessa ja sen toimielimissä Israelin 
tuomitsevien päätöslauselmien ja päätösten 
puolesta. 

Kansalaisille on epäselvää, millä argumen-
teilla ja miten Suomen kanta näihin äänestyk-
siin muodostetaan ja kuka siitä viime kädessä 
päättää. Esimerkiksi ECOSOC:n äänestykses-
sä 14.9.2020 osa EU-maista pidättäytyi ää-
nestämästä. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan 
työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asian-
omaisen ministerin vastattavaksi seuraavan 
kysymyksen: 

Millä argumenteilla hallitus perustelee sen, 
että Suomi toistuvasti äänestää YK:n toimieli-
missä Israelin tuomitsevien päätöslauselmien 
puolesta ja aikooko Suomi uudelleenarvioida 
äänestyskäyttäytymistään Israelia koskevia 
päätöksiä tehtäessä, miten Suomen ääntä 
YK-elimisissä käyttäviä ohjeistetaan ja ää-
nestyspäätöksiä valmistellaan, ja miten Suo-
mi aikoo YK:n jäsenmaana toimia järjestön 
arvovallan ja legitimiteetin vahvistamiseksi? 

B    YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC kokoontui 
YK:n päämajassa New Yorkissa 14.9. 
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C   Kansanedustaja Peter Östman.
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KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 1
p. (017) 383 1130

ma-pe 9–17, la 9–13

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 1

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30–16.30

Reissuhommia on tullut tehtyä 
ennenkin, mutta nyt ovat ajat 
sellaisia, että jopa reissuhommista 
voi hyvällä syyllä kirjoittaa 
lehteen.

• Uusien koneiden asennustyöt Israelin teh-
taalla jäivät alkuvuonna kesken, kun katsoin 
parhaaksi keskeyttää työt ja palata perheen 
pariin kotimaahan odottamaan pölyn laskeu-
tumista.

Pöly on nyt nousussa jo uudemman ker-
ran, mutta asennustyöhön saatu Israelin työ-
lupa vanhenee loppuvuonna ja parin viikon 
työ on vielä tekemättä eikä tehtaan omista-
jakaan ole oikein innoissaan viivytyksestä. 
Viimeistelyreissuun oli lähdettävä viruksista 
piittaamatta.

Ei niin yksinkertaista
Nykytilanteessa Suomen kansalaisena jou-

duin hakemaan maahantulolupaa Israelin 
lähetystöstä Helsingistä. Aluksi kaikki näytti 
lupaavalta, koska Israel oli arvioinut virus-
tilanteen perusteella Suomen niin sanotuksi 
”vihreäksi maaksi” eli Suomesta voisi periaat-
teessa matkustaa Israeliin. Lisäksi minulla oli 
voimassa oleva työlupa ja tehtaalla oli varat-
tuna minulle huonekin työn ajaksi. Lähetystö 
pyysi vain sähköpostilla kopiot passista ja 
työluvasta.

Sitten alkoivat vaikeudet. Sain soiton, että 
minun pitää todistaa, että minulla on asunto 
Israelissa.

Sähköposteja ja soittoja tarvittiin melko 
monta, ennen kuin lähetystö hyväksyi to-
disteet.

Enter Permit eli maahantulolupa heltisi vii-
mein hienoin lähetystön leimoin varustettu-
na, voimassa kaksi viikkoa myöntämisestä.

Lisäksi sähköpostissa oli linkki Israelin 
ulkoministeriön tätä tarkoitusta varten pe-
rustetulle nettisivulle, jossa piti 24 tunnin 
sisällä ennen aiottua maahan saapumista 
käydä kirjaamassa omat tiedot uudestaan 
lentokoneeseen pääsyä varten. Monisivui-
sen kaavakkeen täytön ja lähetyksen jälkeen 
lupa nousta koneeseen saapui sähköpostiin 
lähes heti. Onneksi tajusin printata kaiken 
paperille.

Jo heti Helsingin lentoaseman tiskillä tök-
käsi. Määränpään kuultuaan virkailija alkoi 
varsinaisen ristikuulustelun. Onko sinulla 
Israelin maahantulolupa? Onko sinulla lupa 
nousta koneeseen? Onko luvat vielä voimas-
sa? jne... Onneksi kaikki oli päivämäärineen 
paperilla. Hyvällä lukutaidolla varustettu vir-
kailija päästi hetken kuluttua minut läpi.

Lento oli välilaskullinen lento Keski-Eu-

roopan kautta. Välilaskun aikana oli vielä 
paljon tiukempi haastattelu samoista asioista. 
Juuri ennen koneeseen menoa mitattiin vielä 
kuumekin.

Lento oli melko täynnä. Maskipakkoa val-
vottiin tiukasti, aivan kuten Helsingissä ja 
ensimmäiselläkin lennolla. Kangasmaski ei 
kelvannut, vaan ainut hyväksyttävä malli oli 
ns. kirurgimaski, niin lennoilla kuin lento-
asemillakin. Poliisi ja lentoemännät valvoivat 
asiaa.

Onnellisesti perillä
Perillä Tel Avivissa kone purettiin hitaasti rivi 
kerrallaan, jotta saatiin edes vähän välimat-
kaa matkustajien välille.

Sitten jonotettiin haastatteluun. Taas kaikki 
paperit pengottiin huolella ja kaikki kirjattiin 
tietokoneeseen. 

Pitkän rupeaman jälkeen toimitsija tote-
si yllättäen: ”Ai niin, Kalevi, sinähän olet 
Suomen kansalainen. Sinun ei tarvitse jää-
dä karanteeniin, tervetuloa Israeliin.” (muut 
Euroopasta saapuvat ohjattiin karanteeniin 
suoraan lentoasemalta).

Sain passini ja paperit ja pääsin jatkamaan 
eteenpäin. Sitten vielä pari pienempää tar-
kastusta, normaalin viisumilipukkeen lisäksi 
toinenkin sininen lipuke, joka otettiin myö-
hemmässä kuumetarkastuksessa pois ja vii-
mein pääsin tulohalliin.

Todella oudon tuntuinen halli. Ei oikeas-
taan ketään missään. Autovuokrauspisteet-
kin oli suljettu. Aikani kun etsin puhelimella, 
niin minulle vastattiin, että kohta auto tulee 
hakemaan. Niin tulikin, noin puolen tunnin 
odotuksen jälkeen.

Tätä kirjoittaessa Israeliin on jo päätet-
ty kolmen viikon mittainen ns. lockdown, 
eli kaikki tarpeettomat toiminnot suljetaan 
virustilanteen yhä pahentuessa. Kotoa saa 
kulkea vain 500 metrin päähän, kasvomaski 
on ulkonakin pakollinen jne.

Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Reissutöitä Israelissa 
koronan keskellä

Kalevi Liebe
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Kimmo Janas

Joulukuussa Jerusalemin 
legendaarinen King David -hotelli 
täyttää 90 vuotta. Onko luvassa 
isot juhlat, jää nähtäväksi, 
mutta ainakin hotellin upouusi 
toimitusjohtaja Tamir Kobrin 
toivoo koronapandemian 
helpottavan siihen mennessä.

• 47 vuotta sitten Jerusalemissa syntynyt Ta-
mir Kobrin on ehtinyt tehdä vaikuttavan uran 
hotellialalla, hän on toiminut johtotehtävissä 
luksushotelleissa 14 eri maassa.

Tamir Kobrin tarttui 
King David -hotellin ohjaksiin

Vaikka Kobrin on viettänyt suurimman 
osan elämästään Israelin ulkopuolella, hän 
on säilyttänyt kansalaisuutensa ja oli viime 
tammikuussa Israelissa uudistamassa passi-
aan ja viisumeitaan.

Kun Dan-hotelliketjun toimitusjohtaja Ro-
nen Nissenbaum kuuli Kobrinin vierailusta 
Israelissa, hän otti tähän yhteyttä ja kysyi 

kiinnostusta Kobrinia lähteä Dan-ketjun lip-
pulaivan, King Davidin toimitusjohtajaksi. 
Hotellia jo neljännesvuosisadan johtanut 
legendaarinen Haim Shkedi oli päättänyt 
jäädä eläkkeelle, ja hänen seuraajakseen 
toivottiin laajan kansainvälisen kokemuksen 
omaavaa henkilöä.

Herzlin 
parvekkeella

Tamir Kobrinin ensimmäinen työpaikka val-
mistuttuaan Les Rochesin ravintolakoulusta 
oli Les Trois Rois (Kolme kuningasta) ho-
tellissa Baselissa, jossa pidettiin ensimmäi-
nen sionistikongressi, ja jossa otettiin myös 
Theodor Herzlistä ikoninen valokuva par-

vekkeella. 
Israelilaisena Kobrinille annettiin tehtä-

väksi viedä kaikki juutalaiset kävijät Herzlin 
käyttämään sviittiin sekä parvekkeelle, missä 
monet vierailijat niin Israelista kuin muualta-
kin juutalaisesta maailmasta halusivat itsensä 
valokuvattavan.

Kokemuksia 
suomalaisistakin

Aloittaessaan kesäkuussa tehtävänsä King 
Davidin pääjohtajana Tamir Kobrin palasi 
tavallaan kotiin, sillä hän oli toiminut vuo-
sina 1998-1999 saman hotellin vastaanotto-
päällikkönä.

Kobrin kertoi 25.7.2020 Jerusalem Post 
-lehdessä julkaistussa jutussa häntä haastel-
leelle Greer Fay Cashmanille, että ajatus 
sellaisen hotellin johtamisesta, joka ei vaadi 
esittelyjä, veti kovasti puoleensa. 

– Siinä missä Taj Mahal Palace yhdistetään 
välittömästi Mumbaihin ja Hotel Ritz Pariisiin, 
King David kertoo useimmille kansainväli-
sille matkailijoille välittömästi Jerusalemista, 
hän luetteli ja kertoi pitävänsä King Davidia 
yhtenä maailman 20 parhaimmista hotelleis-
ta.

Tamir Kobrin kertoo viimeisten 28 vuo-
den aikana johtaneensa hotelleja ympäri 
maailmaa, ja että hänellä on ollut monia 
tilaisuuksia isännöidä ja palvella myös suo-
malaisia vieraita, mukaan lukien hallituksen 
valtuuskuntia. Suomalaiset lomamatkailijat 
ovat hänen arvionsa mukaan yleensä hyvin 
toimeentulevia, paljon matkustelevia ihmisiä, 
jotka haluavat paeta kylmää talvea kesäkoh-
teisiin esimerkiksi Malediiveille, Thaimaahan 
ja Sri Lankalle. Monet tapaamansa yritysval-

B   Legendaarinen King David on monille suomalaisille-
kin matkailijoille tuttu näky Jerusalemissa. 

B   – King Davidin henkilökunta, joista suurin osa on ollut 
hotellissa vähintään kolmen vuosikymmenen ajan, ovat 
innokkaita palvelemaan, juutalaisia, kristittyjä ja musli-
meja. Olemme kulttuurin ja uskontojen sulatusuuni ja 
tarjoamme vieraillemme mahdollisuuden kokea sen itse.
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tuuskunnat puolestaan harjoittavat liiketoi-
mintaa esimerkiksi Intiassa, Hong Kongissa 
ja Yhdysvalloissa. 

– Kokemukseni mukaan suomalaisilla 
matkailijoilla on erittäin korkeat odotukset 
huippuosaamisesta, johtamisesta ja yksityis-
kohtien huomioinnista, puhtaudesta sekä 
terveellisestä, luomutuotteita hyödyntävästä, 
kokeellisesta keittiöstä, Tamir Kobrin toteaa.

Korona koskettaa 
kaikkia

Parhaillaan maailmaa ravisteleva koronapan-
demia on koetellut Israeliakin varsin kovalla 
kädellä. 

– Elämme epävarmoja ja ennennäkemät-
tömiä aikoja, jossa turismi ja matkustaminen 
kärsivät ehkä eniten. Ensimmäistä kertaa 90 
vuoden aikana King Daavid sulki ovensa 
maaliskuussa ja avasi uudelleen heinäkuus-
sa, Kobrin paljastaa.

Valitettava tilanne, mutta samalla hän nä-
kee sen myös tilaisuutena luoda uutta liike-
toimintaa hotellille, kotimaiselle kalliimmal-
le matkustajalle, israelilaiselle, joka ei voi 
matkustaa muualle ja palvella paheksuttavaa 
matkailijaa, joka odottaa saavansa poikkeuk-
sellista palvelua ja laatua, Israelissa, Hotelli, 
jota he eivät koskaan pitäneet määränpäänä, 
mahdollisesti hintasyistä tai vain fysiologises-
ta pelottelusta. 

