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Pääkirjoitus
Korona alkaa vihdoinkin helpottaa, ja rajoitukset alkavat purkaantua vähitellen niin
meillä kuin muuallakin... tai no, meillä vielä
kinastellaan siitä, kuka voi päättää minkäkin
rajoituksen purusta.
Israel on kumonnut 1.6. melkein kaikki
COVID-19 -rajoituksensa, koska päivittäinen tartuntaprosentti on käytännössä nolla.
Israelilaisten ei enää tarvitse käyttää vihreänä passina tunnettua rokotustodistusta tai
parantumistodistusta päästäkseen julkisiin
tiloihin, kuten ravintoloihin ja kuntosaleihin. Vain maskipakko julkisissa sisätiloissa
on vielä voimassa, mutta sekin purettaneen
lähiaikoina.
Rokottamattomien tulo maahan on kielletty kaikista maista, ja rajoituksen uskotaan
säilyvän vielä pitkään uusien virusmuunnosten keskellä.
Yksittäisten turistien matkustusta vielä
rajoitetaan, mutta pieniä rokotettuja ryhmiä
aletaan vähitellen ottaa vastaan. Matkailu- ja
terveysministeriöillä on käynnissä pilottiohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda turisteja
takaisin Israeliin turvallisella tavalla.
Heinäkuun alussa ratkennee, koska sallittaan taas myös yksilömatkustajien (rokotettujen) matkustus Israeliin.

joulukuussa ja jo kymmenen päivän kuluttua
10 prosenttia väestöstä oli rokotettu. Tällä
hetkellä on rokotettu arviolta 85 prosenttia
aikuisväestöstä, ja hallituksen on määrä hyväksyä pian rokotukset myös 12-15 -vuotiaille israelilaisille.
Vaikka YK ei tunnetusti ole kohdellut Israelia kovinkaan myönteisesti äänestyksissään
ja julkilausumissaan, aina voi tapahtua jotain
myönteistäkin. Israel nimittäin valittiin YK:n
talous- ja sosiaalineuvostoon (ECOSOC)
kaudeksi 2022-2023. Israel sai peräti 153
ääntä YK:n yleiskokouksen äänestyksessä.
Tämä yksi YK:n tärkeimmistä elimistä etsii
ratkaisuja maailmanlaajuisiin taloudellisiin,
sosiaalisiin ja terveysongelmiin.
Nyt tietenkin seurataan mielenkiinnolla,
kuinka kauan Israelin uusi hallitus pysyy kasassa kuherruskuukauden jälkeen, kun ainoa
yhdistävä tekijä pikkupuolueilla on maan
ylivoimaisesti suosituimman poliitikon syrjäyttäminen. Tällä hetkellähän hallitus pysyy
koossa vain todella pienen muslimipuolueen
voimin, jolla puolestaan ei ole aikaisempaa
hallituskokemusta.
Kesäisin (koronavapain) terveisin,

Koronarokotusten onnistujana ylistetty Israel aloitti rokotukset virusta vastaan viime

Kimmo Janas
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Puheenjohtajan mietteitä
• Toukokuun 14:ntenä tuli kuluneeksi 73
vuotta Israelin itsenäistymisestä, mikä oli
lähes 2000 vuotta diasporassa olleelle juutalaisyhteisölle hartaasti ja pitkään odotettu
profetioiden täyttymys. Israelin valtiollinen
olemassaolo ei kuitenkaan ole vieläkään saanut kaikkien tahojen, eikä etenkään suomalaisen valtamedian hyväksyntää.
Joka kerta, kun Israel joutuu sitä vihaavien arabien – jengin, terroristijärjestön tai
armeijan – hyökkäyksen kohteeksi, ”maailman vapain media” toivoo yksipuolisella,
valikoivalla ja asenteellisella uutisoinnillaan,
että niin poliitikkojen kuin kansankin mielipide kääntyisi Israelia vastaan ja maa saataisiin jotenkin eristetyksi maailmankartalta.
Tätä tavoitetta tukeakseen se käyttää asiantuntijoinaan poikkeuksetta Israel-kriittisiä
akateemisen maailman edustajia, ja haastattelee pääasiassa anti-israelilaisia juutalaisia ja
palestiinalaisista Israel-vihamielisiä edustajia.
Edellä mainittu pätee myös mielipidekirjoituksiin, joiksi yllättäen valikoituu vain lehden
linjaa tukevia ”mielipiteitä”. Tästä esimerkkinä Helsingin Sanomien mielipidepalstallaan 9.6. julkaisema prof. Hannu Juusolan
kirjoitus ”Suomen Israelin-politiikka ei saisi
kulkea kaksia eri raiteita”.
Minulla ei ole tiedossa, että johtavat suomalaiset mediat olisivat koskaan Lähi-idän
konfliktien yhteydessä haastatelleet laajasti
ketään Israeliin myönteisesti suhtautuvaa,
jos mukaan ei lasketa kansanedustaja Sari
Tanusta (KD), joka kutsuttiin 20.5. debatoimaan Gazan konfliktista vasemmistoliiton
Anna Kontulan kanssa MTV:n aamuohjelmaan. Debatin nettiuutisoinnin otsikointi vahvisti kuitenkin MTV:n pysyvän valitsemallaan Israel-vastaisella linjalla: Kansanedustaja Kontula kritisoi Suomen asekaupJEDIDUT • 2 / 2021
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poja Israelin kanssa: ”Pitäisi katsoa, mikä on
meidän kädenjälki konfliktissa”.
Suomalaisen median
sokea piste
Suomalaisen median sokea piste tuli esiin
Iltalehden 20.5. julkaisemassa uutisessa Israelin ja Palestiinan konflikti näkyy myös
Suomessa – ”Ihmiset eivät voi kulkea daavidintähti kaulassa kadulla”. Juttu alkaa seuraavalla lauseella:
Israelin ilmaiskut ovat tappaneet 212
palestiinalaista viime viikon maanantaina
alkaneissa palestiinalaisten ja Israelin välisissä taisteluissa. Erityisesti Gazan puolella
siviiliuhrien määrä on ollut huomattavasti
suurempi kuin Israelissa. Tapahtumat ovat
heijastuneet myös Suomeen…
Voisiko media tehdä naiivimpaa johtopäätöstä maamme juutalais- ja Israel-vastaisen
tilanteen syistä?
Jos olet lukenut, kuunnellut tai katsonut
mitä tahansa viimeaikaiseen Gazan konfliktiin liittyvää uutisointia, niiden kärki on ollut
Israelin – maailman ainoan juutalaisvaltion
ja Lähi-idän ainoan demokratian – syyllistämisessä toimista, jotka liittyvät taisteluun
terroristijärjestö Hamasin aloittamaa ja 10
päivää kestänyttä hyökkäystä vastaan.
Ei juutalaisten ole turvatonta kulkea Suomessa Gazan tapahtumien takia, vaan suomalaisen ”laatumedian” valheellisen ja asenteellisen uutisoinnin takia. Näin tehdessään
media käytännössä on määrittänyt terroristijärjestöä vastaan kansalaisiaan tehokkaasti
puolustavan Israelin syylliseksi konfliktiin,
koska israelilaisia on kuollut huomattavasti
vähemmän kuin gazalaisia. Media olisi varmasti tasapuolisempi ja tyytyväisempi, jos
juutalaisia kuolisi enemmän, mutta näin ei

koskaan tule tapahtumaan, sillä historiansa
tuntevana Israel on panostanut siihen, mihin
Hamas ei ole koskaan vaivautunut, omien
kansalaistensa tehokkaaseen suojeluun.
Kontulan kritisoima Israelin puolustusteknologia on kehittynyt juuri Israelin ympärillä
olevien – ja kansanedustajan ihailemien –
arabivaltioiden ja terroristijärjestöjen hyökkäysten seurauksena. Jos olet koskaan kuullut
israelilaisten poliitikkojen selittävän maansa
puolustusdoktriinia ja tunnet hiukankin juutalaista historiaa, ymmärrät, että Israel ottaa
vakavasti kaikki uhkaukset ja yritykset tuhota
tämä mitättömän pieni valtio, jonka maa-alue
on vain n. yksi promille ympäröivien arabimaiden alueista.
Piispa Laajasalo
yllätti
Moni kirkkoa seuraava taisi yllättyä, kun
Helsingin piispa Teemu Laajasalo julkaisi
Israelia puolustavan twiitin 18.5. ja antoi pari
päivää myöhemmin Kirkko ja kaupunki -lehdelle haastattelun todeten mm. seuraavaa:
"Antisemitismin määritelmien mukaan
erilainen Israelin valtion demonisoiminen
tai muita vaativamman moraalin edellyttäminen siltä täyttävät juutalaisvihan merkit.
Alueen ainoan demokratian kutsumisessa
apartheid-valtioksi piilee antisemitismin
siemen. Israel-kritiikki muuttuu helposti
juutalaisvihaksi. Israelin apartheidiksi kutsuminen myös vähättelee oikeaa eteläafrikkalaista apartheidiä, jossa seka-avioliitot
olivat laittomia ja eri rotuisilla ei saanut
olla yhteisiä lapsia. Israelissa on jännitteitä,
mutta ei sanan käyttö ole oikeassa suhteessa."
Juhannuksen alla liitolle avautui mahdollisuus tuottaa tv-ohjelma, johon sain keskustelijoiksi piispa Laajasalon ja Suomen

juutalaisyhteisön puheenjohtajan Yaron
Nadbornikin. Aiheinamme olivat mm.
Israel ja antisemitismi sekä juutalaisten ja
kirkon välinen suhde. Laajasalo peräänkuulutti palestiinalaishallinnon vastuuta palestiinalaisten olosuhteista, muistutti kirkkoa sen
surullisesta suhteesta juutalaisiin ja tuomitsi
kaksoistandardit, joilla Israelia arvioidaan
niin median kuin kirkonkin taholta.
Juhannussunnuntaina AlfaTV:llä esitetty
ohjelma on katsottavissa AlfaTV:n arkistosta
ja liiton YouTube-sivustolta. Liitto sai Anna
Lindhin Säätiöltä pienen apurahan ohjelman
tuottamiseen.
On siunaus, että kirkosta löytyy edes yksi
Israelia ja juutalaista kansaa ymmärtävä johtaja.
Kiitos Teemu-piispa!
Risto Huvila
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Helsinki 14.6.2021

