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Kansikuva:
18.11.2020 juhlittiin Kansallisarkiston tiloissa Suomen ja 
Israelin diplomaattisuhteiden 70-vuotista taivalta ja luo-
vutettiin järjestyksessä toinen K.-A. Fagerholm -palkinto.

Niin on taas vuosi vaihtunut, mutta vali-
tettavasti koronavirus on säilynyt edelleen 
pääkeskustelunaiheena. Nyt varsinaisen vi-
ruksen lisäksi keskustellaan tai jopa väitel-
lään virusta vastaan annettavista rokotuksista 
– niiden turvallisuudesta tai jopa tarpeelli-
suudesta.

On ollut mielenkiintoista seurata, kuinka 
eri maiden suhtautuminen viruksen torjun-
taan eroaa toisistaan.

Siinä missä meillä Suomessa pohdiskel-
laan, miten ja missä järjestyksessä rokotuk-
set pitäisi hoitaa, Israelissa rokotuskampanja 
etenee täyttä vauhtia, ja rokotettuna on jo 3,5 
miljoonaa ihmistä, joista runsaat pari miljoo-
naa jopa kahdesti. Eli siellä on annettu eniten 
koronarokotteita väkilukuun suhteutettuna 
koko maailmassa. 

Ja kun meillä Suomessa aloitettiin vasta 
yli 85-vuotiaiden rokotukset, Israelissa ro-
kotetaan jo 16-vuotiaita. Tarkempi selvitys 
israelilaisten rokotuksista löytyy Ari Rusilan 
artikkelissa sivulla 16.

Yhtenä syynä eri maiden erilaiseen roko-
tusvauhtiin on varmaankin rokotteiden saata-
vuus. Meillä perhe- ja peruspalveluministeri 
Krista Kiuru lähetti EU:n terveyskomissaa-
rille kirjelmän, jossa paheksui mm. sitä, että 
Israel sai rokotteensa nopeammin kuin Suo-

mi, ja maa teki kahdenvälisen sopimuksen 
rokotevalmistajan kanssa jopa muutamaa 
päivää myöhemmin kuin EU. Ministerimme 
ei ottanut huomioon, että Israel osti rokot-
teensa huomattavasti kalliimmalla hinnalla 
kuin EU-maat.

Toinen asia, johon suomalaisetkin poliiti-
kot ovat ottaneet kantaa, on palestiinalaisalu-
eiden rokotukset. Kansanedustaja Veronika 
Honkasalo (Vas) esitti Twitterissä kommen-
tin, jonka mukaan se, että Israel ei rokota 
myös palestiinalaisalueiden asukkaita, olisi 
ihmisoikeusrikkomus. Onneksi kansanedus-
tajat Peter Östman (KD) ja Sanna Anti-
kainen (PS) vastasivat ripeästi Honkasalolle 
kertoen, että Oslon rauhansopimuksessa on 
sovittu selkeästi, että palestiinalaishallinto 
vastaa terveydenhuollosta Länsirannalla ja 
Gazassa. Palestiinalaishallinto on toistuvasti 
sanonut hankkivansa rokotteet itse.

Mielenkiintoista rokotuksissa on myös 
se, että osa israelilaisista ei suostu ottamaan 
rokotetta, koska he joutuisivat antamaan 
joitakin omia terveystietojaan lääkefirmoil-
le. Suomessa taas kieltäydytään rokotteesta 
sivuvaikutusten pelossa.
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Puheenjohtajan mietteitä

Maailma muuttuu – Suomi ei
• Israelin ystävillä ei tule aika pitkäksi tä-
näkään vuonna. Jos pitäisi arvata alkaneen 
vuoden viisi pohdituinta teemaa Israeliin liit-
tyen, ne todennäköisesti olisivat Joe Biden, 
Iran, Covid-19, vaalit ja Abraham Accords 
-rauhansopimukset. Edellä mainituista en-
simmäinen edustaa Israelin näkökulmasta 
epävarmuutta, toinen ja kolmas uhkaa, neljäs 
mahdollisuutta ja viides toivoa. Toivottavasti 
pysyit mukana.

Joe Bidenin valinta Yhdysvaltojen 46. pre-
sidentiksi oli kylmä suihku israelilaisille, jois-
ta selvä enemmistö kannatti Donald Trum-
pin uudelleenvalintaa. Marraskuun alussa 
juuri ennen vaaleja julkaistun The New 
Yorker -lehden mukaan 63 % israelilaisista 
piti Trumpia parempana vaihtoehtona, kuten 
myös pääministeri Benjamin Netanyahu.

Bideniin liittyvä epävarmuus kohdistuu 
ennen muuta hänen mahdolliseen halukkuu-
teensa peruuttaa edeltäjänsä tekemiä Israelil-
le suotuisia presidentillisiä säädöksiä, joista 
hän on jo antanut esimakua, ilmoittaessaan 
aikeistaan palata ns. Iran-diiliin, josta Trump 
irtaantui 2017. Israelissa vallitsee laaja yhteis-
ymmärrys, että Iran on sille eksistentiaalinen 
uhka ja uutisten mukaan IDF olisi jo velvoi-
tettu tekemään vaihtoehtoiset suunnitelmat, 
kuinka Iranin ydinasekyvykkyys voitaisiin 
estää. 

Epävarmuutta on myös lisännyt se, ettei 
Biden ole vielä soittanut Netanyahulle, eikä 
hän myöskään maininnut Israelia ensimmäi-
sessä ulkopoliittisessa linjapuheessaan.

Biden ilmoitti myös avaavansa edeltäjänsä 
sulkeman palestiinalaishallinnon edustuston 
Washingtonissa ja ryhtyvänsä tukemaan sitä 

taloudellisesti. Tämä ei kuitenkaan ole läpi-
huutojuttu, sillä maaliskuussa 2018 hyväksyt-
ty Taylor Force Act -laki kieltää palestiina-
laisten taloudellisen avustamisen niin kauan 
kuin he maksavat korvauksia tuomituille tai 
kuolleille terroristeille ja heidän perheilleen. 

Kolmas Bidenin ilmoittama linjamuutos 
koskee aktiivista kahden valtion mallin 
edistämistä ja siirtokuntien vastustamista, 
joskin demokraattipuolueen vaaliohjelmas-
sa todettiin, että Jerusalem tulisi säilyttää 
yhtenäisenä.  

Ranskan ja Saksan ulkoministerit yhdessä 
jordanialaisen ja egyptiläisen virkaveljensä 
kanssa ehtivät jo 11. tammikuuta esittää yh-
teisen julkilausumansa, jossa he korostivat, 
että Palestiinan ja Israelin konfliktin ratkai-
seminen kahden valtion ratkaisun pohjalta 
on välttämätön vaatimus kattavalle rauhalle 
alueella. He korostivat sitoutumistaan neu-
voteltuun kahden valtion ratkaisuun, jolla 
varmistetaan 4. kesäkuuta 1967 linjoihin 
ja YK: n turvallisuusneuvoston päätöslau-
selmiin perustuva riippumaton ja toimiva 
Palestiinan valtio, joka asuu rinnakkain 
turvallisen ja tunnustetun Israelin kanssa.