– Mikä tahansa syy onkin, King David on 
hyötynyt paljon uusista markkinoista, joilla 
voimme työskennellä tulevaisuudessa, kun 
pandemia on takanamme. Se on myös tii-
miemme oppimis- ja harjoituspaikka. Joten 
kun turistit palaavat takaisin, mukaan lukien 
suomalaiset vieraamme, olemme valmistau-
tuneita. Tämä on aika, jolloin voitte vierailla 
King Daavidissa halvemmalla, jotkut hinnat 
ovat 15% alhaisemmat kuin viime vuonna. 
Voitte kokea hotellin legendaarisen vie-
raanvaraisuuden halvemmalla, mutta ilman 
kompromisseja palvelussa.

A   – Odotamme koronan jälkeen 
palaavia vieraitamme, myös 
vapaa-aikanaan tai työasioissa 
matkustavia suomalaisia, samoin 
kuin heitä, jotka asuvat Jerusale-
missa ja etsivät kokous- tai ruo-
kailupaikkaa ja haluavat kokea 
eurooppalaista vieraanvaraisuut-
ta, toteaa toimitusjohtaja Tamir 
Kobrin.

Lisää oheisohjelmaa 
– Meillä on viimeiset 40 vuoden ajan eri ho-
telleissa työskennelleen arkeologin vetämiä 
historiallisia ja kaupunkikierroksia. Teemme 
yhteistyötä myös muiden toimijoiden kans-
sa tarjotaksemme ainutlaatuisia kokemuksia 
niin talvea pakeneville vieraille kuin kulttuu-
rista kiinnostuneillekin. Tarjoamme jokaiselle 
mahdollisuuden saada hieno vieraanvarai-
suuskokemus kulttuurin ja historian ympä-
röimänä, Tamir Kobrin luettelee. 

Tulevaisuudessa vieraat tulevat tapaamaan 
myös tunnettuja jerusalemilaisia, joiden per-
heet ovat asuneet sukupolvien ajan kaupun-
gissa, ja joiden tarinat kertovat Pyhän kau-
pungin kiehtovasta historiasta. 

Tamir Kobrin haluaakin hotellivieraiden 
voivat keskustella myös eri alojen korkeata-
soisten ammattilaisten kanssa, mitä nämä te-
kevät ja kuinka ovat päätyneet Jerusalemiin.

Kulinaristisia 
nautintoja

Tamir Kobrin uskoo vahvasti ihmisten väli-
siin suhteisiin. Missä tahansa maailmalla hän 
onkin, Kobrin haluaa oppia paikallisia tapo-
ja, maistella paikallisia ruokia, omaksua pai-
kallista kulttuuria ja oppia paikallista kieltä. 
Hän puhuu kahdeksaa kieltä, eikä onneksi 
ole unohtanut hepreaansa.

Kobrin haluaa kävellä töihin kotoaan Ha-
neviim Streetiltä katsellakseen nähtävyyksiä, 
aistiakseen ääniä ja hajuja Jerusalemin mo-
nimuotoisuudesta. 

– Meillä on uusi pääkokki Roi Antebi, joka 
vie hotellimme kulinaariset kokemukset ai-
van uusille tasoille, Kobrin huomauttaa. 

Hän on pyytänyt Antebiä kiertelemään 
Vanhassa kaupungissa ja toreilla keräämäs-
sä paikallisia katuruokareseptejä ja mukaut-
tamaan ne vastaamaan vieraiden odotuksia 
hienostuneessa hotellissa. 

Koska hotellin ruokasalit ovat suljettuina 
koronarajoitusten takia, Kobrin pyrkii luo-

maan erityisiä ruokailuelämyksiä hotellin 
terassille, josta on näkymät vanhaan kau-
punkiin. 

– Olemme myös palauttaneet iltapäi-
väteehetket Jerusalemin musiikkiakatemian 
muusikoiden esittämän klassisen musiikin 
kanssa. 

Ei määräaikaa
Kuten monien huippuluo-
kan hotellien pääjohtajien, 
Kobrininkin ansioluettelo 
osoittaa, että hän oleskelee 
harvoin missään yli kolmea 
vuotta. Hänen toteaa, että 
tämä kiertolaisen elämän-
tyyli ei ole aina omasta 
valinnasta kiinni. Kun joku 
työskentelee johtotehtävis-
sä kansainvälisessä hotel-
liketjussa, siirrytään kau-
punkista tai maasta toiseen 
yksinkertaisesti siksi, että 
ylin johto päättää hyödyn-
tää henkilön kykyjä myös 
toisessa paikassa. 

Lisäksi hyvän johtajan 
maine tulee nopeasti mui-
den hotelliketjujen tietoi-
suuteen, ja nämä houkut-
televat omilla työpaikkatar-
jouksillaan.

King Davidille hän ei 

kuitenkaan ole asettanut mitään määräaikaa.
– Kun asetat aikarajan mille tahansa asialle, 

se rajoittaa sinua. Tulin tähän tehtävään in-
tohimolla ja haluan olla nostamassa vieraan-
varaisuutta parhaimmalle tasolle. Kyse ei ole 
minusta, vaan hotellin vieraanvaraisuudesta 
ja Jerusalemista.

A

©
 S

iv
an

 F
ar

ag



23 JEDIDUT • 3 / 202022JEDIDUT • 3 / 2020

Irene Jelin

– Rakastan juutalaisuutta! 
huudahtaa riemukkaasti 
ja hymyssä suin Suomesta 
1990-luvun lopulla Israeliin 
muuttanut Eva Odrischinsky. 
Hän on käymässä Suomessa 
esittelemässä Helsingin Kirja- 
messuilla vasta ilmestynyttä 
kirjaansa Som alla andra, Min 
judiska familj och jag, (Kuten 
kaikki muutkin, juutalainen 
perheeni ja minä, suom.). 
Tapaamisemme järjestyi yliopiston 
Caisa-kahvilaan marraskuisena 
iltana syksyllä 2019. 

• Kirjassaan Eva Odrischinsky kertoo 
avoimesti Helsingin juutalaisyhteisön 
elämänmenosta sellaisena, kuin hän itse sen 
aikanaan 1950-luvulta eteenpäin on herkkänä 
taiteilijasieluna kokenut. Lukijalle avataan ovi 
sekä synagogan jumalanpalveluksiin että juu-
talaisperheiden arkeen ja vapaa-ajanviettoon. 
Ruotsinkielisestä teoksesta on toivottu myös 
suomenkielistä laitosta, jotta laajempi lukija-
kunta pääsisi tutustumaan siinä kuvailtuun 
suomenjuutalaisten elämään. 