Avoin kirje Suomen
ulkopoliittiselle johdolle
Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöjemme edustajat vetoamme Teihin hyvien suhteiden
säilyttämiseksi Israelin valtion kanssa.
Israel joutui ääri-islamilaisen terroristijärjestö Hamasin massiivisen rakettitulen kohteeksi
jälleen 10.-21.5.2021. Kymmenen päivän aikana Hamas pommitti Israelin siviiliväestöä yli
4000:lla raketilla. Siviilit joutuivat pakenemaan pommisuojiin, ja maan normaali toiminta
halvaantui.
Israelin valtiolla on sekä legitiimi oikeus että velvollisuus suojella väestöään. Edellisen
suuren eskalaation (2014) jälkeen Hamas oli rakentanut omien sanojensa mukaan satoja
kilometrejä taistelutunneleita Gazaan. Sen käytössä on mm. iranilaisia Fajr 5 -raketteja ja
syyrialaisia M302-raketteja, joilla se kykenee uhkaamaan koko Israelin väestöä. Hamashallinnon pääministeri Ismail Haniya kiitti julkisesti Irania aseiden, varojen ja teknologian
tarjoamisesta Israelin vastaisessa taistelussa.
Israel tavoitteli Hamasin tunneliverkoston ja asearsenaalin tuhoamista mahdollisimman
tarkoin iskuin ja pyrki varoittamaan siviiliväestöä iskuista. Väkivaltaisuuksien aikana Gazassa
kuoli 248 ihmistä, joista yli puolet oli terrorijärjestöjen taistelijoita. Israelin puolella kuoli 12
siviiliä, sillä Iron Dome -torjuntajärjestelmä onnistui torjumaan 90 % raketeista. Arviolta yli
500 Hamasin rakettia putosi maahan Gazassa aiheuttaen siviiliuhreja ja aineellista vahinkoa.
Gazan väestön kärsimys on yksinomaan sitä hallitsevan terrorijärjestön vastuulla. Gazan
rajanaapureiden, Israelin ja Egyptin, harjoittaman saarron tarkoituksena on estää aseiden
virtaus aluetta hallitseville terrorijärjestöille. Vaatimus alueen rajojen avaamisesta tavaroiden
ja ihmisten valvomattomalle liikkumiselle on Israelin, Egyptin ja koko Lähi-idän turvallisuuden kannalta mieletön. Lopettamalla terrori ja keskittymällä rauhanomaisesti ja naapureitaan
kunnioittaen kehittämään aluetta Gazaa hallitsevilla on mahdollisuus rakentaa alueesta
menestyvä ja kukoistava.
Ihmisoikeuksien väärinkäyttö Israelia vastaan
YK:n vuonna 2001 pitämän antirasistisen konferenssin jälkeen Israelia vastaan on nostettu
kokonainen kansalaisjärjestöjen rintama. Durbanissa järjestetyn konferenssin yhteydessä
kokoontui kansalaisjärjestöfoorumi, joka on tullut kuuluisaksi antisemitismistä ja yksipuolisesta, yhtä ainoaa valtiota – Israelia – syyttävästä tavoitejulistuksestaan. Seurauksena Israelin
vastaiseen toimintaan osallistuu jo lähes 300 kansalaisjärjestöä, joista osa on perustettu
vain tätä tarkoitusta varten. Valitettavasti myös monet ennen arvostetut ihmisoikeusjärjestöt
osallistuvat tähän kampanjaan, jossa demonisoidaan juutalaisvaltiota vääristyneeseen dataan
ja kansainvälisten sopimusten poikkeavaan tulkintaan perustuen. Tämä on omiaan vinouttamaan yleistä käsitystä ihmisoikeustilanteesta Lähi-idässä.
Kaikista maailman maista löytyy ihmisoikeusongelmia ja korjattavaa. Erityisesti monissa
JEDIDUT • 2 / 2021
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Israelin lähellä olevissa valtioissa esiintyy suuria ihmisoikeusongelmia, syrjintää ja sortoa.
Silti kansalaisjärjestöjen laatiman julistuksen mukaan yksin Israelia tulisi rangaista boikoteilla
ja eristää maa totaalisesti kaikilla tasoilla kaikista maailman maista. Tällainen on poikkeuskohtelua ja täyttää Suomenkin allekirjoittaman International Holocaust Remembrance
Alliancen (IHRA) antisemitismin määritelmän tunnusmerkkejä.
Israel on Lähi-idän ainoa demokratia, jonka kansalaisilla on etnisestä, uskonnollisesta
tai muusta taustasta riippumatta yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Sen rinnastaminen
rotusortojärjestelmiin kertoo joko tietämättömyydestä tai halusta saada juutalaisvaltio tahallisesti näyttämään pahemmalta kuin muut valtiot. Yhdymme Helsingin piispan Teemu Laajasalon näkemykseen, jonka mukaan ”Israelia voi kritisoida, mutta demokratian nimittelyssä
apartheid-valtioksi piilee juutalaisviha.” On syytä miettiä, mikä on kansalaisjärjestöjen ja
median vastuu erityisesti Euroopassa uudelleen hälyttävästi nousevasta antisemitismistä.
Israel on kaiken siihen kohdistetun terrorin ja uhkausten paineessa kyennyt rakentamaan toimivan demokratian, joka on tieteellisten keksintöjen, innovaatioiden ja vihreän
teknologian huippumaita. Toivomme, että Suomi tukee horjumatta Israelin valtion oikeuksia olla olemassa ja suojella kansalaisiaan. Toivomme myös, että maiden väliset hyvät ja
ystävällismieliset kulttuuriset, taloudelliset, koulutukselliset, kaupalliset ja muut suhteet
saavat edelleen säilyä ja syventyä.
Kunnioittavasti,
Varpu Haavisto, puheenjohtaja
YAPS - Young Adults for Peace,
Justice and Solidarity in the Middle East ry

Kari Teittinen, puheenjohtaja
Elämän marssi ry
Hannu Haukka, toiminnanjohtaja
IRR-TV ry

Pasi Turunen, toiminnanjohtaja
Patmos Lähetyssäätiö

Risto Auvinen, toiminnanjohtaja
Suomen Karmel-yhdistys ry

John Remes, puheenjohtaja
ICEJ Suomen osasto ry

Ethel Salutskij, puheenjohtaja
Keren Kajemet Finland ry

Risto Huvila, puheenjohtaja
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Jarmo Kaksonen, puheenjohtaja
Gesher Hajetsia ry

Tomas Sandell, toiminnanjohtaja
European Coalition for Israel

Fredrik Ekholm, Israelin kunniakonsuli

Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Oheinen kirje on lähetetty Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, pääministeri
Sanna Marinille ja ulkoministeri Pekka Haavistolle.
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Guardian of the Wall vs Sword of Jerusalem:
IDF voitti sotilaallisen, Hamas poliittisen operaation
Ari Rusila

yli kuudensadan Hamasin ja muiden Gazan
aseellisten järjestöjen Gazaan pudonneisiin
raketteihin.

Guardian of the Wall -operaatio
päättyi 21.5.2021. Vaikka itse
operaatio Israelin osalta keskittyi
Gazaan, on tällä osin päättyneellä
konfliktilla poliittinen
heijastusvaikutuksensa – kuten
palestiinalaisten käyttämä
nimitys Sword of Jerusalem
taistelu kuvaa – laajempaan
kokonaisuuteen käsittäen
jännitteet Israelin sisällä ja
palestiinalaishallinnon alaisilla
alueilla.

C Täsmäohjusten osuus eräissä konflikteissa. Lähde: IDF

• Nämä jännitteet säilyvät nähdäkseni ratkaisemattomina edelleen itse aseellisen selkkauksen loputtuakin. Myönteistä kuitenkin
on, ettei konflikti alueellisesti laajentunut Libanoniin Hizbollahin pysyttyä siitä sivussa
ja Iranin pidättyessä hyökkäämästä ohjuksillaan esimerkiksi Jemenin tai Irakin kautta.  
Oma yhteenvetoni on, että tämänkertaisen
konfliktin voittajia ovat Hamas saavutettuaan
poliittiset tavoitteensa sekä Israelin armeija,
joka saavutti sotilaalliset tavoitteensa. Häviäjiä nähdäkseni ovat koko alueen siviilit,
Israelin yhteiskunta etnisten jännitteiden
purkautumisen myötä sekä palestiinalaishallinto jouduttuaan sivustakatsojaksi tälläkin
kertaa. Voittajana voi pitää myös Egyptiä,
joka jälleen kerran välitti aselevon ja joka
JEDIDUT • 2 / 2021
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ottanee johtavan roolin Gazan jälleenrakennustyössä.
11 päivän aikana Gazasta ammuttiin yli
4360 rakettia, joista 3573 putosi Israelin alueelle, loput putosivat joko Gazan alueelle
tai mereen. Iron Dome -lentopuolustusjärjestelmä torjui noin 90 % raketeista. Israelilaisista 12 siviiliä kuoli raketteihin ja yksi
IDF:n sotilas panssarintorjuntaohjukseen,
haavoittuneita oli muutamia satoja. Gazassa
kuoli ainakin 243 ihmistä käsittäen Hamasin
mukaan ainakin 100 naista ja lasta, lisäksi
noin 1600 haavoittui. Israel puolestaan väittää tappaneensa ainakin 225 gazalaisterroristia ja pääosan naisista ja lapsista kuolleen
D Varsin moni Hamasin ampumista raketeista putosi
Gazan puolelle.

sin hallintorakenteiden osalta kymmeniä
hallintotoimistoja, 11 sisäisen turvallisuusjoukon rakennusta ja viisi terroritoimintaan
varoja välittänyttä pankkia tuhottiin. Rakettihyökkäysten hillitsemisen ohella IDF tuhosi
tusinoittain panssarintorjuntaohjusryhmiä,
seitsemän ilmauhkaa (aseelliset UAV:t) ja
kaksi merivoimien uhkaa (mukaan lukien
miehittämättömien sukellusveneiden hyökkäykset).
Libanonista ammuttiin 13 rakettia ja Syyriasta 3 sekä yksi drooni. Kaikki torjuttiin
tai ne laskeutuivat asumattomille alueille tai
mereen.
Israelin armeijan osalta operaatio oli monessa mielessä menestys. IDF rikkoi aiemmat A