Myönteinen uutinen on Yhdysvaltojen 
suurlähetystön pysyminen Jerusalemissa, 
minkä uusi ulkoministeri Anthony Blin-
ken vahvisti senaatin nimityskuulustelussa 
tammikuun alussa. Lisäksi senaatti vahvisti 
4.2. äänin 97-3 suurlähetystön pysymisen 
Jerusalemissa ja pysyvän rahoituksen sille.

Helmikuun alussa Haagin kansainväli-
nen rikostuomioistuin ilmoitti ryhtyvänsä 
syyttämään Israelia Länsirannalla, Gazassa 
ja Itä-Jerusalemissa tehdyistä sotarikoksista. 

Israel on kiistänyt sekä rikokset että ICC:n 
toimivallan ja myös USA on kritisoinut ICC:n 
päätöstä poliittiseksi, koska Israel ei ole tuo-
mioistuimen jäsen eikä Palestiinalaishallinto 
ole valtio, mitkä ovat perusedellytykset asian 
saamiseksi vireille tuomioistuimessa.

Pääministeri Netanyahun ja varapääminis-
teri Gantzin sovittamattomat ristiriidat joh-
tivat uusiin 23.3. pidettäviin vaaleihin, jotka 
ovat jo neljännet kahden vuoden sisällä. Vaa-
leista lisää Ari Rusilan jutussa sivuilla 10-11.

Koronan varjossa kamppailevalle maalle 
myönteisiä uutisia ovat olleet Sudanin ja Ma-
rokon liittyminen Abraham Accords -rauhan-
sopimukseen ja helmikuun alussa solmitut 
diplomaattisuhteet Kosovon kanssa, minkä 
tekee huomionarvoiseksi se, että kyseessä 
on 95 prosenttisesti muslimimaa, joka ilmoitti 
avaavansa suurlähetystönsä Jerusalemiin.

Suomi sen sijaan on jatkanut YK:ssa Is-
raelia hyljeksivällä linjallaan. Joulukuussa 
päättyneessä yleiskokouksessa esitettiin 
kaikkiaan 17 Israelin tuomitsevaa päätöslau-
selmaehdotusta, joista Suomi kannatti kahta-
toista, ja pidättäytyi äänestyksestä viidessä. 
YK:n yleiskokouksen äänestyksissä Suomi ei 
edelleenkään ole koskaan tukenut Israelia 
sitä vastaan esitetyissä päätöslauselmaehdo-
tuksissa. Tämä on häpeällistä.

Liiton haasteet
Liitolle vuosi 2020 oli toiminnallisesti haasta-
va. Vuoden ainoaksi julkiseksi tapahtumaksi 
jäi marraskuussa Kansallisarkistossa järjes-
tetty K.A. Fagerholm -palkintoseremonia, 
jonka yhteydessä saimme kunnian isännöi-
dä Suomen ja Israelin diplomaattisuhteiden 
70-vuotisjuhlaa. Koronarajoitusten vuoksi 
tilaisuus toteutettiin pienimuotoisena kut-
suvierastapahtumana, mutta sen striimausta 

seurasi suorana n. 200 ja jälkeenpäin juhlan 
on nähnyt liiton Suomi-Israel YouTube-ka-
navalta n. 400 henkilöä. 

Koronan vaikutukset näkyivät myös ta-
louspuolella ja osa Jedidut ilmoittajista joutui 
vetämään mainoksensa pois taloudellisista 
syistä. Tämä näkyi suoraan budjetissamme 
ja teimmekin liittohallituksessa päätöksen, 
että jätämme vuoden neljännen Jedidutin 
tekemättä saadaksemme vuoden tilit plus-
salle. Tästä syystä päätimme myös käynnis-
tää uuden rahankeräyslain mahdollistavan 
pienkeräyksen, johon haastamme kaikkia 
yhdistystemme jäseniä. 

Keräyksen tiedot löytyvät sivulta 13 ja ar-
vostaisin kovasti, jos olisit talkoissa mukana.

Hyvää kevättalvea kaikille!
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Kansallisarkiston 
vanhassa tutkijasa-
lissa järjestettiin 
18.11.2020 
pienimuotoinen 
kutsuvierastilaisuus, 
jossa juhlistettiin 
Suomen ja Israelin 
diplomaattisuhteiden 
70 vuotta ja 
julkistettiin toisen 
K.-A. Fagerholm 
-palkinnon saaja. 

• Tilaisuuden avasi Kansal-
lisarkiston pääjohtaja Jussi 
Nuorteva. Tilaisuutta isän-
nöi Suomi-Israel Yhdistys-
ten Liitto ry:n puheenjohta-

Suomen ja Israelin diplomaattisuhteet 70 vuotta

ja Risto Huvila. 
Suomi-Israel Yhdistysten 

Liiton ja Eduskunnan Isra-
el-ystävyysryhmän järjes-
tämässä juhlaseminaarissa 

puhuivat Israelin suurlä-
hettiläs Hagit Ben-Yaakov, 
Eduskunnan ulkoasiainva-
liokunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja Mika Niik-

ko, Eduskunnan Israel-ys-
tävyysryhmän puheenjoh-
taja, kansanedustaja Peter 
Östman, Ulkoministeriön 
Afrikan ja Lähi-idän osas-
ton osastopäällikkö, ent. 
Suomen Israelin-suurlähet-
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tiläs Leena-Kaisa Mikkola 
ja K.-A. Fagerholmin tyt-
tärentytär Tea Kekkonen, 
ja videotervehdyksen Tel 
Avivista lähetti suurlähetti-
läs Kirsikka Lehto-Asikai-
nen. 

A

D   Osastopäällikkö Leena-Kaisa 
Mikkola kertoi puheenvuorossaan, 
että pari viikkoa 14.5.1948 tapahtu-
neen Israelin itsenäistymisjulistuk-
sen jälkeen Suomelle tuli tunnus-
tamispyyntö, joka johti kesäkuussa 
de facto-tunnustuksen antamiseen. 
Oikeudellisen tunnustuksen Israel 
sai Suomelta 18.3.1949, kun maa 
oli edellisessä kuussa saanut en-
simmäisen presidentinsä ja pysyvän 
hallituksen.

B   Pääjohtaja Jussi Nuorteva kertoi 
saaneensa ensikosketuksen Israeliin 
opiskellessaan Haifan yliopistossa 
1970-luvulla.

D   Israelin valtion tervehdyksen esitti suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov tulk-
kinaan Susanna Rajala. Suurlähettiläs muistutti, että kun kahdenvälinen 
yhteistyö alkoi vuosia sitten, tuotiin Israelista Suomeen Jaffa-appelsiineja, 
tänä päivänä meillä on kukoistavaa yhteistyötä korkean teknologian, inno-
vaatioiden ja kasvuyritysten saralla. Ben-Yaakov kertoi  odottavansa innolla, 
että voimme jatkaa yhteistyötämme ja myös syventää sitä eri sektoreilla.