– Toivon pääseväni nykyisessä 

USKALLA OLLA 
JUUTALAINEN! 
Kulttuuripersoona Eva Odrischinsky ja Israel

työtehtävässäni Jerusalemissa perehtymään 
Ruotsissa tehtyihin antisemitistisiin 
hyökkäyksiin, tuo Suomen naapurimaahan 
on osoittautunut erittäin Israel-vastaiseksi, 
Odrischinsky aloittaa kertomuksensa siitä, 
miten hän näkee tämänhetkisen juutalais-
ten aseman maailmassa. Hänelle on vuosien 
mittaan kertynyt monipuolinen työsarka juu-
talaisuuden parissa erilaisissa tutkimusorga-
nisaatioissa, mm. 16 vuotta kokoomateoksen 
The Annotated Antisemitism Bibliography 
-työryhmässä ja Simon Wiesenthal-keskuk-
sen Jerusalemin toimipisteessä.

 – Antisemitismin voimistuminen kaikkial-
la maailmassa on kuin söisi kaiken aikaa 
myrkkyä, luonnehtii Odrischinsky tunnel-
miaan. 

Itsensä kokeminen juutalaiseksi ja 
ylipäätään syvällisempi ymmärrys siitä, mitä 

juutalaisuudella olisi tarjottavana, oli pitkään 
nuorelle Odrischinskylle epäselvää. 

– Käännekohta tässä itseymmäryksen 
polullani oli tapaaminen kuuluisan rabbi 
Adin Steinsaltzin kanssa Tukholmassa jos-
kus 1980-90- lukujen vaihteessa. Rabbin 
keskeisenä sanomana oli ajatus, että olisi 
uskallettava olla juutalainen. Työskentelin 
noina vuosina kulttuuritoimittajana Suomen 
Yleisradion ruotsinkielisessä toimituksessa ja 
tein tästä aiheesta arvostetun radiodokumen-
tinkin. Käydessäni samoihin aikoihin Jeru-
salemissa tutustuin tulevaan aviomieheeni, 
ortodoksirabbiin. Ilahduin ajatuksesta ja 
mahdollisuudesta elää ortodoksijuutalaista 
elämää, kertoo tämä karismaattinen teatte-
riohjaajanakin työskennellyt suomenjuutalai-
nen kirjailija ja jatkaa: – Asuimme muuten 
jossain vaiheessa mieheni kanssa samassa 
talossa, jossa Eliezer Ben Yehuda oli sata-
kunta vuotta aiemmin asunut ja toimittanut 
historiallisen ensimmäisen modernin hep-
reankielen sanakirjansa! Se oli taianomaista 
aikaa..., hän muistelee. 

Eva Odrischinsky profiloitui aikanaan 
Helsingin juutalaisyhteisössä aktiivisena 
kulttuuritoimijana, mm. seurakunnan jul-
kaiseman aikakausijulkaisun Hakehilan 
päätoimittajana. Kirjoittamisesta kehkeytyikin 
hänelle ajan mittaan yhä tärkeämpi ilmaisun 
muoto, jota on Jerusalemissa ollut hyvä viedä 
eteenpäin. Osittain omaelämäkerrallisessa 
kirjassaan Odrischinsky kuvailee myös kriitti-
sin sanakääntein lapsuudenkodissaan vallin-
nutta ilmeisen pinnallista suhtautumista juu-
talaisiin perinteisiin todetessaan ”På shabes 
går varken vi eller någon annan vi känner i 
shul, mamma tänder inte ens shabesljusen 
hemma... Men jontef finns...” Juutalaisten 
suurempia pyhäpäiviä siis kuitenkin vietet-
tiin, joten tottahan juutalaisuutta arvostettiin. 
Kirjan kenties ehjimmässä ja vaikuttavimmas-
sa luvussa Odrischinsky kertoo vanhempien-
sa kuolemasta sellaisella intensiteetillä, että 

tuntuu kuin lukisi jännitysromaania! ”Jag 
ringer mamma men hon svarar inte. Det är 
kväll och hon borde vara hemma. Hon är 
alltid hemma på kvällarna...” Dramaattinen 
kerronta, eli sekä tunteiden että tunnelmi-
en vastakohtaisuuden kuvaus, tulee kirjas-
sa muuallakin taitavasti esille. Kerronnan 
elävyys on ominaista Eva Odrischinskylle 
myös keskustellessamme Israelista ja isra-
elilaisista ihmisistä, joiden keskuudessa hän 
on nyt elänyt parikymmentä vuotta. 

Elämä Israelissa ei ole hänestä helppoa. 
– Israelissa on paljon ihmisiä, jotka eivät 

ole säännöllisessä työssä, maassa on paljon 
köyhyyttä. Yhteiskunta on pirstoutunut, 
syvät kuilut uskonnollisesti suuntautunei-
den ja ei-uskonnollisten kansalaisten välillä 
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Eva Odrischinsky
Som alla andra, 
Min judiska familj och jag
Förlaget, 2019
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luovat jännitteitä. Ja sitten vielä kaikki on-
gelmat arabien ja juutalaisten välillä! Lisäksi 
koko koulutussysteemi on maassa huonolla 
tolalla, hän huokaa. 

Toivonkipinää Eva Odrischinsky näkee 
siinä uudessa israelilaisessa uskonnollisessa 
suuntauksessa, jossa ”otetaan mallia” Norjan 
entisen ylirabbiinin Mikael Melchiorin ehdot-
tamista käytännöistä. 

– Ylirabbiinin mukaan voitaisiin yhdistää 
ortodoksijuutalainen elämäntyyli pohjois-
maiseen avoimuuteen muita kohtaan ja 
dialogiin heidän kanssaan, Odrischinsky 
selostaa ja tarkentaa vielä omin sanoin, – 
pidä kiinni omastasi ja lähesty siltä pohjalta 
ymmärtämyksellä toista. 

Mitä sitten juutalaisuuden harjoittaminen 
arjessa voisi olla? Eva Odrischinsky selittää 
omaa näkemystään siitä: – Tulee olla mu-
kana juutalaisissa uskonnollisissa menoissa, 
kuten osallistua jumalanpalvelukseen sy-
nagogassa, ja tuntea ainakin kotitarpeiksi 
juutalaista ajattelua sekä myös keskustella 
kaikesta siitä toisten juutalaisten kanssa, 
perhe on tärkeä, lapset ja lapsenlapset. 