Israelin armeijan vastaiskut
ennennäkemättömällä tarkkuudella
IDF hyökkäsi noin 1500 terroristikohteeseen
Gazan kaistalla. Rakenteellisesti merkittävimpänä pidän hyökkäystä Hamasin tunnelijärjestelmää (”Hamasin metro”) vastaan. Gazan kaupungissa, Rafahissa ja Khan Yunisissa
IDF tuhosi yli 100 kilometriä tunneleita, joita
Hamasin johto ja terroristijärjestöt käyttivät
piilopaikkoina sekä komento- ja valvontakeskuksina. Myös useita hyökkäystunneleita
Pohjois-Gazan alueella tuhottiin.
IDF:n arvion mukaan ainakin 50 Hamasin ja PIJ:n
ylemmän tason komentajaa ja johtavaa asiantuntijaa tapettiin. IDF:n tappamien johtohenkilöiden
joukossa olivat mm. Gazan prikaatin komentaja,
pohjoisen sektorin ja Gazan divisioonan komentajat, Hamasin kyberdivisioonan komentaja, kehitys- ja hankedivisioonan
komentaja, asetuotannon
johtaja ym. asiantuntijoita
ja sotilasjohtajia. Asiantuntijahenkilöstön ohella Gazan aseteollisuus, lähinnä
rakettien tuotekehitys- ja
valmistustoiminta, kärsi
merkittävät tappiot kuten
myös asevarastot. Hama-
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A ennätyksensä täsmäiskujen suhteen, ja ope-

raatio on ehkä ensimmäinen sotahistoriassa,
jossa toinen osapuolista käyttää vain (100
%) täsmäohjuksia yhden tai kahden metrin
tarkkuudella. Tämä, samoin kuin “Hamasin
Metrossa” toteutettu vain sotilaisiin ja sotilaskohteeseen suunnattu isku mahdollisti
siviiliuhrien ennätysalhaisen määrän aiempiin vastaaviin konflikteihin verrattuna. Siviiliuhreja toki Gazassakin tuli, mutta ehkä
pääosin noin 680 Hamasin ym. laukaisemista
Gazaan pudonneesta raketista eikä Israelin
ohjusiskuista.  
Hyvä esimerkki siviiliuhrien välttämisestä
oli, kun 15. toukokuuta IDF pommitti kolmella ohjuksella al-Jalaa kerrostalon Gazassa. 12-kerroksisessa talossa oli 60 asunnon
ja mm. Al Jazeeran ja AP:n mediatoimistojen
ohella Hamasin tiedustelupalvelun elektronisen sodankäynnin laitteistot ja ohjauskeskuksia. Asukkaita varoitettiin noin tunti ennen
pommituksia, kerrostalo tuhoutui maan tasalle, mutta yhtään kuolonuhria ei raportoitu.
Lisättäköön, että taistelujen vielä raivotessa
Israel avasi 18.5. Erezin ja 19.5. Kerem Shalomin rajanylityspaikat humanitaarisen avun
toimittamiseksi Israelista Gazaan.

ja inhimillisiä tappioita, mutta se kuitenkin
kykeni esittämään kehittynyttä voimaansa.
Iskut Tel Aviviin ja Jerusalemiin olivat aiempaa tarkempia sulkien tilapäisesti mm.
kansainvälisen lentoliikenteen ja osan elinkeinoelämästä.  
Näen nyt tulitaukoon päätyneen konfliktin
merkittävimpänä voittona Hamasille vuosikausiin juurikin syystä, että järjestö kykeni
laajentamaan valtaansa merkittävästi Gazan
ulkopuolelle ja nimenomaan Fatahin kustannuksella tilanteessa, jossa palestiinalaisalueille on suunniteltu vaaleja. Ilman oikeutusta
(presidentti Abbasin toimikausi loppui 9.
tammikuuta 2009, kun hänen kolmivuotinen
kautensa loppui) hallinneen Abbasin, Fatahin ja palestiinalaishallinnon asema ja suo-

Sword of Jerusalem:
Hamasin poliittinen voitto
Hamas saavutti poliittiset tavoitteensa laajentaen valtaansa Länsirannalle palestiinalaishallinnon kustannuksella. Eri puolilta Länsirantaa Jerusalemiin kokoontuneet demonstroijat
tekivät tiettäväksi, että nyt Jerusalem on Hamasin aluetta, tätä kuvaa myös palestiinalaisten konfliktille antama nimi “Jerusalemin
Miekka”. On ollut myös merkkejä siitä, että
Hamas on saanut aiempaa suurempaa jalansijaa Israelin arabien keskuudessa, kun
etniset jännitteet puhkesivat väkivaltaisiksi
useissa Israelin kaupungeissa.
Hamasin aseellinen siipi koki Israelin vastaiskujen johdosta merkittäviä rakenteellisia
JEDIDUT • 2 / 2021
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sio ovat nyt ennätysalhaisella tasolla, ja on
hyvinkin mahdollista, ettei vaaleja tälläkään
kertaa tästä syystä järjestetä. Jo edellisissä
vuoden 2006 parlamenttivaaleissa Hamas sai
enemmistön voittaen 76 paikkaa 132:sta –
nytkin voittajaksi ennakoisin Hamasia, joka
näin voisi nostaa palestiinalaishallinnon johtoon presidentin omista riveistään Abbasin
seuraajaksi.
Egyptin vahvistuva rooli
Egyptin tavoitteena on epävirallisten tietojen mukaan ensinnäkin varmistaa kaikkien
osapuolten kesken tulitauon toteutuminen,
toiseksi sen pidempiaikainen pitäminen ja
kolmanneksi koordinoida Gazan jälleenrakentaminen. Egypti pyrkii myös edistämään
palestiinalaisten (Hamas, palestiinalaishallinto/Fatah) ja Israelin neuvotteluja pysyvämmän ratkaisun aikaansaamiseksi.
Välittäjänä toimiva Egypti on kutsunut
Kairoon sekä Israelin että Gazan delegaatiot
keskustelemaan tulitauon yksityiskohdista ja
ainakin Israel on kutsun hyväksynyt. Egypti on ottanut johtavan roolin Gazan jälleenrakennustyössä ja osoittanut tähän jo 500
miljoonaa dollaria mm. YK:n luvatessa 18,5
miljoonaa dollaria Gazan humanitaariseen
apuun. Egypti perustaa myös mekanismin
lahjoitusten ja avun toimitusten koordinoimiseksi, jottei apu aiempaan tapaan valuisi
korruptoituneeseen hallintoon ja Hamasin

asevarusteluun. Tämän turvaamiseksi jälleenrakennustyötä hoitavat pääosin Egyptin
armeijaan kuuluvat yritykset mm. turkkilaisyritysten sijaan.
Lopuksi
Tulitauko tällä hetkellä on vain molemminpuolinen (Hamas/Israel) ilmoitus lopettaa
vihollisuudet toistaiseksi. Se mahdollistaa välittömästi humanitaarisen avun lähettämisen
Israelin ja Egyptin kautta Gazaan. Muut yksityiskohdat, kuten tulitauon pituus ja laajuus
puhumattakaan pysyvämmistä ratkaisuista,
jäävät jatkoneuvottelujen varaan.  
Tämän kertainen konflikti Gazan osalta
asettuu sotilaallisiin mittasuhteisiinsa, kun
vuonna 2018 Gazasta laukaistiin 1571 rakettia, vuoden 2019 aikana yhteensä 2045
rakettia ja nyt 11 päivässä ainakin 4360 rakettia. Siviilitappiot olivat molemmin puolin nyt
kuitenkin vain noin 20 % aiempaan vuoden
2014 Gazan sotaan (Operation Protective
Edge) verrattuna. Omasta näkökulmastani
tämän konfliktin poliittiset vaikutukset ovat
hyvinkin paljon suuremmat kuin viime vuosikymmenen muiden vastaavien selkkausten.
Lähteet
mm: BICOM, Israel Defense, Jerusalem
Post, The Middle East Monitor (MEMO),
The Meir Amit Intelligence and Terrorism
Information Center, IDF.

Katso
Miksi juuri Israel? -ohjelma
AlfaTV:n arkistosta tai liiton YouTube-kanavalta.
Mm. Israelista ja antisemitismistä keskustelevat piispa Teemu Laajasalo, Suomen juutalaisyhteisön puheenjohtaja Yaron Nadbornik sekä liiton puheenjohtaja Risto Huvila.
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Virusvapaata ilmaa
Kimmo Janas

myös YK huomautti, että sisäilman epäpuhtaudet ovat maailmanlaajuinen, meitä kaikkia
koskeva ongelma.

Israel on niittänyt mainetta
koronataistossa ripeällä
rokotusvauhdillaan. Mutta
toki myös israelilaiset keksijät
ja tiedemiehet taistelevat
koronavirusta vastaan, siitä
esimerkkinä ilmanlaatuun
panostava Aura Air.