D   K.-A. Fagerholm -palkinnon saanut Mika Niikko painotti, että Israel-
myönteisten päättäjien on tärkeä jatkaa ponnisteluja, että sukupolvelta 
toiselle siirtynyt Israel-vastaisuus ja vihankierre saataisiin katkaistua. YK:n 
päätöslauselmat ovat hänen mukaansa esimerkki siitä, kuinka kansainväliset 
toimijat ovat usein toimineet asenteellisesti Israelia vastaan, eikä totuudelle 
ole jäänyt sijaa.

A   Tea Kekkonen muisteli isoisään-
sä, Suomi-Israel Yhdistyksen perus-
tajaa K.-A. Fagerholmia.
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K.-A. Fagerholm -palkinto
kansanedustaja Mika Niikolle

• Kolminkertainen pääministeri ja eduskun-
nan puhemies Karl-August Fagerholm 
oli Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n 
edeltäjän Suomi-Israel Yhdistys ry:n yksi 
perustajista ja sen ensimmäinen puheen-
johtaja 22 vuoden ajan vuosina 1954-1976.  
Kunnioittaakseen K.-A. Fagerhomin elämän-
työtä Israelin ja juutalaisten puolustajana 
sekä Israelin itsenäisyyden 70. juhlavuotta, 
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry perusti 
vuonna 2018 K.-A. Fagerholm -palkinnon, 
joka annetaan yhteiskunnallisesti vaikutus-
valtaiselle henkilölle, joka on toiminnas-
saan osoittanut erityistä Israel-ystävyyttä ja 
vaikuttanut myönteisesti Suomen ja Israelin 
välisiin suhteisiin. Ensimmäinen palkinnon-
saaja vuonna 2018 oli kansanedustaja Pe-
ter Östman, joka on toiminut Eduskunnan 
Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana vuo-
desta 2015 alkaen.

Järjestyksessään toinen K.-A. Fagerholm 
-palkinto luovutettiin Kansallisarkiston juhla-
seminaarissa kansanedustaja Mika Niikolle 
tunnustuksena hänen työstään Israelin hy-
väksi.

Kansanedustaja Mika Niikko on toiminut 
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheen-

johtajana vuodesta 2019 ja Israel-ystävyys-
ryhmän varapuheenjohtajana vuodesta 2015. 

Eduskunnan jäsenenä Niikko on esittänyt 
hallitukselle useita kirjallisia kysymyksiä liit-
tyen mm. Suomen palestiinalaishallinnolle 
maksamien kehitysyhteistyömäärärahojen 
mahdolliseen käyttämiseen Israelia vastaan 
kohdistuneen terroristisen toiminnan tuke-
miseen ja miten Suomi voisi valvoa parem-
min rahoittamaansa palestiinalaishallinnon 
opetussuunnitelmaa, ettei sen puitteissa 
tuettaisi juutalaisiin ja Israeliin kohdistu-
vaa vihaan yllyttävää kasvatusta. Kirjallisis-
sa kysymyksissä Niikko on myös kantanut 
huolta Suomessa nousussa olevasta Israel-
vastaisuudesta ja antisemitismistä ja niiden 
aiheuttamasta uhkasta Suomen juutalaisvä-
estöä kohtaan.

Niikko on koko kansanedustajakauten-
sa ajan vuodesta 2011 ollut kovaääninen 
Israelin puolestapuhuja mediassa ja hän on 
osallistunut aktiivisesti eri organisaatioiden 
järjestämiin Israel-tapahtumiin niin puhujana 
kuin osallistujanakin.
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A

C   Palkinnon luovuttivat Mika Niikolle Suomi-Israel Yh-
distysten Liiton puolesta Risto Huvila (vas.), Laila Jouhki 
(oik.) ja Kimmo Janas.

C   Suomen Israelin suurlähetti-
läs Kirsikka Lehto-Asikainen esitti 
videotervehdyksensä Tel Avivista.

C   Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman valitteli, 
että suomalaisessa keskustelussa saadaan harvoin tasapuolinen kuva Israelis-
ta kansakuntana. Takana on pitkä yksipuolisuuden ajanjakso, jossa esitetty 
näkökulma on ollut lähes poikkeuksetta palestiinalainen.

A   Tilaisuutta isännöineen Risto 
Huvilan vierellä Guatemalan kun-
niakonsuli Peter Didrichsen (vas.) 
ja Israelin kunniakonsuli Fredrik 
Ekholm (oik.).

D   Tilaisuuteen oli kutsuttu koro-
narajoitusten takia vain kolmisen-
kymmentä henkilöä, mutta tapah-
tuman striimausta katsoi suorana 
yli 200. Videotaltiointi on edelleen 
nähtävissä Suomi-Israel -YouTube-
kanavalla. Etualalla Israelin vara-
suurlähettiläs Iris Malka.
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Ari Rusila

Knesset on hajonnut ja hallitus 
kaatunut. Israelin lain mukaan 
uudella hallituksella oli aikaa 
100 päivää hyväksyä valtion 
budjetti; hallitus laati elokuussa 
2019 kompromissilain, jolla 
määräaikaa pidennettiin kolmella 
kuukaudella. Kun tämäkin 
määräaika meni umpeen, 
todettiin Knesset hajotetuksi, 
ja uudet parlamenttivaalit 
määrättiin pidettäväksi 23. 
maaliskuuta 2021. 

• Nyt seuraavien kuuden viikon poliittiset 
toimijat laativat mitä erilaisimpia yhteistyöku-
vioita vaalilistojen laatimiseksi, ja nämä tulee 
toimittaa vaaliviranomaisille helmikuun en-
simmäisellä viikolla. Tämän jälkeen keskus-
vaalilautakunta arvioi mahdolliset valitukset 
listojen ja tai henkilöiden diskvalifioimiseksi; 
lopulliset listat hyväksyttäneen 21. helmikuu-
ta. Vaalit pidetään 23.3.2021 ja uuden järjes-
tyksessään 24. Knessetin avajaispäivä on 6. 
huhtikuuta 2012. 

Maaliskuun 2. päivän 2019 vaalien jäl-
keen Benny Gantzille annettiin neljän 
viikon mandaatti vakaan hallituskoalition 
muodostamiseksi. Tämä ei johtanut tulok-
seen ja Israelin poliittinen oppositioliike Blue 
and White hajosi draamaattisesti 26.3.2020 
ja Gantzin tueksi jäi B&W:sta lähinnä hänen 
alunperin perustamansa Kahol Lavan puo-

Israel jälleen kohti uusia vaaleja
lue. Gantz ja Netanyahu muodostivat kan-
sallisen yhtenäisyyshallituksen. 