Hän suo armollisen päätöksen myös kir-
jaansa loihtimalla siihen klassisen juutalai-
sen tapahtuman, vihkiseremonian Chupa-
katoksessa, kuin luomaan epävarmuudenkin 
keskellä tuntua jatkuvuudesta. ”Jascha drack 
lite vin till, bjöd sin brud att göra lika, ställde 
glaset på golvet, höjde sin högra fot och med 
en bestämd stampning krossade han glaset i 
bitar till minne av den största katastrof som 
någonsin drabbat det judiska folket, och 
som vi åläggs att ’icke förgäta’ ens i glädjens 
största stund, när vår salighet når sin kulmen: 
förstörelsen av templet i Jerusalem.” 

Eva Odrischinsky on syntynyt Helsingissä 
vuonna 1953. Hän on opiskellut historiaa 
ja teatteritaidetta ja julkaissut vuonna 2011 
yhdessä Mikaela Hasanin ja Mats Gezeliuk-
sen kanssa teoksen ”Jerusalem – en bok som 
hjälper dig att gå vilse”. 

Irene Jelin on espoolainen filosofian maiste-
ri, kulttuurintutkija ja Helsingin Juutalaisen 
seurakunnan Judaica-työryhmän jäsen.

ESPOON SÄHKÖASENNUS KY

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

Israelilainen high-tech yritys 
LifeBeam on kehittänyt 
elämän pelastavan 
kontrollointimenetelmän lentäjien 
kypärään, jossa älykäs tekniikka 
seuraa sensorein lentäjän 
vitaalielintoimintoja.

• LifeBeamin perustivat entiset ilmavoimien 
lentäjät Omri Yoffe ja Zvika Orron vuonna 
2011. He etsivät eri keinoja pilottien valvon-
taan lentämiseen liittyvien fyysisten haastei-
den aikana. Yoffe kertookin, että perustajat 
näkivät tarpeelliseksi kehittää tuotteen, kos-
ka lentäjiä oli menehtynyt, kun saatavilla ei 
ollut fyysisen kunnon valvontaan reaaliai-
kaista biometristä tietoa tuottavaa laitteistoa.

Uhkakuva oli, että lentäjiä tulee meneh-
tymään niin hävittäjien maahansyöksyissä 
ja mikä pahinta jopa kaupallisessa lentolii-
kenteessä, jolloin jopa 200 koneessa olevaa 
matkustajaa voivat menehtyä.

Tutkimus Yhdysvaltojen ilmavoimissa vuo-
sina 1982-2001 osoittaa, että ilmavoimissa 
tapahtui 29 onnettomuutta, joiden syyksi 
määriteltiin G-voimista johtuva lentäjän toi-
mintakyvyn menetys.

Älykypärä
LifeBeam on pieni ns. start-up yritys Tel Avi-
vista, joka aloitti yhteistyön Israelin puolus-
tusministeriön kanssa IDF:n lentäjien turval-
lisuuden parantamiseksi. Lentoturvallisuutta 
kehittäessä perusajatus lähtee lentäjän tur-

Israelin high-tech-tuote 
lentäjien turvaksi

vallisesta toiminnasta myös ääritilanteissa. 
Puolustuselektroniikkaa tuottava Elbit on 
kehittelyssä mukana yhteistyössä LifeBea-
min kanssa.

Yhdysvaltain ilmavoimat ja NASA ovat 
käyttäneet tuotteita, ja teknologia on lisen-
soitu. Yrityksellä on tutkimus- ja kehityskes-
kuksia Los Angelesissa, Israelissa ja Aasiassa. 
Yrityksellä on teknologiakumppanuus mm. 
Samsungin ja Applen kanssa ja Elbitin älyk-
kääseen kypärään F-16 hävittäjälentäjille.

Yhdysvaltalaishävittäjävalmistaja Lockheed 
Martinin tuotteessa F-35, tutkassa näkymättö-
män häivehävittäjän piloteilla on käytössään 
uusi koneen ominaisuuksia tukeva 400 000 
dollarin ”älykypärä”.

G-voimat 
koettelevat

Koska hävittäjälentäjät ovat työssään jatku-
vasti alttiina G-voimien vaikutukselle, vitaali-
elintoiminnot; tajunnan taso, pulssi ja veren-
paineen vaihtelu ovat elimistön tapa reagoi-

da G-voimiin. G-voimahan on kiihtyvyyden 
yksikkö, joka tarkoittaa maan painovoiman 
tuottamaa putoamiskiihtyvyyttä. Vastaavasti 
painottomuudessa (avaruudessa), kiihtyvyys 
on 0 G.

G-voimien vaikutuksesta lentäjä taistelee 
kiihtyvyysvoimia vastaan siten, että varustei-
neen n.100 kg lentäjä kokee 8 G:n voimassa 
kehossaan n. 800 kg vastaavan rasituksen. 
Lentäjä voi kokea kaartotaistelussa kehos-
saan 7-8 G:tä. Suurissa G-kuormissa maa ja 
taivas menettävät merkityksensä, esim. sil-
mukkaa tehdessä, jossa pää on alaspäin, kos-
ka kiihtyvyys voimat puskevat aivoista verta 
kohti jalkoja, jalkojen ollessa kohti taivasta.

G-kuormaa ja kiihtyvyyttä kiihdytyksessä 
kokeva hävittäjälentäjä painautuu istuinta 
vasten, ja hän voi lievittää hengittämällä 
oikealla tavalla ja jännittämällä lihaksiaan 
blackoutia (näön katoamista) ehkäisemällä. 

Lisäksi lentäjällä on apuna erikoisvalmistei-
nen puku, joka esimerkiksi estää verta pak-
kautumasta jalkoihin.

Tämä ns. G-puku sisältää kiinteitä putkia, 
jotka toimivat lisälihaksina. Kiihdytyksis-
sä kaasu ja neste pullistaa putkia niin, että 
lahkeet puristavat alaraajoja voimakkaasti, 
jolloin veri ei voi ”valua” jalkoihin.

Pitkä G-loc 
uhkaa

Pahin mitä tässä tilanteessa voi tapahtua on-
kin lentotermein G-loc, tajunnan menetys. 
Silloin aivojen verenpaine laskee ja happi-
varastot häviävät, jolloin seuraa hetkellinen 
aika tajunnantason menetyksessä. Yleensä 
lentäjä toipuu G-loc:sta n. 20 sekunnissa, 
mutta riski iskeytyä maahan on olemassa. 
Varoitus, jonka järjestelmä antaa lentäjälle, 
antaa aikaa varotoimille, kuten hengitys ja A
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maan kokeneimman 
suomalaisoppaan johdolla.

Käytössäni on uusi  
8+1 -paikkainen pikkubussi 

ja voin myös auttaa 
majoitusjärjestelyissä.

Lähemmin:
Dave Hasenson
hdave@013.net

puh. +972 52 263 8248

Israeliin Daven matkassa!