Kokonaisvaltaista puhdistusta
Veljekset Aviad ja Eldar Shnaiderman työskentelivät takavuosina isänsä ilmanvaihtoyrityksessä ja näkivät huoltotöitä tehdessään,
kuinka likaisiksi ilmanvaihtokoneet tulivat

• Samaan aikaan kun pyrimme sinetöimään
itsemme turvallisesti sisätiloihin mm. tiivistämällä ikkunat ja ovet, sisäilman laatu on
noussut yhä tärkeämmälle sijalle. Liian tiiviit
rakennukset homehtuvat ja ilmaantuu muitakin ilmanlaatua huonontavia tekijöitä, kuten
bakteereita ja viruksia.
Vuonna 2019 WHO:n tutkimuksessa selvisi, että sisäilma voi olla jopa viisi kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma. Samana vuonna

käytössä.
Muutama vuosi sitten he päättivät perustaa
yrityksen ja löytää ratkaisun ilmanvaihto-ongelmiin. Aviadilla oli takanaan runsas vuosikymmen armeijan erikoisjoukoissa, jonka
ohessa hän oli suorittanut MBA-tutkinnon.
Vanhempi veli Eldar oli puolestaan opiskellut
sähköinsinööriksi.
Perinteiset ilmanvaihtolaitteet tekevät vain
yhtä toimintoa, kierrättävät ilmaa. Veljesten
idea oli, että ilmanlaatua pitäisi hoitaa kokonaisvaltaisesti. Laitteessa pitäisi yhdistää
neljä eri toimintoa; ilman kierrätys, puhdistus, desinfiointi sekä ilmanlaadun tarkkailu
ja analysointi realiajassa.
Shnaidermanien Tel Avivissa sijaitseva
Aura Air järjesti varainkeruukampanjan
vuonna 2019. Tavoite oli kerätä 15.000 dollaria, mutta kampanja tuottikin lähes 300.000
dollaria, jonka lisäksi yksityiset bisnesenkelit
sijoittivat vielä 1,5 miljoonaa dollaria yritykseen. Niin pääsi maailman älykkäimmän ilmanpuhdistuslaitteen kehitys liikkeelle.
Nelivaiheinen puhdistus
Aura Air pystyy tunnistamaan samanaikaisesti niin sisä- kuin ulkoilmankin epäpuhtaudet.
Laite tarkistaa ilmasta kaikenlaiset vaaralliset
D Aura Airin teknologia perustuu neliportaiseen ilmanpuhdistukseen. Ensimmäisenä on karkeasuodatin,
seu- raavana vuorossa yhtiön patentoima Ray Filter.
Kolmantena on Sterionizer -komponentti ja viimeisenä
hyödynnetään UVC-valoa.

kaasut ja hiukkaset: savun, hiilimonoksidin,
propaanin, butaanin ja muut syttyvät kaasut, jotka voivat vuotaa, samoin kuin VOCyhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet),
kuten formaldehydi, maalit ja asetonit, sekä
toimiston koneiden päästöt (esimerkiksi kopiokoneen haju).
Laite voi suodattaa pienet hiukkaset – bakteerien, virusten ja siitepölyn kokoon saakka. Se puhdistaa ilman homeesta, sienistä ja
PM2,5:stä, hiukkaset, joiden koko on vain
kaksi ja puoli mikronia, ja jotka voivat levitä
keuhkoihin, mikä johtaa yskimiseen, aivasteluun, hengenahdistukseen ja pitkäaikaisessa
altistuksessa vakavampiin ongelmiin. Laite
toimii myös palovaroittimena – jopa ennen
savun muodostusta.
Aura Airin teknologia perustuu neliportaiseen ilmanpuhdistukseen. Ensimmäisenä
on karkeasuodatin, joka poistaa suurimmat
partikkelit kuten tomu, siitepöly, hyönteiset
ja vaikkapa kissan karvat. Seuraavana on
vuorossa Aura Airin patentoima Ray Filter,
jonka kolme osaa suodattavat viruksia, bakteereita, hajuja yms. Kolmantena on Sterionizer -komponentti, jonka teknologia perustuu
kahdensuuntaiseen ionisaatioon tuottaen positiivisia ja negatiivisia ioneita eli samanlaisia,
joita löytyy luonnostakin. Ionit puhdistavat ja
raikastavat sisäilmaa tuhoten haitallisia epäpuhtauksia ja saasteita. Viimeinen vaihe on
UVC-valon hyödyntäminen, joka neutralisoi
bakteereja, viruksia ja loisia tuhoamalla niiA
den solukalvon proteiineja.

A Aviad ja Eldar Shnaiderman.
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Heidy vastaa
Aura Air ohjaa ja valvoo ilmanlaatua useiden
älykkäiden sensoreidensa avulla. Laite toimii
yhdessä älypuhelimeen ladattavan applikaation kanssa. Heidy on yhtiön ainutlaatuinen
ilmanlaatua tarkkaileva järjestelmä, jonka
avulla loppukäyttäjä voi räätälöidä laitteen
asetukset omien tarpeiden ja terveysvaatimusten mukaisesti, eli laite ottaa huomioon
erilaiset allergiat, onko henkilö raskaana jne.
Kun käyttäjä on syöttänyt älypuhelimeensa
vastaukset Auran esittämiin kysymyksiin, laite antaa suositukset ja toimii käyttäjän antaman henkilökohtaisen profiilin mukaan.
Laitteen tietoja ilmanlaadusta voi seurata reaaliajassa joko tietokoneelta tai älypuhelimen
sovelluksen avulla.
Järjestelmä parantaa energiatehokkuutta
jakamalla raikasta ilmaa reaaliaikaisten CO2
-mittausten avulla. Ilmastointi ohjautuu aina
tilassa olevan henkilömäärän mukaan.
Uudet markkinat aukeavat
Maailman johtaviin sairaaloihin kuuluva israelilainen Sheba Medical Center on käyttänyt
Aura Air -järjestelmää jo ennen koronapandemiaa.
– Sairaaloissa on paljon erilaisia tartuntoja,
sairaalabakteereita yms., mutta kun pystymme analysoimaan ilmanlaatua, on helpompi
selvittää monia ongelmia, kertoo Aviad Shnaiderman.
Koronaviruksen iskiessä maailmaan, havaittiin Sheban tutkimuksissa, että Aura Air
pystyi puhdistamaan ilman Covid-19 viruksesta peräti 99,9 -prosenttisesti eli laitteelle
avautuivat aivan uudenlaiset markkinat.
Viime vuoden maaliskuussa Aura Airilla
oli asiakkaita vain kolmessa maassa. Joulukuussa lukumäärä oli jo ohittanut 50, ja
samassa kuussa yhtiö allekirjoitti 30 miljoonan dollarin sopimuksen japanilaisen yhtiön
kanssa. Japanilaiset tulevat käyttämään Aura
Airin ilmanpuhdistusteknologiaa maan kaJEDIDUT • 2 / 2021

raokebaareissa, jotta ne voidaan pitää auki
pandemian aikana.
Israelissa Sar-El Toursin 25 linja-autossa on
uudet ilmanpuhdistuslaitteet. Hotellipuolella
mm. Hilton ja Sheraton -ketjut kuuluvat jo
myös Aura Airin tyytyväisiin asiakkaisiin.
Ja viimein ovat Suomenkin markkinat
avautumassa, kun vaasalainen Tabita Products Oy sai ensimmäisen erän Aura Air
-laitteita maahan maaliskuun alussa. Miten
maahantuoja Fredrik Ekholm näkee uuden
tuotteen mahdollisuudet Suomessa?
– Kuultuani Aura Air -tuotteista, tiesin heti,
että tätä tarvitaan täällä Suomessakin. Halusimme ryhtyä tuotteiden maahantuojaksi,
koska ihmisten terveys on tärkeää ja infektioriski todella pienenee näiden tuotteiden
avulla, niiden tuhotessa myös mm. Covid-19
viruksia tehokkaasti. Tuote on CE merkitty,
Ekholm toteaa ja kannustaa lisätiedon tarpeessa vierailemaan heidän kotisivuillaan
www.tabitaair.fi.
Eikä tässä vielä kaikki
Varsinainen Aura Air -laite on 37,5 x 37,5 cm
kokoinen ja painaa 5,5 kiloa. Suositeltava
huonekoko laitteen puhdistusteholle on 55
neliötä. Yritys on kehittänyt myös pienemmän version, Aura Air Minin, joka painaa
vain alle puoli kiloa. Mini pystyy käsittelemään ympärillään 10 neliön tilan, eli se on
helppo laittaa vaikkapa työpöydän nurkalle
varmistamaan henkilökohtaisen työpisteen
ilmanpuhtaus vaikkapa avokonttorissa.
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Israelissa muutosten päivä:
uusi presidentti ja uusi hallitus
Risto Huvila

Yesh Atid (keskustalainen) – puheenjohtaja Yair Lapid (17 paikkaa parlamentissa)
Kahol Lavan (sini-valkoinen, keskustalainen, pj. Benny Gantz (8)
Israel Beiteinu (keskusta-oikeistolainen sekulaaripuolue), pj. Avigdor Lieberman (7)
Labor (sosialidemokraattinen työväenpuolue), pj. Merav Michaeli (7)
Yamina (oikeistolainen), pj. Naftali Bennett (7)
New Hope (keskusta-oikeistolainen), pj.
Gideon Sa’ar (6)
Meretz (vasemmistolainen), pj. Nitzan
Horowitz (6)
Raam (arabi-islamistinen), pj. Mansour
Abbas (4).
Benjamin Netanyahu oli toiminut tehtävässään yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 ja hänen
johtamansa Likud-puolue oli huhtikuussa pidettyjen vaalien suurin puolue saaden Knessetiin 30 paikkaa. Netanyahu ei kuitenkaan
onnistunut muodostamaan hallitusta, ennen
kuin tunnustelijaksi nimitettiin toiseksi suurimman Yes Atid -puolueen puheenjohtaja
A
Yair Lapid.

Tiistai 2.6.2021 oli yksi
Israelin poliittisen historian
mullistavimmista päivistä, kun
maalle valittiin uusi presidentti ja
saatiin vihdoin muodostettua uusi
hallitus.
• Presidentiksi nousee 60-vuotias pitkän linjan poliitikko ja entinen työväenpuolueen
puheenjohtaja Isaac (Yitzhak) Herzog, joka
toimi ministerinä Ariel Sharonin, Ehud
Olmertin ja Benjamin Netanyahun hallituksissa vuosina 2005-2011. Vuodesta 2018
hän on ollut Jewish Agencyn puheenjohtaja.
Isaac Herzogin isä Chaim Herzog toimi Israelin presidenttinä vuosina 1983-1993.
Israelissa presidentin valitsee parlamentti
Knesset, jonka 120 jäsenestä 87 antoi tukensa
Herzogille. Vastaehdokkaana ollut Miriam
Peretz sai 27 ääntä, kolmen kansanedustajan
pidättäydyttyä äänestämästä.
Herzog astuu virkaansa 7. heinäkuuta.
Uusi kahdeksan puolueen hallitus
Israelin poliittinen kenttä on vahvassa murroksessa, kun kahdeksan hyvin erilaista
puoluetta saavutti yhteisymmärryksen hallituksen muodostamisesta puoli tuntia ennen
määräajan umpeutumista tiistai-iltana 2.6.
Hallituksen muodostavat seuraavat puolueet,
joilla on parlamentissa yhteensä 61 paikkaa
eli niukka yhden äänen enemmistö:

A Pääministeri Netanyahu onnittelee Herzogia.