Gantz selitti shokkiratkaisuaan koronavi-
ruksen luomalla hätätilalla ja tarpeella kor-
jata israelilaisen yhteiskunnan jakautumista. 
Syyskuussa 2021 Gantzista oli tarkoitus ro-
taatiosopimuksen pohjalta tulla pääminis-
teri. Vaikka muodostuneella hallituskoaliti-
olla oli suhteellisen vahva enemmistö (72 
Knessetin yhteensä 120 edustajasta), ei se 
siis kyennyt sopimaan budjetista koko toi-
minta-aikanaan.

Erona aiempiin vaaleihin on nyt seikka, 
että ensimmäistä kertaa Benjamin Netany-
ajulla on kaksi vahvaa kilpailijaa Israelin 
oikeistossa eli Naftali Bennett ja Gideon 
Sa’ar. Edellinen on kasvattanut kannatustaan 
pienyritysten puolustajana koronakriisin ai-

kana ja jälkimmäinen on Likudin pitkäaikai-
nen vaikuttaja, joka nyt uuden puolueensa 
(New Hope) kautta pyrkii luomaan moder-
nimman ja puhtaamman version Likudista. 
Ennusteiden mukaan molemmat haastajat 
voivat saavuttaa jopa 33 parlamenttipaikkaa 
Likudin 28 vastaan ja molempien ollessa 
pragmaatikkoja he kykenevät hyvin aitoon 
yhteistyöhön sekä Israelin keskustan että 
vasemmiston kanssa. 

Toinen ero aiempaan on, kun kolmessa 
edellisessä vaalissa Netanjahu taisteli poliit-
tisesta selviytymisestään, niin nyt hän taiste-
lee vapaudestaan, koska helmikuussa 2021 
Jerusalemin piirioikeus ryhtyy kuulemaan 
todistajia kolmessa oikeuskansleri Avichai 
Mandelblitin poliisin tutkinta-aineiston 
pohjalta pääministeriä vastaan nostamassa 
kanteessa. 

Mikäli oikeus ei myöhennä prosessiaan, 
pääsee yleisö seuraamaan pääministeriään 

syytettynä liki päivittäin. Jos Netanjahu hävi-
ää vaalit, hän ei syytettynä voi toimia taval-
lisena ministerinä kuten nyt pääministerinä 
voi. 

Lisäväriä tuleviin vaaleihin tuo arvuuttelu 
siitä, osallistuvatko suositut aiempi armeijan 
komentaja (IDF Chief of Staff) Gadi Eisen-
kot ja Tel Avivin pormestari Ron Huldai 
vaaleihin ja jos, niin osallistuvatko he muiden 
puolueiden listoilla vai muodostavatko oman 
puolueensa.

Kuten yleensä aina, niin nytkin Israelin po-
litiikan käänteitä ja vaaleja on vaikea ennus-
taa. Alla on erilaisista mielipidetiedusteluista 
koottu melko tuore BICOMin yhteenveto. 
Aika näyttää onnistuvatko vastustajat vii-
meinkin kampeamaan maan pitkäaikaisim-
man pääministerin jalustaltaan vaaleissa vai 
tarvitaanko tähän jopa vuosikausia kestävä 
oikeusprosessi.
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SonoMask 
suojaa 
yli 99 %

SonoMask 
suojaa 
yli 99 %

Koronarokotteita odotellessa 
kannattaa vielä turvautua 
muihin suojamenetelmiin. 
Israelilainen start-up Sonovia Ltd 
on lanseerannut markkinoille 
uuden, erilaisia viruksia – myös 
koronavirusta – tuhoavan 
tekstiilien käsittelymenetelmän.

• Shay Hershcovich ja hänen isänsä Shu-
ki Joshua Hershcovich perustivat Sono-
via Ltd:n vuonna 2013 Ramat Ganiin Nano 
Textile -nimisenä start-upina, kun yritys oli 
saanut Bar Ilanin yliopistolta kansainvälisen 
lisenssin kaupallistaa kemian professoreiden 
Aharon Gedankenin ja Ilana Perelshtei-

nin kehittämä bakteereita torjuva tekstiilien 
pinnoitusmenetelmä. Sonovia perustettiin 
onnistuneen tutkimus- ja kehitysvaiheen jäl-
keen, joka rahoitettiin 12 miljoonan euron 
investoinnilla Euroopan komission seitse-
männen puiteohjelman aloitteesta. 

Viime vuoden elokuussa Sonoavia Ltd sai 
Euroopan Unionilta 2,4 miljoonan euron 
apurahan Horizon 2020:sta, EU:n tutkimus 
ja innovaatio-ohjelmasta.

Ultraääniä ja nanopartikkeleita
Sonovian teknologia uuttaa metallioksidien 
nanohiukkasia tekstiileihin ultraääniavustei-
sen kyllästysprosessin aikana, joka suojaa 
tekstiilit erittäin tehokkaasti bakteereja ja 
sieniä vastaan. 

– Menetelmä perustuu fyysiseen ilmiöön, 
jota kutsutaan kavitaatioksi. Nesteessä olevat 
ääniaallot saavat aikaan erilaisia ilmataskuja, 

jotka räjähdyksen yhteydessä luovat metal-
lioksidien nanopartikkeleita ja suurnope-
uksisia suihkuvirtoja itse nesteeseen, joka 
puolestaan pakottaa nanohiukkaset kankaan 
pinnalle, selvittää Sonovian tutkija, tri Jason 
Migdal.

Teknologiaa voidaan hyödyntää kasvo-
maskeissa, suojavaatteissa, sairaaloiden 
vuodevaatteissa ja kylpytakeissa sekä muissa 
tekstiileissä pysäyttämään sairaalainfektioi-
den leviäminen.

Nopea liikkeellelähtö
Sonovia aloitti SonoMask -hengityssuojain-
tensa valmistuksen maaliskuussa Nahariyan 
lähellä sijaitsevassa tehtaassaan ja lahjoitti 
suuria määriä maskeja Israelin ja Saksan 
sairaaloille sekä eri hyväntekeväisyysjärjes-
töille Israelissa, Ranskassa, Saksassa, Etelä-
Afrikassa ja Australiassa. Yrityksen maskin 
valitsi äskettäin myös Tour De France 2020 
-kilpailuun osallistunut israelilainen pyöräi-
lytiimi, sillä pyöräilytapahtumassa oli tänä 
vuonna erittäin tiukat turvamääräykset ko-
ronan varalta. 

– Kun koronaepidemia räjähti käsiin maa-
liskuussa, meillä oli jo vuosien tutkimus ta-
kana, joten maskien suunnittelu oli ainoa 
tehtävä. Tiimimme työskentelee ympäri 
vuorokauden teknologian toteuttamiseksi 
muissakin henkilökohtaisissa suojavarusteis-
sa, koska uskomme tekniikkamme tarjoavan 

B  Naamio on valmistettu GSM-kudotusta polyesteripuu-
villa -sekoitteesta (80% puuvillaa, 20% polymeeriä), joka 
on päällystetty antiviraalisella tekniikalla.
Sonovian tekniikka käyttää 50% vähemmän kemikaaleja 
ja 100% vähemmän kemiallisia sideaineita kuin nykyiset 
kankaiden viimeistelymenetelmät. 