Näe, kuule, koe ja 
elä Israel

G:n vähentäminen.
On hyvin normaalia, että lentäjät kokevat 

pitkissä G-kaarroissa ”grayout” ilmiön, kun 
silmät reagoivat näkökentän kapenemisella 
ja sumenemisella. Tästä on seurauksena jat-
kuessaan ”blackout”, eli näön katoaminen, 
vaikka äänet vielä kuuluvat. Viimeistään sil-
loin on lopetettava voimakas G-veto.

Jos lentäjä kokee pitkän G-locin, eli ta-
juttomuuden, on vaarana menettää kone ja 
lentäjä sen myötä. Tällaisille riskeille ovat 
erityisesti alttiina ns. koelentäjät, jotka jou-
tuvat hakemaan koneen ääriominaisuuksia, 
samalla hakeutuen itse fysiikkansa äärirajoil-
le, G-voimien kuormittaessa kehoa.

Hypoksia 
vaarana

LifeBeamin tekniikassa lentäjän kypärässä 
on tarkkoja sensoreita, jotka reaaliajassa 
reagoivat lentäjän happitasoa, verenpainetta 
ja pulssia rekisteröiden ne lääkintämonito-
reihin.

Näin saadaan reaaliaikaista dataa. Jos len-
täjä menettää tajuntansa, sensorit kytkevät 
koneen ohjausjärjestelmän vaakalentoon ja 
järjestelmä ”päättää” ottaa autopilotilla ko-
neen hallintaansa.

Kaikki lentokoneet on paineistettu, jotta 
ihminen voi hengittää normaalisti myös ki-
lometrien korkeudessa. Yli kolmen kilomet-
rin korkeudessa happi vaatii keinotekoisen 
paineen, jotta se imeytyisi elimistöön. Mikäli 
paineet katoavat esimerkiksi kahdeksan kilo-
metrin korkeudessa, kestää n.10 min ennen 
kuin tajuttomuus iskee. Tehokas toiminta-
aika on tuolloin vain kahden-kolmen minuu-
tin luokkaa. Sensorien tulisi asia kuitenkin 
havaita, koska alkuvaiheessa hapenpuutteen 
oireet ovat huomaamattomia.

Paras tapa seurata happitasoa, on mita-
ta veren happikylläisyys. Kypäröissä olevat 
integroidut anturit testataan sentrifuugissa 
korkeassa G-kuormituksessa lentäjän kans-

sa, jolla on G-puku. Anturit tuottavat reaa-
liajassa fysiologista tietoa. Kypärän kiinteät 
anturit mittaavatkin aivoihin virtaavan veren 
happipitoisuuden korvasta ja varoittavat tar-
vittaessa lentäjää.     

Nämä biotunnisteanturit toimivat ääriolo-
suhteissa ja auttavat ääriolosuhteissa työs-
kenteleviä lentäjiä, astronautteja ja pelastus-
työntekijöitä. Koska hapenpuute ”hypoksia” 
on oireiltaan salakavala, seurauksena voi 
kehittyä pitkällä aikavälillä, kehon pyrki-
essä sitä kompensoimaan. Historia tuntee 
siviili-ilmailussa tapauksia matkustajakoneen 
maahansyöksystä.

Haasteet kaupallisessa 
lentotoiminnassa

Nykyään alkaa olla yhä enemmän liikesuih-
kukoneita, jotka lentävät jopa 15 km korke-
udessa, jossa aiemmin toimivat vain hävittä-
jät. Jos kone menettää noissa korkeuksissa 
jostain syystä paineistuksensa, on lentäjillä 
3-15 sekuntia aikaa ottaa käyttöön happi-
naamarinsa.

Yli 10 km korkeuksissa paineistuksen 
kadottua vaikuttavat ulkoiset olosuhteet, 
esimerkiksi -50 oC pakkanen. Paineenlasku 
aiheuttaa kipua korvissa ja pään onteloissa, 
matkustajat voivat menettää tajuntansa jo vii-
dessä sekunnissa, ja naamareista saatava ha-
pen osapaine on niin pieni, etteivät keuhkot 
sitä pysty hyödyntämään. Tarvitaan painetta 

tuottava järjestelmä, joka on ollut aiemmin 
vain lentäjillä. Matkustajien selviäminen riip-
puu, miten nopeasti koneen lentokorkeutta 
saadaan hallitusti laskettua.

Uusien liikesuihkukoneiden toimintasäteet 
mahdollistavat jopa 10-13 tuntia pitkät len-
not. Miehistö on saattanut olla valveilla jo 
pitkään ennen lentoonlähtöä, joka voi vai-
kuttaa reaktioaikaan, jos jotakin poikkeavaa 
tapahtuu koneessa lennettäessä korkealla. 
Tämä on asia, johon pitää yhä enemmän 
kaupallisessa lentoturvallisuudessa panostaa, 
koska matkustajamäärät ovat isoja. Voiko 
kaupallinen lentotoiminta hyötyä hävittajis-
sä nykyään vitaalielintoimintoja sensoreilla 
seuraavasta tekniikasta?

Edelleen on selvittämättä Malesian-Airli-
nen MH 370 -mysteerilennon katoaminen 
8.3.2014 matkalla Kuala Lumpurista Pekin-
giin. Australian liikenneturvallisuusvirasto 
ATSB julkaisi 55-sivuisen raportin, jossa 
matkustajien ja lentäjien todennäköiseen 
kuolemaan johtaneina syinä olisi hapen 
puute, jonka seurauksena lentäjät menetti-
vät tajuntansa.

Lähteet: 

• Defence-update: ”A Bio Sensoing Helmet 
Would Take Control When the Pilot Can´t. 
Jun. 15.2015/by Tamir Eshel.

• The Times of Israel, ”High-tech Israeli 
helmet aims to prevent flight crashes”. June 
14,2015/by Daniel Bernstein.

• Suomen Kuvalehti 48/2012, ”Vaarallinen 
kumppani”, Suomen ilmavoimat rikkoo len-
täjänsä. Petri Pöntinen.

• Tieteen kuvalehti: ”Tietoisku G-voimista 
2 minuutissa: voimakas kiihtyvyys sumentaa 
aivot. 16.11.2017.

• Wikimedia: G-voimat, ilmailufysiologia
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Artikkelin kirjoittaja Arto Perämäki on sosi-
aali- ja terveydenhuoltoalan ammattilainen 
Oulusta. Lähi-idän asioita ja tapahtumia 
vielä aktiivisesti palveluksen jälkeenkin seu-
raava ex-rauhanturvaaja ja YK-humanitaa-
rityöntekijä.