© GPO
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B Israelin uusi hallitus kuvattuna heinäkuussa tehtävänsä jättävän presidentti Reuven Rivlinin kanssa 14.6.2021.
Eturivissä vas. uusi pääministeri Naftali Bennett, presidentti Rivlin sekä varapääministeri ja ulkoministeri
Yair Lapid.

A

Pääministeriksi nousee
Naftali Bennett
Knesset vahvisti uuden kahdeksan puolueen
hallituksen 13.6. pitämässään äänestyksessä
äänin 60-59. Pääministeriksi nousi menestynyt ja yrityksensä myynyt teknologiayrittäjä Naftali Bennett, jonka oikeistolainen
Yamina -puolue sai parlamenttiin vain seitsemän kansanedustajaa, joista yksi vastusti
hallitusratkaisua. Bennett toimii ensin pääministerinä kaksi vuotta hallituksen suurimman
puolueen, 17 kansanedustajan Yesh Atidin
puheenjohtajan Yair Lapidin kanssa tehdyn
sopimuksen nojalla.
Hallituksen ministerit
ovat seuraavat:
Pääministeri Naftali Bennett (Yamina), toimii
myös siirtokuntien ministerinä.
Varapääministeri ja ulkoministeri Yair Lapid (Yesh Atid)
Puolustusministeri Benny Gantz (sininen
JEDIDUT • 2 / 2021

ja valkoinen)
Valtiovarainministeri Avigdor Liberman
(Yisrael Beiteinu)
Oikeusministeri Gideon Sa’ar (Uusi toivo)
Julkisen turvallisuuden ministeri Omer
Barlev (työväenpuolue)
Liikenneministeri Merav Michaeli (työväenpuolue)
Terveysministeri Nitzan Horowitz (Meretz)
Sisäministeri Ayelet Shaked (Yamina)
Uskonnollisten asioiden ministeri Matan
Kahana (Yamina)
Opetusministeri Yifat Shasha-Biton (uusi
toivo)
Viestintäministeri Yoaz Hendel (Uusi toivo)
Kulttuuriministeri Chili Tropper (sininen
ja valkoinen)
Talousministeri kenraalimajuri (res.) Orna
Barbivai (Yesh Atid)
Rakennus- ja asuntoministeri Ze’ev El-
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kin (Uusi toivo) – toimii myös Jerusalemin
asioiden ministerinä sekä yhteysministerinä
Knessetin ja hallituksen välillä.
Hyvinvointiministeri Meir Cohen (Yesh
Atid)
Matkailuministeri Yoel Razvozov (Yesh
Atid)
Energiaministeri Karine Elharrar (Yesh
Atid)
Tiedusteluministeri Elazar Stern (Yesh
Atid)
Sosiaalisen tasa-arvon ministeri Meirav
Cohen (Yesh Atid)
Maahanmuuttajien absorptioministeri Pnina Tamano-Shata (sininen ja valkoinen)
Maatalousministeri Oded Forer (Yisrael
Beytenu) – toimii myös Negevin ja Galilean
ministerinä.
Tiedeministeri Orit Farkash-Hacohen
(sininen ja valkoinen)
Diasporan ulkoministeri Nachman Shai
(työväenpuolue)
Alueellinen yhteistyöministeri Issawi Frej
(Meretz)
Ympäristönsuojeluministeri Tamar Zandberg (Meretz)

Korkean tason turvallisuusneuvostoon
kuuluvat Bennett, Lapid, Gantz, Sa’ar, Liberman, Michaeli, Shaked, Elkin, Barlev,
Horowitz, Kahana ja Shasha-Biton.
Yaminan Idit Silman toimii koalition puheenjohtajana.
• 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

SONO-KASVOMASKIT ISRAELISTA
turvallisempaa kuin koskaan
Maskien Sono-viimeistelyteknologia takaa
yli 99 %:n suojan viruksia, bakteereja
ja muita mikrobeja vastaan.
Tieteellisesti todistettu
antimikrobinen kangas takaa
kestävän suojan.
Patentoitu sinkkinen pinnoite
maskien puuvilla-polyesterikankaassa
on turvallinen, ja sen on testeissä
todettu suojaavan tehokkaasti jopa
55 pesunkin jälkeen.
Sono-kasvomaski on valmistettu
pehmeästä ja hengittävästä kankaasta.

Varaministerit:
Yamina MK Abir Kara – sääntelyasioiden
varaministeri pääministerin kansliassa
Yesh Atid MK Idan Roll – varaulkoministeri
Yesh Atid MK Yoav Segalovich – julkisen
turvallisuuden varaministeri
Ra’am-puolueen odotetaan saavan myös
varaministerin pääministerin kansliaan. New
Hope saa myös varaministerin.
Knessetin puhemies: Mickey Levy

Tekstiiliteollisuus on maailman
teollisuudenaloista toiseksi
eniten saastuttava.
Teknologiamme käyttää 50 %
vähemmän kemikaaleja kuin
tämänhetkiset kankaiden
viimeistelyteknologiat, minkä
tähden se on sekä ihmisille että
ympäristölle myrkytön.

Hinta: 34 euroa

Kasvomaskitilaukset voi tehdä joko
s-postitse osoitteessa: tabita@engedi.fi tai
puhelimitse p. 050 505 4238
Made in Israel by Sonovia Ltd, Ha Bonim 1, Ramat Gan
Maahantuonti: Tabita products Oy, Vöyrinkatu 13, 65100 VAASA, www.engedi.fi
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Suomalaisyritys mukana
Israelin koronatorjunnassa

Kimmo Janas

Koronaa vastaan taistelevat
Israelin terveyshuollon
ammattilaiset on koulutettu
suomalaisen Datafisherin alustalla
toimivalla palvelulla.
• Vuonna 2000 perustettu Datafisher Oy on
online digitaalisiin palveluihin erikoistunut
yritys. Toisin sanoen Datafisherillä on alusta, jota myydään pilvestä. Asiakkaan ei siis
tarvitse ladata mitään omille servereilleen.
Datafisher hoitaa palvelun ylläpidon ja kehittää sitä, ja aina kun palvelua päivitetään
pilvessä, se päivittyy automaattisesti myös
asiakkaille.

Neljänkympin kriisi
Datafisher lähti liikkeelle aikoinaan nettisivujen rakentamisella, mutta kaikki muuttui
vuonna 2001, kun Nokia Mobile Phones
halusi ostaa Datafisheriltä verkkokoulutusta. Siinä vaiheessa verkkokoulutus oli vielä
varsin harvinaista Suomessa, mutta Nokiassa ymmärrettiin, ettei lähiopetuksella pystytä tavoittamaan kaikki kymmeniä tuhansia
työntekijöitä. Niin Datafisheristä tuli yksi
Nokian kolmesta verkkokoulutuksen hovihankkijasta.

Aluksi sijoittajana mukana ollut Pavlos Ylinen tuli yritykseen mukaan kokopäiväisesti
vuonna 2012, jolloin aloitti toimitusjohtajan
tehtävissä.
– Taisi olla neljänkympin kriisi, joka sai
lähtemään yrittäjäksi, Ylinen muistelee naurahtaen.
Taantuma iski
Kun Microsoft osti Nokia Mobile Phonesin
vuonna 2014, katosi yhden yön aikana Datafisherin liikevaihdosta yli puoli miljoonaa
euroa.
– Se oli tietenkin tällaiselle pienelle yritykselle kova paikka, koska samaan aikaan
katosi Suomen markkinoilta kysynnästä puolet, huokaisee Ylinen.
Vuonna 2015 Ylisen yhtiökumppani alkoi
epäillä yhtiön tulevaisuutta Suomen siirtyessä
vähitellen taantumaan.
– Elokuussa 2016 ilmoitin kumppanilleni,
että en laita yritystä konkurssiin, vaan poikani Bar mitsva -juhlan jälkeen siirrän kaikki
vastuut itselleni ja niin ostin kaikki osakkeet
itselleni.
Yrityksen fokusta tarkistettiin ja Datafisher keskittyi etiikka- ja vastuullisuuskoulutuksiin, samalla kun alettiin rakentaa omaa
platformia, mikä osoittautui hyväksi kurssimuutokseksi.
Tänä päivänä Datafisherin toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen; Learning
B – Voitimme kilpailijat nopeudella, palvelualttiudella
ja kustannustehokkuudella, luettelee toimitusjohtaja
Pavlos Ylinen.
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Management System (LMS) eli online-koulutusalusta, Visitor Management System (VMS),
jolla yritykset voivat hallita omia vierailujaan
sekä onlinena toteuttavat etiikka- ja vastuullisuuskoulutukset.
Oikea aika,
oikea kumppani
Kesällä 2020 Datafisher sai asiakkaakseen
Israelin terveysministeriön, joka otti käyttöön
yrityksen alustan koronavastaiseen taisteluunsa. Ministeriötä varten räätälöitiin LMSpalvelu, joka toimii nopeana kohdistettujen
viestien ja koulutusten tarjoajana. Kaikista
alustalla tehtävistä toimista jää aikaleima eli
pystytään selvittämään, kuka lääkäri on tehnyt mitäkin jne.
Koronan alkuvaiheessa, keväällä 2020 levisi viruksesta paljon virheellistä tietoa ja huhuja. Tilanne oli täysin uusi, ja hoitokäytännöt
muuttuivat jatkuvasti. Ministeriöllä olikin
kiire kouluttaa 10 000 hengen ydinjoukko
koronanvastaiseen taisteluun, mikä ei lähiopetuksena olisi onnistunut.
Pavlos Ylisen hyvä ystävä Israelissa oli tutustunut Eyal Benjamin -nimiseen mieheen,
jolla on pieni teknologiayritys Kiloma Advanced Solutions. Ystävä saattoi Benjaminin
ja Ylisen yhteen, ja he tapasivat ensimmäistä kertaa verkkoyhteyden välityksellä viime
vuoden maaliskuun lopulla.
Benjamin oli tehnyt aikaisemmin Israelin
armeijalle erilaisia ohjelmistotoimeksiantoja,
ja niinpä maan terveysministeriö otti häneen
huhtikuussa yhteyttä kertoen ongelmista ja
kysyi, löytyikö tältä kontaktia, joka voisi A
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A auttaa.