A
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tehokkaan ja ympäristöystävällisen suojan, 
kertoo Sonovian toimitusjohtaja Joshua Her-
shcovici.

Monipuoliset 
käyttömahdollisuudet

Vaikka yrityksen päätavoite on tarjota anti-
bakteerisia nanopäällystyspalveluja sairaala-
tekstiilien valmistajille, tekniikka antaa mah-
dollisuuden pinnoittaa kaikenlaista pintaa 
lasista keramiikkaan ja polymeereihin asti. 
Teknologialla on sovelluksia myös maata-
loudessa, esimerkiksi elintarvikkeiden pak-
kaamisessa.

Sonovia osallistui myös kokeisiin Adler 
Plasticin kanssa Italiassa aiemmin tänä vuon-
na ja pyrki luomaan ratkaisun matoille ja 
muille kankaille. Yhtiö ylsi testikierroksen 
aikana 99,999 prosentin hyötysuhteeseen 
bakteereja vastaan. 

– Näemme tekniikkamme muuttavan jo-
kapäiväistä elämäämme. Sitä voi hyödyntää 
kaikissa tekstiileissä: vaatteissamme, kodin 
tekstiileissä, julkisten tilojen tekstiileissä, jul-
kisissa liikennevälineissä ja tietysti suojatoi-
menpiteenä työpaikoilla ja lääketieteellisissä 
laitoksissa – tavalla, joka takaa turvallisem-
man ympäristön näinä epätavallisina aikoina, 
huomauttaa Sonovian teknologiajohtaja Liat 
Goldhammer.

Yrityksen on tarkoitus lanseerata piak-
koin mukavat, pestävät, uudelleen käytet-
tävät käsineet. Sonovia on solminut myös 
kumppanuuksia maailmankuulujen muoti-
merkkien, autonvalmistajien ja julkisen lii-
kenteen kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon 
Bruckner-Textile Technology GmbH ja Adler 
Automotive.

Vahvaa 
tutkimusnäyttöä

Sonovia käyttää edullisempia metallioksidin 
nanopartikkeleita, mukaan lukien sinkkiok-
sidi ja kuparioksidi, antibakteerisen suojan 

saamiseksi. Tutkimuksessa, joka suoritettiin 
EU:n tuella yhdessä 16 kumppanin kanssa 
10 Euroopan maasta, havaittiin ultraäänisä-
teilytyksen saavan aikaan antimikrobisten 
metallioksidien nanopartikkeleiden muo-
dostumisen ja kyllästävän ne aktiivisesti 
tekstiilikuituihin.

Sonovian SonoMask on käynyt läpi lu-
kuisia laboratoriotestejä, jotka vahvistavat 
maskin kyvyn neutraloida uusi koronavirus 
99,34 prosentin tehokkuudella kansainväli-
sesti akkreditoidun ATCC-testauslaboratori-
on kokeissa. Viimeisimmän testikierroksen 
tulokset osoittivat, että maski kykenee neut-
raloimaan SARS-COV-2:n jättämät jäljet 30 
minuutin kuluessa kosketuksesta kankaan 
kanssa. Yritys suosittelee pesemään maskin 
käsin kerran viikossa noin 30-asteisessa ve-
dessä öljyjälkien ja lian poistamiseksi. Par-
haan tuloksen saavuttamiseksi suositellaan 
ympäristöystävällisen, neutraalin pH:n, ionit-
toman pesuaineen käyttöä. Pehmennysainei-
ta ja valkaisuaineita tulisi välttää. SonoMaskin 
on osoitettu säilyttävän suojaominaisuutensa 
jopa 55 pesukerran ajan. Maskeja myydään 
Sonovian nettisivulla 69 dollarin yksikköhin-
taan eli noin 58,70 euroa/maski, joka saattaa 
tuntua kovalta hinnalta verrattaessa marke-
teissa myytäviin kertakäyttömaskeihin. Mutta 
on muistettava, että SonoMaskia voi käyttää 
jopa yli vuoden, jolloin päiväkohtainen hinta 
tippuu alle 0,50 euroon.

Testit ovat vahvistaneet myös, että Sono-
vian maski on 98 % tehokas suodattamaan 
5 mikronin hiukkasia sekä sisään- että ulos-
hengityksestä WHO:n ohjeiden mukaisesti. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että normaali 
N95-luokan maski yksinkertaisesti suodattaa 
viruksen sen sijaan, että poistaisi sen luon-
nosta, mikä luo riskin käsittelylle.

Testin suorittaneiden laboratorioiden luet-
telossa ovat Euroopan unionin valtuuttama 
laboratorio Hygcen Itävallasta ja Israelin ak-
kreditoima laboratorio Taryag Labs.

A
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Israelin 
rokotusvauhti
Ari Rusila

KARTTULAN APTEEKKI
Kissakuusentie 1
p. (017) 383 1130

ma-pe 9-18, la 9-14

TERVON APTEEKKI
Urheilutie 1

p. (017) 387 2168
ma-pe 8.30-16.30, la 9-13

Koronarokotusten käynnistyttyä 
eri puolilla maailmaa 
sai Israelissa miljoonas asukas 
koronarokotteen jo joulukuun 
viimeisellä viikolla. 
Muualla maailmassa on 
hämmästelty sitä, miten tällainen 
globaalisti ylivoimainen saavutus 
on mahdollista.

• Tällä hetkellä runsaan yhdeksän miljoonan 
väestöstä runsaat kolme miljoonaa on jo saa-
nut ensimmäisen rokotuksensa ja noin 1,8 
miljoonaa ihmistä on saanut jo kaksi annosta. 

Israeliin saapui torstaina (7.1.2021) ensim-
mäinen erä Modernan rokotetta, tosin vain 
120 000 annosta, lisää tuli seuraavalla vii-
kolla. Lisäksi pääministeri Netanjahu ilmoitti, 
että neuvotteluissa Pfizerin kanssa saatiin li-
säerä rokotetta, jotta maan koko yli 16-vuo-
tias väestö saadaan rokotettua maaliskuun 
loppuun mennessä 2021. Lisäerän saanti 
vaati 17 puhelinkeskustelua Pfizerin johdon 
kanssa ja vastikkeeksi rokotevalmistaja saa 
Israelista dataa vaikuttavuudesta.

Israelin menestys COVID -rokotuksissa 
pohjaa muutamaan keskeiseen tekijään:

• Vuosikymmenien ajan uhkien ja terro-
rismin alla elävät israelilaiset ovat tottuneet 
yhdistämään voimiaan vakavien uhkien il-
maantuessa. 

• Israel priorisoi myös suuren annosmää-
rän turvaamisen aikaisin. Miljoonia ostettiin 
Pfizerilta, Modernalta ja muilta yrityksiltä 
käsittäen myös venäläisvalmisteen. Israel 
todennäköisesti maksoi ylihintaa (arviolta 
+40 % muihin maihin verraten), kuitenkin 
Israelin terveysministerin mukaan talouden 
uudelleen avaamisen nopeampi hyöty on 
silti ollut sen arvoista.