• Kaleva 3.11.2014, ”Hornet lentäjällä hypok-
sian oireita, meni laskuun Oulun kentälle”.
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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

Helsingin Suomi-Israel Yhdistyksen luento-
sarja Israel vuonna 5781 pyritään toteutta-
maan lyhennettynä keväällä 2021. Asiasta 
tiedotetaan myöhemmin.

• 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

Tiistaina 20.10 klo 18-20 Pääkirjasto Metso, 
Lehmussali  
Tampereen Suomi-Israel yhdistys ry puh.
joht. dosentti Timo Saksalan esitelmä ”Isra-
elin saavutukset tieteessä ja teknologiassa”.

Perjantaina 13.11. klo 18-20 Pääkirjasto 
Metso, Kuusi-sali
Eduskunnan Israel Ystävyysryhmän puheen-
johtaja, kansanedustaja Peter Östmanin esi-
telmä ”Ajankohtaista Israelista”.  Tilaisuus 
toteutetaan yhdessä Israelin Ystävyysseura 
ry:n kanssa.

• 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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• Elämän marssi ry järjesti Ei enää koskaan 
-mielenilmauksen Israelin puolesta ja an-
tisemitismiä vastaan Helsingin Narinkka-
torilla Kampin kauppakeskuksen edustalla 
sunnuntaina 4.10. Sateisesta ja tuulisesta 
säästä huolimatta paikalle saapui noin 200 
Israelin ystävää.

Kaikille tapahtumaan saapuville jaettiin 
vaatteeseen kiinnitettävä Daavidin tähti -tarra 
merkiksi sympatian osoituksesta juutalaisia 
kohtaan. Tilaisuudessa liehui myös lukuisia 
Israelin ja Suomen lippuja.

Kansanedustaja Antero Laukkanen ki-
teytti tapahtuman tarkoituksen omassa pu-
heessaan seuraavasti:
– Me seisomme tänään tässä, koska maail-
massa on edelleen niin paljon vihaa Israelin 
kansakuntaa vastaan, ja niin vähän ihmisiä, 
jotka pitävät sitä vääränä. Tänään minä sei-
son kansanedustajana teidän kanssanne ja 
sanon: eläköön Israelin kansa vapaana, it-
senäisenä, ilman uhkaa ja pelkoa!

Laukkasen lisäksi puheenvuoron käytti-

Ei enää koskaan 
– Narinkkatori täyttyi Israelin ystävistä

vät Israelin uusi suurlähettiläs Hagit Ben-
Yaakov, Holokaustin uhrien muisto ry:n 
pj. Kimmo Sasi, toimittaja Juhani Huttu-
nen, Keren Kajemet Finland ry:n pj. Ethel 
Salutskij, holokaustitutkija FT Susanna 
Kokkonen sekä Elämän marssi ry:n pj. Kari 
Teittinen. Tapahtumaa isännöi Risto Hu-
vila, joka toimii myös Elämän marssi ry:n 
varapuheenjohtajana.

Narinkkatori toimi vuodesta 1876 aino-
ana juutalaisille sallittuna kauppapaikka-
na Helsingissä, kunnes heille myönnettiin 
kansalaisoikeudet 1918. Narinkkatori toimi 
Kampissa aina vuoteen 1929.

Tapahtuma oli osa kansainvälisen Elä-
män marssi -yhteisön toimintapäivää, jolla 
halutaan kiinnittää huomiota juutalaisiin ja 
Israeliin kohdistavan vihapuheen ja vihan 
järjettömyyteen. 

Lisätietoa: www.elamanmarssi.fi

D   Ei enää koskaan -tapahtuma oli osa Elämän marssi 
-liikkeen kansainvälistä toimintapäivää. 
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Israel-ystävyystoimikunta

Suomen ja Israelin
diplomaattisuhteet 70 vuotta

Sunnuntaina 25.10.2020 klo 15

PUHUJINA Israelin Suomen-suur lähettiläs 
Hagit Ben-Yaakov // Ulkoministeriön osastopäällikkö 

Leena-Kaisa Mikkola

MUSIIKKI Jenny Liebkind, säestäjänään Matti Turunen

MUKANA MYÖS Kirkkoherra, rovasti Hannu Ronimus
Ystävyystoimikunnan puheenjohtaja John Remes

Patmos Lähetyssäätiön kenttäkehitysjohtaja Pirkko Säilä
Ylistystanssiryhmä

Meilahden kirkossa Helsingissä, Pihlajatie 16

Tervetuloa!

Tilaisuudessa kerätään lahja Magen David Adomin työhön.

Israel-
solidaarisuusjuhla

Vapaa pääsy,
ohjelma 5 euroa
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• Vuonna 1895 kaptee-
ni Alfred Dreyfus, nuori 
lupaava upseeri, joutuu 
syytteeseen vakoilusta sak-
salaisille ja hänet tuomitaan 
elinkautiseen vankeuteen 
Pirunsaarelle. 

Elokuva ”Upseeri ja va-
kooja” perustuu tositapah-
tumiin ja Robert Harri-
sin kirjaan An Officer and 
a Spy (suom. Upseeri ja va-
kooja, Otava 2014). 

Elokuva palkittiin Venet-
sian elokuvajuhlien Hopei-
sella leijonalla vuonna 2019. 
Vuoden 2020 César-gaalassa 
ohjaaja Roman Polanski 
voitti parhaan ohjaajan pal-
kinnon ja lisäksi Upseeri ja 
vakooja palkittiin parhaasta 
sovitetusta käsikirjoituksesta 
(Polanski, Harris) sekä par-
haasta puvustuksesta (Pas-
caline Chavanne). 

Vuonna 1894 saksalaisen 
armeijan edustajan toimis-
ton jätekorista löydetyt pa-
perit todistavat, että joku 
toimittaa Ranskan armeijan 
salaisia   tietoja Saksan hal-
litukselle. Alfred Dreyfusia 
epäillään siksi, että hän on 
juutalainen ja myös siksi, 

että hänellä on pääsy sak-
salaiselle edustajalle toimi-
tettuihin tietoihin. Armeijan 
asiantuntijat todistavat, että 
Dreyfusin käsiala on sa-
manlainen kuin paperissa. 
Huolimatta syyttömyyslau-
sunnoistaan   hänet todetaan 
syylliseksi maanpetokseen 
salaisessa sotilastuomioistui-
messa, jonka aikana häneltä 
evätään oikeus tutkia häntä 
vastaan   esitettyjä todisteita. 
Armeija riistää häneltä soti-
lasarvon   nöyryyttävässä se-
remoniassa ja lähettää hänet 
elinkautiseen vankeuteen 
Pirunsaarelle. Seremoniaa 
seurannut vanhempi upseeri 
toteaa Dreyfusin kyyneleh-
tivän kuin juutalaisräätäli 
tyttöystävänsä perään…

Poliittinen oikeisto, jonka 
vaikutusvalta kasvoi tasai-
sesti, mainitsee Dreyfusin 
väitetyn vakoilun lisätodis-

teena tasavallan epäonnis-
tumisesta. Oikeistolainen 
sanomalehti La Libre Parole 
tehostaa hyökkäyksiä juu-
talaisia   vastaan   esittämällä 
tätä tapausta lisätodisteena 
juutalaisten petoksista.