– Olin sattumalta juuri muutama päivä aikaisemmin esitellyt Benjaminille alustaamme, joten niin siitä käynnistyi keskustelu,
joka johti siihen, että heinäkuussa pystytimme ministeriölle demoympäristön, jonka
koeajot käynnistyivät välittömästi, toimitusjohtaja Pavlos Ylinen kertoo.
Elokuussa 1000 ensimmäistä terveydenhuollon ammattilaista oli jo mukana pilotissa.
Hanke kasvoi merkittävästi vuoden loppuun
mennessä, jolloin lähes kaikki rokotteiden
antajat koulutettiin Datafisherin palvelun
kautta.
– Heidän piti olla sertifioitu alustallamme,
ennen kuin he saivat luvan antaa joko Pfizerin tai Modernan rokotteen.
Turvallisuus edellä
Israelin terveysministeriön järjestelmässä ei
käytetä nimiä, vaan palveluun kirjaudutaan
numerosarjalla, joka samalla ilmaisee myös
missä yksikössä ko. henkilö työskentelee.
Palvelua voidaan käyttää joko tietokoneella tai puhelinsovelluksella. Jokaisella
terveydenhuollon työntekijällä on taskussaan
applikaatio, johon tulee välittömästi viesti,
kun heidän työhönsä liittyen tulee jotain
tärkeää tietoa.
– Jos esimerkiksi teho-osastoille halutaan
tiedottaa jostain asiasta, pystytään viesti lähettämään suoraan siellä työskenteleville.
Palvelu on englanniksi, hepreaksi, venäjäksi ja arabiaksi.
Testausvaiheessa Datafisherin palveluun
tehtiin lukuisia tietoturvatarkastuksia.
– Meille kerrottiin, että ministeriölle oli
käynyt muutaman kerran, että kun he olivat hankkineet jonkin puhelinapplikaation,
oli kestänyt vain 30 minuuttia, kun se oli jo
hakkeroitu, Ylinen kertoo.
Datafisher läpäisi kaikki tietoturvaan liittyvät kysymykset, ja COMSEC International
auditoi palvelun kahteen kertaan.
JEDIDUT • 2 / 2021

C – Kaupan syntyyn vaikuttivat oikea-aikaisuus ja sattuma, kertoo Pavlos Ylinen.

Pieni ja joustava
– Olemme tällainen pieni nakkikioski, joten en todellakaan ymmärrä, kuinka saimme tämän kaupan aikaiseksi, Pavlos Ylinen
naurahtaa. – Kyseessä on oikea-aikaisuus
ja sattuma. Yrittäjät vähättelevät liian usein
sattuman mahdollisuutta, joskus on vaan
annettava onnelle mahdollisuus. Tietenkin
keskinäinen luottamus on erittäin tärkeä tämän kaltaisissa hankkeissa.
Pienuudestaan huolimatta Datafisher Oy
on todella kansainvälinen yritys. Henkilökunnasta puhuu suomea Ylisen lisäksi ainoastaan yksi toinen henkilö, muu henkilöstö
on USA:sta, Israelista, Italiasta, Argentiinasta,
Venäjältä ja Eestistä.
Lopuksi Pavlos Ylinen heittää kompakysymyksen: Mitä yhteistä on Pfizerillä ja Datafisherillä?
No, kummankin yrityksen toimitusjohtajat
ovat juutalaisia, joiden isät ovat Salonikasta
ja kumpikin yritys vaikutti Israelin koronarokotusihmeeseen – Pfizer toimitti rokotteet ja
Datafisher koulutti rokottajat!
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© Kuvakaappaus Ylen tv-uutisista 16.5.

© Arto Boa

B Samanaikaisesti Pro
Israel -mielenosoituksen kanssa Israelin suurlähetystön läheisyyteen
oli kerääntynyt poliisin
arvion mukaan 5001000 palestiinalaisten
kannattajaa, joita ympäröivät raskaasti aseistetut mellakkapoliisit.

© Arto Boa

Yle TV1 klo 18 uutislähetys
noteerasi Suomi-Israel
Yhdistysten Liiton 16.5.
organisoiman mielenilmauksen.
• Liiton järjestämään mielenilmaukseen
osallistui eri Israelin ystävyysjärjestöistä n.
100 Israelin ystävää. Tämä oli muihin mielenosoituksiin verrattuna alhainen lukema,
koska halusimme toimia poliisin antamien
ohjeiden mukaan. Helsingissä järjestettiin samaan aikaan mielenosoitus palestiinalaisten
puolesta. Valitettavasti palestiinalaisia tukevat eivät noudattaneet viranomaisten ohjeita.
Molempia tapahtumia uutisoitiin valtakunnallisissa medioissa (YLE ja MTV) sekä
Jerusalem Postissa.
Videotaltiointi Pro Israel -tapahtumasta
löytyy liiton nettisivustolta osoitteesta:
www.suomi-israel.fi.
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Pro Israel -mielenilmaus
näkyi TV1:n uutisissa

D Tilaisuudessa puhuivat (vas.) Iakov Dondych ja Ethel Salutskij Keren Kajemet Finland ry:stä, kansanedustaja
Antero Laukkanen, European Coalition for Israel -järjestön perustaja ja toiminnanjohtaja Tomas Sandell, tilaisuutta
isännöinyt Suomi-Israel Yhdistyksen pj. Risto Huvila, kenttäjohtaja Leena Metsämäki Patmos Lähetyssäätiöstä, Varpu
Haavisto YAPS Finlandista, ent. ministeri ja kansanedustaja, nykyisin mm. Holokaustin uhrien tuki ry:n puheenjohtaja
Kimmo Sasi sekä Elämän marssin pj. Kari Teittinen.

C Kansanedustaja Antero Laukkanen huomautti puheessaan, että kaikkien oikeusvaltioperiaatteita kunnioittavien valtioiden tulisi seisoa Israelin puolesta ja
sen oikeudesta puolustaa itseään ja kansaansa valtiona.
– Emme voisi Suomessa kuvitella tilannetta, että joku
naapurimaistamme ampuisi tänne 2500 rakettia ja väittäisi esimerkiksi, että osa Itäkeskuksesta kuuluu heille.
Emme voisi mitenkään hyväksyä sellaisia toimenpiteitä,
mitä näemme palestiinalaisten ja Israelin välillä tapahtuvan. Niin kauan kuin Palestiinan hallinto hyväksyy sen,
että heidän hallinnossaan on valittuna henkilöitä, jotka
edustavat terroristijärjestöjä, rauha on täysin mahdoton.
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi
• Haminan seudun Suomi-Israel
yhdistys ry
hamina@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/hamina
• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki
• Jyväskylän/Keski-Suomen SuomiIsrael 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
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Seuraavassa muutamia liittokokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä:

Liittokokousuutisia

– Paikallisyhdistykset maksavat liitolle jäsenmaksua 8,50 euroa jäseneltä.

• Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin 31.3. jo
toistamiseen verkkokokouksena koronaepidemian kokoontumisrajoitusten vuoksi. Viime vuonna tehdyn sääntömuutoksen myötä
liittohallituksen jokaiselle jäsenelle, lukuun
ottamatta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, valittiin henkilökohtainen varajäsen.

– Liiton YouTube-sivustolla jaetaan liiton
ja jäsenyhdistysten tapahtumien videotaltiointeja sekä Israeliin liittyviä videoita. Liitto
ryhtyy tuottamaan vuoden aikana muutamia
ajankohtaisia uutis-/infoklippejä.

Liittohallituksen koostumus on seuraava
(suluissa jäsenyhdistys ja toimikausi):
Puheenjohtaja Risto Huvila (Espoo, 20202022)
Varapuheenjohtaja Matti Schrey (Turku,
2020-2022)
Jäsenet (jäsenyhdistysten mukaisessa aakkosjärjestyksessä):
Sam Weintraub (Espoo, 2020-22),
varalla Simon Elo,
Juhani Korjula (Hamina, 2021-23),
varalla Jaana Takala,
Aleksandra Ahlgren (Helsinki, 2021-23),
varalla Arto Myllärinen,
Suvi Gräsbeck* (Helsinki, 2021-23),
varalla Folke Gräsbeck,
Ari Rusila (Jyväskylä, 2020-22),
varalla Hannu Taipale,
Suvi Hakkarainen* (Pohjois-Karjala, 202123), varalla Tiina Huotari,
Timo Saksala (Tampere, 2021-23),
varalla Marja Liisa Laaksonen,
Kai Mannervo (Turku, 2020-22),
varalla Elias Järvinen,
Laila Jouhki (Vantaa, 2021-23),
varalla Gunilla Ståhl,
Raili Raivio (Vantaa, 2020-22),
varalla Merja Lindholm.
*uusi jäsen
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Israel-ystävyystoimikunnan uutisia
Elämän marssi ry:n puheenjohtaja, sydänkirurgi Kari Teittinen valittiin 7.6. pidetyssä
Israel-ystävyystoimikunnan kevätkokouksessa toimikunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi. Toimikuntaa johti aiemmin ICEJ:n John Remes.

– Erityisenä huomion kohteena on nuorten tavoittaminen ja innostaminen mukaan
toimintaan. Tämän onnistumiseksi toimintaa painotetaan koulutuksen, tieteen, taiteen, elokuva/tv-teollisuuden, teknologian
ja startup-toiminnan suuntaan.
– Liitto tukee jäsenyhdistyksiä, jotka haluavat rationalisoida hallintoaan ja hakea uutta
alueellista yhteistoiminnan muotoa.
– Liitto lanseeraa toimintavuoden aikana
palkitsemisohjelman, jonka puitteissa ansioituneita jäseniä palkitaan heidän pitkäaikaisesta työstään jäsenyhdistysten ja/tai liiton
hyväksi. Myös ansioituneita ulkopuolisia
voidaan palkita Suomen ja Israelin välisten
suhteiden rakentamisessa.
– Ensimmäisen Suomi-Israel Yhdistyksen
perustamisesta tulee vuonna 2024 kuluneeksi 70 vuotta ja liitto ryhtyy valmistelemaan silloin julkaistavaa historiikkia ja sen rahoitusta.
– Johtuen K.-A. Fagerholmin perillisten
taholta tulleesta vaatimuksesta, liittokokous
päätyi muuttamaan vuonna 2018 perustetun
K.-A. Fagerholm -palkinnon nimeä. Palkinnon uusi nimi on Pro Israel -palkinto ja se
tullaan jakamaan seuraavan kerran syksyllä
2022. Tähän mennessä palkinnon ovat saaneet eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman
(2018) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Niikko (2020).