• Israelissa on voimakkaasti digitalisoitu, 
yhteisöpohjainen koko väestön kattava ter-
veysjärjestelmä, joten ihmiset ovat helposti 
tavoitettavissa ja rokotukset kirjattavissa.

• Israelissa rokotetaan ympäri vuorokau-
den suurimmilla urheilukentillä ja suurissa 
tilapäisissä rokotuskeskuksissa. Rokotuksissa 
hyödynnetään myös sulatettua ylijäämäroko-
tetta, joka ei ole varastoitavissa; nämä jäämät 
eivät siis ole menossa roskiin, vaan joka pi-
sara hyödynnetään.

Tulkoon myös mainituksi monien juu-
talaisten tutkijoiden ja päättäjien kehittä-
vän koronavirusrokotteita tai auttavan pian 
lopettamaan pandemian. Esimerkiksi Pfi-
zerin toimitusjohtaja Albert Bourla on 
holokaustista selvinneiden poika. Pfizerin 
tieteellinen johtaja Mikael Dolsten, joka 
johti Covid-rokotekehitystä, on juutalainen 
maahanmuuttaja. Modernan YMJ Tal Zaks 
on kotoisin Israelista. Edelleen Israelin oma 
rokotekanditaatti, Brilife, aloitti II-vaiheen 
testit 5.1.2021;  samana päivänä myös Israel 
hyväksyi Modernan rokotteen. 

Israelin menestys on aiheuttanut myös kat-
keria kommentteja siitä, että palestiinalaisia 
olisi syrjitty rokotuksissa. Tosiasiassa Israe-

lin arabiväestönosa on muiden kansalaisten 
kanssa samalla viivalla rokotteiden saannis-
sa. Itse asiassa hallitus on jopa kampanjoinut 
Israelin arabiyhteisöissä vapaaehtoisuuteen 
ja maksuttomuuteen pohjaaviin rokotuksiin; 
samoin on kampanjoitu myös ortodoksijuu-
talaisissa yhteisöissä, joiden jäsenissä on 
paljon rokotuskriittisyyttä, rabbien toimesta 
rokotusten puolesta.

Palestiinalaishallinnon (PA) alaisilla alueil-
la tilanne on huonompi. Palestiinan johto ei 
ole pyytänyt Israelin apua katkaistuaan yh-
teyksiään Israeliin vuonna 2020 kieltäytyen 
jopa Arabiemiraattien aiemmin toimittamista 
koronan hoito- ja testausmateriaaleista, kos-
ka ne lähetettiin Ben Gurionin lentokentän 
kautta. Edelleen PA kieltäytyi yhteistyöstä Is-
raelin kanssa rokotteiden hankinnasta. Sen 
sijaan PA päätti luottaa WHO:n ohjelmaan, 
jonka mukaan helmikuussa odotetaan saa-
puvaksi Venäjän valmistamia rokotteita. Ga-
zassa Hamas luottaa PA:n toimittavan Covid-
rokotuksensa. 

Silti Israel rokottaa jo palestiinalaisia Itä-
Jerusalemissa, vaikka he ovatkin pysyviä 

asukkaita eivätkä Israelin kansalaisia. Isra-
elin terveysministeri julisti palestiinalaisten 
rokottamisen Israelin edun mukaiseksi.
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Simon Elo

• 72 vuotta sitten Palestiinan brittiläisen 
mandaatin alueella asui vain puoli miljoonaa 
juutalaista, joka tarkoitti hieman yli 30 pro-
senttia alueen asukkaista. Palestiinaan muutti 
juutalaisia vuosikymmenien ajan ja vähitel-
len syntyi vireä juutalaisyhteisö, Yishuv, joka 
katsoi juutalaisella kansalla olevan ikuinen 
oikeus elää isiensä mailla. Erityisesti natsi-
Saksan toisessa maailmansodassa vuosina 
1939–1945 toteuttaman juutalaisten kansan-
murhan, holokaustin, jälkeen voimistuivat 
juutalaisten vaatimukset saada elää rauhassa 
ja turvassa. 

Britannian siirtomaa-alueista vastaavana 
ministerinä Winston Churchill hyväksyi 
vuonna 1922 poliittisen linjauksen, joka johti 
14 vuodessa 300 000 juutalaisen muuttoon 
Palestiinan brittiläiseen mandaattiin. ”Sionis-
tinen ihanne,” Churchill julisti vuonna 1921, 
”on erittäin hieno ihanne, ja tunnustan, että 
se saa vahvan henkilökohtaisen myötätunto-
ni.” Nykypäivänä sionismi käsitetään poliit-
tisesti motivoituneeksi kansallisuusaatteeksi, 
jonka keskeisin määrittelevä teos on Theo-
dor Herzlin Juutalaisvaltio (1896), jossa 
hän esittää tavoitteeksi luoda juutalaisille 
oma valtio. 

Israelin itsenäisyyssota alkoi sisällissotana 
YK:n Palestiinan jakoäänestyksestä 30. mar-
raskuuta 1947. Konflikti laajeni Lähi-idän alu-
eelliseksi sodaksi 14. toukokuuta 1948, kun 
Britannian mandaattihallinto päättyi ja Israel 
julistautui itsenäiseksi David Ben-Gurionin 
aloitteesta. Seuraavana päivänä arabimaat 
Transjordania (nykyinen Jordania), Egypti, 

Israelin itsenäisyyssota ja 
kansallinen historiankirjoitus

modernien valtioiden syntyyn.  Uushistori-
oitsijat Ilan Pappé ja Benny Morris pitävät 
Libanonin sotaa 1982 vedenjakajana, joka an-
toi israelilaisille historioitsijoille oikeutuksen 
tutkia myös Israelin aiemmin käymiä sotia.

Klassisen sionistisen käsityksen mukaan 
palestiinalaisten pako Palestiinan mandaatin 
alueelta johtui arabijohtajien kehotuksista ja 
suoranaisista määräyksistä.  Uushistorioitsija 
Benny Morris väittää, että Israelin juutalaista-
minen kuului sisäänrakennettuna sionismiin 
jo vuosikymmeniä ennen itsenäisyyssotaa. 
Morris väittää Ben-Gurionin olleen sillä kan-
nalla, että palestiinalaiset tulee siirtää muu-
alle. Efraim Karsh syyttää Morrisia lukuisten 
lähdeaineistojen käyttämättä jättämisestä ja 
lähteiden oleellisten tietojen vääristelystä. 
Klassinen sionistinen koulukunta ei sinänsä 
kiistä, etteikö juutalaisten sotilasjoukot olisi 
paikoin karkottanut palestiinalaisia. 