Tuomio herätti aikoinaan 
suurta huomiota ja jakoi 
Ranskan kansan kahteen 
leiriin. Dreyfusia puolusti 
esimerkiksi ranskalainen 
kirjailija Émile Zola sano-
malehdessä julkaistulla avoi-
mella kirjeellään J’accuse 
(minä syytän). Polanskin 
elokuvan alkuperäinen ni-
mikin on juuri tuo J’accuse. 

Dreyfusin tapauksen 
merkittävyyttä lisäsi se, että 
tapaus herätti sionismin pe-
rustajiin kuuluneen Theo-
dor Herzlin pohtimaan 
juutalaisasiaa. 

Zola todettiin syylliseksi 
kunnianloukkaukseen ar-

meijaa kohtaan ja tuomit-
tiin vankeuteen. Hän pakeni 
Englantiin, missä hän pysyi 
siihen asti, kunnes hänelle 
myönnettiin armahdus. 

Poliittinen oikeisto ja ka-
tolisen kirkon johto julistivat 
Dreyfusin tapauksen olevan 
juutalaisten ja vapaamuura-
rien salaliitto, jonka tarkoi-
tuksena on vahingoittaa ar-
meijan arvovaltaa ja tuhota 
siten Ranska.

Dreyfusin nöyryytystä 
seuraa myös everstiluut-
nantti Georges Picquart, 
joka oli ylennetty johtamaan 
vastavakoiluyksikköä. Kun 
Picquart saa selville, että 
Dreyfusin tuomiosta huoli-
matta tietoja vuodetaan yhä 
saksalaisille, hän joutuu vaa-
ralliseen petoksen ja lahjon-
nan labyrinttiin. 

Tutkittuaan todisteita ja 
asiaa yksityiskohtaisemmin, 
Picquart päättelee, että syyl-
linen upseeri on majuri ni-
meltä Walsin Esterhazy. 
Georges Picquart ei pidä 
juutalaisista enempää kuin 
hänen upseeritoverinsa-
kaan, mutta ei kuitenkaan 
suvaitse syyttömänä tuo-
mitsemista.

Picquart kuitenkin huo-
maa pian, että armeija on 
enemmän huolissaan ku-
vansa säilyttämisestä kuin 
virheen oikaisemisesta. 
Kun mies kuitenkin jatkaa 
tapauksen uudelleen avaa-
misyrityksiä, armeija siirtää 
hänet ensin Ranskan itärajal-

le ja viimein Tunisiaan. Sillä 
aikaa armeijan tuomioistuin 
vapauttaa Esterhazyn ilman 
vakuuttavia todisteita syylli-
syydestä.

Palattuaan Afrikasta Pic-
quart pidätetään ja tuomi-
taan joksikin aikaa vanki-
laan. 

Myöhemmin toinen so-
tilashenkilö havaitsee, että 
Dreyfus-tiedostoon oli li-
sätty lisäasiakirjoja. Hän 
päättelee, että vastavakoi-
luyksikössä toimiva eversti-
luutnantti Hubert Henry oli 
väärentänyt asiakirjat vah-
vistamaan syytteitä Dreyfu-
sia vastaan. Heti kuulustelun 
jälkeen everstiluutnantti te-
kee kuitenkin itsemurhan. 

Armeija toteuttaa vuonna 
1899 uuden oikeudenkäyn-
nin, joka tuomitsee Dreyfuk-
sen syylliseksi, mutta elin-
kautinen vaihtuu 10 vuoden 
vankeuteen ”lieventävien 
olosuhteiden” ansiosta.

Syyskuussa 1899 Ranskan 
presidentti armahtaa Drey-
fusin, mikä antaa hänel-
le mahdollisuuden palata 
Pariisiin, mutta hänen oli 
odotettava vuoteen 1906 – 
eli kaksitoista vuotta tapauk-
sen alkamisen jälkeen – va-
pautusta syytöksistä, minkä 
jälkeen hänelle palautettiin 
entinen sotilasarvonsa. 

Ministeriksi nimitetty Pic-
quart ja Dreyfus tapaavat 
vielä kerran, jolloin Drey-
fus tiedustelee, miksi hänen 
vankilavuosiaan ei ollut huo-

UPSEERI JA VAKOOJA
Käsikirjoitus: Robert Harris & Ro-
man Polanski
Ohjaus: Roman Polanski
Näyttelijät: Jean Dujardin, Louis 
Garrel, Emmanuelle Seigner

UPSEERI JA VAKOOJA

mioitu samalla tavalla kuin 
Picquartin kohdalla, joka oli 
ylennetty kenraaliksi.

Ensimmäisen maailman-
sodan aikana Dreyfus kut-
suttiin vielä takaisin palve-
lukseen, ja hän komensi 
everstiluutnantin arvoisena 
ammusvarikkoa. Sodan jäl-
keen hän vietti hiljaista elä-
mää ja kuoli vuonna 1935. 
Dreyfusin muistelmat on 
suomennettu vuonna 1919 
(Väkivaltaa ja vääryyttä).

Yksityiselämänsä skan-
daaleissa ryvettynyt Roman 
Polanski osaa asiansa ja on 
ohjannut sulavasti etenevän 
elokuvan, jossa ei nykyme-
nosta poiketen hyödynnetä 
uusinta digitaalitekniikka, 
vaan luotetaan vanhaan, 
hyvään elokuvakerrontaan. 
Polanskin ja Harrisin kolmas 
yhteistyöelokuva nostaa sel-
västi esille Ranskan tuollois-
ta yhteiskuntaa ja politiikkaa 
ravistelleen antisemitismin. 
Yhtymäkohdat nykypäivän 
maailmaan ovat jopa yllät-
tävän ilmiselvät.

Kimmo Janas
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