C Kari Teittinen

Vuonna 1975 perustettu Israel-ystävyystoimikunta on 20 Israel-järjestön muodostama
epävirallinen yhteistyöelin, jossa Suomi-Israel -yhteisö on ollut edustettuna sen perustamisesta alkaen. Perinteisesti toimikunta on
järjestänyt vuotuisen Israel-solidaarisuusjuhlan, joka on tarkoitus pitää tulevana syksynä
24.10.
Aiemmin tänä keväänä toimikunta tuotti Lähi-itä murroksessa -webinaarisarjan,
jossa myös liitto oli mukana tuottaen Mitä
vaikutuksia uusilla rauhansopimuksilla on
Lähi-idän kehitykseen? -webinaarin, jossa
Risto Huvilan kanssa keskustelivat Israelin
suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov, Ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka
Eela sekä Ulkopoliittisen Instituutin tutkija
Mariette Hägglund.
Webinaari on katsottavissa Lähi-itä murroksessa 2021 -YouTube-kanavalta.
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B Watergen GEN-M -malli tuottaa juomavettä Gaza
Cityn lasten sairaalan al-Rantisin katolla.

Vesidiplomatiaa
Arto Perämäki

Siitä saakka, kun vuonna 2007
Hamas otti Gazan kaistan kahden
miljoonan asukkaan alueen
hallintaansa, ovat pohjavedet
pilaantuneet, kotitalouksien
käyttäessä pullotettua vettä.
Pulloveden laatukaan ei ole aina
hyvää ja asiantuntijat varoittavat
myös pulloveden sisällöstä.
Pohjavedet ovat suolaantuneet
ylikäytettyinä eivätkä
kelpaa kotitalouskäyttöön.
Pullovedestä on 2/3 saastunut jo
toimittamishetkellä – UNICEF:n
mukaan.
• Gazan saastuneet pohjavedet aikaansaavat lapsissa ihottumaa, koleraa, lavantautia
ja muita kulkutauteja. Palestiinan vesilaitos
myöntää jo rantaviivan hiekkarantojen saasJEDIDUT • 2 / 2021

tumisen ja niiden olevan täten sopimattomia
viihdekäyttöön, jossa asukkaat (lapset) voisivat uida turvallisesti.
Israel on yhdessä Egyptin kanssa pitänyt
Gazan aluetta kansainvälisessä merisaarrossa, tutkien meritse saapuvat rahdin, joka ohjataan Egyptin ja Israelin satamiin. Samalla
tarkistetaan kielletyt kuljetukset aseiden ja
sotilasmateriaalin suhteen Gazan kaistaleen
terroristeille Hamasille ja Palestinian Islamic Jihadille (PIJ). Valtaapitävää Hamasia ei
ole vuosiin kiinnostanut alueen jätevesien
huono käsittele ja käsittelemätöntä jätevettä
joutuukin miljoonia kuutiometriä päivässä
käsittelemättömänä Välimereen.
Sähkökatkot vaikeuttavat jätevesien käsittelyä, ja alueen harvat suolanpoistolaitokset sammuvat sähkönpuutteen vuoksi
puhdistusprosessin vaikeutuessa. Jäte- ja
saastelautat seilaavat merivirtojen mukana
pitkin rannikkoa ja tukkivat myös Israelin ja
Egyptin alueella olevien merivedensuolanpoistolaitosten suodattimet epäpuhtauksilla,
aikaansaaden täten käyntikatkoksia myös
näiden naapurimaiden laitosten toimintaan.
Ilmiö Gazassa on vuosikausien laiminlyöntien tulosta, kuten huono kunnallis-
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tekniikka, viemäröinnin puutteet – tulvat
jätevesistä sadekautena kaduille. Nopea
västönkasvu ja puute vedenpuhdistamoista
Hamasin hallitessa saapuvan kansainvälisen
avun – ekokatastrofin ainekset on kasassa.
Alueen pohjavesiongelmat voivat heijastua
myös Israeliin kulkutautien voidessa levitä
yli rajan. Kansainvälinen keskustelu Hamasin vastuusta omia kansalaisiaan kohtaan on
käymättä – onko aseistautuminen ja sota Israelia vastaan ykkösprioriteetti. Kuka valvoo
kansainväliset luvatut n. 5 miljardin dollarin
avut vuoden 2014 sodan jälkeen, meneekö
apu todella sitä tarvitseville ?
Watergen-tekniikka
avuksi
Israelilaismiljardööri Michael Mirilasvili, joka
osti Watergen start-up-yrityksen 2017 on lupautunut auttamaan Gazan aluetta vesiongelmissa. Gazan alueella on ollut vesikriisi
jo vuosia vallan kaapanneen terroristijärjestö Hamasin satsatessa lähinnä asepajoihin ja
hyökkäystunneli-infraan. Kaikki tämä on jo
vuosia heijastunut gazalaisten elämässä mm.
huonona juomavetenä. Hamasille onkin ollut
enemmän huoleissaan hamas-taistelijoiden
hyvinvoinnista ja sotilaallisen materiaalin riittävyydestä – kuin huolehtia Gazan vakavasta
puhtaan juomaveden ongelmasta perustarpeena asukkaille.
Watergen-tekniikka kehitettiin alunperin
sotilaskäytöön vuonna 2009, mutta se siirtyi
siviilimarkkinoiden käyttöön omistajanvaihdoksen yhteydessä.
Laite tarvitsee toimiakseen sähköä ja siksi
toimintavarmuuttta onkin lisätty kytkemällä
aurinkopaneelit virtalähteeksi. Tämä on erittäin hyvä vaihtoehto Gazassa, jossa on usein

sähkökatkatkoja valtaapitävän Hamasin vuodesta 2007 lähtien ohjatessa alueen ainoan
sähkölaitoksen tuotanto omaan organisaatioonsa – asepajoihin ja hyökkäystunnelien
valaistukseen sekä ilmastointiin.
Jopa 800 litraa/vrk
Watergen-yhtiö on vuosia neuvotellut israelilaisviranomaisten kanssa byrokratiaa
kohdaten, saaden viimein luvan sairaalahankkeeseen liitettävän ensimmäisen GENM-laitteen, joka puhdistaa ”ilmasta”, jopa 800
litraa juomakelpoista vettä vuorokaudessa.
Ensimmäinen laite asennettiin Gaza Cityssä
sijaitsevaan lastensairaalan al-Rantisin (nimetty lääkäri-terroristi
Hamas-johtaja Abdulaziz al-Rantisin mukaan). Katolle pystytetty iso sininen kuutio,
joka muistuttaa kooltaan myyntiautomaattia.
Laite alkoi pian tuottaa ilmasta kylmää ja
raikasta vettä sairaalan lapsipotilaille.
Laite onkin erittäin tärkeä epäpuhtaasta
juomavedestä kärsivällä Gazan alueella. Koneen prosessi poistaa kosteutta ilmasta ja
muuntaa sen juomavedeksi jopa 800 litraa
vuorokaudessa, isompi malli tuottaa jopa
tuhansia litroja ja käy juomaveden lähteestä
tuhansille ihmisille. Siksi Watergen-yhtiöllä
on tarkoitus toimittaa satoja generaattoreita,
jotka tuottavat juomavettä ilmasta kerää- A

A Gazan jätevedet päätyvät suoraan mereen.
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A mällä. Tässä asiassa palestiinalaisten ja is-

raelialaisten yhteistyö on sujunut, Hamasin
sitä juurikaan vaikeuttamatta – syyttäen toki
Israelia kaikista Gazan alueen ongelmien
aiheuttajaksi. Asia joka näkyykin räikeästi
alkuvuodesta 2020 alkaneesta Korona-pandemiassa, jossa Hamas esittää syytöksiä gazalaisuhreista olevan Israelin syytä. Hamasin
omat terveysviranomaiset, jotkaeivät olleet
valmistautuneet pandemiaan, suojavarusteista ja tarvittavista lääkintälaitteista on ollut
huutava pula.

Lähteet:
• The Times of Israel: ”Israeli billionare hopes to bring water to parched Gaza”/ May
6. 2020/ By AP and TOI STAFF.
• The Jerusalem Post: ”Gaza sewage is
ticking timebomb for Israel” /March 17.
2016/ By Michelle Grossman.
• Wikipedia:Abdullaziz al-Ratisi: Hamasin
entinen poliittinen johtaja ja lääkäri, eräs
järjestön perustajista 1987.
• Wikipedia: Watergen.org-tuotteet ja historia.

Yhteistyöllä
helpotusta vesikriisiin
Watergen on toimittanut koneitaan jo ainakin
60 maahan, moneen kehitysmaahan, joissa
vesi-infra on kehittymätöntä tai alueet kärsivät kuivuudesta. Tällaisia maita ovat esim.
Afrikan maat, Intia, Uzbekistan jne. Kuivuudesta kärsivä alue voi olla muuten taloudellisesti vauras kuten Kalifornia Yhdysvaloissa
on hyvä esimerkki.
Mirilasvili teki yhteistyötä palestiinalaisen
liikemiehen Fayez Husseinin kanssa, joka
nyt omistaakin yrityksen, joka edistää vesija aurinkopaneelihankkeita Gazan alueella.
Hussein kertoikin israelilaisviranomaisten
antaneen nopeasti luvat ensimmäisen generaattorin toimittamiseksi rajan yli Gazan alueelle, vaikka Hamasin kanssa ei varsinaisia
sopimuksia ollut sovittuna.
Tämä on eräs konkreettinen tapa helpottaa
Gazan vesikriisiä – yhteistyössä liikemiehen
ja Israelin raja- ja terveysviranomaisten kanssa. Lisägeneraattoreita onkin suunnitelmissa
viedä satoja yhdessä aurinkopaneeli-järjestelmien kanssa, tuoden helpotusta juomavesiongelmaan alueen siviileille. Asia jonka valtaapitävä Hamas joutuu vielä tunnustamaan.
Sairaala on oiva kohde, koska yleensä niissä
on varageneraattorijärjestelmä sähkökatkojen varalta – kunhan polttoainehuolto toimii.
JEDIDUT • 2 / 2021

28

Porvoon Suomi-Israel -ystäviä rohkaistaan liittymään johonkin Etelä-Suomen yhdistykseen, 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.