Historioitsija Antero Holmila toteaa ole-
van ”kiistämätöntä, että juutalaiset hävittivät 
yli 400 kylää karkottaen arabit joko maan-
pakoon tai arabikyliin vuosina 1948–49”. 
Ilan Pappé kutsuu tapahtumia ”etniseksi 
puhdistukseksi”. Karshin mukaan pako ei 
tapahtunut suunnitelmallisen työn tulokse-
na, vaan taistelun sotilaallisten tavoitteiden 
sivutuotteena. Kummatkin koulukunnat 
katsovat, että Israelin sotilaallinen voitto 
arabimaista ei ollut ihme, vaan poliittisten 
ja sotilaallisten realiteettien sekä tehtyjen 
sotilaallisten ratkaisujen saneleman tapah-
tumaketjun looginen päätös. 

Israelin itsenäisyyssota on modernin Isra-
elin valtion ja juutalaisen kansakunnan alku-
piste. Pääministeri Benjamin Netanyahu on 
tunnustanut itsenäisyyssodan yhteiskunnal-

lisen merkityksen puheessaan Israelin par-
lamentille Knessetille 16. toukokuuta 2011: 

”[Lähi-idän konfliktissa] ei ole kyse vuodes-
ta 1967, vaan vaan tämä on konflikti vuo-
desta 1948. Syvimmiltään Israelin valtion 
olemassaolosta”. 

Nuori Israelin kansakunta sai ensimmäisi-
nä vuosikymmeninään israelilaisten histori-
oitsijoiden sionistisesta historiantulkinnasta 
vahvaa maata jalkojensa alle. Kansakunnan 
rakentamisessa voi kuitenkin olla vaarallista 
pyrkiä yhteen historialliseen ja yhteiskunnal-
liseen totuuteen.

Syyria, Libanon ja Irak hyökkäsivät vasta-
muodostetun valtion alueelle. Vastassaan 
heillä oli ensin juutalaisten puolisotilaalliset 
joukot ja myöhemmin myös Israelin puo-
lustusvoimat.  Sodan seurauksena syntyivät 
Lähi-idän konfliktin keskeiset kiistakysymyk-
set kuten palestiinalaisten pakolaisongelma.

Olen valtiotieteiden maisteriopinnoissani 
tutkinut Israelin itsenäisyyssodan 1947–1949 
israelilaisen akateemisen historiantutkimuk-
sen päälinjat, koulukunnat ja suurimmat his-
toriantulkinnan kiistat. Lähdeaineistoni koos-
tuu Israelin itsenäisyyssotaa käsittelevistä 
englanninkielisistä akateemisista tutkimuk-
sista. Historioitsija Uri Ram arvioi teokses-
saan Israeli nationalism, että sionismi kehitti 
useiden muiden nationalististen liikkeiden 
tapaan oman historiallisen tarinansa, jossa 
luotu menneisyys palvelee nykyajan tarpeita.

Israelilaisten historioitsijoiden klassisen 
sionistisen koulukunnan tulkintaa voi kar-
rikoidusti luonnehtia Raamatun tarinaa mu-
kaillen, että Israelin itsenäisyyssodassa heik-
ko Daavid (Israel) voittaa vahvan Goljatin 
(arabimaat), ja juutalaisvaltio lunasti itsenäi-
syytensä. Israelilaisella historiankirjoituksel-
la oli luotu yhteistä kansallista tarinaa, joka 
ylitti Israeliin eri puolilta maailmaan muutta-
neiden juutalaisten kielelliset ja kulttuuriset 
rajat.  Tämän klassisen sionistisen koulukun-
nan tunnetuimmat historioitsijat ovat Efraim 
Karsh ja Yoav Gelber. 

Uushistorioitsijoiksi itseään kutsunut ryh-
mä israelilaisia historioitsijoita ajatteli sio-
nistista tarinaa rikkoen, että Israelin valtion 
syntyminen ei ollut erityislaatuinen historial-
linen tapahtuma, vaan verrattavissa muiden 

A  David Ben-Gurion luki Israelin itsenäisyysjulistuksen 
Tel Avivissa toukokuussa 1948.
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• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

Webinaari tiistaina 23.2. klo 19. Simon Elo 
esitelmöi gradustaan, joka käsittelee Israelin 
itsenäisyyssotaa 1948 ja kuuden päivän sotaa 
vuonna 1967, kansanedustaja Antero Lauk-
kanen pitää poliittisen katsauksen Israelin 
tilanteesta ja Risto Huvila toimii tilaisuuden 
moderaattorina. 
Ilmoittaudu webinaariin viim. 22.2. 
os. espoo.israel@gmail.com.

• 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 perutaan keväältä 
koronaviruksen takia!

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

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

• 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!

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat

• Porvoon Suomi-Israel yhdistyksen pu-
heenjohtajan Kenneth Silverin mukaan 
yhdistyksen kokous oli syyskuussa päättä-
nyt lopettaa toimintansa ja Patentti- ja rekis-
terihallitus lakkautti yhdistyksen virallisesti 
2.12.2020.

Porvoon yhdistyksessä oli 31.12.2019 tie-
don mukaan yhteensä 40 jäsentä, mutta hei-
dän joukosta ei löytynyt hallitukseen uusia 
vastuuhenkilöitä Silvereiden muuttaessa pois 
Porvoosta. 

Liittohallituksessa on ajoittain keskustel-
tu pienempien yhdistysten haasteista saada 
hallituksiinsa jäseniä ja asiasta keskusteltiin 
myös Tampereen liittokokouksen tulevai-
suusseminaarissa 2019 liiton ja Espoon yh-
distyksen puheenjohtajan Risto Huvilan 
nostaessa esiin mallin, jossa toimintaa ratio-
nalisoitaisiin purkamalla raskasta yhdistys-
rakennetta.

Saatuaan tiedon Porvoon yhdistyksen lak-
kauttamisesta liittohallitus asetti työryhmän 
pohtimaan, miten aluetoimintaa voisi kehit-
tää siten, ettei perinteinen yhdistyshallinto 

veisi liikaa vastuuhenkilöiden voimavaroja. 
Yhdeksi malliksi nähtiin pienempien paikal-
lisyhdistysten yhdistyminen yhden yhdistyk-
sen alle, jolloin alueelliset tiimit – siis entiset 
hallitukset – voisivat keskittyä itse ydintoi-
mintaan eli Israel-asian edistämiseen. Tämä 
myös mahdollistaisi uusien paikkakuntien 
mukaantulon ilman velvoitetta perustaa pai-
kallinen yhdistys.

Työryhmää vetää Jyväskylän Suomi-Israel 
yhdistyksen puheenjohtaja Ari Rusila ja 
siinä on mukana Haminan, Espoon, Poh-
jois-Karjalan ja Tampereen yhdistysten pu-
heenjohtajat. Tavoite on, että työryhmä voisi 
tuoda ainakin väliraportin 20.3. pidettävään 
liittokokoukseen.

Porvoon Suomi-Israel yhdistys lakkautettu
Liittohallitus pohtii, miten 

yhdistyshallintoa voitaisiin keventää

Porvoon Suomi-Israel -ystäviä rohkaistaan 
liittymään johonkin Etelä-Suomen yhdistyk-
seen, joita ovat Haminan, Helsingin, Vantaan 
ja Espoon yhdistykset. Jäsenilmoituksen voi 
lähettää osoitteeseen info@suomi-israel.fi. 
Samasta osoitteesta voi tilata Jedidut-lehden, 
jos ei halua liittyä yhdistyksen jäseneksi.
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Koronatesti 
hengityksestä

Israelilainen hengitystestei-
hin erikoistunut Scentech 
Medical on kehittänyt uu-
den, entistä tehokkaamman 
– ja nähtävästi entistä luo-
tettavamman – koronavirus-
testin.

Alustavien koetulosten 
perusteella yhtiön kehittä-
mä laite on päässyt 98 pro-
sentin tarkkuuteen testissä, 
joka vie vain muutaman 
minuutin.

Koronatestilaite muistut-
taa pitkälti poliisien käyt-
tämää puhalluskoetta. Koe-
henkilö puhaltaa putkeen, 
ja muutamassa minuutissa 
laite erottelee hengitysil-
massa olevat tuhannet kaa-
suyhdisteet.

Koska laite käy läpi vasta 
esikokeita, sitä ei ole vielä 
virallisesti hyväksytty käyt-
töön. Joka tapauksessa yh-
tiön on läpäissyt kolmivai-
heisen diagnostisen testin, 
jonka mukaan laitteen herk-
kyys on yli 91,2 %. Yhtiön 
kehittämä ainutlaatuinen 
algoritmi päihittää nykyisten 

kaupallisten koronavirustes-
tien tulokset.

Kun laite saa hyväksyn-
nän, ensimmäisessä vaihees-
sa sitä ei kuitenkaan vielä 
tulla markkinoimaan kulut-
tajakäyttöön, vaikka testin 
suorittaminen ei vaadikaan 
erityistä teknistä osaamista.
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Viidessä minuutissa 
akku täyteen

Israelilainen StoreDot on 
kehittänyt sähköauton li-
tiumioniakun, joka latautuu 
viidessä minuutissa. Tämä 
tulee varmasti lisäämään 
sähköautojen suosiota, sil-
lä pelko kesken ajomatkan 
loppuvasta akusta on yksi 
tärkein syy, miksi kuluttajat 
eivät ole vielä täysin omak-
suneet täyssähköisiä autoja.

Yhtiön toimitusjohtaja 
Doron Myersdorf on ker-
tonut, että ongelma erittäin 
nopeassa latauksessa ei ole 
enää itse akku, mutta lataa-
minen edellyttää nykyistä 
voimakkaampia latureita.

StoreDot työskentelee 
yhdessä isobritannialaisen 

BP:n (British Petroleum) 
kanssa kehittääkseen ny-
kyistä latausinfrastruktuuria 
asemien päivittämiseksi ja 
nostaakseen niiden tehoa 
vuoteen 2025 mennessä.

StoreDot korvaa uusissa 
akuissaan nykyisin käytet-
tävän grafiitin puolijohde-
nanohiukkasilla. Yhtiön 
suunnitelmissa on kuitenkin 
käyttää jatkossa piitä, joka 
on huomattavasti halvem-
paa.

StoreDotin akku-uutuuk-
sia on valmistettu jo tuhan-
nen kappaleen esittelyerä 
Kiinassa normaalilla massa-
tuotantolinjalla.

Jerusalemiin uusi 
sisäänkäynti

Israelin liikenneministeri-
öllä on käynnissä lukuisia 
hankkeita, jotka helpottavat 
kulkua Jerusalemiin ja sieltä 
pois.

Vuosien ponnisteluiden 
jälkeen liikenneruuhkien 
helpottaminen Jerusalemin 
sisääntuloväylillä astui jäl-
leen askeleen eteenpäin, 
kun Route 16:lla olevat tun-
nelit saatiin kaivettua.

Har Nof (vuoristonäkymä) 
-projektin noin puolentoista 
kilometrin pituinen tupla-
tunneli kuuluu suunnitel-
maan ulottaa Route 16 aina 
Route 1:n Motzan liittymästä 

suoraan kaupungin keskel-
le, lähelle Shaare Zedek 
Medical Centeriä ja Givat 
Mordechaita.

Kuuden kilometrin pi-
tuisen miljardin sekelin 
tiehankkeen tavoitteena 
on valmistua vuoden 2022 
aikana ja se pitää sisällään 
tuplatunnelin lisäksi lukuisia 
siltoja ja liittymiä sekä liiken-
teen ohjausjärjestelmän.
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Tesla avaa Israelin 
markkinat

Yhdysvaltalainen sähköau-
tovalmistaja Tesla on kerto-
nut avaavansa alkuvuonna 
2021 ensimmäisen myyn-
tikonttorinsa Israelissa ja 
tarjoavansa sähköautojaan 
jopa odotettua edullisem-
paan hintaan.

Israelin liikenneministeri-

ön myöntämä lupa sisältää 
velvoitteen täysin varustel-
lun palvelukeskuksen pe-
rustamisesta ja autojen huol-
toon tarvittavan henkilöstön 
kouluttamisesta.

Teslan tuontilupa kattaa 
kolmen eri mallin maahan-
tuonnin; Model 3, Model S 
ja Model X, jotka kaikki ovat 
nollapäästöisiä ja sisältävät 
innovatiivista teknologiaa 
ja erilaisia turvajärjestelmiä, 
mm. auto-pilot -järjestel-
män, jonka käyttö on kui-
tenkin toistaiseksi kielletty 
Israelin tieliikenteessä.

Mentorointipalkinto
Kaksi israelilaista Tel Aviv 
yliopiston tutkijaa, professo-
rit Neta Erez ja Tal Pupko 
ovat voittaneet 2020 Nature 
Reseach Awards for Mento-
ring in Science -palkinnon, 
jonka lahjoittaa maailman 
kuuluisan Nature -lehden 
julkaisija Springer Nature 
Group.

Palkinto annetaan tutki-
joille, jotka ovat menesty-
neet tutkimusopiskelijoiden 

mentoroinnissa omissa la-
boratorioissaan ja myötä-
vaikuttaneet omalta osal-
taan tieteen tulevaisuuden 
kehittämisessä – erityisesti 
Israelissa ja muualla maail-
massa yleensä.

10 000 dollarin palkin-
non jakavat professorit ovat 
kertoneet palkinnon olevan 
erityisen koskettava, koska 
sen valitsijoina ovat olleet 
heidän omat oppilaansa.

Palkintolautakunta ylisti 
Pupkoa hänen osallista-
vasta lähestymistavastaan 
ja terveellisen työ- ja yksi-
tyiselämän tasapainon kan-
nustamisesta ammatillisen 
huippuosaamisen rinnalla. 
Erezin palkintoa puoles-
taan tukivat hänen tapansa 
työskennellä naisten ase-
man edistämiseksi tieteessä 
ja hankkeissa, jotka tuovat 
hänen vaikutuksensa men-
torina laajemmille piireille, 
myös laboratorion ulkopuo-
lisille.
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Professori Neta Erez.
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