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

Kirjallisuuskatsaus
Löytyikö liitonarkki?
Yksi viime vuoden mielenkiintoisimmista suomalaiskirjoista on Timo R.
Stewartin teos ”Valter Juvelius ja kadonneen arkin
metsästys”, joka päätyi myös
tavoittelemaan Tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoa.
Kirja on samalla sekä historian teos että omalla tavallaan myös seikkailuromaani
– ja mikä parasta, pääosassa
suomalainen maanmittari ja
runoilija.
Koko lähes uskomaton
tarina sai alkunsa suomalaisilla metsäkämpillä, joilla
maanmittari Valter Juvenius (1865-1922) yöpyi työmatkoillaan. Ainoa mökeiltä
löytyvä kirja oli Raamattu,
joten Juvelius alkoi tutkia
sitä. Kiinnostus Raamattuun
ei johtunut Juveliuksen uskonnollisesta heräämisestä,
vaan kirjasta itsestään.
Varsin pian hänelle kehkeytyi ajatus, että Raamatun
tekstiin oli piilotettu salakirjoituksella tieto liitonarkin
sijainnista.
Kun babylonialaiset tuhosivat Jerusalemin ensimmäisen temppelin runsaat 500
eKr. samalla katosi myös
liitonarkki, kullattu arkku,
jossa säilytettiin temppelin kaikkein arvokkaimpia
esineitä, kuten Mooseksen

kymmenen käskyä
sisältävät kivitaulut.
Isänsä jalanjälkiä maanmittariksi seurannutta Valter
Juveliusta kiinnostivat runous, kielet, historia ja kaukomaiden kulttuurit. Tunnetuin hänen runoistaan lienee
”Jo Karjalan kunnailla lehtii
puu”. Valter Juvelius väitteli
vuona 1906 filosofian tohtoriksi Vanhan testamentin
tapahtumien ajoituksesta.
Juvelius oli varma selvittäneensä Hesekielin kirjaan
ja Mooseksen 3. ja 5. kirjaan hepreankieliseen alkutekstiin piilotetut salaviestit
ja uskoi liitonarkin olevan
piilotettuna Temppelivuoren uumeniin. Juveliuksen
puheisiin ei uskottu, ja kestikin pitkään, ennen kuin
hän löysi Temppelivuoren
kaivauksista kiinnostuneita.
Hanketta varten hän yhdisti
voimansa nuoren englantilaisen aatelismiehen, kapteeni Montagu Parkerin
kanssa. He kokosivat kaivauksia varten retkikunnan,
syndikaatin eli liikeyrityksen, jota varakkaat sijoittajat
lähtivät tukemaan.
Uusiseelantilais-suomalainen Timo R. Stewart oli
töissä Suomen Tel Avivin
suurlähetystössä 2007-2008
ja asui 2010-luvun alussa
kolme vuotta Jerusalemis-
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sa. Hän oli mukana Kirkkojen maailmanneuvoston
ihmisoikeuksia seuraavassa
ohjelmassa ja teki suomalaisesta kristillisestä sionismista
väitöskirjaa, joka valmistui
vuonna 2015. Seuraavana
vuonna Stewart sai kaksivuotisen apurahan uuteen
hankkeeseen, jossa hän tutkisi Valter Juveniuksen kadonneen arkin metsästystä.
Stewart toteaa kirjansa
alkulehdillä, että kirjan tarkoitus on selvittää, miksi Juvelius ja hänen englantilaiset yhtiötoverinsa laittoivat
uransa, maineensa ja omaisuutensa likoon Jerusalemissa ja miten aikalaiset tämän
näkivät.
Kimmo Janas

Timo R. Stewart
Valter Juvelius ja
kadonneen arkin metsästys
Gaudeamus, 2020
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Tukea
maanviljelykseen
CropX:n kehittämät sensorit monitoroivat maaperän
laatua ja auttavat viljelijöitä
saavuttamaan optimaalisen
kasvuympäristön ja vähentämään turhaa veden,
lannoitteiden ja energian
käyttöä. Myös NASA – National Aeronautics and Space Administration vaikuttui
ja solmi hiljattain yhteistyökumppanuuden israelilaisen
start-upin kanssa.

C CropX teamin jäsen asentamassa maaperän laatusensoria.

Ihmeaine sai hiirten
eliniän pitenemään
Joukko pääasiassa israelilaisia ja yhdysvaltalaisia
tutkijoita on onnistunut
pidentämään hiirten elinikää aineella, jota päästäneen 2–3 vuoden kuluessa
testaamaan ihmisilläkin.
SIRT6-proteiinilla onnistuttiin ensimmäisen kerran pidentämään sekä uros- että
naarashiirten elinikää.
JEDIDUT • 2 / 2021

Tutkijat saivat 250 koehiiren elinajanodotteen kasvamaan peräti 23 prosentilla,
kun he lisäsivät keinotekoisesti SIRT6-proteiinin
määrää niiden elimistössä.
SIRT6 eli sirtuiini 6 on proteiinideasetylaasi, jonka määrä
kehossa vähenee tavallisesti
ikääntymisen myötä.
– Muutos elinajanodotteessa on merkittävä, kun
ottaa huomioon, että vastaavanlainen pomppaus
ihmisen elinajanodotteessa
tarkoittaisi sitä, että eläisimme keskimäärin lähes
120-vuotiaiksi, kertoo Haim
Cohen Bar-Ilanin yliopiston
professori Haim Cohen.
Eliniän pitenemisen ohella testihiiret todettiin myös
tavallista vähemmän alttiiksi
syövälle ja niiden kolesterolitasot matalammiksi.
Kaupunkiliikenne
nousee taivaalle
Urban Aeronautics (UA),
johtava Israelin ilmailu- ja
avaruusteollisuusyritys, mullistaa kaupunkiliikenteen
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tulevaisuuden. Yhtiö suunnitteli ja kehittää parhaillaan
autokokoisia lentokoneita,
jotka tarjoavat turvallisen ja
nopean kuljetuksen saumattoman kaupunkirakenteen
avulla.
Boeing -veteraanin tohtori
Rafi Yoelin ja Israel Aerospace Industriesin suunnittelema CityHawk hyödyntää
uutta tekniikkaa nimeltä
Fancraft, joka sisältää kaksi
sisäistä kanavapuhallinta,
jotka pitävät ajoneuvon korkealla. Sisäisen rakenteensa
vuoksi Urban Aeronautics
ajoneuvossa ei ole siipiä tai
paljaita roottoreita, ja se voi
laskeutua ja lentää haastavissa tiloissa, joihin tavanomaiset ilma-alukset eivät
pääse.
– On monia paikkoja,
joihin helikopterit eivät
pääse, ja CityHawkin avulla
voit pelastaa ihmishenkiä
saapumalla aikaisemmin
kuin tavallinen ambulanssi,
sanoo Urban Aeronauticsin
varapuheenjohtaja Haran
Ben-Eliahou.

Suoja
raiskaajia vastaan
Israelissa on kehitetty kännykkäsovellus, jonka avulla
naiset voivat kutsua lähiseudulla olevia naisia suojakseen, jos tuntevat olonsa
turvattomaksi.
Ideana on, että SafeUP
-nimisen sovelluksen lataavat naiset muodostavat yhteisön, jossa he suojelevat
toisiaan vaaran uhatessa.
Kun nainen kokee, että häntä uhkaa vaara, hän lähettää
viestin, johon alueella olevat
sovelluksen käyttäjät voivat
vastata.
Sovellus lupaa, että apua
pyytävä pääsee videoyhteyteen kolmen naisen kanssa.
Avun tarjoajat näkevät apua
pyytävän sijainnin kartalta.
He joko saapuvat paikalle,
soittavat poliisin tai tukevat
naista keskustelemalla hänen kanssaan puhelimitse,
esimerkiksi siihen asti, että
nainen pääsee määränpäähänsä. Palveluun rekisteröityvä voi ilmoittautua pelkästään apua tarvittaessa pyytäväksi tai myös suojelijaksi.
Suojelijoiksi tarjoutuvien
täytyy käydä verkkokurssi.
Sovellusyhtiön edustaja Danielle Beker on kertonut, että he varmistavat
jokaisen liittymispyynnön,
jotta jäsenten turvallisuus ei

vaarantuisi. Vapaaehtoiset
muun muassa ottavat pyrkijöihin videoyhteyden varmistaakseen, etteivät he ole
miehiä tai huijareita.
Sovelluksen koekäyttö alkoi Tel Avivissa syyskuussa

ja nykyisin sillä on yli 16
000 jäsentä Israelissa, iältään
10–70-vuotiaita. Avunpyyntöjä tulee vähintäänkin muutamia päivässä, kertoo SafeUpin edustaja Noa Toder

Merkittäviä löytöjä
Juudean erämaassa
Israelilaiset arkeologit ovat
löytäneet palasia 2 000 vuotta vanhasta raamatullisesta
kääröstä, jossa lukee: ”Puhukaa totta toisillenne!”
Samoissa kaivauksissa on
löydetty 6 000 vuotta vanha
lapsen luuranko sekä maailman vanhin, yli 10 000 vuotta vanha kori.
Israelin museovirasto rinnastaa löydön kuuluisiin
Kuolleenmeren kääröihin.
Fragmenteissa on kreikankielisiä tekstiosuuksia
kahdentoista profeetan kirjasta eli Vanhan testamen-

tin niin sanotuista pienistä
profeetallisista kirjoista,
muun muassa Naahumin ja
Sakarjan kirjoista. Mukana
oli tämä Sakarjan kirjan jae:
”Näitä te tehkää: Puhukaa
totta toinen toisillenne. Tuomitkaa porteissanne oikein,
tuomitkaa rauhan tuomio.”
Arkeologit ovat tähän
mennessä tutkineet noin
puolet alueen luolista, ja
työ haluttaisiin saattaa päätökseen mahdollisimman
nopeasti ennen kuin varkaat pääsevät käsiksi luoliin.
Olosuhteet ovat kuitenkin
hyvin haastavat, joten työ
on hidasta.
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